
Kotitietokoneiden aika ja teknologisen 
harrastuskulttuurin perintö 

Johdanto 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana tietotekniikkaa koskeva historiantutkimus on merkittävästi 
laajentunut ja monipuolistunut. Poikkitieteellinen tutkimuskenttä sisältää  tietokoneiden 
yleisemmän arkipäiväistymisen, koneiden teknologisen muutosprosessin ja yhteiskunnallisen 
merkityksen tarkastelun, mutta myös laajemmin uudempien innovaatioiden tutkimuksen. 
Tavallisesti melko hajanaisesti alkaneet tietotekniikan tutkimushankkeet ovat laajentuneet myös 
tarkastelemaan syvällisemmin koneiden asemaa ihmisten arkipäivässä sekä pohdiskelemaan 
niiden historiallista merkittävyyttä osana aikamme teknologisoituvaa kulttuuria. Suomessa niin 
kuin muualla maailmassa tutkimuksen kärki on varsinkin ajallisesti suuntautunut uusien 
teknologisten muotivirtausten tarkasteluun. Tietoverkkosovellusten, älypuhelimien tai vaikkapa 
taulutietokoneiden aseman ja merkityksen analysointi kiehtoo tutkijoita sekä laajempaa yleisöä 
yhä vahvemmin. 
  
Arvokkaan, tämän päivän ilmiöihin pureutuvan teknologiatutkimuksen rinnalla näkee kuitenkin 
yhä vanhempaa, muutaman vuosikymmenen taakse ulottuvaa tietotekniikan 
kulttuurihistoriallista tarkastelutapaa, jossa huomiota kiinnitetään esimerkiksi vanhojen, yleensä 
aktiivikäytöstä poistuneiden koneiden, ohjelmien tai tietoverkkoratkaisujen, syntyyn, kehitykseen 
ja lakastumiseen. Tietotekniikan kulttuurihistoria etsii nimensä mukaisesti vastauksia nykyajan 
teknologiakulttuurin perusteisiin menneisyydestä, jonka katsotaan oleellisesti selittävän ja 
tekevän ymmärrettäväksi monien tietoteknisten innovaatioiden käyttöönoton ja kehityksen. 
  
Tutkimussuuntauksen vallitsevana periaatteena on etsiä nykyajan tietotekniikkakulttuurin 
perusteita 1980- ja 1990-luvun kotitietokoneaikakaudelta. Tuona aikana Suomessa niin kuin 
muualla maailmassa syntyi ja kehittyi tietotekniikan harrastustoimintaa, joka kytkeytyi 
voimakkaasti osaksi aikansa nuorisokulttuuria. Toiminta keskittyi Commodore 64:n, Amiga 
500:n ja Atari ST:n kaltaisten laitteiden ympärille. Kotimaisessa historiankirjoituksessa nämä niin 
sanotut kotitietokoneet on usein jätetty valitettavan vähälle huomiolle ja keskitytty ammattilaisten 
suosimien PC-laitteiden vaiheisiin tai tietotekniikan varhaisempien vuosien suur- ja 
minitietokoneineen. 
 
Vielä 2000-luvun alkupuolella tutkimuskentässä oli tapana etsiä yhteisöllisen 
tietokoneharrastamisen juuria 1980- ja 1990-luvulla syntyneestä ja kehittyneestä tietotekniikan 
hakkerikulttuurista, jossa näkökulma oli rajoittunut erityisesti tiettyjen tärkeiden toimijoiden ja 
yhteisöjen tarkasteluun. Tällainen tarkastelu näkyy edelleen usein julkisissa puheenvuoroissa, 
jotka käsittelevät tietotekniikan historian merkitystä. Kärjistäen voisi sanoa, että on luotu helposti 
omaksuttava sankaritarina, jossa innokkaista nuorista bittinikkareista tuli myöhemmin 
tietoteollisuuden pioneereja. Eräänä usein toistuvana suomalaisena esimerkkinä voidaan 
mainita vaikkapa ensimmäisten pelitalojen juuret demoharrastuksessa. Kun sama tarina toistuu 



riittävän usein, se samalla yhtenäistyy ja todellisten tapahtumien monisärmäisyys hioutuu 
hiljalleen pois. 
 
Hakkeritoiminnan tarkastelun rinnalla alkoi Suomessakin elää myös toisenlainen 
tutkimussuunta, jossa sen sijaan korostettiin tietotekniikan arkipäiväistymistä ja kulttuurista 
omaksumista. Tärkeiden toimijoiden sijaan huomioita kiinnitettiin tavallisten kansalaisten tapaan 
omaksua uutta teknologiaa. Tärkeiksi tapaustutkimuksiksi nousivat esitykset, joissa tekniikan 
vähittäistä tuloa koteihin etsittiin niin sanotusti ruohonjuuritason tapaustutkimuksista tai hieman 
laajemmista, kokonaista aikakautta koskevista tutkimuksista. 
  
Poikkitieteellisessä tutkimuskentässä tämä kehitys on näkynyt myös yksittäisten hankkeiden 
erikoistumisena ja sirpaloitumisena. Tietotekniikan arki- ja harrastuskäytön historiallisia 
perusteita voidaan tarkastella esimerkiksi kiinnittämällä huomiota yksittäisiin toimintamuotoihin, 
kuten esimerkiksi ohjelmointiin tai pelaamiseen. Omana tärkeänä osionaan voidaan mainita 
myös tietoverkkojen käytön kulttuurinen omaksuminen. Yhtenä hyvin tärkeänä puolena ovat 
myös noiden vuosikymmenien aikana syntyneet ja vakiintuneet tietotekniikan alakulttuurit ja 
niiden historiallista merkitystä alleviivaavat retrokulttuurit, joiden toiminta on jatkunut ja 
kehittynyt 2000-luvun aikana. Vanhojen pelien ja laitteiden uuskäytön lisäksi retroilu voi 
tarkoittaa myös vanhojen pelikulttuurin muotojen hyödyntämistä uusien ja erottuvien tuotteiden 
suunnittelusta. Esimerkiksi Habbo Hotel -peli- ja leikkimaailman pääsuunnittelijat ovat viitanneet 
usein haastatteluissa siihen, miten heidän palvelunsa visuaalinen ilme perustuu heidän 
kokemuksiinsa 1980-luvun tiettyjen tietokonepelien isometriseen grafiikkaan. Suosittujen Angry 
Birds -pelien tekijät eivät ole tehneet samanlaista ulostuloa, mutta myös heidän peleistään 
havaitsee selviä vaikutteita aiemmista videopeleistä ja muusta mediatuotannosta. Esimerkiksi 
retropeliteemat näkyvät Angry Birds Space -pelin tiettyjen kenttien suorina viittauksina 1970- ja 
1980-luvun taitteen klassikkovideopeleihin. 
  
Kansainvälisesti yksittäisissä maissa (esimerkiksi Yhdysvallat, Australia, Iso-Britannia, Ruotsi ja 
Suomi) on viime vuosina herännyt tutkimuksellista kiinnostusta tarkastella laajemmin 1980- ja 
1990-luvun kotitietokoneaikakautta. Kansallisia tapaustutkimuksia on myös hiljalleen alkanut 
ilmestyä. Suomessa tutkimuksellinen kiinnostus on nousussa, varsinkin kun 2000-luvun alussa 
ja puolivälissä ilmestyneiden perustutkimusten jälkeen yksittäiset tutkijat ovat keränneet 
monipuolista uutta tutkimusaineistoa. Voikin sanoa, että hiljalleen valmistuvissa 
väitöskirjaprojekteissa on nähtävissä kotimaisen teknologisen harrastuskulttuurin tutkimuksen 
uuden nousun alkua 
  
Toistaiseksi kotitietokoneisiin kytkeytyvää teknologista kulttuurihistoriaa on Suomessa rahoitettu 
vain harvoissa tapauksissa. Toistaiseksi laajimmin aihetta on tutkittu aikoinaan Tekesin sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamassa Pro Act -tutkimushankkeessa (2002-2005). 
Erityisesti historiantutkimuksen näkökulmaa korostettiin siihen kuuluvassa Information 
Technology in Finland after World War II: The Actors and Their Experiences -osahankkeessa 
(TIESU), joka toteutettiin pääosin Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen tutkijoiden 
voimin. Nyt haettavaksi esitetty Kotitietokoneiden aika ja teknologisen harrastuskulttuurin 
perintö -tutkimushanke jatkaa näin syntynyttä tutkimusperintöä monitieteisestä näkökulmasta ja 
uusimman kansainvälisen tutkimuksen huomioon ottaen. 
 



Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on tutkia syvällisemmin suomalaisen kotitietokoneharrastuksen perintöä. 
Tarkoituksena on keskittyä tutkimaan niitä katvealueita, joita ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa 
nostettu kovin vahvasti esiin. Aivan erityistä huomiota kiinnitetään harrastustoiminnan 
yhteisöllisyyteen ja laajempaan historialliseen merkitykseen. Tavoitteena on luoda 
kansainvälistä vertailevaa tutkimusta, jossa harrastustoiminnan kansalliset erityispiirteet 
huomioidaan vertailujen kautta. Vertaileva tutkimus on tärkeää myös siitä syystä, että sellaista 
ei ole aiemmin juuri tehty. Hankkeen aikana kiinnitetään erityishuomiota ennen kaikkea 
Commodore 64:n kaltaisiin suosittuihin kotitietokoneisiin ja niiden käyttökulttuureihin. 
  
Päätutkimuskysymys on: 

● Millaista erityistä teknologiakulttuuria kotitietokoneharrastus on synnyttänyt 1980-2000-
luvuilla? 

 
Laajempaa päätutkimuskysymystä lähdetään purkamaan tarkastelemalla erityisesti tiettyjä 
yksittäisiä harrastusilmiöitä ja niiden toimintaedellytyksiä ja yleisempää kulttuurista 
merkittävyyttä. Tärkeimmät huomiot keskittyvät pelien ja ohjelmoinnin välisen vuorovaikutuksen 
tarkasteluun sekä myös taiteellisten harrastuskulttuurien muodonmuutokseen. Tarkoituksena ei 
ole tehdä pelkästään 1980- ja 1990-lukuihin keskittyvää historiallista selvitystä, vaan 
käsittelyssä pureudutaan myös tuona aikana syntyneiden teknologisten harrastusilmiöiden 
jatkuvuuteen ja kehittymiseen. Näin osoitetaan myös ilmiöiden synnyttämien perinteiden 
jatkuvuus myöhemmin 2000-luvulla. Sama jatkuvuus ilmenee mm. tuotesuunnittelussa, kuten 
edellä mainitut esimerkit Habbo Hotelista ja Angry Birdsistä osoittavat. Uuden siloitellun tarinan 
kirjoittaminen pyritään välttämään pitämällä alati mukana ilmiöiden luontainen moniäänisyys 
sekä tuomalla esiin niitä digitaalisen kulttuurin sivupolkuja, jotka on muualla sivuutettu. 
  
Tehtävään perustutkimukseen liittyy myös kansainvälinen yhteistyö, jonka perusteella saadut 
tutkimustulokset julkaistaan artikkeleina kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisuissa. 
Omana tärkeänä osanaan on myös aikakauden tärkeimmästä kotitietokoneesta, Commodore 
64:stä kirjoitettava englanninkielinen monografia, joka toteutetaan yhdessä hankkeen 
kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kirja tullaan julkaisemaan The MIT Pressin ylläpitämässä 
Platform Studies -sarjassa. Tämä kansainvälisesti arvostetun teknologiakulttuurin tutkimuksen 
julkaisijan sarja lähestyy teknologian, ohjelmistojen ja käyttäjien välisiä suhteita yksittäisten 
laitteiden kautta. 
 
Edellä mainittujen julkaisujen lisäksi tutkimustulokset ovat keskeinen osa Markku Reunasen 
väitöstutkimusta The Development of Computer Demos and the Demoscene from 1980s to 
2010, joka käsittelee tietotekniikan kehitystä ja käyttäjien teknologiasuhdetta yhden teknisesti 
orientoituneen alakulttuurin kautta. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat olleet – etenkin väkilukuun 
suhteutettuna – hyvin aktiivisia ja näkyviä maita demokulttuurin parissa, mutta huolimatta lähes 
kolmenkymmenen vuoden iästään yhteisö on pysynyt pitkälti salassa. Väitöskirja valmistuu 
vuoden 2015 kuluessa. 



Tutkimusaineisto ja menetelmät 
Hankkeen aikana on tarkoitus kerätä systemaattisesti olemassa olevaa, usein ei-digitaalisesti 
saatavilla olevaa aineistoa. Kysymykseen tulevat paitsi lehdet, mainokset, kirjeet, julisteet myös 
yleensä saatavilla olevat yksityiset arkistokokoelmat. Omana työprojektina on kartoittaa millaisia 
digitalisoituja aineistokokoelmia on jo tällä hetkellä saatavilla. Selvitystyön osana käytetään 
myös järjestettyjä keräilijöiden kokoelmia, joita löytyy ainakin Turusta, Jyväskylästä, 
Tampereelta, Oulusta ja pääkaupunkiseudulta. Lisäksi tarkoituksena on koota uutta haastattelu- 
ja kyselyaineistoa. Tältä osion aineisto täydentää esimerkiksi edellä mainitun TIESU-
tutkimushankkeen aikana syntyneitä muistelu- ja kyselyaineistoja, joita on käytetty useissa 
suomalaisen tietotekniikan historiaa käsittelevissä julkaisuissa. Tutkimustyö pohjautuu 
voimakkaasti humanistiseen teknologiatutkimukseen, joista hallitsevassa roolissa on 
nimenomaan teknologian kulttuurihistorian ja digitaalisen kulttuurin menetelmät ja perinteet. 
Työssä korostetaan ihmisen roolia teknologisen muutoksen osana, jolloin kiinnostus kohdistuu 
varsinkin käyttäjäryhmiin ja -organisaatioihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. 
  
Hanke sisältää myös laajemman selvityksen kotitietokoneharrastuksen synnystä, joka kytketään 
osaksi kansainvälisen tietotekniikkakulttuurin leviämisen ja vaikuttavuuden kehittymistä. 
Hankkeessa hyödynnetään laaja-alaisesti aihepiiriin kytkeytyvää kansainvälistä ja kansallista 
teknologiatutkimusta. Teknologiakulttuurin osalta hankkeessa pyritään kokonaisvaltaiseen, 
mutta samalla riittävän yksityiskohtaiseen tarkastelutapaan, jossa pyritään pääsemään myös 
eroon tavallisesti tutkimukseen liittyvistä ennakkokäsityksistä ja stereotypioista. Tarkoituksena ei 
ole luoda uutta hakkeritutkimusta, joissa tavallisesti tietokoneharrastajien roolia ylikorostetaan ja 
heidän merkitystään yleisesti pyritään turhaan alleviivaamaan. Tutkimuksessa nousevat esiin 
tavallisten harrastajien muistot, tunteet ja kokemukset. 
  
Hankkeen puitteissa kerättävä aineisto arkistoidaan sähköisesti tulevia käyttötarkoituksia varten 
digitaalisen kulttuurin aineistokokoelmaan. Tarkoituksena on, että saman alan tutkijat pääsisivät 
jatkossa hyödyntämään aineistoa omissa tutkimuksissaan. 

Toteuttamissuunnitelma 
Hanke on kaksivuotinen: sen suunniteltu aloitusajankohta on 1. tammikuuta 2013 ja hankkeen 
on tarkoitus päättyä 31. joulukuuta 2014. 
  
Työskentelyaikataulu on seuraava: 
  
1.1–30.6.2013                 Aineiston kartoittaminen ja kerääminen 
1.7–31.12.2013               Ensimmäiset tutkimusartikkelit ja kirjan toimitustyön aloitus yhdessä  
 kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa 
1.1.2014–30.6.2014        Artikkelien julkaisu, kirjan toimitustyön jatko 
1.7–31.12.2014               Kirjan lopputyöstö ja julkaisu. Aineistojen arkistointi. 
 
Suunniteltu budjetti on hakemuksen mukana erillisenä liitteenä. 



Hankkeeseen osallistuvat tutkijat 

Hankkeen vastuullinen johtaja 

FT, dosentti Petri Saarikoski, yliopistonlehtori (synt. 1972) 
 
Petri Saarikoski toimii Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin vakinaisena yliopistonlehtorina. 
Hänen erikoisalaansa on tietotekniikan ja tietoverkkojen historia sekä pelitutkimus. Hän 
osallistui vuosina 2001–2005 Tekesin ja kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan Pro Act-
tutkimushankkeeseen, osana Turun yliopiston kulttuurihistorian koordinoimaan TIESU-
osahanketta. Tutkimusprojektin aikana hän julkaisi yleisen historiaan oppialaan kuuluvan 
väitöskirjansa Koneen lumo: mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun 
puoliväliin (Jyväskylän nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004), joka on toistaiseksi ainoa aihepiiriä 
laajasti tarkasteleva suomalainen ja tieteellinen monografia. Hän on myöhemmin jatkanut 
aihepiirin tarkastelua yhdessä Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin muiden tutkijoiden kanssa, 
osana suomalaista tietoverkkokulttuurin kehityshistoriaa teoksessa Funetista Facebookiin: 
Internetin kulttuurihistoria (Gaudeamus 2009). Monografioiden ohella hän on julkaissut lukuisia 
kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusartikkeleja. Saarikoski on viime vuosina osallistunut 
kahteen aihetta käsittelevään monivuotiseen tutkimushankkeeseen. Näistä toinen on Suomen 
Akatemian rahoittama ja vuosina 2009–2012 yhdessä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen 
kanssa konsortiohankkeena toteutettu Creation of Game Cultures: The Case of Finland 
(Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa). Hankkeessa kiinnitettiin huomiota pelaajien, 
pelituotannon ja pelien käytön keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toinen oli Tekesin ja 
yrityskumppanien rahoittama CoEx: Yhteisöllistä tekemistä tukevat tilat kokemusten 
jakamisessa -tutkimushanke vuosina 2009–2011. Hankkeen aikana tutkittiin yhdessä 
Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa uusien verkkosovellusten ja 
sosiaalisen median käyttöä tapahtumatuotannon lisäarvoina ja apuvälineinä. 

Tutkijat 

FT, dosentti, professori Jaakko Suominen  (synt. 1973) 
 
Jaakko Suominen on digitaalisen kulttuurin professori Turun yliopistossa. Hän on tutkinut 
erityisesti informaatio- ja mediateknologian kulttuurihistoriaa sekä viime vuosina muun muassa 
myös teknologiseen historiakulttuuriin ja retropelaamiseen liittyviä teemoja. Hän on julkaissut 
teemasta useita monografioita (esim. väitöskirja Koneen kokemus. Tietoteknistyvä kulttuuri 
modernisoituvassa Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle) ja kymmeniä artikkeleita sekä 
toimittanut yli kymmenen kirjaa. Suominen on johtanut useita Suomen Akatemian, Tekesin ja 
säätiöiden rahoittamia hankkeita.  
 
TkL, TaM, lehtori Markku Reunanen  (synt. 1976) 
 
Markku Reunanen opettaa Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla 
vuorovaikutteista visualisointia. Ajan salliessa hän tutkii kotitietokoneden ja niihin kytkeytyvien 
suomalaisten harrastuskulttuurien historiaa, keskittyen etenkin 1980- ja 1990-lukuihin. 
Reunasen lisensiaatintutkielma, Computer Demos – What Makes Them Tick?, vuodelta 2010 
on kansainvälisestikin eräs laajimmista tietokonedemoja ja demokulttuuria käsittelevistä 



monografioista. Tieteellisen julkaisemisen ohessa hän ylläpitää verkossa Demoscene Research 
-bibliografiaa sekä suomalaista pelihistoriaa keräävää videogames.fi-sivustoa. Aiemmin 
Reunanen työskenteli Tampereen Teknillisellä yliopistolla ja Teknillisellä korkeakoululla 
keinotodellisuuden alan tutkijana. Viime vuosina hän on hyödyntänyt keinotodellisuutta 
kulttuurihistorian parissa, toimien tutkijana ja koordinaattorina mm. Suomen Paviljonki 1900 
(http://paviljonki.mlog.taik.fi/) ja Vrouw Maria (http://sysrep.aalto.fi/vrouwmaria/) -hankkeissa, 
joissa on tehty historiaa näkyväksi vuorovaikutteisten installaatioiden kautta. 
 
VTM, tutkija Antti Silvast  (synt. 1978) 
 
Antti Silvast työskentelee tohtorikoulutettavana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. 
Silvastin tausta liittyy erityisesti tieteen ja teknologian tutkimukseen ja laadullisiin 
tutkimusmenetelmiin. Hänen väitöskirjansa käsittelee laajojen sähköjärjestelmien riskejä 
asiantuntijoiden ja kuluttajien näkökulmasta. Hän on tohtorikoulutettavana Tieteen, teknologian 
ja innovaatioiden tutkimuksen tutkijakoulussa Titekossa ja koordinoi tulossa olevaa Second 
Aalto Event on Science and Technology Studies -tapahtumaa Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoululla (http://stsevent.org). Silvast on opettanut Helsingin yliopiston 
sosiaalitieteiden laitoksen laadullisten tutkimusmenetelmien kursseilla vuodesta 2009. Lisäksi 
hän ylläpitää verkossa Demoscene Research -bibliografiaa ja toimittaa sähköistä uutiskirjettä 
Euroopan sosiologiajärjestön tutkimusverkostolle (http://www.dscrn.org/). 

Kansainväliset yhteistyökumppanit 

Hankkeen kansainvälinen yhteistyöverkosto koostuu tutkijoista, jotka ovat tutkimuksissaan 
tarkastelleet kotitietokoneharrastuksen eri toimintamuotoja. Verkoston tärkein edustaja on 
professori Nick Montfort (Massachusetts Institute of Technology, Yhdysvallat), joka on yhdessä 
Ian Bogostin kanssa kirjoittanut Platform Studies -sarjaan (MIT Press) tapaustutkimuksen Atari-
videopelikonsolista. Hän viimeistelee parhaillaan Commodore 64:n ohjelmointikulttuurista 
kertovaa teosta 10 PRINT. Montfort toimii tärkeänä yhteyshenkilönä hankkeen päättävän kirjan 
julkaisuprosessissa. 
 
Verkoston muista jäsenistä mainittakoon lehtori Graeme Kirkpatrick  (Manchester University, 
Iso-Britannia), joka on sosiologiaan liittyvissä tutkimuksissaan perehtynyt Iso-Britannian 
kotitietokoneharrastuksen ja erityisesti peliharrastuksen muotoutumiseen  vuosina 1981–1995. 
Kirkpatrick toimii hankkeen aikana valmistuvien artikkelien ja kirjan kommentoijana ja 
arvioitsijana. Professori Melanie Swalwell (Flinders University, Australia) on perehtynyt 
Australian kotitietokoneharrastuksen ja siihen liittyvän kerhotoiminnan varhaisvaiheisiin. 
Swalwell toimii niin ikään tärkeänä hankkeen tutkimusten lukijana ja kommentoijana. Lehtori ja 
tutkija Daniel Botz  (Ludwig-Maximilians-Universität, Saksa) kirjoitti ensimmäisen 
tietokonedemojen estetiikkaa ja historiallista kehitystä käsittelevän väitöskirjan, Kunst, Code und 
Maschine. Vapaa tutkija, PhD Patryk Wasiak , on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti Itä-
Euroopan tietokoneharrastukseen kylmän sodan aikana. Kaikki viisi tutkijaa pystyvät tarjoamaan 
hankkeelle kommenttien lisäksi ajankohtaista tutkimustietoa ja aineistoa. 
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