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kitieteen alaa, aivan kuten kysymys 
sukupuolesta ei ole vain sukupuo-
lentutkijoiden kysymys tai median ja 
teknologian merkitys olennaista vain 
uudemmilla mediatutkimukseen 
kytkeytyvillä aloilla.

Kirja havainnollistaa, miten il-
miökeskeisessä taiteentutkimuk-
sessa voidaan painottaa eri asioita. 
Samalla teos herättää uusia kysy-
myksiä: esimerkiksi kuva-luku ei 
kysy kuvataiteen olemusta tai pohdi 
nykytaiteen laajentunutta kenttää 
vaan käsittelee nimenomaan kuvaa. 
Se pyrkii määrittelemään kuvan 
mahdollisimman laajasti ja samalla 
avaa laajan keskustelukentän, joka 
kytkeytyy Suomessa vielä verrattain 
nuoriin visuaalisen kulttuuriin 
ja mediakulttuurin tutkimuksen 
aloihin. Tämä median kysyminen on 
varsinaisesti väline-luvun aihepiiriä, 
ja kuva-luvussa sen osuus jääkin 
vähäiseksi. Vastaavasti väline-luku 
ei esittele vain vakiintuneemman 

mediakulttuurin näkökulmia vaan 
pohtii myös teatteria sekä kirjalli-
suutta välineinä.

Paluu välineeseen
Erityisesti väline-luku johdattaa lu-
kijan syvällisiin käsitteellisiin miet-
teisiin. On sanottu, että välineen 
merkitys on liudentunut. W. J. T. 
Mitchellin mukaan kaikki oman ai-
kamme mediat ovat jo ”sekateknii-
koita” (mixed media) – mistä ei kui-
tenkaan seuraa, ettei välineellä olisi 
väliä2. Viimeaikaisessa filosofisessa 
keskustelussa välinettä on ehdotettu 
ajateltavan alueena ranskan milieu-
termin mukaisesti. Esimerkiksi 
Jacques Rancière on yrittänyt purkaa 
jännitettä, jossa mediaa ajatellaan 
joko taiteen neutraalina keinona il-
maista jotain tai jossa se nähdään 
itsessään taiteen sisältönä.3 Välineen 
filosofinen kysyminen on entistä 
tärkeämpää, sillä siihen kytkeytyy 

myös käsityksemme siitä, mitä taide 
– ja siten myös taiteidenvälisyys – 
on. Epäilemättä Taide, kokemus ja 
maailma -teoksen aloittamiin kes-
kusteluihin löytyisi kiinnostavia 
keskustelukumppaneita myös esi-
merkiksi estetiikasta, filosofiasta, se-
miotiikasta ja visuaalisen kulttuurin 
tutkimuksesta.
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”Tutkimukseni motivaatio ei 
viime kädessä ole […] histo-
riallisten yksityiskohtien sel-

vittäminen vaan nykyhetkeä pal-
velevien tulkintojen kehittäminen” 
(229). Tuore väitöstutkimus joh-
dattaa mittaamisen historian moni-
naisuuden äärelle.  Kolmen tapaus-
tutkimuksen varaan rakentuva kirja 
on määrätietoisesti etenevä koko-
naisuus, joka osio osiolta kulkee 
kohti syvällisesti mietittyä esitystä 
mittaamisen merkityksestä ihmisen 
tiedolle maailmasta. 

Mittaamisen ideoiden ja 
käytäntöjen äärellä

Filosofi Tuukka Perhoniemen kiin-
nostus kohdistuu mitan käsitteel-
liseen luonteeseen. Eri aikoihin si-
joittuvilla kolmella tapausesimerkillä 
hän valaisee mittaamisen merkitystä. 
Perhoniemi selvittää mitan käsitteen 
määritelmiä, käyttöyhteyksiä, tiedol-
lisia merkityksiä ja näiden vaikutusta 
todellisuuskäsityksiin. Hän havain-
nollistaa ilmiön moninaisuutta ja 
pohtii sen erilaisia merkityksiä nyky-
päivänä. 

Tutkimalla antiikin ajan aja-
tuksia mitan ja todellisuuden väli-
sestä yhteydestä, Galileo Galilein 
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mittauksia kuvauksina luonnosta ja 
1700–1800-lukujen vaihteessa syn-
nytetyn metrijärjestelmän käyttöön-
ottoa Perhoniemi esittelee mitan 
ontologisen, representationaalisen ja 
toiminnallisen muunnelman. Näin 
hän tarjoaa ”perustellut tulkinnat 
erilaisille tavoille ymmärtää käyttä-
miämme mittoja ja niihin liittyviä 
käsitteellisiä oletuksia ja yhteyksiä” 
(14). 

Valitut tapaukset kertovat Per-
honiemen mukaan mitan käsitteen 
ytimestä. Mitan merkityksen histo-
riallisen muutoksen tarkastelulla hän 
ei tähtää aikakausityypittelyyn, vaan 
selvittää eroja sen käsitteellistämi-
sessä. Perhoniemi pohjaa erittelynsä 
muinaisten filosofien teksteihin, 
Galilein kirjoituksiin ja metrihank-
keesta laadittuun laajaan raporttiin. 

Tieteen historiassa on viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana koh-
distettu huomiota yhä enemmän 
tieteellisen ajattelun ja tiedon tuot-
tamisen, sen muotoutumisen ja le-
viämisen käytäntöihin. Erilaisten 
toimijoiden väliset suhteet näiden 
käytäntöjen rakentumisessa ja muut-
tumisessa askarruttavat tutkijoita. 
Esimerkiksi faktan käsitettä, objek-
tiivisuutta ja tieteen teon metodeja 
on selvitelty vetovoimaisesti1. Tie-
teellisen tiedon tuottamisen onto-
logisia ja episteemisiä lähtökohtia 
ja tiedon esittämisen kulttuuria on 
tutkittu käsittelemällä esimerkiksi 
tutkimusmatkailijoiden tuottamaa 
tietoa maailmasta, tieteen välineitä ja 
erilaisia toimijaverkostoja2.

Perhoniemen tutkimus kumpuaa 
pyrinnöstä ymmärtää, miten mittaa-
minen ja mitat kytkeytyvät tietoon 
ja tietämiseen. Mitaten saatu tieto 
maailmasta on sen toteuttajan tieto-
opin tavoin historiallisesti ehdol-
listunutta: maailman tuntemisella 
ja esittämisellä on ajallis-paikalliset 
reunaehtonsa. Mitan muunnelmat 
tuo arvokkaan lisän suomenkieliseen 
tieteenhistoriaan ja istuu osaksi kan-
sainvälistä tieteen historian tutki-
muskenttää.

Ymmärrys maailmasta
Mittaamalla sekä tutkitaan että kä-
sitteellistetään todellisuutta. Per-

honiemi kuvaa, miten eri aikojen 
ymmärrykset maailmasta ovat ta-
voitettavissa mittaamiskäsityksiä 
tutkimalla. Ontologisen mitan 
maailma näyttäytyy normatiivisena, 
staattisena ja asioita toisistaan 
erottavana. Representationaalisen 
mitan maailma määrittyy vertailuin 
ja suhtein. Toiminnallisen mitan 
maailma on verkottunut ja käytän-
tökeskeinen (175–176). Perhoniemi 
argumentoi, että mitan käsitehisto-
riassa on tapahtunut muutos: met-
rijärjestelmän läpimurto havainnol-
listaa, kuinka mittaamisen perusta 
on muuttunut olettamien ja ihan-
teiden sijasta käytännön järjestelyin 
ylläpidetyksi.

Perhoniemen esitys saa mietteli-
ääksi. Maailmanhahmotus ja tiedon-
tuotto ovat monimutkaisia tapah-
tumia, ja eri ajan ihmiset ovat mene-
telleet kukin tavallaan. Antiikin filo-
sofit käsitteellistivät mitan olevaista 
järjestäväksi periaatteeksi, mikä ei 
ollut ensimmäisten mittaajien joh-
toajatus. Perhoniemi keskittyy tässä 
filosofioihin, mutta sivuaa myös 
muinaisia mittauskäytäntöjä, jotka 
ovatkin keskeisiä tutkittaessa mitan 
voimallisuutta maailman hahmotta-
misessa. Mitaten tuotettu tieto, sen 
pohdinta ja mittojen käyttö esimer-
kiksi tähtitieteellisessä tai maantie-
teellisessä tutkimuksessa osoittavat 
teoreettisia pohdintoja konkreetti-
semmin, miten todellisuus ja sen 
mahdollisuudet jäsennettiin. Siksi 
onkin oikeutettua kysyä, mikä filo-
sofien käsitteellistyksien yhteys maa-
ilman hahmottamiseen mittaamalla 
lopulta oli.

Perhoniemi pohtii itsekin, 
”miten käytännön mittaajien mitta-
yksiköt käsitteellistyivät” (58). Mitä 
lopulta tarkoittaa, että mitaten mää-
ritetään maailmaa, ihmistä ja tietoa? 
Onko se teoria- vai käytäntövetoista 
toimintaa? Määrittääkö mitta mit-
taajaa vai mittaaja mittaa? Päästään 
ihmisajattelun ja -toiminnan tarkas-
telun perusteisiin. Teos herättääkin 
halun saada lisätietoa siitä, millä ta-
valla mitat jäsensivät elämää, miten 
yksiköt omaksuttiin yhteisöissä ja 
miten eri mittoja sovitettiin yhteen 
ryhmien välillä vaikkapa kaupan-
käynnissä.

Metrin tarinaa Perhoniemi luon-
nehtii ”tärkeimmäksi yksittäiseksi 
esimerkiksi mitan käsitteen mer-
kityksessä tapahtuneista muutok-
sista” (126–127). Se ajaa setvimään 
käytännön mittaamisen ja mitta- 
teorioiden välisiä suhteita. Siksi Per-
honiemen argumentti mittaamisen ja 
maailmankuvan keskinäisyhteydestä 
on vakuuttavin tämän tapauksen 
kohdalla. Hän kiinnittää monipuo-
lisesti huomiota eri toimijoiden ko-
kemuksiin: ”Mittoja käyttävien kan-
salaisten näkökulmasta metri ei ollut 
niinkään ’luonnollinen’ vaan pi-
kemminkin täysin abstrakti. Vanhat 
mitat olivat sidottuja mitattuihin 
asioihin ja paikallisessa yhteisössä 
vallitseviin sosiaalisiin normeihin.” 
(142) Tiedemiehille luonnollisena 
näyttäytyvä metri oli kansalaisille 
epäluonnollinen: se poikkesi totu-
tusta ja vaati uudenlaista maailman-
jäsennystä (142–145).

Perhoniemi osoittaa, kuinka 
mittaukset ja uusi mittaustieto 
maapallon epäsäännöllisyydestä pa-
kottivat muotoilemaan uudelleen 
metrin määritelmää. Lopulta tämä 
pituusyksikkö vakiinnutettiin tosi-
asiaksi ja sopimuksella määritetyksi 
mittanormaaliksi, joka on olemassa 
osana jaettua metrologista verkostoa. 
Bruno Latourin metrologian ja ver-
koston käsitteitä hyödyntävä metrin 
omaksumistulkinta jää Perhonie-
meltä kuitenkin harmillisen pinnal-
liseksi. Hankkeen leviämisen moni-
naisuus sivuutetaan yhdessä kappa-
leessa:

”Metrijärjestelmä otettiin käyttöön 
ensin Portugalissa vuonna 1814, 
Hollannissa ja Belgiassa 1820, 
Luxemburgissa 1830 ja Ranskassa 
1837 uudelleen. 1800-luvulla järjes-
telmä levisi suureen osaan Euroopan 
ja Etelä-Amerikan maista, seuraavalla 
vuosisadalla lähes kaikki muut valtiot 
seurasivat perässä. Motivaatio raken-
taa metriverkosto oli tuolloin aiem-
paa suurempi: 1800-luvulta lähtien 
teollistuminen ja rautatiet vaativat 
täsmällisempiä yhteisiä mittoja. Kou-
luissa opetettiin metrijärjestelmää, 
mikä tuotti tulosta sukupolvessa.” 
(163–164)
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Tässä melkein kaikki. Syvällisempi 
paneutuminen kansainvälisiin käyt-
töönottoneuvotteluihin, englanti-
laisten vastarintaan ja esimerkiksi 
Portugalin myötämielisyyden taus-
toihin olisivat mahdollistaneet ver-
koston syntymisen ja toiminnan 
täyteläisemmän käsittelyn. Idea 
ei liikkunut  suoraviivaisesti vaan 
mutkitellen esittelystä käyttöön- ja 
vastaanottoon. Käänteiden selos-
taminen lukijalle olisi näyttänyt, 
kuinka mittakäsitteet ja -käytännöt 
tosiasiallisesti muuttuivat Ranskan 
ulkopuolella.

Perhoniemen rajaus mitan kä-
sitteelliseen historiaan kaipaisi pe-
rusteellisempaa setvintää siitä, missä 
muodossa mitat määrittävät ihmisen 
ymmärrystä maailmasta: teorioina, 
käytäntöinä vai näiden vuoropu-
heluna? Kysymys on tieteen historian 
ja Perhoniemen argumentin kannalta 
ohittamattoman keskeinen. Hahmot-
taessaan mitan muunnelmilla kehi-
tyskaarta ihmisen tavoille jäsentää mi-
taten maailmaa Perhoniemi tuntuukin 
lopulta antavan enemmän kysymyksiä 
kuin vastauksia. Tämä konkretisoituu 
loppuluvun sisältämään kysymys-
listaan (187). Filosofi haastaa lukijan 
esimerkiksi pohtimaan, mitä mittaa-
minen todella on: hallintaa ja mani-
pulaatiota vai todellisuuden kuvaa-
mista? Vastaukset näihin kysymyksiin 
eivät ole yksiselitteisiä, mutta tieteen 
historialliseen ja filosofiseen tutki-
mukseen tukeutuvaa vastaamista on 
perustellusti mahdollista yrittää.

Mittaamisen merkitystä ihmisen 
tiedolle maailmasta ei voi kiistää, 
mutta enemmän odottaisi tarken-
nusta siihen, millainen tuo merkitys 
on. Perhoniemi nostaa esiin viisi 
mittojen muunnelmista kumpuavaa 
teemaa, jotka hänen mukaansa pu-
huttelevat nykyajan ihmistä. Hän 
käsittelee ansiokkaasti sitä, miten 
eri mittojen yhteensopivuus ja -so-
pimattomuus tulisi huomioida ja 
kuinka mitat normatiivisuutensa 
vuoksi pitävät sisällään valtakysy-
myksiä. Lisäksi hän tuumii mittojen 
suhteellisuutta ja yleispätevyyttä 
(178–186). 

Lukijassa herää kuitenkin ute-
liaisuus eri aikana eläneiden ih-
misten tapoihin ymmärtää mitat. 
Miten metrijärjestelmää puolesta 
ja vastaan puhuneet perustelivat 
näkökulmiaan ja mitä se paljastaa 
heidän maailmankuvastaan? Laa-
jempi pureutuminen tapausten his-
torialliseen kontekstiin olisi lisännyt 
tutkimuksen tieteenhistoriallista 
omaperäisyyttä. Antaakseen kattavia 
vastauksia Perhoniemen olisi saat-
tanut olla viisasta keskittyä nytkin 
ajatuksellisesti vahvimpaan, ominta-
keisimpaan ja antoisimpaan keskus-
teluun metristä.

Perhoniemen väitös on ajatuksia 
herättävä kokonaisuus. Mitan muun-
nelmat löytää kiintoisia tasoja mit-
taamiskeskeisestä nykyisyydestämme. 
Työn yhtenä tavoitteena oli tutkia 
mittaamisen käytäntöjä historialli-
sesti ja siten ymmärtää mittojen ny-

kyistä moninaisuutta. Perhoniemi 
onnistuu osoittamaan, kuinka mit-
takäsitteissä piileviä todellisuusole-
tuksiamme ei tule ottaa itsestäänsel-
vyyksinä. Näin hän havainnollistaa 
hienosti tieteenhistorian vangitse-
vuutta ja vapauttavuutta. Sujuvasti 
kirjoitettu kirja on antoisaa luettavaa 
kaikille tieteen historiasta ja filoso-
fiasta kiinnostuneille – niin tutki-
joille, opiskelijoille kuin harrastajil-
lekin.

Viitteet & Kirjallisuus
1 Ks. esim. Lorraine Daston & Peter Gali-

son, Objectivity. Zone, New York 2007; 
Histories of Scientific Observation. Toim. 
Lorraine Daston & Elizabeth Lunbeck. 
University of Chicago Press, Chicago 
2011; Barbara J. Shapiro, A Culture of 
Fact, England 1550–1720. Cornell Uni-
versity Press, Ithaca 2000.   

2 Ks. esim. Science and Empire. Know-
ledge and Networks of Science Across 
the British Empire 1800–1970. Toim. 
Brett M. Bennett & Joseph M. Hodge. 
Palgrave Macmillan, London 2011; 
Bernard Lightman, Victorian Popula-
rizers of Science. Designing Nature for 
New Audiences. University of Chicago 
Press, Chicago 2007; Scientists and 
Scholars in the Field. Studies in the 
History of Fieldwork and Expeditions. 
Toim. Kristian H. Nielsen ym. Aarhus 
Universitetsforlag. Aarhus 2012; Kapil 
Raj, Relocating Modern Science. Circula-
tion and the Construction of Knowledge 
in South Asia and Europe, 1650–1900. 
Palgrave Macmillan, London 2007; The 
Brokered World. Go-betweens and Global 
Intelligence, 1770–1820. Toim. Simon 
Schaffer ym. Science History Publica-
tions, Sagamore Beach, Mass. 2009.   

”Mitan käsite on ollut filo-
sofian ja tieteen perinteessä 
tärkeässä ja keskeisessä ase-
massa. Sitä ei kuitenkaan ole 

analysoitu samassa määrin ja samalla 
tarmolla kuin muita antiikin filoso-
fiasta meille periytyneitä käsitteitä 
[…] [Sitä on] pidetty […] pelkkänä 
toimivana tieteen työkaluna tai fi-
losofisten rakennelmien käsitteelli-

sesti ongelmattomana osatekijänä.” 
(9–10)

Näin saa toimeksiantonsa 
Tuukka Perhoniemen tutkimus ja 
kirja Mitan muunnelmat.

Voisiko juuri tämä mittojen ja 
mittausten ydinpiirre – läpinäkyvyys, 
itsestäänselvyys, ongelmattomuus, 
käytännöllisyys – olla osasyy mittaus-
ten ällistyttävään menestystarinaan 

viimeisen parin vuosisadan aikana? 
Varsinkin SI-järjestelmän vakiintu-
misesta alkaen ihmiskunta on mit-
taamalla laajentanut tajuntaansa taa-
tusti enemmän kuin puhtaasti (tai 
edes LSD-päissään) ajattelemalla olisi 
kyetty. Äskettäin havaittujen Higgsin 
hiukkasen ja Hubblen ’syvän kentän’ 
välille mahtuu noin 42 havaittua 
kymmenen potenssia. Ne tarjoavat 

Antti Kero

”Käy päähän kuin metrinen halko”  
– mittaaminen käytännössä


