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TAUSTAA

• Kotitietokoneiden aika ja teknologisen 
harrastuskulttuurin perintö -tutkimushanke (2013-2014)

http://kotikone.wordpress.com/

• Esittäjä(t) kirjoittaneet 3 aiheeseen pureutuvaa 
artikkelia (Saarikoski 2012, Saarikoski & Reunanen 
2014a, 2014b)

• Aineisto: tietokonelehdet, haastattelut, lukijakirjeet, 
verkkokeskustelupalstoja ja muuta internetistä löytyvää 
vertailuaineistoa, tutkimusnäkökulma: tietotekniikan 
historian tutkimus + digitaalinen kulttuuri



KONESODAT - KAMPPAILUA KÄYTTÄJIEN JA 
LAITEVALMISTAJIEN VÄLILLÄ

• Laitevalmistajien välinen kilpailuasetelma
• Käyttäjien väliset verbaaliset ja kirjalliset nahistelut
• Peleillä, koneilla, lisälaitteilla ollut historian aikana omat 

fanaattiset kannattajansa (vrt. populaarikulttuurin 
kannattajuus, erilaiset fanit ja ryhmittymät)
• PC vastaan Apple
• Windows vastaan Linux
• PlayStation vastaan XBox

• Media & käyttäjät kutsuneet vastakkainasetteluja usein 
"konesodiksi" (eng. console wars, home computer wars). 
Vaihtoehtoisesti puhutaan esimerkiksi "laitesodista" tai 
"merkkisodista"

• Mediajulkisuudessa kymmenien vuosien ajan, mutta tutkittu 
vähän käyttäjänäkökulmasta



TUTKIMUSFOKUS

• Huonosti tunnetun käyttäjänäkökulman kartoitus luo 
tarpeellista lisäymmärrystä tietoteknisen harrastuksen 
emotionaaliseen ulottuvuuteen sekä tietotekniikan 
kulttuurisen omaksumisen prosesseihin (Turkle 1984; 
1997/1995; Suominen 2011)

• Kuinka ja miksi konesodat syntyivät ja kehittyivät 
Suomessa?" sekä "Millaisia muotoja konesodat ovat 
saaneet viimeisten 30 vuoden aikana?"

• 3 tapaustutkimusta:
• varhainen kotitietokoneiden aika 1982–1989
• PC-koneiden ja -harrastamisen nousu 1990-luvulla,
• Nykyiset PC- ja konsolikoneet 2000-luvulla



KONESOTA KÄSITTEENÄ

• sotaisat metaforat ovat tyypillisiä tietotekniikkaa koskevassa 
julkisessa keskustelussa, kuten puheet pioneereista, 
läpimurroista tai vaikkapa vallankumouksista

• tietokoneteollisuuden historiassa käytettiin esimerkiksi 
arvioitaessa IBM:n asemaa 1950- ja 1960-luvulla
(Ceruzzi 2003)

• media (erityisesti lehdistö) otti käsitteen vähitellen käyttöön 
=> levisi käyttäjien keskuuteen

• varhainen kotitietokonebuumi & uusien käyttäjäryhmien 
muotoutuminen 1980-luvulla

• Commodore-yrityksen perustaja Jack Tramiel tunnetuin 
popularisoija 1980-luvulla (Tomczyk 1984; Saarikoski 2012)



VARHAISTEN KOTITIETOKONEIDEN AIKA (1982–1989)

• Mikrotietokoneista tulee kulutuselektroniikkaa 1980-luvun alussa, 
varhainen "kotitietokonebuumi"

• Mediassa yleinen kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan oli ollut 
nousussa jo aikaisempina vuosikymmeninä ja aihetta koskeva 
julkisuuskeskustelu oli sävyltään usein optimistista
(Saarikoski 2004; Suominen 2003)

• Vuosina 1984-1985 Suomessa myydään arviolta 100.000 
kotitietokonetta

• Commodore 64 ylivoimaisesti suosituin (70 % markkinaosuus 
vuoteen 1986 mennessä)

• Toiseksi suosituin Spectravideo MSX (10 %), loput jakaantuvat 
seuraaviin merkkeihin: Sinclair Spectrum, MicroBee, Atari 600XL, 
Amstrad PCW, Salora Fellow, Dragon 32 ja Oric Atmos



KÄYTTÄJIEN VERKOSTOITUMINEN
• Tietyille konemerkeille uskollisia ryhmittymiä, kerhoja ja 

kaveriporukoita syntyi kiihtyvään tahtiin 1980-luvun puolivälissä 
(aluksi maantieteellisesti samalta alueelta, esimerkiksi samasta 
kaupunginosasta)

• Tyypillisen harrastajan keski-ikä oli noin 12–17 vuotta 
(miesvaltaisuus)

• Commodore 64:n suosio perustui ennen kaikkea koneelle 
saatavilla olevien tietokonepelien valtaisaan määrään.

• Yleisimmät riidanaiheet koskivat koneiden tekniikkaa, saatavilla 
olevien pelien määrää ja laatua, sekä laitteiden kaupallista 
menestystä ("miksi minun koneeni on parempi kuin sinun")

• Kotitietokonelehdistö muodostuu alan tärkeimmäksi mediaksi 
(MikroBitti, 1984-), Printti (1984-1987) + harrastajien omat 
mediat (kerho- ja fanzine-lehdet, diskettilehdet)



SPECTRAVIDEO VRS. COMMODORE
• Lehdistö huomasi pian 

vastakkainasettelut
• Erityisesti MikroBitti pyrki 

vaikuttamaan keskusteluun 
nostamalla esiin 
kannanottoja Bittiposti-
palstalla

• Varhaisin ja tunnetuin 
esimerkki Spectravideon ja 
Commodore 64:n välinen 
"konesota" => laitetestin 
jälkeinen kirjevyöry

MikroBitti 3/1984, kansikuva



Puolustaakseni CBM64:n asemaa lehdessä Spectravideon omistajien 
kannanottojen vastapainoksi täytyy todeta, että CBM64:n omistajia 
lienee lukijoiden joukossa eniten, joten vähentyneiden juttujen asema 
on mielestäni oikeutettu

64 Parhaiden joukossa! (MikroBitti 3/1985)

KANNANOTTOJA

Commodoren ohjelmistovalikoima on sitä luokkaa, että CPM-
käyttöjärjestelmän [CP/M, toim. huom.] etuohjelmien määrä alkaa 
jo kalveta… ja mitä sillä CPM:llä loppujen lopuksi tekee?

Commodoren puolesta! (MikroBitti 2/1985)



KANNANOTTOJA

Nimimerkille 'Tähti on syttynyt' haluaisin sanoa, että hyppää 
järveen Amstradisi kanssa, kyllä 64 on parempi.

CBM 64 is Best (MikroBitti 4/1985)

Harvinaisempien kotitietokoneiden käyttäjät yrittivät välillä saada 
näkemyksilleen palstatilaa, johon Commodore 64:n omistajat vastasivat. 
Tässä vastaus - vai pitäisikö sanoa "kirje-trolli" - Amstrad-koneen 
omistaneelle lukijalle (huumorin käyttö oli myös yleistä):



"TULITAUOT" MEDIAJULKISUUDESSA JA 
TIETOVERKOT

• Tyypillistä lehdissä ilmenneille konesodille oli, että jossain 
vaiheessa muut lukijat esittivät "tulitaukoa" keskusteluun, minkä 
jälkeen kiistelyn aihetta koskeneet lukijakirjeet hävisivät 
yleisönosastosta (toimitus ei suostunut enää julkaisemaan niitä)

• Kiistelyt luonnollisesti jatkuivat kaveripiireissä, kodeissa ja 
koulujen pihoilla, harrastajien omissa medioissa

• Kiistelyjen syklisyys lehdissä: palaavat säännöllisin väliajoin 
(kannanotot ajankohtaisiin tapahtumiin => uusi kirjevyöry)

• Varhaiset tietoverkkojen "konesodat" käytiin BBS-purkeissa 
(käyttäjämäärät vähäisiä vielä 1980-luvulla)

• Printin BBS-Vaxi merkittävä edelläkävijä (noin 600 käyttäjää)



MEDIAN ROOLI

• kotitietokonelehdistö etsi paikkaansa markkinoilta 
toimituslinjaukset vaihtelivat, mutta varsinkin MikroBitti
pyrki voimakkaasti kehittämään vuorovaikutusta lukijoihin 
(varhainen idea osallistavasta mediakulttuurista) 
(Saarikoski 2004)

• Kotitietokonelehdistä voi helposti aistia tiettyä isällistä 
holhoamista, kun toimituskunta toistuvasti hillitsi ja opasti 
innokkaita nuoria harrastajia tietotekniikan poluilla

• Erityisesti Printti kritisoi kiistoja voimakkaasti 
pääkirjoituksissa. "Oma kone on timantti ja muilla räpläävät 
ansaitsevat enintään ylenkatsetta ja sääliä", totesi 
päätoimittaja Reijo Telaranta alkuvuodesta 1986.



KONESOTIEN TOINEN AALTO 1980-LUVUN LOPUSSA

• Commodore 64:n seuraajaksi tulleen 
Amiga 500:n tärkeimmäksi kilpailijaksi 
muodostui Atari ST

• MikroBitissä havaittavissa Atari ST-
myönteisyyttä => voimakkaita 
kannanottoja

Erityisesti mua ärsyttää Nnirvin Atari-
myönteisyys ja Amiga-vastaisuus… 
Olenkin päättänyt myöntää Nnirville
DEFENDER OF THE ST kunniamerkin ja 
kullatun suitsutusastian, jolla luulisi Atarin
palvontamenojen sujuvan entistä paremmin

Drewan Störe (MikroBitti 5/1989)



1990-LUVUN KONESODAT
• Merkittävä lähdeaineisto: Pelit-lehden (1992-) lukijakirjeet 

vuosilta 1992-2002 (säilynyt 3749 kirjettä) (Saarikoski 2012)
• laaja konesota PC- ja Amiga-koneiden käyttäjien välillä
• Lehti toivoi lukijoilta kannanottoja, hioi omaa toimituslinjaansa 

(riidanhaluisimpia kirjeitä ei tietenkään julkaistu)
• Markkina-asemien muutos: PC yleistyy ja Amiga marginalisoituu
• Pelit-lehteä kritisoidaan, että Amiga-peleistä vähän arvosteluja



KANNANOTTOJA

Amigan ja PC:n keskinäisestä paremmuudesta on 
kiistelty myös kaveripiirissäni paljon. Eräskin Amiga
500:sen omistaja päätyi kanssani äänekkääseen 
riitaan asiasta

Oula Pulju (279/1993)

Varsinkin Amigan käyttäjiä syytettiin kirjeissä "fanaattisuudesta". 
Usein toistuvia termejä ovat "kultti", "uskonto".

Minkä vuoksi meitä PC:n omistajia rangaistaan 
tälläisilla aivottomilla pikku amigisteilla, jotka eivät 
ymmärrä muuta kuin sanan amiga ja minkä helkkarin 
takia SITÄ OMAA KONETTA PITÄÄ KEHUA NIIN 
MAAN MAHTAVASTI

PC forever (250/1993)



SIIRTYMINEN 1990-LUVUN LOPULLE
• Tietoverkot nousevat tärkeimmäksi kiistelyjen foorumiksi 

(ensin BBS-purkit, myöhemmin Internet - vuodesta 1997 
eteenpäin)

• Konsolien kasvava merkitys (Sony PlayStation 1996->)
• PC-pelaajien ja konsolipelaajien nahistelu alkaa (vanhat 

perinteet jo 1980-luvun lopussa). PC-pelaajien käyttämiä 
pilkkanimiä konsolikaket tai pleikkarifanit

• Kiistoja osaltaan tasoittaa pelaamisen arkipäiväistyminen 
(pelaajilla useita eri pelilaitteita käytössä)

Konsolipelit antavat nykyään monessa suhteessa kovan vastuksen 
tietokonepeleille 16-64 bittisyyksineen, CD-asemineen ynnä muine 
pelinautintoa laajentavine tilpehööreineen. 

Manullakin on konsoli (1719/1996)



VIIME VUOSIEN SODAT (2007–2013)
• Ero aikaisempaan: uusimpia käänteitä voidaan nykyään puida lähes 

reaaliajassa ilman tarvetta odottaa lehden seuraavan numeron 
ilmestymistä, minkä lisäksi pahimmatkin ylilyönnit saattavat päätyä 
kaikkien luettavaksi ainakin hetkellisesti (Saarikoski et al 2013)

• Esimerkkinä V2-sivusto (2012 tehdyn lukijatutkimuksen perusteella 
97% miespuolisia, pääosin 16–25-vuotiaita)

• Keskeisin vastakkainasettelu on Sonyn PlayStation 3:n ja 
Microsoftin Xbox 360:n välinen. Lisäksi Nintendo Wii U on 
toistuvasti leimattu lasten ja satunnaispelaajien leluksi

• Suosittuja pilkkanimityksiä: crapbox, shitbox, gaystation tai kidtendo. 
• Myönteiset kommentit kohdistetaan tiettyihin laitteisiin tai peleihin, 

kun taas niitä tuottavista yrityksistä puhutaan selvästi useammin 
negatiiviseen sävyyn 

• Apple-vastaisuus ("kultiksi" tai "uskonnoksi" nimittäminen, hieman 
samaan tapaan kuin Amigan kohdalla 1990-luvulla)



Kuvassa näkyy tyypillinen Memegenerator-palvelun avulla tehty 
"Red Ring of Death" -meemi, jossa Xboxin omistaja on 
vaipunut epätoivoon pelikonsolin annettua pelätyn 
virheilmoituksen



YHTEENVETOA
• argumentaation seitsemän eri luokkaa: käyttäjiin, tekniikkaan, 

peleihin, valmistajiin, mediahuomioon, markkinatilanteeseen ja 
hintaan liittyvät väitteet

• konesotia vertaillessamme kävi pian ilmeiseksi, kuinka syklisesti 
toistuvia ja perusluonteeltaan muuttumattomia ne ovat

• 1980- ja 1990-luvulla "me-vastaan-ne"-taistelut olivat yleisiä ja 
kulminoituivat, kun konemarkkinoilla tapahtui harrastajia 
koskettaneita muutoksia. Kielenkäyttö saattoi olla varsin 
riidanhaluista, mikä ennakoi internetin "fleimaamiseksi" 
luokiteltua keskustelukulttuuria

• Median monimuotoinen ja aktiivinen rooli nousi tutkimuksessa 
toistuvasti esiin. Tarkoituksena oli selvästi lisätä lukijoiden 
aktiivisuutta & mielenkiintoa

• verkkokeskustelupalstoilla tilanteisiin reagoidaan nopeasti ja 
spontaanisti (ylilyöntien, "trollaamisen" mahdollisuus suurempi)



ARTIKKELIT
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