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T urussa opiskellut ja väitellyt, mutta 
jo pitkään UCLA:ssa työskennellyt 
Huhtamo on juuri ennen Suomeen 
lähtöä jättänyt kustantajalleen laajan kä-
sikirjoituksen otsikkonaan Magical De-

vices. An Archaeology of Media Culture. Teoksen nimestä 
huolimatta professorin mielenkiinto kimpoilee laajem-

malle kuin kojeisiin sinänsä, vaikka kukin luku keskittyy 
eri medialaitteeseen. Yksittäistapaukset ovat osasia isom-
masta tarinasta:

”Usein ajatellaan, että mediakulttuuri on 1900- ja 2000-
luvun asia, mutta media-arkeologian näkökulmasta asiat 
venyvät paljon pidemmälle aikavälille. Kirjassa tarkastelen 
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mediakulttuurin muotoutumista 1700-luvun lopusta vuo-
teen 2015 asti.”

Mediakulttuuri on materian lisäksi muistia. Media-arkeo- 
logia yhdistää kummatkin puolet, kun ilmaisuvälineitä 
ja -muotoja tarkastellaan historiallisissa yhteyksissään. 
Joskus niitä kaivetaan jopa unohduksen umpihangesta. 
”Materiaalinen taso patenttien puolustamisesta tuo-
tantoon ja designiin ei vielä riitä – minua kiinnostaa lait-
teiden elämä ihmisen mielessä ja muistissa. Kulttuuri elää 
monella tasolla, jotka ovat toisiinsa yhteydessä liukuvassa 
prosessissa”, linjaa Huhtamo ja kytkee käsittelyn oitis it-
selleen läheiseen topos-tutkimuksen näkökulmaan.

Vaikka tarinointi ja tuumailut polveilevat moniaalle, 
useimmat vastaukset palaavat juuri topoksen käsitteeseen. 
Kreikan kielen ”paikkaa” tarkoittava sana edustaa reto-
riikan perinteessä ilmaisua, joka pohjaa yhteisesti jaettuun 
käsitykseen. Termi on se aromikas terroir, josta Huhtamon 
media-arkeologinen viljelmä hedelmänsä ponnistaa. Jy-
kevässä teoksessaan Illusions in Motion (2013) kulttuuri-
historioitsija määrittelee topoksen sitkeäksi kulttuuriseksi 
kaavaksi, joka syntyy, katoaa ja putkahtaa taas esiin uu-
silla merkityksillä lastattuna. Huhtamo nimeää topokset 
jopa kulttuuriperinteiden rakennuspalikoiksi, koska ne 
ilmentävät sekä ajatustenvaihdon jatkuvuutta että muun-
tautumiskykyä.1 Sekä Illusions in Motion että Huhtamon 
väitöskirja The Roll Medium (2008) keskittyvät niin kut-
suttuihin liikkuviin panoraamoihin, 1800-luvun media-
muotoon, jossa satojen metrien pituisia rullamaalauksia 
liikuteltiin yleisön edessä selostajan elävöittäminä2. Pano-
raamat rullasivat jopa osaksi kielellistä hahmottamista, kun 
aikalaiset kuvailivat hengenvaaran hetkellä elämän kul-
kevan rullamaalauksena silmien editse3. Tätä nykyä saman 
topoksen on vallannut elämän filminauha, joka ei arkikie-
lessä ole vielä päivittynyt teräväpiirtopikseleiksi. Topos on 
kulttuurinen lihasmuisti, joka kantaa puhunnoissaan kul-
loisiinkin välineisiin ja mediamuotoihin liitettyjä vaaroja ja 
viehätyksiä.

Tutkimuksellisesti topos mahdollistaa kutsuvan dis-
kursiivis-strukturalistisen tavan nähdä, miten eri me-
diamuodot palvelevat vaihtelevia mutta perustaltaan 
iänikuisia ja toistuvia tarpeita kuten elämyshakuisuutta 
tai yhteisöllistä kommunikointia (näennäisen) uusilla 
tavoilla. Samankaltaiset merkitysrakenteet kulkeutuvat 
käyttäjäsukupolvelta toiselle. Huhtamo kertoo tutustu-
neensa Ernst Robert Curtiuksen (1886–1956) esimo-
dernin retoriikan ja kirjallisuuden tutkimuksesta kum-
munneeseen käyttökelpoiseen käsitteeseen nuorukaisena 
Turun yliopistossa professori Hannu K. Riikosen luen- 
noilla. Myöhemmin urkeni uusia sovellusmahdolli-
suuksia, jopa topos-arkeologian peruskivi:

”Tein opinnäytetyötäni 1980-luvun alussa Vatikaanin kir-
jastossa tarkoituksenani tutkia ranskalaisten matkoja Ita-
liaan 1500-luvun jälkipuoliskolla. Huomasin, että koke-
muksiaan kuvailevat matkailijat hyvin usein turvautuvat 
keskiaikaisista perinteistä, toisilta matkailijoilta tai matka-
oppailta juontuviin topoksiin: kun sanotaan, että ’näin omin 

silmin sitä ja tätä’, siihen ei voi luottaa, koska monet muut 
olivat käyttäneet samaa muotoilua. Se, mitä ikään kuin näh-
dään omin silmin, onkin jotain, mikä on saatu kulttuuri-
sesta muistista ja perinteestä. Kun olin oppinut perusteet 
Riikosen luennolla ja nuorena tutkijana törmännyt oma-
kohtaisiin havaintoihin ilmiöstä, tulin ottaneeksi teorian ja 
idean toiselta alalta ja soveltaneeksi sitä tiettyjen mediakult-
tuurin kysymysten selvittämiseen.”

Topos-arkeologian pohjavirtauksina lymyää Curtiuk-
seenkin vaikuttanut Jungin syvyyspsykologia arkkityyp-
peineen. Taustalla on myös Richard Dawkinsin The 
Selfish Gene (1976), jonka sivuilta meemin käsite on 
ponnahtanut selittämään internetin ihmeitä. Curtius ap-
rikoi pääteoksessaan Europäische Literatur und lateinisches 
Mittelalter (1948), miten suhteuttaa arkkityypin havain-
topohjainen perusta ja luonne kulttuurin merkityksel-
listämisen semioottisuuteen. Huhtamo painottaa arkki-
tyyppien sijaan juuri merkkien ja koodien vaikutusta: 

”Minua kiinnostaa topos nimenomaan sellaisena ilmiönä, 
kielikuvana, muotona ja kaavana, joka syntyy osana kult-
tuuriperinteitä ja ilmenee tietyissä kulttuuriyhteyksissä. 
Dawkinsin memetiikan ongelma taas on, että hänelle evolu-
tionaarisena biologina meemi oli geneettisen kulttuurin 
ja kehityksen rinnakkaiskäsite. Meemi oikeastaan sotkee  
asioita enemmän kuin selventää niitä. Nyt siitä itsestään on 
tullut topos, joka on otettu internetin visuaalisen kulttuurin 
selityskategoriaksi. Käsite on ohentunut ja vesittynyt siitä, 
miten Dawkins ja häntä seuraavat memeetikot sitä selitti-
vät. Ei silti pidä väheksyä geenitutkimuksen humanistiselle 
ajattelutavalle asettamia haasteita ja peruskysymyksiä, kuten 
väitettä, että asiat, jotka näemme kulttuurisesti välittyneinä, 
johtuvatkin aivojen rakenteesta, että geneettiset muunnel-
mat vaikuttavat ulkoisiin asioihin.”

Kehitys kehittyy, kokija ei?
Umpikognitivistinen ihmiskuva voi tuntua humanis-
tisesti suuntautuneesta taiteentutkijasta paikoin yksin-
kertaistavalta ja mekanistiselta: Olemmeko todella avut-
tomasti ärsykkeiden heiteltävissä? Eivätkö kulttuuriset 
tekstit ole notkistaneet kykyämme ovelasti ja suvereenisti 
hallita kiperiäkin nyansseja? Taiteen vastaanottamisen pi-
täisi olla pelkkää alkeellista ymmärtämistä (sense-making) 
hienovireisempää puuhaa. Kokenut katsoja haluaisi 
uskoa median koulineen kokijaansa ja tuhahdella myy-
tille varhaisesta elokuvayleisöstä, joka mukamas pelästyi 
Lumière-veljesten taltioimaa junan saapumista asemalle. 
Kun sosiaalisessa mediassa kuitenkin levitetään räikeitä 
ja tarkoitushakuisia valheita täytenä totena, alkaa epäillä 
tolkun ihmisten arvostelukykyä. Onko ajatus mediaevo-
luutiosta ja yleisön kehittymisestä sittenkin harhaista 
edistysuskoa?

”Tuo on hyvin iso ja tärkeä kysymys. Todennäköisesti 
vuosia sitten olisin vastannut yksiselitteisesti, että media-
lukutaidolla on suuri merkitys ja se voi vaikuttaa varsin 
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suoraan. Taatusti miljoonien ihmisten kohdalla se toimii-
kin näin, mutta on myös ihmisiä, jotka eivät näytä oppivan 
perusasioita huolimatta siitä, että he elävät mediakulttuurin 
keskellä.”

Huhtamo havainnollistaa pohdintoaan muistelemalla 
pariskuntaa, joiden luona asui vuokralaisena opiskeluai-
koina. Vuokraisännän ja -emännän tärkein ajanviete oli 
televisionkatselu, mutta lähdekritiikki ei kuvaputkesta 
kotisohvalle itsestään siirtynyt. Mediatietäjä purkaa taus-
taoletusta, jonka mukaan mediakulutuksen määrä hy-
vittäisi sitä, mikä laadussa menetetään: ”Kai meillä on 
ajatus, että sitä myöten muodostuu näkemys siitä, mikä 
on todellista, mikä harhaa, mikä tiettyä lajityyppiä – että 
implisiittisesti sisäistää median koodit.” Eräänä iltana pa-
riskunta kertoi nähneensä El Salvadorista kertovan häm-
mästyttävän ja kiintoisan dokumenttielokuvan, jossa va-
semmistosissit hautasivat vastustajiaan elävältä ja ratsas-
tivat hevosella heidän ylitseen. Lähemmin tarkasteltuna 
nähty paljastui Sergei Eisensteinin elokuvaksi ¡Que Viva 
México! (1931).  

”Nämä ihmiset, jotka viettivät kaikki vuotensa television 
ääressä, eivät kyenneet erottamaan tuona aikana uutisissa 
puhutun El Salvadorin sissiliikkeen toimia 1930-luvun 
Meksikossa kuvatusta elokuvasta. Kaikkien näiden vuosien 
jälkeen tämä on yksi niistä esimerkeistä, jotka herättävät 
kysymyksen, voiko mediaa oppia tulkitsemaan evolutio-
naarisesti, kuka sitä voi oppia ja mitä pitää tehdä, että näin 
todella kävisi. Media-arkeologinen ajattelutapani kyseen-
alaistaa tämän ajatuksen, koska minulle on tärkeää toposten 
ikuisen paluun idea. Ne eivät tietenkään palaa samassa mer-
kityksessä vaan kaavoina, joille voi antaa uusia tulkintoja 
vaihtuvissa kulttuurisissa konteksteissa. Kuitenkin pyritään 
turvautumaan tuttuun ja jo sisäistettyyn. Näyttää siltä, ett-
eivät ihmiset läheskään aina tunnista kaavoja jo moneen 
kertaan kulttuurissa esiintyneiksi vaan tulkitsevat ne uutuu-
tena, yllättävänä ja ennenkokemattomana.”

Ilmeisin esimerkki tästä on 3D-elokuvien uusi aalto ku-
luneen vuosikymmenen aikana. Huhtamo itse sai ”vir-
tuaalitodellisuusvillityksestä” kimmokkeen soveltaa topos-
teoreettista asennetta mediakulttuuriin:

”Vuoden 1990 tienoilla koettiin ensimmäinen aalto, jolloin 
todella monet vaahtosivat, miten virtuaalitodellisuus on täy-
dellinen katkos kulttuurista, miten se ei ole vain uudenlai-
nen media vaan ontologinen siirtymä uudenlaiseen tapaan 
kokea olemassaolo. Tämä tuntui kohtuullisen absurdilta, 
kun jo silloin pystyi näkemään, että vaikkapa viktoriaani-
sen ajan 3D-villitys, 1850-luvun stereoskopiahuuma, toi 
jopa samantapaisia diskursiivisia kaavoja esiin. Tällä hetkel-
lähän eletään uuden virtuaalitodellisuusaallon aikaa, se on 
tullut uudelleen muotiin. Hyvin harvat näyttävät millään 
tavoin kykenevän kytkemään näitä asioita edellisiin, näke-
mään sitä materiaalisen lisäksi diskursiivisena muottina. 
Minua kiinnostaa, miten kulttuurinen muisti tuntuu olevan 
usein kovin hidas ja valikoiva. Siinä mielessä voi kysyä, 

kuinka paljon me evolutionaarisesta näkökulmasta todella 
kykenemme oppimaan ja siirtämään tietämystä seuraavalla 
sukupolvelle.”

Käyttäjät ja käytetyt
Kaiken media-arkeologisen puntaroinnin ohessa 
Huhtamo huomauttaa, että vähintään puolet hänen var-
sinaisesta työstään, tutkimuksestaan ja opetuksestaan kä-
sittelee nykykulttuuria satoja vuosia vanhojen ilmiöiden 
sijaan. Kalifornian yliopistoarjessa ei tarjoudu viljalti 
mahdollisuuksia opettaa historiaa. Toposten paluun aja-
tukseen sisältyy kuitenkin havainto joidenkin tarpeiden, 
kuten immersion eli uppoutumisen, ajattomuudesta. 
Tätä Huhtamo havainnollistaa tulevassa kirjassaan kalei-
doskoopilla, joka nostatti villityksen ensi kerran 1800-
luvun alkupuolella:

”Olen onnistunut löytämään siitä villityksestä aika paljon 
sekä visuaalisia että tekstuaalisia jälkiä. Vaikka huuma oli 
lyhytaikainen, sen keskeinen topos oli nimenomaan tämä 
immersion idea – mitä kaikkea tapahtuu, kun hullaantuu 
tirkistelemään tällaiseen pikkuiseen kuvalaitteeseen, joka 
näyttää muuttuvia abstrakteja näkyjä. On kiinnostavaa, 
miten nämä kaleidoskoopin yhteydessä esiintulleet topokset 
siirtyvät moniin muihin konteksteihin, tähän päivään asti. 
Älypuhelinhan ei ole teknisessä mielessä immersiivinen 
laite, mutta tuotteiden mainoksissa ihminen unohtaa koko-
naan ympäristön tuijottaessaan tähän kädessään pitämäänsä 
kuvaruutulaitteeseen.” 

Hipelöintilaitehuuma voidaankin kytkeä selvästi 200 
vuoden kehitykseen. Huhtamo lisää, että sekä kaleidosko-
manian että nykyisen riivauksen, älypuhelinmanian, tar-
kastelu osana mediakulttuuria on suunnattoman rikas ja 
laaja näkökulma:

”Motiivit, jotka tulivat suosioon kaleidoskoopin myötä ja 
siirtyivät kontekstista toiseen tähän päivään saakka, eivät 
itse asiassa syntyneet tuolloin vaan ovat monessa tapauksessa 
jopa peräisin ajalta ennen ’mediakulttuuria’. 1700-luvun 
jälkipuoliskolta löytyy satiirisia kuparikaiverruksia, joissa 
vanhempi herra katselee kaukoputkella ja sillä välin nuori 
komea mies käpälöi hänen vaimoaan selän takana. Luulen, 
että tällainen motiivi on peräisin esimerkiksi commedia 
dell’Arten maisemista, lazzi-perinteestä, jossa monenlaisia 
stereotyyppisiä koomisia elämäntilanteita muunnetaan kaa-
vaksi. Meidän aikanamme mediakulttuuri usein koetaan 
kaiken kattavaksi. Vietämme niin paljon aikaa näiden lait-
teiden kanssa, että siitä on tullut tavallaan toinen luonto. 
On tärkeää myös muistaa, että monet mediakulttuurin ele-
menteistä ovat peräisin ajoista ja paikoista, jotka ovat paljon 
kauempana menneisyydessä ja joita ei voi palauttaa pelkäs-
tään mediakulttuuriin.”

Tämän hetken mediakulttuurille leimallista on demokra-
tisoituminen ja banalisoituminen. Jokainen on itse oma 
show-selostajansa, oman julkisen olemisensa tuottaja ja 
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kerronnallistaja sen sijaan, että mediasisällöt valuisivat 
yksinomaan ylhäältä alaspäin. Huhtamo huomauttaa, 
että media-arkeologiset kysymykset ovat tässä komplek-
sisessa monikanavaisuudessa ainakin arkitasolla lopulta 
toissijaisia:

”Iso kysymys on, miten kykenemme ymmärtämään sitä 
suhdetta, joka vallitsee miljoonien onnellisten, iloisten 
käyttäjien ja palveluja tarjoavien suuryritysten välillä. 
Monet käyttäjät ovat ilmeisesti halukkaita unohtamaan 
sen seikan, että joka ainoa puhelu tai tekstiviesti tallen-
tuu johonkin ja sitä voidaan käyttää kaupallisiin päämää-
riin. Tutkimuksellisena suuntautumisena mediakulttuu-
rin poliittinen ekonomia on aina ollut jollain tavalla osa 
elokuvan ja television tutkimusta, mutta tarvitsemme sitä 
vielä paljon laajemmin. Meidän pitää ymmärtää syvem-
min, mitkä motiivit vaikuttavat Applen, Googlen ja Face-
bookin toimien takana. Täytyy ymmärtää laajempaa kon-
tekstia ja sen muuttumista. Siten ehkä kykenemme myös 
ymmärtämään vapauden mahdollisuuksia ja rajoja arkipäi-
vän internetkulttuurissa.”

Valta- ja omistussuhteet sekä nykymedian lisääntynyt 
aineettomuus vaikuttavat yhtä kaikki media-arkeologin 
työhön ja tutkimuksiin. Huhtamo kiirehtii kehaisemaan 
netin tuoneen monia tutkimuksellisia mahdollisuuksia 
aiempaan verrattuna. Digitaaliset arkistot helpottavat 
olennaisesti tiedonhakua. ”Mutta tämä ei mitenkään 
poista sitä, että eräänä päivänä voimme olla tilanteessa, 
jossa suuria osia tällä hetkellä elävästä kulttuurista ei enää 
pysty lähestymään. Ratkaisevaa lienee, millainen tasa-
paino tulevaisuudessa vallitsee arkistoinnin ja tiedon sekä 
muistin katoamisen välillä”, konkari lisää ja jatkaa:

”Arkistointi on ideologinen prosessi, kuten mikä tahansa 
kulttuurinen prosessi. Ainakin alkuperäinen Google Books 
oli kiinnostava, koska alussa ei lähdetty liikkelle siitä, mitä 
kirjoja meidän ajankohtamme näkökulmasta pidetään tal-
lentamisen ja arkistoinnin arvoisena. Periaatteessa päätet-
tiin digitoida hyllyllinen kirjoja kerrallaan, olivat ne sitten 
mitä tahansa. Tämä on valtava etu media-arkeologiselle 
tutkimukselle. En ole ollenkaan kiinnostunut siitä, miten 
Henri Bergson (1859–1941) tai William James (1842–
1910) käyttävät liikkuvan panoraaman toposta. Minulle 
on yhtä kiinnostavaa löytää täysin unohtuneita teoksia ja 
tekstejä, joissa samat kaavat ja kliseet jatkavat elämäänsä. 
Niitä olisi hyvin vaikea jäljittää ilman digitaalisia mahdol-
lisuuksia.”

Uutuudet suodattimessa
Omanlaisensa ilmiö on myös nuorten urbaanien media-
käyttäjien harjoittama retrofetisseillä fiilistely. Nauretta-
vuuteen asti trendikkään yhtyeen uusi albumi ilmestyy 
vain c-kasettina, ja julkaisujuhlissa voi päästä Polaroid-
kuvaan muusikoiden kanssa. Nuorenparin olohuonetta 
hallitsee vinyylisoitin. Huhtamo hylkää helpon naljailun 
nostalgiahakuisuudesta liian naiivina tapana hahmottaa 

retroilua. Hän näkee asenteessa kiinnostavan ristiriidan 
verrattuna laman ja taantuman maailmassa kasvaneen 
millenniaalisukupolven kollektiiviseen päätökseen hylätä 
materia ja ostaa sen sijaan palveluita. Toki jakaminen ja 
joukkoistaminen nauttivat suosiota, mutta kulutus- ja 
keräilykulttuuri eivät ole kadonneet. Vinyylilevyn rahina 
tarjoaa vaihtoehdon digitaalisen median steriilille luon-
teelle.

Merkittävä osa topoksistamme periytynee vielä parin 
sukupolven ajan analogisesta todellisuudesta. Mediakult-
tuurisen lihasmuistimme arkaaisimmat impulssit nytkäh-
televät vielä vanhempien välineiden olemusta ja rytmiä. 
Kyynisimmät voivat narista, ettei mitään mullistavaa 
lopulta voi keksiä. Onko edes mahdollista tislata esiin 
pienintä yhteistä nimittäjää, joka paljastaisi jonkun me-
diamuodon aidosti uudeksi? Huhtamo ei suostu media-
kyynikoksi:

”On väärintulkinta ajatella topos-arkeologian merkitse-
vän, että mitään uutta ei ole. Kyllähän kulttuuri muuttuu, 
kehittyy, ehkä jopa edistyykin. Mutta se tapahtuu monilla 
tasoilla ja perinteistä, lineaarista edistyksen idean varaan 
rakennettua mallia vastaan.”

Kulttuurin runsaat prosessit eivät välttämättä kytkeydy 
toisiinsa tai muodosta selkeää rakennetta, joka muuttuisi 
toiseksi rakenteeksi siististi ja sormella osoiteltavasti:

”Jokin Foucault’n tapainen episteemiajattelu ei siis kulttuuri-
historioitsijan näkökulmasta toimi. Tällöin sovitetaan mallia 
historiallisen todellisuuden päälle sen sijaan, että asioita kat-
sottaisiin historiallisen todellisuuden itsensä näkökulmasta. 
Mutta jos ajatellaan uutuuden elementtiä, media-arkeologia 
ehdottaa, että on parempi filtteröidä sitä suodattamalla ensin 
pois kliseet, kaavat ja perinteiset elementit. Sen jälkeen voi 
katsoa, mitä jää jäljelle, ehkä se on sitten uutuuden ulottu-
vuus. Silti media-arkeologia muistuttaa, että absoluuttinen 
uusi on mahdollisesti sellaista, mitä ei koskaan ole olemassa. 
Jos haluamme ymmärtää uutta, se täytyy löytää isommasta, 
kaoottiselta tuntuvasta kokonaisuudesta, mitä päämäärää 
topos-arkeologia saattaa pystyä edistämään.”

Huhtamon on kiirehdittävä haastattelusta sienimetsälle. 
En henno muistuttaa, että maan tapa on nykyään jakaa 
kuva sienisaaliista sosiaaliseen mediaan. Tämä 2010-lu-
kulainen topos vastannee kansallisromanttis-pula-ai-
kaiseen tarpeeseen korostaa sekä omavaraisuutta että au-
tenttista samoiluyhteyttä metsäläiseen meissä.
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