
1

Koneen kokemus



2



3

Koneen kokemus
Jaakko Suominen

Tietoteknistyvä kulttuuri modernisoituvassa
Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle

Vastapaino
Tampere 2003



4

© Vastapaino, Jaakko Suominen

ISBN 951-768-139-9

Vastapaino
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere
www.vastapaino.fi

Tammer-Paino Oy,
Tampere 2003



5

SISÄLLYS

Esipuhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Johdanto: teknologisia valintoja ja tulkintoja . . . . . . . . . . . . . 9

1.1 Tuvan täydeltä elektroniikkaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Populaarijulkisuus, lähteet ja pääkysymys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Tutkimuksen rakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. Robotteja tapaamassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1 Koneihmisten aikaan – 1900-luvun alun teknologinen kulttuuri . . 21
Robotti – orja? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koneihminen kulttuurissa ja historiassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Ajan hermo ja kieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ylevän aistiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nuoren Voiman kaksi kulttuuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Herra Koneihminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2 ”Henkinen atomipommi” putoaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Koneesta uutiseksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Teknologian ja mielikuvituksen ongelmallinen suhde . . . . . . . . . . . . . . 50
Uuden ja vanhan yhteys: teknologinen inertia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Mullistuksen performanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Koneiden nimeäminen kotoistamisen tapana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sopeuttava leikki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Teknologiat kietoutuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.3 Ajaako aika robottien ohi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Atorox seikkailee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Roolileikki, affekti ja apu – robottikertomusten perusteemat . . . . . . . . 91
Käyttäjä järkyttyy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Robottien diffuusio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Robottikuvaukset mentaalisina teksteinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Robottikeskustelut toistuvina topoksina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

3. Tietokone työssä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3.1 Laske, siirrä ja tallenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Tietokonetöiden synty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Matemaattista maailmanhallintaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Kaupallis-hallinnollista tietojenkäsittelyä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

3.2 Tietotekniikan tekstuaaliset yhteisöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Tietotekniikan tekstuaalisten yhteisöjen synty Suomessa . . . . . . . . . 131
Yhdistyslehti tekstuaalisen yhteisön määrittäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Sukupuoli, työ ja yhteisö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Toiset ja tavalliset tietojenkäsittelyn järjestölehdissä . . . . . . . . . . . . . 144



6

Sukupuolten ja käyttäjien representaatiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
”Kuuluuko tyttökin sopimukseen?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

3.3 Asiantuntija populaarijulkisuudessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Keksijät ja asiantuntijat yksilöinä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Sedät valkoisissa takeissaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Insinööri ja ohjelmoitsija – tietokoneaikakauden perustyöläiset . . . . . 168
Lapsissa tulevaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

3.4 Tietokonesuhde työn,
sukupuolen ja asiantuntijuuden kolmiossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

4. Visio henkilökohtaisesta tietokoneesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4.1 Determinismin myyttiä purkamassa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Tietoteknisen muutoksen luonne 1970-luvulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Muutoksen aikatasot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

4.2 Pieni ja oma – tavoiteltavia laatuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Kolme jokaisen ‘tietokonetta’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Elektroniikan miniatyrisointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Kulutuselektroniikka pienentäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

4.3 Henkilökohtaisuuden ja tietokoneiden sidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Kotitietokoneen neljä mahdollisuutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Lupaus tietokoneistetusta huomisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

5. Lopuksi: Tietoteknistyvä kulttuuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Lähteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Viitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287



7

Esipuhe

Keväällä 2001 (työ)elämäni muuttui. En kokenut avaruusseikkailua vaan
loikkasin länteen. Työpisteeni siirtyi Turun vanhan kasarmialueen puura-
kennuksen tutkijankammiosta Rauman Jussoilan koulukivitalon lehtorin lu-
kaaliin. Tietokone vaihtui ensi.kuh.utu.fi:stä digi2-satu.utu.fi:ksi. Muutin kult-
tuurihistoriasta digitaaliseen kulttuuriin, kun Satakuntaan oli perustettu
Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusoh-
jelma.

Maisemanvaihto ei tuottanut suurta tieteellistä paradigman muutosta.
Mutta kyse oli uudesta henkisestä tuulahduksesta, jopa “digi-sadusta”,
mihin jo työkoneeni nimi viittaa. Kaiken opetuksellisen ja muun digitaali-
sen kulttuurin temmellyksen keskellä olen saattanut valmiiksi tämän tut-
kimuksen. Se käsittelee tietotekniikan kohtaamisen varhaishistoriaa suo-
malaisesta näkökulmasta.

Kiitän kaikkia ihmisiä, yhteisöjä ja tahoja, jotka ovat myötävaikuttaneet
tutkimuksen valmistumiseen. Apurahaa ja palkkaa ovat maksaneet etupääs-
sä Turun yliopisto, Suomen Akatemian Mediakulttuurin tutkimusohjelma
sekä varhaisvaiheessa Kordelinin säätiö. Myös Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön ja Tekesin ProAct -tutkimusohjelman siivellä olen tehnyt viime vai-
heen konferenssimatkoja. Tutkimusohjelmat ovat tarjonneet myös hyödyl-
lisiä monitieteisiä viitekehyksiä, jotka ovat olleet tutkimuksen kannalta oleel-
lisia. Välttämättömät kirjastopalvelut olen saanut pitkälti Turun yliopiston
kirjastosta. Ja kyllä – palautan vielä jonakin päivänä ne monta vuotta lai-
nassa olleet lehdet ja kirjat :)

Kiitän uutta ja vanhaa työyhteisöäni, kulttuurihistorian oppiaineen hen-
kilökuntaa Turun yliopiston historian laitoksella sekä Kulttuurituotannon
ja maisemantutkimuksen laitoksen ihmisiä. Historian laitoksella tämän tut-
kimuksen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet etenkin Hannu Salmi, Petri
Paju, Petri Saarikoski ja Kari Immonen. Kiitos ohjauksesta, keskusteluista
ja esimerkeistä! Kiitos myös kaikille muotoilun ja teknologian tutkimusryh-
män jäsenille näkökulman laajentamisesta. Kasarmin Valo puolestaan soitti
tarvittavan musiikillisen taustan tutkimustyölle.

Kiitokset Rauman Digi-huoneen Raipalle, Patzylle, Edinalle ja Juzalle yh-
teisön tunteesta sekä interaktiivisista kertomuksista (onko niitä?). Anna Si-
vula oli paikalla – Porissa tosin – silloin, kun tarvitsin historioitsijaa ja raken-
teita. Turun yliopiston Mediatutkimuksen oppiaineen Tanja Sihvonen puo-
lestaan oli paikalla aina, kun tarvitsin media- ja digitutkimuksellista otetta sekä
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projekti-intoa. Marja-Leena Vepsäläinen auttoi kuvien ja taustainformaation
kanssa. Frans Mäyrä ja Mika Pantzar esitarkastivat tutkimuksen. Vastapai-
non väki oikoluki, kommentoi ja vastasi kirjan teknisestä toteutuksesta.
Patrik Söderlund suunnitteli kannen, ja useat tahot antoivat kuvamateriaalia
käyttöön ilmaiseksi.

Mutta ilman Helenan lämmintä tukea ja sarkastista sanailua tämäkään
työ ei olisi valmistunut.

Turussa / Raumalla 28.5.2003 Jaakko Suominen
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Johdanto:
teknologisia valintoja ja tulkintoja

1.1 Tuvan täydeltä elektroniikkaa

Leevi and the Leavings -yhtyeen laulussa ”Onnelliset” (1981) mies lepyt-
telee naista ja kuvaa modernin tekniikan iloja: ”Vaimo, älä ole onneton!
Meillä melkein kaikki laitteet on, jotka kehitys on tuonut tullessaan, vaikka
kaikki eivät niistä piittaa. Kerää kynttilät pois, emme tarvitse nyt roman-
tiikkaa, kun olen hankkinut meille tuvan täydeltä elektroniikkaa: on meillä
stereo, televisio, mikroaaltouuni ja videonauhuri, on pakastin, kahvinkei-
tin, mikroprosessori ja pölynimuri.”

Lauluntekijä Gösta Sundqvistin mainitsemat laitteet muodostavat edel-
leen kodin kulutuselektronisen perustan. Mallit – tai konesukupolvet – ovat
vain muuttuneet, ja 2000-luvun kodintekninen unelmalista on täydenty-
nyt muutamalla uudella härvelillä, kuten kännykällä ja dvd-toistimella.
Kojeista mikroprosessori1 on uinut muiden laitteiden sisään. Se on keskei-
nen erityisesti tietokoneiden ja matkapuhelinten toiminnoissa.

Laulu on mainio esimerkki tavoista, joilla teknisiä kapistuksia kotoiste-
taan, suhteutetaan oman elämän kokemuksiin. Laulu kertoo tekniikan käy-
töstä 1980-luvun alussa keskellä elektronista ”vallankumousta”, mutta
ennen kaikkea se asettaa tekniikan arkiseen käyttöyhteyteen nimenomaan
lauluna, kertomuksena muiden teknologiakertomusten ja kuvausten tavoin.
Kertomukset kuvaavat ja rakentavat teknologiasuhdettamme. Laulun mu-
kaan laitteet ovat yhteydessä edistykseen ja jatkuvaan kehitykseen, elämän-
laadun parantumiseen. Samalla ne kuitenkin ovat osana elinpiirimme
muutosta tavalla, joka ei aina tai kaikkien mielestä ole haluttu. Teknolo-
gia muuttaa aikaisempia käytäntöjä, tuhoten jotain aitoa ja alkuperäistä.

Tietotekniikka on ollut sekä vaihtelevien unelmien että painajaisten
kohde ja moottori. Se on ollut myös ammattiryhmien ja sukupuolten vä-
lisen neuvottelun tai jopa taistelun lyömäase. ”Onnellisetkin” kuvaa tek-
nologian käyttöä ja kokemusta sukupuolten mukaan eriytyneenä ilmiönä.
Vastakkain ovat teknoinnokkaan miehen ja intiimiyttä kaihoavan naisen
arkkityypit, jotka asettuvat tarinassa parodian kohteeksi teknologian tavoin.

Tämä tutkimus kertoo, miten mikroprosessorin – ja laajemmin tietotek-
niikan2 – asema on rakentunut kulttuurisesti ja historiallisesti, ajassa ja

1.
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paikassa osana inhimillistä toimintaa. Keskiössä eivät ole laitteet, niiden
tekninen muutos tai niiden aiheuttama muutos vaan nimenomaan kuvau-
kset ja kertomukset, joiden kautta teknologia paikantuu elämässämme.
Tutkin, miten tietotekniikka on muuttunut osana laajempaa kulttuurista
kehystä. Tutkimus kuvaa tietoteknistyvää kulttuuria ja modernisoituvaa
Suomea Leevi and the Leavingsin kappaletta edeltäneiden noin viidenkym-
menen vuoden aikana 1920-luvulta 1970-luvulle.

Kansantaloudellisesti tarkasteltuna Suomi muuttui tänä ajanjaksona maa-
talousvaltiosta hyvinvointivaltioksi, jossa palvelusektorin töillä oli keskei-
nen asema. Moderni muuttui avantgardesta, pienen piirin tulkitsemasta il-
miöstä yleisemmäksi mentaliteetiksi. Teknisestä uudenaikaisuudesta tuli hy-
vinvoinnin keskeinen tekijä, jonka merkitystä toki ajoittain kyseenalaistettiin.

Tietotekniikan luonne ja suhde arkielämään kävivät nekin läpi useita
muutoksia. Tietotekniikka muokkautui vallitsevalla tasolla robottivisioista,
konttorikoneista, sähköaivoista ja laskulaitteista kaikkialle ulottuvaksi jär-
jestelmän hallitsijaksi, atk-systeemiksi. Sitten se asettui kotien ja työpaik-
kojen pienikokoiseksi apuvälineeksi, kotitietokoneden, mikrotietokonei-
den, henkilökohtaisten tietokoneiden, pelien ja muiden digitaalivimpai-
mien muodossa. ”Onnellisten” aikaan oli tosin vasta tapahtumassa se
suuri muutos, jolloin mikroprosessorit ja tietokoneet toden teolla, fyy-
sisesti läsnä olevina laitteina, tulivat useimpien kotien ja työpaikkojen pe-
rustyökaluiksi. Mutta tietotekniikka oli jo tätä ennen ollut pitkään läsnä
mentaalisesti ja mediavälitteisesti, nykyaikaisen toiminnan ja tulevaisuu-
den kehityksen kuvauksissa.

Tekninen muodonmuutos näyttää aikamoiselta, tarkastellaanpa sitten lait-
teistojen fyysistä olemusta, käyttötapoja tai tietotekniikan kuvaamisen käy-
täntöjä. Muutoksen takana on kuitenkin hitaasti muuttuvia rakenteita, jotka
leimaavat yhä suhdettamme teknologiaan. Muutos ei ole niin äkkinäinen
tai totaalinen kuin usein kuvitellaan. Kulutustutkija Mika Pantzar on toden-
nut, että mikään ei ole niin pysyvää kuin puhe muutoksesta. Muutoksen
korostuksella häivytetään monia valtarakenteita ja valtasuhteita, jotka ei-
vät juuri muutu. Informaatioyhteiskuntatutkija Armand Mattelart on jopa
poleemisesti väittänyt, että ”tekninen ja markkinahenkinen determinismi
luo muistinmenetyksestä kärsivää moderniteettia ja vapauttaa yhteiskun-
nallisesta pohdinnasta.”3 Teknisellä ja taloudellisella eteenpäinmenon pa-
kolla luonnollistetaan ajatus muutoksesta.

Jatkuvuutta on niin ikään teknologiatuntemusten piirissä. Konekertomuk-
set ja konetuntemukset peloista toiveisiin noudattavat samanlaisia – tai
ainakin samantapaisia – muotoja kuin jo useita kymmeniä tai jopa satoja
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vuosia sitten. Toiveissa uusi kone säästää käyttäjänsä vaivaa, vapauttaa
työstä tai lisää tasa-arvoa ja elämänlaatua. Peloissa suhde koneisiin on usein
aivan päinvastainen: teknologia sitoo, passivoi, tylsistyttää, epätasa-arvois-
taa tai aiheuttaa suorastaan kohtalokkaita onnettomuuksia.

Muutos näyttäytyy siis toisenlaisena – osin jopa häviää – kun irrottau-
dutaan ”jatkuvasti kehittyvän ja nopeutuvan” laitetekniikan ja murroskes-
keisten teknisten visiopuheiden lupausten todellisuudesta. Irrottautuminen
ei tosin ole aivan yksinkertaista. Jos puhumme teknologiasta, viittaamme
usein pelkästään laitteisiin ja niiden käyttösovellutuksiin, vaikkapa juuri
kännyköihin ja tietokoneisiin.4 Emmekä tarkoita teknologialla mitä tahan-
sa laitteita tai toimintoja. Teknologialla tarkoitamme usein vain uusimpia,
tulevaisuuden kannalta keskeisimmiksi koettuja, monimutkaisia tieteellisen
ja teknisen todellisuuden ilmiöitä.

Tämän päivän teknologisessa polttopisteessä ovat erityisesti informaa-
tioteknologia, IT sekä geeni- ja bioteknologia. Vähemmän teknologisilta
tuntuvat sellaiset vakiintuneet ja arkiset koneet ja järjestelmät kuin kodin-
koneet, sähkövalaisimet, hiustenkuivaajat tai vesijohto- ja viemäriverkos-
to. Näitäkin voi ”uudelleenteknologisoida” vaikkapa tietoteknisten inno-
vaatioiden ja älypuheen avulla. Kihartimista tulee mainoksissa uuden su-
kupolven älykkäitä hiustenhoitojärjestelmiä ja teknologioita, jotka muotoi-
levat pääsi karvoitusta yksilöllisesti, juuri Sinulle sopivimmalla tavalla. Tek-
nologia-termiin on täten sisäänkirjoitettu ajatus edistyksestä, uutuudesta,
tärkeydestä ja tulevaisuuskeskeisyydestä.

Yksittäiset laitteet tarvitsevat ympärilleen monimutkaisia sosiaalisia ja
teknisiä verkostoja. Ne eivät synny yhdessä hetkessä tai vaivatta. Mikro-
prosessori kaipaa kumppaneikseen muita teknisiä komponentteja, säh-
kövirtaa, tietojen syöttö- ja tulostuslaitteita, käyttöliittymiä, ohjelmisto-
ja, kuoret ja tuulettimet. Käyttäjät puolestaan tarvitsevat koulutusta – ja
ennen kaikkea – tarvitsemme syitä ja tarpeita laitteiden suunnitteluun,
rakentamiseen ja käyttämiseen. Me tarvitsemme kuvauksia, esityksiä, pe-
rusteluja ja selityksiä teknologian olemukselle ja tarpeelle. Kuten Char-
les Bazerman on monen muun tavoin huomauttanut, teknologian tuot-
taminen ei tarkoita pelkästään materiaalisten objektien keksimistä tai
teknisten järjestelmien rakentamista vaan myös kielellistä neuvottelua.5

Nämä osa-alueet muodostavat yhdessä neuvottelun ja sopeuttamisen
tapojen näyttämön, jossa teknologia toimii ja muuttuu kulttuurin osana.
Teknologian sijasta on tarpeen puhua teknologisesta toiminnasta ja tek-
nologian kokemuksesta, jossa sosiaaliset ja tekniset verkostot ja toimin-
tatavat yhdistyvät.
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Teknologiakulttuuria tutkinut Arnold Pacey on jakanut teknologisen toi-
minnan kolmeen osaan.6 Sovellan jaottelua oman työni aihepiiriin. Tekni-
nen ulottuvuus muodostaa teknologisen toiminnan kolmion yhden kärjen.
Siihen kuuluvat itse koneet, työkalut, ohjelmistot, valmistusmateriaalit ja
lopputuotteet kuin myös tekniikkaan liittyvä käytön, valmistuksen ja ke-
hittämisen tietämys ja toimintatavat. Usein teknologiaa tarkastellaan vain
tämän artefaktikeskeisen kärjen näkökulmasta, jopa sen ehdoilla. Äärimuo-
dossaan tarkastelun taustalla ovat teknologisen determinismin imperatii-
vit ja ajatusmallit: omalakisesti ja nopeasti edistyvä tekniikka määrää elä-
mämme puitteet. Ihmisten on sopeuduttava.

Toisen osan teknologisen toiminnan kolmiosta muodostaa organisato-
rinen ulottuvuus. Se pitää sisällään taloudellisen, teollisen, tutkimus- ja kou-
lutustoiminnan ja näiden suunnittelun sekä yhdistystoiminnan, käyttäjät ja
ammattiliitot. Tätä voisi kutsua taloudellis-poliittiseksi tai sosiaaliseksi osa-
alueeksi. Laitteiden sijasta keskiössä ovat laitteiden käyttöä suunnittelevat
ja tulkitsevat ihmisten verkostot. Tähän alueeseen keskittyy teknologiapo-
litiikan tutkimus.

Kolmio täydentyy ideologis-aatteellisella ulottuvuudella, johon kuuluvat
arvot, etiikka, käsitykset teknologisen toiminnan merkityksestä ja tavoit-
teista, mahdollinen edistysusko sekä teknologian uudelleentulkinta vaik-

Kuvio 1. Teknologinen toiminta Arnold Paceyn mallin perusteella sovellettuna.
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kapa taiteen keinoin. Nimeän osion mentaliteetin alueeksi, jolloin mukaan
tulevat osin alitajuiset tulkintarakenteet. Teknologisen toiminnan aatteel-
lis-ideologinen ulottuvuus pitää sisällään sekä teknisen että sosiaalisen
toiminnan peruslähtökohtia ja tarpeita.7 Paceyn tekemä ja tässä sovellet-
tu kolmijako ei ole selkeä tai ongelmaton. Se kertoo kuitenkin teknologi-
sen toiminnan moninaisuudesta, jossa osa-alueet ovat toistensa kanssa
vuorovaikutuksessa.

Teknologian kulttuurisuus lävistää kaikki edellä mainitut teknologian
kolme osa-aluetta. Teknologian sosiaalisen rakentumisen tutkimusperinteis-
sä on osoitettu, miten laitteiden suunnittelussa ja kehittelyssä sosiaaliset
ja kulttuuriset taustatekijät ovat keskeisiä materiaalisen maailman muok-
kaajia. Taloudellinen ja poliittinen päätöksenteko ovat taas yhteydessä ar-
voihin, mentaliteetteihin ja maailmankuvaan, jotka muokkautuvat maail-
massa toimiessamme. Tietotekninen toiminta on yhteydessä muihin tek-
nisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin toimintaverkostoihin. Ja myös artefakteilla
on oma muotoiluun, käyttötapoihin ja rakennesuunnitelmiin liittyvä kie-
lensä, joka muokkautuu ja jota tulkitaan osana kulttuuria.

Verkostot ovat vuorovaikutuksessa ja ne muuttuvat ajassa ja tilassa. Tek-
nologian monisyisyys näkyy ihmisen ja koneen kohdatessa. Hannu Salmi
toteaa: ”tietyn teknisen innovaation kohtaamisessa on voinut yhtyä väli-
tön kokemus, keksinnön odotettu vaikutus, aiemmat kokemukset tai koh-
taamisen sosiaalinen konteksti.” Salmen mukaan kohtaamistilanne ja koh-
taamisen kokemus ovat monimutkaisia ilmiöitä, jossa yksilöllinen ja yhtei-
söllinen taso sekoittuvat.8 Olen kulttuurihistorioitsijana kiinnostunut, mi-
ten teknologiset neuvotteluprosessit tapahtuvat kussakin ajallisessa ja
paikallisessa kontekstissaan: miten nämä neuvottelut liittyvät muihin kult-
tuurisiin rakenteisiin ja ilmiöihin.9 Miten neuvottelut tapahtuivat nimen-
omaan tietotekniikan näkökulmasta Suomessa 1920-luvulta 1970-luvulle?

1.2 Populaarijulkisuus, lähteet ja pääkysymys

Tässä tutkimuksessa keskiössä eivät ole ihmisen ja koneiden välittömät
kohtaamistilanteet vaan pikemminkin kohtaamisten kuvaukset ja teknolo-
gian kohtaaminen yleisempänä kulttuurisena ilmiönä. Tietojenkäsittely ja
tietokoneet eivät näyttäydy niinkään reaalisen käytön vaan kuvitteellisten
ja symbolisten tulkintojen kautta.10 Tarkastelen tietotekniikkaa suhteessa
populaariin, ei-ammatilliseen käyttöön ja tulkintaan. Katson tavallisen ih-
misen ja koneen kohtaamista erityisesti populaarijulkisuuden ikkunasta.
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Työn päätutkimuskysymys on, millä tavoin tietotekniikan ja tavallisten ih-
misten suhde määrittyi populaarijulkisuuden, erityisesti populaarilehdis-
tön, -kirjallisuuden ja muiden medioiden kautta.

Paceyn kolmijaossa populaarijulkisuus sijoittuu johonkin kulttuurisen ja
organisatorisen ulottuvuuden välimaastoon. Populaarijulkisuudella tarkoitan
ympäristöä, tilanteita ja puhunnan muotoja, joiden kautta laaja ihmisjoukko
kohtasi ja koki tietotekniset innovaatiot. Kohtaamiset tapahtuivat messuilla,
arjen keskusteluissa, leikeissä, populaarilehdistön ja muiden mediatuottei-
den kautta, joista osa oli avoimesti fiktiivisiä, kuvitteellisia. Kohtaamiset
tapahtuivat myös konkreettisesti laajalle käyttäjäkunnalle tarkoitetun tek-
nologisen esineistön, laitteiden, ohjeiden ja oheistuotteiden kautta. Popu-
laarijulkisuuteen kuuluvat tässä siis laajalle kohderyhmälle suunnatut tek-
nologiset esitykset ja niitä koskeva keskustelu ja kokemusympäristö.

Viestinnäntutkija Hannu Niemisen mukaan populaarijulkisuus on sosiaa-
lista. Se tähtää yhteisöllisyyden luomiseen ja ylläpitämiseen. Populaarijulki-
suuteen kuuluvat ”sellaiset julkiset esitykset, jotka ovat avoimia kaikille ja
joiden merkityksellistäminen ei edellytä yleisöltä erityistietoja tai -taitoja.”11

Ennen 1980-lukua suurimmalla osalla ihmisistä ei ollut omakohtaisia tie-
tokoneiden käyttökokemuksia, mutta siitä huolimatta he jakoivat tai tun-
sivat käsityksiä tietotekniikan luonteesta ja mahdollisuuksista. Mediavälit-
teisyys nimenomaan määrittää tutkimuksen ajallisen loppupisteen. Tutkin
aikaa ennen tietokoneiden laajamittaisempaa massakäyttöä työpaikoilla,
kodeissa ja muualla elämänpiirissä. Mediavälitteisyys tarkoittaa myös sitä,
että suhdetta tietojenkäsittelyyn ja tietokoneisiin tarkasteltiin 1920-luvul-
ta 1970-luvulle (ja tarkastellaan yhä) myös muiden teknologiakokemusten
kautta. ”Onnelliset” -laulussakin mikroprosessori asetetaan laitteiden pi-
tempään listaan. Tästä syystä en tutki tai käsittele pelkästään tietotekniik-
kaa vaan myös muita teknologisia innovaatioita, kuten televisioita, radioita,
sähköä, avaruusraketteja, satelliitteja, atomivoimaa, jopa ufoja. Mediatut-
kimuksessa käytettyjä termejä intertekstuaalisuus ja intermediaalisuus voi
täten laajentaa puheella interteknologisuudesta, teknologioiden vuorovai-
kutuksesta ja ristikkäisistä viittaussuhteista.

Tietotekniikan itsessään ymmärrän laajasti. Tietotekniikalla tarkoitan tie-
donkäsittelyyn ja loogisen päättelyn automatisointiin sekä muiden media-
teknologioiden ohjaamiseen tarkoitettuja sähköteknisiä tai elektronisia
laitteita sekä niihin linkittyneitä oppimisen, käyttämisen, käsittämisen ja ku-
vaamisen kulttuureja, toiminnan ja maailmassa olemisen tapoja. Tietoko-
ne ei tässä tutkimuksessa ole niinkään kone vaan media tai kulttuurinen
käytäntö, muuttuva toimimisen tapa ja sen ilmentymä.
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Tarkastelen teknologista toimintaa kulttuurisen ulottuvuuden tiettyjä osa-
alueita painottaen. Tutkimuksen kohteena ei kuitenkaan ole teknologian
populaarikuva tai ulkoinen representaatio, heijastus jostain oikeasta tek-
nologiasta todellisuudesta tai ytimestä. Tutkimus ei ole eksternalistinen, ul-
kokohtainen, suhteessa tekniikkaan, materiaaliseen ulottuvuuteen ja sen
muutoksiin.12 Kuten mediatutkija Lynn Spigel on todennut, populaarijul-
kisuuden lähteet kertovat siitä odotusten ja mahdollisuuksien horisontis-
ta, intertekstuaalisesta kontekstista, jonka kautta teknologiaa tulkitaan ja
tuotetaan.13 1950-luvun konttorikoneistumisen ristiriitatilanteita kuvannutta
Hollywood-elokuvaa Täydellinen sihteeri (Desk Set, 1957) tutkineen Cheryl
Knott Malonen mukaan jo yksittäinen filmi viestii tavoista, joilla ihmiset
järkeistivät ja selittivät teknologista muutosta. Vaikka elokuva on sinänsä
fiktiivinen kuvaus tietoteknistymisestä, se kertoo yleisestä teknologisesta
asenneilmapiiristä. Elokuva on osa tilannetta, jossa tietokoneistumista tar-
kasteltiin nimenomaan ihmisen älykkäänä korvaajana ja edistyksen lippu-
laivana, joka suurista lupauksista huolimatta saattoi olla arkisen sympaat-
tinen ja oikukas eikä syrjäyttänyt ihmisiä kokonaan. Filmi kuvaa myös val-
litsevia ammatti- ja sukupuolikäsityksiä, koska ne tulevat esiin kuvallisesti
ja ihmisten konkreettisen käytöksen tasolla.14 Teknologian populaarikult-
tuurin tai -julkisuuden tutkimus ei olekaan niinkään tekniikan tutkimusta
vaan pohjimmiltaan tutkimusta ihmisten käsityksistä itsestään ja paikastaan
maailmassa.

Populaarijulkisuuteen ja kulttuurihistoriaan kurkottava tutkimusote on
teknologian historian kannalta uusi, vaikkei ainutlaatuinen.15 Erityisesti
historiallisesti suuntautuneen kulttuuri- ja mediatutkimuksen piiristä löytyy
useita onnistuneita esimerkkejä populaariaineiston ja populaarijulkisuu-
den tutkimuksesta suhteessa teknologiaan. Samaten teknologian ja tie-
teen historian tutkimusperinne-esittelyissä on hahmoteltu uusimman tut-
kimuksen kulttuurihistoriallista käännettä. Sille on karkeasti ottaen tyy-
pillistä teknologian käyttöön, arkeen, sukupuolijärjestelmiin, kieleen ja
tekstiin, tunteisiin ja diskursseihin sitoutuva ote. Todellisuutta tarkastel-
laan sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneena.16 Teknologian kulttuuri-
ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on ylipäätään alkanut sävyttää niin
mediakulttuurinen kuin arkisuuteenkin kurkottava lähestymistapa. Kysy-
mys on yhtäältä populaarin, viihteen ja arjen ulottuvuuksien muutoksesta
yhä keskeisemmiksi osaksi ihmisten toimintaa. Kyse on myös siitä, että
nykyisten ja tulevien kuluttajien halujen, toimintatapojen ja valintojen
ennakoinnista on tullut yhä keskeisempi osa uuden teknologian suunnit-
teluprosessia. Kännykkävalmistajia luonnollisesti kiinnostaa, mihin heidän
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puhelimiaan käytetään ja millaisia tarpeita käyttämisen yhteydessä raken-
tuu. Kuluttajat vaikuttavat valinnoillaan siihen, mitkä tuotteet menesty-
vät, mitkä eivät.

Kaikesta tutkimuksellisesta mielenkiinnosta huolimatta sekä historiantut-
kimuksen että tekniikan historian näkökulmasta kulttuurisuutta ja kokonais-
valtaisuutta painottava näkökulma jää usein sokeaan pisteeseen, ”kovien
ytimien”, tekniikan ja valtapolitiikan, ulkopuolelle. Teknologian historia etsii
kansainvälisesti yhä paikkaansa vakiintuneempien historiatieteiden joukossa
– tietotekniikan historiasta puhumattakaan. Teknologian historian asema
on Suomessa vielä marginaalisempi verrattuna vaikkapa naapurimaahamme
Ruotsiin.17

Kulttuurihistoriallinen teknologiatutkimus tarkoittaa tässä tapauksessa
marginaaliin katsomista, vaihtoehtoisten tarinoiden kertomista. Tarina on
vaihtoehtoinen sekä suhteessa totuttuun historian tutkimuksen ja esittä-
misen tapaan että tekniikan historian laitelähtöiseen esittämisen tapaan.
Kollektiviteettien ja populaarikuvastojen kulttuurihistoriallinen tutkimus ei
toki välttämättä merkitse organisaatio- tai keksintökeskeisille tulkinnoille
täysin vastakkaisten tarinoiden esittämistä. Tunnettu teknologiakulttuurin
tutkija Andrew Ross on kiinnittänyt huomiota siihen, miten marginaaliset
tai populaarit teknologiakulttuurit jäljittelevät, laillistavat tai jopa vahvis-
tavat tieteen ja teknologian vallitsevia tulkintoja.18

Vahvistaminen on havaittavissa myös suomalaisessa tietoteknisessä po-
pulaarijulkisuudessa. Suuri osa tietoteknisistä esityksistä keskittyy tieteel-
lisen ja teknisen edistyksen alleviivaamiseen, jopa kokonaisvaltaisella
melkein kaikkien aistien huomiota hakevalla tavalla. Samaten on nähtävissä,
että populaarijulkisuus nivoi 1960-luvulla automaattista tietojenkäsittelyä
monin tavoin osaksi oman aikakautensa vallitsevaa systeemiteoreettista,
ennakoivaa ja kokonaissuunnittelua korostavaa maailmankuvaa. Sama vah-
vistamisen painotus tulee esiin niin ikään Lynn Spigelin ja Cecelia Tichin
televisiohistorian tutkimuksissa, joissa hahmotetaan televisio-laitteen ideo-
logista paikkaa sodanjälkeisessä amerikkalaisessa kulttuurissa erityisesti ko-
tien ja käyttäjyyksien näkökulmasta.19 Hannu Nieminen onkin huomioinut,
että populaarijulkisuus ylipäätään toimii usein näennäisestä moniarvoisuu-
destaan huolimatta yhteiskunnan yleisten valtasuhteiden ehdoilla.20

Käsittämisen tapa ei ole kuitenkaan monoliittinen tai särötön. Omaa his-
torian esittämistapaani onkin mahdollista ajatella Jon Turneyn sanoin tapa-
na kirjoittaa historiaa kieroon suhteessa vallitseviin tulkintoihin. Mutta Tur-
neykin toteaa että vinoilla ja tavanomaisilla historioilla on selkeä kohtaamis-
paikkansa. Niitä ei voi puhtaasti erottaa toisistaan.21 Tässä tutkimuksessa on
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paljon elementtejä, jotka ovat aikaisemmasta tekniikan ja historian tutkimuk-
sista tuttuja. Koneet, niiden keksijät ja käyttäjät tulevat esiin – ainakin lyhy-
esti. Aiheenvalinnoissa ja tulkinnoissa on kuitenkin sävyjä, jotka saattavat
tuntua myös oudommilta tai vieraammilta. Koneen teknisen kehittämisen
sijasta käsittelen esimerkiksi konetyön esittelyä julkisuudessa sekä sähkö-
aivoille annettujen lempinimien suhdetta teknologiakäsityksiin.

Erilainen käsittelytapa näkyy ehkä parhaiten primääriaineiston valinnassa.
En siis tutki teknologiaa niinkään virallisen asiakirja-aineiston tai laite-arte-
faktien kautta, vaikka sekin olisi kulttuurihistoriallisessa näkökulmassa ai-
van yhtä mahdollista.22 Empiirinen tutkimuksen pohja-aineisto käsittää
muun muassa Tekniikan Maailman, Avun ja Valittujen Palojen suomalaisia
tietokoneaiheisia juttuja, uutisia, kuvia, sarjakuvia ja pilapiirroksia.23 Kaik-
kiaan näistä kolmesta lehdestä käytän noin kuuttasataa tietotekniikka-
aiheista nimekettä 1940-luvulta 1970-luvun lopulle. Lehdet edustavat eri-
laisia laajalle levinneitä, populaareja käsityksiä tietotekniikan luonteesta.
Ne kertovat teknologian tuottamisen ja muovaamisen muodoista, muutok-
sista ja jatkuvuuksista.

Tekniikan Maailma aloitti vuonna 1953, mutta se perustui vuodesta 1945
ilmestyneeseen Harrastelija-lehteen. Harrastajan tai jonkinlaisen valistuneen
kuluttajan näkökulma oli – ja on yhä – lehdessä keskeinen. Tietotekniik-
ka pääsi lehdessä esiin aluksi lähinnä uutisten ja ulkomaisten projektiesit-
telyjen kautta, myöhemmin myös laitetestien ja mainosten muodossa.
Perheen yleislehti Apu kosketteli tekniikan kysymyksiä huomattavasti vä-
hemmän ja viihteellisemmin, mutta myös Avusta löytyy paljon tietotekniik-
kaa kuvaavaa aineistoa.24 Avun aineiston pääosa nousee tutkimusaikavä-
lillä pilapiirroksista, sarjakuvista, novelleista ja laajoista tulevaisuutta luo-
taavista artikkelisarjoista, joiden suosio lisääntyi 1960-luvun kuluessa. Jul-
kaisipa Apu 1960-luvulla ajoittain myös tekniikka-aiheista palstaa.

Sodan jälkeen suomenkielisen painoksensa saanut kansainvälinen Va-
litut Palat (Reader’s Digest) puolestaan tarttui sekin elämän kaikkiin aihe-
alueisiin, mutta teknisen edistyksen valistuksellinen esittely ja kuvaaminen
oli lehdessä keskeistä.25 Kaikkien lehtien tietotekniikkaa koskevasta aineis-
tosta merkittävä osa oli yhdysvaltalaisperäistä muissa lehdissä julkaistujen
artikkelien lyhennelmiä, mutta käsittelyn sävy ja aihepiirit vaihtelivat. Tut-
kimusajanjakson aikana tietotekniikkaa koskevat maininnat lisääntyivät
kaikissa lehdissä, niiden levikki kasvoi ja sivumäärä lisääntyi.26

Täydennän aineistoa päivälehtien, sarjakuvalehtien ja ammattilehtien ai-
neistolla, perinteisemmällä arkistoaineistolla, elokuvilla, televisio-ohjelmien
synopsiksilla sekä aikalaiskirjallisuudella. Niin ikään vertaan päälähteistöä
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muistelmaluontoiseen suulliseen ja kirjalliseen aineistoon, joka koostuu
tietokonealalla toimineiden henkilöiden haastatteluista sekä Suomen
Kirjallisuuden Seuran vuonna 1995 Tietokone – isäntä vai renki -kirjoitus-
kilpailulla kokoamasta tietokonekokemuksia kuvaavista muisteluista.27 Ai-
neistoa ristiinlukemalla on tavoitteena kokonaiskuvan ja kokonaistarinan
luominen niin, että yhden suuren kertomuksen sijasta tuloksena on pie-
nistä eri suuntiinkin virtaavista puroista muodostuva soliseva virta. Tällai-
nen aineistojen ristiinluenta on tyypillistä useille teknologian kulttuurihis-
torian tutkimuksille sekä uudelle historiantutkimukselle ylipäätään.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkimukseni jakaantuu kolmeen päälukuun tai pienoistutkielmaan, jotka
avaavat kunkin aikakauden tyypillisimpiä tietoteknisiä ilmiöitä. Luvut ryt-
mittyvät osin myös modernin ja modernismin muutoksen leviämisen ja
uudelleen tulkintojen mukaan. Tässä mielessä tutkimus tarjoaa kokonais-
valtaisemman näkökulman moderniteettiin, jota on kulttuurihistoriallisesta
näkökulmasta tutkittu pitkälti katkelmallisesti lyhyeen ajanjaksoon tai tee-
maan sitoutuen.28 Ja laajempi modernin tutkimus on painottunut 1900-
luvun alun vuosikymmeniin, ei niinkään toisen maailmansodan jälkeisiin
vuosikymmeniin osin ajallisen läheisyyden osin ilmiön sirpaloitumisen takia.

Aihepiirit olen valinnut kuitenkin tietotekniikan kautta, kulloinkin hallin-
neiden tietoteknisten diskurssien (teknisten, kuvallisten, kielellisten ja teks-
tuaalisten esittämisen tapojen) pohjalta. Hallitsevuuden määrittely on ta-
pahtunut pitkälti määrällisesti, vaikka en ole varsinaisesti pyrkinyt saman-
laiseen tilastolliseen tutkimusotteeseen, ”tekstuaaliseen demografiaan”, jol-
la artikkeliaineistojen käyttöä on tietotekniikan historian tutkimuksen pii-
rissä pyritty laillistamaan ja tieteellistämään.29 Lähden sellaisista aihepiireis-
tä, jotka ovat toistuvasti tulleet esille useissa lähteissä. Kuitenkin kaikissa
yhteyksissä tulkitsen tietojenkäsittelyn luonnetta suhteessa ihmisten toimin-
taan ja laajempaan historialliseen kehitykseen. Kukin luku sisältää oman
tutkimuksellisen ja teoreettisen viitekehyksensä, joka on relevantti nimen-
omaan luvun kysymyksenasettelun sekä kunkin ajanjakson vallitsevan tie-
toteknisen diskurssin kannalta. Jokainen luku päättyy analyysiin, jossa tar-
kastelen koko luvun polveilevia tarinoita kokonaisvaltaisesti. Tutkimus ja
sen esitystapa ei ole kuitenkaan niinkään raportoiva tai selkeitä tuloksia
esittelevä vaan historiatieteen perinteen mukaan määriteltävissä kertovaksi
tai tarinallistavaksi ja selittäväksi ajallisen muutoksen kautta. Työn pääot-
sikon, ”Koneen kokemuksen” tulkinta muuttuu luvuttain.
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Johdannon jälkeinen ensimmäinen käsittelyluku on nimeltään ”Robot-
teja tapaamassa”. Pohdin siinä varhaisten tietoteknisten symbolien, robot-
tien ja sähköaivojen kulttuurista rakentumista 1920-luvulta 1950-luvun
lopulle. Koneen kokemus viittaa kahtaalle, ensinnäkin tietotekniikan koke-
miseen tiedotusvälineiden ja esittelytilaisuuksien kautta pitkälti mahdolli-
suuksien spektaakkelina. Toisaalta koneen kokemus viittaa ajatukseen
koneesta subjektina ja kokijana. Ihmisen kannalta tämä tarkoitti ongelmaa
koneen autonomisuudesta, tulemisesta itsenäiseksi ihmisenkaltaiseksi olen-
noksi, minkä kommentointi oli yksi keskeisimpiä teemoja populaarijulki-
suudessa. Vaikka robotti ei ollutkaan tietoteknisen käytön keskiössä, ro-
botissa kiteytyi ajatus teollisen tuotannon muutoksesta ja niin ruumiillisen
kuin ajattelutyönkin mahdollisesta koneellisesta korvaamisesta.

Lähden liikkeelle 1920-luvun robottiesittelyistä ja erityisesti Karel Capekin
R.U.R.-näytelmän (Rossum’s Universal Robots) tulkinnasta ja vastaanotosta
suhteuttaen sitä 1920-luvun teknologiseen kulttuuriin. R.U.R. liitti robot-
ti-sanan teollisesti tuotetun koneihmisen yhteyteen, vaikka näytelmän tee-
malliset ainekset sinänsä olivat jo tuttuja ja perinteisiä. Käsittelen tietotek-
niikkakertomusten suhdetta erilaisiin kertomisen tapoihin, yleisempään
teknologian historiaan ja yleisempään historiaan. Luvussa kysyn, millä ta-
voin robotti nivoutui suomalaiseen kulttuuriin. Mitkä tekijät ylläpitivät ja
mitkä uudistivat teknologian kulttuurista järjestystä? Millä tavoin kertomisen
ja esittämisen tavat linkittyivät toisiinsa? Millaista muutosta esimerkiksi
merkitsi elektronisten tietojenkäsittelykoneiden, sähköaivojen nouseminen
keskustelun kohteeksi. Tärkeä teema on teknologisen ylevän, subliimin,
sekä arjen ja rutiinin suhteen määrittyminen.

Laajassa kolmiosaisessa robottiluvussa käsittelen niin ikään tietojenkä-
sittelyalan ammattilaisten suhdetta elektronikoneiden mahdollisuuksien
ja ajattelukyvyn esittämiseen toisen maailmansodan jälkeen. Kysymys
ajankohtaistui elektronisten tietojenkäsittelykoneiden eli sähköaivojen ra-
kentamisen myötä. Lähteinä käytän erityisesti radiolehtien, tekniikan har-
rastuslehtien ja yleisaikakauslehtien robotti- ja sähköaivouutisia, artikke-
leita, sarjakuvia ja pilapiirroksia. Luen niitä välillä yleisemmällä tasolla,
välillä yksityiskohtaisesti ja luokittelevasti. Keskeisiä tutkimuksellisia kä-
sitteitä ovat muun muassa ’teknologinen inertia’, ’teknologian diskurs-
si’ sekä robottien ’audiovisuaalinen järjestys’. Teoreettisesti esitys kytkey-
tyy loppua kohden yhä selkeämmin mentaliteettihistorian ja media-arkeo-
logian kysymyksiin. Näiden näkökulmien avulla hahmottelen jatkuvuu-
den ja muutoksen suhdetta teknologiakulttuurissa. Tämän suhteen hah-
mottelu on työni tärkeä sivutavoite.
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Toisessa käsittelyluvussa, ”Kone töissä”, pohdin tietoteknisen työn luon-
netta erityisesti sen representaatioiden ja aikalaismäärittelyjen kautta.
Lähestyn asiaa muun muassa ’tekstuaalisen yhteisön’ käsitteen ja sukupuo-
lijärjestelmien tutkimuksen kautta. Otsikossa mainittu koneen kokemus
viittaa tässä luvussa pitkälti kokeneisuuteen, omakohtaisen syvällisen tun-
temuksen kautta syntyvään tekniseen asiantuntemukseen.

Ajallinen pääpaino on 1960-luvussa, joka oli tietokonetöiden ja asian-
tuntijuuden kannalta selkeää kasvun ja aktiivisen määrittämisen aikaa. Luon
kuitenkin alussa lyhyen katsauksen laskenta- ja tietojenkäsittelytöiden pi-
tempään historiaan.

Ajanjaksolla vakiintui niin ikään suunnitellun ja hallitun järjestelmän ajatus
tietojenkäsittelyyn ja yhteiskuntaan laajemmin. Vuosikymmen merkitsi yh-
teiskunnan ja arjen tieteellistymistä ja teknologisoitumista. Luvussa käsit-
telen edelleen tietokoneasiantuntijoiden toimintaa julkisuudessa ja asian-
tuntijapiirin sisäistä tiedotustoimintaa sekä tietokonetyön populaarikuvas-
toa. Kysyn, millaisia käyttäjyyksiä ja millaista asiantuntemusta automaat-
tisen tietojenkäsittelyn yhteyteen rakentui. Mikä merkitys julkisuudella oli
tietoteknisen osaamisen määrittymisessä? Luvun lopussa esitän kootun
tulkinnan tietokonetyön, asiantuntijuuden ja sukupuolen keskinäisestä
suhteesta 1960-luvun Suomessa. Vastaan muun muassa kysymyksiin, oli-
ko naisilla tilaa tietojenkäsittelyalan asiantuntijoina sekä millaisia vaatimuk-
sia asiantuntijuudelle julkisuuden näkökulmasta esitettiin.

Kolmas luku ”Visio henkilökohtaisesta tietokoneesta” kyseenalaistaa aja-
tuksen 1970-luvulla alkaneesta mikrotietokonevallankumouksesta. Jäljitän
laajemmin teknologian historian kautta erilaisia tapoja, joilla tietokoneiden
kotikäyttö, henkilökohtaisuus ja pienikokoisuus ovat linkittyneet osaksi
tietoteknistä kulttuuria erityisesti elektroniikan käyttökulttuurien kautta. Toi-
saalta pureudun 1970-luvun tietojenkäsittelyn muutosprosessiin ja erityi-
sesti niihin teknisiin ja mentaalisiin siltoihin, joiden kautta ajatuksellinen
siirtymä keskustietokonemaailmasta mikrotietokonemaailmaan on tapah-
tunut. Koneen kokemus viittaa tässä luvussa ihmisen ja koneen käyttösuh-
teen yksilöllistymiseen sekä tämän suhteen henkilökohtaisempaan koke-
miseen. Päälähteistön muodostavat kahdessa viimeisessä luvussa populaa-
riaineiston ohella tietojenkäsittelyalan suomalaiset ammattilehdet.

Loppuluvussa yhdistän käsittelylukujen tulkintoja ja pohdin lähtökohtia
tietotekniikan kulttuurihistorialliselle tulkinnalle.
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Robotteja tapaamassa

2.1 Koneihmisten aikaan
– 1900-luvun alun teknologinen kulttuuri

Ja samalla kiihkolla kuin keskiajan alkemistit etsivät ”Viisasten kiveä”, yrittävät eräät ny-
kyaikaiset alkemistit ratkaista paljon hirvittävämpää probleemia: koneihmisen luomista. Me
hymyilemme Roy J. Wensleyn ”Televox” -keksinnölle ja Fritz Langin ”Metropoliksen” ja
Karel Capekin ”R. U. R.:n” fantasioille... Mutta olkaamme varovaisia hymyillessämme!
Emme elä enää keskiaikaa, vaan kahdettakymmenettä vuosisataa! – Olavi Paavolainen,
Nykyaikaa etsimässä (1929)30

Helmikuun ensimmäisenä päivänä 1928 Suomen Kansallisteatterin salin-
täyteinen yleisö puhkesi suosionosoituksiin. Ruth Snellman, Teuvo Puro,
Yrjö Tuominen ja muut näyttelijät saattoivat kumartaa tyytyväisinä kukka-
kimput käsissään. Karel Capekin R.U.R.-näytelmän Helsingin ensi-ilta päät-
tyi esiripun laskettua. Tapaus oli ollut yksi ensimmäisistä kerroista, jolloin
suomalainen yleisö sai tutustua sarjatuotantona valmistettuihin koneihmi-
siin, näytelmällisten keinojen, tulevaisuusvisioinnin ja yhteiskuntakriittisen
näkökulman kautta. Esityksen näki nuori kirjailija, aikansa ”koneromantii-
kan” tulkki, Mika Waltari. Hän vaikuttui, vaikka Capekin näkemys teknii-
kasta poikkesi hänen omastaan.31 Näytelmä oli tullut tutuksi myös Olavi
Paavolaiselle, toiselle koneromantikolle.

Capekin tulevaisuuskuva oli ihmisen kannalta synkkä. Näytelmässään
Capek maalaili 2000-luvun maailmaa ja miljoonittain robotteja tuottavan
tehtaan toiminnan vaikutuksia. Koneihmisiä rakennettiin palvelijoiksi, työ-
läisiksi ja sotilaiksi. Tämä vaikutti robotteja käyttäviin ihmisiin yksilöinä,
yhteisöinä ja lajina. Ihmisten elämä muuttui sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
jopa biologisesti. Lopulta vanhemmat eivät saaneet enää lapsia. Luonto
kävi puolustuskannalle ihmisen muuttuessa. Ihmislajin turmion sinetöivät
kapinaan nousseet robotit, joiden tavoitteena oli keinoelämän valmistus-
kaavan avulla saada haltuunsa kyky lisääntymiseen ja tuntemiseen. Robotit
kurkottivat kohti biologista kontrollia, tasa-arvoa ja valtaa, ihmisyyden piir-
teitä. Tavoitteet eivät täyttyneet mutkattomasti. Keinoelämän kaava tuhou-
tui. Se paloi takassa tuhkaksi. Mutta kaikkein ihmismäisimmät robotit, Pri-

2.
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mus ja Helena, uuden teknisen sukupolven Aatami ja Eeva, näyttivät pys-
tyvän rakastamaan ja jatkamaan sukua. ”Elämä ei sammu! Ei Sammu!”,
päättyi näytelmä toiveita herättävästi.

Robottien tarina oli sekin vasta alkutaipaleella. Koneihmisistä tuli yksi
teknologisen kulttuurin suosikki-ilmiöistä. Ennen Kansallisteatteria ”kollek-
tiiviseksi” ja ”utopistiseksi” kuvattu R.U.R. (Rossum’s Universal Robots)32

oli kiertänyt ja puhuttanut ympäri maailmaa. R.U.R.:ia oli näytelty Yhdys-
valloissa, eri puolilla Eurooppaa, muuallakin. Näytelmä käännettiin pian il-
mestymisensä (1921) jälkeen kolmellekymmenelle kielelle.33 Suomessa
R.U.R.-näytelmä oli saanut Viipurin näyttämöllä ensi-iltansa 9.9.1924 W.Y.R.-
nimisenä (Werstandin Yleismaailmalliset Roboterit), jolloin yleisöä oli ollut
”melkein täysi huone”.34

Varsinaisten näytelmien lisäksi R.U.R. tavoitti lisäyleisöä erilaisten leh-
dissä julkaistujen näytelmäarvostelujen, kuvien ja esseiden kautta. Yhdys-
valtalaisissa kritiikeissä oli pohdittu näytelmän pohjalta edistyksen oikeutta
ja robottien luonnetta. Capek oli kriitikkojen näkemyksen mukaan pysty-
nyt loihtimaan kiehtovan ja mielikuvituksellisen ”super-melodraman”, jossa
toiminnallisuus yhdistyi ideaan tai ihanteeseen.35

Suomalaiset arvostelijat kehuivat Karel Capekin tarkkanäköisyyttä ja tie-
teellisen materialismin kritiikkiä. Kriitikot tulkitsivat näytelmän ponnistaneen

Kuva 1. Karel Capekin R.U.R. Suomen Kansallisteatterissa
keväällä 1928. Teatterimuseon arkisto.
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ensimmäisen maailmansodan raunioilta, tulevaisuuden toivoihin ja kauhui-
hin viittaavasti, Helsingin Sanomien Erkki Kivijärven sanoin:

Koneellistuminen, materiaali, joukkopsykoosi esiintyivät silloin inhimillisyysihanteita uhkaa-
vimpina tuhovoimina maailmanpalon vielä kytevän tulen räikeässä valossa. Robottien
nousu symbolisoi niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka kummittelivat koettujen kau-
hujen ja bolshevismin iskusanojen aukaiseman perspektiivin näköpiirissä.36

Arvostelijat kiittelivät vielä Matti Varénin ”dekoratsioneja”, lavasteita, jotka
olivat aiheeseen sopivia ”hillityn moderneja näyttämökuvia” ja ”kaunisvii-
vaisia”, eivät liian räikeitä tai sensaatiohakuisia. Näyttämölavasteiden kuvat
koostuivat tulevaisuuden teollisuusympäristön elementeistä, nostureista,
koneista ja tehtaan seinistä. Ensimmäisen näytöksen lavasteissa paistoivat
Reasonin robottien myynnin kasvua kuvannut diagrammi sekä useat mai-
noslauseet: ”Jokaiselle oma”, ”uusi keksintö”, ”150 doll. kpl”, ”ostakaa ro-
botteja”, ”1000 dollaria tusina”.37

Kaikki eivät jakaneet samaa innostusta näytelmäsovitusta kohtaan. Suo-
men Kansallisteatterin historia -teoksessa Rafael Koskimies toteaa, että jotkut
arvostelijoista – Koskimies heidän joukossaan – näkivät suomalaisessa
versiossa ikävyyttä, väärintulkintaa ja liiallista inhimillisyyttä verrattuna Pa-
riisissa esitettyyn kylmään ja kovaan, ”robottien omaa draamaa” korosta-
neeseen tulkintaan. Koskimies katsoo, ettei ”humanisti Kalima”, näytelmän
ohjaaja ”päässyt oikein teoksen julesvernemaisen koneromantiikan ytimeen
vaan että hän antoi liiaksi merkitystä lopussa esiintyvälle, jotenkin lohdul-
liselle tulevaisuudenkuvalle, toisin sanoen sille käsitykselle, että ihminen
sittenkin lopulta herää uudelleen elämään ja täyttää maan.”38 Viipurissa
1924 esitetyn W.Y.R.:in kriitikot syyttivät näytelmää junnaavuudesta, vaikka
kehuivat Capekin näyn voimakkuutta.39

Koskimies kirjoittaa ”koneromantiikasta”. Hän käyttää termiä, jota on
usein käytetty luonnehtimaan aikakauden teknologiasuhdetta, varsinkin tai-
teilijoiden ja filosofienkin käsitystapaa. Termi määrittyy ristiriitaisesti. Kos-
kimies kirjoittaa myös ”julesvernemaisuudesta”. Se ei viittaa tässä niinkään
tunnetun tieteiskirjailijan tuotannon alkuvaiheen teknologian ylistyslauluihin
vaan loppuvaiheen synkkiin kuvauksiin. Maailman herran tapaisissa teok-
sissa (1904, suom. 1987) teknologia on keskeisesti vallan väline, pahan vä-
likappale ja ilmentymä. Myös R.U.R.:ia voi tulkita samantapaisesti pahuu-
den, vallan ja teknologisen nihilismin kautta. Näyttää siltä, että Rafael Kos-
kimiehelle koneromantiikka tarkoittaa teknologian kylmyyden korostamista,
estetisoimista, ambivalenssia ja determinististä suhdetta koneistumiseen.
Pehmeä humaanisuus ja naiivi tulevaisuususko on leikattu teräksisellä te-
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rällä, vaikka yksilön kokemusten, luonnon ja tuntemusten korostaminen on
kummassakin näkökulmassa läsnä.

Robotit marssivat yli maanpiirin. R.U.R.:n lisäksi erilaiset koneihmiset
esiintyivät populaarikirjallisuudessa, lehdissä, varieteelavoilla sekä eloku-
vissa, joista tunnetuin oli Fritz Langin Metropolis-elokuva kone-Eevoineen
(1926/1927). Sarjakuvien koneihmisistä Suomessa tunnettiin ruotsalainen
Keinotekoinen Karlsson (Konstgjorda Karlsson). Jokainen Karlsson-tarina
päättyi keksijän rakentaman koneihmisen villiintymiseen, aikansa koneker-
tomuksille tyypilliseen tapaan.40

Robotti – orja?

R.U.R.:ista tuli kuuluisa varsinkin yhdessä suhteessa: Capek yhdisti ensim-
mäisenä robotti-sanan ihmistä ruumiltaan ja ajattelukyvyltään muistuttavaan
koneeseen. ’Robotti’ perustui kirjoittajan äidinkielen tšekin pakonalaista
työntekoa tarkoittavaan, maaorjuuteen viittaavaan robota-termiin sekä
robotnikiin, työläiseen.41 Capekin robotteja voitaisiin tosin kutsua klassi-
sen kreikan vaikutuksesta androideiksi (andros-eidos, miehenkaltainen) tai
myös gynoideiksi (naisenkaltainen), sillä ne olivat ulkoisesti lähes täysin
ihmisten kaltaisia, lihaa ja verta, eivät sähköä ja metallia niin kuin robo-
tit tavallisemmin teollisuudessa ja monissa myöhemmissä fiktiivisissä ku-
vauksissa. Androidi-nimitys viittaa siis enemmänkin kohteen ulkoiseen (fi-
guratiivisuus) ja sisäiseen olemukseen, robotti-nimi taasen työhön ja so-
siaalis-taloudelliseen asemaan yhteisössä ja yhteiskunnassa.

Capekin robotin ”lihallisuus” on selitettävissä usealla tavalla. Ensinnäkin
kyse oli teatteriteknisistä realiteeteista: robotteja näyttelivät ihmiset, joiden
oli jaksettava kantaa rooliasunsa pitkän näytelmän ajan. Kansallisteatterin
R.U.R.-versiossa robotteina esiintyivät kiiltäviin kevyisiin kangasunivormui-
hin puetut näyttelijät. Robottiasut poikkesivat toisistaan lähinnä siinä, että
kunkin robotin rintamuksessa luki yksilöllinen sarjanumero.

Capekin valitsema ja puvustajien viimeistelemä toteutus viittaa laajem-
min keinoelämän luomisen kertomisperinteisiin ja osoittaa, ettei koneih-
misen ulkoinen ja tekninen muoto ollut yksiselitteisesti vakiintunut. Keino-
elämän kuvausperinne oli 1920-luvulla kuohuvassa tilassa, jossa maagiset,
biologiset ja tekniset luomisen kuvaukset sekoittuivat teräksen ja sähkön
kaltaisten modernin symbolien kulttuuriin. Sisäisesti robotit edustivat uu-
denlaista tiedemiehen löytämää ja insinöörien soveltamaa ja järkeistämää,
entistä yksinkertaisempaa ja samalla esteettisempää kaavaa elämän luo-
misesta. Kuten näytelmässä todettiin:
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Luonto on löytänyt vain yhden tavan elävän aineksen luomiseen. On kuitenkin olemas-
sa toinen, yksinkertaisempi, kauniimpi ja nopeampi tapa, jonka luonto on kokonaan syr-
jäyttänyt.42

Mediatutkija Peter Wollen on R.U.R.-näytelmää analysoidessaan kiinnittä-
nyt huomiota juuri keinoelämän kehittäjäkuvassa tapahtuneeseen muutok-
seen. Perinteisesti, ennen 1900-lukua, keinoelämän luojat olivat tiedemie-
hiä, kelloseppiä, mystikkoneroja tai alkemisteja, jotka pyrkivät elämän mo-
nimutkaisuuden täydelliseen jäljentämiseen ja joilla oli henkilökohtainen
suhde luomukseensa.43 Uusi ”insinööriajattelu” korosti yksinkertaistamista
ja järkeistämistä. Samantapaiseen lopputulokseen, keinoelämän luomiseen,
pyrittiin aikaisempaa tehokkaammin liukuhihnatuotantona, fordististen ja
taylorististen ihanteiden avulla. Tässä näkyy teollisen monistettavuuden
mentaliteetti, joka oli alkanut vakiintua 1800-luvulta lähtien.44

Insinööritaidon ja koneihmisten yhteyttä rakennettiin 1920–1930 -luku-
jen populaarilehdistössä ja radioalan julkaisuista. Suomalaisista artikkeleista
yhteys tuli esiin selkeimmin Radiomaailman pakinassa 1932. Pakinoitsija
Vihtori viittasi ensin lentokoneeseen: ”niin kauan kuin ihmiset yrittivät ra-
kentaa lintujen siipien toimintaa jäljitteleviä lentolaitteita, tulosta ei syn-

Kuva 2. R.U.R.-näytelmän robottia esittävä
piirros Helsingin Sanomissa 2.2.1928.

tynyt. Vasta yksinkertaisemman jäyk-
käsiipisen ratkaisun myötä lentoko-
ne saatiin toteutetuksi. Jäykkäsiipisiä
lennokkeja rakensivat pikkupojatkin,
tulevat insinöörit, kukaties.” Vihtori
viittasi samanlaiseen kehitykseen
puhekoneiden ja robottien yhtey-
dessä ja totesi ihmisten suunnittele-
van uudet laitteet aina jonkin tunne-
tun esikuvansa mukaan. Alkuhah-
motelma sitten muuttaa pikkuhiljaa
muotoaan ja täydellistyy. Vihtorin
pakina käsitteli robottien lisäksi
taylorismin popularisoimista ja so-
veltamista, joka tuntui todennäköi-
semmältä kuin kaikkeen kykenevän
koneihmisen rakentaminen. Pakina
loppui sanoihin: ”Älkäämme kuiten-
kaan surko, vaikka meidän laiskuri-
en suurin haaveemme, ’Keinotekoi-
nen Karlsson’ on ja jää haaveeksi.
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Hän elää yhä edelleen pilakuvasarjoissa ja tekee kompiaan Bonzoille. Näin
on meillä paljon suurempi huvi hänestä. Koettakaamme sen sijaan saada
liikkeisiimme enemmän taylorismia, niin että voisimme sängystä nousun-
kin saada tuntumaan suurenmoiselta huvilta.”45

Vihtorin kommentti lienee puoliksi ironinen piikki rationalisoinnin kan-
nattajien suuntaan. Christopher Csikszentmihályi on todennut, että inhi-
millisen käytöksen redusoiminen, muokkaaminen ja jakaminen yksinker-
taisiksi mekanismeiksi näyttäytyy fiktiivisissä koneihmiskuvauksissa yleensä
painajaismaisena, vaikka tuo redusoiminen tuottaa esteettistä nautintoa
monille keinoelämän tutkijoille.46 Karel Capek pyrki kritisoimaan tätä kä-
sitystä, ja hän muutti faustisen tuhon ajatuksen koskemaan koko teollista
aikakautta elänyttä ihmiskuntaa, ei pelkästään yksittäistä tiedemiestä ja
hänen konettaan.

Robottien tehtävä oli pitkälti sama riippumatta ulkoisesta ilmeestä tai
teknisestä toteutuksesta. Niiden oli määrä tehdä työtä älykkäästi mutta tah-
dottomasti ja vailla ihmisen olemuksen sisintä, sielua, kuten modernin
koneet yleensäkin. R.U.R.:in robotti oli työkone, jolta oli riisuttu kaikki ra-
tionaalisesti katsottuna turhat tunteet, halut ja toimet:

Ihminen on olento, joka – sanokaamme – tuntee iloa, soittaa viulua, haluaa käydä käve-
lemässä ja jonka yleensä on tehtävä hyvin paljon kaikenlaista semmoista, mikä oikeastaan
on tarpeetonta... Mutta työkoneen ei milloinkaan edes tarvitse soittaa viulua, ei tuntea
iloa, ja yhtä ja toista muuta hän voi olla tekemättä. Ja keinotekoisten työntekijäin luomi-
nen on samaa kuin naftamoottorien kokoaminen. Valmistamisen tulee olla niin yksinker-
taista kuin suinkin ja tuotteen niin käytännöllinen kuin mahdollista... Heidän [robottien]
koneistonsa on täydellisempi kuin meidän, ja heillä on hämmästyttävä järki-intelligenssi,
mutta heillä ei ole sielua.47

Robotti toimi ihmistöiden sekä ääritapauksessa kaikkien ihmisten korvaa-
jana. Ajatus korvaavuudesta olikin keskeinen modernin teknologian mää-
rittelyssä niin Capekin näytelmässä kuin muuallakin. Mika Pantzar on huo-
mioinut, että uusien teknisten innovaatioiden käyttöönoton alkuvaiheissa
laitteita esitellään usein jonkin aikaisemman toimintatavan korvaajina. Jää-
kaappi korvasi säilytyksen kylmäkellarissa, pyykinpesukone ihmispyykkä-
rin.48 Korvaamiseen viittasi Olavi Paavolainen Nykyaikaa etsimässä -teok-
sessaan (1929): ”Valokuvauskone korvaa maalauksen, gramofooni soitto-
koneen.”49 1930-luvun robottiuutisten yhteydessä korvaamisen ajatus ei
useinkaan ollut näkyvä vaikkakin havaittavissa. Se esiintyi viitteenomaisesti
esimerkiksi robotin seksuaalisen energian, työtahdin tai jopa älyllisen yli-
voiman kautta. Ja jo 1900-luvun alun sähkökotivisiossa viitattiin työvoima-
kustannusten säästämiseen teknologian avulla: ”Ei missään näy palvelijoita,
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joita suurkaupungin taloudessa pitää olla useita – kaikki käy sähköllä.”50

Voidaan siis kysyä, missä mielessä populaarijulkisuuden kurissa pysyvät
monitaitoiset koneet kertoivat robottikäsitysten lisäksi aikakautensa pal-
velijakäsityksestä tai ihmiskäsityksestä laajemmin. 1970-luvun robottielo-
kuvien naiskuvista kirjoittanut Susanna Paasonen viittaa Alexandra Cha-
sinin tulkintaan orjien, palvelijoiden, robottien ja muiden ei-ihmisten yh-
teydestä: palvelija on sijoittunut ihmisten ja asioiden, ”meidän ja heidän”
välimaastoon, välineellisenä ja aliarvostettuna. Chasinin mukaan ongelma-
na ei olekaan inhimillisen ja ei-inhimillisen erottaminen vaan se, miksi pal-
velijana tai palvelijaluokkaan kuuluvana olentona olemista ei ole itsessään
kyseenalaistettu näissä kuvauksissa.51 Robotti toimii siis näennäisdemokra-
tisoivana välineenä, tulevaisuuden palvelija- tai orjaluokan massatuotettuna
ytimenä.

Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät robotit näyttäytyneet pelkästään al-
keellisempien teknisten innovaatioiden, ihmisten tai työvaiheiden korvaa-
jana. Kyse oli laajemmasta ilmiöstä, ihmisen, työkalujen ja koneiden muo-
dostaman teknologisen toiminnan vähittäisestä tai nopeasta korvautumi-
sesta uudella toimintajärjestelmällä.52

Koneihminen kulttuurissa ja historiassa

Robotti-sanan tulkintakehikko ei ollut 1920-luvulla uusi tai ainutlaatuinen.
Koneihmiset eivät olleet ennen R.U.R.:iakaan vieraita suomalaisille, vaik-
kei itse robotti-sanaa juuri tässä yhteydessä käytetty. Sana oli monelle tuttu.
Christfrid Ganander listasi vuonna 1787 julkaistussa sanakirjassaan työs-
kentelyä tarkoittavat sanat ’robottaa’ ja ’ropottaa’. Elias Lönnrot mainitsi
vuonna 1876 työhön viittaavaan sanan ’ropotti’. Ainakin 1800-luvun alussa
tsaarin vallan alla asuneet inkeriläiset kartanoiden alustalaiset joutuivat te-
kemään ”robottia”, päivätöitä, maanomistajille. Termi olikin laina venäjän-
kielestä (rabotat, robotat, työskentely).53

Robotti-termiä pyrittiin selittämään koneihmisistä kertovissa populaa-
riartikkeleissa. Artikkeleista näkee, että robotti-sana alkoi koneihmisiin viit-
taavana vakiintua käyttöön vasta 1930-luvun alkupuolella. Näihin aikoi-
hin termi määriteltiin ensimmäisiä kertoja suomenkielisessä tietokirjalli-
suudessa.54

Luettelen muutamia esimerkkejä robotti-sanan suomalaisista määritte-
lyistä. Vuonna 1935 julkaistun Seuran artikkelin kirjoittaja Lily Leino selit-
ti aluksi robotti-sanan kautta, mistä on kyse: ”Sana ’robotti’ on melkoisen
uusi lisäys sanavarastoihin. Otettu tshekkiläisestä sanasta robit (työ), se mer-
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kitsee jotain, joka tekee työtä ihmiselle — siis mekaaninen mies.” Nuoren
Voiman Liiton Nuoressa Voimassa puhuttiin ’koneihmisestä’ tai ’Herra
Koneihmisestä’, myöhemmin myös robotista. Radiosanoman artikkelissa
käytettiin keksinnöstä robotti-sanan lisäksi termejä ’kone-ihminen’ ja ’me-
kaaninen ihminen’. Vasemmistojulkaisu Itä ja Länsi kirjoitti koneihmisen
ohella ’keinotekoisesta veljestämme’, ’velipuolesta’ ja ’virkaveljestämme’
ja kysyi otsikossa, onko tämä englantilais-amerikkalainen keksintö ”Hyö-
dyllinen ’virkaveli’ vaiko vain tiedemiesten ajanviete.”55 Termistön näkö-
kulmasta robotti määrittyi siis usein miespuoliseksi. Se oli ruumiinvoimi-
ensa ja muun tekniikan käyttötaidossaan miehinen ja joissain tapauksis-
sa myös seksuaalinen olento. Useissa kuvauksissa myös naispuoliset ro-
botit tulivat esiin usein jonkinlaisena miesrakentajan ideaalikumppaneina,
kuten myös koneihmisten luomisen myyttisissä kuvauksissa tapahtui.56

Robottikeskustelussa kaksi perinnettä, myyttinen ja tekeminen, kietou-
tuivat. Mekaanisten työsuoritusten ja konemaisten ihmisten tarkastelu
myyteissä, taiteessa ja kirjallisuudessa on oma perinteensä. Toisaalta mu-
kaan on otettava automaattien (automatos, itsestään liikkuva) rakentami-
sen ja esittelemisen traditio.57 Nämä perinteet olivat taasen yhteydessä
elämän luonnin, kapinoinnin, kaksoisolentojen ja sielun varastamisen
mytologioihin.

Koneihminen tai mekaaninen itsestään liikkuva ja toimiva olento, auto-
maatti, oli jo tuttu ennen R.U.R.-näytelmän aikakautta. Automaateilla vii-
tattiin aluksi usein kellokoneistoihin, mutta myös muihin hienomekaanisiin
laitteisiin. Ihmisen tai eläinten kaltaisia tai ainakin näköisiä automaatteja
oli esiintynyt vuosisatoja erilaisissa myyteissä ja tarinoissa. Kreikan myto-
logiaan kuuluu kuvaus labyrintinrakentaja Daidaloksen Ateenaan tekemistä
liikkuvista patsaista. Tutuimpia keinoihmisistä, homunculuksista, kertovis-
ta tarinoista lienevät vanha juutalainen Golem-myytti sekä tieteiskirjallisuu-
den klassikko, Mary Shelleyn Frankenstein, or the Modern Prometheus
(1818, suom. 1973). Golem-myytin mukaan salaisen Jumalan nimen avulla
taikurit pystyivät luomaan keinoelämää – usein pahoin seurauksin. Raa-
matun mainintoihin pohjautuva myytti levisi Euroopassa 1500-luvun lopulta
lähtien ja monet kirjoittajat Jacob Grimmistä ja Johann Wolfgang von
Goethesta alkaen saivat siitä aiheita.58

Tieteiskirjallisuuden klassikkona pidettävässä Mary Shelleyn Frankenstei-
nissa tiedemies puolestaan parsii elollisen olennon ihmisruumiin palasis-
ta ja saa sen heräämään henkiin. Jälleen kerran hirviö käyttäytyi arvaamat-
tomasti ja väkivaltaisesti petyttyään ihmisiin. Frankenstein herätti ilmesty-
misensä jälkeen runsaasti huomiota, ja teemaa varioitiin myös 1900-luvun
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alkupuolen elokuvissa.59 Tieteen populaarikulttuuria tutkineen Jon Turneyn
mukaan Frankensteinin hirvön tarinasta onkin tullut modernin biologian
ja sen populaarijulkisuuden hallitsevin myytti.60 Tutumpia ja vieraampia esi-
merkkejä siis riittää.

Edellisissä tapauksissa oli kyse lähinnä alkemistisesta keinoelämän luo-
misesta tomusta tai biologisesta materiaalista. Muitakin toteutustapoja oli
kokeiltu. Metallisia automaatteja olivat rakentaneet useat käsityöläiset
ympäri Eurooppaa ja Aasiaa, eivätkä ne olleet tuntemattomia kirjoissa tai
elokuvissakaan.61 Ihmisiä tai elämiä jäljitelleet automaatit olivat siis yhtäältä
uniikkeja yksittäiskappaleita, joiden teknistä hienostuneisuutta esiteltiin
hoveissa ja markkinoilla, sittemmin myös teollisuus-, tekniikka- ja tiedenäyt-
telyissä. Automaatit matkivat tai muistuttivat ulkoisesti usein ihmisiä tai
eläimiä. Ranskassa, Kiinassa ja Japanissa syntyi myös laajamittaisempaa kä-
sityötoimintaa. Kellosepät ja muut hienomekaniikan taitajat valmistivat au-
tomaattileluja varakkaille asiakkaille. Leluja keräilevät Sharon ja Christian
Bailly toteavat, että 1800-luvun Pariisissa automaatit elivät kulta-kauttaan,
ja useat käsityöläiset rakensivat niitä. Koneet olivat aikuisten leikkikaluja,
mutta ne pohjasivat myös ranskalaiseen sirkusperinteeseen, varieteenuk-
ketaiteeseen ja 1800-luvun populaarikulttuuriin yleensä.62

Suomessa metalli-ihmiset kuuluivat kalevalaiseen traditioon. Seppo Il-
marinen takoi Sammon, lintujen ja kaiken muun ohella itselleen kultaisen
vaimon, kun Kullervo oli aiheuttanut Ilmarisen puolison, pohjan neidon,
kuoleman. Taottu kultaneito osoittautui passiiviseksi ja kylmäksi: ”Saanut
ei sanoa suuhun, eikä silmähän suloa.” Ilmarinen yritti lahjoittaa neitoa Väi-
nämöiselle. Tämä ei suostunut ottamaan sitä vastaan vaan varoitteli kaik-
kia miehiä jalometallien kimalluksesta ja kultaisten naisten himosta:

Elkätte, pojat poloiset,
vasta kasvavat urohot,
ollette elonkeraiset
elikkä elottomatki,
sinä ilmoisna ikänä,
kuuna kullan valkeana
naista kullaista kosiko,
hope’ista huolitelko!
Kylmän kulta kuumottavi,
vilun huohtavi hopea. 63

Ympäri Suomea levinneet tarinat puolestaan kertovat kellomestarin Iso-
Könnin rakentamasta maanviljelyautomaatista, Könnin kuokkamiehestä. Se
kuokki ja työnsi kärryä ja oli niin ihmisenkaltainen, että ohikulkijat terveh-
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tivät sitä. Kuokkamies ei kuitenkaan vastannut, sillä edes kellomestari ei
kyennyt antamaan puhetaitoa. Kuokkamies ei myöskään osannut kääntyä
peltosaran päässä itsenäisesti, mikä yhden tarinaversion mukaan koitui kel-
lomestarin turmaksi: automaatti kopautti pellon päähän nukahtaneen Iso-
Könnin kuoliaaksi. Joissain versioissa kerrotaan, että Könnillä oli useita
kuokkamiehiä ja että ne toimivat tuulivoimalla. Erään toisinnon mukaan
Kuokkamies hukkui lopulta läheiseen jokeen, kun nukkuva renki ei kään-
tänyt konetta pellon päässä. Kansanperinteen tutkijat liittävät nämä tari-
nat klassiseen antiikin hybris-nemesis-kaavaan sekä kuuluisien ja taitavien
henkilöiden, tunnettujen keksijöidenkin, ympärille syntyvään idolisaatio-
perinteeseen.64

Keinoelämän luomisen teema oli siis vanha ja muuntautumiskykyinen.
Niin ikään varottavaksi esimerkiksi tulkittava Capekin R.U.R. esitti yhden
version perinteisestä etenkin länsimaiselle ja monoteististen uskontojen
kulttuuripiirille tyypillisestä kertomuksesta. Mestari-ihminen pyrkii luomaan
kaltaistaan elämää (hybris, jumalan uhmaaminen) kohtalokkain seurauk-
sin (nemesis, jumalan kosto tms.). Näiden kertomusten päähenkilöiden tar-
koituksena on usein jumalan asemaan nouseminen tai kuolemattomuuden
saavuttaminen. Marionettinukkeja, automaatteja ja robotteja tutkinut Ha-
rold B. Segel tuo hänkin esiin R.U.R.:in yhtymäkohdat vanhempaan elot-
toman elolliseksi tulemisen perinteeseen. Hän korostaa lisäksi näytelmän
yhteyttä nimenomaan Carlo Lorenzinin (alias Carlo Collodi) Pinokkio-ta-
rinaan (1883). Capekin robotitkin kaihoavat Pinokkio-puunuken tapaan tu-
lemista oikeiksi ihmisiksi.65 Sama kaiho esiintyy Ihmemaa Ozin (1900)
peltimiehen sekä useiden muiden koneihmisviittausten yhteydessä kuten
elokuvissa Bladerunner (1982) ja Tekoäly (A.I., 2001).

R.U.R.:in tapauksessa kyse on tosin myös toisenlaisesta perinteestä, va-
pautumisesta ruumiillisen työn kahleista kopion avulla. Capek oli siis so-
vittanut ja yhdistänyt myyttejä oman tapansa mukaiseksi ja oman aikan-
sa henkeen, maailmansodan jälkeisen Euroopan hermolle ja kielelle.66

Ajan hermo ja kieli

Millainen oli tämä ajan hermo, kieli ja tunne? Millaisia olivat 1920-luku-
laiset käsitykset tieteestä, teknologiasta, ihmiskunnasta ja sen tulevaisuu-
desta? Suomalaisen mieleen noussevat ensimmäiseksi Olavi Paavolaisen
ja Mika Waltarin kaltaisten kirjailijoiden ylistyslaulut uudelle modernille
sykkeelle, kaipaus Euroopan metropoleihin ja kaukomaille kiihkeän elämän-
rytmin aisteja takovaan kakofoniaan, bensiininkatku, junan puksutus, au-
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tontorvien törähdykset, elokuvat, äänilevyt, jazz... Keskeistä oli juuri ais-
tihavaintojen tekeminen teknisestä nykyisyydestä – ja tulevaisuudesta.

Tulkitsijat ovat käsitelleet 1920-luvulla vallinnutta teknologiasuhdetta
useissa yhteyksissä. 1920-luku on nähty teknologian kannalta keskeisenä
vuosikymmenenä sekä tutkijoiden että aikalaisten mielessä. Tässäkin on
tosin jatkuvuuden siemen. Vuosikymmen ei merkinnyt teknologian suhteen
äkillistä murrosta, vaan pohjautui vankasti 1700-luvun lopulta lähtien voi-
mistuneeseen teollistumisprosessiin sekä 1800-luvun lopulla alkunsa saa-
neiden suurten liikenteen, tiedonvälityksen ja energian teknologisten jär-
jestelmien kehitykseen.67

Suurta murrosta ei tapahtunut niissä tavoissakaan, joilla uudesta tek-
nologiasta kerrottiin tai miten se koettiin. Tätä kokemusta – tai sen pe-
rustaa – voi kutsua 1800-luvulla kehittyneeksi teollistumisen mentalitee-
tiksi, joka sisälsi näkemyksen monistettavuudesta ja monistettavuuden so-
veltamisesta eri aloille.68 Uudet tekniset innovaatiot vain nousivat keskus-
teluissa entisten rinnalle – ja ohikin. Mediatutkija William Boddy huo-
mauttaa, että 1920-luvulla radio sai vankan sijan laajan yleisön mieliku-
vituksessa, koska laite koettiin liikenteen ja yhteydenpidon alueilla tapah-
tuneiden keksintöjen sarjan huipentumaksi. Sarjan aikaisempia virstan-
pylväitä olivat rautatieliikenne, lennätin, puhelin, sähkövalo, valokuva ja
elokuva sekä myös auto ja lentokone, joita Boddy ei mainitse.69 Robot-
ti sen sijaan edusti tällaisen sarjan tulevaisuutta, huomispäivän korkeam-
paa teknistä astetta. Se oli kone, joka huokui ihmismäistä muuntautumis-
kykyä ja ainakin rajattua älyllisyyttä, jota tarvittiin muun muassa muiden
koneiden ja työkalujen hallinnassa.

Koneiden sarjaan liittyy myös muita tietoteknisiä laitteita. Ne eivät tosin
olleet suuren yleisön kannalta yhtä näkyviä. Muun muassa tilastoinnis-
sa 1800-luvun lopulta käytetyt reikäkorttikoneet tulivat suomalaisille kont-
toriosastoille 1920-luvulta lähtien, ensin Tilastolliseen Päätoimistoon ja
muutamiin vakuutusyhtiöihin. Konttorien varustukseen kuuluivat myös
erilaiset pienikokoiset laskukoneet, puhelimet ja kirjoituskoneet.70

Koneet olivat eteenpäin – maantieteellisesti ja ajallisesti – katsoneen ai-
kakauden symboli, ainakin joillekin aikansa henkeä etsiville sivistyneistön
edustajille. Kuten Olavi Paavolainen kiteytti tunnelman, ”[k]one on mei-
dän aikaamme hallitseva tunnus; mekaaninen tahti määrää elämämme.”71

Symboliikalla ja odotuksilla oli tärkeä asema tekniikan muutoksessa. 1920–
1930-lukujen monet koneihmisesittelyt esimerkiksi näyttelyissä perustuivat
sähkötekniikan korostukseen. Sähkösuhteen lisäksi robottien mahdollinen
metallisuus oli modernin merkki. Lentokoneiden rakennusmateriaalin muu-
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tosta tutkinut Eric Schatzberg huomauttaa, että 1920-luvun ilmailukulttuu-
rissa metalli symbolisoi edistystä ja tiedettä. Vanha materiaali, puu, oli sidok-
sissa pysyvyyteen ja käsityöperinteeseen. Schatzberg osoittaa, että nimen-
omaan symboliarvo oli alkuvaiheissa se tekijä, joka aiheutti lentokoneiden
rakennusmateriaalin muuttumisen. Mitään käytännön syytä muutokseen ei
ollut, vaikka sellaisia yritettiin etsiä ja esittää.72 Robottien tapauksessa ei kyse
ollut niinkään rakennusmateriaalin muutoksesta vaan materiaalin kytkemi-
sestä muihin modernin ilmentymiin, sähköön, tulevaisuussuhteeseen ja
massatuotantoon. Mutta materiaalin symboliarvo oli olennainen, mikä te-
rästä käsitelleestä koneromanttisesta kirjallisuudesta käy ilmi.

Suomessa monet taiteen, kulttuurin ja historian tutkijat tarttuvat 1920-
luvun teknologiasuhteeseen juuri Paavolaisen, Waltarin ja muiden nuoren
polven kirjailijoiden kautta. Tähän he ovat löytäneet selkeitä syitä. Kerttu
Saarenheimo on Tulenkantajat-kirjassaan esittänyt, että ”[t]eräs ja koneet
ovat Suomen kirjallisuudessa harvoin olleet sellaisen palvonnan kohtee-
na kuin 1920-luvun lopulla, olkoonpa että tähän palvontaan osallistuivat
vain muutamat nuoren polven kirjailijat”. Saarenheimon näkemyksen
mukaan juuri Olavi Paavolainen oli vannoutunein koneromantiikan edus-
taja.73 Raoul Palmgren toteaa, että Paavolaisen esseekokoelmasta Nyky-
aikaa etsimässä (1929) tuli kirjallisen kone- ja kaupunkikuvan raamattu.74

Tuotannossaan Paavolainen käsitteli muun muassa kaupungistumista,
teollistumista ja autoilua. Koneromantiikan taustalla oli Suomenkin teol-
listuminen ja teknistyminen, joiden odotettiin etenevän. Aiheita nuoren pol-
ven kirjoittajat ammensivat etenkin ulkomaanmatkoilta, populaarikirjalli-
suudesta, taiteen virtauksista sekä juuri R.U.R.:in tapaisista näytelmistä.
Ritva Hapulin mukaan Olavi Paavolainen matkusti Eurooppaan löytääkseen
kaihoamansa nykyajan, joka ei ollut vielä saavuttanut Suomea. Ja tulevai-
suus – se oli pitkälti Paavolaisen tavoittamattomissa Amerikassa.75 Matkois-
taan ja matkakirjoistaan tunnettiin 1920–30-luvuilla myös Karel Capek – sa-
moin kuin monet suomalaiset naiskirjailijatkin, vaikka he ovat usein jääneet
Paavolaisen ja kumppanien varjoon modernin levottomuuden kuvaajina.76

Koneromantiikkaa ja tekniikan palvontaa 1920-luvun kulttuurissa on
kenties osittain liioiteltu, ja koneromantiikasta voi puhua vain lyhyeen ajan-
jaksoon nivoutuvana ilmiönä. Kuitenkin 1920-lukulainen tulkinta on mer-
kityksellinen siinä, että teknologia ja taide tai laajempi kulttuuri eivät näyt-
täytyneet toisiaan poissulkevina – ei Paavolaisen tuotannossa ja toimin-
nassa eikä muutenkaan.

Olavi Paavolainen ei juuri käsitellyt tuotannossaan varsinaisia robotteja.
Paavolaiselle ajatus koneihmisistä oli mekaanista robottikonetta moniulot-
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teisempi. Useissa tutkimuksissa on tuotu esiin hänen kiinnostuksena ihmi-
sen ja koneen välisen rajapinnan hämärtymiseen. Ilona Reiners on käsitel-
lyt sitä, miten Paavolainen on kuvannut kirjoissaan koneihmisiä. Reiners ana-
lysoi, että vaikka Olavi Paavolainen näki teoksessaan Kolmannen valtakun-
nan vieraana (1936) kansallissosialismin erityisesti antimoderniksi ja men-
neisyyskeskeiseksi aatteeksi, hän käsitteli myös kansallissosialismin moder-
niin sitoutuvia puolia, kuten käsitystä koneihmisestä. Tässä tapauksessa ko-
neihminen viittaa lähinnä tehokkaasti ja täsmällisesti toimiviin ja käskyjä nou-
dattaviin ihmisjoukkoihin. Koneihmisutopiat kertoivat muun muassa ruumiin
politisoitumisesta ja politiikan estetisoitumisesta.77 Utopia ja käsitys ihmisestä
koneena oli ollut keskeistä jo aikaisemmin futuristisessa perinteessä, sen so-
sialistisissa ja fasistisissa vivahteissa. Italialainen futurismin johtohahmo Fi-
lippo Tommaso Marinetti uskoi, että ihminen voitiin muuttaa koneen kal-
taiseksi, uupumattomaksi ja kurinalaiseksi uurastajaksi.78

Paavolainen sanoutui irti yksisilmäisestä ihannoinnista. Aihepiiri on ha-
vaittavissa Nykyaikaa etsimässä -kirjassa, jossa Paavolainen viittaa – kone-
romantiikalle ja modernille tyypilliseen tapaan – useaan otteeseen tekniikan
ristiriitaisuuteen yhtä aikaa uhkaavana ja kiinnostavana ilmiönä. Paavolai-
nen toteaa yhä useamman ihmisen työskentelevän koneina tai koneen osi-
na, jolloin yksilölliset ominaisuudet tai toiveet eivät merkitse mitään. Ko-
neena tai sen osana oleminen tarkoittaa päivästä toiseen toistuvaa rutii-
nia ja mekaanista suorittamista.79 Tässä Paavolaisen tulkinta sitoutuu 1800-
lukulaiseen romanttiseen perinteeseen ja teknologiasuhteeseen, vaikka hän
hylkää perinteen menneisyyskeskeisen tekniikan ja teknologian vastustuk-
sen. Koneromantiikan ja modernin teknologiasuhde onkin leimallisen ris-
tiriitainen, ambivalentti. Koneromantiikka ei tarkoita ihannoivaa eikä myös-
kään viileää asennetta vaan sitä, että koneilla on keskeinen ja merkittävä
asema. Koneromantiikan ohella voidaankin puhua konedramatiikasta, joka
ilmenee tuntevana ja henkeä salpaavana kokemuksena teknologian lähei-
syydestä ja läsnäolosta.

Tähän käsitykseen sopii hyvin yhdysvaltalaisen kulttuurihistorioitsijan
Marshall Bermanin tulkinta modernista. Hänen mukaansa moderni tai
modernina oleminen tarkoittaa uuden ympäristön löytämistä. Se merkit-
see seikkailua, valtaa, iloa, kasvua sekä ihmisen ja maailman muutosta.
Mutta yhtä lailla mahdollisuudet uhkaavat tuhota kaiken omistamamme
ja tietämämme.80 Sama ambivalenssi leimasi robotin tapaisia modernin ja
moderniteetin yksittäisiä ilmentymiä.
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Ylevän aistiminen

Olavi Paavolaisen ambivalentti konedramatiikka nivoutui teknologisen yle-
vän aatemaailmaan. Immanuel Kantilta peräisin olevalla ylevän eli sublii-
min käsitteellä viitattiin 1700- ja 1800-luvuilla muun muassa tuntemuksiin,
joita syntyi mahtavien luonnonmuodostelmien ja -mullistusten, korkeiden
vuorten, aavikoiden, rotkojen, myrskyjen ja tulivuortenpurkausten äärel-
lä. Ylevä viittasi henkeäsalpaavaan luonnonkauneuteen, vaarallisuuteenkin,
Jumalan mahtavuuteen ja luomiskykyyn. Luonnon ylevyyden lisäksi voi-
daan kuitenkin puhua teknologisesta ylevästä, joko luontoon kiinteästi si-
dottuna tai siitä erillisenä. Teknologista ylevää viestivät valtavat luontoa
uhmaavat sillat, padot, rakennukset tai liikennejärjestelmät, kuten erityi-
sesti yhdysvaltalaista teknologiasuhdetta tutkinut. David Nye on huo-
mioinut. Kyse oli rajaseudun löytämisestä ja sen kesyttämisestä. Ylevä oli
kokemuksena myös kollektiivinen syntyen suurten kansanjoukkojen koh-
datessa teknologisissa spektaakkeleissa.81 Spektaakkeli, jonkinlainen komea
juhla tai näytelmä ja ihmisten välille rakentuva toiminnallinen suhde, oli-
kin kiinteästi historiallisessa yhteydessä erityisesti mediateknologiseen
esittämiseen.82 Jukka Sihvonen kirjoittaa, että ”[n]äkyvä spektaakkeli oli
modernin katseen keino yrittää todistaa oma uskottavuutensa – ja tätä
kautta tietysti koko edustamansa maailmankuvan uskottavuus.”83

Hyvä esimerkki suomalaisesta teknologisesta ylevästä 1900-luvun alku-
puolella oli Imatrankoski voimalaitoksineen. Jylhä ja luonnonkaunis koski
oli vetänyt jo 1800-luvun loppupuolella vuosittain 15 000 matkailijaa Suo-
mesta ja ulkomailta äärelleen. Mutta kuten energian tuotannon historiaa
tutkinut Timo Myllyntaus toteaa, myös tekniset seurat ja insinöörit tekivät
retkiä Imatralle: ”Aikaansa seuraavat insinöörit eivät ihastelleet Vuoksen
koskia vain kiehtovina luonnonilmiöinä, vaan oivalsivat niiden muodostavan
merkittävän energianlähteen.” Koskien valjastamisesta esitettiin monia
mielikuvituksellisia visioita, joita tuotti insinöörien lisäksi kiistelty taiteili-
ja Sigurd Vettenhovi-Aspa. Imatrankosken voimalaitoksen rakentaminen
aloitettiin lopulta 1920-luvun alussa.84 Valjastettu koski kertoi luonnon yle-
vän muuttumisesta teknologiseksi yleväksi. Teknologisen ylevän olemus
estetiikkaa, toiveita, vaaraa ja jännitystä toisiinsa kietovana ilmiönä tekee
siitä likeisen ja tutun koneromanttisen ajattelun näkökulmasta.

Teknologista ylevää analysoitaessa täytyy muistaa, että kyse oli myös vi-
suaalisten kokemusten lisäksi muistakin teknologisista aistimuksista. Kirjoit-
tajat kuvailivat uuden koneistumisen tuoksuja ja hajuja, katkuja ja käryjä.
Samaten kuuloaistimuksilla oli merkittävä asema teknologisen ylevänkin



35

kokemisessa. Koneiden äänet inspiroivat säveltäjiä ja soitinrakentajia uu-
siin kokeellisiin tuotoksiin. Jo 1800-luvulla suosituiksi tulivat erilaiset me-
kaaniset soittimet. Kehitys jatkui ja laajeni seuraavalla vuosisadalla. Tulok-
sena syntyi vuosisadan alkupuolella futuristien hälymusiikkia, uutta popu-
laarimusiikkia, musiikin ja äänen mekaanisia ja sähköisiä tallennus- ja tois-
totekniikoita sekä sähkösoittimia, jotka kuvattiin jumalallisia sävyjä tavoit-
tavina tulkintavälineinä. Monet ulkomaiset musiikki- ja äänikokeilut huo-
mioitiin Suomessakin.85 Kyllikki Aspelin-Ignatius kirjoitti Theremin-sähkö-
soittimesta vuonna 1928 Suomen musiikkilehdessä:

Professori Thereminin keksintö avaa suunnattoman laajoja näköaloja. Monen monet sä-
veltäjät ja monet muutkin herkkäkuuloiset ihmiset ovat aikojen kuluessa puhuneet taivaal-
lisesta soitosta, jota he ovat kuulleet, mutta jota on ollut mahdoton saada koneillamme
esitetyksi. Kun tämä uusi keksintö tulevaisuudessa siirtyy tiedemiehen laboratoriosta sä-
veltaiteilijoiden maailmaan, niin tulee varmaankin uusi jalostava henkäys käymään kaut-
ta koko maailman uuden musiikin voimalla.86

Teknisiä ilmiöitä tulkitsivat myös toimittajat ja taiteilijat. Tämä tuli ilmi esi-
merkiksi moninaisissa tavoissa, joilla puhelintekniikkaa kotoistettiin ja
muokattiin. Puhelimet ja puhelinten käyttö näkyi elokuvissa, näytelmissä
sekä rikkaassa kaskuperinteessä.87 Suhde teknologiaan ei tässä tapauk-
sessa ollut yksisilmäisen ylevä vaan huvittava ja kyseenalaistava. Spek-
taakkelista tuli karnevaali.

Kirjailijoista Paavolaisen ohella keskeisempiä suomalaisia tekniikan ku-
vaajia olivat Mika Waltari sekä Tulenkantajien piirin muut mies- ja naispuo-
liset kirjoittajat. Raul Palmgren huomioi, että tämän piirin ulkopuolellakin
aihepiiri kiinnosti. Samoja teemoja sivusi myös työväestön ja työväenliik-
keen kirjallisuus, mutta tässä tapauksessa käsittely muodosti usein kriitti-
sen antiteesin koneromantiikalle – jonka Palmgren näkee luultavasti siis
lähinnä koneita ja tekniikkaa ylistävänä esitys- ja suhtautumistapana.88

Häivähdyksiä aikakauden teknologiasuhteesta ja jopa koneromantiikasta
on löydettävissä myös sellaisesta kommunistisesta tai radikaalivasemmis-
ton kulttuurijulkaisusta kuin Itä ja Länsi.89 Lehdessä teknologia näyttäytyi
pitkälti ylevänä ja edistyksenä, jota Neuvostoliitossa tapahtui erityisesti
maatalouden koneistamisen ja sähköistämisen saralla. Lehdessä julkaistiin
lyhyitä tieteistarinoitakin muiden aikalaisjulkaisujen tapaan ja esiteltiin
”Sosialisti-kirjailija” H. G. Wells, joka näyttää olleen Jules Vernen ohella
Suomessa tutuin tieteiskirjallisuuden edustaja. Tämä tulevaisuus-, tiede- ja
teknologiakeskeinen kaunokirjallinen lajityyppi oli alkanut saada ainakin
jonkinlaista huomiota osakseen.90
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Teknologiasta ei kuitenkaan juuri intouduttu tässä vasemmistolehdessä ru-
noilemaan. Toisaalta Itä ja Länsi julkaisi pilapiirrosaineistoa, jossa irvailtiin
modernin autoistuneen suurkaupungin ongelmille. Kyse oli länsimaiden
kapitalististen ongelmien esittelystä. Kuitenkin lehden repertuaariin kuu-
lui myös vauhdin ja tekniikan estetisoiminen esimerkiksi pikaveneitä ja
autoja esittävissä valokuvissa ja piirroksissa.91 Näin ollen Itä ja Länsi edusti
sekin modernin ambivalenttia teknologiasuhdetta, joka lehdessä sai voi-
makkaamman poliittisen sävynsä.

Oikeistopiireissäkin tekniikka huomioitiin. Aarno Karimo tuotti kansallis-
historiallisen aineksen lisäksi tulevaisuuskuvauksia, joissa erityisesti sota-
teknologian kehityksellä oli tärkeä asema. Sen kehityksen ja vaikutuksen
selittämiseen Karimo kiinnitti tarkkaa huomiota luonnostellen erilaisten
kommunikaatiojärjestelmien, värikuvansiirtimien, tankkien, kiväärien, su-
kelluslaitteiden ja ilma-aseiden toimintaa. Vihulainen oli sen sijaan vanha,
historiasta tuttu uhka idästä. Teoksessaan Kohtalon kolmas hetki (1926)
Karimo kuvasi Suomen ja Venäjän välistä sotaa vuosina 1967–1968. En-
simmäisestä maailmansodasta tuttu kaasuase oli tässä tulevaisuuskuvauk-
sessa keskeinen taisteluväline, jota vastaan oli suojauduttava. Joukkojen
kommunikaatio tapahtui langattomilla puhelimilla:

Täydessä kaasupuvussa ei mies luonnollisesti voinut kuulla minkäänlaista puhetta eikä
mitään komentoja. Tämän pahan haitan poistamiseksi oli hänellä kypäränsä alla pieni lan-
gaton puhelin, jolla voi puhua ja kuunnella aina viidenkymmenenkin kilometrin etäisyy-
dellä.92

Jalkaväen taistelija oli Karimon kuvauksessa moderni ritari, huipputekniikan
avulla tuettu kurinalainen sotakone, paremmin varusteltu mutta vähälukui-
sempi kuin venäläinen vastustajansa. Tämä muistuttaa futuristi Marinettin
visioita panssaroidusta, metallisesta ruumiista. Sotateknologia oli yksi kehit-
tyvä merkki uudessa yhteiskuntajärjestyksessä. Karimon kuvaustapa on myös
esimerkki siitä, miten moderni, tulevaisuuden teknologia voitiin kytkeä hy-
vin perinteisiin arvoihin ja ”historiallisiin” viholliskuviin, kansanluonteen,
kulttuurin ja maantieteen pitkän keston kuviteltuihin perustotuuksiin.

Teknologian historiaan voimakkaammin asemoituvat tutkijat ovat käsi-
telleet aikakautta toisenlaisista, uusia puolia avaavista näkökulmista. In-
sinöörikunnan historiaa käsittelevässä Viides sääty -teoksessa Karl-Erik
Michelsen käy lyhyesti läpi suomalaisen teollistumisen modernisaatioke-
hitystä. Taylorismin ”ilosanoma” – kuten Michelsen sitä ironisesti kutsuu
– tuli maahan 1910-luvun alussa. Keskeisenä maahantuoja oli Yhdysval-
loissa matkaillut valtiongeologi J. J. Sederholm, joka julkaisi vuonna 1915
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tayloristisen teoksensa Arbetens vetenskap. Vuotta aikaisemmin Frederick
Taylorin pääteos The Principles of Scientific Management (1911) oli suo-
mennettu. Michelsenin mukaan teokset eivät herättäneet maassa suurta
huomiota, muun muassa koska Suomen teollisuuden rakenne oli kapea ja
koska teollisuuden piirissä luotettiin vankasti perinteisiin.93 Pauli Kettunen
taas toteaa, että vasemmiston piirissä vallitsi aluksi erittäin kriittinen suh-
tautuminen rationalisointia kohtaan.94

1920–30-lukujen vaihteessa alkanut lama muutti suhtautumista ensin
etenkin rakennusteollisuuden parissa. Michelsenin mukaan ”lamasta sel-
visivät ensimmäisenä ne tuotannonalat, joilla oli parhaat mahdollisuudet
mekanisoida, rationalisoida ja standardisoida tuotantoaan.” Laman jälkeen
rationalisointiin aikaisemmin nuivasti suhtautunut työväenliikekin siirtyi sitä
tukemaan.95 Samantapainen lamanjälkeinen teknologialuottamus on näky-
nyt Suomessa 1990-luvulla, jolloin nimenomaan uusi informaatioteknologia
on esiintynyt selviytymisen tulevaisuuskeskeisenä symbolina.

Työn ja työsuojelun historiaa tutkinut Pauli Kettunen viittaa Robert Grayn
käsitteistöön tukeutuen tehtaan laajempaan, metaforiseen ja symboliseen
merkitykseen. Tehtaasta oli 1900-luvun alussa tullut erilaisten teollisen muu-
toksen suuntaan ja vauhtiin kohdistuvien pelkojen vertauskuva, sillä teh-
taan vaikutus ulottui huomattavasti varsinaisen tehdastyön ja sitä tekevi-
en ihmisten vaikutuspiiriä laajemmalle.96 Robotin metaforiikka oli osa teh-
taan metaforiikkaa.

Koneihmisiä koskevat tulkinnat istuivat siis hyvin ensimmäisen maailman-
sodan jälkeiseen tilanteeseen. Robottiteemat olivat pieninä osasina tuo-
tannon rationalisoimiseen, kaupunkikulttuuriin, moderniin, amerikanismiin
tai sosialismiin ja futurismiin liittyvissä keskusteluissa, joita erityisesti tai-
teilijat ja sivistyneistö kävivät. Mekaaninen jäljentäminen, sähkö, uudet lii-
kennevälineet ja massatuotanto törmäsivät roboteissa – ja vanhempiin
kertomusperinteisiin sitoutuvissa robottitarinoissa – yhteen uudenlaisten
ihmis-, ruumis- ja puhtauskäsitysten kanssa.97 Keskeisiä vaikuttajia olivat
myös käytännön kehityshankkeet teollisuuden ja erilaisten teknologisten
järjestelmien rakentamisessa. Näistä teknologisista järjestelmistä Suomessa
tutkituin on sähköverkko.98 Suomessa vähemmälle huomiolle ovat jääneet
suurten teknologisten järjestelmien kulttuuri- ja sosiaalihistorialliset piirteet
– varsinkin mentaliteettien, tunteiden, arjen tai populaarijulkisuuden his-
toriaan sitoutuvasta näkökulmasta.99 Edellä esitettyjä teknologiatulkinto-
ja voidaan täydentää näiden aihepiirien kautta. Tekniikan ja humanistisen
kulttuurin arkisen yhteyden sekä robottien ja populaarijulkisuuden tutki-
mus antavat yhden mahdollisuuden kokonaisuuden kartoittamiseen.
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Kuva 3. Koneihmisen mekaaniset periaatteet. Alkuperäinen kuvateksti: ”Piirroksessa
esitetään ne perusajatukset, jotka ovat pohjana niille hämmästyttäville asioille, mitä
Robotti voi suorittaa.” Radiosanoma 2/1931, 38 (Koneihminen — robotti).
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Nuoren Voiman kaksi kulttuuria

Arkielämän toiminnassa humanistisen ja luonnontieteellis-teknisen ”kaksi
kulttuuria” kietoutuivat 1920–30 -lukujen taitteessa yhteen. Kuten todettua,
varsinkaan modernin äärellä ollut taide-elämä ei sulkenut piiristään tekniikkaa
– pikemminkin päinvastoin, vaikka teknologiakriittisiä puheenvuorojakin
esitettiin.100 Tässäkin suhteessa aikakausi on kiinnostava, koska teknologia
oli keskeinen osa modernia edistykseen pyrkivää kulttuurielämää.

Suomalaiseksi esimerkiksi liitoksesta käy Tulenkantajien taustalla olleen
Nuoren Voiman Liiton toiminta ja Nuori Voima -lehti.101 Liiton keskeise-
nä pyrkimyksenä oli nuorison aktivointi ja kehittäminen, lehden sanoin:
”Liitto tahtoo harrastuksellisella työllä taistella ajan kielteisyyttä, velttoutta
ja pimeyttä vastaan ja että juuri mielityö useimmiten kehittyy — kuten
Liitonkin piiristä otetut esimerkit todistavat — elämäntehtäväksi.”102 Ak-
tivointi tarkoitti yhtä lailla sekä taiteellisia että teknisiä harrastuksia. Nuori
Voima -lehden sisältö koostui runojen, novellien ja valokuvien lisäksi myös
rakentelua ja arkipäivän keksintöjen tekoa stimuloivasta aineistosta. Var-
sinkin radiotoiminnan alkuvaiheissa sekä liitto että sen lehti olivat kan-
sallisesti keskeisessä asemassa muun muassa teknisen kehittämistyön ja
lähetystoiminnan osalta. Lehdessä julkaistiin 1920–30-lukujen taittees-
sa myös säännöllistä radioamatööripalstaa. Lehti oli niin ikään pullollaan
radioalan mainoksia, Nuoren Voiman Liiton oman harrastepuodin ilmoi-
tuksia sekä Mecano- ja Tekno -rakennussarjojen reklaameja.103 Artikke-
leissa taasen Akseli Gallen-Kallelan tapaisten kuvataiteilijoiden lisäksi esille
pääsivät Thomas Alva Edisonin ja Henry Fordin kaltaiset keksijät ja teol-
lisuusmiehet.104

Ensimmäiseksi vaikutelmaksi lehdistä nousee se, että tekniikka määrit-
tyi puhtaasti poikien ja miesten toiminta-alueeksi. Pitkälti näin saattoi ol-
lakin, mutta lehden tekijät, erityisesti tyttöjen palstan toimittajat, pyrkivät
rikkomaan rajaa esittelemällä silloin tällöin naislentäjiä ja -autoilijoita.105

Tekniikan tuntemus kuului omalta osaltaan miesflanöörin, kuljeskelijan
rinnalle 1920-luvulla nousseen modernin aktiivisen naisen rooliin ja julki-
suuskuvaan.106 Kuitenkin näyttää siltä, että uuden keksiminen, kehittely ja
rakentelu koettiin yleisesti miesten dominoimaksi toiminnaksi. Moderni nai-
nen saattoi olla tekniikan aktiivinen käyttäjä kodeissa tai niiden ulkopuo-
lella, mutta ei teknisesti uutta luova – ei ehkä edes tekniikan käytön suh-
teen. Tämä näkyi esimerkiksi yhdysvaltalaisessa radiomainonnassa, joka
oli käyttäjäkuvan laajennuttuakin suunnattu ostajiksi otaksutuille perheel-
lisille miehille.107
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Sama sukupuolijako oli aikakaudella tuttu esimerkiksi kirjallisuuden
parissa, jossa tärkeimpinä pidetyt kirjailijat olivat yleensä miespuolisia.
Samaten tunnetut uusien sähkösoitinten rakentajat ja säveltäjät olivat mies-
puolisia, mutta omistautuvissa ja virtuoosimaisissa soittajissa oli naispuo-
lisia artisteja.108 Sinänsä käytön ja tiedon levittämisenkin todellisuus oli mo-
niulotteisempi muun muassa sukupuolen, iän, sosiaalisen aseman tai kau-
punki-maaseutujaottelun osalta.

Herra Koneihminen

Vilho Setälä109 kirjoitti Nuori Voima -lehdessä 9/1930 ”releestä, koneaivo-
jen hermosolusta.” Setälä visioi, että tulevaisuuden ”koneihminen” tulisi
koostumaan noin 90-prosenttisesti suorakulmaiseen laatikkoon asennetusta
aivoista ja hermostosta. Hän totesi, että olemassa ollut automaattinen re-
leohjattu puhelinverkko on pitkälti tulkittavissa koneihmisen ilmentymis-
muodoksi. Aikakautensa koneihmisretoriikkaan ja robottien kulttuuriin
sitoutuva tulkinta aloitti koneihmisen ajan Nuoren Voiman Liiton piirissä.110

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin teknologiakriitikko Rolf Strehl puus-
kahti robottien tulvineen kaikkialle 1900-luvun alussa:

Kuva 4. Nuoren Voiman Herra Kone-
ihminen paristoasiantuntijana Nuori
Voima -lehden 1/1932 mainoksessa.
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Vuosisatamme toisella ja kolmannella vuosikymmenellä sai androidien rakentamisen unoh-
duksiin joutunut taito vielä kerran uutta virikettä. Vanhat, mekaaniset androidit muuttui-
vat ”teknillisemmiksi” ja saivat robottien nimen. Mikään suurehko näyttely ei ollut niitä
vailla. Ne pystyivät kävelemään, kumartamaan, pitämään esitelmiä, laulamaan, polttamaan
sikaria, lukemaan sanomalehtiä ja paljon muuta. Koko maailma oli silloin niitä täynnä. Odo-
tettiin robottien aikakautta, ja 20. vuosisadan valistuneet aikalaiset kerääntyivät aivan yhtä
sensaationhaluisina kuin 16. vuosisadankin joukoittain näiden koneihmisten ympärille. Niitä
ihailtiin, joskin samalla odotettiin kehitystä tietyllä levottomuudella, ihmetellen, mutta pie-
nin kammon tuntein.111

Näin tapahtui pienessä mittakaavassa Suomessa. Vilho Setälä toteutti kir-
joituksessa visioimansa reletoimisen koneihmisen. Nuoren Voiman Liiton
talvipäivillä Helsingissä 1931 esiteltiin Setälän rakentama ”Herra koneih-
minen”, joka lehtitietojen mukaan herätti laajaa huomiota. Sadat, elleivät
tuhannet ihmiset, kävivät tutustumassa koneihmiseen, joka ”toimi pitkin
päivää suorittaen käskyn mukaan erilaisia käytännöllisiä tehtäviä.”112 Ilmei-
sesti suosion takia samaa laitetta esiteltiin uudelleen seuraavilla talvipäi-
villä. Menestys oli jälleen taattu, vaikka matka Viipuriin asetti omat vaikeu-
tensa laitteen toimintakuntoon saattamiselle:

Koneihminen oli matkan vaivojen jälkeen osoittautunut hiukan oikulliseksi ja sairaalloiseksi,
niin ettei se voinut ottaa vastaan. Viipurilaisten hyvät kuulutusvehkeet, kovaääniset joka
huoneessa ja mikrofonit tekivät ilmoittamisen helpoksi. Pian herra koneihminen olikin
entisessä ramussaan, ja yleisö sai nähdä ihmeen toisensa jälkeen: kuinka se kättä kohot-
tamalla osoitti, kummalla puolen oli mies, kummalla nainen, pani koneita käyntiin, vas-
tasi monenlaisiin kysymyksiin, kehui Panu- ja Kim- paristoja, Kodin Taitosanakirjaa jne. Tämä
koneihminen olikin sitten koko näyttelyn ajan vetonumerona, joka kokosi oman huoneensa
täyteen uteliasta yleisöä.113

Katkelmasta käy oivallisesti ilmi, miten koneihmisretoriikassa yhdistyivät
sekä teknisen ja ihmismäisen olemuksen piirteet. Laite oli mekaaninen säh-
kökäyttöinen rakennelma, joka kykeni tekemään loogisia päätelmiä ja suo-
riutumaan monenlaisista töistä. Koneherra oli selkeästi aistiva olento pys-
tyen katsomaan ja puhumaan. Monitaitoinen koneihminen saattoi kuiten-
kin sairastua, samantapaisesti kuin ihminen. Laitteen tila tuotiin yleisön tie-
toon muiden, mainiosti toimivien, teknisten apuvälineiden tuella. Koneih-
minen toipui nopeasti ja kävi esittelemään moninaisia helppoheikin kyky-
jään. Kone oli yhtä aikaa esimerkki uudenlaisesta modernista koneesta ja
modernista ihmisestä.

Tällainen tieteen ja teknologian laaja esittely sopi myös hyvin Nuoren
Voiman aatemaailmaan ja laajemmin modernismin ajattelutapaan, joka näki
esittelytyön, eräänlaisen tieteen popularisoinnin ja levittämisen, mahdol-
lisuutena tiedostavan ja kehityskelpoisen ihmisyksilön syntymiselle.114
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Koneihminenkin tuli esille keskellä muita tieteellisiä ja teknisiä innovaa-
tioita mainostaen sähköparistoja ja taitosanakirjaa, kirjallista opusta vie-
mässä osaamisen lähteille. Toisaalta koneihminen esiintyi osana laajem-
paa kulttuuria Nuoren Voiman talvipäivillä muiden esillä olevien saavu-
tusten rinnalla. Se siis erosi käyttöympäristönsä puolesta vaikkapa Iso-
Könnin kuokkamiehestä, joka oli selkeästi 1800-luvun agraarikulttuurin
mukainen konemieshahmo toimintaperiaatteeltaan ja tarkoitukseltaan.
Esittelyretoriikassa ja laitteiden inhimillistämistavoissa oli kuitenkin yhtä-
läisyyksiä.

Suosittu koneihminen kuului 1930-luvun Talvipäivien vakionäyttelyesi-
neisiin. Nuori Voima -lehti mainitsee laitetta esitellyn vielä ainakin vuon-
na 1934. Silloinkin näyttelyn perähuoneessa oli suuri tungos koneihmisen
ympärillä, ”vaikka robotti ei aluksi totellutkaan määräyksiä tai käsitti oh-
jeet omalla tavallaan.”115 Talvipäivillä esitelty koneihminen oli yksi releoh-
jainten toiminnan käytännön harjoitelma ja se esiteltiin hauskasti. Samoi-
hin aikoihin releohjauksen mahdollisuuksia käsiteltiin myös ulkomaisessa
lehdistössä.116 Useissa maissa, Suomessakin, kerrottiin amerikkalaisen Roy
J. Wensleyn vuonna 1927 ensimmäisen kerran esittelemästä Televox-lait-
teesta, joka kiersi useissa messutapahtumissa 1920–1930-lukujen vaihtees-
sa. Televox oli jonkinlainen koneihminen, joka pystyi muun muassa koti-
töiden hoitamiseen. Se muistutti ulkoisestikin Nuoren Voiman Liiton pah-
vista tai vanerista leikattua reletoimista koneihmistä.117

Raoul Palmgren epäilee, että Nuoren Voiman koneihmiskokeilun innoi-
tusta oli saatu aikaisemmin mainitusta Kansallisteatterin R.U.R.-esitykses-
tä.118 Tämä varmaan olikin yhtenä vaikuttajana muiden koneihmiskertomus-
ten, uutisten ja ulkomaisten näyttelyjen ohella, mutta yksittäisiä vaikutteen
antajia tai vaikutussuuntia on vaikea määrittää.

Koneihmiskäsitykset levisivät laajemman yleisön pariin näyttelyiden ul-
kopuolellakin. Kyse ei tosin ollut kovin laajamittaisesta robottibuumista,
joka varsinkin maaseudun asukkaiden kannalta olisi ollut toisarvoista. Suu-
rimmalle osalle suomalaisista modernismi tai modernisoituminen oli vie-
rasta konkreettisesti koneiden tai elämänlaadun muutoksen näkökulmas-
ta.119 Maaseudullakin toki uudet teknologiset innovaatiot, kuten autot ja
traktorit, alkoivat hitaasti saada jalansijaa, jolloin niitä sopeutettiin ja tul-
kittiin aktiivisesti uudelleen. Mutta kuten todettua, modernisaatio tuli esille
myös median kautta ja mentaalisesti, vaikka omakohtaiset käytännön ko-
kemukset uudesta teknologiasta olisivatkin jääneet vähemmälle. Tässä mie-
lessä käsitys modernisaatiosta oli laajemmin tunnettu ja jaettu, vaikka sitä
ei olisikaan allekirjoitettu tai koettu samalla tavalla.
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Robotti oli merkki tulevaisuudesta, hyvästä tai pahasta. Olavi Paavolai-
nen kysyi Nykyaikaa etsimässä -teoksessaan viitaten luultavasti yhtäältä
olympialaisiin ja toisaalta Fritz Langin Metropolis-elokuvaan:

Mikä on tulevaisuuden sukupolven tunnuskuva? Onko se alaston, ruskettunut nuorukai-
nen auringon kimaltavassa paisteessa, jalkojen alla stadionin hiekka ja hiilimurska, taus-
tana valtava betoniseinä; vai onko se nautintojen ja koneellisen mukavuuden turmelema
epäsikiö luonnottomasti kehittyneine aivokoppineen, raihnaisine ruumiineen, kädet vir-
rankatkaisijain ja jalat hissien surkastuttamina?120

Paavolainen lähestyi koneihmistä nimenomaan degeneraation, sivilisaatio-
sairauden, ruumiillisuuden ja rodullisuudenkin näkökulmasta 1900-luvun
alkuvuosikymmenen kulttuurikeskustelulle tyypilliseen tapaan. Sitten pu-
huivat aseet ja tilanne muuttui. Toisen maailmansodan jälkeen robotteja
tarkasteltiin edelleen työn ja automatisoinnin kannalta, mutta yhä voimak-
kaammin elintason kohoamisen, arjen elämäntavan muutoksen ja popu-
laarikulttuurin tuotteistamisen kautta. Myös ajattelutyön ja tieteellisen tu-
levaisuussuuntauksen merkitys kasvoi tietotekniikkakokemusten yhteydes-
sä. Robotit saivat kumppanikseen suuremmat sähköaivot. Teknologiako-
kemuksen kaksijakoisuus säilyi entisenlaisena. Modernisaatio lupasi sekä
hyvää että huonoa.

2.2 ”Henkinen atomipommi” putoaa

Yhteiskuntaamme uhkaa koneihmisten lauman hyökkäys ja niiden tehtävänä on muuttaa
elämämme toisenlaiseksi. Mutta ei ole syytä huolestumiseen kunhan vain pysyttelemme
hyvässä yhteisymmärryksessä keskenämme... Niin, robotti on tällainen ja yhä uusia on
tulossa. Ne tulevat muodostamaan elämämme helpommaksi, paremmaksi ja vapaammaksi.
Se on ja tulee olemaan eräs sivistyksen luoma tervetullut tulokas. – Robotteja tulossa (Tek-
niikan Maailma 5/1954, 153–155.)

Sotia edeltävä keskustelu oli vakiinnuttanut koneihmisiin viittaavan robotti-
käsitteen suomenkieleen. Sanan lisäksi vakiintuneita olivat useat robotti-
merkitykset. Robotti oli mekaanista työtä tekevä tarmokas palvelija, ihmi-
sen elämän vapauttaja ja helpottaja, joskus uhkaava ja arvaamatonkin. Ro-
botti oli osa modernin kulttuuria ja teknologiaa. Toisen maailmansodan
jälkeen robottidiskurssi – teknisine ja retorisine ilmenemismuotoineen –
oli kuitenkin liikkeessä ja muutoksessa.

Kuuman sodan viilennyttyä 1940-luvun puolivälissä erilaiset koneihmi-
siin liittyvät perinteet törmäsivät tuoreisiin, sodan aikana hämmennettyi-
hin vaikutteisiin. Niitä tuottivat uudenlaiset tieteelliset ajatusrakennelmat.
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Informaatioteoria, operaatioanalyysi ja kybernetiikka kytkeytyivät sotilaal-
liseen suunnitteluun ja aseistukseen.

Kertomusperinteet törmäsivät myös konkreettisiin teknologian materiaa-
lisiin ilmentymiin ja innovaatioihin: koneisiin, laitteisiin ja laitejärjestelmiin,
”suuren tieteen” (big science) massiivisiin kehitelmiin, jollaisia olivat tutka,
atomipommi ja elektroniset laskulaitteet. Kaiken lisäksi kertomusperinteet
liimautuivat uudenlaiseen kulutuskulttuuriin ja populaarikulttuurin muotoi-
hin jälleenrakennukseen ja taloudelliseen nousuun pyrkivässä maailmassa.

Ilmiöt ja lopputulos voidaan liittää yhteen. Paul Edwards kirjoittaa ky-
borgidiskurssista viitatessaan koneellisen ja inhimillisen (ihmismäisen) se-
koittamiseen laajana, osittain tiedostamattomanakin ilmiönä. Kyborgidis-
kurssilla Edwards tarkoittaa sodan jälkeen rakentunutta ajatusta ihmisaivois-
ta ja tietokoneista pohjimmiltaan samanlaisina informaatiokoneina. Kybor-
gidiskurssi rakentui kognitiotieteiden ja tekoälytutkimuksen parissa. Se näkyi
myös erilaisissa populaarikulttuurin tuotteissa, kuten kirjoissa ja elokuvis-
sa. Ja tekstien sekä audiovisuaalisten lähteiden ohella kyborgidiskurssi il-
meni materiaalisesti, teknologisina innovaatioina ja järjestelminä, tekoälyoh-
jelmistoina, laitteina, ohjusten ohjauskoneistoina ja valvontasysteemeinä.

Kielen tasolla kyborgidiskurssi tuli esiin, kun ihmisiä ja koneita kuvattiin
samoilla termeillä puhuttaessa ajattelusta, aistitoiminnoista tai kommuni-
koinnin tekniikoista ja mekanismeista. Pyrkimyksenä oli ihmis-konejärjes-
telmien kehittäminen maksimoimalla kummankin osan teho ja ymmärtä-
mällä toiminnan perusperiaatteita.121 Osien tehon maksimointi ei sinänsä
ollut mikään uusi keksintö, kun se suhteutetaan 1900-luvun alkuvuosien
tayloristiseen ja fordistiseen rationalisointiperinteeseen. Tulkinta ja sen vai-
kutusympäristö oli vain muuttunut. Edwards yhdistää kyborgidiskurssin
suljetun maailman diskurssiin, yhdysvaltalaiseen ajattelutapaan ja ilmene-
mismuotoihin, joilla maailmaa rajattiin Yhdysvaltain valvomaksi ja hallitse-
maksi turvalliseksi alueeksi. Kommunismin tapaiset ongelmat olisi ulkois-
tettu tai paremminkin hävitetty kokonaan. Kyborgidiskurssi oli siis vahvasti
yhteydessä poliittiseen ajatteluun, joka tarkasteli maailmaa kokonaisena
mutta kahtiajakautuneena toimintaympäristönä.

Sota oli jälleen kerran merkinnyt teknologista hyppäystä, jonka kypsiä
ja mätiä hedelmiä alettiin myöhemmin toden teolla korjata. Sodanjälkei-
sen maailman diskurssien sekamelskaan voi lisätä vielä ”pommin diskurs-
sin”. Termillä kulttuurintutkija J. Macgregor Wise viittaa vakiintuneisiin
tapoihin esittää ja käsittää atomivoiman kehittämisen taustat ja seurauk-
set. Siinä keskeistä oli atomipommin pudottamisen käsittäminen histo-
riallisena käännekohtana.122 Pommin diskurssi vaikutti pitkälti samalla kult-



45

tuurisella kentällä, jolla tietotekniset rakennelmat ja tulkinnat operoivat. Kes-
kityn seuraavassa keskeisimmän tietoteknisen innovaation kulttuurisen
merkityksen analysoimiseen. Tuo innovaatio on ”henkinen atomipommi”,
”aikamme uusi epäjumala”123 eli elektroninen tietokone. Käytän siitä jat-
kossa 1940–1950-lukujen aikalaiskäsitteitä kuten ’elektronikone’, ’erotus-
kone’, ’numerokone’, ’matematiikkakone’ ja ’sähköaivot’. Termit viittaavat
samantapaisiin laitteisiin, mutta nimityksillä oli selviä vivahde-eroja. 124

Näillä koneilla tehtävää työtä kutsun (elektroniseksi) tietojenkäsittelyksi tai
(tieteelliseksi) laskennaksi. Aikalaiskäsitteitä nekin.

Jo pelkkä käsitteiden moninaisuus osoittaa materian, ajattelun ja kielen
kietoutumisen teknologiassa. Tulkintojen runsaus osoittaa, että tietoteknii-
kan luonne ei alkuvaiheissa 1940-luvulta ehkä jopa 1960-luvulle ollut mi-
tenkään vakiintunut. Elektronikoneet olivat alkutaipaleellaan 1940-luvul-
la tutkijoille lähinnä ’matematiikkakoneita’, tieteellis-tekniseen laskentaan
tarkoitettuja massiivisia, yksittäiskappaleina rakennettuja apuvälineitä. Ne
korvasivat inhimilliset kompuutterit, ihmislaskijaryhmät, jotka olivat tuot-
taneet laskutaulukoita tähtitieteen ja merenkulun tarpeisiin.125 Paul Ceruzzi
toteaa, että elektronikoneen näkeminen vain jättimäisenä laskulaitteena
sekä tieteellisen kehitystyön dominanssi vaikuttivat keskeisesti siihen, et-
tei tietoteknisen vallankumouksen myöhempää luonnetta tai mikrotieto-
teknistymisen laajuutta osattu 1940–1950-luvuilla kunnolla ennustaa. En-
nustuksiin, joissa hahmoteltiin muutamien laitteiden täyttävän koko maa-
ilman tietokonetarpeet, liittyi niin ikään käsitys koneiden kalleudesta ja haa-
voittuvuudesta.126 Toki laitteiden avulla voitiin suorittaa sellaisia tehtäviä
ja laajoja laskutoimituksia, joiden ratkaiseminen olisi aikaisemmin ollut
mahdotonta. Uutuutta korostettiin sellaisissa kuvauksissa, joiden motiivi-
na oli kalliiden ja suurten koneprojektien tarpeen laillistaminen. Korvaaja
toimi uudistajana, toimintaa ja tajuntaa laajentaen.

Matematiikkakoneen (electronic computer tai electronic calculator) tie-
teellinen, ”objektiivinen” määritelmä vakiintui 1940-luvun jälkipuoliskolla.
Matematiikkakoneet olivat elektronisia laitteita, jotka toimivat ’tallennetun’
tai ’varastoidun ohjelman’ periaatteen mukaan. Varastoidun ohjelman ED-
VAC/IAS-periaate yhdistetään tavallisimmin matemaatikko John von Neu-
maniin, joka oli mukana ensimmäisten elektronikoneiden sodanaikaises-
sa kehitystyössä. Matematiikkakone vaati teknisen laitteiston lisäksi toi-
miakseen ohjelman, ohjeet, joiden mukaan kone saattoi tehdä laskutoimi-
tuksia ja niihin liittyviä tarvittavia valintoja. Laskujen tulokset tietokone saat-
toi varastoida samaan tapaan kuin millä ohjelmatkin oli koneeseen ”syö-
tetty”. Lyhytaikainen tietojen varastointi tapahtui sähköisesti ja magneet-
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tisesti, pitempiaikainen mitä moninaisimmilla tavoilla, aluksi muun muas-
sa reikänauhoilla ja reikäkorteilla, jotka olivat matematiikkakoneita huomat-
tavasti vanhempia keksintöjä. Matematiikkakoneen keskeinen elektroninen
komponentti oli ensin elektroniputki. Numerokoneiden lisäksi matematiik-
kakoneiden joukossa oli niin sanottuja analogiakoneita, joissa laskenta
perustui muun muassa portaattomaan jännite-erojen mittaamiseen, ei as-
teittaisiin lukueroihin, tavallisimmin ”nolliin ja ykkösiin”.127

Suurten valtioiden, kuten Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Saksan, vana-
vedessä myös pienemmät maat aloittivat omien kansallisten koneprojek-
tiensa hahmottelun. Matematiikkakonetekniikan kehittäminen tai ainakin
siihen tutustuminen koettiin tärkeäksi, koska koneella oli sotilaallista ja tie-
teellistä potentiaalia. Pohjoismaissa kehitystyö voimistui 1950-luvun alussa
Ruotsin toimiessa esikuvana, koska ruotsalaiset tiedemiehet olivat pääs-
seet jo 1940-luvulla tutustumaan vierailuilla johtaviin matematiikkakone-
hankkeisiin. Suomessa Matematiikkakonekomitean johdolla aloitettiin
vuonna 1955 ESKO-koneen (Elektroninen Sarja-komputaattori) rakentami-

Kuva 5. ENIAC-matematiikkakone 1940-luvun puolivälissä. U.S. Army Photo. Historic
Computer Images. <http://ftp.arl.army.mil/ftp/historic-computers/.>
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nen. Kyse ei ollut pelkästään koneen rakentamisesta vaan kokonaisvaltai-
semmasta kansallisten laskutarpeiden ratkaisuyrityksestä, kuten Petri Paju
on osoittanut. ESKO-hanke kuitenkin viivästyi ja tavoitteet muovautuivat
tietojenkäsittelyn kansainvälisen uudelleentulkinnan pyörteessä. ESKO val-
mistui 1950-luvun lopussa.128

1950-luvulla tietotekniikka ”kaupallistui”. Markkinoille tuli enemmän tai
vähemmän sarjatuotettuja elektronisia tietojenkäsittelykoneita, jotka kor-
vasivat toisenlaisia koneita ja työtehtäviä kuin tieteellis-sotilaalliset mate-
matiikkakoneet. Kaupalliset elektronikoneet helpottivat – tai korvasivat –
myös kirjureiden, konttoristien ja arkistonhoitajien työtä. Käytännössä muu-
tos ei ollut totaalinen, sillä uudet laitteet tulivat aluksi lähinnä konttorien
reikäkorttikoneosastoille uusiksi tehokkaammiksi keskuslaitteistoiksi. Rei-
käkorttikoneita oli kehitelty jo 1800-luvun loppupuolella tilastoinnin tar-
peisiin. Koneet saivat nimensä pahvikorteista, joihin tiedot koodattiin
rei’ittämällä. Suomeen reikäkorttikoneet tulivat 1920-luvulta lähtien, voi-
makkaammin toisen maailmansodan jälkeen, ensin juuri tilastointiin, pank-
keihin, vakuutuslaitoksiin ja suurten yhtiöiden konttoriosastoille. Vanhem-
mat konetyypit säilyivät edelleen 1950-luvun lopulla ja 1960-luvulla uusien

Kuva 6. ESKO-matematiikkakone Helsingin Yliopiston Matematiikan laskentatoimistossa
1960-luvun alussa. Helsingin yliopiston laskentakeskuksen arkisto.
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elektronisten tietojenkäsittelykoneiden apulaitteina. Suomen ensimmäiset
elektroniset tietojenkäsittelykoneet tulivat suurten keskitettyjen organisaa-
tioiden kuten rahalaitosten, kauppaliikkeiden, kaupallisten laskentapalvelu-
keskusten, metsäteollisuusyritysten sekä yliopistojen ja keskusrekisterien
palvelukseen. Yleensä koneita käyttivät varsinaisen vuokraajan lisäksi use-
at ulkopuoliset alivuokralaiset. Suomessa ensimmäisenä elektronikoneen otti
käyttöön syksyllä 1958 Postisäästöpankki (IBM 650 alias ENSI).129

Joka tapauksessa vielä 1950-luvulla elektroninen numerokone oli itses-
sään suuri uutinen, innovaatioiden ja niiden sovellutusten levitessä ympäri
maailmaa. Yhdistävä ja erilaiset tulkinnat sisällyttävä universaali kutsuma-
nimi ’tietokone’ vakiintui suomalaiseen kielenkäyttöön 1960-luvun kulues-
sa.130 Vasta siinä vaiheessa elektroninen tietojenkäsittely – automaattiseksi
tietojenkäsittelyksi muuttuneena – saavutti laajemman merkitys- ja vaiku-
tustasonsa osana yhteiskunnallista suunnitelmallisuuden ja ennakoinnin
toimintatapaa.

Koneesta uutiseksi

Sodan aikana kehiteltyjä elektronikoneita esiteltiin julkisuudessa pian so-
dan jälkeen. Uutisia levisi Suomeen. Helsingin Sanomat kirjoitti koneista
marraskuussa 1946:

Elektroniaivot viime saavutus

Lordi Louis Mountbatten lausui Institution of British Radio Engineersin kokouksessa tors-
taina pitämässä puheessa, että ihmiskunta näyttää olevan viimeisten elektronitutkimusten
alalla saavutettujen tulosten johdosta vallankumouksellisen kehityksen kynnyksellä. Lor-
di Louis, joka itse on radioalan erikoistuntija, selosti puheessaan ”elektroniaivoja” ja ”muis-
tikonetta”. Nämä kaksi kojetta, jotka jättimäisellä tavalla täydentävät ihmisten aistinkykyä
ja merkitsevät siksi ei vain teknillistä, vaan myös henkistä mullistusta.

Elektroniaivot suorittavat toimintoja, joita tähän saakka on pystynyt suorittamaan vain
ihmisaivojen puoliautomaattiset osat, sanoi hän. Mainitussa kojeessa tämä [tapahtuu]
toisiinsa vaikuttavien radioputkien avulla samaan tapaan kuin aivosolut vaikuttavat toisiinsa.

Koje vastaanottaa sähköärsykkeitä, joita siihen ohjataan eri tavoilla ja lajittelee ne ihmi-
sen käskyjen mukaan. Käskyjen antaminen voi tapahtua myös matkan päästä. Elektroni-
aivot ratkaisevat mutkikkaita matemaattisia tehtäviä murto-osassa siitä ajasta, jonka ma-
temaatikko tarvitsisi. Ammusten ratojen erikoislaskelmat, joihin nykyisin kuluu noin kym-
menkunta päivää, suorittavat elektroniaivot neljässä sekunnissa. Tiedemiesten tarvitsemia
mutkikkaita laskelmia suorittaa koje muutamassa tunnissa. Matemaattisen probleemien,
erikoisesti integralilaskujen suorittaminen vaatii harkintaa ja arvostelukykyä, joka voidaan
saavuttaa vain kokemuksen avulla. Tällaiseen tarvittavia aivotoimintoja, joita on pidetty
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vain ihmiselle mahdollisena, suorittavat kojeen, joita parhaillaan suunnitellaan ja joilla tulee
olemaan eräänlainen muisti-, valinta- ja arvostelukyky. Eräs tällainen koje voi pelata koh-
talaisesti shakkiakin.131

Tekstikatkelmassa huomio kiinnittyy kolmeen teemaan, epiteettiin. Ensin-
näkin uutisessa korostuvat koneen tehokkuus ja vallankumouksellisuus. Toi-
seksi uutinen kertoo inhimillisen ja koneellisen ajattelun yhteydestä. Kol-
manneksi uutinen tarjoaa lupauksen mullistavasta tulevaisuudesta, joka on
nurkan takana. Aihepiirit olivat elektronikoneuutisille leimaa-antavia.

Mika Pantzar on huomioinut tietotekniikan näyttäytyneen alkuvaiheis-
sa etupäässä robotteina ja automaattisina työläisinä, myöhemmin ihmisen
aivotoiminnan korvaajina ja täydentäjinä.132 Kuitenkin edellinen esimerk-
ki osoittaa, että tulkinnat olivat jo alkuvaiheessa kietoutuneet toisiinsa. Jo
1940-luvun kone käsitettiin aivotoiminnan korvaajaksi ja täydentäjäksi, mc-
luhanilaisittain ihmisen ajattelun jatkeeksi tai ”keinotekoiseksi kollegaksi”
tai ”palvelijaksi” metaforisella ja symbolisella tasolla.133

Totta on, että yksittäisten robottien tai automaattisten työläisten mer-
kitys tietoteknisessä retoriikassa oli aluksi vahva. Robottimaisen orjakoneen
retoriikka oli tavallista 1940-luvulta aina 1960-luvun alkuun. Elektroniko-
ne kuvattiin puolestaan joko ruumiinrakenteeltaan ihmistä muistuttavaksi
kömpelöksi hirviöksi tai sitten massiiviseksi huoneen täyttäväksi kaapistoksi.
Mutta nimenomaan ajattelun ja älyn korostuminen sekä koneen toimin-
nassa että ihmistyön keskiössä oli leimallista toisen maailmansodan jälkeen
voimistuneelle ajatustavalle ja kulttuurille. Liikkumisen ja informaation
valvonnan ohella keskiöön alkoi nousta myös tiedon, ajattelun ja aistimus-
ten kontrollointi.134

Helsingin Sanomien uutisen kuvaama kone on ajattelukyvystään huoli-
matta ihmiselle alisteinen kuten robotti. Sähköärsykkeillä toimivalla koneella
on hallitsija, käyttäjä. Tässä tarvitsija on erityisesti tiedemies, matemaatikko,
jonkinlainen ”teknillisen ja henkisen mullistuksen” oppinut synnytyslääkäri.
Hänen laskujaan kone suorittaa pystyen muistamiseen, valintojen tekoon
ja arvosteluunkin. Laajemmalla yleisöllä ei ollut siis mahdollisuutta oma-
kohtaisten käyttökokemusten saamiseen uusista elektronikoneista.

Uutisen lopussa mainittu šakinpeluukyky oli seurannut teknisiä laitteita
jo pitkään. Šhakki oli kuulunut mekaanisten automaattien esittelyn repertu-
aariin vuosisatojen ajan. Se siirtyi helposti tietoteknisen kyvyn mittariksi ja
populaarikuvaston osaksi muun muassa peliteoreettiseen ajattelun ja teko-
älyn nimiin vannovan ennakoivan tieteellisen diskurssin siivittämänä.135

Helsingin Sanomien uutinen tarjosi vain esimakua tulevasta. Tätä tulevaisuutta
tuotettiin näkyviin kerta toisensa jälkeen ensimmäisten mainintojen jälkeen.
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Omia laajempia kuvauksia elektronikoneista julkaistiin Suomessa viimeis-
tään 1940-luvun lopulta lähtien. Kuvaukset julkaistiin Teknillisen Aikakaus-
lehden ja Arkhimedeksen tapaisissa tieteellisissä ammattilehdissä, mutta
myös päivälehdissä, aluksi harvakseltaan, myöhemmin useammin.136 1950-
luvulla elektronikoneita käsittelevät maininnat lisääntyivät myös erilaisis-
sa populaareissa aikakauslehdissä, kuten Tekniikan Maailmassa ja Valituissa
Paloissa. Kuvauksia julkaistiin niin ikään yleistajuisissa tiedekirjoissa. Rolf
Strehlin synkeän maalaileva teos Aikamme robotit (1954) oli varhainen
suomenkielinen yksinomaan robotteihin ja elektronikoneisiin keskittynyt
kokonaisesitys. Yleensä laitteet tulivat esille osana keksintöjen yleistä ka-
valkadia.137

Julkisuuden lisääntymiseen vaikuttivat koneiden määrän kasvu, kaupal-
liset sovellutukset ja omien kansallisten konehankkeiden nouseminen esiin.
Julkisuus ruokki ja kasvatti itseään. Konediskurssista muodostui laitteiden,
tekstien ja kuvien osalta spiraalimainen kasvava kehä, joka pyöri tietoko-
netekniikan mahdollisuuksien ja uhkakuvien ympärillä.

Teknologian ja mielikuvituksen ongelmallinen suhde

Populaarijulkisuudessa, päivälehdissä, radio-ohjelmissa ja elokuvissa, elekt-
ronikoneuutisia leimasi teknisen ajattelukyvyn, inhimillisyyden ja aistimuk-
sellisuuden retoriikka. Se pohjasi aiempiin teknologian inhimillistämistapoi-
hin. Taas oli keksitty kone, joka pystyi ihmisille ominaisiin suorituksiin.
Etenkin jatkossa koneet pystyisivät ihmisiä tehokkaampaan työskentelyyn,
ratkaisemaan tieteellisiä ongelmia, kääntämään tekstiä tai puhetta helposti
kieleltä toiselle, ohjaamaan tehtaita, opastamaan, vastaamaan kaikkiin
kysymyksiin ja jopa tekemään taidetta – mitä tämä sitten kertoikaan tai-
teen luonteesta ja taidekäsityksistä. Kone myös pystyi pelaamaan sellai-
sia pelejä, joiden hallinta kuului korkeaan inhimilliseen sivistykseen.138

Elektronikone oli samalla tavalla ihmismäinen kuin aikaisemmin esitelty
robotti, puhelinkeskuksen releohjain tai reikäkorttilaitteisto, mutta tehok-
kaampi tai monimutkaisempi. Mahdollisuudet olivat lähes rajattomat. Näin
kerrottiin.

Koneiden aisteja tai älyä korostaneelle kuvaustavalle on myöhemmin nau-
rahdeltu. Naureskelijoina ja kriitikoina ovat toimineet tietokonealan asian-
tuntijat, laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelijat, tiedemiehet, opiskelijat, tie-
detoimittajatkin. Naurahdukset eivät välttämättä liity siihen, etteivätkö
epäilijät uskoisi koneiden joskus saavuttavan tai ohittavan ihmisiä inhimil-
lisessä (?) ajattelussa. Onhan sellaisia uskomuksia runsaasti vielä tänäkin
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päivänä. Nyt ne tuntuvat entistä todellisimmilta. Kasvava teho ja šakinpe-
luukyky kertovat selkeää kieltään: kone on ihmistä parempi. IBM:n Deep
Blue on päihittänyt šakin maailmanmestari Garri Gasparovin.139

Tietotekniikan esittelytavoissa näyttää olevan paljon samaa kuin 1940-
luvulla. Samaten ”toden ja kuvitelman” välinen suhde on yhä vaikea, kei-
notekoinenkin. Nykypäivästä tarkastellen 1940-luvun sähköaivot vain vai-
kuttavat liian alkeellisilta ollakseen ajattelukoneita. Kirjoittajat uskovat varsin
pitkälle oman aikansa tieteeseen ja tieteellisen kehityksen nopeutumiseen.
On kenties yllättävää, jos nykyisiä visioita pidetään todenmukaisempina
kuin noita sodanjälkeisiä kuvitelmia, joista suuren osan voi katsoa epäon-
nistuneen – ainakin lyhyellä tähtäimellä. Todellisten ajattelukoneiden syn-
nyn ajankohtaa on jouduttu siirtämään useita kertoja eteenpäin. Tässä
suhteessa optimistiset kehitysennusteet ovat epäonnistuneet kerta toisensa
jälkeen ja teknouskovaisten kuplat puhjenneet.140

Sähköaivoretoriikan kritiikki on usein kytköksissä tieteellisen ja journalis-
tisen esitys- ja ajattelutavan ristiriitaan. Varsinkin tietotekniikka-alaa määri-
telleiden ammattilaisten mukaan journalistinen tai fiktiivinen esitystapa on
vaikuttanut yliampuvalta, romantisoivalta ja suorastaan virheelliseltä; se on
antanut väärän kuvan tietotekniikan luonteesta. Ammattilaisten näkökulmasta
yliampuvista kuvauksista on seurannut turhia teknologiatoiveita ja -pelkoja,
jotka ovat haudanneet tärkeämmät ja olennaiset aihepiirit syvälle.141

Koneellinen ajattelu, ”ihmismäisyys” ja ihmisen korvautuminen koneilla
olivat toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ongelmallisia aiheita.
Laajasti levinneet kuvaukset ajattelevista koneista kauhistuttivat tai ainakin
harmittivat tekniikan alan ammattilaisia: ”Joskus kuulee sanottavan, että tä-
mäntapaisten koneiden ymmärtämiseksi pitäisi olla vähintään matematiikan
professori, lehdistössä niitä on kutsuttu ’jättiläisaivoiksi’ jne. Tämä on joh-
tanut siihen, että moni on saanut niistä aivan harhaan johtavia mielikuvia,
vaikka niiden toimintaperiaatteet ovat sangen yksinkertaisia.”142

Alan asiantuntijat pyrkivät tuomaan esille toisenlaisia, omasta näkökul-
mastaan oikeampia tulkintoja. Professori Erkki Laurila totesi jo neljäkym-
mentäluvun lopulla ensimmäisiä kertoja koneita tekniikan alan asiantun-
tijoille esitellessään, ettei ”ole kysymys mistään elektroni’aivoista’, itsenäisen
ajattelun korvaajista, vaan koneista, jotka määrätyn, tehtävän laadun mu-
kaan laaditun ohjelman mukaan tehdasmaisesti suorittavat uskomattomalla
nopeudella neljän yksinkertaisen laskutavan laskutoimituksia.”143 Toinen
varhainen suomalainen esittelijä Eywind Wichmann vertasi vuonna 1951
todennäköisesti kyberneetikko ja neuropsykologi Warren S. McCullochin
lausuntoon viitaten elektronikoneen älliä latta- tai lapamadon älykkyyteen.
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Wichmannin mukaan elektronikone häviäisi yleisälykkyydessä madolle.144

Seuraavana vuonna Kauppalehti myötäili lausuntoja: ”Vaikka näillä aivo-
työn ’hullujusseilla’ ei ole senkään vertaa intelligenssiä kuin ’kastemadoilla’
– kuten yksi niiden rakentajista on sanonut – ne avaavat ihmiskunnalle aivan
uusia mahdollisuuksia.”145

Samankaltaista viestiä toistelivat tietokonealan asiantuntijat vuodesta toi-
seen. Asiaa selvennettiin, kun Turkuun saatiin joulukuussa 1960 kaupun-
gin ensimmäinen elektronikone. Uusi Aura myötäili Turun Laskukeskuksen
johtajien sanoja: ”Ns. sähköaivot ovat oikeastaan harhaanjohtava termi,
sillä kone ei pysty ajattelemaan, se ainoastaan tekee monimutkaisen me-
kanisminsa avulla sen, mitä sisäänsyötetty ohjelma määrää.”146 Valitut Palat
taas totesi jo aiemmin, että koneaivot tulevat kehittymään valtavasti ja että
ne pystyvät vastaamaan yhä useampiin kysymyksiin. Yksi rajoitus koneel-
la kuitenkin oli: ”Ne eivät koskaan pysty tekemään yhtään kysymystä.”147

Useammissa yhteyksissä tietokonetta verrattiin idioottiin, joka kyvykkyy-
destään huolimatta vaatii aina ihmisen ohjausta, valvontaa ja käskyjä, oh-
jelmaa toimiakseen.148

Suoranaisia sähköaivotermejäkin käytettiin vielä pitkään 1960-luvulla,
vaikka useat rinnakkaiset, osin ristiriitaiset konenimitykset olivat pitkälti kor-
vautuneet yksiselitteisellä ’tietokoneella’. Sähköaivo-sanaa viljeltiin, kun
koneista haluttiin kertoa kansanomaisella sävyllä. Aikaisempaan tapaan
’sähköaivoa’ esiintyi usein selvennyksellä varustettuna, lainausmerkeissä
ja muiden nimitysten rinnalla. Samaten tässä vaiheessa yleistyi tulkinta, jon-
ka mukaan tietokoneen voitiin tietyssä mielessä ilmaista ajattelevan, mutta
ajattelu oli luonteeltaan ja perusperiaatteiltaan erilaista kuin ihmisen.149

Tulkinta muodosti pehmeämmän vaihtoehdon kybernetiikan ja systeemi-
teorian äärimuodoille. Niiden lähtökohtana oli inhimillisen ja koneellisen
tiedonkäsittelyn rinnastaminen – tai vähintään tasapäistäminen.

Erityisen allerginen koneen ja inhimillisen ajattelun näkyvälle rinnastuk-
selle oli konttorikoneiden valmistaja IBM, International Business Machines.
Se rynni elektronikonemarkkinoille 1950-luvulla. Yhtiön pääjohtaja Tho-
mas Watson vieroksui 1940–1950-luvuilla ’computer’-nimitystä, joka kytki
laitteen aikaisempaan ihmislaskijoiden nimitykseen. Watsonin näkemyk-
sen mukaan computer-termin käyttö oli omiaan lisäämään pelkoja auto-
maation aiheuttamasta työttömyydestä. IBM:n koneaivoallergia meni tiet-
tävästi jopa niin pitkälle, että yhtiön työntekijöitä suorastaan kiellettiin
käyttämästä inhimillisyyteen liittyviä nimityksiä koneista.150 IBM:n varhai-
sia koneita ei kutsuttukaan computereiksi vaan kalkulaattoreiksi eli laski-
miksi tai masiinoiksi, koneiksi.151
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Epäluulo toimii esimerkkinä jonkinlaisesta ammatillisesta Frankenstein-
kompleksista. Tällä termillä tieteiskirjailija Isaac Asimov viittasi länsimais-
sa syvälle juurtuneeseen kulttuuriseen teknologiapelkoon ja paranoiaan.
Syvään juurtuneena uhkana koettiin erityisesti ihmisenmuotoisen ja kal-
taisen robottikoneen suunnittelu, jolloin koneen ulkomuotokin alleviivasi
sen luonnetta nimenomaan ihmisen korvaajana.152 Asimov itse pyrki usein
tällaisten pelkojen voittamiseen. Romaanihenkilönsä, tulevaisuuden maail-
man robotiikan asiantuntija tohtori Gerrigelin suulla hän totesi, että ihmi-
sen muoto on robotille erittäin kätevä. Pystyyhän ihminen mitä moninai-
simpiin työsuorituksiin. Ihmisen kaltaiseksi rakennettu robotti on saman-
lainen yleiskone, jota voi käyttää vaihtelevissa tilanteissa:

Jos haluatte suunnitella koneen, joka kykenee tekemään mahdollisimman monenlaisia
asioita ja kaikkia suhteellisen hyvin, niin teidän on ehdottomasti paras jäljitellä ihmistä. Sen
lisäksi meidän koko teknologiamme pohjautuu ihmishahmoon. Esimerkiksi auto on suun-
niteltu niin, että sen säätölaitteita on helpoin hoidella aivan tietynkokoisilla ja -muotoisilla
ihmiskäsillä ja jaloilla, jotka ovat kiinni ruumiissa tietynpituisten jäsenten ja tietyntyyppisten
nivelten välityksellä. Jopa niinkin yksikertaiset esineet kuin tuolit ja pöydät ja veitset ja
haarukat on kaikki suunniteltu sopimaan ihmisen mittoihin ja toimintatapoihin. On hel-
pompi panna robotit jäljittelemään ihmismuotoa kuin uudistaa perusteellisesti koko työ-
välinefilosofiamme.153

Perustelu ei vakuuttanut kaikkia. Useat tieteen ja tekniikanalan ammatti-
laiset näkivät Frankenstein-kompleksin kuuluvan elektronikoneiden yhtey-
dessä erityisesti tavallisen kansan kulttuuriseen tunnerekisteriin: ammat-
tilaiset pelkäsivät siis Frankenstein-kompleksia, eivät ajattelukoneita sinänsä.
Alan kehityksen ja realistisuuden kannalta kiihkoilusta oli ainoastaan hait-
taa. Voidaan myös spekuloida sillä, oliko pelkona koko alan leimautumi-
nen epäuskottavaksi. Tällä saatettiin nähdä vaikutuksia tutkimuksen ja tuo-
tekehittelyn rahoitukseen.154 Toisaalta nimenomaan kehityksen nopeus,
edistyminen ja vauhdissa pysyminen olivat retorisia keinoja, joita positii-
vista julkisuutta ja rahoitusta tarvinneen tutkijan on täytynyt hallita. Koneel-
liseen ajatteluun liittyvät pohdinnat oli joidenkin tulkintojen mukaan va-
rattava alan sisäiseksi keskustelun kohteeksi.

Nihkeä suhtautuminen populaariperinteeseen kertoo myös tietokone-
työn luonteen määrittelystä. Tutkimuksissa on todettu, että kautta vuosi-
kymmenten tietokonealan ammattilaiset ovat nähneet tavallisten ihmisten
tai loppukäyttäjien tietokonesuhteessa kaksi ongelmaa:

1. Käyttäjillä on riittämätön tietokuri. He eivät noudata annettuja ohjeita eivätkä tar-
peellista huolellisuutta systeemiä käyttäessään.

2. Käyttäjät eivät osaa muotoilla tietotarpeitaan tai eivät ehkä edes tunne niitä.155
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Sama jaottelu on sovellettavissa asiantuntijatahojen näkyvään populaari-
suhteeseen. Journalistinen ja fiktiivinen tulkinta näyttäytyivät pääsääntöi-
sesti kurittomuutena. Kuriton, asioita ymmärtämätön suuri yleisö muodosti
ennakoimattoman uhkatekijän koneammattilaisille. Laajan yleisön näkökul-
masta tilanne oli päinvastainen. Virheellisesti toimiva ja villiintyvä asian-
tuntijan demonstroima tietojenkäsittelylaite tai robotti, ne olivat uhkaavia
ja ennakoimattomia. Kahtiajako muistuttaa Matti Peltosen mainintaa eten-
kin 1950-luvun alkupuolesta rinnakkaisten mentaliteettien aikana, jolloin
korkeakulttuurinen ajatus sivistyksestä ja valistuksesta eli yhdessä kansan-
omaisemman rillumareikulttuurin kanssa. Nämä mentaliteetit eivät juuri
olleet vuorovaikutuksessa, vaan kohtaaminen ”synnytti pelkästään primi-
tiivireaktioita”, kulttuurisodankäyntiä ja väärinymmärryksiä.156

Ruotsalaisen tieteen ja teknologian populaarikulttuurin tutkijan Michael
Godhen mukaan 1950-luvun tieteen popularisointi merkitsi tasapainoilua.
Esimerkiksi avaruus- ja rakettitutkimuksen yhteydessä asiantuntijat yrittivät
raaputtaa pois ei-vakavaa leimaa, jonka tieteisfiktio oli avaruustutkimuk-
sen yhteyteen lyönyt. Toisaalta asiantuntijatahot olivat riippuvaisia fiktiosta,
koska se houkutteli muun muassa nuoria innostumaan aihepiiristä. Erityi-
sesti populaaritieteellinen kirjallisuus pyrki tasapainoilemaan hyödyn ja
huvin välimaastossa. Myös monet tieteisfiktion kirjoittajat pyrkivät tieteel-
lisyyden, faktaperustaisuuden korostukseen.157

Populaarin kuvitelman ja teknisen ”todellisuuden” eroa on pönkitetty
myös myöhemmissä historian esityksissä ja kronologioissa. On esitetty tul-
kintoja, joissa tekninen keksiminen ja tekniikan kehityshistoria on pyritty
tiukasti erottamaan kuvitelmista, tunteista, myyteistä ja populaarivisioista.
Tai toisaalta, keksijöiden ja kehittäjien ”tieteellinen mielikuvitus”, faktoihin
ja teoreettisiin malleihin perustuva ennakointi on kohottu muun visioinnin
yläpuolelle. Jo tämä, usein luonnontieteiden ja insinööritieteiden käytän-
töihin perustuva erottelu on keinotekoinen, vaikka sinänsä ymmärrettävä.
Erottelun tekeminen kertoo objektiivisesta ja loogis-empiristisestä tiedekä-
sityksestä ja diskurssista, jonka mukaan todellisuutta voi tarkastella sellai-
senaan, viileän kokeellisesti, luokitellen ja lainalaisuuksien kautta. Tällöin
tekniikka ja sen historia nähdään pitkälti tekniikan alan sisäisenä, suppeana
kysymyksenä, jolla on vaikutuksia ulospäin yhteiskuntaan. Yhteiskunta
näyttäytyy tekniikan kehitystä ohjaavana korkeintaan rahoituspäätösten
kautta. Ulkopuolisen maailman tehtävä on lähinnä ymmärtää ja tukea oi-
keaksi nähdyn tulevaisuuden tuottamista todeksi. Tieteen ja tekniikan
popularisointi tarkoittaa tästä näkökulmasta lähinnä transformaatiota, siir-
tämistä, jossa tieteentekijät sanelevat, mitä ja miten tieteestä ja teknolo-
giasta julkisuudessa esitetään.158



55

Tällainen toden ja epätoden erottaminen on teknologian (kulttuuri)his-
toriaa lähestyttäessä kestämätöntä. Kuten tieteiskirjallisuuden tietokone-
ja robottikuvauksia tutkinut Patricia S. Warrick on todennut, suppeiden
kehityskulkujen esittely ja rajausten tekeminen johtaa vain epätodellis-
ten aikojen ja paikkojen pariin. Warrickin mukaan tekninen innovaatio
kasvaa kuvitelmista ja kuvitelmat tulevat ensin esiin kirjallisessa muodos-
sa.159 Vasta myöhemmin kuvitelmat muokkautuvat ja materialisoituvat
varsinaisiksi laitteiksi.

Media-arkeologi Erkki Huhtamo on puolestaan kirjoittanut diskursiivi-
sista keksinnöistä, jotka ovat olleet olemassa jo ennen konkreettisia lait-
teita. Diskursiivisilla keksinnöillä Huhtamo tarkoittaa erilaisia konesuunni-
telmia ja hahmotelmia, jotka eivät ole koskaan toteutuneet tai saavutta-
neet laajempaa menestystä.160 Nimitys on ongelmallinen, koska yhtä hy-
vin mitä tahansa laitetta voisi kutsua diskursiiviseksi silloin, kun se on vielä
suunnittelu- tai tuotekehittelyvaiheessa. Ja onhan teknologia ylipäätään
diskursiivista. Diskurssit ilmenevät teksteinä, kuvina, koneina ja muina mer-
kityksillä ladattuina objekteina.

Kuvitteellista ja materiaalista tasoa ei voi erottaa toisistaan eikä tekno-
logisella innovaatiolla ole vain yhtä ainoaa monoliittista käyttötarkoitusta.
Teknologia pitää laitetasolla sisällään erilaisia mielikuvaston tai kuvitelmi-
en (imaginaries) muotoja, jotka muokkautuvat innovaatio- ja käyttöproses-
sien yhteydessä.161

Lähtökohtana diskursiivisen tai kuvitteellisen tai hävinneen keksinnön
korostaminen on hyväksyttävä. Huhtamon mukaan diskursiivisen keksinnön
todistusvoima ei ole todellista laitetta vähäisempi. Näiden keksintöjen tut-
kiminen paljastaa sellaisia kätkettyjä kokemus- ja havainnointitapoja, joita
”voittajien historia” tai perinteiset historian tutkimuksen (itse puhuisin pe-
rinteisestä historian esittämisestä) lähteet eivät paljasta.162 Nämä keksinnöt
voi nähdä myös mahdollisina, vaikkakin epäyhtenäisinä, valintatilanteina,
historiallisen tulevaisuusajattelun muotoina.163

Niin ikään diskursiiviset keksinnöt ovat ”todellisia” siinä mielessä, että
niissä odotukset ovat muuttuneet usein osaksi samaa kokemus- ja havain-
nointiympäristöä, jossa tekniikkaa käytetään.164 Cyberpunk-kirjailija William
Gibsonin novellissa Gernsbackin kontinuumi (1986/1990) on mainio pi-
demmälle viety kuvaus havainnointiympäristön sekoittumisesta. Novellin
nimi viittaa yhdysvaltalaiseen tieteiskirjallisuuden 1900-luvun alun pionee-
riin Hugo Gernsbackiin ja aikakauden positiiviseen tulevaisuusajatteluun,
jota cyberpunk sittemmin kritisoi. Novellin päähenkilö on 1980-lukulainen
valokuvaaja, joka saa tehtäväkseen kuvata amerikkalaisen 1930–1940-lu-
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kujen modernistisen arkkitehtuurin jäännöksiä, joissa nopeuden, lentämi-
sen, virtaviivaisuuden ja avaruuden elementit ovat läsnä.

Kohde alkaa elää valokuvaajan mielessä. Hän muistaa 1950-luvun lap-
suutensa vanhat televisiossa esitetyt kolmekymmentäluvun tulevaisuusdo-
kumentit ja alkaa lopulta nähdä ympärillään, puhkaistuaan ”todennäköi-
syyden kalvon” ja siirryttyään ”oikein kevyesti Rajan toiselle puolelle”,
menneisyyden toteutumattoman tulevaisuuden keksintöjä ja tapahtumia.
Hän näkee ”pullistunutta bumerangia muistuttavan, 12-moottorisen, pelk-
kää siipeä” olevan lentokoneen sekä zeppeliinitelakoilla ja neontorneilla
varustetun kaupungin, jonka torneista pienimpään ”olisi voinut piilottaa
Empire State Buildingin”. Hän näkee pariskunnan taivaltamassa tuohon
valkoihoisten ihannekaupunkiin:

Käynnistin auton ja lähdin ajamaan hitaasti eteenpäin, kunnes puskuri oli vain metrin
päässä heistä. He eivät vieläkään olleet nähneet minua. Veivasin ikkunan auki ja kuuntelin,
mitä mies oli sanomassa. Hänen sanansa olivat heleät ja petolliset kuin mainoslausees-
sa jossakin Kauppakamarin esitteessä, ja tiesin hänen ehdottomasti uskovan niihin. ”John”,
kuulin naisen sanovan, ”olemme unohtaneet ottaa ruokapillerimme.” Hän napsautti vyös-
tään kaksi kirkasta vohvelia ja ojensi toisen miehelle. Peruutin tielle ja suuntasin Los An-
gelesiin vapisten ja päätäni pudistellen.165

Päähenkilön ystävä, rajatietoon perehtynyt lehtimies, toteaa valokuvaajan
näkemien koneiden olevan ”oireellisia aaveita, kulttuuriimme juurtuneiden
kuvakielen osia, jotka ovat lohjenneet irralleen ja aloittaneet oman elä-
män”. Näyt ovat osa ”joukkoalitajuntaa”, jonka tuottamista näyistä ei kan-
nata olla huolissaan. Päähenkilö turruttaa itsensä televisionkatselulla ja näyt
alkavat haalentua.166

Diskursiivisten – tai tämän tutkimuksen näkökulmasta pikemminkin ku-
vitteellisten – keksintöjen historia on alkanut kiinnostaa teknologian tut-
kijoita viime vuosina yhä enemmän. Samaan ilmiöön on viitattu myös ter-
millä ’ennakoivat teknologiat’ (tai odotettavat teknologiat, anticipatory
technologies).167 Tällöin on oltava tosin varovainen, ettei tarkoita ennakoi-
villa teknologioilla vain sellaisia laitteita, jotka ovat materialisoituneet ja
tulleet suosituiksi jossain myöhemmässä vaiheessa. Toisin sanoen, histo-
rioitsijan on varottava arvottamasta ennakoivia teknologioita niiden ”visio-
näärisen totuudellisuuden tai oikeellisuuden” kautta. Sitä paitsi kysymys
jonkun tietyn vision toteutumisesta on hankala, kuten Matti Männikkö on
huomioinut George Orwellin Vuonna 1984 -teoksen (Nineteen Eighty-Four,
1949. Suom. 1950) herättämään keskusteluun viitaten: ” Tulevaisuuskuvien
toteutuminen on siis aina enemmän tai vähemmän tulkinnanvarainen ja
siten suhteellinen asia.”168
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Toisin kuin Patricia S. Warrick esittää, kuvitelmat ovat olleet ’materiali-
soituneet’ kenties ennen kirjoituksia jo suullisissa tarinoissa ja kuvissa.
Ajatus kuitenkin on se, että tieteellisiä ja teknisiä keksintöjä ei synny tai
ei käytetä ilman mielikuvitusta ja alitajuntaa, joka poimii vaikutteita lähes
kaikkialta. Laukkaavaa ja tuntevaa, polveilevaa mielikuvitusta ei siis voi erot-
taa teknisten laitteiden tai laitekertomusten yhteydestä. Samoilla linjoilla
on kulttuurisosiologi Jeffrey Alexander, joka toteaa, että teknologia ja tek-
nologiakertomukset eivät perustu pelkästään rationaalisuuteen tai ’tosiasioi-
hin’ vaan konkreettisiin, kuvitteellisiin, utooppisiin ja dystopisiin elämän
kuvauksiin ja maailmanselitystarinoihin.169

Mielikuvituksen merkitys huomioitiin myös 1950-luvun pojille suunna-
tussa keksintö- ja harrastuskirjallisuudessa:

Mielikuvitus on aina jonkin matkaa todellisuuden edellä. Ellei niin olisi, ei mitään keksintöjä
syntyisi, sillä juuri mielikuvitus herättää halun uuden keksimiseen. Se suunnittelee ne pil-
vilinnat, jotka sitten koetaan toteuttaa niin pitkälle kuin mahdollista.

Voi tietysti sattua, että mennään liian pitkälle. Toisinaan unelmat tuntuvat niin tosilta, että
keksintöä pidetään jo tehtynä eikä katsota sen enää vaativan vakavaa suunnittelua. Toi-
sinaan taas asetetaan päämäärä niin korkealle, ettei sitä mitenkään voida saavuttaa.170

Katkelma viittaa tosin tiettyyn visioon, jota keksijä pyrkii härkäpäisesti to-
teuttamaan. Kirjoittaja perää visiointiin ja kuvitteluun kohtuullisuutta.
Kuitenkin käytännössä useissa tapauksissa nämä visiot muuttuvat matkan
varrella. Reitti kuvitelmasta ja ideasta ”valmiiksi” laitteeksi ei ole mitenkään
suoraviivainen – puhumattakaan valmiin laitteen tulkinnan mahdollisuu-
desta ja jatkossa tapahtuvasta muuntumisesta. Mielikuvitus ei siis matkaa
niinkään todellisuuden edellä, vaan on keskeisesti ja monin tavoin osa
aineellistakin todellisuutta.

Uuden ja vanhan yhteys: teknologinen inertia

Tietokonekuvausten virheellisyys on suhteellinen asia. Tietoteknisiä popu-
laariuutisia, -tarinoita ja fiktiivisiä kuvauksia ei voi tarkastella puhtaan er-
heellisinä tai vääristelevinä kuvauksina suhteessa oman aikansa todellisen
tekniikan mahdollisuuksiin. Juttujen tekijät, toimittajat, kuvittajat, elokuvan-
tekijät ja kirjailijat ovat yrittäneet muokata uutta teknologiaa ja omaa ker-
tomistapaansa yleisön (oletettujen) tarpeiden ja kiinnostuksen mukaisik-
si. Tai sitten he ovat pyrkineet omaan taiteelliseen tulkintaansa yleisön
tarpeista välittämättä. Joka tapauksessa popularisointi on merkinnyt neu-
votteluprosessia, jossa uusi teknologinen innovaatio on kohdannut teknii-
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kasta kirjoittamisen käytännöt ja perinteen sekä tulkitsijoiden arkitodelli-
suuden, henkilökohtaisen kontekstin. Tieteen popularisoijat pyrkivät liit-
tämään uuden teknologisen innovaation tutumpiin ja helpommin omak-
suttaviin käytäntöihin, niin mielikuvituksellisia kuin vertaukset ja etenkin
visiot välillä olivatkin. Tieteen popularisointi ei tarkoita niinkään siirtoa
välittävien linkkien (mediators) kautta vaan nimenomaan neuvottelevaa
kääntämistä, translaatiota.171 Eri kestoiset historialliset rakenteet kietoutuvat
yhteen, kun teknologiaa tuotetaan.

Uudet innovaatiot tavattiin sitoa niihin visioihin ja kuvitelmiin, jotka
olivat vakiintuneet käyttöön aiemmin. Vertailukohdaksi elektronikonei-
den ja robottien tapauksissa kävivät ihmisen ajattelu- ja aistitoiminnot
sekä työsuoritukset. Tätä kautta jokaisen lukijan oli oletettavasti helpompi,
konkreettisesti ja omakohtaisesti, arvioida uuden keksinnön luonnetta.
Ajatteluun ja ihmisen kaltaisuuteen viittaava kuvaustapa on säilynyt pit-
kään. Se on säilynyt, koska se koetaan edelleenkin toimivaksi, ”luonnol-
liseksi”.

Aistimellistaminen ja inhimillistäminen172 olivat perinteisiä tapoja kuva-
ta konetta. Toinen käytännöllinen tapa 1940-luvulla oli verrata uutta lai-
tetta ihmisen ja jonkun aikaisemman koneen, vaikkapa laskukoneen, yh-
teistoimintaan. Vertailulla haluttiin osoittaa uuden innovaation valtava te-
hokkuus ja paremmuus vanhaan verrattuna, sillä teho ja nopeus olivat pa-
remmuuden mittareita. Matematiikan ja ”kalkyylin kieli” – kuten Armand
Mattelart sitä kutsuu – toimi hyödyn ja järkeilyn kautta.173 Ja teknologia
käsitettiin nimenomaan vauhdin, kasvun ja eteenpäinmenon kautta – ol-
tiin sitten menossa hyvinvoinnin huipulle tai sitten kapsahtamassa murheen
laaksoihin. 1940-luvulla julkaistiin siis mainintoja, jotka olivat varhaisia
esimerkkejä tietotekniikan tehon numeralisoinnista, laskutoimitusten tai tie-
donkäsittelyoperaatioiden määrän ilmoittamisesta tiettyä ajanjaksoa kohti.
Valitut Palat uutisoi maaliskuussa 1954 elektronilaskimista seuraavasti: ”Jos
oletetaan, että kone voi kertoa tällaisia [nelinumeroisia] lukuja 2000 ker-
taa sekunnissa, sen sijaan että minä teen sen kerran 50 sekunnissa, on
selvää, että [IBM] 701 on tasan 100 000 kertaa parempi laskija kuin
minä!”174

Täytyy muistaa, että nämä vertaukset olivat kaunistelevia. Niissä ei
mainittu aikaa, joka ihmisiltä kului laskentatehtävien valmistelemiseen
konetta varten tai koneiden huoltoon.175 Itse varsinainen tietokoneen käyt-
töaika oli kallista ja säännösteltyä. Konehallien tärkeä apulaite oli seinä-
kello, josta odottava operatööri saattoi tarkkailla prosessoinnin kestoaikaa
ja käyttövuorojen noudattamista.
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Uusi kone ratkaisi selitysten mukaan kymmenessä sekunnissa sellaisia
tehtäviä, joiden suorittamisessa ihmisillä ja mekaanisilla laskukoneilla oli-
si kulunut viikkoja. Se toimi siis jättimäisenä ja entistä autonomisempana
laskulaitteena. Koneen käsittäminen jättimäiseksi laskulaitteeksi kertoo
omalta osaltaan Joseph Cornin termein ’sosiaalisesta jatkuvuudesta’, joka
ohjaa mutta samalla rajoittaa uudenlaisten teknologisten visioiden teke-
mistä.176 ’Uudet’ mediat ja teknologiat vertautuvat ’vanhempiin’. Mediatek-
nologiat kantavat, Susanna Paasosen sanoin, jotain uutta, jotain vanhaa
ja jotain lainattua.177

Tietokonemainontaa analysoineet William Aspray ja Donald Beaver kä-
sittelevät osin samaa ilmiötä, uuden ja vanhan vertaamista. He kirjoitta-
vat yhdestä jatkuvuuden muodosta, ’teknologisesta inertiasta’, hitaudes-
ta tai jähmeydestä. Se tarkoittaa teknologioiden välisten rinnastusten ha-
kemista erityisesti retorisena strategiana. Mainonnassa ja muissa kuvauk-
sissa uuden teknologian esittelyn alkuvaiheissa haetaan vertailuja aikaisem-
min käytössä olleista teknologisista innovaatioista. Laskennan (calculating,
computing) tehokkuudesta ja sähköisistä aivoista puhuminen näyttää sa-
mantapaiselta kuin esimerkiksi autojen esittelyn alkuvaiheen puhe hevo-
settomista vaunuista.178 Puhelinsanastossa inertia näkyy esimerkiksi sellai-
sissa nimityksissä kuin haasteleva sähkölennätin, pitkäkorva ja äänen len-
nätin.179 Television nimityksistä taas muistamme tavallisimmin näköradion
(tai kuvaradion), ja television käyttöä on myös kutsuttu kuvasähkötykseksi
tai kaukonäkemiseksi (tele = kaukana, visio = näky).180 Näissä tapauksis-
sa uusi teknologia ei voimakkaasti vertaudu ihmisen tai eläimen aikaisem-
paan toimintaan vaan edeltävään mutta samankaltaiseen teknologiseen
innovaatioon tai samaan tarpeeseen vastaavaan tekniikkaan. Uuden tek-
nologian käyttöönoton tarina ei siis viittaa välttämättä ihmisen tai eläimen
suorittaman toiminnon korvautumiseen. Se viittaa aikaisemmin tutun tek-
nologisen innovaation korvautumiseen tai laajentumaan, tekniseen revo-
luutioon tai evoluutioon.

Tällaiset jotain lisäävät tai poistavat vertaukset ja tehostukset eivät ole
pelkästään retorisia apuvälineitä. Ne eivät ole ainoastaan toimintaa rajoit-
tavia mentaliteetteja, ”mielen vankiloita”, jotka jähmettävät teknologian
uudenlaisten mahdollisuuksien käsittämistä. Yhtäältä vertaukset auttavat
mielikuvituksen suuntaamisessa ja toisaalta osoittavat aivan oikein uusien
ja vanhojen teknologioiden mentaalisia yhteyksiä, jotka vallankumouspuhe
pyrkii häivyttämään. Kuten Marjo Kaartinen on huomioinut, hevosvetoi-
silla vaunuilla oli aivan samantapaisia nopeuden, koreilun, statuksen luo-
misen ja esiintymisen käyttötarpeita kuin autoilla myöhemmin.181 Tosi-
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Kuva 7. Matematiikkakoneen osien vertaaminen konttoriosaston toimintaan. Keksintöjen
Mitä Missä Milloin 1959, 205. (Julkaistu myös Mitä Missä Milloin 1953, 282.)

asiassa yhteys vanhan ja uuden välillä voi siis olla jopa selkeämpi kuin se
ero, jota tehollisesti tai vaikutuksen puolesta retorisesti pyritään luomaan.

Toisaalta teknologinen muutos voi käytännössä esiintyä aivan toisaalla
kuin mitä aktiivisesti varhaisvaiheen kuvauksissa korostetaan. Muuntuihan
tietokonekin pitemmällä aikavälillä lasku- ja informaationkäsittelykonees-
ta sellaiseksi laitteeksi, jossa tekninen toimintaperiaate ei ollut enää kes-
keistä. Keskeisemmäksi tuli pikemminkin useita kuvitelmia paljon laajem-
pi muuntautumis- ja kommunikointikyky. Eri asia tietenkin on, missä määrin
tämä muuttunut 2000-luvun mediatietokone on edes lähtökohdiltaan sama
laite kuin 1940-lukulainen edeltäjänsä. Yhtäläisyytenä on lähinnä osittain
yhteinen toimintaperiaate, tallennettu ohjelma sekä numerotietojen säh-
köinen käsittely.

Teknologinen inertia ei ole pelkästään sanallista vaan aistimellisesti mo-
nimuotoisempaa. Kuvissa tietokonetta verrattiin vaikkapa kokonaisen teh-
taan, konttorin tai tiedotusosaston toimintaan. Tietokoneen ohjauselin
vertautui johtajaan, syöttö- ja tulostus sihteereihin, laskuyksikkö laskijaryh-
mään koneineen, muisti paperiarkistoon, tietoliikenne lähettien toimintaan.
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”Ihmillistettyjä” rakennekuvauksia julkaistiin vakavahkoissa populaariesi-
tyksissä, mainoksissa ja erilaisissa pilayhteyksissä.182 Tämä kuvaustapa sopi
hyvin kybernetiikan pohdintoihin ihmisen ja koneiden yhtäläisyyksistä ta-
kaisinkytkevinä informaation käsittelijöinä, joten inertian lisäksi kyse oli
myös uusien informaatioteorioiden populaaridiskurssista. Jälleen kerran
muutos ja jatkuvuus kietoutuvat yhteen. Kun siis tarkastellaan ”vanhoja”
tai ”jatkuvia” elementtejä uuden teknologian yhteydessä, on osattava ky-
seenalaistaa perinteiset tulkinnat vanhempien ainesten yhteydessä. ’Ajat-
telemisen’ tai ’näkemisen’ merkitys muuttui, kun se liitettiin uuteen tek-
nologiaan. Samaten ’sähköaivo’ sai sävyjä, jotka eivät viitanneet pelkäs-
tään aivojen toimintaan sähköisesti tehostettuna. Sähköaivo viittasi uuden-
laiseen tulkintaan ajatteluprosessin luonteesta ja merkityksestä.183

Palaan kuitenkin teknologisen inertian ilmenemismuotoihin. Itse laitteiden
fyysisessä ulkomuodossakin oli paljon viitteitä aikaisempaan. IBM:n elekt-
roniset tietojenkäsittelykoneet muistuttivat alkuvaiheissa ulkoisesti, muotoi-
lultaan ja väritykseltään niitä edeltäneitä reikäkorttikoneistoja ja muita kont-
torilaitteita. Tämä oli tietenkin keino, jonka avulla IBM saattoi korostaa uu-
den teknologian luonnollisuutta osana omaa perinteistä toimintaansa. Muo-
toiluhistorioitsija Paul Atkinson onkin huomauttanut, että tietokoneen ulkoi-

Kuva 8. Radioputkien kehitys tien muodossa esitettynä. Keksintöjen Mitä Missä
Milloin 1959, 85.
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seen ilmeeseen on liittynyt jännite vakiintuneiden muotojen ja futurististen
teknologiauutuuksien välillä. Tämä muotoilukamppailu on kääntynyt usein
muutoksen vastustajien voitoksi.184 Sitä paitsi uutuuskin saattaa kliseistyä,
muuttua tutuiksi merkeiksi pyöreiden virtaviivaisten muotojen, kiiltävien
pintojen ja sarjanumeroihin viittaavien nimien avulla. Kulttuurissa on selkeitä
laajemmin jaettuja merkkejä, millaisena uutuus on esitettävä.

Uutuus oli vanhaan verrattuna kuitenkin kallis investointi, joten uutuutta
ja tehokkuutta oli syytä painottaa tuttuuden rinnalla. Vanhan ja vakiintu-
neen korostaminen uutuuksissa, jonkinlainen turvallisen murroksen diskurs-
si, oli IBM:lle menestyksekästä. IBM:stä tuli tietokonealan maailmanvaltias.
Se hallitsi Suomessakin markkinoita heti ensimmäisten koneiden myötä
1950-luvun lopulta lähtien. Matematiikkakonekomitea ESKO-koneineen ja
kilpailevat yritykset eivät saaneet jalansijaa. Poikkeuksena oli lähinnä Suo-
men Kaapelitehtaan elektroniikkaosasto, joka 1950–1960-lukujen vaihtees-
sa aloitti muun muassa eurooppalaisten Elliottin ja Siemensin sekä myö-
hemmin Bullin laitteistojen maahantuonnin.185

Muotoilulla ja retoriikalla teknologia kytkettiin muutokseen ja moder-
niin, mutta samalla muotoilua ja vertailuretoriikkaa käytettiin muutoksen
piilottamiseen. Turvallisen murroksen diskurssi puki uuden teknologian
asuun, joka muistutti varhaisempaa toimintatilaa ainoastaan tuttuja toimin-
tatapoja tehostaen. Saman periaatteen mukaan ykkösluokan junanvaunut
oli 1800-luvulla pyritty sisustamaan hevosvaunujen matkustustilan kaltai-
siksi. Vaikutus saattoi tosin olla päinvastainen kuin mitä sisustajat halusi-
vat. Matkustajat eivät välttämättä viihtyneet, vaan he kokivat itsensä teol-
lisiksi paketeiksi, jotka lähetettiin suljetussa tilassa paikasta toiseen.186

Kaiken kaikkiaan tietokonelaitteistojen ulkonäölliset ja toiminnalliset yh-
teydet lepäsivät kielellisten ja audiovisuaalisten käytäntöjen lisäksi siltoina,
helppoina siirtymismahdollisuuksina teknologioista toisiin. Tai oikeastaan ei
voi puhua totaalisesta siirtymästä vaan asteittaisesta muuntumisesta silloinkin,
kun kyse oli radikaaleista innovaatioista. Teknologia on uutuutenakin osa
kulttuurista inertiaa, hitautta.187 Radikaali innovaatio tai keksintö tarkoittaa
tekniikkaa, jonka myötävaikutuksella kokonaiset uudet teknologiset järjes-
telmät syntyvät. Radikaalit innovaatiot ovat selkeästi ja näkyvästi muutok-
sen keskiössä. Varsinkin jälkeenpäin tulkittuna tietokone käy esimerkiksi täl-
laisesta radikaalista innovaatiosta. Sillä on ollut todellinen rakenteita mullistava
(vuoro)vaikutus. Edellä esitetyt argumentit osoittavat radikaaliuden osittai-
sen näennäisyyden ja äkillisen murroksen harhan.
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Mullistuksen performanssi

”Tervetuloa tutustumaan, Olen Elannon sähkökäyttöinen tietojenkäsittelykone Ramac...”
Näin kuului ensimmäinen koneen lähettämä viesti ja sitten alkoi tietoja tulla valumalla.
Muitten laskukiireittensä ohella kone kysyttäessä sivumennen ilmoitti, että Elannon varas-
tossa on nyt 2610 kg Sirkku-sokeria. Samalla saatiin tietää viime kuukauden myynti ja sen
arvo.188

Teknisten innovaatioiden inhimillistäminen ja vertaaminen toisiin teknolo-
gisiin innovaatioihin olivat vakiintuneita käytäntöjä, joita oli 1940- ja 1950-
luvuilla vain sovellettu elektronikoneiden kaltaisiin laitteisiin. Tapaa käyt-
tivät toimittajien ja taiteilijoiden lisäksi myös tiedemiehet käsitteellistäes-
sään ja määritellessään uutta teknologiaa. Elektronisen tietojenkäsittelyn
ammattilaiset olivat myös mukana vahvistamassa käsityksiä melkein mihin
tahansa pystyvistä elektroni- ja robottikoneista 1940-luvun lopulla ja eten-
kin 1950-luvulla tietojenkäsittelykoneiden tultua laajemmin kaupallisesti
saataville.189 Tässäkin mielessä yksipuoliset syytökset mystiikan luomisesta
tuntuvat epäreiluilta.

Alan asiantuntijoiksi määrittyneet tahot olivat niitä, jotka ottivat esille
elektroni- ja matematiikkakoneiden monipuoliset tulevaisuuden mahdol-
lisuudet esitellessään omia hankkeitaan ja keskustellessaan keskenään.190

Juuri matematiikkakonealan konferensseissa ja muutenkin tiedemiesten toi-
mesta puhuttiin kielenkääntämisestä, suurten tietomassojen tallentamisesta,
tieteellisen laskennan mullistuksista ja tekoälystä. Asiantuntijat ja tiedemie-
het tietoisesti tai tiedostamattaan sopeuttivat omaa kertomistapaansa
vallitseviin tietoteknisen diskurssin käytäntöihin.

Suomalaisten matematiikkakonetuntijoiden esitelmistä ja apurahahake-
muksista on luettavissa mullistuksen retoriikkaa ja niitä valtavia odotuksia,
joita alaan liittyi. Matematiikkakonekomitean ja ESKO-koneprojektin asian-
tuntija Hans Andersin alleviivasi 1950-luvun puolivälissä kyberneetikko Nor-
bert Wienerin ja kumppanien hengessä, että matematiikkakoneet tuotti-
vat ”toista teollista vallankumousta maailmassa.” Vaikka Andersin halusi
”tunkea mystiikan muurin läpi” ja korostaa tarkasti koneiden teknisiä piir-
teitä, ei hän ollut immuuni mullistuksen retoriikalle ja tulevaisuuskeskeiselle
ja deterministiselle tulkinnalle. Suuria kehitysmahdollisuuksia maalailevassa
esittelyssä ESKO-kone sai vain varsin mitättömän vertailukohdan roolin. Vä-
hättely oli luonnollista, kun pyrkimyksenä ei ollut niinkään yksittäisen ko-
neen rakentaminen vaan tieteellisen laskennan ja tiedonkäsittelyn uuden-
lainen järjestäminen pitemmällä tähtäimellä. Tällainen laaja katsanto sopi
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mainiosti myös wieneriläiseen informaatiokäsitykseen ja informaatiokoneis-
ton aseman sekä tulevaisuuden korostamiseen. Matematiikkakoneesta oli
tulossa kontrolli- ja kommunikaatiolaitteisto.191

ESKO oli ensimmäinen täky kokonaisen kulttuurisen murroksen kansalli-
sessa haltuunotossa. Kone ei itsessään lunastanut kaikkia lupauksia, joita ma-
tematiikka- ja tietojenkäsittelykoneiden ympärillä oli. ESKO käy esimerkiksi
hankkeesta, jossa teknologiset odotukset ja lyhyen tähtäimen vastaukset ovat
ristiriidassa keskenään. Teknologinen kehitys ja sen retorinen visiointi aset-
tavat usein sellaisia odotuksia ja paineita, joihin ei saada vastausta niin no-
peasti kuin on kuviteltu. Yhtä konetta kehitettäessä tekijät saattavat kurot-
taa paljon kauemmas, projektia tarkkailevien ulkopuolisten odotuksista
puhumattakaan. Yhtä kaikki, laitteen roolia ja sen paikkaa tulevaisuuden
tuottamisessa tarkastellaan oman aikansa kokemusten ja toiveiden kautta.
Muun muassa viestinnän tutkija ja visionääri Osmo A. Wiio on usein toden-
nut, että lähitulevaisuuden muutos(nopeus) monesti yliarvioidaan, mutta
kaukaisen tulevaisuuden tekninen luonne aliarvioidaan.192

Mullistusretoriikan viljelyyn oli kuitenkin 1950-luvulla useita käytännön
syitä. Ensinnäkin matematiikkakoneiden kehittäjillä oli aito tuntuma siitä,
että uusi tietojenkäsittelytekniikka oli muuttamassa koko maailmaa – tai
ainakin yhtenä keskeisenä tekijänä laajassa yhteiskunnallisessa muutospro-
sessissa. Pohjana tässä oli tiedekäsitys, jossa tiede toimi uudistavana ja esi-
kuvallisena voimana. Mullistusretoriikan avulla myös vakuuteltiin rahoitus-
lähteiden edustajia – oli sitten tavoitteena tutkimustoiminnan käynnistä-
minen tai rahoituksen lisääminen. Mullistusretoriikka kuului niin ikään
vallitsevaan teknologiseen ja tietotekniseen diskurssiin, josta irtipääsemi-
nen oli retorisestikin vaikeaa.

Toisaalta mullistusretoriikka toimi apuvälineenä oman arvostuksen kas-
vattamisessa, aseman legitimoinnissa eli laillistamisessa ja selittämisessä.
Koneammattilainen oli vallankumouksen polttopisteessä. Hän oli keskus-
henkilö, kun kuohuntaa haluttiin ohjata positiiviseen ja yleishyödylliseen
suuntaan. Näin ollen häntä ei saanut hylätä vaan häntä täytyi tukea. Ko-
neammattilainen hallitsi symboliobjekteja, uusimman teknologian laittei-
ta, hyvinvoinnin ja arvonannon myllyjä. Tekniikan kehittyessä – tai tekni-
sen muodin muuttuessa – symboliobjektit vanhenivat.

Elektronikoneessa mullistavaa oli, että laitteen katsottiin tulevan vaikut-
tamaan ainakin välillisesti kaikkialla. Koneella oli monia kykyjä. Se sopeutui.
Suomessa koneen kaikenkattavuuden, universalismin,193 korostus näkyi
vielä voimakkaammin uusien elektronikoneiden esittelytilaisuuksissa
1950-luvun lopulta lähtien. Näissä yhteyksissä uusi teknologia ja popu-
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larisoinnin käytäntö kohtasivat konkreettisesti. Virallisen ohjelman, pu-
heiden ja seremoniallisen koneen käynnistämisen lisäksi kuului erilaisia
humoristisempia lasku-, piirto- tai konemusisointinumeroita.194 Esittelyti-
laisuudethan olivat näyttävimpiä ja tavallisimpia tapahtumia, joissa elekt-
ronikoneet alkuvaiheessa nousivat laajemman huomion kohteiksi. Ja esit-
telyyn panostivat lähes kaikki uusien laitteistojen ja konekeskuksen var-
haiset käyttäjät. Tilaisuuksien arvoa nostivat vieraat poliittisen ja kaupal-
lisen eliitin huipulta:

Viime toukokuussa maksettiin Kansaneläkelaitoksen eläkkeet ensimmäisen kerran elekt-
ronisten tietojenkäsittelykoneen, tietokoneen eli ”sähköaivojen” suorittamien laskutoimi-
tusten perusteella. Kansaneläkelaitos on täten astunut aimo askeleen kohti täysautomaat-
tista konttorikonetekniikkaa. Uusia koneita esiteltiin eilen sanomalehdistölle ja kutsuvie-
raille. Tilaisuudessa olivat läsnä mm. pääministeri V. J. Sukselainen ja kansaneläkelaitok-
sen pääjohtaja O. Hiltunen.195

Tässäkin katkelmassa huomio kiinnittyy arvovaltaisten vieraiden korostuk-
sen lisäksi useisiin seikkoihin, joilla uuden teknologian merkitystä pohjus-
tetaan. Tärkeää on viittaus vanhaan, historiaan nousevana edistyksen tienä
tai polkuna. Matka ja askelten ottaminen toimivat ajan kulumisen vertaus-
kuvina. Nämä suositut metaforat kertovat myös teknologisen tiedon kasau-
tuvasta, kumuloituvasta luonteesta sekä luonnon valloittamisesta.196 Aika on
matkaa, rajan ylittämistä. Uusi aika ja uusi utooppinen paikka ovat yhtä.

Koneen käyttäminen oli performanssi, esitys, jossa pääosan esittäjiä oli
kaksi, kone itsessään ja sen viisas ja kaikkivoipa käyttäjä. Esityksen moder-
nin teknologian näyttelyperinteeseen sitoutuva sanoma oli selvä: konet-
ta käyttävä taho oli teknisesti voimakas ja taitava. Käyttäjä edusti edistyksen
silloista huippua, sen tarkkaa ja luotettavaa kapteenia.

Koneenkäyttöesitys oli kokonaisvaltainen. Koneen käyttö saattoi lähestyä
mittasuhteiltaan spektaakkelia, jossa laitteen mahtava fyysisyys ja dynaa-
misuus tulivat esiin konkreettisesti ja audiovisuaalisesti. Attraktiivisuus ja
spektaakkeliluonne rinnastavat keskustietokoneet kiinnostavalla tavalla
1900-luvun alun elokuvakulttuuriin. 1900-luvun alkuvuosien elokuvaa on
kutsuttu usein attraktioiden elokuvaksi, joka ei pitänyt sisällään vielä niin-
kään juonellista tarinankerrontaa. Pyrkimyksenä oli kiinnostavien ja kieh-
tovien näkymien tai näkyjen esittäminen yleisölle. Näkymät saattoivat olla
katkelmia todellisuudesta tai sitten trikeillä toteutettuja fantasioita, ja yleisö
ei tullut katsomaan niinkään tiettyjä elokuvia vaan nimenomaan elokuva-
koneita ja niiden toimintaa.197

Esittelytilaisuuksien elekronikonekuvauksissa kokonaisvaltaista kokemis-
ta tuotiin esille niin hyvin kuin kunkin median, esimerkiksi lehden, radion
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tai elokuvan, luonteen mukaisesti oli mahdollista. Keskeistä oli koneen toi-
minnan ja ”ajatteluprosessin” aistimellistaminen. Tämä merkitsi, paradok-
saalista kyllä, sekä teknologian maagisuuden hälvenemistä että lisäänty-
mistä. Jukka Sihvonen on kirjoittanut 1800-luvun dioraamojen ja valoku-
vauksen taikuudesta. Tiede tuotti sellaisia ajan ja paikan häivytyksiä, jot-
ka tuntuivat ihmeiltä. Maagisuuden vaikutelma johtui Sihvosen mukaan ko-
neiston näkymättömyydestä. Katsojat eivät tienneet, miten temppu teh-
tiin.198 Tietokoneen ajattelun audiovisuaalinen korostaminen 1900-luvun
puolivälissä toi sen sijaan ajattelukoneistoa ja -prosessia näkyville luoden
prosessista teknologisen näytelmän, joka näytti olevan hallittavissa ja kä-
sikirjoituksen mukaan etenevä. Kätköihin jäivät tosin ne koneen kuorien
sisällä olevat bitit ja elektronit, joiden liikkeisiin muu toiminta perustui. Nii-
denkin olemassaoloon löydettiin indeksinen viittaussuhde.

Tämä korostui erityisesti fiktiivisissä kuvauksissa, joissa syntyi erityisiä
tietotekniikan audiovisualisoinnin tapoja. Graafisia näyttölaitteita ei koneis-
sa vielä 1950-luvulla ollut Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmän kokei-
luja lukuun ottamatta. Mutta ei kuvaruutuja visuaaliseen esittämiseen tar-
vittukaan, ei edes spektaakkelien aikaansaamiseksi. Tietotekninen toiminta
näkyi käyttöpaneelin vilkkuvissa valoissa sekä reikäkorttijonojen, reikänau-
hojen ja myöhemmin magneettikelojen liikkeessä. Valolla olikin tärkeä ase-
ma sekä teknologisten spektaakkelien näytelmissä että ajatuksen syntymi-
sen vertauskuvana. Pelle Pelottomankin pään päälle syttyy lamppu, idean
välähtäessä (!) mieleen. Valo on viesti.

Nimenomaan keinovalo oli keskeinen koodi, indeksi tai symboli tekno-
logisen modernin määrittämisessä. Elektronikoneen tapauksessa valoilla oli
selkeä, automaattisesti koneen tuottama sanomansa, jonka avulla erityisesti
koneen käyttäjäasiantuntijat pystyivät määrittämään sen toimintaa. Ulkopuo-
liset eivät nähneet valoissa niinkään tietokoneen toiminnan yksityiskohtien
ilmauksia vaan ajattelutyön liikkeen ja spektaakkelin. Vilkkuviin valoihin oli
siten koodattu kaksinkertainen työn ja tehdasmaisen tehokkuuden sanoma.

Erityisen hyvin ajattelutoiminnan välkkyvä spektaakkeli tuli esiin yhdysval-
talaisessa tieteiselokuvassa, jota Suomessa esitettiin nimellä S.O.S Avaruus-
laiva (The Invisible Boy, 1957). Siinä on varhainen kuvaus, jossa esiintyy maa-
ilmanhallintaan pyrkivä tietokone. Tämä kone puhuu mahtavalla miehen
äänellä massiivisessa konesalissa kuin vanhatestamentillinen Jumala usko-
tuilleen. Kun tietokone ”ajattelee”, valtavat valotaulut sykkivät ja pyörivät.
Tietokone voi käyttää valon välkyntää jopa käyttäjiensä hypnotisoimiseen.

Tietojenkäsittelykone oli valtava voimaa käyttävä kone siinä missä joku
moottori tai generaattorikin. Ohjaavan ”aivotyön” lisäksi se urakoi ruumiil-
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lisesti. Visuaalisesti tietokonehallista tuli valvomo, joka muistutti esimer-
kiksi sähkövoimalaitoksen käyttökeskusta. Paul Atkinson tuo esille tieto-
koneen käyttöpaneelin, keskuskonsolin keskeisyyden muotoilussa ja laite-
kuvissa. Hän yhdistää käyttöpaneelin erityisen aseman tieteisfiktion kone-
kuvauksiin, jotka vaikuttivat myös laitteiden nimityksissä, futuristisissa kir-
jain- ja numeroyhdistelmissä. Tapio Mäkelä viittaa puolestaan varhaiseen
tietokoneen käyttäjäkuvaan, jossa käyttäjä toimi ensin laitteen operoijana,
kontrolloijana, myöhemmin ohjelmien ja laitteiston käyttäjänä. Operoija
ohjasi ja tarkkaili toimintaa koneen tehdessä varsinaisen työn, kuvauksis-
sa varsinaisen inhimillisen ajattelutyön.199

Liike, visuaalisuus ja ääni olivat liittyivät toki useissa kuvauksissa nimen-
omaan koneelliseen ajatteluprosessiin, kuten oheisessa Kauppalehden
kuvauksessa vuodelta 1952:

Laskukoneen [elektroniaivot] käydessä se todella näyttää ajattelevan, sillä lamput välkkyvät
yksittäin ja ryhmittäin, ”muistinauhat” surisevat silloin tällöin ja kone työntää tuloksia ulos
joko lävistettynä nauhana tai suoraan numeroina. Silloin se on todella puuhakas ja eloi-
sa katseltava.200

Visuaalista ja fyysistä liikettä saatettiin konekuvauksissa elävöittää äänel-
lisesti, erilaisin piippauksin ja monesti elektronisesti tuotettujen ujellusten
tai surinoiden avulla. Esittelytilaisuuksissa oli tapana laittaa kone tai sen
kirjoitin soittamaan marssisävelmiä, tai ruotsalaisten tapauksessa vaikka-
pa juomalauluja. Populaarikuvauksissa äänellisillä esityksillä ei välttämättä
ollut tämänkään vertaa tekemistä koneen ”varsinaisen työn” kanssa, vaikka
erilaisia sähköteknisiä kapistuksia äänien tuottamiseen käytettiin. Tietoko-
neen imaginaarista ääntä luonnehtivat epämelodisuus, mekaanisuus, sa-
tunnaisuus ja välillä rytmikkyys. Imaginaarinen äänimaailma oli kuin säh-
köisesti vahvistettu ja elektronisesti uudistettu versio niistä tehtaan ja kont-
torityön äänimaailmoista, jotka tietokoneosastoilla yhdistyivät.

Suomessa varsinainen sähkö- tai elektronimusiikki sai yhä enemmän huo-
miota 1950–1960-lukujen taitteessa, ja musiikin alan ammattilaisten lisäksi
tällä kentällä operoivat musiikkia harrastaneet tekniikan taitajat, kuten Suo-
men Kaapelitehtaan elektroniikkaosastolla työskennellyt Seppo Mustonen
sekä sähkösoittimien rakentajanakin kunnostautunut Erkki Kurenniemi, joka
myöhemmin niin ikään oli mukana suunnittelemassa Postipankin tietoko-
netoimintaa esitelleen lyhytfilmin äänimaailmaa.201

Äänimaailma tuki uudenaikaisuuden ja edistyksen sanomaa jopa kirjal-
lisissa kuvauksissa. 1950–1960-lukujen artikkeleissa tietokoneääntä kuvat-
tiin esimerkiksi naksutteluksi, nakutteluksi, hurinaksi tai surinaksi. Tietyt



68

Kuva 9. Ministeri Päiviö Hetemäki käynnistämässä Postisäästöpankin IBM 650 (alias Ensi)
elektronista tietojenkäsittelykonetta 17.10.1958. Toimittaja Adolf Turakainen taltioi
käynnistystapahtumaa radiolle. Börge Löfman / Suomen IBM:n arkisto.
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äänet yhdistettiin koneelliseen työhön ja ajatteluun, jotkut kiihkeät pur-
kaukset jopa koneen hermoromahduksiin tai hysteerisiin kohtauksiin.202 Toi-
saalta tieteellisen ja kyberneettisen ajattelun ihanteena saattoi olla täysin
äänetön tehdas tai toimisto, kuten ruotsalainen tietokonehistorioitsija An-
ders Carlsson on todennut. Hän myös mainitsee, että ruumiillista ponnis-
telua vaatinut työ lämpöä hehkuvien koneiden äärellä ei näkynyt koneku-
vastossa, joka piilotti kaiken työhön liittyneen hikoilun. Se piilotettiin tark-
kailun ja steriiliyden univormuihin.203 Tämä muodostaa kiinnostavan risti-
riitaisuuden tietojenkäsittelyn ja ’ajattelun’ liikkeen audiovisuaaliselle ko-
rostukselle. Äänettömyys on siis sellainen älyn, puhtauden ja jumalallisen
tehokkuuden ilmentymä, josta ainakin elektronikoneiden julkisessa esit-
telyssä ja käytännön työympäristössä täytyi tinkiä. Hiljaisen, jonkinlaisen
puhtaan reaktoritilan ideaali ja metafora alkoi korostua 1960-luvulla.

Tietoteknisiä esittelytilaisuuksia voi monipuolisuudessaan ja tehokkuu-
dessaan verrata 1800–1900-lukujen vaihteeseen ja sähkötekniikan esitte-
lemiseen. Carolyn Marvin on huomioinut, että sähkötekniikan asiantunti-
jat suhtautuivat ainakin ammattilehtien artikkeleissa epäilevästi sähkön po-
pularisoimiseen ja populaareihin esittelytilaisuuksiin. Raja todellisen tieteel-
lisen esittelyn ja varieteemagiikan välillä oli kuitenkin hiuksenhieno. Am-
mattilaisten yhtenä vastatoimena oli silmänkääntäjien esityksiä vaikuttavam-
pien teknisten temppujen ja spektaakkelien rakentaminen.204 Näin saattoi
olla myös tietojenkäsittelykoneiden yhteydessä, vaikka näyttävyydellä kil-
paileminen oli vaikeaa. Vastassa kun olivat pilapiirtäjät tai elokuvantekijät,
joiden ei tarvinnut huolehtia ”faktojen” totuudenmukaisesta esittämises-
tä edes näennäisesti. Elektronikoneiden käyttäjätahojen harjoittama todel-
lisuuden manipulointi oli kenties lievempää.205

Koneiden nimeäminen kotoistamisen tapana

Esittelytilaisuudet ohjelmanumeroineen rohkaisivat myös monenlaisten
konetulkintojen esittäjiä. Virallisten tulkintojen ja tarinoinen tietotekniik-
kakerrontaa rikastivat pilapiirrokset ja pakinat. Poikkeavissa tulkinnois-
sa, jopa ”vastakertomuksissa”206 haettiin usein poikkeavaa, inhimillisem-
pää ja osin rahvaanomaisempaa näkökulmaa uuteen tekniikkaan. Rah-
vaanomaisuus ilmeni sekä visuaalisesti että äänellisesti mutta myös ko-
nenimitysten tasolla. Kuten Mika Pantzar on todennut radion käyttöön-
oton alkuvaiheista: ”[k]ansan kieli ja usein pilkallisetkin nimitykset kui-
tenkin integroivat osaltaan uutta mediaa vanhaan kulttuuriseen järjestyk-
seen.”207 Tietotekniikan piirissä tähän tapaan johdatteli fiktion toiminta-
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sankari, lupsakka ahväärimies Pekka Lipponen, joka puhui robottien si-
jasta ”ruputeista” ja nimesi X-RO-333/09-koneihmisen suuhunsa parem-
min sopivalla tavalla: ”E-en minä rupea sinua tuommoisella nimellä pu-
huttelemaan. Minä ristin sinut Romulukseksi, kun näytät ihan romukaup-
piaan mannekiinilta!”208

Suositun Lipposen kielenkäyttö toimi samalla mallina ja esikuvana rah-
vaanomaisesta ja rennosta teknologian kotoistamisesta, tuomisesta osak-
si oman elämänpiirin vakiintuneita ja tuttuja toimintoja. Kotoistamisproses-
sissa osapuolia on kaksi: salskean kieron savolaisen malli Lipponen tulee
tutuksi tarinoiden lukijoille ja stereotyypittyy, kuten hänen kohteenaan
oleva konekin.209

Käsittelen seuraavassa nimeämis- ja kotoistumisprosessia kuitenkin eri-
tyisesti Suomessa 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa käyttöönotettujen
”oikeiden” keskustietokoneiden näkökulmasta. Mitä koneiden nimet ker-
tovat teknologiakäsityksistä ja tietotekniikan historiasta? Mitä merkityksiä
koneiden nimeämiseen ja lempinimien johtamiseen liittyi? Miksi varhaiset
elektronikoneet saivat ESKOn, Ensin ja Sukkelan tapaisia lempinimiä?

Kulttuuriantropologi Claude Lévi-Straussin mukaan ihmiset antavat eri-
tyisiä nimiä ilmiöille, jotka ovat heidän elämänsä kannalta keskeisiä ja mer-
kityksellisiä. Sademetsän asukkaat nimeävät ja tunnistavat sekä ravintokasvit
että myrkkykasvit. Usein mainitaan myös eskimoiden kielen lukuisat vivah-
teikkaat nimitykset lumen eri tyypeille. Lumen tarkka kuvaaminen ja ha-
vainnointi mahdollistaa jäälakeuksilla suunnistamisen ja selviytymisen.
Ylipäätään elementit, jotka ovat elämän ja kuoleman kannalta merkityk-
sellisiä, erotetaan ja yksilöidään.210 Tietokoneiden nimeäminen oli samal-
la tapa, jolla kone liitettiin osaksi tekniikan yhteisöä, osaksi tietokoneiden
kokonaisuutta. Samalla se tarkoitti erityistämistä, yksilöllisten merkitysten
tuottamista koneen yhteyteen.

Kulutus- ja teknologiatutkijat ovat antaneet yksilöimiselle samantapai-
sen mutta teknologiakeskeisemmän selityksen. He puhuvat teknologian
käyttöönottoon prosessiin kuuluvasta sisäistämisestä (singularisation) ja
haltuunotosta (appropriation), joiden myötä anonyymistä massatuotteesta
tulee omanlaisensa, läheinen ja erityinen käyttäjälleen.211 Nykyään tieto-
tekniikan sisäistämiseen ja haltuunottoon kuuluvat nimenannon lisäksi
graafisen käyttöliittymän työpöydän taustakuvan valinta sekä kaikki muut
koristelun tavat, jotka äärimmilleen vietyinä ovat saaneet omia kustomoin-
niksi tai modaamiseksi nimitettäviä alakulttuurisia muotoja. Kotoistaminen
tarkoittaa niin ikään laitteen sijoittamista osaksi käyttötilansa muiden esi-
neiden ja laitteistojen kokonaisuutta.
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Varhaisille matematiikka- ja elektronikoneille nimiä antoivat koneiden ra-
kentajat ja suunnittelijat, myöhemmin myös koneita kuvanneet pakinoit-
sijat, pilapiirtäjät ja muut taiteilijat. Aluksi nimet koostuivat lähinnä kirjain-
yhdistelmistä, akronyymeistä. Varhaisia angloamerikkalaisia esimerkkejä voi
luetella jatkuvana virtana: ensin tulivat ASCC(IBM Automatic Sequence
Controlled Calculator, 1944) ja ENIAC (Electronic Numerical Integrator
and Computer, 1945–1947), usein ensimmäisiksi elektronisiksi tietokoneik-
si kutsutut massiiviset kehitelmät. Niitä seurasivat EDVAC (Electronic Dis-
crete Variable Automatic Computer), EDSAC (Electronic Delay Storage Au-
tomatic Calculator, 1949, Englanti), BINAC (Binary Automatic Computer),
UNIVAC (UNIversal Automatic Computer, 1950), MANIAC (Matematical
Analyzer, Numerical Integrator and Computer, 1952) ja kumppanit, jot-
ka syntyivät etupäässä tieteellisten projektien tiimellyksessä yksilöllisiksi
tutkimuslaitteistoiksi. Nimilyhenteet muodostuivat useimmiten sanojen ’au-
tomaattinen’, ’elektroninen’ ja ’laskin’ varaan. Nimiperinteeseen kuului AC-
tai IAC -lopun viljely. Fiktiivisissä kuvauksissakin tietokoneen tunnisti usein
vastaavasta päätteestä (esim. SOCIAC ja EMMERAC).

Edellisistä esimerkeistä kuitenkin tulee ilmi se, että nimille alkoi muodos-
tua kirjainyhdistelmän lisäksi myös toisaalle viittaavia, leikillisiä kaksoismer-
kityksiä. Suomalaisen ESKO-matematiikkakoneen (1955–1960) rakentajat
Hans Andersin ja Tage Carlsson toteavat, että usein keksittiin ensin haus-
ka tai muuten osuva akronyymi ja sitten vasta sille looginen selitys.212 Käy-
tännössä akronyymi ja sen perusta ovat tosin muotoutuneet yhdessä, vuo-
rovaikutuksessa keskenään. Tietty lempinimiperinne ja pohjasanasto ovat
ohjanneet nimenantoa. Tästä huomautuksesta näkyy, miten huumori ja leik-
ki kuuluivat teknologian tuottamiseen. Leikkisyys pyrittiin osin kätkemään.
Nimenannostakin tehtiin rationaalista ja loogista, tieteellisesti perustelta-
vaa toimintaa.

Suomalainen nimenantoperinne sai vaikutteita angloamerikkalaisen maa-
ilman lisäksi pohjoismaista. Tässä vaiheessa, 1950-luvun alussa, kone al-
koi nimen kautta saada vahvemmin persoonallisia merkityksiä. Ruotsin vielä
osittain mekaaninen, reletekniikkaan perustuva kone kantoi nimeä BARK
(Binär Aritmetisk Räkne Kalkylator, 1950). Bark tarkoittaa sanakirjan mu-
kaan parkkia tai pettuleipää, englanniksi myös koiran haukkua tai ärjäh-
telyä. Ensimmäinen täysin elektroninen kansallinen tietokone sai nimen
BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator, 1953), joka merkitsee jotain
katkeraa tai kirpeää – tai jopa koiruohoviinaa. Lundin yliopistoon raken-
nettu BESK-kopiota puolestaan kutsuttiin nimellä SMIL (Siffermaskinen i
Lund, 1956) eli hymy.
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Tanskalaiset kokosivat BESK-kopion. Nimi oli melkein sama. Tanskalai-
sesta BESKistä tuli DASK (DAnsk Sekvens Kalkylator tai Dansk Aritmetisk
Sekvens Kalkulator, 1956) – ei sentään DASS, joka olisi ainakin ruotsiksi
tarkoittanut huussia. DASKia seurasi geotieteilijöiden GIER (Geodætisk
Instituts Elektroniske Regnemaskine, 1958).213

Vähän myöhemmin Ruotsissa koneet saivat naisten nimiä, kuten SARA
(Saabs RäkneAutomat, 1957), Mina ja Mona (1960).214 Norjalaisilla taa-
sen oli NUSSE (Norsk Universal Siffermaskin, Sekvensstyrt, Elektronisk),
FREDERIC (nimetty konetta käyttäneen laskukeskuksen johtajan Frederik
Møllerin mukaan, 1957), NILS, EMMA ja muita.215 Viimeksi mainittu IBM
650 -kone saapui Norjaan Bergenin laskentakeskukseen vähän aikaisem-
min kuin Postisäästöpankin samanmallinen ”Ensi” Suomeen. Ensi viittasi
laitteen ensimmäisyyteen Suomessa, mutta lievästi myös feminiisyyteen
kuten EMMA-nimikin. Norjalainen lehdistö kuvasi EMMAn veroja laskevana
tyttölapsena (pikebarn), joka palveli koko maan tarpeita. Sama naisellisuu-
den korostus tuli ilmi Ruotsissa.216 Koneiden nimeäminen alkoi saada yhä
voimakkaammin luonnon elollistamisen, antropomorfismin sävyjä, mikä oli
teknologian piirissä tavallista.

Suomalaisen nimeämiskäytännön aloitti Matematiikkakonekomitea – tai
oikeastaan – sen alaisena toiminut koneenrakentajajoukko. Suomessa
kopioitavana ollut saksalainen G1a-kone sai konehanketta tutkineen Pet-
ri Pajun mukaan jo projektin alkuvaiheessa 1955 nimen ESCO. Kirjoitus-
muoto suomalaistui pian keväällä 1955 ESKOksi.217 Rakennettavalla koneel-
la piti olla siis erityinen nimi, jota niin rakentajien piirissä kuin laajemmin
julkisuudessa voitiin käyttää.

Koneprojektin kantavat voimat Hans Andersin ja Tage Carlsson ovat to-
denneet, että muita nimivaihtoehtoja olivat FISK ja SAMPO. Nimivaihto-
ehdoista juuri ESKO ja FISK vertautuvat Ruotsin ja Tanskan konehankkei-
siin (BESK ja DASK).218 Nimellä haettiin selvää yhteyttä pohjoismaisiin vas-
tinkumppaneihin. Ruotsinkieliset rakentajat päätyivät Suomessa suomen-
kieliseen ja suomalaiskansalliseen vokaaliloppuiseen nimeen, jossa oli vain
yhden kirjaimen ero verrattuna ruotsalaiseen koneeseen. Muunnos näyt-
täytyy taitavana keikauksena lähes kaikille suomalaisille tuttuun kansallis-
romanttiseen ja kirjalliseen perinteeseen. Andersin ja Carlsson viittaavat
tähän kirjoituksessaan:

Kun ESKO-nimeä käsiteltiin Matematiikkakonekomitean kokouksessa tapahtui esittelijä
Andersinille pieni kömmähdys: ”Olihan Esko nuorin veljistä” hän sanoi. Vasta kokouksen
jälkeen joku komitean jäsenistä huomautti, että ”kyseessähän ei ollut Seitsemän Veljes-
tä vaan Nummisuutarin Esko, eikö niin?”219
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Nimenvalinnan takana ei välttämättä ollut pitkälle harkittuja strategisia mo-
tiiveja, vaan se näyttäytyy yleismaailmallisen nimeämisperinteen suoma-
laisena tulkintana. Voi kuitenkin spekuloida sillä, tavoiteltiinko nimelläkin
tuntua kansallisesti merkittävästä ja yhteisestä hankkeesta. ESKO-nimi teki
koneesta erityisen ja tutumman kuin mitä olisi tapahtunut, jos konetta olisi
kutsuttu G1a-kopioksi saksalaisen esikuvansa mukaan.

Rikkautta ja hyvinvointia jauhavaksi Sammoksi konetta ei sentään uskal-
lettu suoraan nimetä, vaikka Sammon hahmoa ainakin yhdessä Suomen
Kuvalehden artikkelissa koneelle vuonna 1958 taottiinkin.220 Tuollainen ni-
mitys olisi kenties ollut turhankin mahtava ja optimistinen – varsinkin jäl-
keenpäin koneen menestystä suppeasti teknisen käyttöhistorian näkökul-
masta tarkasteltuna. Sampo-nimi olisi viitannut Kalevalan koneen lisäksi
myös vakiintuneeseen liikeyritykseen, vakuutusyhtiö Sampoon, mikä lie-
nee yksi syy nimen epäkelpoisuuteen.

Suomen Kuvalehden artikkeli liittyi tilanteeseen, jossa Matematiikkako-
mitean Esko oli saamassa konkreettisen kilpailijan matematiikkakonerinta-
malla. Postisäästöpankki oli tilannut IBM 650 -koneensa. Se saapui maa-
han syksyllä 1958. Tuo kone sai lempinimen Ensi, joka vertautui sekin
kansainväliseen nimeämisperinteeseen, mutta joka vaikuttaa myös kom-
mentilta, jopa piikiltä muiden suomalaisten konehankkeiden suuntaa. Ensi
ehti toimintakuntoon ennen ESKOa.221

Samalla kone määrittyi lievästi naispuoliseksi, norjalaisen IBM 650 -si-
sarensa Emman tavoin. Ensi oli kohtalaisen harvinainen henkilönimi, joka
annettiin yleensä naispuoliselle esikoislapselle, joskus pojillekin tosin. Ka-
lenteriin 9.6. nimipäiväänsä viettänyt Ensi oli otettu Ension rinnalle vuon-
na 1926 ja poistettu sieltä vuonna 1950. Nimipäivistä päättävät arvioivat
Ensi-nimen suosion vähäiseksi.222

Pari muutakin koneiden varhaista hankkijaa noudatti ESKOn ja Ensin
nimeämisperinnettä. Elanto nimesi ”rautaisen konttoristinsa” Äly-Eloksi
(vuodenvaihteessa 1959–1960).223 Kansaneläkelaitoksen IBM 650 -instal-
laatiosta tuli Sukkela (1960). Se oli lehtitietojen mukaan koko Euroopankin
mittakaavassa aikansa mittapuun mukaan poikkeuksellisen laaja ja ainut-
laatuinen konekokonaisuus.

Sukkelan käyttöönotto valmisteltiin huolellisesti. Tulevan koneosaston
ja Kansaneläkelaitoksen johtajisto kirjoitti konehankinnasta useita kerto-
ja Kela Pyörii -asiakaslehdessä.224 Vaikka uuden koneen tulo konttoritek-
niselle osastolle oli tarpeen työmäärän kasvaessa, muutos oli suuri. IBM
650 -laitteisto oli kallis ja vaati töiden uudelleen organisoimista. Tällainen
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uudenlainen tilanne herätti epäilyksiä, varsinkin kun kansainvälisessä kes-
kustelussa pohdittiin automaation vaikutusta työllisyyteen ja työn sisältöön.

Koneita käyttöön ottavan organisaation oli huolehdittava siitä, että
muutos tuntui ’oikealta rationalisoinnilta’, ei ’väärältä’. Työn historiaa tut-
kinut Pauli Kettunen tarkoittaa oikealla rationalisoinnilla ammattiyhdistys-
liikkeen ja vasemmiston piirin käsitystä niistä tuotannollisista uudistuksis-
ta, jotka merkitsivät työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kohentu-
mista tehokkuuden lisääntyessä. Väärä rationalisointi viittasi puolestaan
toimintaan, joka palveli ainoastaan pääoman suppeita intressejä työläis-
ten aseman kurjistuessa.225

Oikeanlainen muutos oli sellainen, jossa työntekijöille annettiin mahdol-
lisuus vaikuttaa uuden koneen asettumiseen työyhteisön osaksi. Kelassa
yhtenä mielenkiinnon herättäjänä ja tutustuttajana toimi tietokoneen ni-
mikilpailu. Siihen jätettiin 233 ehdotusta. Kela Pyörii -lehti listasi alkuvuo-
desta 1960 muun muassa nimiehdotukset Aivo, Äly, Eläke, Kela, Sampo,
Suhi, Seppo, Emma, Hilsu, Hoksotin, Jylke, Jölkötin, Kylmä-Kalle, Iso-Iita,
Lakeija, Peltipää, Pimu, Prosit, Nopsa ja Suihke.

Nimiehdotukset valaisevat erinomaisesti sitä kulttuurista työkalulaatik-
koa – tai Lauri Hongon termillä ”perinnevarastoa” – jonka pohjalta elekt-

Kuva 10. Sukkela-koneiston suuri ja valoista käyttökeskus Kansaneläkelaitoksella 5.5.1962.
Pentti Ilmonen operoi koneella. Aune Westerberg / Kansaneläkelaitoksen arkisto.
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ronikoneenkin olemusta 1950–1960 -lukujen taitteessa määritettiin.226 Ni-
miehdotukset pitivät sisällään ainakin neljänlaisia aineksia.

Ensinnäkin koneelle ehdotettiin selkeää ihmisen nimeä. Nimet saattoi-
vat viitata todellisiin henkilöihin, mutta ehkä useammin populaarikulttuu-
rin tai kansanperinteen piirin esikuviin (Esim. Emma, Iso-Iita, Kylmä-Kalle,
Seppo, Sampo). Toiseksi nimen avulla haettiin yhteyttä koneen käyttäjiin
tai käyttäjäorganisaatioon (esim. Eläke, Kela). Kenties yleisimmin ehdotukset
viittasivat koneen aistimelliseen olemukseen: kokoon, ”ajattelukykyyn”,
tehokkuuteen, ulkonäköön tai ääneen (Peltipää, Jylke, Iso-Iita, Nopsa,
Suihke, Aivo, Äly, Sampo jne.).

Ajattelukyky olikin erittäin tavallinen ja pohdittu ongelma tietokoneiden
yhteydessä. Tämän perinteen mukaan nimettiin 1960-luvun alussa Posti-
säästöpankin Ensi-koneen seuraaja IBM 1401, jota kutsuttiin NEROksi.
Tietokonealan ammattilaiset halusivat usein korostaa, ettei tietokone tai
koneaivo tehostaan huolimatta ajatellut – ainakaan samalla tavalla kuin ih-
minen. Mutta kuten nimiesimerkitkin osoittavat, käytännössä koneen ajat-
telukyvyllä leikiteltiin jatkuvasti.

Neljänneksi Kelan nimikilpailun ehdotukset viittasivat koneen palvelija-
luonteeseen ainakin suhteessa johtotasolla toimineisiin koneiden tulosten
tarvitsijoihin (Pimu, Lakeija). Palvelija- ja orjaretoriikka kuului niin ikään
robottikeskusteluun tavallisena teemana.

Nimeämisen mielleyhtymät tulivat kaikkiaan siis monilta tahoilta. Par-
haissa, valituksi tulleissa ehdotuksissa kaksi tai useampia kategorioista
yhdistyi. Tästä onnistuneesta kansanomaistuksesta ja sukkeluudesta (!)
esimerkeiksi käyvät Kansaneläkelaitoksen tietokoneen nimikilpailun voit-
tanut ehdotus Sukkela sekä Elannon Äly-Elo.

Kaikessa rikkaudessaan nimenanto oli aktiivinen tietokoneen kotoista-
misen tapa. Nimen ansiosta koneesta tuli yksilöllinen. Kone oli ”yksi meistä”
ja samalla ihailun – joskus ironiankin – lempeä kohde. Se oli tehokas or-
ganisaation yhteinen ylpeys, ei mikään kasvoton esimerkki laajalle leviä-
västä massatuotannosta ja automaatiosta.

Kotoistamiseen kuulunut nimi ei tehnyt koneesta ainoastaan harmiton-
ta tai haluttavaa. Persoonallinen nimeäminen liitti koneisiin myös arvaa-
mattomuuden, oikuttelevaisuuden ja herkkyyden piirteitä, jotka olivat luon-
teenomaisia eläimille ja ihmisille. Nämä piirteet tulivat esille moninaisis-
sa ihmisen ja koneen kohtaamistilanteissa, joita populaarijulkisuudessa ku-
vattiin. Hollywoodilaisen tietokonetulkinnan, Täydellinen sihteeri -elokuvan
(1957) Emmy-kone (EMMERAC) vaati toimiakseen puhdasta ilmaa, herk-
kää ohjeistusta, joskus hiusneulan tapaisia arkielämän apuvälineitä.227
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Koneita kuvattiin nopeiksi ja virheettömiksi, mutta tieteisfiktion arvuutte-
luissa ja tosielämässäkin tilanne saattoi olla käytännössä toinen. Teknolo-
ginen mopo tai puoliksi kesytetty hirviö oli vaarassa karata käsistä.

Toisaalta nimet tekivät mahdollisista uhkakuvista ja ongelmistakin kult-
tuurisesti tuttuja, turvallisia ja ennakoitavissa olevia. Ne muistuttivat mo-
dernin teknologian kaksijakoisesta ja ihmissidonnaisesta luonteesta. Ne
muistuttivat niin ikään ihmisen ja koneen liitoksesta sekä ihmistoiminto-
jen ja työsuoritusten mahdollisesta korvaamisesta tai täydentämisestä ko-
neellisilla.

Tietokonealan kaupallistumisen ja massatuotannon myötä nimeämisen
käytännöt siirtyivät laajemmalle. Samalla käytännöt muuttuivat. Vaikka
suuret keskustietokoneet valmistettiin sarjatuotantona, varsinkin 1950-lu-
vun lopulla ja 1960-luvun alussa käyttäjäorganisaatiot halusivat edelleen
korostaa kalliin tai ainakin organisaation laajuisesti merkittävän koneen eri-
tyislaatuisuutta. Nimeämisperinne on jäänyt elämään muun muassa tiede-
maailmaan ja iInternetiin, jossa palvelinkoneet ja yksittäiset verkkoon kyt-
ketyt tietokoneetkin ovat saaneet yksilöllisiä nimiä. Nimimaailma on haettu
usein antiikin mytologioiden, kansantarustojen, tieteisfiktion tai populaa-
rikulttuurin parista.228

Sopeuttava leikki

Populaarikertomuksien ja nimenantojen avulla uusi teknologia sopeutet-
tiin vakiintuneisiin kulttuurisiin järjestyksiin. Tämä ei tarkoittanut ainoas-
taan kielellistä sopeuttamista nimeämisten, vertausten, viittausten ja yksin-
kertaistuksien avulla. Se tarkoitti niin ikään materiaalista sekä teknistä
sopeuttamista, jonka kuluessa itse teknologiset innovaatiot ja käytöt muok-
kautuivat. Suuret keskuskoneet taipuivat nopeasti myös partnerinhaku-
automaatiksi, kuvataiteen, musiikin ja runouden apulaitteistoiksi, jopa pe-
likoneiksi.229 Tämä kaikki viitoitti tietä pidemmällä tähtäimellä myös pie-
nempien, helpompien ja yleiskäyttöisten koneiden rakentamiseen ja ke-
hittelyyn. Samaten laajemmalla tasolla tietotekniikka muokkautui osak-
si vakiintuneita toimintatapoja lasten leikeissä ja harrastuksissa. Niihin
vaikkapa pahvista rakennetut sähköaivot ja robottilelut pääsivät ainakin
jossain määrin mukaan muiden laite-esikuvien, kuten puhelimien, leikki-
autojen, -junien, -televisioiden ja myöhemmin lelukännyköiden tapaan.230

Leikeissä oli tiettyjä vakiintuneita tekniikan esittämisen ja käsittämisen
tapoja, mutta leikit mahdollistivat monenlaiset persoonalliset tulkinnat
tekniikan luonteesta.
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Humoristiset tulkinnat, personifikaatio ja leikit ovat osa ilmiötä, jota
Andrew Ross on kutsunut ihmisten ja teknologian peliksi. Pelistä nousee
esiin monenlaisia teknologiapelkoja ja toiveita, mutta peli on Rossinkin mu-
kaan osa teknologian kotoistamista ja käsitteellistämistä.231 Pelaaminen ja
leikkiminen kuuluvat keskeisesti ihmisen teknologiasuhteeseen, tarkastel-
laanpa teknologista keksimistä tai innovointia tai teknologian kotoistamista,
popularisointia tai (uudelleen) tulkitsemista. Ei ole sattuma, että professori
Erkki Laurila, suomalaisen matematiikkakonekehityksen yksi keskeisimmistä
toimijoista, viittaa muistelmaluontoisessa tekstissään hollantilaisen kulttuu-
rihistorioitsija Johan Huizingan tutuksi tekemään käsitteeseen, homo lu-
densiin, leikkivään ihmiseen.232 Laurila yhdistää lapsuuden leikit ja varhaisen
teknisen kehittämistoiminnan toisiinsa: ”Se on nimenomaan sellainen hom-
ma, joka voidaan ihan rinnastaa lapsuudenaikaisiin leikkeihin; löydetään
jotain, jotkut palikat ja joitakin vanhoja romupyöriä, ja niistä tehdään mitä
saadaan syntymään. Vähän samanlaista luovaa toimintaa on ollut siis pakko
harrastaa vakavan tieteen liepeillä, koska sodan jälkeen ja vuosiin sen jäl-
keen resursseja todella vakavaan tieteeseen ei ollut. Mutta homo ludens,
leikkivä ihminen, on kekseliäs ihminen.”233

On helppo huomata, että Laurilan leikkivä ihminen muistuttaa kulttuuri-
antropologi Claude Lévi-Straussin kuvaamaa näpertelijää tai askartelijaa (bri-
coleur, bricoleuse), joka aktiivisesti käsitteellistää, tulkitsee ja tuottaa tekno-
logiaa. Näpertelijä on kätevä konkreettisen oivalluksen ekspertti, joka osaa
yhdistellä ja vaihdella asioita kulttuurinsa ja kokemusympäristönsä puitteis-
sa. Hän käyttää siis luovasti hyväkseen materiaalisia ja henkisiä aineksia
muokaten niistä uudenlaisen tulkinnan tai lopputuloksen.234 Näpertelijä ra-
kentaa vaikkapa juomatölkeistä leikkiautoja tai keksii sukkahousuille tuhan-
sittain erilaisia käyttötarkoituksia, joita Pirkka-lehden Niksi-Pirkka-palstalla
sitten julkaistaan. Tämä näpertely kuuluu kaikkien ihmisten toimintaan. Sitä
ei varata vain tietylle teknologiaa tuottavalle ammattikunnalle tai ihmisryh-
mälle. Nämä toki myös ovat nikkaroijia, mutta niin ovat monet muukin.

Sekä Lévi-Straussin askartelija että Laurilan leikkijät osaavat luovasti tul-
kita ja rakentaa uutta toimintaympäristönsä saatavilla olevista aineksista.
Katkelmassa Laurila tosin tekee eron vakavan tieteen ja niukkojen resurs-
sien kanssa taistelevan, romuilla leikkivän puolitieteen välille. Vakava tie-
de on toimintaa, jossa tarkan ennakkosuunnittelun perusteella tehdään,
mikä on tärkeää eikä tehdä sitä, mitä sattumalta ylijääneillä palikoilla voi-
daan. Myös Lévi-Strauss luo kahtiajaon näpertelyn ja (luonnon)tieteen
välille. Lévi-Straussin mukaan taide sijoittuu johonkin näiden kahden vas-
tapoolin välimaastoon. Tietotekniikan sosiaalisen rakentumisen tutkijat,
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Kuva 11. Olavi Hurmerinnan tulkinta tietokonetanssiaisista, viihteellisestä konesovellukses-
ta. Apu 46/1963, 18.
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esimerkiksi Sherry Turkle ja Gill Kirkup, näkevät tietokonealan samantapai-
sesti näpertelyn ja muodollisen toiminnan polaarisena kokonaisuutena.235

Epäilemättä populaarikertomukset vaikuttivat tarpeen, luovuuden ja
leikin sekoittamaan tuotekehittelyyn. Ne olivat toki voimakkaammin osa
”näpertelyn diskurssia” siinä missä ammattilehtien artikkelit kuuluivat kiin-
teämmin tieteellisen diskurssin piiriin. Populaarikertomukset olivat muka-
na siinä, mitä keksittiin rakentaa ja kehittää sekä millaisia tarpeita tekno-
logian kehittämiseen oli. Yksipuolisen suuntaan tai toiseen kurkottavan
vaikutuksen sijasta kyse oli vuorovaikutuksesta tai sitäkin epäselvemmäs-
tä ja yleisemmästä kulttuurisesta sykkyrästä, jossa vaikutussuhteita tai suun-
tia ei useinkaan ole helppo osoittaa. Populaarin kanssa yhdessä toimiva
mielikuvitus muokkasi näitä tarpeita kehitysprosessin aikana. Kehittäjät,
suunnittelijat ja käyttäjät eivät eläneet umpioissa, jossa tieteellinen työyh-
teisö tai työ yleensä olisi voitu erottaa populaarimielikuvituksesta, tiedo-
tusvälineiden ja tieteisfiktion maailmasta tai perhe-elämästä. Visiotutkija
Joseph J. Corn on esittänyt, että kaikkein lapsellisimmatkin fantasiat koneis-
ta ja niiden mahdollisista vaikutuksista ovat osa aivan samaa kulttuurista
miljöötä, jossa todelliset keksinnöt tapahtuivat ja jossa teknologia sulau-
tetaan käyttöön.236

Tätä näkökulmaa lähtökohdiltaan tukevasta tutkimuksesta käy esimer-
kiksi Ronald R. Klinen esitys teknologian käytöstä Yhdysvaltojen maaseu-
dulla 1900-luvun alkupuolella. Kline korostaa tekniikan vastaanottajina ta-
vallisesti pidettyjen tahojen roolia teknologian aktiivisina muokkaajina.
Klinen mukaan Yhdysvaltojen maaseudulla kyse ei ollut yksipuolisesta ja
yksinkertaisesta teknologian siirrosta modernista maailmasta maalle. Maa-
seudun asukkaat sovelsivat teknologisia innovaatioita erittäin taitavasti
oman kulttuurinsa ja elinpiirinsä lähtökohdista: autosta tuli liikkumisväli-
neen lisäksi moninainen voimanlähde ja puhelimesta yhteen kytketyn
sosiaalisen verkoston yksityinen kommunikaatioväline.237 Saman on toden-
nut radiohistorioitsija Susan Douglas, jonka mukaan 1900-luvun alun ra-
dioamatöörit kokivat ja muokkasivat teknologiaa tehden siitä oman kes-
keisen ilmaisuvälineensä.238 Arnold Pacey huomauttaakin, että tekniset in-
novaatiot on, jos niistä halutaan ’toimivia’, sopeutettava siihen elämänta-
paan ja niihin arvojärjestelmiin, joista paikallinen käyttökonteksti muotou-
tuu.239 Yksilöllisyys ja erityisyys ovat siis keskeisesti sidoksissa sosiaaliseen
ja kulttuuriseen ulottuvuuteen.

Tähän sopii myös Michel de Certeaun ajatus kulutuksesta tai vastaan-
otosta luovana adaptaationa. Arkielämän tutkija de Certeau on tulkinnal-
laan pyrkinyt purkamaan tuotannon ja kulutuksen tai teknologian tapauk-
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sessa keksimisen, kehittämisen ja tuottamisen sekä kulutuksen ja käyttä-
misen yksisuuntaista ja kaksinapaista suhdetta. Hän itse käyttää strategi-
an ja taktiikan käsiteparia, jossa ensin mainittu viittaa tuotannon, levityk-
sen ja markkinoinnin tapaisiin kulutuksen ohjauspyrkimyksiin. Taktiikat taas
ovat kuluttajien kehittelemiä omintakeisia ja moninaisia käyttötapoja, kään-
tämisiä, sopeuttamisia, kesyttämisiä ja haltuunottoja.240

Teknologiset tarpeet, halut ja tulokset sekä innovaatioiden esittelytavat
ponnistivat yleisistä kulttuurisista tulkinnoista ja näkemyksistä. Ja itse asi-
assa ainakin osa tietojenkäsittelyn ja matematiikkakoneiden ammattilaisista
toimi aktiivisesti julkisuudessa käyttäen sitä omaksi hyödykseen. Näin teki
esimerkiksi professori Laurila, joka tunsi hyvin myös tietokoneiden ja ro-
bottien populaariperinteen.241 Tietojenkäsittely- ja matematiikkakonealan
asiantuntijat ja ammattilaiset eivät olleetkaan populaarijulkisuuden ”uhreja”
vaan aktiivisia toimijoita, kulttuurisen julkisuuspelin pelaajia osallistuen
teknologian esittämiseen ja kielellistämiseen omien intressiensä pohjalta.

Samaten itse kehitystyön näkökulmasta vaikutus voi olla hyvinkin pit-
käaikainen: lapsuuden ja nuoruuden näpertelyn diskurssi, tekniikan alan
harrastukset ja mediakokemukset saattoivat (ja saattavat) vaikuttaa amma-
tinvalintaan ja toimintatapoihin sekä ideointiin.242 Tuotekehitysvaikutuksen
eritelty todistaminen on tosin vaikeaa – tai ainakin tämän työn rajauksen
tavoittamattomissa. Yhteiskuntatieteellisen teknologiatutkimuksen puolella
tästä kysymyksestä ollaan kiinnostuneita. Työkaluja ilmiön erittelyyn ja
analysointiin etsitään. Uuden teknologiatutkimuksen piirissä puhutaan
muun muassa käytännön toimintatapoihin sidotuista mielikuvista ja mie-
likuvituksesta (practise bound imaginaries). Käytäntöön sidottu mielikuvas-
to, mielikuvallinen väripaletti viittaa sekä henkisesti ajattelun ja kielen sekä
myös aineellistuvan toiminnan käytäntöjen pohjaan. Mielikuvaston perus-
teella hahmottuu monitahoinen kuva kehitettävän teknologisen innovaa-
tion käytöistä ja käyttäjistä.243 Kuumia kysymyksiä ovat, miten ja miksi
keksinnöt ja innovaatiot syntyvät. Miten ne muokkautuvat kulttuurisen
kontekstin eri osien yhteisvaikutuksessa?

Vaikka siis kiinnostuksen kohteena olisi innovaatioprosessien luonne,
huomion voi kiinnittää ainakin osittain populaarikertomuksiin, jotka saat-
toivat niin ikään vaikuttaa teknologian materiaaliseen muokkautumiseen
pitkälläkin aikavälillä. Vaikka kertomukset ja niiden tulkinnat ovat yksilöl-
lisiä, kertomukset koostuvat pitkälti kollektiivisista mentaalisista aineksis-
ta.244 Kertomuksissa ja niiden tulkintatavoissa on tekijöitä, jotka yhdistä-
vät eri aikakausien ja paikkojen toimintoja. Tietotekniikka-aiheisten popu-
laarikertomusten yhteydessä voidaan puhua intertekstuaalisuudesta, -me-
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diaalisuudesta sekä -teknologisuudesta: kertomusten, leikkien ja tuoteke-
hittelyn sekoittumisesta ja sulautumisesta monimutkaiseksi ristiviittausten
ja vaikutteiden antojen verkostoksi. Tästä syystä populaarikertomusten ana-
lyysin kautta voidaan tarttua laajempiin, myös materiaalisiin tietoteknisen
kulttuurin muotoihin, ilmiasuihin ja tulkintoihin. Kuten olen pyrkinyt osoit-
tamaan, näitä tasoja ei voi erottaa toisistaan.

Kulttuurisesta sitoutuneisuudesta ja ilmaisutapojen asteittaisesta konser-
vatiivisuudesta huolimatta populaarijulkisuus toimi myös teknologiaa uudis-
tavana voimana. Populaarikertomuksissa voitiin hyödyntää tuttujen käytän-
töjen ohella mielikuvituksellisia teemoja, sovellutuksia ja teknisiä kehitelmiä,
joiden käyttö tieteellisessä faktoihin ja pitävään perusteluun sitoutuvassa
kertomisperinteessä olisi ollut vaikeata. Tämä mahdollisti esimerkiksi tieto-
tekniikan sovellutusten ja esittelyretoriikan siirtämisen sellaisiin tiloihin ja ti-
lanteisiin, jotka tuntuivat aluksi oman aikakautensa tietojenkäsittelyn näkö-
kulmasta humoristisilta tai aivan mahdottomilta. Mika Pantzar on esimerkiksi
huomioinut, että tietotekniikan lehdistökeskustelu painotti kotitalouksien
tarpeita jo varhain, silloin kun tietojenkäsittelyn ammattilaiset puhuivat etu-
päässä teollisuuden ja pankkitoiminnan tarpeista.245 Tässä näkyy juuri se liitos,
jonka vapaa mutta omiin vakiintuneisiin käytäntöihinsä sitoutunut popula-
risoimisen perinne toi uuden teknologian yhteyteen.

Täytyy kuitenkin muistaa, että tietotekniikan lehdistökeskustelu ei pai-
nottanut pelkästään kotitalouksien käytännöllisiä, rationaalisia ”tarpeita”,
vaikka kyse olikin osittain teollisen ja tieteellisen tarkkuuden ja tehokkuu-
den siirtämisestä kotitiloihin – siitä samasta työstä, jota tekivät Työteho-
seuran tapaiset organisaatiot esitellessään ja kehittäessään koteihin sopi-
vaa tekniikkaa ja parempia työmenetelmiä.246 Kotien ja tavallisten ihmis-
ten törmäyttäminen toisiinsa oli vahvasti visioivaa, tulevaisuussuuntautu-
nutta, mutta myös ironisoivaa, leikkiä vastakohtaisuuksilla ja stereotypioilla.

Teknologiat kietoutuvat

Esittämisen ja käyttämisen leikki näkyi 1950-luvun robottikuvastossa. 1950-
luku oli populaarin aineiston osalta kulta-aikaa, jolta robottien, sähköaivo-
jen ja muun tietotekniikan arkikäytöllä spekuloivia lähteitä on löydettävissä
runsaasti. Unohtaa ei sovi leikeissä käytettyjä robottileluja, joita valmistet-
tiin eniten Japanissa ja vietiin länsimaihin, erityisesti Yhdysvaltoihin.247 Näi-
den kaikkien kuvausten ja lelujen myötä vakiintui edelleenkin vahvasti vai-
kuttava kuva. Ron Tanner on jopa todennut, että Yhdysvalloissa robotti-
lelut vaikuttivat keskeisesti suurten ikäluokkien, kokonaisen sukupolven,
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robotti- ja teknologia-asenteisiin. Tämä auttoi myöhemmin japanilaisen tek-
nologian laajemmassa maihinnousussa.248

Robotit tunnisti jo ulkomuodosta. 1950-lukulainen populaarijulkisuuden
robotti ei ollut täysin ihmisen kaltainen, mutta sillä oli selkeästi havaitta-
va ihmismäinen ruumiinrakenne: pää, vankka keskivartalo ja jonkinlaiset
raajat. Robotti kulki yleensä pystyasennossa. 1950-luvulla vakiintui lopul-
lisemmin myös robotin visuaalinen järjestys,249 tapa esittää robotteja ku-
vallisesti tai tapa katsoa ja nähdä robotit tietynlaisina, tiettyjä tehtäviä
suorittavina olentoina. Visuaalinen järjestys tuli esille ja muokkaantui va-
lokuvissa, elokuvissa ja pilapiirroksissa. Tarkemmin ottaen on puhuttava
audiovisuaalisesta järjestyksestä, sillä robottien vakiintuneeseen kuvaus-
tapaan kuului myös vakiintunut äänimaailma. Sen kulmakiviä olivat yleensä
monotoninen ja rauhallinen puheääni sekä erilaiset liikkumisen ja ”ajatte-
lun” seurauksena syntyneet raksutukset, piippaukset ja ujellukset. Tyypil-
linen tällainen robotti oli Kielletty planeetta -elokuvan (Forbidden Planet,
1956) Robby-robotti, joka tuotteistettiin tehokkaasti lehtiartikkeleissa,
muissa elokuvissa sekä tv-vierailujen avulla.

Audiovisuaaliseen järjestykseen kuului käsitys robotin käyttökontekstis-
ta. Robotit olivat niitä tietoteknisiä kojeita, jotka esiintyivät myös kodeissa
tai muuten suhteessa tavallisten ihmisten elämään, vaikka niiden käyttö ta-
pahtui kenties tavallisimmin tehtaissa ja avaruusmatkoilla. Perinteitä robot-
tien esittämiseen suhteessa tavallisiin ihmisiin ja koteihin oli olemassa 1920-
luvulta ja sitäkin varhaisemmilta ajoilta. Sähköaivoja koskevat maininnat si-
toutuivat useammin – eivät tosin aina – tieteellisiin ammattikäyttöihin. Syi-
tä käsittelytapojen osittaisiin eroihin on useita. Hinnaltaan, vaatimuksiltaan
ja jo fyysiseltä kooltaan 1950-luvun elektronikoneet olivat pitkälti vielä ar-
kielämään kurkottavan mielikuvituksen ulkopuolella. Toisin sanoen mieliku-
vituksessa tai populaarikuvauksissa niistä tehtiin monesti etäisiä ja juhlalli-
sia, vaikka useita poikkeuksiakin oli. Vaikka robotit olivat nekin korkeatek-
nologisia tuotteita, ne olivat kooltaan pienempiä ja ne olivat jo perinteises-
ti tulleet koneihmisrakennelmien kautta tutuiksi laajemmalle yleisölle.

Rajautuminen sähköaivoihin ja robotteihin on tosin osin keinotekoista,
kun tarkastellaan 1950-luvun teknologista (populaari)kulttuuria. Tietotek-
niikka ei selkeästi dominoinut tieteen ja teknologian populaariaineiston
teemakuvastoa. Varsinkin 1950-luvun lopulle tultaessa Suomessa määräl-
lisesti lukuisempina näyttäytyivät avaruusteknologiaan ja atomivoimaan liit-
tyvät esitykset ja kertomukset. Ruotsalaiset tutkijat ovat viitanneet 1950-
luvun teknologiseen kulttuuriin kolmen suuren A:n, automaation, avaruus-
tekniikan ja atomivoiman, aikakautena.250 Tällaiset kiteytykset perustuvat
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jo 1950- ja 1960 -luvuilla esitettyihin aikalaistulkintoihin ja merkittävien kek-
sintöjen luetteloihin.

Suomessa tähän tekniseen kolminaisuuteen on lisättävä, ”T”, televisio-
tekniikka, sillä lähetystoiminta oli käynnistysvaiheessa ja myös laajan jul-
kisen huomion kohteena. Populaarikuvaston yhteydessä ei voi myöskään
unohtaa muita kenties vähemmän dramaattisia ja (tutkijankin silmältä) huo-
maamattomampia teknisiä innovaatioita, joista monet liittyvät kotitalous-
koneisiin tai liikennevälineisiin. Ne voivat vain vaikuttaa rutiininomaisem-
milta kapistuksilta ja siten ”ei-teknologisilta”. Ja jo aikaisemmin tekniikan
populaarikuvaston kohteeksi tullut puhelin oli edelleen 1950–1960-luvuilla
keskustelun, jopa pilojen kohde ja väline.251 Suomen oloissa on niin ikään
huomioitava yleisempi energiakeskustelu. Energiaratkaisut olivat poliittisen
keskustelun keskeistä teknologiaan liittyvää polttoainetta.

Jotta kokonaisuus sekoittuisi vielä lisää, täytyy todeta, että mainitut kol-
men A:n ja T:n teknologiat punoutuivat toisiinsa. Tämä näkyi jo 1950-lu-
vulla ja vielä selkeämmin sitä seuraavalla vuosikymmenellä. Avaruusraket-
tien käyttövoimaksi suunniteltiin atomienergiaa. Tietotekniikka puolestaan
auttoi sekä avaruustekniikan että atomivoiman suunnittelussa ja valvonnas-
sa. Valvonta tapahtui osin televisiomonitorien välityksellä, ja varsinkin 1960-
luvulla televisiosta tuli avaruushankkeiden julkisen kokemisen ja esittämi-
sen keskeisin areena. Televisio ja tietokone vertautuvat toisiinsa myös käyt-
töjen ja kokemusten kautta – niin erityyppisistä laitteista kuin esimerkiksi
1950-luvulla olikin kyse.

Yhteyttä teknologioiden välille rakennettiin niin ikään populaarijulkisuu-
dessa. Esimerkiksi Postisäästöpankin Ensi-koneen käyttöönoton yhteydessä
julkaistuissa lehtiuutisissa viitattiin atomiajan vaatimuksiin ja tietojenkäsit-
telykoneiden viimeaikaisiin käyttöihin avaruustutkimuksen ja Sputnik-teko-
kuun vaatimien laskelmien suorituksessa.252 Näin ollen on selvää, että tie-
totekniikan kulttuurihistoriaa on hedelmällistä tarkastella suhteessa mui-
hin teknologioihin. Tietokoneet on nähtävä teknologiakulttuurin laajem-
pana osana, jossa lähikontekstin vertailukohtia on mahdollista hakea te-
levision, avaruustekniikan, atomivoiman ja muidenkin teknologioiden pa-
rista. Nämä teknologiat olivat liittolaisia yleisessä teknologisessa diskurs-
sissa ja edistysajattelussa mutta myös toistensa kilpailijoita, kun mediahuo-
miosta ja rahoituksesta taisteltiin.253

Suomalaisessa populaariaineistossa näkyy olemassa olevien teknologis-
ten suurhankkeiden vaikutus aihepiireihin ja mainintamääriin. Julkisuuden
ja populaarijulkisuuden aktivoituminen tuli esiin tietokonetekniikan alalla.
Ulkomaiset sekä suomalaiset konehankkeet ja niiden virallinen esittely ava-
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sivat toistuvasti vapaammin kirjoittavien toimittajien, pakinoitsijoiden ja kir-
jailijoiden sekä pilapiirtäjien luovuuden portit, kuten jo aiemmin on todettu.

Sama oli keskeistä television yhteydessä. Vaikka jo ennen televisiotoi-
minnan suomalaista käynnistymistä televisioista keskusteltiin ja ne huo-
mioitiin pilapiirroksia ja sarjakuvia myöten, lähetystoiminnan käynnisty-
minen aktivoi – tai vei uusille urille – myös televisionkatselua koskevan
popularisoinnin.254 Tämä on havaittavissa esimerkiksi Apu- ja Aku Ank-
ka -lehdissä, joista viimeksi mainittu antoi vuositilaajilleen jouluna 1955
jopa lahjaksi pahvista koottavan television. Samoihin aikoihin Suomes-
sa ilmassa risteilivät ensimmäiset television koelähetykset. Säännölliset
televisiolähetykset aloitettiin Suomessa 1957. Jo 1950-luvun puolivälis-
sä Aku Ankan sivuilla laitteen nimi alkoi muuttua näköradiosta televisi-
oksi. Televisio- tai televisioni -sana oli kyllä käytetty ”suomennos” jo 30-
luvulla.255 Aku Ankka -lehti toimi yleisemminkin ikkunana keskiluokkai-
sen kuluttajan teknologiseen arkielämään, sillä Aku Ankan koti oli ame-
rikkalaisittain hyvin varusteltu mutta varsin tyypillisin välinein teknistet-
ty kotitalous.256 Ja itse laitteiden lisäksi tyypillisyys koski myös useita tek-
niikan käsittämis- ja käyttötapoja.

Suomalaisittain katsottuna aineellisen hyvinvoinnin kasvu ylipäätään
näyttäytyi mentaalisesti ja mediavälitteisesti ennen omakohtaisia kokemuk-
sia. Yhdysvalloissa ja useissa Länsi-Euroopan maissa taloudellinen hyvin-
vointi kasvoi Suomea nopeammin. 1950-luvun loppupuolen Suomi oli
vastikään selviytynyt sotakorvauksista, evakkojen asuttamisesta ja jälleen-
rakennuksesta. Voidaankin kysyä, saatiinko median välityksellä 1950-luvulla
sellaisia hyvinvoinnin malleja, jotka siivittivät 1960-luvun taloudellisessa
nousussa Suomen kansainvälisesti erittäin nopeaa elinkeinorakenteen
muutosta. Hannu Salmi onkin osoittanut, että muutoksen väistämättömyy-
den kokemus tuotetaan usein mielikuvallisesti. Yksi retorinen keino on
osoittaa, miten muutos on tapahtunut jo jossain muualla, ja suomalaisten
on pakosta seurattava perästä – enemmin tai myöhemmin.257

Muuttuva tekniikka toi mukanaan ongelmansa. Televisiota koskevissa pi-
lapiirroksissa ja sarjakuvissa tavallisia aiheita olivat esimerkiksi liian intensii-
visen katselun aiheuttamat ongelmat tai pelko siitä, että ruudun tapahtumat
vaikuttaisivat todelliseen elämään. Ruutu oli ikkuna, portti tai ovi, joka yh-
disti tiloja toisiinsa: luodit lensivät vastaanottimesta tai televisiokuuluttaja näki
katsojan kotiin tai kuuli tämän äänen. Ruutu oli ikkuna usein konkreettisem-
minkin, koska markkinoilla oli ovellisia televisiomalleja, joissa kuvaruutu
voitiin piilottaa ikään kuin kaapin sisään. Televisio oli luonteeltaan pitkälti
kotoistava teknologia, jossa yhtymäkohtia totuttuun haettiin nimenomaan
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huonekalumaisuuden, radiokäytäntöjen ja elektronisen kotilieden tai takka-
tulen perinteiseen sitovan yhteisöideologian kautta.258 Aku Ankassakin te-
levisio toimi myös arkisena kotitilaan jo vakiintuneena taustaesineenä, jos-
ta katsottiin viihdeohjelmia ja visailuja.259 Kuitenkin televisio, tai pikemmin-
kin kuvaruutu viittasi tietyissä muodoissaan selkeästi tulevaisuuteen ja uu-
denlaisiin visioihin. Aku Ankassa kuvattiin arkisina tilanteina myös sellaisia,
joissa mustavalkotelevisio muuttuu värivastaanottimeksi, kolmiulotteisen
kuvan esittäjäksi tai jopa hajufoniksi – tosin kohtalokkain seurauksin.260

Katsoja pyrki puolestaan joko osallistumaan ruudun tapahtumiin tai pa-
kenemaan niitä. Tällainen uppoutuminen, immersiivisyys sekä fiktion ja
faktan sekoittuminen mediateknologian parissa oli tyypillistä aikaisemmille
audiovisuaalisen kulttuurin muodoille kuten elokuvalle.261 Uuden tulemi-
sensa ilmiö on sittemmin kokenut tietoverkkojen ja virtuaalitodellisuuden
myötä, ja nämä ominaisuudet linkittyvätkin tietotekniikkaan, silloin kun
näyttöpäätteestä 1960–1970-lukujen vaihteessa alkoi tulla keskeinen osa
tietokoneen käyttöliittymää.

Yhteys tietotekniikkaan löytyy myös teknologian elollistamisen kaut-
ta. Television 1940–1950-lukujen amerikkalaista kulttuurihistoriaa tutkinut
Lynn Spigel toteaa, että televisiovastaanotinta kutsuttiin mainoksissa ja
populaarijulkisuudessa perheystäväksi, opettajaksi, hoitajaksi, uudeksi lap-
seksi tai perheen lemmikiksi. Näiden nimitysten käyttäjät pyrkivät lien-
nyttämään television aiheuttamia pelkoja ja uhkakuvia. Uhkakuvana täs-
säkin tapauksessa oli erityisesti teknologian karkaaminen käsistä. Vaik-
ka elollistamisen ja personoinnin syy oli samanlainen kuin elektroniko-
neiden tapauksessa, television elollistavat nimitykset olivat osin erilaisia.262

Syynä eroon oli television luonne pienehkönä kotien viihde-elektronisena
laitteena. Samaan aikaan tietokoneet hyrisivät lähinnä suurten organisaa-
tioiden työtehtävissä.

Myös avaruusraketti tai ohjus saattoi aiheuttaa tuhoa hallinnasta ka-
ratessaan. Suurvaltojen avaruusponnistukset satelliitteineen ja rakettei-
neen vaikuttivat avaruusaiheisen kuvaston määrän lisääntymiseen 1950-
luvun lopulta. Maata kiertänyt Neuvostoliiton Sputnik toimi seuraajineen
tässä keskeisenä laukaisijana. Avaruus oli tosin huomioitu suomalaises-
sakin tieteisfiktiossa ja kuvitelmissa paljon aikaisemmin. Lehdet julkaisi-
vat tieteistarinoita 1900-luvun alussa ja jo tätä aiemmin. Vieraita taivaan-
kappaleita ja avaruusmatkoja käsittelivät useat suomennetut tieteiskirjat
ja näytännössä olleet elokuvat.

1950-luvulla laajat artikkelit ja novellit käsittelivät avaruusmatkailun
ongelmia ja mahdollisuuksia, tekniikkaa sekä kuuta ja planeettoja. Pilapiir-
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roksissa tavallisia motiiveja olivat maahan laskeutuneet marsilaiset hassuissa
tilanteissa sekä lentävät lautaset – Roswellin tapauksen ja varhaisten ufo-
buumien inspiroimina. Ensimmäiset havainnot lentävistä lautasista tehtiin
Yhdysvalloissa kesällä 1947, ja Marko Kanasen mukaan ensimmäinen ”ufo-
aalto” näkyi Suomessakin lehtikirjoitteluna ja pian myös omina havaintoina.
Toinen aalto hyökyi vuonna 1952, ja ufouutisointi lainehti 1950-luvulta läh-
tien eri puolilla. Lentävistä lautasista kirjoittivat myös muutamat suoma-
laiset tieteiskirjailijat.263 Pilapiirrosten aiheena oli myös esimerkiksi se, että
kuuhun ensimmäisinä saapuvia astronautteja tai kosmonautteja on vastassa
koko turismiteollisuus nakkikioskeista ja tulijaiskrääsän kauppiaisiin. Paro-
dioitu askel avaruuteen ei aina ollutkaan ihmiskunnalle niin kovin suuri.

Avun tapaiset lehdet julkaisivat myös useita sarjakuvia, joiden tapahtu-
mat sijoittuivat ainakin osittain elämää kuhiseville vieraille taivaankappa-
leille (esim. Terra, Taika-Jim, Iskevä Salama eli Flash Gordon). Elektroniai-
vot ja robotit olivat näillä kaukomatkoilla olennaisia ja usein käytettyjä
apulaitteita. Ne ohjasivat ja korjasivat raketteja ja toimivat viestien välit-
täjinä. Sarjakuvien jatkosarjoissa avaruusmatkailun ohessa esiteltiin usei-
ta muitakin tiedonvälitykseen, liikenteeseen ja aseistukseen liittyviä häm-
mästyttäviä fiktiivisiä keksintöjä. Atomivoima oli aiheena myös esillä po-
pulaarijulkisuudessa energialähteenä tai säteilyaseina. Keskustelu oli voi-
mistunut vuonna 1945 Yhdysvaltojen pudotettua atomipommit Japanin
maaperälle. Uutisten mukaan aikakausi oli muuttunut ja käsissä oli mas-
siivisen tuhovoiman omaava ase, joka saattoi joutua kontrollin ulkopuo-
lelle, koko ihmiskunnan tuhoksi.264 Tämä kuului pommin diskurssiin.

Vaikuttaa siltä, että räjähtelevien ja säteilevien ydinhiukkasten kanssa
ei vielä 1950-luvun loppupuolella juuri pilailtu, vaikka niitä populaarijul-
kisuudessa, ydinkoe- ja keksintöuutisissa, tietokirjallisuudessa ja eloku-
vissa käsiteltiin. Petri Pajun mukaan 1950-luvun puolivälissä Suomessa
ja muualla maailmassa vallitsi jopa voimakas atomi-innostus, joka näkyi
Unescon vuonna 1955 kansainvälisen rauhanomaisen atomikonferens-
sin saamassa laajassa huomiossa.265 Atomivoima oli ratkaisemassa ener-
giaongelmat tarjoamalla (tulevaisuudessa) loppumatonta virtaa tehtail-
le, kotitalouksille ja liikennevälineille.

Innostuksesta huolimatta atomivoima ja säteily olivat vahvaan pilailuun
kenties liian vaikeita tai pelottavia asioita. Kuvaukset olivat pikemminkin
pessimistisiä tai sitten visioivia, yleviä mutteivät niinkään humoristisia. Sä-
teily oli näkymätöntä. Sitä oli vaikea konkretisoida itsessään. Se oli niin
voimakkaasti yhteydessä sodankäyntiin, vaikka kehitteillä oli pitkään ollut
myös energiantuotantoon ja lääketieteeseen sitoutuvia rauhanomaisia
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käyttötarkoituksia. Atomienergia oli supervoima, jolla oli keskeinen mer-
kitys esimerkiksi amerikkalaisen supersankarisarjakuvan esittämässä trans-
mutaatiossa, tavallisen ihmisen muuttumisessa supersankariksi: muun
muassa alkuperäinen Hämähäkkimies sai kykynsä radioaktiivisen hämähä-
kin puraisun seurauksena.266 Tieteisfiktio yleensä, kuten Hannu Salmi on
todennut, oli ”tapa käsitellä niitä kokemuksia ja ahdistuksia, jotka sota oli
nostanut laajan yleisön mieleen.”267 Pommin traumaa purettiin siis popu-
laarijulkisuudessakin.

2.3 Ajaako aika robottien ohi?

Atorox seikkailee

OUTSIDERIN

huiman jännittävän avaruusseikkailusarjan aloitti Atorox kuussa, jossa kirjojen keskushen-
kilö, teräsrankainen Atorox-robotti, vierailee tiedemiesretkikunnan kanssa kuussa. Siellä
koetaan niin ihmeellisiä ja yllättäviä asioita, että mielikuvitusromaanikin varoo sijoittamasta
moisia omalle planeetallemme. Kuun asukkaiden kanssa joudutaan lopuksi niin kiihkeään
välienselvittelyyn, että Atoroxinkin aivot hieman tärähtävät. Senpä vuoksi sattuu pieni suun-
nistusvirhe, eikä avaruuslaiva palaakaan turvalliselle maan kamaralle vaan toiselle salape-
räiselle planeetalle. Niinpä seuraavassa kirjassa on

ATOROX MARSISSA

Marsia on vanhastaan pidetty sotaisana ja peloittavana taivaankappaleena, mutta kuitenkin
kaikki odotukset kalpenevat sen todellisuuden rinnalla, joka kohtaa retkikuntaa heti Marsin
kamaralle laskeuduttua. Kuussa koetut seikkailut tuntuvat lastenleikiltä siihen mielipuoli-
seen karuselliin verrattuna, joka syntyy vallanhimoisen Atoroxin ja kuusta löydetyn nee-
keri-Napoleonin kamppaillessa Marsin kuninkuudesta ja kauniin ”Venuksen prinsessan”
rakkaudesta. – Atorox Marsissa -kirjan takakansiteksti (1948).

Tietotekniikan terapeuttinen rooli populaarijulkisuudessa oli erilainen kuin
atomivoiman. Roboteille ja sähköaivoille uskallettiin suoraan nauraa –
vaikka niitä myös vakavasti tai sivuroolissa käsiteltiin. Juuri arkipäivään
suhteutettuna robotit vaikuttivat entistäkin humoristisemmilta. Hauskuus
syntyi ihmisen tai ihmisten ja robotin kohdatessa. Ihmisosapuolina toimivat
lukijan tai katsojan lisäksi populaarikuvastossa esitetyt ihmiset, jotka he-
kin joko kummastelivat ihmeellistä konetta tai joutuivat koneen toimien
kohteeksi. Naurettavaa oli myös se, jos kone esitettiin ihmisenkaltaisena.
Huumoritutkijat puhuvatkin yhteensopimattomuudesta, inkongruenssista.
Se merkitsee koomisuuden synnyttämistä yllättäviä asioita yhdistämällä.
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Inkongruenssi voi tarkoittaa myös tapahtumien sijoittamista outoihin, taval-
lisuudesta poikkeaviin ympäristöihin tai käyttäytymistä tavallisesta poikkea-
vasti.268 Yllättävyys on tosin kyseenalaista tilanteissa, jossa yhdistelmää tois-
tetaan kerta toisensa jälkeen, jolloin se vahvistuu ja vakiintuu, totunnaistuu.
Yllätyksellisyydestä tulee yllätyksetöntä. Kiinnostavaa onkin, että nimen-
omaan robotti asettui toiseksi, jonkinlaiseksi vastakohdaksi tai kuvajaisek-
si, jota vastaan ihmisyyttä peilattiin – kerta toisensa jälkeen samantapaisesti.

Seppo Knuuttila toteaa, että taiteentutkimuksen piirissä huumoria on
usein tutkittu ironian tai satiirin tyylilajiin puettuna yhteiskunta- tai kulttuu-
rikritiikkinä. Myös robottihuumori on mahdollista nähdä teknistymisen ja
automaation ironisena kyseenalaistamisena. Tämä selittää pilakuvastoa vain
osittain. Robotti- ja sähköaivohuumoria onkin hedelmällistä käsitellä – kuten
Knuuttila on tehnyt tutkiessaan kansanhuumoria – ”ennen muuta mielihy-
väperiaatteen läpäisemänä älyllisenä asenteena todellisuuden mahdolli-
suuksiin ja komiikkaa... sen ilmaisemisen tekniikkana.”269 Kuten todettua,
huumorin avulla tietotekniikkaa voitiin käsitellä sellaisilla vastakkaisilla ja
vinoilla tavoilla, jotka yhtäältä sopeuttivat uutta ilmiötä vallitseviin kulttuu-
risiin järjestyksiin ja toisaalta avasivat uudenlaisia, tuoreita näkökulmia
teknologiaan. Huumori ja sen tulkinnat tarjosivat siis persoonallisia, uudis-
tavia sävyjä teknologian yhteyteen.

Varhaisia kansallisia esimerkkejä robottihuumorista löytyy populaarin
kaunokirjallisuuden saralta. Ensimmäiset ja melkeinpä ainoat suomalaiset
robottikirjat kirjoitti Aarne Haapakoski, nimimerkki Outsider, jonka Ato-
rox-robotti oli yksi päähenkilöistä seikkailtaessa maapallolla ja lähiavaruu-
dessa. Amerikkalaisen professori Mitaxin suunnittelema Atorox oli ohjel-
moitu kone, joka ensimmäisessä novellissa esiteltiin nimenomaan tieteel-
listen varietee-esitysten kummastuksena ja suurta mielenkiintoa herättävänä
päätähtenä. Atoroxin toimintatapoja saatettiin muuttaa vaihtamalla aivo-
kasetteja, eräänlaista tallennettua ohjelmaa. Aivokasetit sisälsivät muun
muassa kuuluisien tiedemiesten, urheilijoiden, tavallisten ihmisten ja jopa
aviohuijari Auervaaran, kenraalin, hullun, diktaattorin ja mestaririkollisen
aivoitukset. Käyttövoimansa Atorox sai ”aktinouraanista”, joten näissäkin
tarinoissa avaruus, atomit ja automaatio yhdistyivät.

Ensimmäisessä vuonna 1947 julkaistussa novellissa rikolliset varastivat Ato-
roxin halutessaan käyttää teloitetun mestaririkollisen aivokasettia, jotta tämä
paljastaisi murtosuunnitelman keskuspankkiin. Monet juonenkäänteet pe-
rustuivat hassuihin sattumuksiin, joita vääristä kasetinvaihdoista aiheutui. Vii-
meisissä tarinoissa robotti haluaa ajatella itse ilman sekoittavia kasetteja ja
lähtee luomaan uutta maailmaa naispuolisen koneihmisen kanssa.270



89

Kuva 12.  Atorox Venuksessa-kirjan kansi vuodelta 1948.
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Atorox-tarinat toistivat tyypillisiä robottikertomusten aineksia: sopassa
olivat mukana niin robottien massatuotanto, orjaluonne kuin koneiden ka-
pinointikin. Capekin R.U.R.:n klassisia teemoja sivuten myös Atoroxin viimei-
senä tavoitteena oli ihmisten pyyhkäiseminen pois sekä kyky tuntemiseen
ja lisääntymiseen. Atorox-pienoisromaaneissa kuuluvia kaikuja voi jäljittää
niin ikään Frankensteinin hirviön tarinaan ja sen erilaisiin variaatioihin.

Robotit – tai ”ruputit” – seikkailivat myöhemmin myös muutamissa Out-
siderin Pekka Lipponen ja Kalle-Kustaa Korkki -tarinoissa sekä radio-ohjel-
mina että kirjoina tutuiksi tullen. Näissäkin laitteista oli pikemminkin hait-
taa kuin hyötyä. Ruputit eivät juuri noudattaneet käskijöidensä toiveita, vaan
aiheuttivat tuhoa ja häiriötä kuten niin monissa teknologiatarinoissa oli ta-
pana: ”Ei ihme, vaikka Pekka ja robotti polttivatkin proppunsa.”271 Robotti
oli luonnollinen jännitteenluoja, joka sai savolaisen sankarin Pekka Lippo-
sen kanssa törmätessään aikaan rajusti räjähtävän koktailin.

Atorox-romaaneista – kuten myös muusta Outsiderin tekniikkaan viit-
taavasta tuotannosta – löytää yhtymäkohtia Edgar Rice Burroughsin Mars-
tarinoihin (joissa myös oli joitain robottiteemoja) sekä muuhun avaruus-
fantasiaan ja tieteiskirjallisuuteen. Vaikka jotkut Isaac Asimovin tapaiset
ulkomaiset kirjoittajat pystyivät moninaisempien robottikuvausten laadin-
taan, suomalainen robottifiktio avaa sekin mainiolla tavalla väylän sodan-
jälkeisen ajan teknologiakäsityksiin ja sen suomalaisiin erityispiirteisiin.
Nykylukija kenties yllättyy Atorox-teosten mustavalkoisesta ja pitkälti yk-
siulotteisesta kansallisuus- ja rotuajattelusta, nais- ja mieskuvasta sekä tiede-
ja teknologiakäsityksistä. Kaikki elementit kuitenkin liittyivät oman aikansa
kulttuuriin ja (populaareihin) ilmaisutapoihin. Outsiderin pienoisromaanit
ovatkin eräänlaisia toiseuksien ja arkkityyppien kokoelmia, joissa robottien,
naisten, ulkomaalaisten ja ekstraterrestriaalien joukkoja tarkastellaan suo-
malaisen nuoren miehen katseeseen suhteutettuna. Kirjan matkaseurueesta
juuri nimenomaan suomalainen mies, tohtori Kivi (!), on se kaikkein jär-
kevin ja vakain. Eri asia on, tuleeko hänestä samalla mielenkiinnoton ver-
rattuna muihin päähenkilöihin. Luultavasti suomalainen toimi sellaisena kyl-
mähermoisena sankarina, jonka aktiivisen pohtijan asemaan lukija saattoi
kuvitella itsensä.

Atoroxissa teknologiapelko ja -kiihko kietoutuivat uutuuden ja vierauden
tarkasteluun. Tämä näkyy kirjojen tekstin lisäksi myös kansikuvissa, joissa va-
kavailmeinen robotti poseeraa yhdessä keimailevien tai kohtalokkaiden nei-
tosten sekä miesten kanssa muiden taivaankappaleiden oudoissa maisemissa.

Tutustuminen, käsittämisen vaikeus ja popularisoinnin terapialuonne yh-
distyivät. Jo pelkästään robotti ja koneita käyttävä tiedemies olivat saman-
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tapaisia teknologisia stereotyyppihahmoja, kuten innokkaat tietokoneili-
jat, nörtit ja hakkerit myöhemmin. Yhdysvaltojen populaarikulttuurin nört-
tikuvastoa tutkinut Lori Kendall toteaakin, että tällaisten teknologisten ste-
reotyyppien olemassaolo kertoo vaikeudesta, jota tietokoneita ja niiden
käyttäjiä kohtaan tunnetaan.272 Mutta kuten Pekka Lippos -radiosarjoja
tutkinut Paavo Oinonen on huomioinut, koomisen paisuttelun ja stereo-
typioiden avulla ”tekijät pystyivät kertomaan sellaisia asioita, jotka muu-
ten olisivat olleet vaikeita kuvata.”273

Roolileikki, affekti ja apu – robottikertomusten perusteemat

Outsiderin robottitarinoista nousee esiin useita tyypillisiä aineksia, jotka
toistuvat pilapiirroksissa ja sarjakuvissa. Keskityn erityisesti pilapiirrosten
ja sarjakuvien sisältöanalyysiin.274 Tällaisten aineiston analysointi on har-
vinaisempaa varsinkin laajemman monipolvisen lähteistön osana. Tutumpia
ovat tieteiskirjallisuuden ja elokuvien robotti- ja tietokonekuvausten luo-
kittelut, luultavasti kahdesta syystä: elokuvat ja tieteiskirjat ovat monipuo-
lisempia ja laajempia sekä toisaalta helpommin löydettävissä kuin yksittäi-
set pilapiirrokset ja sarjakuvat. Niistä ei löydy valmiita luetteloita vaan
pilapiirroksia ja tietyn teeman sarjakuvia pitää usein jäljittää muun lehti-
sisällön keskeltä. Sarjakuvat ja erityisesti pilapiirrokset sisältävät kenties
muita mediamuotoja pitemmälle vietyjä kiteytyksiä ja karikatyyrejä ihmisen
ja koneen välisestä suhteesta koomiseen perinteeseen suhteutettuna. Siksi
niiden kontekstualisoiva analyysi ja luokittelu on mielenkiintoista – vaik-
ka luokittelu sinänsä on hankalaa, yksinkertaistavaa. Tutkija ei pysty päät-
telemään kaikkia niitä yksilöllisiä luku- ja katselutapoja, joilla robottikuvas-
toa on tulkittu aikalaiskontekstissa.

”Vakavamielisemmistä” esityksistä, erityisesti robotteja käsittelevistä ar-
tikkeleista ja kirjallisuudesta, on hahmoteltavissa pitkälti samanlaisia teemoja,
mutta teksteissä korostuvat pilapiirroksia voimallisemmin automaatioprob-
lematiikan pohdinta sekä uusien tietoteknisten laitteiden tehon arviointi ja
numeralisointi. Roboteista ja sähköaivoista siis kerrotaan, kuinka monta kertaa
ihmistä nopeammin ja varmemmin ne pystyvät erilaisia töitä tekemään.275

Tämä numeralisointi on esimerkki yhdenlaisesta tavasta objektivoida ja mää-
rittää teknologisen toiminnan luonnetta. Keskeistä siinä on muutoksen ja
positiivisen eron osoittaminen vanhempaan teknologiseen tapaan verrattuna.
Suunta on selvä. Edistys on todistettavissa numeroin.

Joissakin tarinoissa esitetään, kuinka elektronikoneet valloittavat ihmi-
sen paikan työntekijöinä, mikä saattaa johtaa suurtyöttömyyteen ja ihmis-
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ten passivoitumiseen. Useissa yhteyksissä nämä lähtökohtaoletukset kui-
tenkin osoitetaan vääriksi. Varsinkin yhdysvaltalaiseen populaariperintee-
seen kuului voimakas kehitysoptimisti. Automaatio oli ystävä, ei vihollinen.

Robottisarjakuvastosta löytyy kolme keskeistä juonityyppiä:

1) Robotin ja ihmisen rajat hämärtyvät
2) Robotti aiheuttaa tunnereaktion
3) Robotti on ihmisen apulainen

Ykköstyypin mukaisissa esityksissä vitsi perustuu esimerkiksi siihen, että
kone muistuttaa ihmistä ulkomuodoltaan tai käyttäytymiseltään. Jokin
kuitenkin erottaa ihmiset koneista. Pilapiirroksissa on miesrobotti, jonka
rintaan on ilmestynyt ”karvoja”, sähköjohtoja, robottityöläinen pyytää
konepomolta ”lisää voltteja” tai robotti naukkailee öljyä taskumatistaan.
Naispuolinen robotti taasen luonteenomaisesti tiskaa ja nalkuttaa tai on
hypännyt pöydälle mekaanista hiirtä pakoon.276 Esimerkeistä voi havaita,
että robotin sukupuoli rakentuu pilapiirroksissa ja sarjakuvissa yksittäisten
fyysisten ja psyykkisten stereotypioiden avulla ja että sukupuoli on inhi-
millisyyden (ja vitsin) kannalta olennainen seikka. Koneellinen vastine tulee
inhimilliseksi juuri karikatyyrimäisten ydinpiirteiden kautta.

Robottiaiheisten pilojen katse vaikuttaa korostetun miehiseltä. Pilapiir-
rosten ihmiset ovat lähes poikkeuksetta miehiä, oletettavasti piirtäjätkin.
Nainen toimi enemmänkin passiivisena tai pelästyvänä kohteena. Apu-
lehden kuvastossa poikkeuksena toimivat lähinnä Pipsa Pippuri -sarjaku-
vat, joissa tietotekniikkaakin käsiteltiin pariin otteeseen, lasten leikkien ja
aktiivisen uudelleentulkinnan näkökulmasta.277 Tässä tapauksessa aktiivi-
nen tulkitsija oli Pippurin perheen tulinen tytär Pipsa, joka hahmona on
vahvasti poikamainen. Hän käyttää rahvaanomaista kieltä, menestyy huo-
nosti koulussa, tappelee, hakee johtajuutta kaveriporukoissa ja on jouk-
kuepelien sankari. Näin ollen on odotettua, että Pipsa toimii myös aktii-
visesti miehiseksi nähdyllä tekniikan saralla.

Pipsa Pippuri käy malliesimerkiksi Kathleen Rowen ”kurittomista naisis-
ta”, joilla Rowe viittaa ihannenaisen representaatioista poikkeaviin, grotes-
kin ruumiillisiin ja toiminnallisiin (median) naishahmoihin. Nämä naishah-
mot horjuttavat patriarkaalisia valtarakenteita ja miehistä huumorin mono-
polisointia. Kurittoman naisen käsite perustuu tunnetun sosiaali- ja kulttuu-
rihistorioitsija Natalie Zemon Davisin tutkimuksiin uuden ajan alun Rans-
kasta, mutta Rowe toteaa, että kurittoman naisen ”topos ei rajoitu aino-
astaan varhaismoderniin Eurooppaan, vaan väikkyy taustalla aina, kun
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naisia, erityisesti naisen ruumiita, pidetään konventionaalisten sukupuo-
lirepresentaatioiden kannalta ylettöminä – liian lihavina, suulaina, vanhoina,
likaisina, raskaina, seksuaalisina (tai ei tarpeeksi seksuaalisina).”278 Toisaalta
Pipsa Pippuri voidaan nähdä poikatytön stereotyyppisenä kuvauksena, alis-
tettuna ja naurettavana hahmona, varoittavana esimerkkinä kaikille nuo-
rille tytöille ja heidän vanhemmilleen. Tämä osoittaa sen, että sarjakuvi-
en ja pilapiirrosten tulkintoihin – nykypäivästä nähtynä saati aikalaistulkin-
toja etsittäessä – on useita ristiriitaisiakin mahdollisuuksia.

Pilapiirrokset ja sarjakuvat, joissa koneet saavat ihmismäisiä piirteitä, ovat
sidoksissa luonnon ja myös teknisten objektien elollistamiseen. Elollista-
minenhan näkyi voimakkaasti robottien lisäksi ”sähköaivojen” yhteydes-
sä. Uskontotieteilijät ja kulttuuriantropologit kutsuvat samantapaisia ilmi-
öitä antropomorfismiksi ja animismiksi. Antropomorfismilla tutkijat ovat
viitanneet alunperin jumaluuksien personoimiseen, ihmishahmoistamiseen.
Animismi tarkoittaa uskoa henkiolentoihin, jotka asuvat luontokappaleis-
sa, kasveissa, kivissä ja eläimissä.

Tekniikan personoimisella, jonkinlaisella tekno-antropomorfismilla tai tek-
nomorfismilla, on niin ikään oma traditionsa ja erilaisia asteita, joista osa
on tullut jo esille. Aina ei kyse ole ihmisen näköisten tai samalla tavalla
käyttäytyvien ja toimivien laitteiden rakentamisesta. Teknologian personoi-
minen voi elollistamista hienovaraisemmin tarkoittaa koneiden nimeämistä
ihmisten tapaan (mm. laivat, lentokoneet, asejärjestelmät, kirkonkellot, tie-
tokoneet) tai tietotekniikankin yhteydessä yleistä käsitteiden ja kielellisten
vertausten sekoittamista (ns. teknopölinä, esim. tietokonekielet, lukevat ja
kirjoittavat tai kättelevät tietokoneet).279 Sosiologi Bruno Latour puolestaan
muuntaa kysymyksen antropomorfismin asteista vieläkin laajemmaksi kri-
tisoidessaan jakoa ”epäinhimillisen teknologian” ja ”inhimillisen ihmisen”
välillä. Latourin mukaan mikä tahansa laite on antropomorfinen usealla ta-
solla eikä kyse ole pelkästään ihmisen ulkoisesta jäljittelystä, kalpeasta hei-
jastuksesta. Latour toteaa etymologiaan viitaten, että antropomorfinen tar-
koittaa jotain, jolla on ihmisen muoto, mutta myös jotain, joka antaa ih-
miselle muodon. Laitteet ovat antropomorfisia ensinnäkin, koska ne ovat
ihmisen tekemiä, toiseksi koska ne korvaavat ihmisen aiemmin tekemiä
toimintoja ja kolmanneksi, koska ne määrittävät käyttäjiään: oven automaat-
tinen sulkemismekanismi voidaan säätää niin nopeaksi tai raskaaksi, että
sen läpi kulkeminen on vaikeaa lapsille, vanhuksille ja tavaroita kantaville
ihmisille.280

Pilapiirroksia ja sarjakuvia voi ajatella teknopölinän – tai kyborgidiskurs-
sin visuaalisena muotona tai hauskan kriittisenä kommentointina. Tämä ei
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tarkoita sitä, että (tieto)koneita pidettäisiin välttämättä ihmismäisinä tai
niiden ajateltaisiin muuttuvan täysin inhimillisiksi. Byron Reeves ja Clifford
Nass ovat todenneet ihmisten käyttäytyvän aidon sosiaalisesti koneita koh-
taan nimitellen, kiroten, puhutellen ja maanitellen, vaikka tietäisivätkin
koneet elottomiksi. Reeves ja Nass näkevät sosiaalisuuden ihmisen luon-
nollisena toimintana, ja he tutkivat mediateknologian rinnastamista, ihmisen
ja koneen kommunikaation samankaltaisuuksia verrattuna ihmistenväliseen
kommunikaatioon.281 Näitä personoinnin ja elollistamisen tapoja on tie-
totekniikkaa käsittelevissä populaarikulttuurin tuotteissa korostettu.

Pilapiirrosten ykköstyyppi, ihmisen ja koneen rajan hämärtäminen, jakaan-
tuu osiin. Ykköstyypin toisen palan muodostavat tarinat, joissa robotin ja
ihmisen roolit vaihtuvat tai kone suorastaan korvaa ihmisen: ensin palveli-
jarobotti kantaa ihmisen laukkua, sitten hän joutuu robotin palvelijaksi. Tämä
tarinatyyppi on sarjakuvien tai elokuvien lisäksi keskeinen myös kirjallisis-
sa kuvauksissa. Se on verrattavissa agraarikulttuurin isäntä-renki-kaskuihin
ja kertomuksiin. Niiden tavoin myös robottipiirrokset hakevat draamallisen
asetelmansa sosiaalisten ja yhteiskunnallisten suhteiden parista.282

Joskus vitsi syntyy siitä, ettei kone voikaan korvata ihmistä. Ylistetty laite
toimii väärin tai rikkoontuu, tai sitten johtaja ei usko laitteen pystyvän
korvaamaan viehkeää sihteeriä joka suhteessa. Toisinaan vitsin kohteena
on se, että ihmiseksi luultu – vaikkapa treffeille odotettu nainen – osoit-
tautuu robotiksi. Robottitarinat vertautuvat komedialliseen roolileikkiin, jos-
sa esimerkiksi yhteiskuntaluokkien, sukupolvien tai sukupuolten roolit on
käännetty ylösalaisin, sinänsä välttämättä mitään alkuperäisestä erottelusta
tai toiminnan luonnetta muuttamatta. Roolien muuttamisen teemaan kuu-
luvat isännän ja rengin aseman sekoittumisen lisäksi ristiinpukeutumiset,
maskuliiniset amatsoninaiset tai vaikkapa erilaiset eläinten vallankumouk-
seen liittyvät kertomukset.

Tässäkin tapauksessa tarinan dramatiikka syntyy yllätyksellisyydestä, joka
tulee esille heti alussa tai viimeistään kuvasarjan loppuvaiheessa. Teemal-
taan kertomustyyppi kytkeytyy roolileikinnän perinteen lisäksi selvemmin
1900-luvun alkupuolen capekilaisiin visioihin ihmistä vastaan nousevista
koneista taylorismin ja fordismin tuotannollisessa ristipaineessa. Laajem-
min teema tuli tutuksi toisen maailmansodan jälkeen. Ihminen sai yhä vä-
hemmän tilaa massatöiden tekijänä.

Useat robottipilapiirrokset samaten kuin sähköaivokuvaukset kommentoi-
vat automaatiota, sen luonnetta ja vaikutuksia. Automatisointi ja automaa-
tit oli tunnettu toki jo pitempään, automaatit jo satojen, jopa tuhansien
vuosien ajan, automatisointi ainakin 1900-luvun alusta lähtien. Suomalaisen
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kiinnostuksen kohteena olivat 1940-luvulta lähtien etenkin robottitehtaat,
pitkälti automatisoidut tuotantolaitokset sekä hallinnollisten rutiinien ratio-
nalisoiminen. Esimerkiksi Valittujen Palojen ja muidenkin amerikkalaisperäis-
ten populaariesitysten sanoma oli usein positiivinen. Robottitehtaat eivät
sinänsä tarvitse useita ihmisiä työhön, mutta antavat mahdollisuuden luo-
vempaan, monipuolisempaan ja kevyempään työntekoon.283

Robottitehtaat eivät saaneet varauksetonta kannatusta maassa, jossa työl-
lisyydenhoitoon kiinnitettiin erityistä huomiota eikä tehtaiden täydelliseen
koneistamiseen vaadittavaa asiantuntemusta ja tutkimus- ja kehitystoimintaa
saati massiivista rahoitusta tai markkinoita juuri ollut. Professori Erkki Lau-
rila, ESKO-hankkeen alkuaikojen primus motor kirjoitti yhteiskunnallises-
ta ”vaaramomentista”, joita robottitehtaisiin liittyy: ”Ihminen kun ei osaa
elää ilman työtä ja kaikkia ihmisiä ei voi opettaa tekemään robotteja.”284

Samaan ilmiöön viittasi myös Osmo A. Wiio, käänteisesti tosin: ”Saattaa-
kin käydä niin, että robotti, koneihminen on siten luomassa ihmiskonet-
ta, joka on työssä lyhyen aikaa päivässä, saa palkkansa, jonka hän sitten
kantaa takaisin toisen teollisuuden, huviteollisuuden raha-automaattiin.”285

Viitteitä tästä kaikesta Wiion mukaan löytyi erityisesti nimenomaan Yhdys-
valloista, automaatio ja automaatiokeskustelun esikuvamaasta, jota popu-
laarilehdistössä esimerkiksi Valituissa Paloissa esiteltiin.

Kriittisiä sävyjä tavoitellut automaatiokeskustelu kuitenkin voimistui maas-
samme vasta 1960-luvun kuluessa, jolloin ilmiön vaikutukset alkoivat pik-
ku hiljaa realisoitua. Sodanjälkeisestä työvoimapulasta oltiin siirtymässä kas-
vavan työttömyyden, maastamuuton ja maaltamuuton aikaan – maan toki
samalla vaurastuessa.

Kuva 13. Robotin inhimillistäminen roolistereotypioiden avulla. Apu 41/1966, 62.
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Pilapiirrosaineiston kautta automaatio ei tullut esiin yksiulotteisen pes-
simistisenä, ei tosin yksiulotteisen optimistisenakaan. Lajityyppiä leimaa-
kin pitkälti humoristinen myönteisyys, vaikka useissa pilapiirroksissa ja
sarjakuvissa juonena olikin ihmisen korvautuminen koneella. Toisissa ta-
rinoissa tulos saattoi olla päinvastainen: kuuden ihmisen työn tekevä kone
vaati kahdeksan käyttäjää ja huoltajaa. Tämä saattoi pitää käytännössä
paikkansa. Tietotekniikan historian tutkijat viittaavat varhaisten keskustie-
tokoneiden käytön työvoimavaltaisuuteen. Koneiden toimintakuntoa var-
mistamaan oli palkattava ohjelmoijia, suunnittelijoita, käyttöhenkilöstöä ja
teknikoita. Esimerkiksi Turun Laskukeskuksen ruotsalaista Wegematic 1000-
tietokonetta piti 1960-luvun alussa huoltaa noin 50 tunnin ajan kuukau-
dessa.286 Muut koneet eivät toki aina olleet näin epävakaita.

Henkilömäärän rationalisoinnin näennäisyys näkyi jo reikäkorttikoneiden
aikana. IBM:n Jussi Savio muistelee käyntiään A. Ahlströmin tehtailla Var-
kaudessa, jonka konttoriosastolle oli 1940-luvun lopulla asennettu reikä-
korttilaitteistot: ”Tultiin palkkakonttoriin, jossa oli ollut kaksikymmentä kont-
toristia töissä. Kun kysyin, missä he nyt olivat, oli vastaus: ”lävistämässä!
[reikäkortteja konetta varten]”. Silloin sanottiin, että ainoa henkilöstön vä-
hennys oli Antti Ahlströmin patsaan siirto konttorin aulasta etupihalle.”287

Samanlaista työntekijöiden kannalta yleensä positiivista kehitystä toistel-
tiin 1950- ja 1960-luvuilla koneiden käyttöönottoa kuvaavissa populaari-
uutisissa, mainosfilmeissä ja jopa Täydellisen sihteerin (1957) kaltaisissa Hol-
lywood-elokuvissa.288

Pilapiirrosaineistoa ei leimannut myöskään yhtä voimakas dehumanisaa-
tion, inhimillisyyden menetyksen korostus, joka oli tyypillistä amerikkalai-
selle 1950-luvun tieteisfiktiolle. Kimmo Ahosen mukaan erityisesti tieteis-
elokuvassa käsiteltiin mielen ja ruumiin yksilöllisen päätäntävallan menet-
tämistä. Se tuli esiin muun muassa ihmisen koneistumisena, mekanisoitu-
misena ja ohjailtavuutena. Elokuvissa sivuttiin samaa teemaa, kun aikakau-
tensa yhteiskuntakritiikissä ja keskustelussa. Yhtäältä kuvaukset liittyvät
myös kylmän sodan tuntemuksiin ja kommunismin luonteen ja vaikutuk-
sen pelkotiloihin.289

Käyttäjä järkyttyy

Yllättävän loppuratkaisun robottiesimerkit viittaavat jo selkeästi toisen
tyypin mukaiseen kerrontatapaan, robotin aiheuttamaan tunnereaktioon.
Toisen tyypit kertomukset osoittavat suorempaan ja äkillisempään tun-
netilaan ja reaktioon, esimerkiksi eksistentiaaliseen konepelkoon. Sen
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kone aiheuttaa jo fyysisellä olemuksellaan ja toiminnallaan, jota ihminen
ei ymmärrä eikä voi kontrolloida.290 Toinen tyyppi viittaa pilapiirrosten
tai sarjakuvien ihmisiin, jotka esimerkiksi riemastuvat tai järkyttyvät joko
robotista sinänsä tai sen toimista. Usein järkyttyvä henkilö on ulkopuo-
linen, ei tekniikan suunnittelija tai ensisijainen käyttäjä, vaan tekniikkaa
vähemmän tunteva henkilö, joka ei osaa suhtautua siihen ”oikein”. Var-
sinainen käyttäjä tai suunnittelija suhtautuu koneiden temppuihin astetta
hillitymmin, mutta ulkopuolinen, esimerkiksi sivistymätön henkilö tai
nainen, lapsi tai ei-länsimaalainen reagoi koneeseen väärin. Hän peläs-
tyy, käyttää uutta tekniikkaa väärin jopa koneen rikkoen tai käyttää ko-
netta toisin kuin tarkoitettu.

Sarjakuvat ja pilapiirrokset representoivat konetuntemuksia. Ne eivät ai-
noastaan kuvaa tavallisia tuntemuksia vaan myös muokkaavat käsityksiä
teknologiasta ja teknologian kokemisesta. Ne muovaavat niin ikään kuvaa
erilaisista käyttäjäryhmistä, vahvistavat käsityksiä oikeista käyttäjistä ja oi-
keista käytöistä. Pilapiirrosaineistoa ja konekuvauksia leimaakin erilaisten
jaottelujen tekeminen oikean ja väärän, itsen ja toisen välille.

Kolmannen tyypin tarinatkaan eivät ole ”tunnevapaita”, mutta niissä tun-
temukset eivät välttämättä ole niin dramaattisia. Niissä robotti toimii ih-
misen, usein rakentajansa apulaisena tai työkaluna. Robotti tekee töitä
laboratoriossa, kodeissa tai toimii leikkikaluna lasten askareissa. Tässä ta-
pauksessa robotti tai sähköaivokone ei välttämättä ole tarinan päähenki-
lö, vaan ne toimisivat sivuroolissa tieteisfiktion kokonaisuuden lavastuksena.
Kaikki tämä osoittaa, miten moninaisiin tilanteisiin, käyttöihin ja paikkoi-
hin robottihuumori kohdistuu.

Monesti kolmannenkin tyypin esitykset sekoittuvat toisiin tyyppeihin:
apuvälineeksi rakennettu kone osoittautuu luojaansa kätevämmäksi tai
alkuun toimivalta tuntunut laite villiintyy, hajoaa tai aiheuttaa tuhoa. Alun
toimivuus ja myöhempi kiihtyvä villiintyminen oli tyypillinen tehokeino
sarjakuvien ja kirjallisten tarinoiden lisäksi elokuvissa. Tieteiselokuvien tie-
tokone- ja robottiaiheita käsittelevä Cybercinema-WWW -sivuston kirjoit-
taja toteaa, että jo 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lyhyteloku-
vissa hyödynnettiin vastaavaa berzerkki-teemaa: apuvälineeksi rakennet-
tu automaatti karkaa käsistä ja aiheuttaa tuhoa.291 Sama juonikuvio tois-
tui Suomessakin tunnetussa Ruotsissa vuonna 1918 aloittaneessa Keino-
tekoinen Karlsson (Konstgjorda Karlsson) -sarjakuvassa.292

Hannu Salmi yhdistää teeman 1900-luvun alun uuteen liikennetekniikkaan,
autoihin. Vuosisadan alun elokuvat sisälsivät kuvauksia tilanteista, joissa autot
yhtäkkiä räjähtävät. Tuhon yllätyksellisyys ja teknologian vaarallisuus tuli esille
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myös vuosisadan alun autouutisissa, jotka kertoivat autojen aiheuttamista
onnettomuuksista sekä ihmisten ja eläinten reaktioista. Toisaalla Salmi viit-
taa höyrylaivaonnettomuusuutisiin, jotka jo 1800-luvun puolivälissä vakiin-
nuttivat teknologisten katastrofien kuvittelemisen yhteiseksi – mentaaliseksi
ja kulttuuriseksi – pääomaksi.293 Teknologisen suuronnettomuuden ja tuho-
voiman kuvitteleminen kuuluikin jo 1800-luvulla voimistuneeseen kertomis-
perinteeseen. Jukka Sihvonen taasen toteaa 1800-lukulaisen populaarin
teknologiasuhteen olleen kahtalainen: onnettomuuksien yletön pelko yhdis-
tyi teknonerokkuuden viehätykseen.294 Sama modernin mentaliteettiin sitou-
tuva kahtalaisuus näkyi myös 1900-luvun robottipilapiirrosaineistossa.

Salmi kirjoittaa myös 1900-luvun autojen patoutuneesta tuhovoimasta,
joka ajajan lisäksi uhkaa muita ihmisiä. Samalla tavoin robotteihin liittyi pa-
toutunutta tuhovoimaa tai potentiaalista pahuutta, joka odottaa tilaisuut-
ta ryöstäytyäkseen valloilleen. Tietokone ja robotit olivat vain uusia tai
uudistuneita koneita, joiden piiriin tuhovoima nyt kytkeytyi. Vähän 1900-
luvun alkua myöhäisemmäksi ja tutummaksi esimerkiksi käy Charles
Chaplinin automaatio- ja liukuhihnakriittisen parodian Nykyaika (Modern
Times, 1936) kohtaus, jossa kulkuri joutuu ruokinta-automaatin tai -robo-
tin esittelijöiden koekaniiniksi. Kone alkaa äännellä yhä kiivaammin, kipi-
nöitä sinkoilee, muttereita matkaa suuhun herkkupalojen sijasta ja lauta-
set lentävät Chaplinin esittämän koneeseen kytketyn työläisen syliin. Chap-
linin joutuu myös koneen suorittaman kakutuksen uhriksi. Naama on lo-
pulta kermavaahdossa komedian tyypillisen perinteen mukaan.

Chaplin ei Nykyajassa ole itse syypää koneen virhetoimintaan. Sen sijaan
suomalaisissa Pekka ja Pätkä -elokuvassa Kiinni on ja pysyy (1955) tilanne
on toinen. Pekka Puupää (Esa Pakarinen) yrittää kätellä Pätkän (Masa Nie-
mi) rakentamaa robottia sillä seurauksella, että laite kärähtää. Tekniikan ja
”tavallisen” ihmisen törmäys on todellakin tuskallinen – molemmille.

Yksittäisten kohtausten ohella monet tieteistarinat ja -elokuvat raken-
tuvat juonellisesti seuraavan kehitystarinan ympärille: aluksi hyvinvoin-
nin sampona toimiva kone alkaa toimia väärin, ottaa ihmiset valtaansa
tai (on vaarassa) aiheuttaa ydintuhojen tapaisia katastrofeja.295 Juonira-
kennelmaa voi kutsua vanhoihin myytteihin suhteuttaen ”kohtalokkaan
virheen uhkakuvaksi”, joka on yksi tavallisimmista tietokoneisiinkin yh-
distetyistä pelkoskenaarioista. Virheellisellä toiminnallaan joko laitteita
rakentaessaan tai käyttäessään ihminen aiheuttaa peruuttamatonta tuhoa.
David Nye on puolestaan kutsunut tällaista kertomustyyppiä ihmisen ai-
heuttaman maailmanlopun narratiiviksi, joka on yksi tavallisimmista tek-
nologiasta kertomisen tavoista.296
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Maailmanlopun tai katastrofin tuottajaksi tarvittiin koneen lisäksi laitteen
rakentaja, insinööri tai tiedemies. Frankenstein-kuvaston vahvuutta ja vai-
kutusta tutkinut Jon Turney on yksi, joka viittaa hullun tiedemiehen levin-
neeseen myyttiin populaarikulttuurissa. Turney siteeraa tutkimusta, jonka
mukaan Britanniassa 1931–1960 levityksessä olleista kauhufilmeistä pit-
kälti yli kolmannes sisälsi keskeisesti tällaisen teeman. Goottilaisen kauhu-
kirjallisuuden perinteisiin sitoutuen näissä elokuvallisissa tarinoissa oli yleen-
sä kolme osaa. Alussa uusi teknologia näyttäytyy lupauksia antavana uu-
distuksena. Sitten tapahtuu jotain odottamatonta, mutta yleensä elokuva
päättyy kuitenkin ongelman voittamiseen, tilanteen rauhoittumiseen ja
vauhkoontuneen teknologian kukistamiseen.297 Klassinen hybris-nemesis-
katharsis -kaava on saanut uuden muotonsa. Muodoltaan lyhyestä pilapiir-
ros- ja sarjakuva-aineistosta (poislukien jatkuvajuoniset sarjat) lopun rau-
hoittuminen ja tilanteen vakiintuminen oli erilaista. Kohtaaminen teknolo-
gian kanssa päättyi usein sekasorronjälkeiseen romahdukseen tai pakoon.

Yhtä lailla monet esimerkit kertovat ylipäätään teknologian toiseudes-
ta tai demonisuudesta, jaon tekemisestä. Kirjallisuuden ja digitaalisen kult-
tuurin tutkijan Frans (Ilkka) Mäyrän mukaan demoni ”– esimoderni muu-
kalainen teknologisoituneen todellisuuden keskellä” tulee kerta toisensa
jälkeen esille ihmisen ja teknologian kohdatessa.298

Robottipelko oli yhteydessä laajempaan tieteen ja teknologian tunnekent-
tään, jossa dramaattisimpia olivat suuret odotukset ja äärimmäiset pelot.
1900-luvun historiaa luonnehtinut Eric Hobsbawn esittää, että tieteeseen koh-
distunutta pelkoa ja epäilyä luonnehti tuntemusten kimppu: tiede oli ensin-
näkin käsittämätöntä. Toiseksi niin tieteen käytännöllisiä kuin moraalisiakin
seurauksia oli mahdotonta ennustaa. Tieteen seuraukset saattoivat olla ka-
tastrofaalisia. Tiede korosti yksilön avuttomuutta ja nakersi auktoriteettien
asemaa. Samaten, silloin kun tiede puuttui ”luonnon omaan järjestykseen”,
se oli itsessään vaarallista. Hobsbawmin mukaan kahta ensimmäistä näke-
mystä kannattivat niin tavalliset ihmiset kuin tiedemiehetkin. Jälkimmäisiä
lähinnä ”tieteeseen vihkiytymättömät”. Hän huomioi, että ”nämä pelot olivat
pelkoa tieteen tuntematonta uhkaa kohtaan; pelkoa, jota kokivat ihmiset,
jotka tiesivät vain, että he elivät tieteen vallan alla. Kyseessä oli pelko, jon-
ka voimakkuus ja kohde vaihteli ihmisten näkemyksistä ja heidän modernia
yhteiskuntaa kohtaan tuntemistaan peloista riippuen.” Tavallisten ihmisten
toimintakeinona oli lähinnä sellaisten seikkojen etsiminen, joita tiede ei
pystynyt selittämään.299 Tällaisia olivat uskonnolliset kokemukset, parapsy-
kologia ja ufo-havainnot. Mutta myös populaarijulkisuus muokkasi ja selitti
tieteen ja teknologian olemusta omilla tavoillaan. Kyse ei ollut pelkästään
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pelosta tai yliampuvista toiveista vaan myös realistisuudesta ja teknologisen
ylevän kotoistavasta karnevalisoinnista.

Hobsbawmin tulkinta muistuttaa teknologian tutkijoiden ajatusta varmuus-
loukusta (certainty trough). Tiedettä ja teknologiaa pinnallisesti tuntevat suh-
tautuvat niihin luottavaisimmin. Ne, jotka eivät tunne ilmiöitä ollenkaan tai
tuntevat ne syvällisesti, tiedostavat yleensä epävarmuuden ja riskitekijät.300

Selkeän fiktiivisten kuvausten lisäksi koneiden tekemät ”oikeat” virhe-
toiminnot olivat Suomessa uutisoinnin kohteena 1950–1960 -luvuilla. Ei-
vät tosin kenties niin usein kuin 1970-luvulla tietokoneammattilaisten pii-
rissä valitettiin. Tällöin Tietokoneyhdistys ja paikalliset tietojenkäsittely-yh-
distykset kiinnostuivat entistä enemmän tietojenkäsittelyn julkisesta kuvasta.
Tiedetoimittaja Pertti Jotuni oli keskeisiä julkisen kuvan pohtijoita. Hän
totesi 1960-luvun tietokoneuutisen tyyppiotsikoksi tulleen lausahduksen
”Taas teki tietokone virheen!”. ATK:n Tietosanomissa vuonna 1973 Jotuni
etsi selitystä moiselle kuvaustavalle: ”... syitä siihen [negatiiviseen ja epä-
asialliseen suhtautumiseen] on luultavasti ollut monia. Eräs on ollut jon-
kinlainen sensaatiohakuisuus osoitettaessa, että ominaisuuksiltaan ällistyt-
tävinä pidetyt laitteet eivät muka olekaan niin virheettömiä kuin on luul-
tu. Toisena syynä on varmaan ollut myös se, että ATK-väki ei tuohon ai-
kaan aina suhtautunut avoimesti sen työhön kiinnostuneita lehtimiehiä
kohtaan.”301 Jotuni viittaa kuvaustavan jatkuvuuteen ja vuoden 1970 edus-
kuntavaalien tietokone-ennusteiden virheellisyyteen, mikä olikin yksi kes-
keisimpiä virheretoriikan kiteytymiskohteita, vaikka se oli taustaltaan mo-
nisyinen ilmiö.302 Tieteen ja teknologia-alan tekijöiden ja toimittajien risti-
riita poiki Suomessa 1970-luvun alkupuolelta lähtien useita seminaareja
ja julkaisuja, joilla kuilua pyrittiin kuromaan kiinni.303

Vielä 1950-luvun keskustelua leimasi elektronikoneiden virheettömyy-
den korostus. Kone oli nopeampi ja erehtymätön varsinkin verrattuna ih-
misiin. Aina koneita ei kuvattu toki aivan virheettöminä:

... jos aivoja kuormitetaan liian monilla vaikeilla valintatilanteilla, ihminen voi kokea hermo-
romahduksen. Elektroniset laskukoneet kokevat samantapaisia ’hermoromahduksia’, jos
niitä rasitetaan liikaa, ja niiden metodien välillä, joita käytetään näiden koneiden ’pään
selvittämiseksi’ tai mielisairaalapotilaiden šokkihoitoon, onkin hämmästyttäviä yhtäläisyyk-
siä.304

Populaari yhdysvaltalaisperäinen konevirheretoriikka vahvistui kuitenkin
1960-luvun kuluessa ja vaikutti Suomessakin. Suomen Kuvalehden toimit-
taja Juha Tanttu kysyi atk-asiantuntija Olli Varholta: ”Voiko tietokone tehdä
virheen? Sellainen voisi käydä varsin kohtalokkaaksi esimerkiksi siinä mie-
lessä että mm. USA:n puolustus- ja hälytysjärjestelmä on osin kytketty tie-
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tokoneisiin...”305 Amerikasta suoraan juttuaineistonsa ammentanut Valitut
Palat julkaisi puolestaan muutamia artikkeleita, joissa suoraan viitattiin tie-
tokoneiden aiheuttamiin kömmähdyksiin. Myös niissä kuvattiin tietokoneen
”henkistä tasapainottomuutta” ja ”hillittömyyden puuskia” ihmispsykolo-
gisin termein. Toisaalla jutuissa painotettiin edelleen tietokonevirheen har-
vinaisuutta ja inhimillisten virheiden välttämistä koneiden avulla. Erityisesti
kirjoittajat korostivat juuri valvonta- ja puolustusjärjestelmien luotettavuutta.
Tietokonevirheet näkyivät pikemminkin varsin harmittomien arkisten kom-
mellusten yhteydessä.306 Valitut Palat loi siis jutuissaan lähtökohtaisia ris-
tiriitoja ja ongelmia, mutta lopputulos oli kuitenkin pääsääntöisesti kehi-
tysoptimistinen.

Virheretoriikka toistuu niin ikään joissakin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran tietokoneaiheisen kirjoituskilpailun aineistossa. Useampi kirjoitta-
ja viittaa suunnilleen 1960–1970-lukujen vaihteeseen ja mainitsee Keskon
tietojärjestelmien virhealttiuden. Väärän tilausnumeron takia konditoria oli
lähellä saada marsipaanin sijasta laskun kahdestatoista Massey Ferguson
-traktorista, tai lahjaksi uumoiltu kristallimalja korvautui pissapotalla. Vir-
heitä ei tosin sälytetä muistelmissa niinkään tietokoneen vaan vaikean koo-
dijärjestelmän ja siitä osin seuranneen tietojen syötön hankaluuden tiliin.307

Pilapiirroksissa ja muissa populaarikuvauksissa eivät esille tulleet suo-
raan tietokoneiden tekemät virheet vaan koneiden lähes ihmismäinen oi-
kuttelevuus ja herkkyys. Robotteja voimakkaammin tietokoneisiin yhdis-
tyi hirviömäisyys, niin tarkkaa ja loogista kuin työn pitikin olla. Vaikka siis
tietokonekuvaukset rakensivat ja kommentoivat dehumanisaation ja ihmi-
sen mekanisoitumisen pelkoja, ne esittivät usein koneet eläimellisinä,
aggressiivisina ja ennakoimattomina. Tietokone oli yhtä aikaa Dr. Jekyll ja
Mr. Hyde pahimmillaan. Teknologia on osoittautunut hallitsemattomaksi,
vaikeaksi ja kenties liian monimutkaiseksi. Ihmistä suurempi järkevyys ja
arvaamattomuus yhdistyivät koneessa tavalla, joka oli käsityskyvyn vaaral-
lisella rajalla. Tämä oli nähtävissä varsinkin siinä vaiheessa, kun tietokone-
järjestelmistä tuli yhä laajempia ja suurempia.

Tähän uhkaavuuteen liittyy modernin paradoksi. Vaikka ymmärryksem-
me maailmasta tuntuu lisääntyvän ja teknologia edistyvän, todellisuussuh-
teemme tuntuu muuttuvan yhä välineellisemmäksi ja todellisuus monimut-
kaisemmaksi. Ihminen ei hallitse enää työtään sormet rasvassa tai mullas-
sa. Hänen on luotettava teknologisiin järjestelmiin, joiden toimintaa hän ei
pysty enää yksityiskohtaisesti ymmärtämään eikä hallitsemaan. Ongelma-
tilanteissakin on luotettava koneiden ja monitorien antamiin hälytysmerk-
keihin.
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Robottien diffuusio

Robotin kahtalainen luonne ihmisenmuotoisena populaarikulttuurin hahmo-
na sekä takaisinkytkennän periaattein toimivana työvälineenä selveni 1960-
luvun kuluessa. Teollisuusrobottien määrä lisääntyi etenkin autotuotannossa,
Suomessa tosin vähän myöhemmin.308 Robottikoneet toimivat maan lisäk-
si avaruudessa kartoittaen taivaankappaleita kuusta eteenpäin. Tietotekniikan
populaarijulkisuudenkin puolella suurempi huomio alkoi kiinnittyä erilaisiin
tietoteknisiin kokonaisjärjestelmiin, maailmanlaajuiseen tietoliikenteeseen ja
fyysisen liikkumisen, lentoliikenteen, laivojen, autojen ja junien hallintaan.
Robotti ei ollut enää uusi tai eksoottinen tulevaisuuden lähettiläs. Kirjaimel-
lisesti hallitsevan paikan visioissa otti lähes kaikkialle ulottuva reaaliaikainen
valvontajärjestelmä, joka oli itseohjautuva tai jonkinlaisen ohjauspöydän
kautta käytettävä. Ihminen pystyi käskemään kotiaan, johtaja toimistoaan
ja insinööri tehdasta yhden kiinteän käyttökonsolin kautta.

Ihmistä muistuttavat robottihahmot kuitenkin säilyttivät asemansa popu-
laarijulkisuudessa. Monesti kyse oli aikaisemman aineiston suorasta tai ai-
nakin teemallisesta kierrätyksestä, joka on jatkunut näihin päiviin muun
muassa Aku Ankka -lehden sivuilla. Tieteiskirjallisuuden ja sarjakuvien robot-
tihahmojen ohella elokuvissa ja etenkin tv-sarjoissa oli omia robottisanka-
reitaan. Elokuvissa ei enää 1960-luvulla eikä pitkälle 1970-luvullakaan robot-
teja juuri kuvattu. Tosin tällöin etenkin amerikkalaisperäisessä tv- ja eloku-
vaviihteessä samoin kuin populaarikirjallisuudessa alkoivat suosiota saavuttaa
ihmisen ja koneen sekoittumisen, kyborgisaation kuvaukset. Susanna Paa-
sosen mukaan kyse ei ollut pelkästään mielen ohjelmoinnin tai alitajunnan
kuvaamisesta vaan myös ajatuksesta, että ruumista saattoi ohjelmoida, uu-
distaa ja parantaa.309 Tähän löytyy useita vastineita myös suomalaisen po-
pulaarin lehtiaineiston puolelta, jossa yhdysvaltalaisten esimerkkien siivittä-
mänä alettiin julkaista 1960-luvulla yhä enemmän kuvauksia ihmisten elin-
toimintojen korvaamisesta ja tehostamisesta erilaisten teknologisten apuvä-
lineiden avulla. Useat kuvauksista liittyivät lääketieteeseen, terveydentilan
tarkkailuun, keinoelimiin ja proteeseihin.310 Yhdysvaltain avaruusponniste-
lujen yhteydessä esiteltyä kyborgi-sanaa (kyberneettinen organismi) ei näissä
yhteyksissä käytetty.

1960-luvun populaarijulkisuuden tietoteknisenä elementtinä toimivat ro-
botteja tai kyborgeja useammin siis keskustietokoneet ja valvontajärjestel-
mät. Vasta Tähtien sota (1977) palautti metallikuoriset ja pitkälti humoris-
tiset ja inhimilliset robottihahmot laajemmin valkokankaille tärkeässä roo-
lissa, ja yhä nykyäänkin monelle robotit ovat jonkinlaisia hassuja peltihäk-
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kyröitä tai sitten muovisia (metallijäljitelmiä) koiria tai muita lemmikkejä.
Toisaalta robotti toimii edelleenkin kasvottomana ja epäinhimillisenä vihol-
lisena populaarifiktiossa.

Television puolella katkosta ei tullut. Tesvisio esitti Suomessa vuonna
1964 nukkeanimaatiota XL 5, jonka yhtenä keskushahmona hääri Steve Zo-
diacin, Miss Venuksen sekä avaruussuunnistaja professori Matthew Ma-
ticin ohella varaohjaaja Robert Robotti. Populaarikulttuurin sarjoihin liit-
tyi myös hahmojen tuotteistaminen. Jo aikaisemmin alkanut robotinmuo-
toisten lelujen tuotanto sai jatkoa uusien robottisankareiden metalli- ja muo-
vijäljitelmien myötä. Ron Tannerin mukaan kansainvälinen lelutuotanto sai
yhä hienostuneempia sävyjä, mutta toisaalta japanilaisista esikuvista teh-
tiin muualla halvempia ja heppoisempia kopioita.311

Suomessa robotit löysivät tiensä myös lastennäytelmiin ja -kirjoihin.
Syynä tähän oli todennäköisesti robottien aseman vankistuminen nuor-
ten, varsinkin poikien suosimassa populaarifiktiossa ja lelulaatikkojen
asukkeina. Oili Tannisen käsikirjoittama Robotti Romulus seikkaili tele-
visiossa keväällä 1965, myöhemmin myös kirjoissa. Heinäkuun yhdestois-
ta vuonna 1966 esitettiin Petteri Pyörittäjä -sarjan jakso, jossa isä kiinnostui
Petterin kuukausia rakentamasta robotista ja kokeili sitä salaa. Sittemmin
Pyörittäjien tv-perhe kävi avaruusmatkallakin robotti ja Kettu Repolainen
seuralaisinaan. Virolaisen Boris Kaburin teksteihin perustuneita Robotti
Rops -tarinoita esitettiin taasen useaan otteeseen uusintoinakin 1960-lu-
vun lopulta lähtien.312 Lastennäytelmissä robotti oli yleensä lasten, tar-
kemmin ehkä poikien kaveri, lasten itsensä tai sitten vanhempien raken-
tama. Robotti helpotti yksinäisyyttä. Aikuiset eivät ymmärtäneet lähtö-
kohtaisesti lasta saati robottikaveria. Mutta alkoiko kuitenkin aika ajaa
näkyvien robottihahmojen ohi siinä vaiheessa kun lastenkirjallisuus alkoi
sulauttaa tätä tekniikkaa tarinoihin?

Teknologiaa tutkivat taloustieteilijät puhuvat innovaatioiden käyttöön-
oton kaaresta, s-käyrästä, jossa on neljä vaihetta. S-käyrän tarkoituksena
on selittää, millä tavalla vaikkapa uusi tietokonemalli, radio tai pesukone
leviää kuluttajien ja käyttäjien keskuudessa.313 Innovaation käyttöönoton
alkuvaihetta luonnehtii usean keskenään yhteensopimattoman teknisen to-
teutuksen rinnakkaisuus. Tällainen rinnakkaisuus näkyy niin ensimmäisten
kaupallisten keskustietokoneiden, kuten myös mikrotietokoneiden tai usei-
den tietokoneohjelmien, yhteydessä. Teknistä innovaatiota käyttävät lähin-
nä niiden suunnittelijat itse sekä käyttäjä-edelläkävijät. Alkuvaihetta seu-
raa nousuvaihe, jonka kuluessa osa kilpailevista ratkaisuista häviää sekä
tuotteiden laatu ja luotettavuus kohenee. Kolmannessa, kypsymisvaiheessa,
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innovaatio lävistää massamarkkinat. Innovaatio on siis saanut suuren käyt-
täjäkunnan ja kasvanut täyttämään teknisesti jonkin tai joitain tarpeita.
Lopuksi tapahtuu kyllääntyminen, ja tuotteen uutuusarvo on lopullisesti
hävinnyt. Uusia käyttäjiä, jäljessä seurailijoita, tulee enää niukalti. Tuotteita
on saatavilla liikaakin ja alkaa hintasota. Teknologia halpenee ja valmista-
jat alkavat tähyillä uusien versioiden ja teknologisten innovaatioiden pa-
riin tavoitteenaan katteen kasvattaminen uudelleen. PC-tietokone saavutti
neljännen vaiheen Suomessa viimeistään 1990-luvun puolivälissä, kännykkä
pari vuotta sitten, televisio 1970-luvun alussa.

Miten kyllääntymisen jälkeen päästään teknisessä oravanpyörässä uu-
teen nousuun, uusiin massamyyntiartikkeleihin? Tämä kiinnostaa erityisesti
kulutustuotteiden valmistajia. Heidän strategiansa voisi karkeasti jakaa
evolutionaarisiin ja revolutionaarisiin. Kummatkin tavat toistuvat lähes
kaikessa tietoteknisessä keskustelussa ja toiminnassa laajemminkin. Evolu-
tionaarisessa strategiassa puhutaan tuoteperheistä ja tuotesukupolvista.
Uutuustuotteella on selkeä suhde ja yhtäläisyys vanhempaan versioon. Uu-
den sukupolven laite on vain varustettu jollain paremmalla ominaisuudella
tai lisäosalla. Uudistus voi olla sisältöpalvelu, muutos ulkonäössä, käyttö-
liittymässä tai tekniikassa, nopeudessa, tehokkuudessa, käytettävyydessä
tai muodikkuudessa. Sukupolven vaihtuminen vaatii useamman edellä
mainitun osan uudistamista yhdessä paketissa.

Sukupolviajattelu näkyy nykyään jopa teknologiavisioissa. Nokian mat-
kapuhelinmainonnassa kuvataan seuraavan sukupolven laitteistoja ja nii-
den käyttöä. Kun seuraavan sukupolven tai version laite on sitten tullut
markkinoille, huomataan ettei se muistutakaan – ainakaan täysin – visio-
kuvien laitetta. Visiota ei täysin tavoiteta eikä kännykän käyttäjä voi pet-
tyä. Visio karkaa kangastuksen lailla kauemmas, seuraavan tulevan mat-
kapuhelinsukupolven visioksi. Kokemus ja odotus ovat sekoittuneet.314

Revolutionaarinen strategia puolestaan korostaa katkosta ja uutuustuot-
teiden radikaalisuutta verrattuna aikaisempiin toimintatapoihin ja tekniikoi-
hin. Mikään ei ole enää samanlaista kuin ennen, mutta toivottavasti jotain
parempaa. Vallankumouskorostukseen, kuten jo sukupolvihyppyihin, sisäl-
tyykin suuria vaaroja: mitä jos radikaalisti erilainen uutuustuote ei vakuu-
takaan? Mitä jos sitä ei tulkita paremmaksi tai lainkaan käyttökelpoisek-
si? Entä jos kuluttajat eivät jaakaan valmistajien tai markkinoijien ajatusta
vallankumouksen luonteesta tai tarpeellisuudesta?

Taloustieteellisiä diffuusioteorioita on sovellettu ja trivialisoitu kulumi-
seen asti eri kohteiden yhteydessä. Jotkut tutkijat käyttävät kehityskaaren
ajatusta myös sanastoa, kielenkäyttöä tai vaikkapa teknologiakeskustelua
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analysoidessaan. Esimerkiksi Kari Hintikka on todennut suomalaisten tie-
toyhteiskuntapuheenvuorojen noudattaneen vuosituhannen vaihteessa sa-
mantyyppistä kehityskaarta kilpailusta kyllääntymiseen.315

Kehityskaaren ideaa voi kritisoida liiasta yleistävyydestä, lainomaisuudesta
tai yksiulotteisen lineaarisuuden korostuksesta. Malli ei toimi kaikkina aikoina
tai kaikissa tilanteissa – kuten useimmat tutkijat toki tiedostavat. Väärä läh-
tökohta on, jos kuvitellaan, että on olemassa vain tietynlaisia alkuvaihees-
sa määrittyviä teknologian käyttötapoja. Ajatus diffuusiosta on kuitenkin
(kulttuuri)historiallisen teknologiatutkimuksenkin kannalta pohdittavissa ole-
va, jos sitä heuristisesti laajennetaan muutamalla muulla tulkinnalla. Kulttuu-
rihistoriallisesti tulkittuna lähtökohtana on, että tarkastellaan pitemmällä
aikavälillä teknologisen innovaation muokkautumista ja vakiintumista osaksi
laajaa kulttuurista järjestystä. Vakiintuminen on vuorovaikutteinen proses-
si, jossa sekä teknologia että muu kulttuuri muokkautuvat.

Teknologian ja tieteen tutkimuksessa muokkausprosessia on käsitteel-
listetty monin tavoin. Teoriaperinteissä puhutaan vaikkapa teknologisten
järjestelmien rakentumisesta eri kehitysvaiheiden kautta, teknologisesta
stabilisaatiosta ja sulkeutumisesta tai toisaalla teknologian kesyttämisestä
tai kotoistamisesta.316 Näkökulmat ovat syntyneet monitieteisessä vuo-
rovaikutuksessa, mutta tietyn tieteenalan positiosta käsin. Järjestelmät viit-
taavat teknologian historian tutkimusperinteeseen, sulkeminen teknolo-
gian sosiaalisen rakentumisen sosiologissävytteiseen tutkimukseen ja ke-
syttäminen tai kotoistaminen etnologissävytteiseen mediateknologian
käyttötutkimukseen. Tulkinnoissa tutkimuksen kohde ja muokkautumisen
moniulotteisuus saavat persoonallisia sävyjä. Palaan suoraviivaisemman
diffuusion pariin.

Modernien robottien osalta kehityskaaren alkuvaihe tapahtui 1920-lu-
vulla, jolloin robotti-termi lanseerattiin käyttöön viitaten sekä koneihmisiin
että teolliseen tuotantoon, modernisaatioon ja teknologiseen tulevaisuus-
puheeseen yhdistäen. Tapausta voidaan tulkita yhtä aikaa kielellisenä ja
teknisenä innovaationa. Kuitenkin jo tässä vaiheessa – ja varsinkin hieman
myöhemmin – robotti-termin merkityspohja oli vakiintunut. 1950-luku
merkitsi robottikeskustelulle ajan henkeen sopivasti ”massamarkkinoita”.
Tällöin robottiteemaa käytettiin ja varioitiin mitä moninaisimmissa yhteyk-
sissä elokuvista lehtiin ja leluteollisuuteen. Robotti-termi kytkeytyi usein
myös muihin tietoteknisiin laitteisiin, kuten sähköaivoihin viitaten tekniseen
ja älykkääseen ihmiselle alisteiseen toimintaan. 1960-luvulta lähtien robo-
tiikan merkitys tietotekniikan ja sen populaarijulkisuuden sisällä vähentyi.
Uudet teemat nousivat keskustelun keskiöön ja robotit tulivat kenties oi-
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reellisesti mukaan jopa sovinnaisempaan lastenkirjallisuuteen tieteisfiktion
ulkopuolelle. Toisaalta robotti alkoi ei-ihmisen kaltaisena teollisuuskoneena
arkipäiväistyä. Samaten vertaus kodin palvelijana toimivaan robottiin
muuttui keinotekoisemmaksi, kun ylemmän tuloluokan talouksien mahdol-
lisuudet palvelijatyövoiman käyttöön vähenivät ja käsitys perheiden muo-
dosta sekä yksityisen ja julkisen suhteesta muuttui.

Robotin palvelija- ja orjametaforat muuttuivat pitkälti käyttökelvottomiksi,
vaikka niitä ei täysin unohdettu. Varsinkaan amerikkalaisvaikutteisessa kir-
joittelussa robotti ei kenties korvannut niinkään palvelijaa, mutta siitä tuli
tulevaisuuden kotiorja, kotirouvan korvaaja tai työn helpottaja, inhimilli-
sen vapauden ja valinnan mahdollisuuden tuottaja – tilanteessa, jossa
käsitys kotityöstä ja sen tekijöistä oli muuttumassa:

Tulevaisuuden Kotiorja. Robotti tekee kaikki taloustyöt. Se jopa sammuttaa itse itsensä ja
vie itsensä säilytyspaikalleen. Ruuanlaitto, ostoksilla käynti, pesu ja siivous ovat täysin va-
paaehtoisia. Perheenemäntä käy taloustyön tekijänä tarpeettomaksi. Robotti on turvalli-
nen: se liikkuu hitaasti ja sen saa hetkessä toimintakyvyttömäksi...317

Kuvauksen robotti vapauttaisi kotiäidin työstä – tai pikemminkin osallis-
tumaan perheen elättämiseen ansiotöissä kodin ulkopuolella.

Samantapaisia uutisia julkaistaan yhä nykyäänkin. Robottikeskustelu on
tullut uudelleen näkyväksi tai se ei ole koskaan hävinnytkään.318

Robottikuvaukset mentaalisina teksteinä

Miten on selitettävissä, että robotit nousevat esiin kerta toisensa jälkeen
uudelleen? Miksi robotit ovat olleet kiinnostuksen kohteina pitkään, häi-
pyen kenties välillä laajemmasta julkisuudesta huomaamattomimmiksi tai
muuttumalla asteittain toisenlaisiksi? Miksi robottitarinat ja robottien ilme-
nemismuodot ovat olleet pitkälti toistensa kaltaisia vuosikymmenestä toi-
seen? Viittaahan esimerkiksi Christopher Csikszentmihályi ”automataa kos-
kevaan diskurssiin”, tapoihin rakentaa, käsitellä ja kuvata keinotekoisia ih-
misiä ja keinoelämää. Hän kiinnittää huomionsa tähän diskurssiin, ”joka
on pysynyt ihmeen tuttuna yli sadan vuoden ajan.”319 Erkki Huhtamo taas
kirjoittaa mediateknologioiden ympärille syntyvistä diskursiivisista perin-
teistä, joissa ”tietyt kliseistyneet formuloinnit toistuvat yhä uudestaan eri
yhteyksissä.”320 Yhtäältä kyse voi olla siitä, ettei pitkään olemassa ollutta
vahvaa kaipuuta tai tarvetta ihmisenmuotoisen keinoelämän luomiseen ole
edelleenkään saatu tyydytettyä. Lopullista palvelijaa, ihmisen vapauttajaa,
ei sitäkään ole löytynyt.
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Edellä esittämiini kysymyksiin vastatessani esittelen kaksi tapaa lähestyä
robotiikan arkipäiväistymistä. Nämä tavat – jotka eivät todellakaan ole
ainoita mahdollisia – laajentavat teknologista aikaperspektiiviä.

Jatkuvuutta on mahdollista lähestyä mentaali- ja mentaliteettihistorial-
lisen näkökulman kautta. Mentaliteetti-sanalle ei ole selkeää suomennos-
ta, mutta se on usein käännetty ’mielenlaaduksi’.321 Mentaliteettihistoria
tarkoittaa siis mielenlaatujen ja tuntemusten tai kollektiivisen mielenlaa-
dun historian tutkimusta.

Ongelmallisesti määrittyvä ja usein teoreettista määrittelyä pakoileva
mentaliteettihistoria ei ole enää samalla tavalla historiantutkimuksen pin-
tamuotia kuin vuosikymmen sitten. Mentaliteetin käsitettä on historian
tutkimuksen piirissä haluttu syventää ja varioida. Mentaliteettitutkimus
toimii tässä tapauksessa hedelmällisenä inspiraation lähteenä, vaikka se pe-
rinteisesti kohdistuu usein varhaisemman historian, esimerkiksi keskiajan
tai uuden ajan alun tarkasteluun eikä muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta ole yhteydessä tekniikkaan tai teknologiaan. Mentaliteettihistorian
teknologiatulkintaa(kin) on syytetty deterministiseksi. Tietty determinismi
leimaa esimerkiksi Fernand Braudelin käsityksiä, jotka usein yhdistetään
mentaliteettihistorian tutkimusperinteeseen.

Mentaliteettihistorian näkökulmassa viitataan muun muassa kollektiivi-
siin, pitkälti alitajuisiin kulttuurisiin rakenteisiin, mielikuvitukseen ja repre-
sentaatioihin, jotka ovat vaikutuksiltaan pitkäkestoisia. Mentaliteetti on
yhdistävä ajattelun pohjalla vaikuttava elementti, jonkinlainen ”henkinen
työkalupakki”, ”mielen vankila” tai pikemminkin ”mielen labyrintti”322. Se
on sekä rajoittava että mahdollistava ominaispiirre.323 Mentaliteetti on
menneisyydessä oleva mielellinen ja henkinen rakenne, mutta samalla
tutkijan konstruktio ja rekonstruktio, tulkinta menneisyyden luonteesta usei-
den lähteiden, johtolankojen, perusteella. Mentaliteettihistoria on parhaim-
millaan rajatun kohteen analyysiin perustuva näkökulma, jonka kautta voi
kertoa jotain laajemminkin kulttuurista ja sen mentaalisista rakenteista.324

Mentaliteettihistorioitsija tutkii esimerkiksi ajatustapojen, tunteiden ja ais-
timusten historiallista merkitystä.

Mentaliteetteihin nojautuva näkökulma pohjaa siis voimakkaasti his-
torian pitkäkestoisuuteen ja kollektiivisuuteen, vaikka se tunnustaa muu-
toksen ja yksittäisten tapahtumien merkityksen. Kulttuurihistorioitsija Anu
Korhonen toteaa Michel Vovelleen nojaten, että mentaliteettienkin alueel-
la eri aikaperspektiivit törmäävät toisiinsa. Erilaisten aikatasojen ja muu-
toksen kerrostuneisuuden ajatus on mentaliteettihistoriassakin välttämät-
tömyys.325
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Yhteys kulttuurien tutkimukseen ja antropologiseen kulttuurin määrit-
telyyn on selkeä. Eepostutkija Lauri Honko onkin kirjoittanut kulttuurista
seuraavasti: ”Vaikka kulttuurinen elämä on uudentavaa, se ei tule tyhjäs-
tä. Sen voimavarastona ovat varhemman käyttäytymisen mallit, kielen rik-
kaudet ja muistin varannot, sisäistetyn tiedon ja kokemuksen mielikuvat.”
Honko kutsuu kulttuurien voimavaroja perinnevarastoksi ja haluaa koros-
taa henkisen ja aineellisen yhteyttä kulttuurissa.326 Yhteys on tullut useita
kertoja esille silloin, kun uudet teknologiset innovaatiot ja niiden kokemi-
nen toimivat vuorovaikutuksessa suhteessa aikaisempiin kokemuksiin, tek-
nologioihin ja tuttuihin kulttuurisiin järjestyksiin. Mentaliteetti on siis näh-
tävissä myös jonkinlaisena kulttuuristen perinnevarastojen yleisesti hyödyn-
nettävänä ja hitaasti muuttuvana aineksena tai yleisvaikutelmana.

Lauri Honko on kirjoittanut toisessa yhteydessä mentaalisista teksteis-
tä. Tällä termillä hän viittaa runonlaulajan tapaan koostaa ja sovittaa tari-
nansa tietyistä päässä olevista perusaineksista aina kutakin esitystilannetta
palvelevaksi kokonaisuudeksi. Päässä oleva eepos, mentaalinen teksti,
jonkinlainen käsikirjoitus, sisältää esitystavan, päähenkilöt, keskeiset tapah-
tumat ja kielikuvat, epiikan kieleen kuuluvat fraasit ja formulat. Varsinai-
nen esitettävä eepos on ainutkertainen ja persoonallinen tulkinta näistä
perusaineksista. Hongon mukaan ”[m]entaaliseen tekstiin sisältyy paljon
esityöstettyjä kielellisiä aineksia, mutta ne ovat ikään kuin luovassa, jopa
hieman kaoottisessa tilassa, johon vasta esitys tuo kirkkauden.”327 Men-
taalisen tekstin perusrakenne muokkautuu siis kunkin ajan ja paikan tar-
peiden mukaiseksi esitykseksi, kertomukseksi tai lauluksi.

Samalla tavalla voidaan ajatella, että ”robotiikan runonlaulajat”, vaikkapa
toimittajat ja taiteilijat, koostivat perusaineksista kuhunkin kontekstiin is-
tuvan, sitoutuvan ja kommentoivan robottitulkintansa, esityksensä. Robot-
titarinoiden perusaineksista oli muodostunut pitkälti kollektiivisia mentaa-
lisia tekstejä, joita tuotettiin näkyviksi kerta toisensa jälkeen. Sekä runon-
laulajat että yleensä myös heidän yleisönsä tunsivat näiden tekstien tai
käsikirjoitusten peruselementit. Mentaalinen robottiteksti kertoi ihmisen
ja koneen – tai vielä yleisemmällä tasolla jonkun tutun ja vieraan – koh-
taamisesta ja sekoittumisesta. Ihminen tapasi vieraan ja järkyttyi – kenties
katsoessaan omaa kuvaansa tai kaksoisolentoaan, mutta kertominen mer-
kitsi myös helpotusta ja tuttujen ongelmien tunnustamista.

Tässä pitää muistaa Hongon mainitsema aineellisen ja henkisen yhteys.
Yhteys on olemassa teknologiankin kohdalla. Kollektiivisesti rakentunut
robotiikan mentaalinen teksti ohjasi kirjoitusten, kuvien ja audiovisuaalisten
esitysten laatijoiden lisäksi myös materiaalisten artefaktien, robottilelujen
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sekä teollisuusrobottien suunnittelijoita. Ainakin 1950–1960-lukujen robot-
tileluja tarkasteltaessa huomio kiinnittyy niiden ulkoiseen samankaltaisuu-
teen ja yhteyteen kuvallisiin ja elokuvallisiin tulkintoihin sekä nimeämispe-
rinteeseen. Mentaalisten tekstien lisäksi tässä tapauksessa myös konteks-
tit olivat pitkälti yhteneviä. Tässä voidaan viitata aiemmin käyttämääni
audiovisuaalisen järjestyksen käsitteeseen. Mentaalinen teksti tuotti audio-
visuaalisia järjestyksiä roboteista, jotka olivat näkyviä, mutta hitaasti muut-
tuvia. Mentaliteetit hahmottuvat siis yhtä lailla teknologisten laitteiden kuin
kuvien tai tekstien kautta. Toisaalta mentaalinen teksti muokkautui itses-
sään vuorovaikutuksessa materiaalisen maailman ja eri teknologiatulkin-
tojen kanssa.

Samaten omanlaisensa mentaaliset tekstit koskivat sitä, miten robottei-
hin fyysisinä ja mediavälitteisinä objekteina tuli suhtautua. Kyse on siis
jälleen kulttuurisista konstruktioista teknologiaa koskettavista mentalitee-
teista ja representaatioista, jotka pitivät sisällään hitaastikin muokkautuvia,
osittain alitajuisia elementtejä. Nämä hitaasti muokkautuvat elementit ei-
vät kuitenkaan sulkeneet pois muutosta ja uudistumista.

Selvennän kokonaisuutta Fernand Braudelin kuuluisan aikatulkinnan avul-
la. Braudel on kirjoittanut ajan monikestoisuudesta, eri tavoin ajassa muut-
tuvien elementtien yhtäaikaisesta läsnäolosta kussakin historiallisessa tilan-
teessa. Braudel on tutkinut lähinnä uuden ajan alun historiaa ja perustaa
esimerkkinsä tälle aikakaudelle. Hän on viitannut kulttuurisen hitauden ja
eteenpäin pyrkimisen samanaikaisuuteen esimerkiksi esiteollisena aikana.
Kulttuurinen hitaus näkyy esimerkiksi arjen jokapäiväisissä toiminnoissa,
materiaalisissa rakenteissa, rutiineissa ja normeissa, jotka ovat osa kollek-
tiivista alitajuntaa. Ne ovat sellaisia banaaleja välttämättömyyksiä, joihin
ei kiinnitetä enää huomiota.328

Braudel viittaa tutkimuksissaan – enemmän tai vähemmän epäsuorasti
– kolmeen aikatasoon, pitkään, keskipitkään ja lyhyeen kestoon. Pitkä kesto
(la longue durée) osoittaa braudelilaisessa ajattelussa ympäristön ja luon-
non asettamiin yleensä hitaasti muuttuviin puitteisiin, jotka määrittävät
ihmisen elinolosuhteita ja vaikkapa elinkeinomahdollisuuksia. Braudel ei
kiistä, etteikö pitkä kestokin voisi muuttua nopeasti tietyissä erityistilan-
teissa. Sosiaalihistorioitsija Matti Peltosen mukaan pitkä kesto ei tarkoita
luonnon historiaa vaan nimenomaan ihmisen toiminnan erityistä osaa
suhteessa ympäristöönsä. Keskipitkä taso (conjoncture), sosiaalinen aika,
kertoo sivilisaatioista ja talousjärjestelmistä, vaihdon välineistä ja sotata-
voista, joiden perustat säilyvät pitkään samanlaisina. Lyhyt kesto viittaa ta-
valliseen tapahtumahistoriaan, päivittäin ja hetkittäin muuttuviin tilantei-
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siin.329 Ajatusta aikatasoista on sovellettu kulttuurihistorian parissa niin, että
lähtökohtana eivät ole nuo kolme tasoa vaan pikemminkin ajatus ajan mo-
nikestoisuudesta jo lyhyidenkin tarkasteluvälien sisällä tai jokaisessa his-
toriallisessa nykyhetkessä.330 Yksittäiset historialliset tilanteet pitävät sisäl-
lään rakenteita ja selitysmahdollisuuksia, jotka ulottuvat erikestoisten ai-
kojen alueelle.

Sovellan Braudelin ajatuksia metodisesti, ajattelun apuvälineenä ja ly-
hyemmän keston sisällä. Kun tarkastellaan vaikkapa yksittäistä robottitul-
kintaa, se paikantuu suhteessa kolmeen pääaikatasoon. Ensinnäkin robot-
titulkinnan, yksittäisen lähteen, kautta on hahmotettavissa mentaalisia teks-
tejä tai pikemminkin niiden taustalla olevia pitkäkestoisia kollektiivisia ra-
kenteita, jotka tässä tapauksessa liittyvät vieraan ja tuttuuden luokittelui-
hin sekä ’toisen’ kohtaamiseen. Pitkä kesto tarkoittaa kulttuurin ja raken-
teen muutoksen tasoa.

Keskipitkä taso on diskurssin taso. Keskipitkälle tasolle kuuluvat erilai-
set audiovisuaaliset ja tekstuaaliset järjestykset, robottien käytännön to-
teutukset ja kuvaukset sekä draamalliset lajityypit, jotka saattavat säilyä
vuosikymmenestä toiseenkin samantapaisina. Se pitää sisällään luokitte-
lun ja erottelun pitkään muuttumattomana pysyvät käytännöt. Seppo
Knuuttila onkin kirjoittanut ”perinteen painovoimasta”, jonka vaikutuksesta
uusilla kertomuksilla on taipumus muokkautua perinteeksi tunnistettaviin
muotoihin. Knuuttilan mukaan perinteen painovoima on yhteydessä yh-
teiskunnallisten suhteiden painovoimaan ja sen piirissä tapahtuviin muu-
toksiin.331 Keskipitkän aikatason yhteydessä onkin tarpeen kysyä, millai-
sia audiovisuaaliset ja tekstuaaliset järjestykset ovat, miten ne vakiintu-
vat ja miten mahdollisesti uudistuvat tai purkautuvat. Yhtä lailla on aiheel-
lista kysyä, mikä kantaa mukanaan edellisiä pitkän keston ilmiöitä. Entä
miten ne otetaan vastaan ja miten niitä tulkitaan kussakin historiallises-
sa tilanteessa?

Lyhyelle aikatasolle asettuvat yksittäiset kuvaukset ja tulkinnat. Niiden ole-
massaoloa voidaan kysyä suhteessa oman aikansa välittömiin tilannekonteks-
teihin: miksi tällainen tulkinta tehtiin, miksi esimerkiksi robottitulkinnat kiin-
nostivat, miten erosivat aikaisemmista, mitä tilannetta tai asiaa ne kommen-
toivat? Lyhyt kesto tarkoittaa strategisten ja taktisten muutosten tasoa, ja on
kysyttävä, miten taktiikat ja strategiat artikuloituvat kussakin tilanteessa.

Yksittäiset lähteet, vaikkapa eri robottitulkinnat tai esitykset, leikkaavat
kaikkia aikatasoja. Yksittäisen tulkinnan kautta, lähdettä tutkimalla, voi
hahmottaa eri tasoilla liikkuvia ilmiöitä, ja tärkeäksi kysymykseksi nousee
juuri eri aikatasoilla liikkuvien ilmiöiden keskinäinen suhde. Mutta ilmiöi-
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den ja niiden suhteen hahmotusta ei voi tehdä, ellei yksittäisiä tulkintoja
tarkastella suhteessa muihin tulkintoihin ja esityksiin. Yksittäisiä lähteitä on
tarkasteltava suhteessa toisiin samalla tavalla kuin lähdetulkintaa on tarkas-
teltava suhteessa muihin tulkintoihin.

Täytyy myös muistaa, ettei leikkauskohdasta paljastu vain yhdenlaisia
rakenteita. Vaikka liikuttaisiin pisimmänkin keston tasolla, yksittäinen esi-
merkki sitoutuu useisiin kollektiivisiin rakenteisiin. Tutkijan oma mieliku-
vitus ja kulttuuri sekä tutkimuksen rajaus viime kädessä sanelevat, mitä
soitinääniä tai makuvivahteita leikkauksesta nostetaan esille. Tästä syystä
olen pitkälti rajannut demonisuuden tai kaksoisolennon myyttien tulkin-
takehikot tämän tarkastelun ulkopuolelle – osittain tietoisesti mutta myös
tiedostamatta omia rajoituksiani.

Lisäksi on selvää, että tutkimuskohteeseeni liittyy useita vivahteita, joi-
ta en ole osannut edes havaita, mutta joku toinen kenties osaa. Samaten
aikalaismerkitys vaikkapa tieteisfiktion kokemuksessa on saattanut olla
aivan erilainen tai vähemmän pohdiskeleva kuin mitä tutkijan silmiin näyt-
tää. Tieteisfiktio on tarjonnut kuluttajilleen kertakäyttöviihdettä, eskapis-
tista fantasiaa. Tuottajilleen se on ollut tapa tehdä voittoa. Tässä tapauk-
sessa on tietenkin kysyttävä, mikä määrittää vaikkapa suositun tai hylätyn
eskapismin eron. Kuitenkin tutkijan ongelmana on turhan järjen tai mer-
kityksellisyyden etsiminen sellaisista tilanteista, joissa nimenomaan järjet-
tömyys on perimmäinen merkitys.

Robottikeskustelut toistuvina topoksina

On myös toinen näkökulma, joka korostaa jatkuvuutta suhteessa kulttuu-
rihistoriaan ja teknologian tutkimukseen. Se on media-arkeologisen tutki-
muksen perinne. Suomessa erityisesti Erkki Huhtamon tunnetuksi tekemä
media-arkeologia pyrkii kaivautumaan pintaa syvemmälle mediateknolo-
gian historiaan. Media-arkeologia kurkottaa ohi yksittäisten innovaatioiden
totunnaisten synty- ja kehitystarinoiden.

Media-arkeologialle on tyypillistä yksittäisten teknologisten innovaatioi-
den välisten rajojen ylittäminen ja vertailujen tekeminen eri aikojen tek-
nologiakulttuurin ilmiöiden välillä. Vertailussa ei kiinnitetä päähuomiota
laitteiden eroihin vaan käyttötapojen, kokemusten, tulkintojen ja tuntemus-
ten yhtäläisyyksiin. Yhtäläisyyksien etsiminen ei kuitenkaan merkitse epä-
historiallisten lakien tai lainalaisuuksien luomista. Hyvä media-arkeologi ei
syyllisty historioitsijoiden pelkäämään anakronismiin, joka tarkoittaa liial-
lisen tuttuuden harhakuvitelmaan joutumista. Anakronistisessa tulkinnas-
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sa tutkimuskohteen ilmiöt ja ihmiset selitetään tutkijan kaltaisina. Eli ku-
ten Jorma Kalela on todennut, tutkija on antanut omalle todellisuuskäsi-
tykselleen ja kielelleen ”oikean” tai ”objektiivisen” aseman. Anakronismiin
on erityisen helppo syyllistyä lähihistoriaan kohdistuvissa tutkimuksissa,
sillä vanhempien aikojen tutkijalle käsitys itselleen vieraan kulttuurin tut-
kimuksesta on helpommin käsitettävissä.332

Teknologian historian populaariesimerkeissä anakronismi esiintyy mo-
nesti korostetussa asemassa. Anakronismi näkyy paralleeli- ja analogiatul-
kinnoissa, joissa todetaan, miten internet-keskustelu ja sen piirissä tapah-
tuvat muutokset ovat kehityskaareltaan samanlaisia kuin esimerkiksi radiota
tai puhelinta koskeva keskustelu aikaisemmin.333 Tällöin historia näyttäy-
tyy mekanistisena ja orgaanisena, ei muuttumattomana mutta väistämät-
tömästi ja lainalaisesti itseään toistavana oravanpyöränä.

Erkki Huhtamo korostaa historiallisen kontekstin, tilanneyhteyden ja eri-
tyislaadun, merkitystä.334 Kysymys pysyvyyden ja muutoksen suhteesta jää
kuitenkin hieman epäselväksi media-arkeologisessa tutkimuksessa. Sama
epämääräisyys vaivaa tutkimuksen kohteen paikantumista. Media-arkeolo-
git sivuuttavat useimmiten alueellisen erityislaadun ja sijoittavat kertomuk-
sensa johonkin länsimaisen tai vaihtoehtoisesti japanilaisen maailman ylei-
selle, yhtäläiselle ja hämärälle akselille. Ilmöitä tarkastellaan osittain soke-
asti hegemonisten teknologiaedelläkävijöiden ehdoilla hegemonisuuden
luonnetta kyseenalaistamatta. Vaikka media-arkeologinen tutkimus yleensä
kieltää alkuperäisyyden, niin senkin taustalla vaikuttaa ajatus jonkinlaisesta
ilmiöiden diffuusiosta, valumisesta keskuksista reunoille.

Keskeistä media-arkeologiassa on syklinen tai spiraalimainen aikakäsi-
tys. Huhtamo viittaa tutkimuksissaan keskiajantutkija ja kielitieteilijä Ernst
Robert Curtiuksen topos-teoriaan. Topokset ovat kaavamaistuneita tyylil-
lisiä ja temaattisia elementtejä, jotka ”välittyvät kirjallisissa perinteissä ja
muodostavat niiden ’rakennusmateriaalin’. Ne voidaan tulkita kulttuurisiksi
motiiveiksi, jotka vuoroon aktivoituvat, vuoroon koteloituvat ja tulevat taas
jossain yhteydessä varustetuiksi uusilla merkityssisällöillä.”335

Topos-sana oli peräisin antiikin retoriikasta. Topokset olivat väittelijän
käyttämiä retorisia keinoja (esim. oman persoonan vähättely, luonnon ylis-
täminen, maailman järjettömyyteen vetoaminen), jotka levisivät roomalai-
sesta oikeudesta ja politiikasta kirjallisuuteen. Janne Tunturi toteaa, että
Curtiuksen mukaan topokset kliseistyivät, mutta niiden merkityksellisyys
ei vähentynyt. Toposten historiallistuminen, arkipäiväistyminen, merkitsi
kirjallisen kulttuurin perustan ja tietyn eurooppalaisen perinnön syntyä.336

Topos yhdistää media-arkeologian ja mentaliteettihistorian jollain tasolla
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toisiinsa. Jacques Le Goff huomioi toposten muodostavan mentaliteettien
perustan, vaikkei painota topos-käsityksessään toposten syklisyyttä. Topos-
ten tutkimus on olennaista varsinkin kun selvitetään, miten mentaliteetit
korvautuvat uusilla mentaliteeteilla.337

Media-arkeologisesti tutkijat ovat tarkastelleet erityisesti multimedian, elo-
kuvan ja kirjoittamisen historiaa, ja osoittaneet näiden teknologioiden sisäl-
tämät hyvinkin pitkät kokemukselliset jatkuvuudet ja toistuvuudet.338 Erkki
Huhtamo haluaa esimerkiksi puhua elävän kuvan kulttuurista elokuvakult-
tuurin sijaan, jolloin laaja näkökulma ja erilaisten kulttuuristen käytäntöjen
yhteisvaikutus korostuvat.339 Samalla tavalla voitaisiin autokulttuurin sijaan
kirjoittaa vaikkapa liikkumisen tai mekaanisen liikkumisen kulttuurista, jol-
loin kysymys ensimmäisestä autosta tai varhaisimmasta suomalaisesta au-
tosta muuttuisi vähemmän merkitykselliseksi.340 Keskeiseksi yksittäisten liik-
kumisvälineiden sijaan tulisivat liikkeen kokemus ja liikkeen havainnoiminen,
mikä yhdistää ilmiön myös elävän kuvan kulttuuriin.341 Yhtä lailla keskeistä
on liikkeen esittäminen. Media-arkeologia pohjaa tässä voimakkaasti Michel
Foucault’n käsityksiin tiedon arkeologiasta, jossa ensimmäisyyden tai alku-
peräisen etsiminen osoitetaan epäolennaiseksi – tai jopa mahdottomaksi.342

Tässä tapauksessa saattaa näyttää siltä, että yksittäiset tekniset innovaa-
tiot jäävät sivummalle, braudelilaisittain lyhyen keston tapahtumahisto-
rialliselle ajanjaksolle. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös laitteet itsessään,
aina teknisestä toteutuksesta, muotoiluun, merkityksiin ja käyttötarpeisiin
sisältävät erikestoisia ajallisia rakenteita. Ne kantavat topoksia tai menta-
liteetteja, jotka eivät liity pelkästään laitteen ensisijaisimmalta näyttävään
käyttötarkoitukseen.

Media-arkeologisessa tutkimuksessa kiinnitetään myös yhtäläistä huo-
miota sellaisiin teknologioihin, jotka ovat hävinneet tai jotka eivät koskaan
saaneet laajempaa jalansijaa – tai jalansijaa ollenkaan. Tähän puoleen on
teknologian sosiaalisen ja kulttuurisen tutkimuksen piirissä kiinnitetty huo-
miota viime aikoina laajemminkin. Wiebe E. Bijker ja kumppanit puhuvat
symmetrisestä selitysmallista ja joustavasta tulkinnallisuudesta: mahdolli-
sia teknologisia ’onnistumisia’ ei voi selittää ilman katkenneiden polkujen
ja ’epäonnistumisten’ sosiaalisen rakentumisen tulkintaa. Teknologinen
kehitys ei ole lineaarista.343 Mainio esimerkki hävinneiden teknologioiden
kartoittamisesta on kyberpunk-kirjailija Bruce Sterlingin käynnistämä val-
taisa dead media -projekti, joka kerää internetiin tietoja hävinneistä me-
dioista ja teknologioista.344

Yhtenäinen tutkimuskoulukunta media-arkeologia ei suinkaan ole. Tut-
kijoiden suhde esim. Foucault’n tiedon arkeologiaan ja (jälki)struktu-
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ralistisiin tutkimusperinteisiin vaihtelee. Samaten vaihtelua on siinä, millai-
seksi tekstuaalisen ja materiaalisen suhde määrittyy silloin kun puhutaan
”diskursiivisesta näkökulmasta”: tarkoitetaanko diskursiivisella pelkästään
kielellisiä käytäntöjä vai ilmeneekö tai manifestoituuko se myös konkreetti-
sesti erilaisina laitteistoina ja tekniikoina? Media-arkeologiaa yhdistää katseen
suuntaaminen kauemmas ja laajemmalle sekä teknologisen determinismin
kritiikki, mikä tuo sen yhdeksi erityistapaukseksi teknologian sosiaalisen tai
kulttuurisen rakentumisen tutkimustapaperheestä.345 Media-arkeologia ei
kuitenkaan sinänsä ohjaa tutkimusprosessia yksityiskohtaisesti, vaan toimii
pikemminkin ajattelun taustalähtökohtana. Se ei ole mikään malli tai sap-
luuna, jonka läpi erilaisia tutkimuskohteita voisi tarkastella.

Tietokoneiden tai robottien tapauksessa tarttumapinnan laajentaminen
yli mediarajojen ei ole yhtä selkeää kuin kenties elävän kuvan tai liikku-
misen tapauksessa. Onhan tietokoneille tyypillistä metakonemaisuus, toi-
miminen toisten koneiden kontrolloijana, ohjaajana ja yhdistäjänä. Tieto-
kone liittyykin itsessään multimedian ja elävän kuvan arkeologian perin-
teeseen, mutta myöskin tietämisen, laskemisen, mekanisoimisen ja teknii-
kan inhimillistämisen kulttuureihin. Tämän takia – jälleen kerran – käytän
media-arkeologiaa pikemminkin ajattelun apuvälineenä, yhtenä mahdol-
lisena työkaluna robottikertomusten luonteen ja merkityksen tulkinnassa.
Samaten on taas todettava, että tutkijan on vaikea yhdessä tutkimukses-
sa käsitellä useampia niistä media-arkeologisista perinteistä, joihin tieto-
koneet kytkeytyvät. Yhdistän media-arkeologian tässä braudelilaiseen ai-
kakäsitykseen, eri kestojen yhtäaikaiseen vaikutukseen.

Robottikertomuksia tai populaarikulttuurin robottihahmoja kokonaisuu-
dessaan voi ajatella topoksina (topoi), kaavamaistuneina kulttuurisina ele-
mentteinä. Kaava ei tässä tapauksessa ole yksiselitteinen malli tai laki vaan
luonteeltaan joustava. Robottidiskurssi välillä aktivoituu ja tulee suosituksi,
toisinaan koteloituu, menettää suosiotaan. Tai oikeastaan robottidiskurssin
sijasta pitäisi puhua automaatin tai automatan, itsenäisesti toimivan ihmisen
rakentaman älykoneen diskurssista, jolloin saavutetaan ajallisesti ja paikal-
lisesti laajempia ulottuvuuksia. Robottidiskurssi on vain eräs kontekstisidon-
nainen osa automatan diskurssia.346 Ja tässä tapauksessa diskurssi rakentuu
hyvin moninaisten materiaalisten ja audiovisuaalisten tulkintojen ympärille.

Yhtenäisten toposten sijasta onkin aiheellista puhua eri kestoisista ja laa-
juisista topoksista tai sykleistä. Makrotoposten sisällä on useita mikrotopoksia
ja -syklejä, jotka tuottavat robottikäsityksiä toistuvasti näkyviksi, uudelleen
tulkiten. Olennaiseksi kysymykseksi tässäkin tapauksessa nousee se, miten
ja miksi topokset sitten oikein aktivoituvat tai koteloituvat. Mikrotasolla se-
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litysten hakeminen on kenties helpompaa. Teknologisen innovaation suo-
sio tai keskustelu innovaatiosta on usein itseään vahvistava ilmiö, jonkinlai-
nen kierre. Innovaatio tarkoittaa tässä tapauksessa yhtä hyvin IBM 650 -elekt-
ronikonetta kuin Karel Capekin R.U.R.-näytelmän robottikuvaustakin. Suo-
situista keskustelunaiheista ja esittämisen tavoista tulee yhä suositumpia, kun
haetaan yhteisyyttä, yhteistä ja hyväksyttyä suhtautumistapaa ja paradigmaat-
tista näkökulmaa. Tyypillistä on myös se, että innovaatiot tai ainakin radi-
kaalit, räjäyttävät keksinnöt syntyvät useammissa paikoissa yhtä aikaa vah-
vistaen toisiaan. Tutuimmat esimerkit löytyvät kenties puhelimen ja eloku-
van piiristä. Kyse on ollut keksijöiden välisistä kontakteista ja kenties jaetuista
taustalähtökohdista, mutta myös kulttuurisesta tarpeesta, tarpeesta tietyn-
laisen keksinnön tai kehitelmän tekemiseen. Tarpeen on saanut aikaan to-
dellinen tai symbolinen käyttötarve tai sitten rakentumassa ollut teknologi-
nen järjestelmä on ikään kuin vaatinut jonkun osasen kehittämistä. Sama-
ten toisiaan vahvistavat myös samanaikaisesti suosiota saavat teknologiset
innovaatiot, kuten automaatiotekniikan, avaruustekniikan ja atomivoiman
yhteydessä 1950-luvulla tapahtui, vaikka ne (tai niiden tekijät) toisaalta kil-
pailivat keskenään huomiosta – ja rahoituksesta.

Yksilön elämänkulussa asiat ja käsitykset saattavat jäädä muhimaan ja
ne aktivoituvat, kun tilanne on jostain syystä otollinen: uusi radikaali(na
esitetty) innovaatio laukaisee aikaisemmat haaveet ja uhkakuvat, räjäyttää
kotelot auki. Sen avulla yritetään vastata yleiseen tarpeeseen ja haavee-
seen, vaikkapa vapautumisesta tai mielihyvän saavuttamisesta. Tämä toki
mahdollistaa myös uudistumisen, uudenlaisten teknologiatulkintojen teke-
misen erityyppisiä tuttuja aivan toisten kokemusten piiristä tulevia vaikut-
teita yhdistäen.

Tässä luvussa olen useaan otteeseen sivunnut kysymystä tietokoneen
ja ihmisen suhteesta, koneiden käyttämisestä ja hyödyntämisestä. Pääosissa
on kuitenkin ollut uuden tietotekniikan esittely ja esittelyyn ja varhaiseen
käyttöön liittyvä kokemusmaailma 1920-luvulta 1950-luvulle. Tietotekni-
nen kokemus on tarkoittanut spektaakkelin kokemista ja popularisoimis-
ta attraktion tekniikan avulla. Seuraavassa luvussa syvennän käyttäjä-, tai
pikemminkin työkeskeistä näkökulmaa asiantuntijuuden ja sukupuolen
kautta. Koneen kokemus viittaa nyt kokeneisuuteen ja sen muuttamiseen
asiantuntijuudeksi. Kohteena on siis nimenomaan tietokoneen käyttäjä sekä
hänen erikoisosaamisensa määrittyminen.

Käsittelen ensin lyhyesti tietojenkäsittelytöiden syntyä. Sitten syvennyn
tietokonetyön ja asiantuntijuuden julkiseen määrittymiseen erityisesti am-
mattilehtien perusteella. Lopuksi täydennän kokonaistulkintaa tutkimalla
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atk-ammattilaisten populaarirepresentaatioita ja stereotypioita: millaisia
olivat valkotakkiset juhlalliset koneinsinöörit ja sosiaalisesti rajoittuneet ko-
neintoilijat, ”hakkerien”, ”nörttien” ja ”giikkien” edeltäjät tai sievästi työs-
kentelevät naispuoliset reikäkorttilävistäjät? Miten kuvasto oli yhteydessä
työn, tekniikan ja asiantuntijuuden määrittelyyn?

Keskityn seuraavassa luvussa 1960-luvun suomalaiseen kontekstiin. Ajan-
jakso oli tietojenkäsittelyn merkityksen voimakkaan kasvun aikaa. Työn-
tekijöiden määrä kasvoi ja konkreettiset laajat automaattisen tietojenkä-
sittelyn vaikutukset alkoivat näkyä. Samaten käsitykset tietokonetyöstä ja
asiantuntijuuden luonteesta alkoivat vakiintua.

Heuristisesti hyödyntämäni teoreettinen työkalupakki löytyy tämän luvun
mentaliteettihistoriallisen tai media-arkeologisen lähestymistavan sijasta kriit-
tisestä media- ja teknologiatutkimuksesta, tekstuaalisuuksien ja sukupuoli-
järjestelmien tutkimuksesta. Kollektiviteettien ja monitasoisen aikakäsityk-
sen korostus on kuitenkin edelleen läsnä – nyt vain toisella tavalla.
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Tietokone työssä

3.1 Laske, siirrä ja tallenna

Tämän miehen käsissä on miljoonia tietoja, pieniä ja suuria. Geza Gummerus, 5 miljoo-
nan markan hintainen tietokoneen nauhaosa... ATK-ihmisten elämä on työstä johtuen hyvin
säännöllistä. Työhön on tultava kellokorttien tarkkailemina aikoina, samoin poistuttava...
Ja mikäli omiin silmiinsä on uskomista, hyvin monet lävistämön tytöt näyttivät pikaisen
vilkaisun perusteella täyttävän vaatimukset, joita olisi asetettava kaikkien aikojen suoma-
laiselle missille.347

Työntekijäin eläkelaki astui voimaan heinäkuun ensimmäisenä päivänä
1962. Laki määräsi, että kaikki Suomen työläiset ja työsuhteet oli panta-
va rekisteriin. Koskemattomuusperiaatteen mukaisesti työeläke tuli koos-
tumaan työntekijän joka ikisen työsuhteen eläkeosasta, oli kyse sitten va-
kituisesta putkityöstä tai lyhyistä keikkapätkistä. Mutta miten erottaa Tu-
run satamassa ahtaaja-apuna työskennellyt Matti Virtanen hänen samas-
sa kaupungissa telakkatöitä tekevästä kaimastaan?

Työntekijät ja heidän työnsä oli pystyttävä yksilöimään rekisteriä varten.
Tarvittiin tietokoneen palveluita. Työläiset saivat työeläkekortit yksilöllisi-
ne tunnusnumeroineen, josta 1960-luvun puolivälissä kehittyi nykyinen
henkilötunnus. Eläketurvakeskus ja vakuutusyhtiöt perustivat Oy Tietoko-
nepalvelu Ab:n, joka hoiti rekisterin käytännön toteuttamisen IBM-tieto-
koneillaan. Koneisto oli tilattu vuoden 1961 lopulla, ensimmäiset työsuh-
deilmoitukset vietiin rekisteriin marraskuussa 1962 ja helmikuussa 1963
humisevaa koneistoa oli kelpo esitellä tiedotusvälineille. Urakka oli suju-
nut nopeasti.348 Tähän tarvittiin koneiden lisäksi ihmisiä. Työntekijämäärä
atk-alalla kasvoi jatkuvasti.

Testaaja Ulla Boström kertoo seuraavaa atk-työuransa alusta Tietokone-
palvelussa:

Hain lehti-ilmoituksen perusteella operaattoriksi. Sain vastauksen jossa ilmoitettiin, ettei
taloon oteta naispuolisia operaattoreita, mutta lävistäjän paikka on tarjolla ja niin tulin
lävistäjäksi TKP:hen. Tulin taloon 15.5.62. Aluksi harjoiteltiin puhelinluettelosta lävistämistä.
Ensin olin lävistyksessä ja sen jälkeen korjauslävistyksessä.349

3.
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Katkelma kuvaa, miten atk-töihin tultiin alan kasvun vuosina 1960-luvun
alussa. Se paljastaa myös tietokonetyön sukupuolittuneen luonteen. Jot-
kut työtehtävät määrittyivät tai määriteltiin miesten askareiksi, toiset nais-
ten töiksi. Tietotekniikka – niin kuin tekniikka ylipäätään – näyttäytyy usein
miesten hallitsemana, jopa maskuliinisena alueena. Mutta kun tarkastel-
laan tietokonetöitä kokonaisuutena, huomataan, että tietokonetöiden pii-
rissä on aina ollut huomattavasti naisia. Heidän asemansa miehiin verrat-
tuna on vain ollut piilotetumpi, luonteeltaan rutiininomaisempi suhtees-
sa näkyvämpään kehitys-, johtamis- ja suunnittelutyöhön.

Toisaalta varsinkaan myöhemmässä vaiheessa miesten dominanssi ei ole
tarkoittanut, että tietokonealan ”miehisyys” olisi välttämättä ollut yhden-

Kuva 14. Koneella tulostettua esittelygrafiikkaa ja ajatus teknologian muuttumisesta
Valtion Rautateiden tietoteknistymistä käsittelevän jutun kuvituksena. IBM Katsaus 4/
1967, 32-33.
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laista hegemonista, vallitsevaa ja totuttua maskuliinisuutta, johon kuulu-
vat tietyt käyttäytymisen ja fyysisen toiminnan mallit. Nimenomaan joiden-
kin tietokonetöiden ”feminiinisyys” suhteessa käyttäytymiseen, ajatteluta-
poihin ja ruumiinvoimien merkitykseen on ollut omiaan muuttamaan tie-
toteknisen sukupuolisuuden moniulotteiseksi ilmiöksi.

Tietokonetöiden synty

Tietokonetöiden ominaispiirteitä tarkasteltaessa on luontevaa siirtyä var-
sinaista tietokoneaikaa kauemmas. Työtehtävien käytännöt muovautuivat
pitkän aikavälin kuluessa. Tietokonetöitä on syytä käsitellä työ- ja tarve-
lähtöisesti samalla tavalla kuin tietojärjestelmätieteen nykytutkimuksessa
tehdään. Lähtökohtana ihmiskeskeisessä tietojärjestelmätieteessä on, että
tietokone ei ole – tai ei ainakaan saisi olla – autonominen toimija. Tieto-
kone ei tee varsinaisesti työtä tai ainakaan määrittele työtä itsenäisesti. Tie-
tojärjestelmä ei ole olemassa itseään varten, vaan sen on oltava mielekäs
tarvitsijoillensa. Työtä tekevät ihmiset, naiset ja miehet, joiden työn apu-
välineenä kone toimii.350

Modernin tietokoneen tekemät toiminnot jakaantuvat karkeasti kolmeen
osaan: laskentaan (tiedonkäsittely), tiedon siirtoon ja tiedon tallentamiseen,
varastointiin.351 Tietotekniikan oppikirjoissa puhutaan myös viidestä eri työ-
suorituksesta: ”Automaattinen tietojenkäsittely tarkoittaa tietojen keräämis-
tä, siirtämistä, tallettamista, muokkaamista ja jakamista tietotekniikan kei-
noin. Automaattisessa tietojenkäsittelyssä käsitellään nimenomaan tieto-
ja – ei aineellisia tavaroita – ja lopputulos on myös aineetonta tietoa.”352

Vaikka oppikirjamääritelmä korostaa ”tiedon aineettomuutta”, tiedonkä-
sittelymenetelmillä ja tiedon esittämistavoilla on useita aineellisia ja histo-
riallisesti kehittyneitä muotoja. On aiheellista puhua kirjaamisen ja tiedon-
hallinnan kulttuurista, sillä tiedonhallinta on ollut vakiintuneen yhteiskun-
tajärjestelmän tunnus jo tuhansia vuosia.

Martin Campbell-Kellyn ja William Asprayn mukaan (sähkö)mekaaniset
ja myöhemmin elektroniset tietojenkäsittelylaitteet tulivat korvaamaan ja
helpottamaan muutamaa työtehtävää. Laitteet tukivat yhtäältä konttoris-
tin ja kirjurin (clerk), toisaalta matemaatikkojen töitä.353 Tähän jaotteluun
pohjautui vielä 1960-luvulla voimakas kahtiajako tieteellis-teknisiin ja kau-
pallis-hallinnollisiin tietokonetöihin.354 Jaottelusta seurasi eriytyneitä vaa-
timuksia koneille, vaikka elektronikonetta markkinoitiin yleiskäyttöisenä
(all-purpose machine), lähes kaikkeen pystyvänä laitteena. Universaaliko-
neen ihanne oli ollut olemassa jo pitkän aikaa.
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Tieteellis-teknisellä sektorilla painotettiin koneen laskunopeutta. Käyt-
täjät syöttivät koneelle malleja ja yhtälöitä, joissa syötteen tai tulosteen
koko ei sinänsä ollut suuri, mutta varsinainen laskutoimitus, yhtälön rat-
kaiseminen oli koneellisena(kin) operaationa monimutkainen. Koneen suuri
laskentateho oli haluttu ominaisuus.

Kaupallis-hallinnollisissa tehtävissä tiedontarvitsijat arvostivat koneel-
ta mahdollisimman nopeaa tiedonsiirtoa, tallennusta ja mekaanista lajit-
telukykyä. Koneen tekemät laskutoimitukset olivat sinänsä yksinkertaisia
peruslaskelmia ja lajitteluoperaatioita. Tietoainesta, dataa, täytyi käsitellä
massoittain esimerkiksi väestölaskennan, varastokirjanpidon, rekisteröin-
nin, tilitietojen ja palkanlaskennan yhteydessä. Koneet muotoiltiin ulkoi-
sestikin sellaisiksi, että suhde perinteisiin konttoritöihin ja konttorikonei-
siin tuli selkeästi esille.355 Kommunikaatio laitteiden kanssa, tietojen syöt-
tö- ja tulostus, hoitui pitkälti kirjoituskoneiden, ohjaustaulujen, reikäkort-
tikoneiden ja reikänauhaohjainten avulla. Ja myöhemmin suhde kontto-
rityöhön tiivistyi koneen ohjelmien graafisen käyttöliittymän työpöytä-
metaforan kautta.

Käytännössä jaottelu teknis-tieteelliseen ja kaupallis-hallinnolliseen tie-
tojenkäsittelyyn ei tosin ollut ollenkaan näin selkeä.356 Suomen maantie-
teellisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti suppealla alueella rajoja ylitettiin.
Ja oli olemassa sellaisia tietokoneiden käyttäjä- tai tarvitsijaryhmiä, jotka
sijoittuivat välimaastoon. Tieteellisen ja kaupallisen rajavyöhykkeellä toi-
mivat esimerkiksi vakuutusmatemaatikot, jotka suunnittelivat arviolaskentaa
reikäkorttikoneita ja konttorisovellutuksia käyttäneissä yrityksissä.357

Matemaattista maailmanhallintaa

Laskulaitteiden kehitys on ensinnäkin yhteydessä matemaattisiin tarpeisiin.
Yksi varhaisista laskulaitteista oli helmitaulu, Abacus, joka tunnettiin jo mui-
naisten korkeakulttuurien parissa. Kaupallisten laskelmien lisäksi matema-
tiikka liittyi keskeisesti ajan ja paikan määrittämiseen ja tähtien tutkimiseen.

Keskiajalla Euroopassakin laskenta ja laskulaitteet sekoittuvat ajan mit-
taamisen ja kalenterin laatimisen tematiikkaan. Muun muassa Arno Borst
on tarkastellut tätä aikakautta kirjassaan From Ancient Computus to Modern
Computer. Hän toteaa, etteivät tietokoneen käytön luonne tai tarpeet ole
eronneet laskemiseen, ajanmittaamiseen tai paikanmäärittämiseen liitty-
vien varhaisempien laitteiden käytöistä. Laitteet olivat luonteeltaan ratio-
naalisia, empiristiseen maailmankuvaan sitoutuvia. Ne mittasivat ja laski-
vat todellisuuden osia, auttoivat ihmisiä ymmärtämään ympäröivää maail-
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maa.358 Käyttäjä asettui objektiivisen tarkkailijan asemaan. Hän teki huo-
mioita ja löysi lainalaisuuksia.

Borstin mukaan englanninkielessä käytössä oleva termi ’computer’ perus-
tuu latinan sanaan ’computus’, joka keskiajalla tarkoitti organisoitua sato-
luetteloa, kirjaa täynnä numeroja tai kirjaa ajasta. Siihen liittyi arvioitavuus
ja standardointi. Data-sanan pohjana oleva ’datum’ taas viittasi määrättyyn
päivään, jolloin joku tietty asia ilmoitetaan, esimerkiksi hallitsijan päätös.359

Sana ’computer’ puolestaan viittasi yleensä sellaisiin ihmisiin, jotka laativat
kalentereita tai tekivät muita aikaa vieviä laskutoimituksia. Martin Campbell-
Kelly ja William Aspray mainitsevat, että toiseen maailmansotaan asti ’com-
puter’ tarkoitti lähinnä sellaisen ammattikunnan edustajaa, jonka työ koos-
tui pitkälti tähtitieteellisestä tai tilastollisesta laskennasta.360

Työn rationalisoinnin myötä oli 1800-lopulta lähtien esitelty joitakin
koneita, joilla kompuutterien työtä voitiin säästää tai korvata. Näitä lait-
teita kutsuttiin samalla nimellä kuin vastaavia töitä tehneitä ihmisiä (esim.
statistical computer).361 Kone sai siis nimensä aikaisemmasta inhimillises-
tä työtehtävästä. Ainoastaan myöhemmin pois kulunut etuliite, ’statistical’
tai ’electronic’ viittasi tekniseen luonteeseen. Nimeäminen on esimerkki
teknologisesta inertiasta, kulttuurisesta hitaudesta tai pikemminkin sidok-
sista ja silloista, joiden avulla teknologian uusia elementtejä hitsattiin yh-
teen vanhojen teknologioiden, toimintatapojen ja käsitteiden kanssa.362

Tässä tapauksessa kyse oli lisäksi laskennan teollistamisesta, koneistami-
sesta ja tehostamisesta.

Inhimillisten ja koneellisten computerien työ yhdistyi toisen maailman-
sodan aikana. Liittoutuneet rakensivat sähkömekaanisia laitteita, jolla py-
rittiin etupäässä saksalaisten salakirjoitusviestien selvittämiseen. Myös sak-
salaisilla oli omia konehankkeita. Sodankäynnin tarpeisiin rakennettiin yhä
tehokkaampia laitteita. Yhdysvalloissa kehitettiin ENIAC-konetta (Electro-
nic Numerical Integrator And Computer,1943–1946), jota pidetään useim-
miten ensimmäisenä elektronisena tietokoneena.363 Taitavimmista aikaisem-
pia sotalaskukoneita käyttäneistä henkilöistä, joista suurin osa oli naisia,
alettiin kouluttaa sodan aikana uuden koneen ohjelmoijia ja käyttäjiä. Nais-
kompuutterit toimivat siis ensimmäisinä tietokoneohjelmoijina, mutta tässä
vaiheessa – ja myöhemminkin – ohjelmointiosaaminen, softwarepuoli
koettiin miesten tekniseen hardware-osaamiseen verrattuna merkitykset-
tömämpänä alueena. Lisäksi ” ENIAC-naiset” saivat muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta lähtöpassit sodan jälkeen miesten palattua rintamalta.364
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Kaupallis-hallinnollista tietojenkäsittelyä

Tieteellis-teknisellä puolella ihmisperäinen ja koneellinen laskenta kytkey-
tyivät useilla tasoilla toisiinsa koneiden ja ihmisten rinnastamisesta lähtien.
Ainakin ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana Suomen
konttoreissa tunnettiin kalkylaattorin työnimike. Kalkylaattorin tehtäviin
kuului laskelmien ja tilastojen laadinta.365 Näitä samoja tehtäviä hoitivat –
ihmisten ohjauksessa tietenkin – osittain toisen maailmansodan jälkeen
markkinoidut elektroniset kalkulaattorit, reikäkorttikoneinstallaatioon kuu-
luneet laitteet, jotka pystyivät aikaisempaa hieman monimutkaisempien
lasku- ja lajitteluoperaatioiden tekoon. Niidenkin esittelyyn kuului aiem-
min mainittu robotti- ja sähköaivoretoriikka.366

Kasvava raha- ja tietoliikenne merkitsivät ensin näitä töitä tekevän hen-
kilöstön määrän sekä töiden koneellistamisen lisääntymistä. Tietojenkä-
sittely leimasi yhteiskunnan olemusta. James Beniger on jopa kirjoitta-
nut 1800-luvun loppupuolella kiihtyneestä tietojenkäsittely- ja tietoliiken-
nejärjestelmien synnystä kontrollivallankumouksena, johon keskeisesti
kuului teknisten apuvälineiden käyttö ja kehittäminen sekä tilastointitar-
peen kasvu.367

Konttori- ja tiedonhallintatoimintojen paisumisesta ei välttämättä seuran-
nut koneellistumista. Britanniassa konttorikoneita otettiin laajamittaisem-
min käyttöön vasta 1920–1930-luvuilla, Yhdysvalloissa jo 1800-luvun lo-
pulla. Siellä kaupallis-hallinnollisen sektorin kasvuun oli keskeisesti liitty-
nyt myös tekniikan kehittäminen ja käyttö. Laitteista tunnetuimpia olivat
ja ovat Herman Hollerithin kehittämät reikäkorttikoneet, joilla vuodesta
1890 lähtien hoidettiin kymmenvuosittain toistuneen maanlaajuisen väes-
tönlaskennan, Censuksen, tulosten koonti ja raportointi – urakka, joka
väkiluvun kasvaessa muuttui yhä jättimäisemmäksi.368 Armand Mattelart viit-
taakin kriittisesti todennäköisyyslaskentaan, ”keskimääräisen ihmisen” aja-
tukseen ja numerotiedon avulla tapahtuvaan joukkojen hallinnan poliittiseen
normiin. Hänen mukaansa nimenomaan reikäkortit ja reikäkorttikoneet olivat
keskeisiä hallinnan ja rekisteröinnin toteutuksen apuvälineitä.369

Martin Cambell-Kellyn mukaan Britannian viktoriaanista järjestelmää lei-
masivat konttoristien pitkälle viety erikoistuminen sekä mekanisoinnin
puute. Se ei estänyt laajamittaista tietojen tai rahojen käsittelyä. Tarvittiin
vain hienostunut manuaalinen kirjanpitojärjestelmä ja halpaa työvoimaa.
Suurista manuaalisen tietojenkäsittelyn järjestelmistä varhainen oli Lontoon
Clearing House, jossa brittiläisen imperiumin yritykset vaihtoivat šekkejä
ja maksusuorituksia. Esimerkiksi vuonna 1839 šekkejä vaihdettiin 954 mil-
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joonan punnan edestä, ja kaikki rahaliikenne tapahtui ihmisvoimin. Rau-
tatieverkoston kasvu johti informaatioverkoston, Railway Clearing Housen,
perustamiseen. Tietoliikennettä puolestaan hoidettiin Central Telegraph Of-
ficessa, jossa 1900-luvun alkuun mennessä työskenteli 4500 virkailijaa,
jotka välittivät 120 000–160 000 sähkettä päivässä. Näissä töissä miehet
korvattiin nopeasti halvemmilla työntekijöillä, nuorilla naisilla ja pojilla.370

Miksi eri maiden tietojenkäsittely kehittyi poikkeavin tavoin? Yhdysval-
tojen ja Britannian teknistymisen eroja voi selittää muun muassa sillä, että
Yhdysvalloissa jo 1800-luvussa vallinnut järjestelmällisen johtamisen ideo-
logia (Systematic Management) levisi Britanniaan vasta ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen.371 Näin lienee ollut myös Suomessa, jossa pitkälle vie-
tyyn mekanisointiin ei ollut tarvetta paljon kevyempien organisaatioraken-
teidenkaan takia. Eroihin vaikuttivat niin ikään kansallisesti muovautuneet
laskennan tarpeet, teknologiakäsitykset – sekä tässä tapauksessa erityisesti
työvoimapolitiikka.

Konttorityötä tutkinut Susanna Fellman toteaa, että konttorihenkilökun-
nan määrä kasvoi nopeasti Suomessa maailmansotien välisenä aikana. Hen-
kilökunnan määrä lisääntyi yrityskoon kasvaessa. Samalla konttorityö tek-
nistyi puhelimien, kirjoituskoneiden ja laskukoneiden myötä. Suomessa
otettiin käyttöön ensimmäiset reikäkorttilaitteistot, jotka tulivat varhaisessa
vaiheessa Tilastollisen Päätoimiston (1922–1923), tullihallituksen, rautatie-
hallituksen (1929) ja muutamien vakuutusyhtiöiden (1920-luvulla Salama
(1923), Suomi (1924–1927), Sampo (1927) ja Pohjola (1928)) käyttöön.
Miehet toimivat koneiden valvojina, naiset pian yhä enemmän datan syöt-
täjinä ja käsittelijöinä. Vuonna 1930 Tilastolaitokselle esitettiin erityistä palk-
kamäärärahaa Hollerith-koneiden käyttötoimintaa varten, koska ”kokemus
oli osoittanut, että työskentelyä Hollerith-koneilla täytyy välittömästi olla
valvomassa mies, joka itse jatkuvasti niillä työskentelee ja näin pitkäaikaisen
kokemuksensa perusteella tuntee koneet yksityiskohtia myöten.”372

Reikäkorttikoneita markkinoitiin osana konttorikonekauppaa, vaikka ne
myöhemmin osin eriytyivät muista konttorikoneista. Reikäkorttikoneet ovat
nähtävissä sekä järjestelmällisen johtamisen että tayloristisen opin tekni-
sinä ilmentyminä konttoriympäristöissä. Ensimmäisen reikäkorttikoneiden
maahantuojayrityksen nimi oli sattuvasti Systema Oy (vrt. Systematic Ma-
nagement), joka oli muodostunut kreivi Carl Mannerheimin 1880-luvulla
Helsinkiin perustamasta konttorialan erikoisliikkeestä. Systemasta oli 1900-
luvun alkupuolelle mennessä kehittynyt suuri ja lähes monopoliasemas-
sa konttorikonekauppaa hallinnut yhtiö. Systema markkinoi Hollerith-merk-
kisiä koneita, ja saikin myytyä laitteen juuri Tilastolliselle Päätoimistolle.
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Systeman jälkeen Hollerith-koneiden myyntioikeus oli Amko Oy:llä, jon-
ka aikana laitteistot kaupattiin ainakin vakuutusyhtiö Sammolle ja Tullihal-
litukselle.373 Tilastolaitokset sekä pankki- ja vakuutusyhtiöt olivat kansain-
välisestikin tarkasteltuna reikäkorttilaitteistojen varhaisimpia hyödyntäjiä.

Hollerithin yritys muodosti yhden osan laajempaa organisaatiota (Com-
puting-Tabulating-Recording Company, C-T-R), joka 1920-luvulla sai nimen
International Business Machines eli IBM.374 Vuodesta 1936 koneita mark-
kinoi IBM:n suomalainen tytäryhtiö. IBM hallitsi konttorikoneiden mark-
kinoita (reikäkorttikoneiden lisäksi esim. kellokorttilaitteita, ennen pitkää
myös kelloja, kirjoituskoneita, jopa sanelukoneita ja kopiokoneita huonom-
malla menestyksellä), mutta myös Powers ja Bull toimittivat yksittäisiä lait-
teita ennen toista maailmansotaa Suomeen (mm. vakuutusyhtiö Salamaan).
Amerikkalaisella Powersilla oli vahva asema Suomessa erityisesti vakuutus-
yhtiöiden laitteistotoimittajana.375 Kansainvälisesti Powers ja IBM olivat tär-
keimmät keskenään kilpailleet reikäkorttikoneinstallaatioiden valmistajat.376

Hollantilaiset tutkijat ovat kutsuneet 1900-luvun alkupuolen toimistotek-
nologian aikaa osittaisen integraation aikakaudeksi. Edellisen vuosisadan

Kuva 15. Pauligin reikäkorttiosasto työtä todennäköisesti 1939. Etualalla naiset lävistävät
reikäkortteja, lasin takana miehet käyttävät varsinaisia reikäkorttikoneita kuten lajitteluko-
netta. Aarne Pietinen / Suomen IBM:n arkisto.
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lopulla esitellyt laitteet levisivät tällöin laajempaan käyttöön. Samaten käyt-
töön otettiin koneita, esimerkiksi juuri reikäkorttilaitteistoja, kassa- ja kir-
janpitokoneita, jotka mahdollistivat aikaisempien erillisten työtehtävien
teknisen ketjuttamisen ja yhdistämisen. Jotta tämä integraatio olisi onnis-
tunut, käyttäjät ja laitetoimittajat joutuivat tekemään aikaisempaa läheisem-
pää yhteistyötä.377 Reikäkorttiajan työtä luonnehtikin tiedonkäsittelyn suo-
rittaminen toisiaan seuraavissa vaiheissa, joita olivat prosessin suunnitte-
lu, pohjatietojen koodaaminen (lävistäminen), aineiston käsittely (tilastointi,
laskenta ja taulukointi) sekä tulosten raportointi ja tulkinta. Tämän jälkeen
kierros alkoi alusta.378

Toisen maailmansodan melske tarkoitti tietoteknisen tutkimus- ja kehitys-
työn lisääntymistä. Tietojenkäsittelyä, laskentaa ja elektroniikkaa tarvittiin
niin tiedustelussa, aseiden tuhovoiman maksimoinnissa kuin joukkojen ja kes-
kitysleirivankien siirtojen järjestelyssä. Konttoripuolella siviilielämässä sota
merkitsi katkosta, joka siirsi tai häivytti laajempien konttoriteknisten järjes-
telmien käyttöönottoa. Olemassa olevat laitteistot pidettiin Suomessa käyn-
nissä muun muassa naapurimaista saadun avun turvin, kun suomalaiset

Kuva 16. Uusi pieni ja vanha suuri pyöreäkulmainen reikäkortti. IBM Katsaus 2/1969, 52.
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miespuoliset reikäkorttiosastojen työntekijät olivat rintamalla. Jotkut tilatuista
koneista taas jouduttiin hajottamaan muiden laitteiden varaosiksi.379

Oman tutkimuksensa väärti olisikin sen selvittäminen, miten sota vaikutti
reikäkorttiosastojen töiden sukupuolittuneisuuteen. Korvasivatko naiset
tälläkin alalla rintamalle joutuneita miehiä? Tai oliko nainen teknisen työn
tekijänä vain petun tapainen korvike sen aikaa, kun oikeata leipää ei ol-
lut saatavissa? Toteaahan Jennifer S. Light Yhdysvaltojen tieteellisen ja tek-
nisen laskennan (computing) naisistuneen ja samalla menettäneen rekry-
tointiretoriikan päinvastaisista vakuutteluista huolimatta arvostustaan. Las-
kentatyö sai vain vähän enemmän arvonantoa kuin muu toimistotyö. Ligh-
tin mukaan on paradoksaalista, että vaikka naisia oli sodan aikaan julkisuu-
dessa houkuteltu tieteelliseen ja tekniseen työhön, ENIAC-koneprojektin
tapaisissa kriittisissä hankkeissa, heille ei sodan loputtua annettu julkisuu-
dessa omaa ääntä. Naisten tärkeästä asemasta tekniikan tuntijoina ja ohjel-
moinnin kehittäjinä vaiettiin. Koko konehanke näyttäytyi muutaman keskeisen
miehen näkökulmasta. Konetta itseään kutsuttiin älykkääksi, mutta samaa
työtä tehneet naiset eivät saaneet vastaavaa älykkyyden leimaa.380

Sodan jälkeen Suomessa otettiin käyttöön sellaisia reikäkorttikonelait-
teistoja, joiden asentaminen oli aseiden kalistelun takia viivästynyt. Sa-
maten sotakorvausten maksaminen, asuttamistoiminta ja erilaiset eläke-
järjestelyt asettivat tietojenhallinnalle uusia laajempia vaatimuksia. Rei-
käkorttikoneiden määrä lisääntyi niin rahalaitosten, valtionhallinnon, lii-
kennelaitosten kuin teollisuusyritystenkin piirissä. Lisääntymisen teknisenä
syynä oli reikäkorttikoneistojen monipuolistuminen. Ne pystyivät moni-
puolisempaan laskentaan, ja tabulaattori-niminen laite saattoi numero-
jen ohella tulostaa myös kirjaimia.381 1950-luvun puolivälissä reikäkort-
tikoneosastoja oli suomalaisissa organisaatioissa vajaa sata. Reikäkortti-
osastojen työntekijäkunta jakaantui karkeasti reikäkorttien lävistäjiin, ko-
neistojen käyttö- ja kytkentätöistä vastanneisiin operatööreihin sekä
päälliköihin. Tämän lisäksi tarvittiin teknistä huoltohenkilökuntaa sekä
jonkin verran konttorityön suunnittelijoita ja kenties laskentamenetelmiä
määrittäneitä matemaatikoita.382

Mutta kuten Britannian esimerkki osoittaa, toimintojen teknistäminen si-
nänsä ei ollut itsestäänselvyys vaan vaati tuekseen tietynlaisia työvoimaoloja
sekä sellaisen mentaalisen ilmapiirin, jossa tieteellinen ja tekninen liikkeen-
johto olivat merkittävässä asemassa. 1950-luvun kuluessa tällainen ilmapii-
ri alkoi vakiintua. Se sai tuekseen uusia elektronisia tietojenkäsittelylaittei-
ta, jotka muuttivat konttorikoneosastojen luonnetta ja tiedonkäsittely-, tal-
lentamis- ja siirtotöiden luonnetta. Työt alkoivat yhdistyä ja konttorikoneis-
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to integroitua yleiskäyttöisen laitteen, tietokoneen, tuella. Hallinnollisissa,
konttoriteknisissä ja tietoliikenneammateissa työskenteli vuonna 1950 noin
120 000 henkilöä. Määrä nousi 200 000:lla vuoteen 1975.383 Varsinaisissa
tietojenkäsittelykonetöissä olleiden työntekijöiden määrä oli toki tätä huo-
mattavasti pienempi, 1960-luvullakin vain muutamia tuhansia. Sopiva men-
taalinen ilmapiiri syntyi kulttuurisessa prosessissa, jossa teknologian mate-
riaalisen muokkautumisen lisäksi keskeistä oli julkisen keskustelun ja mää-
rittelyn suuri merkitys.

3.2 Tietotekniikan tekstuaaliset yhteisöt

Tietokonetyötä ei voi tarkastella työn määrittelyistä ja työn kuvauksista,
representaatioista erillisenä ilmiönä. Tietokonetyön luonne määrittyy päi-
vittäisessä työssä, mutta myös julkisessa keskustelussa. Keskustelua käy-
dään sekä ammattialan sisällä että laajemmissa yhteyksissä tekstien, pu-
heiden, kuvien, elokuvien ja muiden mediamuotojen kautta. Nämä re-
presentaatiot ja keskustelut rakentavat aktiivisesti tietokonetyön muuttu-
vaa luonnetta. Mutta jos tietokonetyötä tarkastellaan vain tiettyjen julkisten
kuvastojen kautta, kokonaiskuva muodostuu puutteelliseksi. Työn kuvas-
tossa tietyt toiminnot ja tietyt käsitykset nousevat voimakkaimmin esiin.
Tietyn alan ammattilaiset pyrkivät voimakkaasti rakentamaan omaa iden-
titeettiään, ominaislaatuaan ja erityisyyttään näiden representaatioiden
kautta. Seuraavaksi pyrinkin laaja-alaisesti yhdistämään representaatioiden
ja työkäytäntöjen eri tasoja toisiinsa.

Carolyn Marvin on tutkimuksessaan When Old Technologies Were New
(1988) käsitellyt elektronisen kommunikaation ja sähkön kulttuurista raken-
tumista 1800-luvun loppupuolella. Marvin tutkii, miten sähköalan ammat-
tilaiset ”keksittiin”: millä tavoin ammattilaiset itse loivat itsestään eliittiä eri-
laisten tekstuaalisten käytäntöjen ja erottelujen avulla. Marvin käsittelee,
miten sähköalan ammattilaispiirien auktoriteettiasema rakentui.

Carolyn Marvin tukeutuu käsittelyssään keskiajantutkija Brian Stockin esit-
telemään tekstuaalisten yhteisöjen (textual communities) käsitteeseen. Se viit-
taa keskeisten tekstien vakiintuneiden tulkintojen ympärille syntyneisiin
yhteisöihin, pitkälti samat intressit jakaviin ihmisryhmiin. Marvin toteaa, että
1800-luvulla oli neljä eri tekstuaalista yhteisöä, jotka tunnustivat sähköalan
ammattilaisten ja heidän tuottamiensa tekstien auktoriteettiaseman enem-
män tai vähemmän kiistattomasti.384 Teksti tarkoittaa tässä yhteydessä kir-
jallista, kuvallista tai teknistä esitystä teknologisesta toiminnasta. Marvin viittaa
tosin etupäässä kirjallisiin ja kuvallisiin esityksiin sekä luentotilaisuuksiin.
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Tekstuaalinen yhteisö määritti ja hyväksyi tietyn ammattialan peruspe-
riaatteet ja sen, kuka näiden perusperiaatteiden puolesta sai puhua. Yh-
teisöt muodostuivat julkisen keskustelun – tai yksisuuntaisen tiedotuksen
kautta. Yhteisön yleisö halusi tietoa sähköalan kehityspiirteistä. Ammatti-
julkaisujen lisäksi sähköalan tietoutta ammattilaiset levittivät laajemmalle
erityisesti innostuneelle yleisölle suunnattujen lehtien ja kirjojen sekä lu-
entotilaisuuksien avulla. Tekstuaalisen yhteisön toiminnassa olennaista oli
nimenomaan tietyn teknologisen innovaation ja sitä hallitsevan eliitin ko-
rottaminen yhteiskunnallisesti keskeisimpään asemaan.

Tärkeä tekijä sähköalan ammattilaisjoukkoon kuuluville oli niin kutsuttu
elektroninen tai teknologinen lukutaito (electrical literacy, technological li-
teracy), joka tarkoitti kykyä teknologisten laitteiden ymmärtämiseen, käyt-
töön ja tekniikasta keskustelemiseen.385 Professiotutkijat ovatkin puhuneet
tiedollisesta standardoinnista eli aihepiirien ja käsitteiden määrittelystä, joka
on olennainen osa ammatillisuuden tai asiantuntijuuden luomista.386

Elektroninen lukutaitoisuus määritti alan ja sen ulkopuolisten rajan. Tyy-
pillistä tekstuaalisissa yhteisöissä Marvinin mukaan oli erottelujen tekemi-
nen, ihmisten jakaminen sähkötekniseen sisäpiiriin ja ulkopuolisiin. Erotte-
lut näkyivät selvästi esimerkiksi lehdissä julkaistuissa vitseissä ja pilapiirrok-
sissa, jotka oli suunnattu alan ammattilaisille. Niissä oli kuvattu henkilöitä,
jotka eivät osanneet käyttää sähkölaitteita tai eivät ymmärtäneet ammatti-
laisten kielenkäyttöä: ulkopuolisilta puuttui mainittu sähkötekninen lukutaito
tai oppineisuus. Ulkopuolelle jätettiin naiset, mustat ja kouluttamattomat.
He erosivat ulkonäöltään ja käytökseltäänkin sähköalan ammattilaisista.

Harro van Lente korostaa Marviniin viitaten, miten ammattilaiset vara-
sivat itselleen oikeuden ”oikeiden” teknologisten visioiden ja ennusteiden
esittämiseen. Ammattilaiset määrittivät ne kehityshankkeet, jotka olivat rea-
listisia ja tarpeellisia: millaiseen suuntaan maailma, teknologia – ja teks-
tuaalinen yhteisö – olivat muuttumassa.387

Sähkölukutaitoa tutummaksi on viime aikoina Suomessakin tullut tieto-
konelukutaidon (computer literacy) käsite. Tietokoneiden käyttötaito, ”lu-
kutaito” – tai mainosretoriikassa jopa ”puhetaito” – on katsottu perintei-
sen lukutaidon kaltaiseksi jokaiselle kansalaiselle välttämättömäksi perus-
taidoksi, jota yhteiskunnallisten toimienkin avulla on aktiivisesti kehitettä-
vä.388 Markkinoidaanhan nyt myös ”tietokoneajokortteja”, joiden myötä
tietokonetaito vertautuu toiseen merkittävään tekniseen perustaitoon,
autolla ajamiseen.

Tietokoneiden käyttökyky on siis samalla ymmärryksen ja toiminnan
yleinen mittari. Tietokonetaito on koko yhteiskunnan toimivuuden ja ke-
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hittymisen kannalta keskeistä, osa tulevaisuusorientaatiota. Taito on opit-
tava mielellään nuorena tai lähes väistämättä jossain vaiheessa. Tietoko-
nelukutaito ei ole Suomessa ollut niinkään suljettujen tekstuaalisten yhtei-
söjen erottelusta kertova termi vaan hyvinvointivaltioajatteluun ja demo-
kratiaan kuuluva näennäisen avoin ymmärryksen ja osaamisen ilmentymä.
Jotkut tutkijat, Pekka Himanen etunenässä, ovat puhuneet jopa pohjois-
maisesta tietoyhteiskuntamallista. Siinä hedelmällisellä tavalla yhdistyvät
hyvinvointivaltioajattelun ja hakkeri-ideologian informaativapauden pyrki-
mykset. Ideaalikansalainen on ”sosiaalinen hakkeri”, yhteisöllisesti valveu-
tunut ja teknisesti innostunut tietoteknisesti lukutaitoinen eteenpäinpyr-
kijä. Hän on iloinen infotyöläinen, joka ei säästele aikaa tai vaivaa sosiaalis-
teknisessä toiminnassaan.389 Tulkinta muistuttaa 1960–1970-lukujen infor-
maatioyhteiskuntateoreetikkojen visioita aktiivisista teknokansalaisista.

Kuva 17. Tietoyhteiskuntakuvastoa ja retoriikkaa Salora Fellow -kotitietokonemainoksessa
1983–1984.



130

Ajatus tietokonelukutaidon tarpeesta on kuitenkin tässäkin tapaukses-
sa perusluoteeltaan imperatiivinen, käskemisen ja väistämättömyyden
käsite. Perinteentutkija Seppo Knuuttila on kirjoittanut, miten useissa kult-
tuurisissa prosessimalleissa ”tulevaisuudenkuvat lupauksineen muuttuvat ajan
mittaan kaikkialle ulottuviksi, jokaista koskeviksi vaatimuksiksi.” Teknologi-
sen muutoksen retoriikka ei korvaudu Knuuttilan mukaan toisella. Retorii-
kat kietoutuvat toisiinsa niin, ”että lopulta lupaukset osoitetaan yhtäälle ja
vaatimukset toisaalle.”390 Tämä tarkoittaa tietokoneoppivelvollisuutta, tieto-
teknistä koulupakkoa tulevaisuuden nimissä. Se ei merkitse niinkään luetun-
ymmärtämistä tai sellaista kuvan- tai medialukutaitoa, johon liittyy kriittisyys,
kyky kohteen arviointiin. Tietokonelukutaito on tekninen termi viitaten tiet-
tyjen laite- ja ohjelmistotyyppien mekaanisen käytön hallintaan.

Vaikka termiä ’tietokonelukutaito’ (tai jopa puhetaito) ei käytettykään
ennen 1980-lukua tai korkeintaan 1970-luvun luvun lopun informaatioyh-
teiskuntakeskustelua, se oli pinnan alla olemassa jo viimeistään 1960-lu-
vulla. Asiakasjulkaisu IBM Katsaus julisti vuonna 1966 varsin dramaattisesti
ja imperatiivisesti, mitä koulutuksen ja hankintojen viivyttelystä voi seurata.
Keskiössä olivat tosin vielä tässä vaiheessa suuret koneet ja suuret hank-
keet sekä jo korkeammin koulutettujen opiskelijoiden lisäkoulutus:

Elleivät nykypäivän ylioppilaamme saa ATK-opetusta, eivät he pysty toimimaan huomispäivän
tehokkaine kavalifioituina [!] kansalaisina. Tieteellinen tutkimus ei voi enää tulla toimeen
tietokoneitta. Jos meillä on käytettävissämme pelkästään pieniä tietokoneita, voimme tosin
kouluttaa, mutta mihin? Jäämmehän auttamattomasti jälkeen niistä, jotka harjoittavat vakavaa
tieteellistä tutkimustyötä suuriin koneisiin tukeutuen. Onko meillä varaa jättäytyä jälkeen,
vai emmekö haluakaan kansakuntana edetä kehityksen etulinjassa?391

Keskeisiä tietoteknisiä elementtejä sisältävät tulevaisuudenkuvat ja selityk-
set alkoivat syntyä 1960-luvun kuluessa. Tietoteknistä sivistämistyötä teki
yhä useampi taho atk-kirjallisuuden, lehtiartikkelien, radio- ja tv-ohjelmi-
en sekä ammatinvalinta- ja esittelyelokuvien avulla. Sivistystyöhön kuului
niin ikään laajamittaisemman koulutuksen suunnittelu ja käynnistäminen
osana suomalaisen yhteiskunnan lävistänyttä koulutuksenuudistusprojektia.
Ja 1970-luvulta lähtien yhä nuoremmille ikäluokille suunnattiin tietoteknistä
sivistystä. Taustalla oli ajatus automaattisen tietojenkäsittelyn kasvavasta
merkityksestä ja vaikutuksesta kaikilla elämänalueilla. Samoissa yhteyksissä
rakentui kuva tietokoneammateista ja ammattilaisista tulevaisuuden tark-
koina ja tärkeinä tekijöinä.
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Tietotekniikan tekstuaalisten yhteisöjen synty Suomessa

Perustaa tietotekniikka-alan tekstuaaliselle määrittelylle luotiin jo aiemmin,
pitkälti myös alkuvaiheessa alan sisältä lähtevänä kysymyksenä. Tällöin
elektronikonelukeneisuus ei ollut vielä yleinen kansalaistaito vaan nimen-
omaan rajallisen asiantuntijaryhmän tunnusmerkki. Tietokonealan (jatkossa
elektronikone- tai tietojenkäsittelyalan) suomalaiset tekstuaaliset yhteisöt
olivat alkuvaiheissa 1950-luvulta 1960-luvun alkuun vakiintumattomia,
mutta hahmotettavissa. Hahmotuksen apuna käytän erityisesti automaat-
tisesta tietojenkäsittelystä kertoneita julkaisuja.

Ensinnäkin elektronikonealan ammattilaiset, joista useimmat olivat mie-
hiä, sitoutuivat vanhempiin tieteellisiin, teknillisiin, kaupallis-hallinnollisiin
piireihin sekä yritysten yhteisöihin. Näillä yhteisöillä olivat omat toiminta-
tapansa ja omat julkaisunsa. Marja Vehviläinen viittaa esimerkiksi jo toi-
sen maailmansodan ajalta periytyneisiin armeijalähtöisiin hyvä veli -verkos-
toihin, jotka vaikuttivat suomalaisen tietokonealan alkuvaiheissa.392 Käsi-

Kuvio 2. Tietotekniikan tekstuaaliset yhteisöt ja suhde
ammatilliseen auktoriteettiin 1960-luvun Suomessa.
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te ei kuitenkaan ole peräisin sotilasmaailmasta. Hyvä veli -puhetapa yhdis-
tyy syvään keskinäiseen luottamukseen, jota aikaisemmin esimerkiksi kaup-
pakumppanien välillä pyrittiin lujittamaan ja joka oli 1800-luvulla keskeistä
menestyksekkäässä liiketoiminnassa.393

Toisaalta 1950-luvulta lähtien myös alan oma yhteisöllisyys alkoi syntyä
yhdistyksineen ja julkaisuineen erityisesti kaupallis-hallinnollisen tietojenkä-
sittelyn kautta. Suomalaiset konttorikoneistuksen ammattipiirit perustivat
vuonna 1953 Reikäkorttiyhdistyksen. Siitä tuli reikäkorttiosastojen johto- ja
päällikkötason työntekijöiden yhteistyöelin, jonka tavoitteena oli kehittää
osaamista sekä luoda merkittävä toimijataho suhteessa laitevalmistajiin, eri-
tyisesti IBM:ään. Yhdistys pyrki vaikuttamaan myös valtionhallintoon, mikä
onnistuikin yhdistyksen toiminnassa mukana olleiden viranomaisten kaut-
ta.394 Reikäkorttiyhdistys sanoutui kuitenkin voimakkaasti irti työmarkkina-
järjestöistä ja ammattiyhdistyksistä, mikä tulee ilmi erityisesti myöhemmis-
sä muistelmateksteissä. Vuonna 1961 yhdistyksen nimi muuttui Tietokone-
yhdistykseksi. Nimi viittasi laajempaan tulkintaan tietojenkäsittelystä. Tärkeäk-
si toiminnan kanaviksi muodostuivat kokousten ja kerhojen lisäksi jo lähes
alusta lähtien yhdistysjulkaisut (aluksi Reikäkortti-lehti). Nimenomaan lehdet
olivat usein tekstuaalisen yhteisön ja sen muutosten keskiössä.

Myös tieteellisen, teknisen ja kaupallisen alan ammatti- ja järjestölehdet
kertoivat ajoittain tietoteknisistä ilmiöistä. Tällaisia julkaisuja olivat
esimerkiksi Arkhimedes, Teknillinen Aikakauslehti, Liiketaito, Liiketalous, Ta-
louselämä, Mercator sekä useat erityisalojen ammattilehdet. Niissä ammat-
tilaisten ja asiantuntijoiden asema tietoteknisen tiedon auktoriteetteina oli
lähes kiistaton.

Tietojenkäsittelyalan sisäisten järjestölehtien jälkeen seuraavan rajapinnan
laajemman toimijapiirin välille muodostivat konevalmistajien ja maahantuo-
jien henkilöstö- ja asiakasjulkaisut. Niiden aineistosta vastasivat yleensä tie-
dotusosastojen työntekijät ja atk-osastojen johtotasoinen henkilöstö sekä alan
asiantuntijat. Lehtien ulkoasu ja kuvasto olivat yhdistysjulkaisuja monipuo-
lisempia. Suomen oloissa maahantuojajulkaisuista tärkeimmiksi muodostui-
vat Suomen Kaapelitehtaan Elektroniikkaosaston Abacus (1961–) ja Suomen
IBM:n IBM Katsaus (1962–). Niiden tehtävänä oli levittää tietoa kahden
keskeisimmän maahantuojaorganisaation toiminnasta ja erityisesti tietoko-
nesovellutusten laajuudesta ja monipuolisuudesta.

IBM Katsauksen sisältö koostui 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa seu-
raavista aineksista: IBM:n kansainvälisten toimintojen (tutkimus, laitokset,
keskukset, tehtaat) esittely, kehityshankkeiden esittely, koneiden julkistus,
mainoskampanjoiden ja messuosastojen esittely, kotimaisten asiakkaiden
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esittely (asiakkaat kirjoittivat yleensä itse), käyttöön otettavien ja otettu-
jen laitteiden ja sovellutusten esittely, eri alojen sovellutusten esittely, kou-
lutushankkeet, asiantuntijoiden (sekä kotimaiset että ulkomaiset) esittely.
Aineistoa lehteen tuli ruotsalaisen sisarlehden ja kansainvälisten yhteyk-
sien kautta, myöhemmin yhä enemmän Suomestakin, kun laitteistoja otet-
tiin käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Tarkoituksena oli luoda mahdollisimman
monipuolinen kuva automaattisen tietojenkäsittelyn mahdollisuuksista,
IBM-koneistumisen etenemisestä ja IBM:n roolista monipuolisena ja aktii-
visena toimijana alalla. (”One More IBM”, kertoivat laitekuljetusautojen
kylkimainoksetkin.) Lehtien lisäksi IBM hyödynsi esittelytoiminnassaan
messutapahtumia ja elokuvia.

Tietokonetyön kirjo esiintyi lehdessä monipuolisempana kuin alan yh-
distysjulkaisuissa. Lehdissä käsiteltiin johdon ja suunnittelun lisäksi myös
käyttötöitä, oheistoimintoja sekä huoltoa, kuitenkin vain yhden laitevalmis-
tajan tai maahantuojan näkökulmasta. Maahantuoja dominoi siis teks-
tuaalisen yhteisön määrittymistä omissa julkaisuissaan. Asiantuntija oli
IBM:läinen, joko yrityksen työntekijä tai sen asiakas.

Suomen Kaapelitehtaan elektroniikkaosaston ja myöhemmin Nokia elekt-
roniikan Abacus oli sisällöltään samantapainen kuin IBM Katsaus. Näkö-
kulma – ja lehden laajuuskin pitkään – oli konehankkeiden esittelyn osal-
ta suppeampi. Toisaalta Abacus kertoi laajemmin Kaapelitehtaan elektroniik-
kaosaston ja tietokonekeskuksen koulutus- ja kurssitoiminnasta. Koulutus-
toiminta olikin julkaisujen lisäksi yksi keskeisimpiä tekstuaalisen yhteisön
ja auktoriteettiaseman muokkaajia.

Samoin Abacus-lehdessä tuotiin esille voimakkaasti myös tieteellis-tek-
nisiä laskennan mahdollisuuksia. Esimerkiksi vahvasti yliopistomaailmassa
toimineet Seppo Mustonen, Martti Tienari ja Reino Kurki-Suonio kirjoitti-
vat peliteorian ja tilastollisen analyysin tapaisista ilmiöistä Abacus-lehteen.
Tieteellis-teknisten sovellusten korostus oli Kaapelitehtaalle selkeä strate-
ginen valinta tilanteessa, jossa IBM:llä oli vankka asema kaupallis-hallin-
nollisen tietojenkäsittelyn alueella.

Lähes samalle tasolle laitevalmistajien julkaisujen kanssa asettuvat myös
elektronisten tietojenkäsittelykoneiden käyttäjien henkilöstö- ja asiakasjul-
kaisut. Lehtien kohderyhmä ja lukijakunta oli vain toinen. Tietojenkäsittelystä
kertoivat esimerkiksi vakuutuslaitosten, pankkien ja kauppaketjujen julkai-
sut. Varhaisten elektronikoneiden käyttäjien lehtiä olivat Kela Pyörii (KELA),
Oma Markka (Postisäästöpankki), Pirkka (K-Kaupat), Elanto (Elanto) ja Ora-
va (Kansallis-Osakepankki), joissa tietojenkäsittely sai palstatilaa varsinkin uu-
sien laitteistojen hankkimisen ja käyttöönoton hetkillä. Lehtijuttujen tarkoi-
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tus oli vakuuttaa organisaation työntekijät ja asiat uudenaikaisuudesta mutta
samalla turvallisesta ja tarkoin harkitusta etenemisestä. Turvallisen murrok-
sen retoriikka oli tässäkin tapauksessa keskeinen esitysmuoto.

Kolmanneksi käsityksiä tietotekniikasta ja ammattilaistosta muokkasivat
populaarimmat tiede- ja tekniikkalehdet, Tekniikan Maailma etunenässä.
Niissä tietojenkäsittely muodosti vain yhden monista juttuaineksista. Har-
rastus- ja populaarilehdistön piirissä erikoistuminen tietotekniikkaan tapah-
tui vasta 1980-luvulta lähtien, jolloin mikrotietokoneiden määrä alkoi lisään-
tyä ja koneiden ympärille syntyi laajaa harrastustoimintaa.395 Tekniikan po-
pulaarilehdet korostivat nekin edelleen tieteen ja teknologian ammattilais-
ten vankkaa asemaa, vaikka toisaalta koti-näpertelijöiden ponnisteluille
annettiin tilaa. Tekniikan Maailmassa koulutettujen asiantuntijoiden ohel-
la – heitä usein tärkeämpinäkin – esikuvina olivat toimittajat, joiden tie-
tämys tekniikasta oli monipuolista ja syvällistä, mutta sitoutuneempaa käy-
tännön elämään ja jokapäiväisiin toimintoihin muualla kuin työelämässä.
Harrastuslehdet ja -kirjat tavoittelivat asiantuntijuuden tyyliä muun muassa
julkaisemalla laitteiden rakennuspiirustuksia, esittämällä numerotietoa lait-
teiden ja kulkuvälineiden suoritusarvoista – ja varsinkin myöhemmin – jul-
kaisemalla laajoja laitetestejä, joissa vertailtiin markkinoilla olevia tuottei-
ta keskenään. Kohteena oli teknisesti aktiivinen käyttäjä tai kuluttaja, joka
saattoi lehden neuvojen varassa rakentaa omaan elinpiiriinsä sopivia tek-
nisiä käytäntöjä ja tehdä järjellä perusteltuja valintoja. Lukija kehitti osaa-
mistaan ja saavutti oman osansa asiantuntijuudesta, joka näkyi lukijan oman
elinpiirin sisällä. Hän saattoi levittää tietämystä ympärilleen.

Neljänneksi median näkökulmasta tietoteknisiä kysymyksiä käsiteltiin eri-
laisissa yleisteoksissa ja yleisviestimissä (päivälehdet, radio, televisio jne.).
Niissä tietojenkäsittelyn asema oli edellisiä vähäisempi kokonaisuuden
kannalta. Suuri osa uutisista oli lyhyitä tai sitten omien tiedetoimittajien
muokkaamia yleensä niin, ettei toimittaja itse tavoitellut tieteellisen ja tek-
nisen auktoriteetin asemaa, vaikka lukijat sen hänellä saattoivat antaakin.396

Omaksi viidenneksi ryhmäkseen vielä fiktiiviset kuvaukset sarjakuvissa,
pilapiirroksissa, tieteiskirjallisuudessa ja elokuvissa. Kahdessa viimeksi mai-
nitussa ryhmässä eksperttien auktoriteettiasema alkoi murtua ja saada rin-
nalleen yhä enemmän vastakkaisia tulkintoja. Ryhmien ero ei tosin ollut
mitenkään yksiselitteinen tai selkeä. Esimerkiksi harrastus- ja aikakausleh-
det julkaisivat niin ammattilaisten kirjoituksia ja haastatteluja, toimittajien
kokoamia uutisia kuin myös pilapiirroksia ja sarjakuvia, joissa käsitys tek-
niikasta oli osin aivan päinvastainen kuin muissa tilanteissa. Tekniikan rooli
oli yhä voimakkaammin yleissivistävä tai viihteellinen.
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Yhdistyslehti tekstuaalisen yhteisön määrittäjänä

Elektroni- tai tietokonealan ammattilaisten oma kosketuspinta erilaisiin yh-
teisöihin ja viestimiin vaihteli. Tekstuaaliset yhteisöt olivat löyhempiä tai
niitä ei välttämättä tietokonealan ammattilaisten ympärille syntynyt varsin-
kaan populaarijulkisuuden foorumeilla, kolmessa viimeisessä ryhmässä.
Kiinnitän kuitenkin ensin huomiota alan ammattilaisten oman yhteisön
sisäiseen toimintaan. Tarkempana kohteena ovat Reikäkorttiyhdistys seu-
raajineen ja yhdistyksen jäsenjulkaisut Reikäkortti (julk. 1955–1960), Tie-
tokone (1961–1966), Luuppi (1966) ja ATK:n Tieto-Sanomat (1967–1973).*

Käsittelen erityisesti, miten tietokonealan ammattilaiset, sisäpiirin toimijat
määrittivät omissa julkaisuissaan suhdetta ulkopuolisiin. Keitä nämä ulko-
puoliset ylipäätään olivat? Entä oliko yhteisö toimissaan ja määrittelyissään
yksimielinen?

Kuva 18. Reikäkortti-lehden 2/1958 kansi
aikakautensa tietojenkäsittelyn graafisen
esittämisen tyypillisin kortti-, reikänauha- ja
elektronielementein varustettuna.

* Lehden nimi kirjoitettiin aluksi muodossa ATK:n Tieto-Sanomat. Vuosina 1971-1973 lehden
formaattiuudistuksen jälkeen lehden nimi kirjoitettiin muodossa ATK:n Tietosanomat. ATK,
automaattinen tietojenkäsittely kirjoitettiin 1960-luvulla ja myöhemminkin isoilla kirjaimilla.
Tässä tutkimuksessa kirjoitusasu on kevennetty muotoon ”atk” pääsääntöisesti lukuun otta-
matta suoria tekstilainauksia tai teosten ja lehtien nimiä.
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Tekstuaalinen yhteisön rakentaminen on tekniselläkin alalla keskeistä.
Suomalainen tekninen kulttuuri on sisältänyt useita eri tyyppisiä julkaisu-
ja, joiden avulla sisäinen ja ulkoinen viestintä on pitkälti tapahtunut. Jäsen-
julkaisujen teko on kuulunut keskeisesti yhdistystoimintaan. Reikäkorttiyh-
distys perusti oman julkaisunsa pian toimintansa aloittamisensa jälkeen:
”Reikäkorttimenetelmän soveltamiseen liittyvät probleemit ovat lukemat-
tomat. Monet niistä selviävät kokemuksen kovan koulun avulla. Nyt esil-
lä oleva julkaisu pyrkii toteuttamaan Reikäkorttiyhdistyksen tarkoitusperiä
saattamalla painoasuisena julkisuuteen niitä kokemuksia ja tietoja, joita
alalta kulloinkin on saatavissa.”397 Tarkoituksena oli siis yhdistyksen toimin-
nasta tiedottaminen sekä ajankohtaisten asioiden että ongelmien ja ratkai-
sujen käsittely. Julkisuus ei ollut laaja. Se tarkoitti oman yhdistyksen sisäistä
asiantuntijajulkisuutta.

Reikäkortti-lehti otti pian kantaa muun muassa uuden konttoriautomaa-
tion laitetulevaisuuteen, EDP-menetelmään eli elektroniseen tietojenkä-
sittelyyn. Lehdessä julkaistiin niin ikään kuvauksia yhdistyksen kokouk-
sista sekä erilaisia laite-esittelyjä ja käyttötekniikoiden opastuksia. Leh-
tiartikkelit olivat toiminta- ja työprosessikeskeisiä. Sisältöä täydensi mai-
nonta, joka laitteiden lisäksi kosketti tietoteknisen järjestelmän muita osa-
alueita.398

Reikäkorttiyhdistyksen lehden nimi muuttui Tietokoneeksi vuoden 1961
alussa samaan aikaan kun yhdistyksen nimi muuttui Tietokoneyhdistykseksi:
”[N]imenvalinta oli kompromissin tulos. Uuteen nimeen voitaneen silti olla
tyytyväisiä, sillä kattaahan se kaiken alaan liittyvän toiminnan. Uudella ni-
mellä on lisäksi se etu, ettei se ’vanhene’ teknillisen kehityksen edistyessä.”399

Yhdistyksen toimintaan ja lehtiartikkeleihin kuului alan oikean termistön ja
kielenkäytön määrittäminen, mikä oli osa tekstuaalisen yhteisön rajojen paa-
luttamista ja tiedollista standardointia.

Tietokone-lehteä seurasivat sivukoon vaihdellessa Luuppi sekä ATK:n
Tieto-Sanomat. Uudet lehdet oli suunnattu laajentuvalle jäsenkunnalle,
jonka katsottiin tarvitsevan säännöllisempää tiedottamista, kun yhdistyk-
sen kokoukset eivät keränneet yhteen yhtä suurta osaa jäsenkunnasta.
Laajimpia keskustelunaiheita lehdissä olivat 1960-luvulla edellä mainit-
tujen aiheiden lisäksi kysymykset uusista tietokonesukupolvista sekä jat-
kuvasti laajenevan alan koulutustoiminnasta. Vuosikymmenen lopulla huo-
miota saivat myös automaattisen tietojenkäsittelyn etäkäyttö sekä kan-
sainvälinen yhteistyö, joka 1970-luvulle tultaessa alkoi suuntautua aikai-
sempaa useammin myös sosialistisiin maihin.400 Kirjoittajat olivat yksit-
täistä poikkeusta lukuun ottamatta miehiä. Postisäästöpankin koneasian-
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tuntija Mikko Ruokosen vaimo, Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastossa
työskennellyt Kyllikki Ruokonen kokosi säännöllisesti luetteloja kirjastoihin
hankituista ja ilmestyneistä atk-kirjoista.

Sukupuoli, työ ja yhteisö

Tässä luvussa usein mainittu sukupuoli on keskeisimpiä teemoja tietotek-
niikan ja teknologian tutkimuksessa. Tietotekniikan historian tutkimuksessa
sukupuolihistoria on tosin edelleenkin varsin marginaalinen alue, luulta-
vasti siksi, että historian kirjoittamisesta ovat pitkään vastanneet samat am-
mattilaiset, jotka aikaisempina vuosikymmeninä ovat itse vaikuttaneet alan
sukupuolijärjestelmien lukkiutumiseen. Sukupuolen, sukupuolijärjestelmien
ja/tai sukupuolisopimusten tutkimus ovat keskeisiä erityisesti tutkittaessa
naisten toimintamahdollisuuksia tietotekniikan käytön, kehittämisen ja tul-
kinnan yhteydessä. Sukupuoli on yksi keskeinen määrittäjä myös tietotek-
niikan tekstuaalisten yhteisöjen luonnetta tutkittaessa. Sukupuolitutkimuk-
sen yksi keskeinen lähtökohta on tekojen ja toiminnan läpikulkeva poliit-
tisuus. Sama poliittinen, keskusteluun ja käytäntöjen muutokseen pyrkivä
agenda leimaa sukupuolitematiikkaan kiinnittyvää teknologiatutkimusta.
Sukupuoli on pitkään ollut nimenomaan naistutkijoiden ja naistutkimuk-
sen tarkastelun kohteena, sillä tietotekniikankin historian miestutkijoille su-
kupuolijärjestelmä on ollut pitkälti näkymätön ja miessukupuoli ”luonnol-
linen” ja implisiittinen kyseenalaistamaton lähtökohta.401

Merja Kinnunen ja Päivi Korvajärvi ovat jakaneet työelämän naistut-
kimuksen kolmeen osaan. Jaottelu rakentuu sukupuolten suhteen ja su-
kupuolen eri tulkintatapojen pohjalle. Se on sovellettavissa myös tieto-
konetyön historian vielä pitkälti tekemättömään tutkimukseen. Työelä-
män naistutkimusta on ensinnäkin tehty tasa-arvotutkimuksena. Tarkoi-
tuksena on ollut sukupuoliroolien ja erojen tutkimuksen kautta osoittaa
vallitsevan tilanteen epätasapaino ja pyrkiä kohti tasapuolisempia käy-
täntöjä yhteiskunnassa ja työelämässä. Tietotekniikan historiassa tämä
tarkoittaisi tietotekniikka-ammattien ja koulutuksen sukupuolijakauman
tilastollista tutkimusta tai yksittäisten työyhteisöjen sukupuoliroolien
selvittämistä arkistoaineistojen ja haastattelujen avulla. Tavoitteena oli-
si tasaveroisempien toimintatapojen luominen ja naisten osuuden lisää-
minen tietotekniikan tutkimus-, tuotekehitys- ja asiantuntijatehtävissä.
Tarkoitus ei olisi niinkään saada tietokonealalle yhtä paljon naisia ja mie-
hiä, vaan taata sukupuolen näkökulmasta tasapuolisempia mahdollisuuk-
sia alalla toimimiseen.
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Toisaalta useat naistutkijat ovat kyseenalaistaneet sukupuolisen sorron
lähtökohdan ja keskittyneet naisten oman toiminnan tutkimukseen. Tällöin
naisten toiminta ja perustelut otetaan tutkimuksen lähtökohdaksi. Naiset
nähdään oman toimintansa subjekteina. Tietotekniikan historian yhteydessä
tällainen tutkimus keskittyisi esimerkiksi yksittäisten ja erityisten ”atk-nais-
ten” tai naisyhteisöjen tutkimukseen.402 Tutkimuksen lähteet vaikkapa his-
toriantutkimuksen näkökulmasta voisivat olla pitkälti samoja kuin tasa-ar-
votutkimuksessa.

Kolmanneksi työelämän naistutkimus on ollut luonteeltaan diskurssien tut-
kimusta: tutkimuksen kohteena on ollut, miten sukupuolisuutta ja sukupuol-
ten eroja tuotetaan puheissa, toimissa, kohtaamistilanteissa ja suunnitelmissa.
Korvajärven ja Kinnusen oma lähtökohta on lähellä viimeksi mainittua –
kuitenkin niin, että sukupuolten tuottamista tarkastellaan myös konkreetti-
sesti työpaikkojen jokapäiväisten käytäntöjen kautta. Kinnunen on omassa
tutkimuksessaan tarkastellut, miten jo tilastoinnin käytännöt ovat luonteel-
taan sukupuolittuneita. Tilastot rakentavat käsityksiä palkkaeroista yhtä lailla
kuin kuvaavat niitä. Tilastojen avulla voidaan häivyttää tai nostaa esiin seik-
koja, joiden avulla tiettyjen työtehtävien vaativuus tai arvokkuus korostuu.403

Hyvänä esimerkkinä siitä, miten moninaisiin rakenteisiin sukupuolisuus
kytkeytyy, käy myös Jo Brycen ja Jason Rutterin jaottelu tietokonepelien
sukupuolittuneisuuden tiloista. Sukupuolittuneita tiloja on tutkittava kol-
mella toisiinsa linkittyvällä tasolla, fyysisten tilojen, pelaamisen sosiaalis-
ten käytäntöjen ja pelisisältöjen kautta. Fyysiset tilat viittaavat siihen, mil-
laisissa ympäristöissä ja kodeissa pelejä pelataan ja kenen huoneeseen
laitteet sijoitetaan. Fyysisen tilan kategoriaan kuuluu myös, miten tekniset
artefaktit on sijoiteltu suhteessa toisiin esineisiin ja tavaroihin. Pelaamisen
sosiaaliset käytännöt tarkoittavat, ketkä laitteilla pelaavat ja ketkä hallitsevat
teknistä asiantuntijuutta: kuka on se, joka ratkaisee ongelmatilanteet ja päät-
tää uusien laitteiden sekä pelien valinnasta. Pelisisältöjen tasolla on mah-
dollista tarkastella, miten varsinaiset pelit ja niiden oheismateriaali esittä-
vät sukupuolten välisen suhteen. Millaisia mies- ja naishahmoja peleissä
on? Mitkä pelit ja laitteet määritellään tyttömäisiksi, mitkä poikamaisiksi?404

Tämäkin yhdistelmä soveltuisi tietotekniikan historian tutkimukseen.
Keskityn kuitenkin neljänteen tasoon, joka sinänsä kuvaa ja muokkaa kaik-
kia edellä mainittuja. Tarkastelen edelleen kysymystä sukupuolesta erityi-
sesti ammattilehdistön representaatioiden näkökulmasta. Tavoitteena on
asiantuntijuuden ja sukupuolisuuden mediavälitteisen tuottamisen tutki-
mus toisen maailmansodan jälkeisessä kontekstissa erityisenä ilmiönä. Kult-
tuurihistorioitsija Anne Ollila toteaakin, että sukupuolen historiantutkijan



139

keskeinen kysymys on ”kuinka sukupuolierottelu on historiallisesti muo-
vautunut – miten eroja on nähty, tehty ja korostettu eri aikoina.”405

Tietotekniikan historiallisesti muovautunutta sukupuolijärjestelmää on
Suomessa tutkittu jonkin verran. Marja Vehviläinen on selvittänyt, miten
suomalaisesta tietojenkäsittelystä on muodostunut niin selkeästi ”maailma
ilman naisia”. Vaikka naisia on ollut tietotekniikan piirissä koko ajan, niin
naisten aktiivinen toimijuus tai asiantuntijuus ei ole juuri saanut tilaa. Ja
varsinaisten tietotekniikan kehitystöiden yhteydessä naisten asema on viime
vuosina muuttunut jopa aikaisempaa marginaalisemmaksi. Myös Vehviläi-
nen käyttää Carolyn Marvinin tavoin tekstuaalisuuden käsitettä, mutta Veh-
viläinen tukeutuu tekstuaalisuuden määrittelyssä D. E. Smithin termistöön.
Käsite viittaa tietoteknisten tekstien tuottamiseen ja tulkintaan ”yhteiskun-
nallisesti järjestyneessä toiminnassa.” Tietoteknisiä tekstejä ovat Vehviläisen
mukaan tietotekniikasta käydyn pöytäkirja-, lehti- ja kirjakeskustelun lisäksi
erilaiset tietokonelaitteet, ohjelmat, tietokannat ja verkossa välittyvät vies-
tit.406 Tekstuaalisuus muokkautuu siis kaikessa tietotekniikkaan kytkeyty-
vässä toiminnassa. Teknologia on sosiaalisesti rakentunutta.

Marja Vehviläisen tulkinnan mukaan tietoteknistyminen oli vahvasti jo
1950-luvulla luonteeltaan kansallisen edistyksen projekti, jota luonnehti
miehinen pioneeri- ja asevelihenki. Alalla vallitsi laaja yksituumaisuus, jonka
puitteissa ”pantiin töpinäksi”, jotta muiden maiden tekninen taso saavu-
tettaisiin ja ohitettaisiin. Vehviläinen toteaa, että atk-sektori oli sukupuo-
lihierarkian ja arvostuksen kannalta tyypillinen 1950-luvun tekninen ala.
Miehet johtivat, hoitivat asiantuntijuuden ja kehittämisen. Naiset toimivat
rutiininomaisissa tehtävissä. Vehviläinen huomioi, että naisten asiantunti-
juus esimerkiksi ohjelmoijina oli selkeästi heikompaa eikä heillä ollut ura-
kehitysmahdollisuuksia.407 Vehviläisen kuvaama sukupuolijärjestys näkyy
myös julkisessa toiminnassa. Miehet varasivat itselleen tietotekniikasta kes-
kustelemisen ja julkiset esiintymiset. Naiset toimivat miesten näkökulmasta
tietoteknisen koneiston osina, mitä tehokkaammin sitä paremmin.408

Vehviläisen johtopäätökset sopivat yhdysvaltalaisen teknologian his-
torian tutkimuksen tulkintoihin. Yhdysvalloissa teknologinen osaaminen
on niin ikään käsitetty pitkälti hierarkioiden kautta. Sukupuolen lisäksi
hierarkkiseen jaotteluun ovat vaikuttaneet yhteiskuntaluokka- ja rotuky-
symykset. Vaativimmiksi ja tärkeimmiksi katsottiin monesti sellaiset työ-
tehtävät, jotka olivat vanhempien ja kokeneempien valkoisten miesten
hallussa. Jo 1800-luvun puoliväliin mennessä oli rakentunut ainakin kol-
me erityyppistä miehekkään miehen ihannekuvaa, joista kaksi oli keskei-
sesti yhteydessä teknologiaan. Sivistyneen ja yläluokkaisen gentleman-
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nin rinnalle nousivat aggressiivisen self-made -miehen (eli jonkinlaisen
oman onnensa sepän) sekä itsenäisen työstään ylpeän käsityötaiturin
ideaalit. He hallitsivat teknisten apuvälineiden suunnittelun ja käytön, sekä
pystyivät kontrolloimaan ympäristöään.409

Nämä ihanteet ja maskuliinisuuden tyypit ovat kenties selvemmin nous-
seet esille tietotekniikan piirissä vasta harraste- ja hakkerikulttuurin leviä-
misen myötä 1970-luvulta lähtien, mutta erityisesti käsityötaiturin ihanne
kuului voimakkaasti automaattista tietojenkäsittelyä edeltäneen reikäkort-
tikonetekniikan käyttäjäkuvaan. Suomalaisessa kontekstissa rotu- ja yhteis-
kuntaluokka eivät ole olleet niinkään merkittäviä hierarkkisen jaottelun
perusteita, kuten sukupuoli ja koulutustausta.

Naisten teknologinen osaaminen määrittyi miesten hallitsemassa ympä-
ristössä selkeästi alemmaksi tai vähemmän tärkeäksi – tasosta tai dominoi-
van maskuliinisuuden tyypistä riippumatta. Judy Wajcmanin mukaan tekno-

Kuva 19. Insinööri Alfons Ahl-
näs säätämässä reikäkorttien lu-
kija/lävistintä Turun Laskukes-
kuksessa 1960-luvun alussa. Tu-
run yliopiston ATK-keskuksen
arkisto.
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logista maailmaa hallitsee totaalinen maskuliinisuus. Käytännön töissä,
esimerkiksi tehtaiden konehalleissa, maskuliinisuus rakentuu fyysisen voi-
man ja koneen hallinnan varaan. Suunnittelun ja päätöksenteon kerrok-
sissa arvostetaan sellaista koulutusta ja asiantuntijuutta, joka on niin ikään
lähinnä miehille mahdollinen.410 Näissä kerroksissa myös sivistyneen gent-
lemanin mallit ovat arvossaan. Konttorityötä tutkinut Susanna Fellman
kutsuu esimerkiksi Suomessa 1900-luvun alkupuolella johtotehtäviin
nousseita henkilöitä ”herrasmieskonttoristeiksi”, joilla hyvä koulutus, oikea
sosiaalinen tausta ja suhteet yhdistyivät poikkeukselliseen kyvykkyy-
teen.411

Käsityöläistä tai self-made -miestä merkittävämmäksi maskuliinisuuden
ihanteeksi suomalaisella tietojenkäsittelyalalla tuli 1960-luvulla käsitys
osaavasta ammattilaisesta, johtotaitoisesta systeeminsuunnittelijasta. Hä-
nen ammattitaitonsa varassa oli suuren organisaation menestyksekäs toi-
minta. (Systeemin)suunnittelija oli henkilö, joka varsinaisen tietokonetyön
lisäksi oli kiinnostunut kansallisen edistyksen tietoteknisestä projektista.
Suomen tietoteknistä nousua kansainväliseksi esikuvaksi hahmoteltiin Tie-
tokone-lehden pääkirjoituksessa jo 1960-luvun puolimaissa: ”Osoittakaam-
me [Tietokoneyhdistys] vastaisella toiminnallamme, että tietokonealan
organisointimallia voi käydä hakemassa Suomesta.”412 Tämä ei sulkenut kui-
tenkaan täysin pois toisenlaisia ammatti-ideaaleja käsityksineen sukupuo-
lirooleista ja -asemista.

Yhtä kaikki, Marja Vehviläisen huomiot kansallisen edistyksen nimiin van-
noneesta yksituumaisuudesta vaativat perusteellisempaa tarkastelua. Hänen
tulkintansa pohjautuvat pitkälti Tietotekniikan liiton edeltäjien pöytäkirjoi-
hin, jäsenlehtien artikkeleihin sekä erityisesti yksittäiseen 1980-luvulla kir-
joitettuun muistelmateokseen, jonka tekijä oli Valtion Tietokonekeskuksen
pitkäaikainen johtaja Otto Karttunen. Karttunen näyttäytyy suomalaista tie-
tojenkäsittelyä pitkään ohjanneena keskeisenä vaikuttajana, jonka toiminta-
tavat olivat suoraviivaiset ja joka muistelmissaan ei juuri naisia noteerannut.

Aineistossa on rajoituksensa. ”Datakeisari” Karttunen, niin merkittävä
hahmo kuin olikin, on poikkeusyksilö. Häntä ei voi pitää mitenkään ta-
vallisena suomalaisen tietotekniikan hahmona eikä ylitse muiden nouse-
vana ykköstähtenä. Karttusen läheinen työtoveri, suomalaisen systeemin-
suunnittelun keskeinen kehittäjä Eero Kostamo puolestaan toteaa, että
Karttunen oli henkilönä moniulotteisempi kuin mitä muistelmatekstit ja
kirjoitukset tuovat esille. Kostamon mukaan Karttunen oli jopa kuvauk-
sia värikkäämpi, humoristinen ja karismaattinen persoona, joka jakoi mie-
lipiteet vahvasti kahtia.413
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On myös selvää, että muistelmateoksen kirjoittamiskäytännöt ja ajankohta
vaikuttivat siihen, millainen kuva menneisyydestä syntyi. Karttusen omaelä-
mäkerta Avainpaikalla tietotekniikan kehityksessä (1986) osallistui omalla pa-
noksellaan 1980-luvun alun suomalaiseen keskusteluun tietokonelukutaidos-
ta, informaatioyhteiskunnasta ja sen perusteista. Karttunen halusi osoittaa
oman roolinsa ja varhaisten vaiheiden merkityksen nykyisyytensä ilmiöiden
taustalla. Pyrinkin laajentamaan Marja Vehviläisen aloittamaa sukupuolihis-
toriallista tarkastelua laajan lehtiaineiston lähiluvun kautta.

Vehviläinen toteaa, että Tietokoneyhdistyksen sisällä alkoi näkyä voimak-
kaampaa ristivetoa vasta 1960-luvun lopulla, koulutus- ja jäsenkysymysten
myötä.414 Ristiriitoja esiintyi jo aiemmin. Petri Paju on todentanut ESKO-
matematiikkakoneprojektia käsittelevissä tutkimuksissaan, millaisia konflik-
teja syttyi tieteellisen, teknisen ja kaupallis-hallinnollisen laskennan ja tie-
tojenkäsittelyn kohdatessa, kun Suomen koneistamisen perusteita hahmo-
teltiin.415 Täysin yksituumaista ei ollut toiminta Reikäkortti- tai Tietokone-
yhdistysten sisälläkään. Tietokone 2/1961 -lehden nimimerkki ”No Name”
läksytti yhdistystä koulutuksen käytännön toimien puutteesta, epätarkoi-
tuksenmukaisesta kokousohjelmasta, kansainvälisen yhteistyön vähyydestä
ja tiedottamisesta. Hän toi esiin myös huutavan juttupulan, joka tuntuu vai-
vanneen lehteä pitkään.416 Kaikki eivät siis osallistuneet aktiivisesti yhdis-
tyksen tai tekstuaalisen yhteisön rakentamiseen.

Kritiikki kertoo paradigmaattisesta kupruilusta Reikäkortti/Tietokoneyh-
distyksen sisällä 1950–1960-lukujen taitteessa. Yhdistyksessä ja sen joh-
dossa oli tapahtumassa sukupolvenvaihdos, joka oli yhteydessä tekniseen
paradigmanmuutokseen. Reikäkorttikäytännöistä oltiin siirtymässä tieto-
koneiden ja systeeminsuunnittelun aikakaudelle. Otto Karttunen oli kes-
keinen vaikuttaja uuden sukupolven toiminnassa, vaikka ikänsä puolesta
edustikin vanhempaa polvea. Muut uuden polven edustajat koostuivat noin
kolmekymmenvuotiaista nuorista ammattilaisista, jotka olivat olleet ensim-
mäisten suomalaisten joukossa opiskelemassa elektronisen tietojenkäsit-
telyn saloja täydentäen opintojaan usein ulkomailla. He olivat taustaltaan
esimerkiksi kauppa- tai hallintotieteilijöitä, upseerejakin.

Otto Karttusen edustama systeeminsuunnittelun näkökulma korosti yl-
häältä alaspäin johtamista (top-down). Tietojenkäsittelyä oli lähestyttävä
laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, ei niinkään teknisten yksityiskohtien
ja toteutuksen kautta. Systeeminäkökulman vastakohdaksi Karttunen näki
(turhanpäiväisen) leikittelyn, jonka tietokonehakkerit ovat sittemmin nos-
taneet uudeksi ihanteeksi. Karttusen mukaan ”[s]ysteeminsuunnittelutaidon
puuttuessa ohjelmoinnista tulee helposti pääasia ja samalla jonkinlainen
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’kikkataide’, jonka perusteella punnitaan tietokonemiehen kyvyt ja mai-
ne.”417 Karttunen tuntui hyökkäävän käsityöihannetta, luovuutta ja yksityis-
kohtien hiomista vastaan.

Termi ”kikkataide” pohjasi reikäkorttikoneiden kytkentöjä, eräänlaisia oh-
jelmia, tehneiden työntekijöiden käsityksiin ammattitaidosta. Kikat olivat
käteviä johdotuksia tai sovellutuksia, joilla joku pieni ongelma tai käyttö-
työ saatiin toteutettua aikaisempaa paremmin. Kikat olivat keinoja, joita
koneiden valmistajakaan ei ollut välttämättä tullut ajatelleeksi. Tällaista tai-
dokkuutta myös Reikäkorttiyhdistys kunnioitti. Reikäkortti-lehdessä julkais-
tiin kikkojen kuvauksia. Reikäkorttiyhdistys järjesti 1958–1959 jopa kikka-
kilpailun, jonka tarkoituksena oli ”saattaa keksijät liikkeelle ja jo käytän-
nössä olevat ’kikat’ tunnetuiksi.” Kikan tuli ”liittyä tavalla tai toisella rk-me-
netelmän [reikäkorttimenetelmän] soveltamiseen.”418 Kikkakilpailu kuului
kuitenkin väistymässä olevaan reikäkorttialan ”käsityöläisperinteeseen”, jos-
sa tietojenkäsittely todellakin tapahtui pitkälti käsin, manuaalisesti reikä-
korttikoneistojen avulla.

Alan muutos ja asiantuntijuuden uusi määrittely näkyi myös koulutuksessa.
Kouluttautuminen reikäkorttialalle alalle oli aiemmin tapahtunut pääasias-
sa ”kisällijärjestelmänä” työn ohessa, mikä oli tyypillistä konttorialalla laa-
jemminkin. Siellä teoreettinen koulutus tapahtui kauppaopistoista huolimatta
pitkälti ilta- ja sunnuntaikursseilla, ja Susanna Fellmanin mukaan moni joh-
taja piti konttoriharjoittelua parhaana tapana perehtyä työhön.419 Reikäkort-
tiyhdistys ja sen alainen koulutustoimikunta olivat suunnitelleet ”reikäkort-
timiehille” jo 1950-luvun lopulla ammattitutkintoa, mutta 1960-luvulla koko
koulutusjärjestelmä sekä käsitys asiantuntijuudesta ja sen merkityksestä olivat
muuttumassa. Yhdistystasolta siirryttiin kansalliselle ja kansainväliselle tan-
tereelle, mihin Matematiikkakonekomitea oli pyrkinyt jo aiemmin.420 Tieto-
koneyhdistyksen ja Tietojenkäsittelyalan Kansallisen Komitean421 johdolla
laadittiin suunnitelmat alan kehityksen ja koulutuksen kokonaisvaltaisesta
ohjaamisesta. Myös valtionhallinnolla oli oma toimikuntansa.422 Vaikka alalle
yhä oli mahdollista tulla soveltuvuuskokeiden ja täydentävän lisäkoulutuk-
sen kautta, muodolliset ja vakiintuneet koulutusjärjestelmät alkoivat olla tie-
tokonealan toimijoiden keskeisen huomion kohteena. Ammattien tilastollista
luokittelua tutkinut Merja Kinnunen viittaakin professiotutkijoiden huomioon,
miten erikoistunut koulutus on modernin ammattikunnan keskeinen tunnus-
merkki. Erikoistutkinto antaa pääsylipun ammattikuntaan ja se on keino
sulkea muut ryhmät ulkopuolelle.423

Tietojenkäsittelyalan piirissä kikkailijat ja näpertelijät (vrt. Lévi-Straussin
bricolage) korvautuivat ainakin yleisellä diskurssin tasolla asiantuntijoilla,
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joka uskoivat formaaleihin työmenetelmiin.424 Tietojenkäsittelyä oli tarkas-
teltava kokonaisvaltaisesti ja suunnitelmallisesti, kuten suunnitelmayhteis-
kunnan yleiseen diskurssiin hyvin sopi.

1960-luvun ammattijulkisuudessa kikkataiteen merkitys siivoutui siis
syrjään. Siivoamisen taustalla oli osittain 1950-luvulla voimistunut ajatus-
malli työn rationalisoimisesta ja työtehtävien muuttumisesta yhä voimak-
kaammin kohti teknikon tai insinöörin valvovaa ja ylläpitävää roolia. Tämä
näkyi ammattilehtien rationalisointikeskusteluna.425 Populaarijulkisuudes-
sa puhuttiin robottien ja automaation aikakaudesta ja vallankumoukses-
ta. Konttoristista oli tulossa teknikko tai konttori-insinööri.426 Kari Immo-
sen tulkintaa soveltaen kyse oli modernin mentaliteetillisesta muutospro-
sessista, joka täydellistyi 1950–1960-luvuilla. Avantgardistisena ja elitisti-
senä syntynyt ajatus tietyistä uudenaikaisuuden muodoista ja elämänta-
van sekä elinpiirin tehokkuuden ja toiminnallisuuden vaatimuksista oli saa-
vuttanut jaetun, kollektiivisen tason.427 Tietotekniikan näkökulmasta tämä
mentaliteetti näyttäytyi kokonaisjärjestelmädiskurssina ja kybernetiikan ja
systeemiteorian soveltamisena miltei mille tahansa elämän alueelle.

Toimistoteknologian yhteydessä oltiin reikäkorttimenetelmästä siirtymäs-
sä integroidun ja keskitetyn tietojenkäsittelyn aikakaudelle (ITK ja erityi-
sesti ATK). Sillä yksi laaja tietokonejärjestelmä oli ottamassa vastuuta yhä
useammista erillisistä töistä.428 Ilmapiirin muuttuminen kohti systeemiteo-
reettista kokonaisvaltaisuutta näkyi myös alan asiantuntijuuden ja asian-
tuntijanimikkeiden lisääntymisenä.429 Kansakunnan kaapin päälle nouse-
vissa yhteiskuntatieteissä uudet koneet toivat mukanaan innon tilastollis-
ten menetelmien ja faktorianalyysin kaltaisten aineistonkäsittelytapojen
laajamittaisemmalle käytölle.430 Mutta millainen paikka ammattijulkisuudes-
sa annettiin alan ulkopuolisille, tavallisille ihmisille, kansalaisille, kadunmie-
hille ja -naisille?

Toiset ja tavalliset tietojenkäsittelyn järjestölehdissä

Automaattisen tietojenkäsittelyn rekisteröintisovellutukset koskettivat 1960-
luvulla laajoja kansanjoukkoja. Pankkien tilijärjestelmät automatisoitiin, ja
yhteiskunnassa siirryttiin tilipusseista pankkien kautta tapahtuvaan palkan-
maksuun. Keskeisiä uudistuksia olivat myös sosiaaliturvatunnuksen ja uu-
den työeläkejärjestelmän käyttöönotto, kuten myös autorekisterin tapai-
set keskusrekisterit.431 Konkreettisesti kansalaiset törmäsivät rekisteröintiin
1960-luvulla erityisesti juuri tietokonetulosteiden, jatkolomakkeiden sekä
valmiiksi reikäkorteille lävistettyjen laskujen ja maksumääräysten kautta.
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Ne helpottivat asiointia tai sitten eivät. Populaaritarinoissa pienen ihmisen
kommunikointi tietokoneen kanssa kuvattiin välillä hankalaksi, jopa napi-
nointia ja kapinointia aiheuttavaksi. Jotkut yksilöt nousivat valvovaa ja ta-
sapäistävää yhteiskuntakoneistoa vastaan – joskus kapinassaan onnistuen,
välillä epäonnistuen. Tässä vaiheessa kysymys rekisteröinnistä sinänsä jäi
teknisen toteutuksen suunnittelun jalkoihin varsinkin ammattilehdistössä.
Pian kriittisiä puheenvuoroja alettiin kutsua nimellä ”muutosvastarinta”.

Atk-alan ammattilaiset eivät omissa julkaisuissaan juuri pohtineet tieto-
rekisteröinnin seurauksia ja suhdetta tavallisiin ihmisiin. Edes muutosvas-
tarinta ei käsitteenä tullut esille varsinaisissa ammattijulkaisuissa. Reikäkortti
pohti konttorityön rationalisointia, uusien laitteiden hankintapäätöksiä ja
julkaisi reikäkorttimenetelmäkikkoja pitkälti konttorityön sisäisenä kysymyk-
senä. Tietokone-lehti ja sitä seuranneet Luuppi ja ATK:n Tieto-Sanomat
keskittyivät artikkeleissaan samantapaisesti uusien tietokoneinstallaatioi-
den esittelyyn, yhdistyksen asioiden pohdintaan (mm. kaupallis-hallinnol-
lisen ja tieteellis-teknisen tietojenkäsittelyn suhde) sekä tehokkaampien tie-
tojenkäsittelyratkaisujen kirjaamiseen. Automaatio, systeemi ja integraatio
korvasivat rationalisoinnin ja rk-menetelmän muotitermeinä.

Tavalliset kansalaiset, tai ”maallikot”, mitä termiä Tietokone-lehdessä käy-
tettiin, mainittiin ylipäätään suoraan vain muutamia kertoja.432 Maallikot
olivat henkilöitä, jotka eivät tunteneet atk:n oikeaa olemusta, tai saivat siitä
helposti vääriä käsityksiä:

Selviteltäessä tietokoneiden toimintaperiaatteita maallikoille pyritään nykyään korostamaan
niiden ei-inhimillistä ja mekaanista luonnetta. Halutaan tehdä selväksi, että annetun teh-
tävän suorittaminen tietokoneella vaatii ohjelman laatimisen etukäteen, ja että tässä oh-
jelmassa on oltava valmiina kaikki tehtävän ratkaisemiseen tarvittavat ideat ja ajatukset.
Edelleen selvitetään, että tietokoneen suorittaessa työtä se toimii täsmälleen annettujen
ohjeiden mukaisesti ilman minkäänlaista oma-aloitteisuutta. Mikäli annetuissa ohjeissa on
virheitä, toimii kone niiden mukaisesti ja silloin tulokset ovat vääriä.

Asiaan vihkiytyneiden kesken voidaan kuitenkin vaaratta ottaa kysymys tietokoneista ja
ajattelusta uudestaan esille. Tämä aihe ei nimittäin ole vain tietokonealan perustutkimuk-
seen liittyvä kuriositeetti, vaan siitä voi olla hyötyä hyvinkin jokapäiväisissä tietokoneteh-
tävissä.433

Suomen IBM:ssä työskennellyt Olli Varho erottaa selkeästi maallikot ja
asiaan vihkiytyneet. Katkelmassa hän tulee ehkä tiedostamattaan koros-
taneeksi sellaista ammatillista pappeutta ja ylemmyyttä, josta kriitikot eri-
tyisesti IBM:n työntekijöitä myöhemmin syyttivät. Passiivimuotoja viljelevä
etäännyttävä kirjoitustyyli kertoo objektivismista ja ylhäältä tarkkailevan
asiantuntijan top-down -asenteesta.
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Varho kertaa myös ammattilaisten keskeisen julkisen esittämisstrate-
gian, jossa haluttiin alleviivata koneellisen ja inhimillisen ”ajattelun” eroa
sekä oikean ja virheellisen toiminnan jaon yksiselitteisyyttä. Nämä totea-
mukset tulivat esiin melkein jokaisessa tietokoneita ja tietojenkäsittelyä
esittelevän maininnan yhteydessä, koska asiantuntijat halusivat hillitä yli-
ampuvia pelkoja ja toiveita, joita muun muassa tietokoneiden inhimillis-
tämiseen kuului. Tässä näkyvät tekstuaalisen yhteisön rakentamiseen liit-
tyvät tiedon mandaatti ja auktoriteettiasema, johon Carolyn Marvin ja
Harro van Lente ovat viitanneet.434

Kyse oli kaksinkertaisesta tai jopa kolminkertaisesta ulossulkemisesta.
Reikäkortti- ja Tietokoneyhdistysten näkökulmasta tietokonetyö käsitti
vain tietyt suunnittelun ja johtamisen tehtävät, jotka erotettiin hierarki-
an alemmista tallennuksen ja käytön ylläpitävistä rutiinitehtävistä. Tieto-
konetyöt eristettiin niin ikään ainakin osittain organisaation muista töistä
samoin arkisesta tai populaarista kadunmiesten ja -naisten maailmasta.
Sen hahmottaminen ja ohjaaminen oli – tietojenkäsittelynkin keinoin –
yhteiskuntatieteilijöiden heiniä.

Tavalliset, alan ulkopuoliset ihmiset olivat atk-toiminnan kohteita. He oli-
vat kenties sellaisia formaalin systeemin ulkopuolisia alkioita, jotka eivät jär-
jestelmän toiminnalle olleet juuri mitenkään relevantteja yksilöinä. Atk-toi-
minnan kannalta merkityksellisemmät ”toiset” löytyivät paljon lähempää,
oman yhdistyksen sisältä tai tietokoneita käyttävistä organisaatioista. Erityisen
tärkeäksi ammattilehtien kirjoittajat kokivat suhteet organisaatioiden johta-
jistoon, joka oli vakuutettava atk:n hyödyllisyydestä ja suurten investointien
kannattavuudesta. Koneiden laskelmat olivat lopulta liikkeenjohdon apuvä-
lineitä ja tietokoneasiantuntija nimenomaan liikkeenjohdon apuri. Luultavasti
näiden seikkojen takia Tietokoneyhdistyksen aktiivit ja systeeminsuunnitte-
lukurssejakin organisoinut Tietojenkäsittelyneuvonta Oy olivat mukana vuo-
desta1963 järjestämässä Liikkeenjohdon ATK-päiviä, joiden avulla johtami-
sen menetelmiin liittyvää tietoutta levitettiin.435

”Tietokonemiehillä” oli suuri vastuu ja huoli kokonaisjärjestelmän toimi-
vuudesta. Jonkin verran lehdessä pohdittiin johtajasuhteiden lisäksi kon-
takteja tietojen käyttäjiin ja muuhun henkilökuntaan, joka kannatti niin
ikään pitää myötämielisenä uusien järjestelmien käyttöönoton ja käytön
tehokkuuden maksimoimiseksi.436 Eksplikoitu kiinnostus ulkopuolisesta
maailmasta lisääntyi 1960-luvun kuluessa. Tietokone-lehti kuvasi kerran jopa
tietotekniikan opetusta Afrikassa. Kuvituksena oli otos luokasta, jossa
paikallinen tumma mies tutki reikäkorttia.437 Lehteen pääsi häivähdys sii-
tä yleisestä yhteiskuntakeskustelusta, joka koski kehitysmaiden ongelmia,
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teknologian siirtoa ja tietoliikenneverkkojen sekä satelliittien merkitystä
demokratian ja sivistyksen taikakaluina.

Tietokoneyhdistys ei 1960-luvun lopullakaan lähestynyt tavallisia kan-
salaisia, ei miehiä eikä naisia. Tässä vaiheessa keskustelua kuitenkin lisät-
tiin tiedon välittäjäportaan, julkisen sanan kanssa. Liikkeenjohdon ATK-päi-
vien lisäksi alettiin vuodesta 1969 alkaen järjestää Julkisen sanan ATK-
päiviä, johon kutsuttiin lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden edustajia.438

Tässä taustalla vaikuttivat tiedotusvälineiden roolin ja merkityksen muu-
tos sekä kenties kansalaiskeskustelun yleinen politisoituminen.

Lehtikeskustelu, yksituumaista tai ei, oli kuitenkin miesten verkostojen
määrittämää – samoin kuin aikakauden myöhemmin tapahtunut muiste-
lu on ollut.

Sukupuolten ja käyttäjien representaatiot

Asiantuntijajulkisuus, automaattisen tietojenkäsittelyn merkittävä teks-
tuaalinen yhteisö, ulkoisti keskuudestaan tavalliset kansalaiset. Koko toi-
nen sukupuoli joutui tietokonemiesten keskuudessa pitkälti marginaali-
seen asemaan. Tietokoneyhdistyksen julkaisujen artikkelit kertoivat hy-
vin pitkälle David Noblen ja Marja Vehviläisen termein ”maailmoista il-
man naisia”.439 Sukupuoleen liittyvät kysymykset eivät ylipäätään nous-
seet aineistossa voimakkaan eksplisiittisesti esille reikäkorttimies- ja tie-
tokonemies -termejä lukuun ottamatta. Implikoitu ja luonnollinen tieto-
konealan sukupuoli oli mies.

Julkaisuissa oli myös kaksi aineistotyyppiä, joissa sukupuolen näkyvä
määrittely oli olennaista. Varhaisissa Reikäkortti- ja Tietokone-lehdissä jul-
kaistiin ensinnäkin vitsejä, jotka käsittelivät sukupuolten arkisia eroja. Nämä
vitsit eivät useinkaan sitoutuneet konttori- tai tietokonetyöhön. Lehdessä
julkaistut konttorikoneiden ja -tarpeistojen mainokset sen sijaan kosketti-
vat työn tekemisen käytäntöjä.

Vitsejä ja kaskuja julkaistiin sekä Reikäkortti- että Tietokone-lehdissä.
Tämä saattoi olla kansainvälinen käytäntö. Melkein joka numerossa julkais-
tut vitsit olivat kevyitä välipaloja, jotka lihottivat ja monipuolistivat ammat-
tilehtien sisältöä. Tietokonetta seuranneet ammattijulkaisut olivat formaa-
tiltaan tai luonteeltaan sellaisia, ettei vitseille ollut enää tilaa muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta. Tässäkin näkyy siirtyminen leikittelevästä
”kikkavaiheesta” tieteellisen suunnittelun aikakaudelle.

Näyttää siltä, että alkuperäisenä tarkoituksena Reikäkortti-lehdessä oli
julkaista alaan liittyviä kaskuja. Ensimmäisen lehden (1/1955) tarina,
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”Ymmärsi kaiken muun”, tuotti selkeästi sukupuolten sekä asiantuntijan ja
ei-asiantuntijan välisiä rajoja:

Suurehko seurue oli katsomassa SALAMAn reikäkorttiosastoa ja siellä tapahtuvaa työsken-
telyä. Parhaillaan oli menossa summakorttiajo, joten reproducer oli kaapelilla kytketty
tabulaattoriin. Seurue katseli, kuunteli selvityksiä ja ihmetteli. Hetken katseltuaan rohkaisi
eräs rouva mielensä ja loihe lausumaan: ”Kaiken muun minä tästä touhusta ymmärrän, mut-
ta sitä en käsitä, miten kortit voivat noin ohutta kaapelia pitkin kulkea reproduceriin.”440

Saman lehden toinen kasku käsitteli puolestaan sanomalehden latojaa: elin-
tarvikkeiden säännöstelyn ollessa tiukimmillaan Postisäästöpankki haki ope-
ratööriä reikäkorttiosastolle. Latojan ajatukset olivat niin tiukasti kiinni
leivässä, että julkaistussa ilmoituksessa luki lopulta, että ”Operatööri saa
toimen LEIPÄKORTTIOSASTOLLA” eikä reikäkorttiosaltolla.441

Nämä kaskut muistuttavat huumorin tapaa, jolla sähköalan ammattilai-
set Carolyn Marvinin mukaan määrittivät omaa suhdettaan alan ulkopuo-
lisiin 1800–1900-luvun vaihteessa. Kaskuissa tehtiin selkeä ero ammatti-
laisten ja ulkopuolisten välille. Ero näkyi ihmisryhmien toiminnassa ja kä-
sityskyvyssä. Ja varsinkin Reikäkortti-lehden ensimmäinen tarina oli täyn-
nä sellaista ammattisanastoa, jonka merkitys ei avaudu ulkopuolisille. Sa-
nasto oli vielä pitkälti englanninkielistä, mikä ei ollut alan ammattipiirien-
kään näkökulmasta itsetarkoitus, pikemminkin ongelma. Reikäkorttiyhdistys
käynnistikin pian sanaston suomennostyön, jota yhdistyksen seuraajat jat-
koivat ja lisäsivät.442 Reikäkortti-lehdessä ei kuitenkaan juuri enää tämän
jälkeen vastaavia kaskuja julkaistu.443 Saattaa olla, että tämäntapaista ai-
neistoa ei lukijoiden toiveista huolimatta enempää lehden toimittajille tullut.

Myöhemmin julkaistut vitsit eivät liittyneet reikäkortti- tai tietojenkäsit-
telyalaan. Ne kommentoivat kuitenkin omalla tavallaan sukupuolten väli-
siä suhteita. Vitsit kerrottiin pääsääntöisesti maskuliinisesta positiosta. Jut-
tujen yleisönä ja renttumaisina sankareina – joskus antisankareinakin –
esiintyivät miehet ja pojat. He toimivat yhtäältä esimerkkeinä tietotekni-
sen yhteisön ulkopuolisista ihmisistä, mutta tarjosivat toisaalta maskuliinisen
samaistumisen malleja. Aihepiireistä yleisimpiä olivat alkoholi, politiikka,
työn välttely tai jonkun osapuolen huijaaminen. Vitsien naisille jäi äidin
tai vaimon paheksuvan nalkuttajan justiinamainen asema. Nainen tarkas-
teli asioita kotikammarin näkökulmasta miesten resutessa maailmalla.444

Kummankin sukupuolen perusluonteenpiirteitä määritettiin Mars-Venus-
akselilla:
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Vaihtaen paremmaksi

Kotikylän Kustaa oli teurastanut sikansa ja vienyt sen läheiseen kaupunkiin. Vaihtoi sen
rahaksi ja poikkesi ”Alkon tipoille”. Niinpä sitten kävi, että kun hän väsyneenä saapui
kotipihaansa, hänen täytyi kontaten mennä tupaa kohti. Emäntä oli rapulla vastassa ja kysyi:

– No, tuliko tuo nyt vaihtaen paremmaksi – häh?445

Vitsejä suoremmin itse tietoteknisen työn sukupuolijärjestelmiin kytkeytyi-
vät lehdessä julkaistut kuvat. Ja jos vitsit säilyivät sisällöltään samantapai-
sina kansanhuumorin valittuina paloina koko niiden julkaisukauden ajan,
kuvastosta pystyy lukemaan paremmin myös muutoksia, joita tietojenkä-
sittelyalan töissä ja töiden representaatioissa tapahtui.

”Kuuluuko tyttökin sopimukseen?”

Reikäkortti-lehdessä 2/1955 julkaistiin kuva Karhulassa pidetystä Reikäkort-
tiyhdistyksen kevätkokouksesta. Mustapukuisten miesten massasta silmään
pistää eturiviin keskelle sijoitettu valkopuseroinen nainen. Muita naisia
kuvasta ei erota.

Kuva ilmentää sitä sukupuolten välistä suhdetta, joka Reikäkorttiyhdis-
tyksessä ja myöhemmin Tietokoneyhdistyksessä vallitsi. Jäsenkunnassa oli
vain yksittäisiä naisia.446 Miesvaltaisuutta selittävät muun muassa sukupuol-
ten väliset erot verkostoitumisessa, yhdistystoiminnan painopisteissä sekä
työtehtävissä.447

Reikäkortti-lehden kuva ilmentää tapaa, jolla naispuoliset tietojenkäsit-
telytyöntekijät asettuivat kuvastossa lukijoiden katseiden kohteiksi. Luvun
alaotsikko ”Kuuluuko tyttökin sopimukseen?” viittaa Reikäkortti-lehden
1/1957 IBM 650 koneen kuvan tekstiselostuksen suluissa lukeneeseen la-
tojan kysymykseen.448 Suoraan vihjailemattomiakin työn kuvauksia oli mah-
dollista tarkastella sukupuolisesti värittyineinä.

Lehtien kuvitus ja mainoskuvasto kertoivat selkeästi tietojenkäsittelytöi-
den sukupuolisesta luokituksesta. Jotkut tehtävät oli varattu miehille, toi-
set naisille. Asiantuntijuuteen ja johtajuuteen viittaavien kuvien henkilöt
olivat miespuolisia. Miehet johtivat, käskivät, tarkkailivat toisten töitä, is-
tuivat kokouksissa ja puhuivat. Reikäkorttiyhdistyksen miesjohtajiston jouk-
koon ”eksynyt” nainen oli harvinainen erikoistapaus, joka kuvassakin nos-
tettiin esille. Mekaanisen suorittamisen, kirjaamisen ja tallentamisen hen-
kilötyypit olivat naisia, jotka työskentelivät konttoreissa, monistivat, lävis-
tivät ja käyttivät puhelinta. Sirot irrallisina kuvatut kädet hamuilivat reikä-
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kortteja, jatkolomakkeita ja kirjoituskoneiden näppäimistöjä.449 Jennifer S.
Light on huomioinut, että toisen maailmansodan aikana tieteellisessä ja
teknisessä työssä olleita naisia ei ajateltu yksilöinä vaan kollektiivisena
koneistona. Heitä kutsuttiin johtajiensa tai käyttämiensä koneiden mukaan
esimerkiksi ENIAC-tytöiksi. Naiset olivat vaihdettavia osasia koneiden osien
tapaan.450 Sama koneistomaisuus leimaa mainoskuvaston naistyyppejä
1950–1960-luvuilla.

Työtehtävien ja luonteen jaottelu säilyi muuttumattomana 1950-luvun
puolivälistä aina 1960-luvun lopulle, myöhempäänkin aikaan. Mainosesit-
teitä erityisesti laitemuotoilun kautta tutkinut Paul Atkinson toteaa, että
mies oli kirjoittaessaankin ”writeri”, muuta materiaalia ajattelun apuna
käyttävä uuden luoja. Nainen työskenteli kopistina, kirjoittaja-kirjurina eli
mekaanisena jäljentäjänä, sanelusta kirjoittajana.451

Joitain harvinaisia poikkeuksia kuvastossa oli. Aina joskus myös feminii-
ninen luovempi tai teknisempi asiantuntijuus sai tilaa. Näissäkin tapauk-
sissa kyse oli tosin vain työn tekemisen osaamisesta, ei ennakoivasta ja
suunnittelevasta toiminnasta.452 Naisten työ oli itse asiassa luonteeltaan
usein miesten työtä ”teknisempää”. Tutkijat ovat huomioineet, että naiset
esitettiin ja he toimivat käyttäjinä lähempänä itse tekniikkaa. He hallitsi-

Kuva 20. Reikäkorttiyhdistyksen kevätkokouksen osallistujat ryhmäkuvassa Karhulassa A.
Ahlströmin tehtailla 25.4.1955. Reikäkortti 2/1955, 2.
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vat laitekäytön paremmin kuin miessukupuolen edustajat, joiden kokemuk-
set tietojenkäsittelystä olivat välittyneitä, epäsuoria. Kuitenkaan miespuo-
linen tarkastelija ei nähnyt naisten dominoivaa asiantuntemusta teknolo-
gisena, tekniikkaa soveltavana ja kehittävänä.453

Kiinnostavan murros- ja sekoittumiskohdan muodostaa varhainen tieto-
koneiden käyttötyö. Tietokoneen operointi ja ohjelmointi oli kuvastol-
taan(kin) sellaista, että sekä miehet että naiset pääsivät esille. Tämä koski
Reikäkortti- ja Tietokone-lehden osalta pitkälti etukäteiskuvia ja mainoksia,
ei niinkään todellisia suomalaisia käyttötilanteita. Sellaisia, idealistisesti to-
sin, kuvattiin enemmän IBM Katsauksen tapaisissa maahantuojajulkaisuissa.

Tilastoista, jäsenluetteloista ja arkistolähteistä onkin havaittavissa, että oh-
jelmointi- ja operointitöissä Suomessa työskenteli 1960-luvun alussa sekä
miehiä että naisia. Naiset olivat tosin vähemmistönä. Vuosikymmenen alun
selvitykset ja ennusteet laadittiin muun muassa alan kehitys- ja koulutustar-
peiden kartoittamiseksi. Lähtökohta oli, että sukupuolten välinen työnjako
säilyisi tulevaisuudessa samana. Tietojenkäsittelyalan Kansallisen Komitean
vuonna 1961 keräämien tietojen mukaan kaikista operatööreistä, tieto- ja
reikäkorttikoneiden konkreettisesta käytöstä vastaavista ammattilaisista, 34
prosenttia oli naispuolisia. Miesten osuus oli tosin huomattavasti suurem-
pi kytkentätaitoisten operoitsijoiden ja konsolioperatöörien454 osalta. Nais-
puolisia ohjelmoitsijoita oli 8 prosenttia ja osastopäälliköitä 3 prosenttia.
Lävistäjät ja tarkistuslävistäjät olivat käytännössä kaikki naisia.455 Koko tie-
tojenkäsittelyalan työntekijämäärä oli noin 1300 henkilöä, vaikka varsinaisten
tietokoneiden kanssa työskennelleiden määrä oli 1960-luvun alussa huomat-
tavasti vähäisempi, arviolta 300 henkeä. Koko alan kokonaistyöntekijämäärän
uskottiin kasvavan noin 640 hengellä eli noin 50 prosenttia seuraavan kol-
men vuoden aikana.456

Ohjelmoija- ja operatöörinaiset olivat tulleet alalle esimerkiksi matema-
tiikan ja luonnontieteiden opiskelun ja/tai reikäkorttitöiden kautta yleten
käyttö- ja ohjelmointitöihin. Operointi- ja ohjelmointityöt katsottiin rutii-
ninomaiseksi ja suorittavaksi – vähemmän vaativiksi kuin johtotason suun-
nittelutehtävät. Toisaalta reikäkortti- ja tietokoneiden käyttötyö saattoi olla
jopa fyysisesti raskasta. Reikäkorttilaatikot, magneettinauhat ja magneet-
tilevymuistit vaativat kuljettajaltaan ja asentajaltaan voimia, kun niitä kan-
niskeltiin koneelta toiselle tai varastoitiin.457

Mutta miten tietokonetöiden asiantuntijuuden luonne ja sukupuolit-
tuminen muuttui 1960-luvun kuluessa? Tietokonetyöntekijöiden määrä
kasvoi kaksikymmentäkertaiseksi vuosikymmenessä. Kasvu oli rajua jopa
suhteessa hallinto-, konttori- ja tietoliikennetyön kokonaistyöntekijämää-
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rän kasvuun.458 Samalla mies- ja naistyöntekijöiden suhde muuttui osit-
tain. Naiskeksijöitä, käsityöläisiä ja yrittäjiä tutkinut historioitsija Kirsi
Vainio-Korhonen toteaa, että miesten ja naisten töiden luokittelut ja työ-
tehtävät ovat vaihdelleet historian kuluessa. ”Miesten töistä” on saatta-
nut tulla ”naisten töitä”, mutta harvemmin toisin päin. Tietyt perustyöt
ja erityisesti työn arvostus ovat kuitenkin säilyneet pitkään muuttumat-
tomana. Naiset ovat työskennelleet vaatimattomammissa ja alemmissa
toimissa, pienemmällä palkalla, vaikka naisia ei sinänsä voi – kuten ei mie-
hiäkään – niputtaa yhteen ainoaan kimppuun.459 Sukupuolijakojen muut-
tuminen on merkinnyt muutoksia töiden arvostuksessa. Työn naisistumi-
nen on saattanut vähentää sen yleistä arvostusta tai ollut merkki yleisen
arvostuksen vähenemisestä.

1970-luvun alussa Tietokoneyhdistys selvitti jälleen kerran työntekijä- ja
konemäärää sekä tulevaisuuden tarpeita. Samassa yhteydessä esitettiin tar-
kempi tietokonetöiden luokittelu. Se oli laajentunut aiemmin esitetyistä
luokituksista. Työtehtävät sisälsivät alaluokkia. Edelleen varsinaisten atk-

Kuva 21. Omistautumista tie-
tokonetyölle. Ohjelmoijan
profiileja -jutun yhteydessä jul-
kaistun kuvan alkuperäisteks-
ti: ”Rouva Eira Kuoringan suh-
de tietokoneeseen on ’läm-
min’ ja työ jännittävää.” IBM
Katsaus 2/1969, 47.
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töiden ulkopuolelle jätettiin muun muassa huoltohenkilöstö, markkinoin-
ti sekä oheispalvelujen tai tarvikkeiden, kuten magneettinauhojen tuotanto.
Atk-työ oli siis tietokoneiden avulla tehtävää suunnittelu- ja käyttötyötä,
joka jaettiin hierarkkisesti seuraavalla tavalla. Hierarkkinen jaottelu toimi
erottelun, arvottamisen ja rajaamisen keinona:

1. Atk-esimies: henkilö, jolla on hallinnollinen vastuu, esim. atk-pääl-
likkö, suunnittelu- tai käyttöpäällikkö, ohjelmointipäällikkö, lävistä-
jäin esimies.

2. Suunnittelija: esim. projektipäällikkö ja systeeminsuunnittelija mikäli
päätoimisia, atk- ja ohjelmasuunnittelija tai vastaava.

3. Ohjelmoija: henkilö, joka suunnittelee, koodaa ja testaa ohjelmia
(ohjelma- ja modulikohtaisesti).

4. Operaattori: esim. käyttövuorojen esimies, tietokone- ja apuko-
neoperaattori.

5. Lävistäjä: henkilö, joka lävistää reikäkortteja tai -nauhaa, painaa
optista nauhaa tai suorittaa muuta manuaalista tiedonsiirtoa.

6. Toimistohenkilö: Atk-osastolla tai muuten atk-tehtävissä päätoimisesti
toimistotyötä tekevä henkilö, esim. aineistonvalmistelija, virheselvit-
telijä, nauha- ja levykirjastonhoitaja, testimateriaalin tekijä.

7. Muu atk-henkilö: henkilö, jota ei voida sijoittaa mihinkään em. ryh-
mistä, esim. systeemiohjelmoija, atk-neuvoja, atk-kouluttaja.460

Yhteensä alalla työskenteli noin 7100 henkilöä, joista yli puolet oli naisia.
Mutta jos luvuista siivotaan pois lävistäjät ja toimistohenkilökunta, nais-
ten osuudeksi tulee 22 prosenttia. Atk-esimiehistä naisia oli 10 prosent-
tia. Oletettavaa on, että ainakin osa naispäälliköistä toimi nimenomaan
naispuolisten reikäkorttilävistäjien esimiehinä.461

Marja Vehviläinen toteaa Tilastokeskuksen väestölaskentaan viitaten, että
naisten osuus ohjelmoijista lisääntyi vuoteen 1970 mennessä 33 prosent-
tiin. Systeemi- ja atk-suunnittelijoista sen sijaan vain 12 prosenttia oli nai-
sia, vaikka naisten osuus korkeakouluopiskelijoista oli 1960-luvulla saavut-
tanut miesten osuuden. Systeemityön tekijöillä oli tuossa vaiheessa yleensä
yliopistokoulutus, ohjelmoijille riitti opistotason koulutus tai ylioppilastut-
kinto.462 Ideaalikäsitys töiden luonteesta oli sellainen, että ohjelmointi tar-
koitti rutiininomaista koodaamista suunnittelijan tekemien kokonaisratkai-
sujen ja muotoilujen perusteella. Käytännössä suunnittelua ja ohjelmoin-
tia ei voinut erottaa toisistaan.463 Erottelu ja systeemitöiden pitkälle viety
jaottelu olivat kuitenkin ihanteita, joihin määrittelijät pyrkivät. He perään-
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kuuluttivat jopa ”systeemiasennetta”. Siihen kuului kokonaisvaltainen työ-
tapa, ”joka lähtee kokonaisuudesta osiin, eikä päinvastoin, kuten monen
muun ammatin työtapaan kuuluu... Systeemiasenne on vain osittain syn-
nynnäinen luonteenominaisuus. Määrätietoisella perusopetuksella voidaan
systeemiasennetta kehittää ja jopa synnyttää varsinkin nuoressa, notkeassa
mielessä. Vanhemman henkilön kohdalla on kysymys lähinnä itsekurista,
jonka avulla voidaan välttyä puiden tulemisesta metsää tärkeämmäksi.”464

Aiemmin mainittu kurittomuuden pelko tulee taas esiin.
Ammattilehtien kuvissa, erityisesti mainoksissa, sukupuolten roolit pysyivät

pitkälti muuttumattomina 1960-luvun aikana. Naisten töihin yhdistettiin ru-
tiini, tarkkuus ja luotettavuus, lojaalisuus, pehmeys, sievyys ja keveys. Miesten
töitä leimasivat edelläkävijyys, nykyaikaisuus, tulevaisuuden ennakointi, asian-
tuntijuus, voima, joskus riskinottokin. Sama kahtiajako näyttäytyi myös au-
tomaattista tietojenkäsittelyä kuvaavissa esittelyelokuvissa.465

Kuvasto rakensi omalla tavallaan eroa työtehtävien vaativuuksissa. Eron
avulla oli mahdollista perustella, miksi toisista töistä maksettiin enemmän
palkkaa kuin toisista. Eron määrittäminen oli yhteydessä myös koulutus-
tarpeisiin. Koulutustarve lisääntyi silloin, kun työntekijän osaamisen vaa-
timustaso ja asema hierarkiassa nousivat. Esimiestehtävissä toimivien jo en-
nestään korkeampi koulutus oli se, jossa oli eniten kehittämisen varaa.
Esimiesten ja asiantuntijoiden määrässä oli kasvupainetta. 1960-luvun lo-
pulla näkyi, että lävistäjien määrä oli vähenemässä ja koko ammattikunta
vaati uudelleen koulutusta – yleensä vastaaviin toisiin rutiinitehtäviin.466

Koulutustarpeen ennakointi oli 1960-luvun tietoteknisen keskustelun tär-
keimpiä ja kuumimpia kysymyksiä, mutta koulutuksen suhdetta sukupuol-
ten suhteisiin ei juuri käsitelty.

1960-luvun jälkipuoliskolla tietotekniikkamainostenkin kuvasto alkoi ilmai-
sullisesti uudistua. Uudistumisella ei tosin ollut juuri mitään tekemistä vaa-
tivuuden tai arvostuksen muutoksen kanssa. Perinteisten konepainotusten
ja asiapitoisuuden rinnalle tulivat yhä useammin huumori ja uudenlainen
naisten koristava kohteellistaminen eli objektivoiminen. Nainen oli siis sekä
työkone että halujen kohde. Muutos kytkeytyy sekä työelämän että mainon-
nan piirissä tapahtuneisiin kehityskulkuihin. Naisten osuus ammatissa toimi-
vasta väestöstä oli Suomessa ollut korkea jo ennen toista maailmansotaa
erityisesti palvelualoilla, mutta 1960-luvulla myös perheellisten naisten työs-
säkäynti alkoi lisääntyä hyvinvointivaltion ja kulutusyhteiskunnan rakennuk-
sen aikana. Mainonnassa ja populaarikulttuurissa yleisemmin 1960-luvun
loppupuoli merkitsi itsenäisempien naishahmojen esiinmarssia sekä sek-
suaalisen vapautumisen ja alastomuuden rohkeampaa kuvaamista.467
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Työn leikkisiä popahtavia mielleyhtymiä mainonnassaan käyttivät erityi-
sesti atk-papereihin ja niiden käsittelyyn erikoistuneet Paragon ja Polyty-
pos.468 Ylipäätään tietojenkäsittelyn oheistuotteiden myyjät olivat mainon-
nassaan laitevalmistajia vapaamielisempiä. Ne myös mainostivat ammat-
tilehdissä jatkuvasti käyttäen samaa teemaa varioivia kampanjoja tai tois-
ton voimaa useiden mainostuskertojen avulla.

IBM käytti pitkään mainoskuvastossa neutraaleja asiantuntemusta huo-
kuvia vahvasti visuaalisia ja kuvakulmiltaan rohkeampia otoksia, joita elä-
vöitettiin pysähdyttävillä mainoslauseilla. Suomen Kaapelitehtaan Elekt-
roniikkaosasto puolestaan hyödynsi toimintansa varhaisvaiheessa, 1960-
luvun alussa, asiantuntijoita esittelevää ”pärstämainontaa”. Myöhemmin
Kaapelitehdas halusi korostaa tietojenkäsittelyn ja osaamisensa laaja-alai-
suutta. 1970-luvun alussa puolestaan viittaukset suomalaisuuteen ja kan-
sallisuuteen  yleistyivät mainosretoriikassa.

Koristava kohteellistaminen oli myös IBM:n tapaisten laitevalmistajienkin
käyttämä mainostyyli, vaikka sitä hyödynsivät erityisesti oheispalvelujen tuot-
tajat. Koristava kohteellistaminen tarkoitti flirttailevan tietokonenaisen kuvaa-
mista. Nuoret, kauniit, hyvin pukeutuneet ja ehostetut naiset oli kuvattu
aiempaa lähempää, monesti hymyilevinä ja kameraan katsovina objekteina.
Naiset olivat kuitenkin sidottuja työhönsä eivätkä esiintyneet samanlaisina
aktiivisina sankarittarina kuin joidenkin kulutustavaroiden mainoksissa.

Tällainen mainoskuvasto viitoitti kohti myöhempien vuosikymmenten tie-
tokonemainontaa, jossa yhtenä tavallisena kansainvälisesti levinneenä tee-
mana oli naisen ja koneen tai naissihteerin ja miesjohtajan rakkaussuhteen
kuvaaminen.469 Jo 1960-luvun suomalaiset tietokonemainokset viittasivat
ihastumiseen ja työniloon, joka syntyi uuden tekniikan ja naistyöntekijän
kohdatessa. Naisohjelmoijia käsittelevissä artikkeleissa ihastuminen ja tun-
teenomainen suhtautuminen, jopa lojaali uhrautuminen, mainittiin:

Pelko tietokoneen inhimillisistä erehdysmahdollisuuksista vei tietysti alkuvuosina yöunenkin,
mutta pian koneen kanssa sentään tultiin sinuiksi. Ensimmäinen rakkaus ei koskaan ruostu
ilmeisesti tietokoneaikakaudellakaan ja neiti Laakso muistelee lähes hellästi ensimmäistä
tietokonetta, joka muisti 10 000 käskyä ja oli nykyisiä enemmän käyttäjänsä hallittavis-
sa... ”Rouva Kuoringalle saa soittaa koska vaan” lukee kansaneläkelaitoksen tietokonesa-
lissa. Hänet itsensäkin saattaa löytää tietokoneen kyljestä minä vuorokauden aikana ta-
hansa – suhde tietokoneeseen on ’lämmin’ ja työ jännittävää.470

Samantapainen ihastumisen tarina tuntuu leimaaman naisten tietokonesuh-
detta myöhemminkin. Tämä käy ilmi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja
Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton vuonna 1995 järjestetystä kirjoitus-
kilpailusta ”Tietokone – isäntä vai renki.” Kirjoituskilpailuun lähetettyjen
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Kuva 22. Reikänauha keikarin solmion korvikkeena
mainoskuvassa. ATK:n Tieto-Sanomat 1/1969, 10.
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Kuva 23. Metallisuuden mainostusta ja poseerausta ATK-kaluste-
mainoksessa. ATK:n Tieto-Sanomat 2/1969, 26.
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tarinoiden, joista suuri osa on naisten kirjoittamia, toistuva teema on epäi-
lyn vaihtuminen innoksi ja ihastumiseksi tietokoneiden käyttötyössä. Kir-
joitukset saivat rakastumiseen viittaavia otsikoita, kuten ”Rakkaudesta
Maciin”, ”Rakkaani – PC”, tai ”Tietokone, rakastettuni”. Kirjoittajakunnasta
löytyivät nimimerkit ”Love and affection” sekä ”Computer mon amour”.
Yleensä tällaista rakastumisen retoriikkaa viljelevät nimenomaan naiset.
Kerrontatapaan ohjasi kilpailun viitekehyksen lisäksi tehtävänanto. Laajasta
kysymyspatterista löytyivät suoraan tiedustelut ”Miten suhtauduit uuteen
työkaluusi? Rakastuitko oikopäätä vai herättikö se pelkoja? Onko suhtau-
tumisesi ajan myötä muuttunut? Mitä koneelta toivoit? Onko se helpot-
tanut työtäsi, koetko keksimisen ja oivaltamisen iloa? Vai onko se kenties
vaikeuttanut työtäsi, tehnyt siitä turhauttavan, fyysisesti ja henkisesti puu-
duttavan?”471

Miehelle ei tällaista ihastumista sallittu 1960-luvun asiantuntijajulkisuu-
dessa tai tietokonemainonnassa.472 Miespuoliset työntekijät oli kuvattu
edelleen kuin salaa ja huomaamatta tehtäviinsä vakavasti ja tarkkaavaisesti
syventyneinä. Harvinainen poikkeus oli H. Federley Ab:n jonkinlainen
toimistotilan Marlboro-mies -karikatyyri, ADDO-mies, jonka mielestä ”on
vahinko, ettei reikänauhaa voi käyttää muuhun kuin automaattiseen tie-
tojenkäsittelyyn.” ATK:n Tieto-Sanomissa 1/1969 julkaistussa mainoskuvassa
tyylikkäästi keikaroiva ADDO-mies yrittää nimittäin sitoa koneen ohjaami-
sessa ja tulostuksessa käytetystä reikänauhasta itselleen solmiota. Mainos-
teksti toteaa, etteivät reikänauhayksiköiden käyttäjät tarvitse erikoiskou-
lutettua henkilökuntaa.473 Käytön helppous mahdollistaa siis naismaisen
koreilun työn ohessa – tai sitten feminiini koreilija on helposti koulutetta-
vissa tai korvattavissa. 1970-luvun alussa rempseämpien tietokonemiesten
humoristinen kuvaaminen lisääntyi. Irrottelevampaa tyyliä mainonnassa
käytti laajemmin pohjoismaisille markkinoille pyrkinyt Datasaab.474

Mutta mitä tapahtui, kun tietokonetyöläiset esiintyivät populaarijulkisuu-
dessa? Velvoittiko oman piirin ulkopuolella esiintyminen tietynlaisiin va-
kaviin esiintymistapoihin vai antoiko se mahdollisuuden tunteiden koros-
tamiseen?

3.3 Asiantuntija populaarijulkisuudessa

Teknologian julkisuudelle on tyypillistä, että uusia suurhankkeita esiteltä-
essä ja avattaessa johtohenkilöt antavat niille kasvonsa. Ensimmäisiä elekt-
ronikoneita Suomessa otettiin käyttöön pääjohtaja- ja ministeritason vie-
raiden läsnäollessa. Muistamme maailmalta myös ENIAC-koneen esimerkin,
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jossa naispuoliset työntekijät työnnettiin vähin äänin syrjään julkisuuden
valokeilasta ja tietokonetyöstä. Ääritapauksissa heidät jopa rajattiin pois
lehdissä julkaistuista kuvista.

Kokonainen organisaatio tai hanke henkilöityy helposti yksittäisiin ihmi-
siin kenties jo työnkuvaa määriteltäessä. Tiettyihin virka-asemiin ja toimen-
kuviin on kuulunut nimenomaan julkisuudessa oleminen ja tiedotuksesta
vastaaminen. Samaten on selvää, että tuttuus ruokkii tunnettavuutta. Sa-
mat leenapalotiet, esasaariset, juhasiltalat ja eskovaltaojat esiintyvät me-
dioissa, kun tieteestä keskustellaan. ICT-sektorin nykyisyydestä ja tulevai-
suudesta kertovat talousanalyytikot ja yritysjohtajat.

Margaret Rossiter on kutsunut tätä ilmiötä Matilda-efektiksi. Hierarkian
huipulla toimivat henkilöt saavat jatkuvaa julkista huomiota. Samalla heistä
tulee osa dokumentoitua historiaa. Alemmalla tasolla työskentelevät eivät
vastaavaa huomiota saa. Arjen puurtajat häviävät nopeasti historiallises-
ta muistista.475 Tuttu esimerkki löytyy formulamaailmasta. Kisojen selostajat
puhuvat, miten Michael Schumacher ”tekee historiaa” kerta toisensa jäl-
keen rikkoen kaikki ennätykset. Todennäköistä on, että Schumacherista
tullaan kirjoittamaan useita elämäkertoja ja muita uraa luotaavia kirjoja.
Mutta kuka muistaa kohta sellaisia kuskeja kuten Alex Yoong tai Luca
Badoer, jotka rämpivät kärkipäässä korkeintaan keskeytyslistoilla tai vas-
taavat pitkälti vain testityöstä? Entä kuka muistaa niitä mekaanikkoja ja va-
rikkoapulaisia, jotka pitävät Schumacherinkin Ferrarin vauhdissa? Onko
heitä muistettava?

Hannu Niemisen mukaan suomalaiselle viestintäkulttuurille on tyypillis-
tä viestinnän edustuksellisuus. Julkisuus on varattu henkilöille, joilla on edus-
tamisen valtuutus. Julkiset esiintymisen eivät useinkaan ole luonteeltaan
spontaaneja. Ne ovat pikemminkin kannanottojen ja lausuntojen vaihtamis-
tilanteita. Tavallisesta poikkeaville tulkitsijoille tai tulkinnoille ei juuri ole ti-
laa.476 Valtuutuksen saaminen on merkki johtajuudesta ja asiantuntijuudes-
ta. Valtuutuksen antaa joko organisaation johto, asiantuntijoiden kollektii-
vi tai julkisuus, jotka muodostavat tekstuaalisen yhteisön perustat.

Viime aikoina tiedotusvälineet ovat pyrkineet kuitenkin laajempaan kat-
tavuuteen ja kiinnostavuuteen ottamalla mukaan enemmän tavallisten ih-
misten ja tavallisten työntekijöiden kommentteja. He ovat ainakin oman
näkökulmansa asiantuntijoita. Kyse ei kuitenkaan välttämättä ole niinkään
asiantuntijuuden käsitteen laventumisesta tai asiantuntijuuden valtuutuk-
sen saamisen helpottumisesta. Kyse on ”human interest” -ulottuvuudes-
ta, aihepiirien tuomisesta yhä lähemmäksi yleisön omia kokemuksia. Ku-
vattu ja haastateltu tavallinen ihminen tai rivityöntekijä ei esiinny julkisuu-
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dessa samassa asemassa kuin asiantuntija vaan kansan syvien rivien jos-
kus karkeankin mielipiteen tiivistäjänä tai anekdoottina.

Virallisissa avajaistilaisuuksissa nämäkin näkökannat jäävät usein mar-
ginaaliin. Myös tietotekniikka on esiintynyt tiedotusvälineissä johtajiensa
hymyjen ja hartioiden varassa. Julkisuudessa eivät ole paistatelleet välttä-
mättä edes varsinaiset alan ammattilaiset vaan konehankinnoista päättä-
vät tai tietotekniikan mahdollisuuksia välillisesti käyttävät organisaation
huipputason edustajat. Varsinainen tietokoneosasto ja siellä tehtävä mo-
ninainen työ on jäänyt mustaan laatikkoon, esittämisen ja usein tutkimuk-
senkin ulkopuolelle. Tämä käytäntö on pitkälti osa tiedotusvälineiden yleis-
tä toimintatapaa, mutta kiinnostavaksi kysymykseksi muodostuu se, millä
tavalla ammattilaisto itse rakensi omaa identiteettiään populaarimediassa.
Miten julkisuudessa esiintyneet ammattilaiset tulivat esille ja pätevöityi-
vät? Entä millainen käsitys laajalle yleisölle syntyi julkisuustapojen perus-
teella tietotekniikasta ja tietoteknisestä työstä? Miten populaarijulkisuus
käsitteli tietokonetyötä? Jakoivatko yleislehdet ja sähköiset viestimet edellä
käsitellyt ammattijulkisuuden tulkinnat tietojenkäsittelytöiden merkityksestä
ja rooleista?

Yritän vastata näihin kysymyksiin edelleen erityisesti 1960-luvun konteks-
tissa, jossa tietokoneiden käytön ja tietokonetyön lisäksi myös asiantun-
tijuuden määrittely alkoi korostua. Käsittelen kuitenkin myös asiantuntijuu-
den ”esihistoriaa” 1940-luvulta lähtien.

Keksijät ja asiantuntijat yksilöinä

Tietotekninen asiantuntijuus kasautui aluksi harvoille harteille. Populaari-
julkisuudessa esiintyivät 1940- ja 1950-luvuilla lähinnä ulkomaiset mies-
puoliset kone-ekspertit. Useimmin nimensä saivat esille varhaisten kone-
projektien vetäjät tai elektronisten komponenttien keksijät. Erityisen huo-
mion kohteina olivat henkilöt, jotka tieteellisen ja teknisen työn ohella kir-
joittivat myös populaariesityksiä tekniikasta. Tällaisia henkilöitä olivat muun
muassa Edmund C. Berkeley, Giant Brains -kirjan (1949) kirjoittaja sekä
Norbert Wiener, kybernetiikan teorian esittelijä, jolta useimmiten mainittiin
teokset Cybernetics (1948) sekä Human Use of Human Beings: Cybernetics
and Society (1950, suom. 1969 ruotsinkielisen uudelleen kirjoitetun lai-
toksen perusteella nimellä Ihmisestä, koneista, kielestä).

Suomalaiset pääsivät aluksi harvemmin henkilöinä esille. Heidän roolinsa
kasvoi suomalaisten konehankkeiden esittelyn myötä 1950-luvun lopulta
lähtien. Tärkein ja tunnustetuin suomalainen tuntija oli professori Erkki
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Laurila, joka oli tutustunut laskennan instrumentteihin ja koneisiin jo en-
nen toista maailmansotaa opettajansa professori Evert Nyströmin kanssa.
Laurila oli henkilö, joka julkaisi ensimmäisiä laajoja suomenkielisiä esityksiä
ja luokitteluja elektroni- ja analogiakoneista. Muut julkisuudessa esiinty-
neet konetuntijat kuuluivat hekin tavallisimmin Laurilan lähipiiriin, opettajiin,
opiskelutovereihin tai oppilaisiin. Laurila itse esitelmöi ahkerasti, kirjoitteli
lehtiin ja yleisteoksiin sekä toimi haastatteluissa asiantuntijana. Hänen
julkinen työnsä keskittyi pian 1950-luvun edetessä yleisempiin teknologisiin
linjoihin sekä erityisesti atomivoimaan, ei enää niinkään elektroniseen
tietojenkäsittelyyn.

Erkki Laurilan oppilaat rakensivat 1950-luvun alussa osia analogiseen las-
kulaitteeseen. Koulutuksellisen ja teknisen tarpeen sekä laajemman huo-
mion takia Laurila ajoi myös ensimmäisen suomalaisen elektronisen ma-
tematiikkakoneen rakentamista. Maahan perustettiinkin matematiikkako-
nekomitea, jonka alaisuudessa saksalaiseen G1a -minimaalikonesuunnitel-
maan perustuvaa ESKO-laitetta alettiin  rakentaa vuonna 1955.477

Laurilan alaisuudessa toimineet koneenrakentajat eivät tehneet aino-
astaan teknistä työtä. Keskeisimmistä ESKO-projektin toimijoista Tage
Carlsson ja erityisesti Hans Andersin huomasivat nopeasti, että tärkeä
osa hanketta oli koneen ”julkinen rakentaminen”, opetus- ja tiedotustyö.
Rakentajista tuli myös asiantuntijoita, jotka levittivät tietoa matematiik-
ka- ja elektronikoneista ja niiden mahdollisuuksista sekä ammattipiireis-
sä että laajemmin. Charles Bazerman onkin huomioinut tutkiessaan kek-
sijä Thomas Alva Edisonin toimintaa, että teknisen keksimisen ohella ni-
menomaan kielellinen vakuuttelu ja oikeanlainen sitoutuminen tekstuaa-
lisiin käytäntöihin on erittäin tärkeä osa teknologian menestyksekästä
tuottamista. Bazerman kirjoittaa teknologian tuottamisesta symbolien
kierrättämisenä ja diskursiivisten verkostojen luomisena. Tässä työssä Edi-
son alaisineen oli taitava mahdollistaen sähköteknisen järjestelmänsä
leviämisen. Symbolisia verkostoja rakennettiin patenttihakemuksissa, raha-
anomuksissa, julkisissa esiintymisissä ja demonstraatioissa, messuesitte-
lyissä, laboratorion sosiaalisessa toiminnassa, mainonnassa ja markkinoin-
nissa.478 Samassa työssä myös suomalaiset varhaiset koneasiantuntijat
onnistuivat pitkälti, vaikka koneprojektit eivät välttämättä teknisesti ol-
leet aina niin menestyksekkäitä.

Kuten aiemmin on tullut ilmi, suomalaisten koneasiantuntijoiden tiedo-
tusretoriikka oli tiedon populaarempeja muotoja kohtaan kriittinen. Popu-
laarijulkisuus näyttäytyi kurittomana ja ymmärtämättömänä. Samalla asi-
antuntijat kuitenkin itse olivat osa tietojenkäsittelyn välillä yliampuvaakin
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puheavaruutta, osittain tiedostamattaan. Edelleen haluan korostaa kuitenkin
sitä, etteivät tietokonealan ammattilaiset olleet julkisuuden uhreja tai al-
tavastaajia vaan aktiivisia toimijoita, jotka osasivat parhaimmillaan tekni-
sen työn lisäksi myös esiintymisen ja esittämisen tekniikat, teknologian sym-
bolisen tuottamisen.

Asiantuntijat saivat valtuutuksen yleensä toimimalla oman organisaa-
tionsa tietokoneistamisprojektin keskiössä. Muutamia useimmin mainittuja
henkilöitä olivat ESKO-hankkeen uralleen sinkoamista asiantuntijoista Erkki
Laurilan lisäksi IBM:n palvelukseen myöhemmin 1950–1960-lukujen vaih-
teessa siirtyneet Hans Andersin ja Olli Varho. Suomen ensimmäisen IBM-
tietokoneen hankkineen Postisäästöpankin koneasiantuntijoina puolestaan
toimivat etenkin Reijo Pukonen ja Mikko Ruokonen. Kansaneläkelaitoksella
työskenteli Tauno Jylhä, Kansallis-osake-pankissa Eero Koski. Tietokonepal-
velussa toimivat Kari Karhunen ja Heikki Varho, Enso-Gutzeitin ja Kymi
Oy:n paperitehtailla ja myöhemmin Tietotehtaalla ja Yhdyspankissa Ahti
Hirvonen. Heistä useammat (Koski, Pukonen, Ruokonen, Hirvonen) kuu-
luivat tuttavapiiriin, joka kokoontui 1960-luvun alussa epävirallisen atk-ker-

Kuva 24. Turun Laskukeskuksen keskeistä henkilöstöä 1960 Wegematic 1000 -tietokoneen
käyttöpöydän ääressä. Vasemmalta oikealle: Professori Kalervo Laurikainen, Bror Stenvik,
Ove Holmström (istumassa) ja Alfons Ahlnäs. Turun ATK-keskuksen arkisto.
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hon piirissä. Tähän piiriin kuuluivat myös Valtion Tietokonekeskuksen
myöhempi johtaja ja ylijohtaja Otto Karttunen sekä hänen läheinen työ-
toverinsa Eero Kostamo. Sama joukko vaikutti aktiivisesti niin alan järjes-
tötoiminnassa, koulutushankkeissa kuin julkisten esiintymistenkin kautta.

Heillä ei kuitenkaan ollut mitään julkisuuden monopolia, sillä jokaises-
sa tietokoneita käyttäneessä organisaatiossa oli omat ainakin sisäisessä
julkisuudessa usein esille tulleet asiantuntijansa. Asiantuntijan tehtäviin
kuului tietokoneista kertominen muun muassa työntekijä- ja asiakasjulkai-
sujen sivuilla.

Julkisuudessa toimittiin aktiivisesti. Esimerkiksi Turussa paikallista Lasku-
keskusta puuhannut Sovelletun Matematiikan ja Tietojenkäsittelyalan tut-
kimussäätiö piti vuonna 1960 yhtenä keskeisenä toimintamuotonaan le-
vittää tietoa alasta ”painetun sanan välityksellä, mm. käyttäen tehokkaasti
sanomalehdistön ilmeistä mielenkiintoa alaa kohtaan.” Mielenkiintoa riit-
tikin.479 Paikallisia tietokoneasiantuntijoita olivat erityisesti Säätiön puheen-
johtaja, Laskukeskuksen esimies professori Kalervo Laurikainen, joka siir-
tyi myöhemmin Helsinkiin sekä Laskukeskuksen johtaja ja myöhempi esi-
mies Bror Stenvik. Julkinen toiminta oli yksi osa työtä, jonka avulla eten-
kin Laurikainen pyrki tietojenkäsittelyalan laajempaan kansalliseen haltuun-
ottoon. Harvinaisen tietokonekeskuksen olemassaolo ja sen johtajuus
antoivat symbolisen(kin) valtuutuksen kansallisesti merkittävän aseman ta-
voitteluun Turusta käsin.

Kyllikki Ruokosen kokoaman aikakauslehtiartikkeli-indeksin (atk-artikke-
leita 1945–1973) perusteella ylivoimaisesti kaikkein aktiivisin kirjoittaja oli
tiedetoimittaja Pertti Jotuni.480 Hänen tekninen ja tieteellinen asiantunti-
juutensa oli ristiriitainen kysymys.481 Paljon kirjoitti myös atk-asiantuntija
Juhani Salonoja, joka teki niin ikään varhaisen populaariteoksen Tietoko-
neko kaikille (1967) yhdessä Jotunin kanssa.482 Sen jälkeen eniten yksittäisiä
juttuja ovat erityisesti ammattilehtiin tehneet juuri Olli Varho ja Hans
Andersin. Näyttää siltä, että aktiivisimpia yhdistää pitkä ura sekä läheinen
toiminta IBM:n kanssa. IBM:läisiä kirjoittajia olivat muun muassa Klas Dick-
man, Yngve Roos, Gustav Tollet ja Heikki Niemi. Myös yliopistolla ja Suo-
men Kaapelitehtaalla oli julkisuuden aktiivisuutta. Esimerkiksi Suomen en-
simmäinen tietojenkäsittelyopin professori Reino Kurki-Suonio oli kirjoit-
tajana ahkera. Samat herrat esiintyivät usein myös populaarilehtien tieto-
koneasiantuntijoina.

Naispuolisia kirjoittajia ei indeksin perusteella juuri löydy. Vain 49 eli 2,6
prosenttia 1886:sta artikkelista on selkeästi tunnistettavissa naisten kirjoit-
tamiksi.483 Määrä ei vastaa naisten osuutta tietokonetyöläisistä, ei edes alan
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johtotehtävissä toimineiden lukua. On myös nähtävissä, että suurin osa
naisten kirjoittamista artikkeleista on peräisin 1970-luvun alusta. Kaikkein
selvimmin naispuolista atk-asiantuntemusta kirjoittajakunnan perusteella
oli kirjasto- ja informaatioalalla, seuraavaksi eniten mainosalalla. Yksittäi-
set naisten kirjoittamat artikkelit liittyvät myös lomakkeiden käsittelyyn,
terveydenhuoltoon ja tukkukaupan järjestelmiin.

Naisten vähittäinen nousu kirjoittajakuntaan kertoo ensinnäkin heidän
osuutensa kasvusta atk-työssä. Mutta muutos kertoo kenties enemmänkin
siitä, että automaattinen tietojenkäsittely laajeni aloille, jossa naisten asema
oli perinteisesti korostetumpi, ruokahuollon, hoivan ja konttorirutiinien piiriin.

Eniten yksittäisiä juttuja oli laatinut Kyllikki Ruokonen itse. Hän kokosi sään-
nöllisesti ammatti- ja kirjastolehdissä julkaistuja atk-kirjallisuuden luetteloja.
Taru Mattson kirjoitti useammin atk:n käytöstä tukkukaupassa. Elin Törnud
taasen informaatiopalveluista.484 Heidän osuutensa kaikista indeksissä mai-
nittujen naisten artikkeleista oli yhteensä 39 prosenttia (19 kappaletta).
Oletettavasti naiskirjoittajia oli enemmänkin sellaisissa jutuissa, joissa kirjoit-
tajan nimeä ei mainittu. Naisten asiantuntemus – jos sellaista julkisuudes-
sa oli – rajoittui siis tietylle naisvaltaiselle erikoisalalle, kun taas ainakin joi-
denkin miesten asiantuntemus oli ajallisesti ja paikallisesti laajempaa.

Kaiken kaikkiaan tietojenkäsittelyn asiantuntemus määrittyi samantapai-
sesti kuin asiantuntemus yleisemminkin. Asiantuntija tarvitsi sopivan korkean
koulutustaustan ja aseman oman organisaationsa. Hän oli melkein poikkeuk-
setta miespuolinen. Hän sai käytännön johtamistyön kautta valtuutukseen
laajaan kommunikaatioon, määrittelyyn ja ennakointiin. Atk-ammattilaisen
tai asiantuntijan pitikin olla monipuolinen osaaja. Hans Andersin luonneh-
ti 1960-luvun lopulla osuvasti yhdessä Pekka Perttulan kanssa systeemisuun-
nittelijalta vaadittavaa kommunikatiivista kyvykkyyttä:

Häneltä edellytetään yhteistyöhalua, johtamistaitoa, hyviä ihmissuhteita, myyntikykyä ja
tiettyä yleissivistystä – pystyäkseen puhumaan muustakin kuin tietokoneista. Näitä omi-
naisuuksia tarvitaan luonnollisesti jossakin määrin [yrityssystemoijien lisäksi] myös infor-
maatiosystemoijan, konesystemoijan ja jopa ohjelmoijan työssä: nämä joutuvat jatkuvasti
olemaan yhteydessä kollegoihinsa ja muihin ihmisiin... [systemoijan] on joskus toimitta-
va myös tietoa antavana osapuolena, joten esiintymiskykyäkin tarvitaan... Ainakaan meidän
leveysasteillamme ihmiset eivät yleensä ole luonteeltaan kovin yhteistyökykyisiä ja -haluisia,
joten vastuu lankeaa johtajalle: hänen on autettava ja jopa pakotettava alaisensa ihmis-
suhteisiin, joita ilman systeemityö ei onnistu.485

Mitä asiantuntijat sitten julkisuudessa tekivät? He kertoivat uusista koneista,
ohjelmista ja sovellutuksista ja niiden vaikutuksesta nykyaikana sekä tule-
vaisuudessa.486 Nimenomaan asiantuntijalla oli oikeus esittää ennusteita
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huomispäivästä, siitä miten maailma tietoteknistyy. Asiantuntijan tehtävänä
oli myös oikoa vääriä käsityksiä ja poistaa pelkoa: elektroninen tai auto-
maattinen tietojenkäsittely hyödyttää kaikkia eikä kone voi korvata ihmistä.
Tulossa on kuitenkin suuri mullistus. Asiantuntijoilta kysyttiin yksittäisiä
kommentteja tai vastauksia useisiin kysymyksiin.

Tietojenkäsittelyyn liittyvien juttujen lisäksi populaarilehdet suosivat hen-
kilökuvia, joissa varhaisvaiheissa esiteltiin erityisesti ulkomaisia tietojenkä-
sittelyalan miespuolisia pioneereja tai vaikuttajia. Erityisesti Valitut Palat
harrasti henkilöesittelyjä. Valitut Palat korosti pioneerien peräänantamat-
tomuutta ja lahjakkuutta. Suuria persoonia luonnehdittiin nuoruus- ja työ-
vuosien anekdoottien avulla. Työtoveri totesi esimerkiksi elektronikonei-
den ja sovelletun ohjelman periaatteen kehittäjästä John von Neumannista:
”Olen joskus miettinyt, eivätkö Neumannin kaltaisen henkilön aivot ole
osoituksena ihmistä korkeamman olennon kehittymisestä.”487 Artikkeli
päättyi tavallisesti joko suureen menestykseen – keksintö oli valmis ja juh-
littu – tai henkilökohtaiseen tragediaan. Pioneeri uhrasi elämänsä tieteen
ja teknologian alttarille työskenneltyään peräänantamattomasti kaikkien
hyväksi loppuun asti.

Sedät valkoisissa takeissaan

Huomasin muuten justiinsa, kun käytiin varaosavarastolla, että siellä on käytössä ihan aa-
taminaikuinen korttijärjestelmä. Joo! Varastokirjanpito olisi justiinsa uusittava. Minulla on
jo käytössä semmoinen reikäkorttisysteemi, joka säästää aikaa ja rahaa...” Pekka innostui
esittelemään reikäkorttijärjestelmän erinomaisuutta, ja Korkki iski merkitsevästi silmää
Watersille. Pekka oli synnynnäinen järkeistäjä, vaikka hänen käsityksensä joskus saattoi-
vatkin olla varsin radikaaleja. Ja niin Pekasta tehtiin epämääräiseksi ajaksi F-3:n [öljynpo-
rauslautta] rationalisoija ”järkeistysjohtaja. – Outsider: Satelliitin salaisuus. Pekka Lippo-
sen seikkailuja 96 (12/64). Kustannus Oy Ajanviete, Helsinki 1964.

Alan asiantuntijat eivät aina arvostaneet tiedotusvälineiden tapoja uutisoi-
da tekniikasta – saati että he olisivat pitäneet tieteisfiktion kuvitelmia
muuta kuin haitallisena liioitteluna. Mutta eipä populaarijulkisuudenkaan
kuva ammattilaisuuden tai tietokonetyön luonteesta ollut neutraali.
Yleistäminen ja stereotyypittely oli molemminpuolista tai pikemminkin mo-
nipuolista ja sekoittunutta. Myös alan ammattilaisuutta lähestyttiin popu-
laarijulkisuudessa stereotyyppien kautta. Näitä stereotyyppejä tutkittaessa
yksi lähdeaineisto nousee esiin. Tietotekniikka-alan ammattilaisten esittä-
misen tapoja on jälleen helppo lähestyä pilapiirrosten ja sarjakuvien kautta.
Pilapiirros kiteyttää usein mainitun käsityksen valkotakkisesta ”atk-papista”.
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Tietokonepilapiirrosten teemat kytkeytyivät robottipiirrosten tematiik-
kaan. Keskeisinä aihepiireinä tietokonekarikatyyreissä olivat koneen virhe-
toiminnot ja tuittuilu sekä automaation positiivinen tai negatiivinen vaiku-
tus. Koneen mahdollisuuksia joko liioiteltiin tai vähäteltiin huumorin kei-
noin. Karikatyyrit olivat osoitus tietokonetyötä ja -työläisiä kohtaan tun-
netuista epäluuloista, mutta kertovat myös näiden epäluulojen arkipäiväs-
tämisestä, pohdinnasta ja sovittamisesta. Karikatyyrien olemassaolo ker-
too ylipäätään siitä, että tietokonetyö oli yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti
merkittävä tai ainakin yleisemmin paljon käsitelty aihealue.

Pilapiirroksissa tietokoneinstallaatio typistettiin yhdeksi järkälemäisek-
si kaapiksi, jonka etupaneelissa jököttivät mahdollisesti magneettinauha-
asemat, erilaiset mittaristot, tulostimet ja ohjausyksiköt. Huumorin ja ku-
vauksen tärkeä elementti oli nimenomaan koneen valtava fyysinen koko
ja tästä mahdollisesti aiheutuva käytön tai siirtämisen kömpelyys.488

Koneen käyttäjä oli lähes poikkeuksetta vanhempi arvokkaasti pukeu-
tunut, mahdollisesti valkoiseen työtakkiin sonnustautunut mies. Tärkeitä
ulkoisia tietokonemiehen kulttuurisia symboleja olivat työtakin lisäksi sol-
mio tai solmuke sekä silmälasit. Rusetti ja solmio kuuluivat ajattelu- ja
hallintotyön koodistoon. Silmälasit taas viittaavat älykkyyteen ja näppäryy-
teen sekä pehmeyteen, pelkuruuteen, haavoittuvuuteen nörttiyteen ja
feminiinisyyteen suhteessa fyysiseen maskuliinisuuteen, ruumiilliseen voi-
maan ja kehon täydellisyyteen. Vaikka esimerkiksi yhdysvaltalaisessa kult-
tuurissa 1960-luku merkitsi silmälasien feminiinisyyden häviämistä ja lasi-
muodin räjähdysmäistä lisääntymistä, pilapiirrosten tiedemieslasit edusti-
vat ”perinteistä” silmälasikoodistoa. ”Tiedemieslaseja” leimasivat nimen-
omaan epämuodikkuus ja kömpelyys.489

Tyypillisessä tilanteessa asiantuntija tai keksijä esitteli tietokonelaitetta
kollegalleen kommentoiden sarkastisesti koneen ominaisuuksia. Käytös oli
hillittyä, mutta asiantuntijakin oli koneen ääressä melkein yhtä yllättynyt
kuin kuka tahansa muu. Kone joko pystyi ennakoitua monipuolisempiin
töihin tai sitten se ei vastannutkaan odotuksia.

Kone toimi yleensä nimenomaan työ- tai laboratorioympäristössä. Se oli
erotettu muusta toiminnasta erilliseksi osastoksi, jonka toimintaan popu-
laarijulkisuuden kautta pääsi ikään kuin tutustumaan: ”Huippuhienoa tie-
tokonetta otettiin käyttöön, ja tarkoin vartioidulla ovella luku: ”Pääsy asi-
attomilta kielletty. Jos et tiedä oletko asiaton, olet asiaton.” Näin totesi
Valittujen Palojen anonyymi vitsinikkari syyskuussa 1970.

Pilapiirrokset tosin toimivat – ainakin atk-ammattilaiston näkökulmasta
– huvipuiston naurutalojen peilien tavoin vääristäen alkuperäistä kuvaa hul-
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lunkurisiin muotoihin. Käytännössäkin tietokoneosasto oli monesti näyte-
ikkunan takana. Sen kautta osaston esimiehet ja ulkopuoliset vierailijat
pystyivät tarkkailemaan toimintaa osaston työn häiriintymättä.

Tietokonetta ei toki aina kuvattu laboratorio-olosuhteissa. Suomalaisesta
aineistossa poikkeuksen muodostivat Olavi Hurmerinnan pilapiirrokset,
joissa tietokoneiden käytön tiloja ja tilanteita siirrettiin kansainvälistä ai-
neistoa radikaalimmin suomalaisen arjen toimintaympäristöihin. Hurme-
rinta tarkasteli pilapiirroksissa automaatiota nimenomaan tavallisen kan-
salaisen sekä miesten että naisten, lapsien ja vanhempien, näkökulmasta.
Sama tavalliseen kääntäminen näkyy myös hänen muissa tekniikka-aihei-
sissa pilapiirroksissaan, jotka liittyivät esimerkiksi puhelimiin, televisioon
tai avaruuslentoihin.

Yleinen tietokonetyön karikatyrisoinnin tapa pohjasi populaarikulttuu-
rin tiedemies- ja konekuvastoon. Yhtä lailla se sai vaikutteita uutiskuvan
käytännöistä. Uutis- ja mainoskuvissa korostettiin miesten ja naisten töi-
den eroja, työn tarkkuutta vaativaa luonnetta sekä tietokoneen ohjainkon-
solin keskeisyyttä valtavan laitteen ohjauksessa, kuten edellä on tullut ilmi.
Huolellinen pukeutuminen leimasi nimenomaan tietokonealan ammattilais-
ton julkista esiintymistä, mikä oli yksi asiantuntijuuden ja statuksen tuot-
tamisen tapa. Naispuoliset työntekijät pukeutuivat jakkupukuihin, miehet
tavallisesti tummiin pukuihin. Vaaleat työtakit olivat tyypillistä käyttötyön
pukukoodistoa. Työtakkeja oli käytetty ainakin reikäkorttiosastoilla vielä
1950-luvulla. Käytännössä koodin noudattamisen tiukkuus toki vaihteli,
mutta populaarikuvaston työasu pohjasi niin tieteellisen laboratoriotyön
stereotyyppiin kuin reikäkorttiosaston operoinnin tapoihin.

Pilapiirroksia kenties hienovaraisempaa ammatillisen papiston rakennusta
ja kuvaamista löytyy myös vähemmän fiktiivisistä teksteistä ja sanomaleh-
tikuvastoista. Niissä tyypillistä oli nimenomaan keksijyyden ja asiantunti-
juuden korostus tulevaisuuden tekemisessä. Kuvaustapa alleviivasi usein
suoran innovaatioketjun ajatusta. Suoran innovaatioketjun ajatus kiteytyy
mainiosti Chicagon vuoden 1933 maailmannäyttelyn tunnukseen ”Tiede
keksii, teollisuus soveltaa, mies [tai ihminen] mukautuu.”490 Tämä oli usein
populaarijulkisuuden tietojenkäsittelyuutisten ja kuvaston sanoma 1960-
luvullakin, vaikka ajatus myös silloin tällöin kyseenalaistettiin.

Muistelmateksteissä tulee esiin ajatus tietokoneiden ja tietokonetyön juh-
lallisuudesta ja erityisyydestä etenkin 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa.
Ylevyys karisi kuitenkin nopeasti omien tietotekniikkakokemusten myötä.491

Muistelussa tosin omat kokemukset sekoittuvat varhaisen tietojenkäsitte-
lytyön populaarihistoriallisiin stereotyyppeihin.
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Insinööri ja ohjelmoitsija – tietokoneaikakauden perustyöläiset

Sanomalehtien ’palvelukseen halutaan’ -osastot ovat tulvillaan kiireellisesti täytettäviä in-
sinöörien, tekokuituteknologioiden, optiikan asiantuntijoiden, tietojen käsittelijöiden ja
ohjelmoitsijain paikkoja. Mutta ammattitaidottomilla sekatyömiehelle ei niistä ole paljon-
kaan iloa. – Valitut Palat tammikuu 1963 (Automaatio – ystävä vai vihollinen)

Uudet koneet ja niiden luoma varallisuus avasivat aivan uudenlaisia työpaikkoja. Ohjel-
moitsijoista, systeeminsuunnittelijoista, ydintutkijoista oli kysyntää. Teknikkoja tarvittiin
käyttämään ja huoltamaan uusia koneita; myyntimiehiä tarvittiin myymään niitä. Vuosien
1949 ja 1965 välillä syntyi kaiken kaikkiaan noin 6000 uudenaikaista ammattia. – Vali-
tut Palat kesäkuu 1966 (Onko automaatio herra vai palvelija?)

Nimettyjen asiantuntijoiden ja fiktion sankariyksilöiden lisäksi populaari-
julkisuudessa esiintyi myös kokonaisia tietokonetyöntekijöiden luokkia.
Yleisenä linjana oli käsitys työn muuttumisesta suorittavasta ja rutiininomai-
sesta toiminnasta kohti asiantuntija- ja suunnittelutehtäviä. Taustalla vaikutti
automaation ja monistettavuuden mentaliteetti. Tietokonekauden perus-
ammatteja olivat insinööri, asiantuntija, tutkija, mekaanikko ja teknikko.

Laajalevikkisistä lehdistä Valitut Palat levitti automaation ilosanomaa ja
Yhdysvaltain esikuvallisuutta. Robottitehtaista ja koneistetuista suurviljel-
mistä lehti kirjoitti jo 1940-luvulla Suomessa. Aihepiiri säilyi seuraavina vuo-
sikymmeninä keskeisenä, mutta 1960-lukua leimasi automaatiokirjoittelun
painopisteen siirtyminen perusteollisuudesta ja maataloudesta asiantun-
tijajärjestelmiin ja valvontasovellutuksiin. Sama näkyi Tekniikan Maailmas-
sakin.492 Painopisteen muuttuminen kertoi elinkeinorakenteen muutoksesta
ja systeemiajattelun läpimurrosta. Teollisuustyöläisten määrä ohitti vuon-
na 1966 maataloustyöväen määrän, ja pian palvelusektorista tuli tärkein
työllistäjä teollisuuden automatisoituessa.493 Vuosikymmenten kuluessa
myös käyttäjä- ja työkuvasto muuttui.

Suurin osa Valittujen Palojen artikkeleista selitti, miten automaation on
nähty liioitellusti aiheuttavan joukkotyöttömyyttä. Todellisuus oli lehden
mukaan päinvastainen:

Automaatio ja tehokkaampi tuotanto eivät aiheuta työttömyyttä; horjuva talouselämä,
taantuminen tai lamakausi sitä vastoin aiheuttavat sitä. Kun talouselämä toimii kitkattomasti,
on kaikilla työtä... Valjastamalla automaation luomaan suurempaa kansallista hyvinvoin-
tia vapaan ja joustavan yhteiskunnan on onnistunut helpottaa uuden teknisen aikakauden
syntymistuskia – ja samalla se on pannut alkuun nousukauden. Automaatio johtaa ame-
rikkalaisia heidän historiansa suurinta vaurautta kohti.494
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Vapaata kapitalistista järjestystä ihannoineet jutut myös kertoivat, miten
työntekijöiden koulutusta olisi lisättävä ja jatkuvasti kehitettävä. Työ muut-
tuisi laitteiden huolloksi ja mittareiden tarkkailuksi. Yksi ihminen – yleensä
mies – pystyisi huolehtimaan kokonaisista tuotantolaitoksista. Potilas voisi
osallistua perusteellisiin terveystarkastuksiin tapaamatta koskaan henkilö-
kohtaisesti lääkäriä.

Valittujen Palojen tietokonetöiden kuvauksille oli 1950–1960-luvuilla tyy-
pillistä, että työntekijät esiintyivät jutuissa nimettöminä ja erittäin harvoin
yksilöinä. He toimivat anonyymeinä esimerkkeinä nykyajan ja tulevaisuu-
den tietokonetyöläisistä, joista suomalaisetkin voisivat kenties ottaa oppia.
1960-luvun edetessä ja varsinkin 1970-luvulla käyttäjäkuva laajeni, aluksi
kattamaan lääkärien tapaisia korkeakoulutettuja erikoisammattiryhmiä.
Lääketieteelliset tietojenkäsittelysovellutukset olivat 1960-luvun lopulta
lähtien suosittuja aiheita eri lehdissä.495

Tietokoneohjelmointi ja ’ohjelmoitsijoiden’ ammatti tuli esille jo var-
haisessa vaiheessa 1960-luvun alussa, samoihin aikoihin kun ohjelmoi-
jien ammattikunta oli syntymässä Suomessa. Aikaisemmissa työkuvauk-
sissa olivat esiintyneet etupäässä insinöörit, teknikot ja koneenhoitajat.
Ohjelmointitöiden nähtiin lisääntyvän räjähdysmäisesti. Tämä työ oli
harvoja, joista Valitut Palat kertoi sen sopivan sekä miehille että naisil-
le. Lehden mukaan ohjelmointi oli arvostettua työtä, jonka piirissä nai-
set olivat yhtä kyvykkäitä kuin miehet. Ohjelmoitsija-naisilla oli monen-
laisia muitakin erikoiskykyjä: ”Eräs nuori naisohjelmoitsija on erikoistu-
nut keskiaikaisiin ja renessanssiajan soittimiin ja säveltää vapaa-aikanaan
urkusonaattia.”496

Mieskirjoittajalle ja lukijoille sukupuolet eivät näyttäytyneet samassa va-
lossa. Miesten mahdollisuus ohjelmointityöhön vaikutti itsestään selvältä, mah-
dollisesti myös keinolta nopeaan urakehitykseen. Työntekijät valittiin yleen-
sä sovellutustestin perusteella. Työ kuvattiin samanaikaisesti sekä intohimoa
ja fanaattisuutta mutta myös tarkkuutta ja johdonmukaisuutta vaativaksi.

Naisia tarkasteltiin harvoissa suorissa maininnoissa suhteessa ulkonäköön-
sä ja ikäänsä. Valittujen Palojen ohjelmointityöstä kertova juttu niin ikään
viittasi siihen, miten naiset voisivat lapsen synnytettyään palata ohjelmoin-
tityöhön ainakin osa-aikaisesti tai tehdä töitä kotoa käsin. Yksi sankarillinen
ohjelmoija oli jopa viimeistellyt ohjelmakorjauksia synnytyslaitoksella. Nai-
sia tarkasteltiin siis suhteessa perheeseen ja perinteisiin roolikäsityksiin oh-
jelmoinnin asiantuntijoinakin. Sävy oli selkeästi yhdysvaltalaisen perheideaalin
mukainen. Teknologiauutisoinnin osalta Valitut Palat näyttäytyi konservatii-
visena, oikeistolaisena ja pitkälti edistysuskoisena julkaisuna.497
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Suorittavan tason tietokonetyö, esimerkiksi reikäkorttien lävistäminen
ja tallentaminen jäi populaarijulkisuudessakin vähemmälle huomiolle. Se
tuli esiin joko lyhyiden mainintojen kautta tai niin, että työntekoa tarkas-
teltiin nimenomaan helpon näppäränä suorituksena tai aputyönä. Näppä-
ryyden lisäksi olennaista oli korkeintaan nuorten lävistäjänaisten hehkeä
ulkonäkö: ”Sähköaivo ajattelee Aeron varaston puolesta, mutta vasta sit-
ten kun sievät naissormet ovat antaneet sille ajattelun aihetta ja syöttäneet
tiedot apparaattiin”, kuten Apu-lehti totesi.498

Tavalliset ihmiset esiintyivät artikkeleissa yleensä koulutus- ja asiantun-
tijapalvelujen käyttäjinä. He olivat normaalisti tekemisissä koneiden kanssa
epäsuorasti. He täyttivät lomakkeita tai asioivat alempien virkailijoiden ja
teknikoiden kanssa. Jos ihmiset olivat suoraan yhteydessä koneeseen, ”kes-
kustelu” – jota termiä esimerkiksi Valituissa Paloissa usein käytettiin – ta-
pahtui nappeja painelemalla. Käyttäjä kirjoitti lyhyitä vastauksia yksiselit-
teisiin kysymyksiin tai valitsi mielestään oikean parista vaihtoehdosta.

Apu-lehti oli kuvauksissaan astetta kriittisempi, vaikka sama napinpaina-
miskulttuurin kuvaus oli tässäkin lehdessä tyypillinen. Automaatio – joka
oli usein esiin tullut aihe – koristeltiin epäilyn ja huumorin keinoin. Tule-
vaisuudenkuvauksissa, joita lehdessä tavan takaa 1960-luvulla esitettiin,
teknologiaa ei tarkasteltu pelkästään työn kannalta vaan kokonaisvaltaisem-
min, työpaikan, kodin, viestinnän, liikkumisen, vapaa-ajan ja koulutuksen
näkökulmasta – oli kyse sitten Eino-Ollin pilapiirroksista tai tulevaisuuteen
luotaavista laajoista artikkeleista.

Muutoksen ja muuttumattomuuden suhde muodostui kuvauksissa kes-
keiseksi – joko tietoisesti tai tiedostamatta. Muutos liittyi nimenomaan
teknologian käyttöön, työhön ja koulutukseen. Inhimilliset perustarpeet,
työnjako ja sukupuoliroolit nähtiin kuvauksissa yleensä aivan samanlaisi-
na kuin ne ideaalissa nykyisyydessäkin olivat.

Lapsissa tulevaisuus

Torstai 6.6.1974, klo 19.30. Tietokonekeskuksen johtaja murhaa professorin, joka uhkaa
tehdä kiusallisia paljastuksia. Columbo tutkii asiaa ja saa odottamatonta apua ihmelapselta
ja tämän keksimältä robotilta. – Televisio-ohjelmatiedot, Apu 22/1974, 90.

Keskustietokoneiden aikakaudella lapset – kuten vanhuksetkin – puuhai-
livat omiaan varsin kaukana elektronisen ja automaattisen tietojenkäsittelyn
maailmasta. Tietokoneet olivat kalliita kapistuksia, jotka kuuluivat etupäässä
työn ja asiantuntijuuden maailmaan. Vanhukset tulivat tietotekniikan pa-
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riin lähinnä välillisesti 1960-luvun lopulla erityisesti lääketieteen sovellu-
tusten kautta. Vanhuus sinänsä ideologisesti ja metaforisesti oli ilmiö, joka
tietotekniikan maailmassa liittyi liikaan varovaisuuteen ja johonkin taakse
jätettävään. Vanhuus tarkoitti muutosta vastustavaa tai väistämättömästi
häviävää.

Lapsuus, nuoruus ja uusi sukupuoli olivat sen sijaan kulttuurisesti tär-
keämpiä käsitteitä. On melko luonnollista, että tulevaisuuteen suuntaa-
va ala oli kiinnostunut nuoresta sukupolvesta. Lapset toimivat tekijöinä
siinä tulevaisuudessa, jossa automaattisen tietojenkäsittelyn asema tuli-
si olemaan yhä keskeisempi. Michael Godhe on esimerkiksi huomioinut,
että populaaritieteellisessä 1950-luvun avaruuskirjallisuudessa, tieteisfik-
tiossakin, kuvattiin usein nuoren (pojan) kasvu- ja kehityskertomus ja
nuoret teknisen maailman löytäjinä. Poikien haluttiin löytävän edistys
uudelleen, mutta edistyksen ja teknologian mestaroiminen vaati mieli-
kuvitusta yhdistettynä kurinalaisuuteen, kovaan työhön, totuudenkaipuu-
seen, uhrautumiseen ja yhteistyökykyyn. Toiset tarinat kuvasivat nykyisten
ongelmien ratkaisua, toiset mahdollisia tapoja asennoitua huippumoder-
niin yhteiskuntaan.499

Varhaisia mainintoja tietokoneavusteisesta opetuksesta tai tietokoneen
käytöstä opetuksen rationalisoimiseen julkaistiin Suomessa jo 1950-lu-
vulla. Sarjakuvissa, pilapiirroksissa ja tarinoissa päähenkilöt pyrkivät esi-
merkiksi rakentamaan tai käyttämään itse tietokoneita, joihin olivat tu-
tustuneet. Avun sarjakuvan pirteä Pipsa Pippuri kokosi tietokoneen, joka
kirjoitti poissaolotodistuksia Pipsan koulutovereille maksua vastaan. Olavi
Hurmerinnan tekemässä Suomen ensimmäisen elektronikoneen käynnis-
tystä kommentoivassa pilapiirroksessa poika ja isä kaipailevat ”sähköai-
voja” kotilaskujen laskemiseen. Ilta-Sanomat otsikoi 1.4.1955: ”Ilosano-
ma koululaisille – laskevat elektroniaivot” ja Helsingin Sanomat kertoi
8.11.1959, että ”’Koneopettaja’ tenttii läksyt”. Tässä vain muutamia esi-
merkkejä.

Lapset ja tietotekniikka linkittyivät maininnoissa kolmella tavalla. Tieto-
koneet ja robotit – tai niitä muistuttavat lelut olivat uusia leikkivälineitä.
Toisaalta populaariaineistossa kuvattiin jo tässä vaiheessa aikuismaisia lap-
sineroja, jotka rakensivat vanhempienkin ällistykseksi monimutkaisia tie-
toteknisiä laitteita. He olivat siististi pukeutuneita ja silmälasipäisiä. Ylei-
sen stereotyypin lisäksi annettiin käytännön esimerkkejä. Valitut Palat kertoi
1951 keksijä Jimmy Randista, joka oli osoittanut kyvykkyytensä jo lapse-
na ja suorittanut opintonsa ennätysvauhtia.500 Yhdenlainen kehityskerto-
mus ja malli siis tämäkin.
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Kuva 25. Olavi Hurmerinnan pilapiirros
tietokoneistuvasta koulunkäynnistä. Apu 41/1965, 11.
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Kuvatut rakentajat olivat yleensä miehiä, ja tämä kuvaustapa pohjasi
muun muassa miesten ja poikien puuhasteluksi määrittyneeseen radiohar-
rastukseen ja sen kuvaamiseen 1900-luvun alussa. Laitevalmistajat hyödyn-
sivät näpertelyn ja tietojenkäsittelyn lähenevää yhteyttä tuomalla markki-
noille Simonin (1950), GENIACin (Genius Almost-Automatic Computer,
1955), BRAINIACin (Brain-Imitating Almost-Automatic Computer) ja Mi-
nivacin kaltaisia nuorille tarkoitettuja logiikka- ja laskulaitteita. Niitä myy-
tiin kouluihin, yrityksiin, harrastuskerhoille ja yksityisille ihmisille. Yksi
Minivac-laite oli käytössä Suomessa 1965 Tapiolan Yhteiskoulun ATK-ker-
hossa. Se oli yksi varhaisimmista, aikalaislehtijuttujen mukaan jopa ensim-
mäinen, tietokoneharrastuskerho Suomessa.501 Kerho- ja yhdistystoiminta
oli toki kuulunut tietojenkäsittelyalan ammattilaisten toimintaan jo pitkään.

Rakennussarjoja ja laitteita esiteltiin kirjoissa ja lehdissä. Yhdysvalloissa
Geniac innoitti jopa runoiluun:

Geniac, Geniac,
ihme digitaalinen
Se antaa vastauksen,
täysin empiirisen

Hämmentyvät oppineet,
leuat putoavat,
kun aikuiset, kuuden ikäiset
kymppejä kokeista kahmivat.502

Kolmanneksi lapset tulivat osaksi tietoteknistä suunnittelua edellä mainit-
tujen opetuskokeilujen kautta. Tietokoneavusteiseen opetukseen liittynei-
den mainintojen ja kommenttien määrä lisääntyi 1960-luvun kuluessa.
Uutisointi kytkeytyi uuteen koulutuspoliittiseen ajatteluun, joka alkoi pai-
nottaa opetuksen demokratisoimista, kehittämistä ja elinikäistä oppimis-
ta. Populaarilehdistä koneopetushankkeista uutisoivat niin Apu, Valitut Palat
kuin Tekniikan Maailmakin. Ensimmäiset esitellyt kokeilut kytkeytyivät juuri
tekniikan tai tietotekniikan opetukseen. Yksinkertaisimpia olivat sovellu-
tukset, joissa koneen kyselyihin saattoi vastata kyllä tai ei tai valitsemalla
oikean muutamasta vaihtoehdosta. Lehdet kertoivat varsinkin yhdysvalta-
laisten tutkijoiden ja IBM:n opetuskokeiluista.503

Tietokonepohjaisten ja muiden opetuskoneiden oli määrä mullistaa opet-
taminen ja oppiminen. ”Tietokoneopettaja” oli tehokas, lahjomaton ja ky-
kenevä suurten tietomäärien hallintaan. Sillä ei ollut inhimillisen opettajan
heikkouksia: ” Opetuskone on myös suhteellisen halpa opettaja, joka ei pidä
lomia, ei väsy eikä halua välttämättä asua Helsingissä.”504 Kyse olikin niin
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ikään opetussuunnitelma-ajattelun voimistumisesta. Opetuskoneen avulla
pystyttäisiin eliminoimaan opettajien persooniin mahdollisesti liittyneet
yksilölliset ongelmat. Opetuskoneet tekisivät opetuksesta tasa-laatuista ja
väsymätöntä. Opetettava aines jaettaisiin pienempiin palasiin, ja opetusta-
pahtuma toimisi kyberneettisenä silmukkana, jossa palaute olisi välitöntä.

Tulevaisuusvisioissa opetustietokone ja -televisio olivat laajalti käytössä
vuonna 2000, koulimassa lapsia ja vanhempiakin uuden informaatioyhteis-
kunnan kansalaisiksi – tai virheettä toimiviksi koneiston osiksi. Käsitys
oppimisesta on siis hyvin mekanistinen ja behavioristisen oppimiskäsityksen
mukainen. Opetettavat asiat ovat pitkälti teknisiä tai faktatietoja, vaikka
tietokoneen käyttöä muun muassa kielenopetuksessakin käsiteltiin. Ärsy-
kettä seurasi ennustettava reaktio, jota pyrittiin opetuksella ja toistolla oh-
jaamaan haluttuun suuntaan.

3.4 Tietokonesuhde työn, sukupuolen
ja asiantuntijuuden kolmiossa.

Kuten edellä on käynyt ilmi, 1960-luvulla tietokonesuhde ja tietokonetyö
olivat hyvin vahvasti sukupuolen mukaan määrittyneitä ilmiöitä. Miesten
ja naisten teknologian erottelu näkyi lähes jokaisella tasolla ja sitä voi jäl-
jittää erityyppisistä lähteistä. Erottelu tuli esiin koneiden muotoiluissa,
käyttöliittymissä, koulutussuunnittelussa, töiden tilastoinnissa, ammattileh-
tien artikkeleissa ja kuvissa, elokuvissa ja populaarijulkisuudessa.

Yhtä selkeää miehen tai naisen konesuhdetta ei toki ollut olemassa, vaikka
moni asia tuki miesten ja naisten jaottelua asiantuntijuuden ja hierarkian eri
tasoille. Sama jaottelun olemassaolo mutta ajoittainen sekoittuminen leima-
sivat tietojenkäsittelyn maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajapintaa. Fe-
miniininen tietokonetyö näyttäytyi rutiininomaisena ja alempana verrattu-
na maskuliiniseen toimintaan. Olisiko nainen siis voinut olla tietotekniikan
asiantuntija, innovaattori tai visionääri 1960-luvun Suomessa.

Vastaus on kielteinen. Melkein kaikilla toiminnan tasoilla naiset ulkois-
tettiin tietoteknisen asiantuntijuuden määrittelystä. Naiset toki hallitsivat
oman työnsä ja kehittivät teknistä toimintaa usein siinä missä miehetkin.
Asiantuntijaksi tulemiseen ei riittänyt teknologian hallinta, eivätkä erityis-
taidot. Asiantuntijan status oli saavutettavissa vain sellaisten kulttuuris-
ten käytäntöjen kautta, joihin naisilla ei ollut pääsyä. Asiantuntijuus oli
miehistä. Asiantuntemus määrittyi ammatillisessa ja laajemmassa julkisuu-
dessa tekstuaalisten yhteisöjen toiminnan kautta, sillä juuri asiantuntijalla
oli valtuutus oman alansa edustamiseen, esittelyyn ja määrittelyyn. Nais-
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ten oli jopa vaikeampi päästä julkiseen asiantuntijan asemaan kuin joh-
totason tai suunnittelun tehtäviin atk-alalla.

Asiantuntijan aikamuoto oli futuuri, aikakäsitys lineaarinen ja edistys-
keskeinen. Naisten aika oli perinteinen, syklinen ja tasainen. Se oli pree-
sensin ja imperfektin aika. Asiantuntijastatuksen saavuttaminen olisi vaa-
tinut mahdollisuutta päästä futuurin aikamuodon hallitsijaksi, osallistu-
maan suunnitteluun, jopa riskinottoon, joka yhä nähdään miesjohtajien
ominaisuutena.505 Futuurin aikamuodon kautta myös lapset ja nuoret
tulivat yhä enenevässä määrin atk:n vaikutuspiiriin. Naisten asema suh-
teessa tietojenkäsittely- ja tietokonetyöhön puolestaan saattoi jopa hei-
ketä. Erillisten naisvaltaisten tallentamis- ja käyttötöiden merkitys vähe-
ni, mutta naiset eivät välttämättä siirtyneet tietojenkäsittelyn asiantun-
tijatehtäviksi katsottuihin töihin. He siirtyivät organisaatioissa pikemmin-
kin poikittain, toisenlaisiin toimistotöihin.

Merja Kinnunen on kirjoittanut siitä, miten sukupuolten erojen kuvauk-
set suhteessa työhön kiteytyvät ajatukseen ”sisäisestä naisesta” ja ”ul-
koisesta miehestä”. Naisia kuvataan – ja he kuvaavat itse itsensä – huo-
lellisina, tunnollisina, myötäelävinä, subjektiivisina ja joustavina. Miehiä
luonnehtivat sellaiset laatusanat kuten asiasuuntautuneisuus, vastuunkan-
to, riskinotto, fyysinen voima, tekninen taito, objektiivisuus ja suurpiir-
teisyys. Nämä seikat tulevat esiin tutkimuksessa sekä erilaisissa aikalais-
tulkinnoissa läpi vuosikymmenten, vuosisatojenkin. Kinnunen toteaa, että

Kuva 26. Tuomo Tenkanen Tie-
tokonepalvelun Oy:n konesalis-
sa IBM 1410 konsolikirjoittimen
ääressä noin vuonna 1970.
Taustalla magneettinauha-ase-
mia. Tuomo Tenkasen arkisto.
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”kulttuurinen kokonaisrakenne, jonka puitteissa todellisuutta jäsennäm-
me, on perusmuodoltaan varsin pysyvä.” Hänen mukaansa sisäisen ja
ulkoisen jako ei toki ole yksiselitteinen tai muuttumaton eikä se itsessään
selitä tiettyjen töiden luokittelemista toisia arvokkaammiksi. Käytännössä
sisäisen ja ulkoisen määrittelyyn liittyy käsitys töiden arvosta ja hierar-
kiasta, jossa teoria ja käytäntö erotetaan toisistaan nimenomaan niin, että
ajattelutyö katsotaan arvokkaammaksi. Ulkoisen miehen määrittely on
pitkälti yhteneväinen korkeamman osaamisen ja asiantuntijuuden mää-
rittelyn kanssa.506 Sandra Hardingin käsitteistöön tukeutuen voikin todeta,
että teknologinen työ ja asiantuntujuus pitivät sisällään useita monita-
soisia progressiivisuuden ja regressiivisyyden, edistyksen ja taantumuk-
sen sävyjä.507

Naisten tietotekninen asiantuntemus sai aiempaa näkyvämpää tilaa lä-
hinnä naisvaltaisilla toiminnan sektoreilla 1960-luvun lopulta lähtien. Nai-
nen saattoi toimia johtajana tai julkisesti esiintyvänä asiantuntijana suh-
teessa tietotekniikkaan lähinnä naisten omassa joukossa, esimerkiksi kir-
jastoalalla, silloin kuin tietokonetekniikan merkitys näillä aloilla alkoi konk-
retisoitua. Tämä aihe, kuten naisten asema atk-työn käytännöissä vaati-
si tosin vielä tarkempaa tutkimusta.

Mutta ei miehenä eikä asiantuntijana atk-alalla oleminen ollut sekään
yksiselitteistä. Futuurin aikamuotoon liittyi jatkuvan uudistumisen ja ke-
hittämisen paine, murroksen kierteessä eläminen. Samaten asiantuntijuu-
den malli, dominoiva maskuliinisuus oli muutoksessa 1960-luvulla. Rei-
käkorttikauden ”kikkataiteilijoiden” oli ennen pitkää joko sopeuduttava
kokonaisvaltaiseen systeemiajatteluun tai todettava oman asemansa heik-
keneminen. Heidän oli opeteltava uuden atk-asiantuntijuuden käytännöt.
He saattoivat myös siirtyä toisiin tehtäviin jopa organisaation ylemmäl-
le johtotasolle, missä he usein onnistuivatkin. Muut vaihtoehdot olivat
eläkkeelle jääminen tai unohtuminen. Pysyvyyteen kietoutui siis jälleen
kerran muutos.

Julkisuudessa toimiminen asetti omat haasteensa asiantuntijuudelle ja
tietotekniikan määrittelylle. Populaarijulkisuudessa tietokonetyö ei näyt-
täytynyt ainoastaan juhlallisena, ylevänä tai modernina. Yleisen tekno-
logiakritiikin tai mekanisoitumisen pelon lisäksi tuloksena saattoi olla ku-
vauksia, jossa tietotekninen asiantuntijuus kyseenalaistettiin ja karneva-
lisoitiin tai siirrettiin merkitysympäristöstä toiseen. Tämä näkyy erityisesti
pilapiirroksissa ja tieteisfiktiossa.

Populaarijulkisuuden toimijat olivat valmiina haastamaan tietokonetek-
nologian ja tulkitsemaan sitä omista lähtökohdistaan. Tällöin tietotekniikka
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sitoutui arkipäivän kulttuurisiin järjestyksiin tavoilla, joka olivat omiaan
jatkuvuuden lisäksi elävöittämään ja rikastamaan teknologista kulttuuria.

Näyttää siltä, että 1960-luvun Suomessa eniten neuvotteluvaraa asian-
tuntijuuden ja sukupuolen merkityksestä oli atk-ammattien keskiportailla,
ohjelmoinnissa ja operoinnissa, prosessia lähellä olevissa käyttötöissä.
Näidenkin töiden piiriin kasvoi tosin hierarkkisia alaluokkia, jotka syntyi-
vät sukupuoliroolien mukaan. Ohjelmoijan sukupuoli oli kuitenkin kiis-
tanalaisella rajavyöhykkeellä suhteessa asiantuntijuuden asteeseen, he-
gemoniseen maskuliinisuuteen tai vallitsevaan feminiinisyyden kuvaan.
Ei ole sattumaa, että juuri operointi- ja ohjelmointityöt ovat keskeisiä, kun
sittemmin erityisesti tietokonehakkerismia ja nörttiyttä on määritetty. Vaik-
ka nörtti määrittyykin tavallisimmin miespuoliseksi, hänen toimintansa
perusteet lepäävät feminiinisessä työkulttuurissa. Siinä on vaadittu rutii-
ninomaista omistautumista, intohimoa ja keskittymistä koneläheiseen
työskentelyyn, ei niinkään fyysistä voimaa tai avointa suhtautumista ko-
neiden ulkopuoliseen maailmaan.

Intomielisen koneharrastajan määrittely on tosin saanut paljon maus-
teita miesvaltaisesta sähkötekniikan ja elektroniikan harrastekulttuurista,
pitkälle viedystä ja syventyneestä puuhailusta. Nämä ovat tuoneet mu-
kanaan hakkerismin määrittelyyn sellaista uuden luomisen sävyä, joka
kuuluu yhteen maskuliinisuuden ideaaliin. Hakkeri on siis oppositioase-
massa perinteiseen hegemoniseen maskuliinisuuteen, perinteiseen sys-
teemiasiantuntijaideaaliin mutta samalla myös feminiinisiin työkäytäntöi-
hin. Tietotekniikan hegemoninen maskuliinisuus jakaantuukin useisiin su-
kupolviin tai vaiheisiin. 1950-luvun reikäkorttiosaston käsityöläisen, kik-
kataiteilijan ideaali oli niistä yksi, 1960-luvun systeemiasiantuntijan ide-
aali toinen, 1970-luvulla voimistunut hakkeri-ideaali kolmas ja 1980-lu-
vulla voimistunut tietokoneharrastajan ihanne neljäs. Yhdessä nämä ide-
aalit vaikuttavat nykyisiin käsityksiin tietokonetyön ja asiantuntijuuden
luonteesta sekä sukupuolten välisestä suhteesta.

Tässä luvussa olen tarkastellut tietokonetyön määrittymistä erityises-
ti 1960-luvun ja keskustietokonetyön kontekstissa. Seuraavaksi siirryn
1970-luvulle, jolloin koko tietojenkäsittelyala alkoi muuttaa muotoaan.
Edellisen vuosikymmenen tietotoiminnan mallin vaikuttivat edelleen, jopa
vahvistuivat, mutta kuitenkin 1970-luku on yleensä mainittu vuosikym-
menenä, jota leimasi siirtyminen keskustietokonetoiminnoista pienien
henkilökohtaisten tietokoneiden ja kotimikrotietokoneiden pariin. Vaik-
ka vasta 1970-luvulta lähtien tietokonetöiden määrä alkoi toden teolla
lisääntyä, näitä töitä ei tehty niinkään keskustietokoneiden avulla vaan
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hajautetusti mikrotietokoneilla. Samaten harrastus- ja kotikäytön merki-
tys tuli tietotekniikan yhteydessä keskeisemmäksi omine erityisine sovel-
lutuksineen. Miten tämä kulttuurinen murros oikein tapahtui? Miten tie-
totekninen kokemuspiiri muuttui? Miten tietokonekonekokemuksesta tuli
henkilökohtaisen ja yksilöllisen toiminnan kokemista?



179

Visio henkilökohtaisesta tietokoneesta

Teknologisia vallankumouksia ei ole ilman kulttuurin muutosta. Jonkun täytyy visioida val-
lankumoukselliset teknologiat. Vallankumouksessa ei ole kysymys mistään vähittäisestä
prosessista, vaan näystä, uskosta ja kapinasta. – Manuel Castells Pekka Himasen kirjassa
Hakkerietiikka ja informaatioajan henki (2001):508

Riippumatta olemuksensa hyvästä tai pahasta luonteesta elektroninen vallankumous vai-
kuttaa kasvavalla voimalla keskuudessamme. Koska emme voi paeta sitä, meidän täytyy
yrittää ymmärtää ja hallita sitä. – S. Handel kirjassa Elektroniikan vallankumous (1970).509

Vuosi oli 1973, elokuvana Elä ja anna toisten kuolla: numerovalo syttyi nap-
pia painamalla James Bondin rannekellossa. Pulsar Time Computerin led-
näyttö kertoi ajan. Täytyi mennä. Mentävä oli myös suomalaisen, miehen
tai naisen, joka muutamaa vuotta myöhemmin tapaili digitaalikelloaan los-
kassa kyntäessään, arkipäivän seikkailuissa, ilman samppanjaa, satoja sek-
sipartnereita tai superautoja. Kello kiilsi kirkkaana, häivähdyksenä harmau-
teen. Mutta pian sellainen oli lähes jokaisella, muutaman kympin hintaan.
Oliko tässä se elektroniikan vallankumous, niin monen unelmoima?

Aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi, että arjen kokemusmaailma ja tieto-
tekniikka ovat linkittyneet useilla tasoilla. Tietokoneistumiseen ja -koneista-
miseen on liittynyt monenlaisia visioita ja strategioita, tulkintoja, unelmia ja
niiden toteuttamishahmotelmia. Koneihminen tai älykäs kone, robotti, sai
eri merkityksiä muuntuessaan markkinahirviöstä populaarin mediakulttuu-
rin keskeiseksi hahmoksi teknologisen kehitystoiminnan keskellä. Robotti ja
ihminen törmäsivät – ainakin kuvitelmissa – toisiinsa myös kotitilassa. Sa-
malla ihmisen ja koneen rajapinta muuttui yhä häilyvämmäksi.

Toisaalla, ajallisesti vähän myöhemmin, tietotekninen sivistämistyö lisään-
tyi. Sivistäjät – opettajat, tiedetoimittajat ja atk-ammattilaiset – ottivat huo-
mioon tavalliset ihmiset vaihtelevasti. Tämä tapahtui tietokoneiden tärke-
yden kasvun itseään ruokkivassa pyörteessä, joka muokkasi myös atk-asian-
tuntijuuden, työn ja sukupuolen hierarkioita. Sivistäjien tavoitteena oli atk-
tietämyksen lisääminen ja ”vääristyneiden” käsitysten oikominen. Tieto-
tekniikan ammattilaiset käänsivät kuitenkin selkänsä alan ulkopuolisille eten-
kin omissa julkaisuissaan, mikä oli tietenkin lehtien lukijakunnan, ammat-
tilaisten, näkökulmasta luonnollista. Arkielämän atk-sovellutukset tulivat pa-

4.
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remmin esille populaarijulkisuudessa, mutta samaan aikaan kuva tietoko-
netyöstä muodostui julkisuudessa pitkälti salaperäiseksi ja tehtävien mu-
kaan sukupuolittuneeksi. Miehet toimivat asiantuntijoina, naiset usein tark-
koina ja viehättävinä rutiinitöiden tekijöinä, jotka olivat ihastuneita työhön-
sä ja työvälineisiinsä.

Tässä luvussa avaan uusia tasoja tietoteknisen kokemusmaailman ja ar-
kielämän suhteeseen. Keskityn tarkemmin itse laitteiden tekniseen ja kult-
tuuriseen muuntumiseen.510 Keskityn kotoistamiseen tai käyttämiseen pit-
kälti populaarijulkisuuden sekä laitemarkkinoiden kautta.

Kysyn, miten unelma pienikokoisesta ja jokaisen omasta tietokoneesta
muotoutui. Miten tämä unelma toteutui vaiheittain ja kerroksellisesti, re-
torisen merkitysten siirron, viihteen, kulutuselektroniikan, monipuolistumi-
sen ja harrastajakulttuurin kautta? Kenen unelma oli?

4.1 Determinismin myyttiä purkamassa

Sivusin johdannossa tietoteknisen murroksen yksiulotteisen determinis-
tistä myyttiä. Syvennyn nyt tuohon myyttiin (ja sen purkuun) erityisesti
mikrotietotekniikan kautta. Mikrotietotekniikalla viittaan mikroprosesso-
reita ja integroituja elektronisia piirejä käyttäviin pienikokoisiin laitteisiin,
erityisesti mikrotietokoneisiin, taskulaskimiin, digitaalikelloihin ja elekt-
ronisiin peleihin. Mikrotietotekniikka ja -teknologia käsittävät laajasti
ottaen myös näitä laitteita ympäröivät kulttuuriset käytännöt, opetuksen,
esittämisen ja käytön.

Ajallisena lähtökohtana toimii mikropiiritekniikan 1970-luvulla alkanut
”läpimurto”. Tavallinen tulkinta on, että 1970-luku merkitsi murrosta, jopa
vallankumousta, jossa tietojenkäsittelyn ja mikrotietokoneiden asema oli
keskeinen. 1970-luku oli aikakausi, jolloin käsitys automaattisesta tietojen-
käsittelystä alkoi voimakkaasti muuttua. Mikrotietotekniikka muutti tulkin-
tojen mukaan laajojen ihmisjoukkojen elämää lähes kaikin mahdollisin
tavoin ajankäytön, työn, kotielämän ja harrastusten alueilla, vaikka muu-
tos on näkynyt voimakkaimmin vasta 1980-luvulta lähtien.

Vallankumous näyttäytyy monesti tuotantosuhteita muuttaneena pro-
sessina. Se on havaittavissa tuotteidensa, esimerkiksi digitalisoinnin ja di-
gitaalisen tiedonkäsittelyn sekä näihin liittyneiden puhumisen tapojen
kautta.511 Vallankumouksellisuus oli osittain jo oman aikansa retorista
perustavaraa, mutta voimakkaammin tietotekninen murroksellisuus on
korostunut 1970-luvun lopulta lähtien jälkiteolliseen informaatioyhteiskun-
taan liittyvissä pohdinnoissa. Siis nimenomaan se murroksellisuus, joka on
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liitetty 1970-lukuun. Koko tietotekniikan modernin ajan historia voidaan
nähdä murroksen kierteessä elämisenä.512

1970-luvulla alkaneesta tietoteknisestä suuresta muutoksesta on kaksi
omilla tavoillaan suppeaa tulkintaa, ”tekniikkakeskeinen” ja ”hakkerikes-
keinen”. Ensimmäisen, pitkälti teknologis-deterministisen kehikon mukaan
keskeisenä murroksen siemenenä toimi vuonna 1971 esitelty Intelin 4004
-mikropiiri, ensimmäisenä menestyksekkäänä pistokkaana Intel 8008 -pro-
sessori (1972) ja varsinaisina kukintoina mikrotietokoneet 1970-luvun puo-
livälistä lähtien. Uutena tietojenkäsittelyn perustekniikkana mikroproses-
sori joko merkitsi selkeää erottavaa vallankumousta tai sitten se toimi li-
neaarisen evoluution huippuna sarjassa elektroniikan ja puolijohdetekniikan
keksintöjä. Vallankumousretoriikka kuului jo ensimmäisten prosessorien uu-
tisointiin. Populaarilehdistö kirjoitti hieman liioitellen, miten tietokone oli
prosessorin myötä toteutettavissa yhdessä piilastulla.513

Prosessorin keskeisenä edeltäjänä toimi 1940-luvun lopulla kehitetty tran-
sistori, joka sekin seurasi aikaisempia teknologisia innovaatioita sähkötek-
niikan tai tietoliikenteen alalla. Seuraavaa suurempaa hyppäystä, elektro-
niikan ja mikrotietotekniikan uutta sukupolvea, ei varsinaisesti mikropro-
sessorin jälkeen ole (vielä) tullut, vaikka neljännen polven, suurtiheyspii-
reihin pohjaavista tietokoneista, ja jopa viidennestä sukupolvesta, keskus-
teltiin erityisesti 1980-luvun alkupuolella.514 Nykyään sen sijaan puhutaan
esimerkiksi matkapuhelinten tuotesukupolvista. Sukupolvijaottelu on siis
levinnyt tai on ominaista ylipäätään evoluutioretoriikkaan pohjaavalle ajat-
telulle, pyrkimyksille uusien, merkittävästi parempien tuoteversioiden lo-
puttomalle esittelylle.

Toisen tulkinnan mukaan mikrovallankumouksen käynnistivät innokkaat
ihmiset. Tietokoneharrastajat eli hakkerit pyrkivät muokkaamaan tietotek-
niikasta avoimempaa, henkilökohtaisempaa, halvempaa ja ihmisläheisem-
pää. Mikrotietokoneiden ohella kehitys vaikutti tietoverkkoratkaisujen,
uusien sovellutusohjelmien ja käyttöliittymäratkaisujen toteuttamiseen.
Hakkereiden pyrkimykset onnistuivat ainakin teknisesti, vaikka tietotekniik-
ka ja sitä ympäröinyt tietotekninen kulttuuri saivat myöhemmässä vaiheessa
monia harrastajien kammoksumia piirteitä. Unelmat tasa-arvoisesta nos-
talgisesta yhteisöllisyydestä osoittautuivat ristiriitaisiksi. Kritisoidut suuryri-
tykset ja valtiolliset organisaatiot iskivät takaisin useilla tavoilla. Ilmiö kau-
pallistui ja laajeni. Mikrotietokoneiden pariin tuli sellaisia henkilöitä ja ta-
hoja, jotka eivät enää kunnioittaneet aikaisempaa hakkerietiikkaa, ajatusta
informaation vapaudesta ja hakkereiden keskinäisestä työn laadun mukaan
saatavasta arvonannosta.515
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Hakkeritulkinta on uudelleen korostunut viime aikoina internetin sekä
Linux-buumin hehkussa. Hakkerisukupolvi ja kiinnostuksen kohteet ovat
vain osittain vaihtuneet, samoin yritysvihollinen numero yksi. 1970-luvul-
la hakkerien ja muidenkin kavahtama jätti oli IBM. Nyt hallitsevan aseman
ovat perineet Bill Gates ja Microsoft, joilla on ollut myös oma roolinsa jo
1970-luvulla, hakkeritarinan alkuvaiheissa. Hakkerien perintö, idealismi, hae-
taan edelleen pitkälti 1970-luvulta. Suomessa tuota perintöä kytketään jopa
pohjoismaiseen, kovasti muutospaineen alla olevaan ylpeydenaiheeseen,
hyvinvointivaltioajatteluun. Hakkeritulkinta on saanut oman kansallisen ko-
rostuksensa ja suomalaiset sankarinsa.516

Kummassakin tulkinnassa, tekniikkakeskeisessä ja hakkerikeskeisessä, on
yhteisiä piirteitä. Toinen tosin näennäisesti korostaa tekniikkaa, toinen
ihmistä muutoksen ytimessä, muutoksen näkijänä ja toteuttajana. Yhteis-
tä on linkittyminen 1970-lukuun käänteentekevänä ajankohtana ja mikro-
tietotekniikkaan käänteentekevänä tekniikkana koko kulttuurin ja yhteis-
kuntajärjestelmän muutoksessa. Yhteistä on edistysusko, revoluution, val-
lankumouksen ja/tai evoluution, kehityshistorian näkökulma tietotekniikan
vaiheisiin. Revolutionaarisuus tarkoittaa yksittäisten suhteellisten pienten
ja lyhytkestoisten ilmiöiden merkityksen korostamista suuren muutoksen
aikaansaajina tai ainakin liikkeellepanijoina. Evolutionaarinen viittaa edis-
tyskeskeiseen mutta orgaaniseen maailmankuvaan, tekniikan muokkautu-
miseen ja paranemiseen olemassaolon taistelussa.517 Mikroprosessorin mer-
kityksen korostajat viittaavat hyppäykselliseen kehitykseen laitesukupol-
vesta toiseen, hakkeritulkinnan käyttäjät painottavat käyttäjä- ja kehittäjä-
sukupolvien välisiä eroja.

Kolmanneksi ajankohdan ja teknologian murroksellisuutta koskevaksi tul-
kinnaksi käy kuhnilainen käsitys paradigman muutoksesta. Tätä on esimer-
kiksi Manuel Castells tarkastellut tutkimuksissaan. Hän puhuu informatio-
nalismista uutena teknologisena paradigmana. Teoksessa The Rise of the
Network Society (1996) Castellsin tekemä laaja historiallinen ja valtavaan
empiriaan perustuva tarkastelu, käsitykset vallankumouksen luonteesta ja
paradigman muutoksesta muodostuvat moniulotteisiksi. Pekka Himasen
Hakkerietiikan epilogissa Castells tuo esiin käsityksiään kiteytetysti mut-
ta yksinkertaistaen. Hän sitoutuu vahvasti edellä esiteltyyn hakkerikeskei-
seen vallankumoustulkintaan pyrkien sopeutumaan kirjan yleiseen hakke-
riretoriikkaan – vaihtelevasti onnistuen.518



183

Tietoteknisen muutoksen luonne 1970-luvulla

Vallankumousorientoituneen kerronnan malliesimerkkinä toimii teos Mik-
rotietokone Suomessa 1973–1993. Alan pioneerien kokoaman kirjan joh-
dannossa tulee esille sekä suhde historiaan että historian keskeisiin teki-
jöihin. Katkelma kirjan alusta viittaa kuvittelun, visioinnin tärkeyteen:

Mikrotietokoneen historia alkaa ensimmäisestä mikroprosessorista, Intelin 8008-proses-
sorista... juuri Intelin prosessorin saama julkisuus vauhditti monien pioneerien mielikuvi-
tuksen liikkeelle.

8008-prosessori sai runsaasti julkisuutta elektroniikka-alan lehdissä. Kyseessä oli alkeelli-
nen ja hidas tietokoneen keskusyksikkö.

Varhaisimmat visionäärit ymmärsivät, että mikroprosessori johtaa kohti yleiskäyttöistä
pientä tietokonetta. Visionäärejä oli niin tieteisromaanien kirjoittajien, elektroniikkainsi-
nöörien ja tietokoneharrastajien, mutta myös tietokonealan ammattilaisten joukossa. Val-
taosa kiinnitti huomionsa ainoastaan mikroprosessorien senhetkiseen alkeellisuuteen tai
sivuutti koko asian itselleen kuulumattomana.519

Kertomuksen mukaan mikroprosessorin tulo ja sen saama julkisuus aiheut-
tivat tilanteen, jonka vaikuttavuuden ymmärsivät vain harvat, todelliset
pioneerit ja visionäärit. He näkivät mikroprosessorin evoluutiopotentiaa-
lin muiden sivuuttaessa tämän lajikehityksen korkeintaan rönsynä tai rik-
karuohona. Visionääreillä oli kyky tulevaisuuden näkemiseen ja tulevaisuu-
den toteuttamiseen. Nykynäkökulmasta katsottuna alku oli teknisesti hy-
vin vaatimaton, ”alkeellinen ja hidas” – mutta alku kuitenkin.

Vaikka edelliset tulkinnat ovat kiistanalaisia, varsinkin jälkeenpäin tarkas-
teltuna 1970-luku näyttää monella tavalla murrokselliselta. Tietyillä tapah-
tumahistoriallisilla aikatasoilla liikuttaessa voi puhua käännekohdasta. Taus-
tatekijöitä tietotekniselle murrokselle on löydettävissä vaikkapa politiikan
tai talouden piiristä. Toisen maailmansodan jälkeen alkanut taloudellisen
nousun trendi joutui 1970-luvulla matalapainerintamaan. Lähi-Idässä so-
tavoimat laukoivat aseitaan – laukaisten samalla öljykriisit. Energian hin-
ta hyppäsi pilviin, mikä yhdessä ympäristöongelmien kautta aiheutti sen,
että viimeistään tässä vaiheessa puheet tieteen ja teknologian tuottamas-
ta yksioikoisesta hyvinvoinnista joutuivat uudelleenarvioivan suurennus-
lasin alle. Mainosvalot sammuivat väliaikaisesti ja yksittäisenä esimerkki-
nä jopa muovisen modernit visiomökit, Futuro-talot hylättiin, kenties lo-
pullisesti. Teknologiasta oli tullut yhä monimutkaisempaa ja hallitsematto-
mampaa. James Graham Ballard ja kumppanit kirjoittivat: ”Tulevaisuus ei
ollut enää sellaista kuin ennen”, positiivinen ja parempi kuin nykyhetki tai
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menneisyys.520 Rooman klubi maalaili pessimistisiä tulevaisuudenkuviaan
– tietokoneilla luotuihin ennusteisiinkin nojaten – kasvun rajoista.521 Mo-
net visiot kuolivat, mutta uusia syntyi.

Tietotekniikka-alan toimijat olivat samaan aikaan muutoksessa, vaikka
koneiden ja sovellutusalueiden määrä jatkoi kasvuaan. Suomessa tietoko-
neiden määrän tilastointi vaikeutui, kun suurten keskustietokoneiden lisäksi
maahan tuli ja maassa rakennettiin minitietokoneita, prosessitietokoneita
ja pian myös harrastajien mikrotietokoneita. Laitemäärien luettelu ei ker-
ro paljoa, koska tietokone-nimikkeen alla oli kapasiteetiltaan ja käytöltään
moninaisia laitteita. Joka tapauksessa kymmenien tai satojen koneiden
sijasta käytössä oli tuhansia laitteistoja. Varsinaisen atk-henkilökunnan
määrä oli lisääntynyt vuosikymmenen alun 7000:sta 10500:een vuosikym-
menen puoliväliin tultaessa.522

Yleisen atk-keskustelun painopiste siirtyi Suomessakin laitteiden koon
pienenemiseen, mikroelektroniikkaan ja päätelaitteistojen käyttöön muun
muassa pankeissa. James W. Cortada on listannut yhdysvaltalaisista 1970-
luvun tietoteknisistä keskustelunaiheista määrällisesti suurimmiksi pankki-
ja vakuutusalan kehityksen, laitevalmistuksen (toistuu vuosikymmenes-
tä toiseen), lääketieteelliset sovellutukset sekä kontrollijärjestelmät.523 Wil-
liam Aspray ja Donald Beaver taasen toteavat mainosaineistoon tukeu-
tuen, että 1970-luvulla Yhdysvalloissa nousi esiin tietokoneen rooli toi-
mistojen ja valkokaulustyöläisten vallankumouksellisena työkaluna.524

Sama konttori- ja työpöytäkonetekniikan esittely oli tyypillistä myös Suo-
messa. Lisäksi on huomioitava kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyvi-
en korjaavien sekä ennustavien tietokonesovellutusten esittely kuten myös
humoristinen tulkinta.525

Markkinavaltias IBM oli uudessa tilanteessa. Vaikka yhtiö hallitsi kasva-
via tietokonemarkkinoita, julkinen kuva ei ollut aina positiivinen. Varsin-
kin vasemmistopiirit tuomitsivat IBM:n yhtenä menestyneimmistä moni-
kansallisista, kasvottomista suuryrityksistä. Kritiikkiä esitettiin Suomessa-
kin; olihan yhtiö kansallisesti hallitseva. Markkinajohtajuuden ohella Suo-
men IBM oli 1970-luvun alussa Helsingin kaupungin suurin veronmaksa-
ja.526 Yhdysvalloissa IBM joutui myös taistelemaan oikeudessa liittovaltiota
vastaan. Oikeusministeriö oli haastanut yhtiön tammikuussa 1969 oikeu-
teen antitrustilakien rikkomisesta, koska ”Suurella sinisellä”527 oli määrää-
vä noin 70 prosentin markkina-asema. Kilpailijoita kutsuttiin leikilliseksi seit-
semäksi kääpiöksi tai joukkioksi (BUNCH). Varsinainen oikeuskäsittely alkoi
eri tahojen kuulemisen jälkeen 1970-luvun puolivälissä ja päättyi syyttei-
den hylkäämiseen vuonna 1981.528
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Kasvottoman suuryrityksen imagoa IBM pyrki muuttamaan yhteiskun-
tatietoisella mainoskampanjalla. Suuryritys reagoi selkeästi julkisuudessa
ottamalla mukaan alueellisesti käyttäjiin sekä hankkeisiin tarkentunutta ja
ympäristönäkökulmasta osallistuvampaa mainoskuvastoa. Suomessa IBM
julkaisi mainoskampanjansa vasemmistolehtiä myöten. Ympäristöstrategi-
oiden tekemisen IBM oli aloittanut jo 1960-luvun loppupuolella.529 Rea-
gointitapa oli tietokonealalla tyypillinen: tietokonetekniikka käännettiin on-
gelmien syystä niiden ratkaisijaksi. Näin oli tehty aikaisemmin muun muassa
automaatiokeskustelun tietokonetekniikkaa puolustavissa puheenvuoroissa.
1970-luvun puoliväliin tienoilla maailman tilan parantamisella ratsastanut
mainostapa kuitenkin kuihtui.530 Kenties ympäristö- ja energiaongelmien
ensijärkytys oli tällöin laantunut.

”Tavallinen ihminen” ja arkisemmat ongelmat nousivat keskiöön muual-
lakin. Tietotekniikan opetuksen, tutkimuksen ja systeemikehityksen piirissä
alkoi 1970-luvulla syntyä tulkintakehikko, jota Markku Nurminen on kut-
sunut – tässäkin kuhnilaisittain – humanistiseksi paradigmaksi. Se tarkoit-
taa ihmisen aseman nostamista keskeiseksi tietotekniikan alalla: tekninen
ratkaisu on aina ratkaisu ihmisen ongelmaan.531 Humanistisen tulkinnan
yksi varhainen klassikko oli Joseph Weizenbaumin Computer Power and
the Human Reason (1976). Humanistinen tulkinta haastoi erityisesti 1960-
luvulla ja myöhemminkin vaikuttaneen systeemiteoreettisen tietokonepa-
radigman, jossa ihmisiä tarkasteltiin alkioina teknisten alkioiden rinnalla an-
tamatta ihmisille mitään erityisasemaa, pikemminkin päinvastoin. Erityisen
aseman saivat ainoastaan järjestelmän korkeasti koulutetut suunnittelijat
ja johtotason käyttäjät. Weizenbaum oli huolissaan siitä, että näkemys yh-
teiskunnasta ja ihmisestä oli yhä rationaalisempi ja mekanistisempi. Tieto-
koneälyä verrattiin ihmisälyyn ajattelutapojen erojen hämärtyessä ja tie-
tokoneen näyttäytyessä ihmistä tehokkaampana ajattelukoneena.532

Yhdysvaltalaisista esimerkeistä kannattaa mainita myös hakkeritulkinnan
keskeinen klassikko, Ted Nelsonin Computer Liberation (1974), jossa hyö-
kättiin IBM:n ”ammatillista pappeutta”, tietotekniikan juhlallistamista, mys-
tifiointia ja monopolisointia, vastaan. Suomessa keskustelusta näkyi peh-
meämpiä viitteitä. Tietokonealan ammattilehdissä tämä kävi ilmi esimer-
kiksi koulutuspoliittisessa keskustelussa sekä tietosuojan nousemisessa yhä
tärkeämmäksi kysymykseksi. Tietojenkäsittely-yhdistys ei voinut tässäkään
suhteessa enää erottautua yhteiskunnan ulkopuolelle. Keskustelu ei tun-
nusteluista ja alustavista tutkimuksista huolimatta aiheuttanut sellaisia
käytännön toimia kuin Ruotsissa. Maassa säädettiin vuonna 1973 muuta-
man vuoden valmistelun jälkeen Datalagen, datalaki, joka otti kantaa tie-
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tosuojakysymyksiin.533 Uudenlaisista avauksista kertoivat Suomessa myös
jutut, joissa käsiteltiin Neuvostoliiton tietojenkäsittelyä. Kontaktit ja vierailut
Neuvostoliittoon lisääntyivät 1970-luvun aikana, vaikka edelleen tietojen-
käsittelyn valtavirta oli länsivaikutteinen.534

Lisään vielä muutamia mausteita 1970-luvun tietotekniseen keitokseen.
Tietotekniikka-ala alkoi kiinnittyä yhä voimakkaammin elektroniikka-alaan
ja kulutuselektroniikkaan. Tietokonetoimialalle tuli uusia valmistajia, esi-
merkiksi mikropiirisovellutusten, kuten taskulaskinten ja digitaalikellojen
kautta. Suomessa keskeisenä yrityksenä vaikutti Nokia-konserni jatkaen ja
kehittäen Suomen Kaapelitehtaan 1950–60-lukujen vaihteessa syntynyt-
tä elektroniikkapanostusta. Elektroniikasta muodostui konserniin oma toi-
mialansa. Käytännön toimintaa oli 1970-luvulla erilaisten mittalaitteiden,
radiopuhelimien, pankkipäätteiden, minitietokoneiden (Mikko-tietokoneet)
ja voimalaitosten valvontajärjestelmien valmistus. Nokia osasi hyödyntää
mainonnassaan jo tässä vaiheessa kansallisuuden ja kotimaisuuden reto-
riikkaa, vaikka kansallisuuden rummutus korostui vasta seuraavalla vuosi-
kymmenellä. Myös Nokia halusi niin ikään esiintyä IBM:n tavoin ympäris-
tötietoisena ratkaisujen tarjoajana.535

Nokian historiakirjasarjan tekijän Martti Häikiön mukaan 1970-luvulla
elektroniikan osalta keskeinan ilmiö oli sosialidemokraattivetoinen hanke,
joka tähtäsi valtion elektroniikkateollisuuden rakentamiseen. Kehitystä kat-
sottiin Nokian johdossa varauksella, jopa kauhulla. Yhtiö pyrki luomaan
omia yhteistyöverkostojaan ja nousemaan (tai varmistamaan asemansa)
keskeiseksi kansalliseksi ykköstoimijaksi elektroniikan alalla. Nokia teki toi-
saalta runsaasti yhteistyötä valtion kanssa ja pohjoismaisella tasolla esimer-
kiksi matkapuhelinstandardien piirissä. Valtion elektroniikkateollisuuspyr-
kimykset aiheuttivat Häikiön mukaan sen, että Nokian johtoon tulleen Kari
Kairamon päähuomio kiinnittyi 1970-luvulla nimenomaan elektroniikkaan.
Tällä katseen kääntymisellä oli pitkällisiä ja merkittäviä vaikutuksia.536 Ke-
hityshankkeita ja laajentumistoiveita oli myös muillakin, mutta ne jäävät
helposti Nokian onnistuneen strategian jalkoihin historiankirjoituksessa. Sa-
maten Nokia käänne elektroniikkaan ja kulutuselektroniikkaan on selitet-
tävissä myös muilla tavoin. 1970-luvun aikana kulutuselektroniikkasekto-
rista kasvoi eteenpäin katsova, tietotekniikkaan tarttuva ala, joka piti sisäl-
lään taloudellisia riskejä mutta myös mahdollisuuden suurten voittojen
tekoon. Kulutuselektroniikasta tuli symbolisesti korkeaa teknologiaa. Tämä
näkyi laitemainonnan Hi-Tech -retoriikkana.537

Kaiken kaikkiaan voidaan ajatella, että 1970-luvun kyseenalaistavassa,
vasemmistohenkisessä, öljykriisin ja uuden edistyskritiikin tilanteessa mik-
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rotietotekniikka sai mainion mahdollisuutensa. Pertti Alasuutari kuitenkin
arvelee, että suunnitelmallisuuden ja kokonaisjärjestelmien ajattelu nou-
si kukoistukseen vasta 1960–1970-lukujen vaihteesta alkaen. Ajatus yhteis-
kunnasta ”eräänlaisena läpisuunniteltuna kyberneettisenä koneena” vakiin-
tui 1960-luvun lopulla ja ”1970-luvun yhteiskuntapoliittiselle keskustelul-
le oli ominaista yhdistää erilliset lait ja valtiolliset tuet mahdollisimman laa-
joiksi ’järjestelmiksi’ tai ’mekanismeiksi’”.538

Suunnittelun vaikutus näkyi atk-työssä ja sen luokitteluissa 1970-luvun
puolivälissä. Tietojenkäsittelyliiton (aikaisemmin Tietokoneyhdistys) teet-
tämässä tutkimuksessa atk-henkilökunta jaettiin Atk-päälliköihin, Suunnit-
teluun, Käyttöön ja Muihin. Suunnittelu- ja esimiestehtävät oli luokiteltu
1960-luvun puolivälissä aikaisempaa selvästi hienojakoisemmin.539 Samaten
populaarijulkisuudessa ennustamisen ja hallinnan, keskuskoneiden ja sys-
teemien maailma oli näkyvissä miniatyrisaation rinnalla. Suunnitelma-ajat-
telun voimistuminen aiheutti tosin myös kritiikin voimistumisen.

Pienikokoinen, erilainen laite, jolla kuitenkin oli vanhojen tietokoneiden
ominaisuuksia, sopi siis sulavasti aikansa ajattelutapoihin energiakriisin
jälkeen – ei tosin kaikkien ajatteluun. Vanhaan tietojenkäsittelyn tapaan
sitoutuneet ja asemoituneet näkivät tilanteessa yhtäältä ”tietokurin” ja
toisaalta oman asemansa vaarantumisen, kun tietotekniikan lähtökohta
muuttui alhaalta käsin, henkilökohtaisten mikrotietokoneiden myötä. Tie-
tojärjestelmätieteilijä Markku Nurminen kuvaa 1970–1980-lukujen vaihteen
tilannetta dramaattisesti:

Äärimmäisen harvoin työnantaja osti työntekijöilleen mikroja, vaan nämä toivat omia
koneitaan työpaikalleen omin lupineen, usein työnantajan ja laskentakeskuksen nimen-
omaisesta kiellosta huolimatta. Komeroon piiloutuneina nämä vallankumoukselliset suo-
rittivat omia ”tietokoneajojaan” – saadakseen työnsä paremmin tehdyksi.

Epäluuloiset laskentakeskuksen asiantuntijat olivat oikeassa siinä, että näiden itse tehty-
jen ohjelmien ja taulukkolaskentasovellusten laatu oli selvästi huonompi kuin heidän jär-
jestelmänsä. Erityisen uhanalainen oli pitkäjänteisellä työllä rakennettu integrointi ja kes-
kinäinen yhteensopivuus. Jos nyt käyttäjät alkaisivat itse kehitellä omia virityksiään, jou-
duttaisiin takaisin erillisten ja yhteensopimattomien sovellusten aikakauteen. Ja samalla las-
kentakeskuksen mahdollisuudet järjestelmämonopolinsa turvin valvoa käyttäjien tekemisiä
menetettäisiin. Ei ihme, että vastustus alussa oli kiivasta.540

Koneet ja tietojenkäsittelyprosessit toimivat lähempänä tavallisia ihmisiä. Ne
olivat halvempia, mahdollistivat uusien sovellusten toteuttamisen – ja sääs-
tivät rahaa kuin vähään polttoaineeseen tyytyväiset japanilaiset autot.541 Kiis-
tattomasti mikrotietokoneet tulivat käyttöön 1970-luvun loppupuolella le-
viten seuraavien vuosikymmenien aikana yhä laajemmin. 1970-luvun lopun
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kansainvälisesti suosituimpia kaupallisia mikrotietokoneita olivat Commo-
dore PET (Personal Electronic Transactor), Tandy TRS-80 sekä Apple II. Val-
mistajista Apple oli syntynyt nimenomaan mikrotietokoneita tekemään,
Commodore puolestaan oli mukana laajemmin kulutuselektroniikkabisnek-
sessä laskinten ja kellojenkin kautta. Kaikki kolme mainittua tietokonetta
esiteltiin vuonna 1977, ja ne olivat parin vuoden kuluessa Suomenkin suo-
situimpien ”henkilökohtaisten tietokoneiden” joukossa yhdessä ruotsalai-
sen Luxor ABC-80:n ja suomalaisten koneviritysten kanssa.542 Tässä vai-
heessa tosin mikrotietokoneita oli Suomessa vasta muutamia tuhansia.

Paul Ceruzzi on kutsunut vuosina 1977–1985 esiteltyjä laitteita toisen
aallon henkilökohtaisiksi tietokoneiksi. Ne perustuivat jo aikaisemmin käy-
tettyyn prosessoritekniikkaan, mutta tarjosivat kotitietotekniikkaa kaupal-
lisesti hienostuneemmassa paketissa oheislaitteineen ja ohjelmistoineen
laajan jälleenmyyjäverkoston kautta.543

Mikrotietotekninen muutos oli alkanut pitkälti epäsuorasti ja näkymät-
tömästi. Muutoksen ensimmäinen aalto oli alkanut harrastajien pajoissa

Kuva 27. Commodoren ”lemmikin” vuonna 1978 julkaistu toinen versio PET -tietokoneet
ovat tunnettuja kulmikkaasta muotoilustaan. Kuva Pirkanmaan mikrotietokonekerho
Mikrofan.
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sekä teknologisten kapistusten, taskulaskinten, digitaalikellojen ja peliko-
neiden piirissä.544 Mikroprosessoreista ja mikrotietokoneista tuli laajasti
tunnettuja uuden teknologian symboleja vasta 1970–80-lukujen vaihteessa.

Muutoksen aikatasot

Muutosta siis tapahtui tietoteknisessä kulttuurissa – Ei kuitenkaan välttä-
mättä äkillisesti tai kaikilla aikatasoilla. Muutoksen tarkastelua on laajen-
nettava ajallisesti sekä eteen- että taaksepäin. Palataan takaisin mikrotie-
tokoneiden murrokseen. Mikroprosessori ei ollut murroksen käynnistäjä,
joka pelkästään sai visionäärien mielikuvituksen liikkeelle. Integroituihin
piireihin perustuvia tietokoneita oli kehitelty pitkään, ja kulttuurissa oli ollut
paljon muitakin uudenlaiseen ajatteluun kytkeytyneitä piirteitä. Mikropro-
sessori toimi – kuten useat teknologiset innovaatiot sitä ennen – kataly-
saattorina, joka auttoi uudenlaisten visioiden muuttumista vallitseviksi. Kult-
tuurinen käänne näkyi sekä teknisenä että retorisena paradigmanmuutok-
sena, jossa ihmisen ja koneen henkilökohtainen ja yksilöllinen suhde nousi
pääosaan.

Thierry Bardini ja August Horvath ovat lähteneet kyseenalaistamaan mik-
rotietotekniikan murrosta artikkelissaan ”The Social Construction of Per-
sonal Computer User”.545 He käsittelevät sitä, miten henkilökohtaisten tie-
tokoneiden käyttäjyys rakentui 1960-luvulta 1970-luvun alkupuolelle en-
nen koneiden leviämistä laajemmalle. Bardini ja Horvath sijoittavat keksi-
jän ja käyttäjien väliin innovaattorit, ensimmäiset hyödyntäjät (early adop-
ters), joiden pyrkimykset ja ideologiat vaikuttivat keskeisesti myöhemmän
käyttäjä- ja konekuvan rakentumiseen. Käyttäjäkuva laajeni eri kokeiluvai-
heissa. Tutkijoiden mukaan – toimijaverkkoteoreetikko Michel Calloniin viit-
taavan käsiteapparaattinsa termein – kokeilijaryhmän muuttuessa tai laa-
jentuessa tapahtui translaatioita eli siirroksia tai käännöksiä. Niiden kaut-
ta helppokäyttöinen henkilökohtainen tietokone muovautui. Tärkeitä ovat
tutkijoiden huomiot myös refleksiivisestä eli mukautuvasta käyttäjästä suun-
nittelijoiden kuvitelmissa, pitemmän aikavälin suunnitteluprosesseista sekä
useista risteävistä innovaatiopoluista ja ketjuista (trajectories), joiden tu-
loksena henkilökohtainen tietokone syntyi ja muotoutui sellaiseksi tai sen
tapaiseksi kuin me sen nykyään tavallisesti käsitämme.

Tavoitteeni on purkaa henkilökohtaisen tietokoneen syntyä toiselta
pohjalta kuin Bardini ja Horvath. En tarkastele tietotekniikan konstruoin-
tia suunnittelijoiden tai varhaisten käyttäjien näkökulmasta vaan pikemmin-
kin laajan yleisön näkökulmasta. En käsittele translaatioita vaan keskityn
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muutamien teknologisten ominaisuuksien ja tietotekniikan yhteyksien sel-
vittämisen. Tarkastelutapa on ominaisuuskeskeinen: selvitän muutaman
nykyisin tietotekniikkaan (ja unelmiin) kuuluvien ominaisuuksien kulttuu-
rihistoriaa. Tarkastelen teknologiakäsitysten muotoutumista ajallisesti,
kollektiivisina ilmiöinä. Tarkastelun kohteena ovat (tieto)koneen pieniko-
koisuus, henkilökohtaisuus ja (kannettavuus, helppous jne.) ja sopivuus
koteihin. Huolimatta pitemmän keston korostuksesta tarkastelun polttopis-
teessä on ajallisesti 1970-luvun alku ja empiirisenä pohja-aineistona lähinnä
aikakauslehtikeskustelu. Lähtökohta analyysissä on pitkälti sama kuin ro-
bottikertomuksissa, joita tarkastelin mentaliteettihistoriallisesti eri aikata-
sojen näkökulmasta.

Purkutyötä on toki mahdollista lähestyä myös Thomas Kuhnin paradig-
man käsitteen kautta.546 Paradigmallahan viitataan karkeasti ilmaistuna hy-
väksyttyihin sääntöihin ja malleihin, joita suurin osa paradigman sisällä toi-
mivista ihmisistä noudattaa. Paradigma on järjestelmä, jonka puitteissa esi-
merkiksi tieteellisen työn lähtökohdat ja toteuttamistavat määritellään. Pa-
radigman sisällä on kuitenkin toimijoita ja toimintoja, jotka eivät tunnu so-
pivan vallitsevaan paradigmaan. Näissä sopimattomissa tekijöissä, ristirii-
doissa ja ongelmissa saattaa piillä siemen, joka laukaisee paradigman muut-
tumisen. Tässä luvussa tarkastelen niitä siemeniä tai anomalioita, jotka vii-
toittivat polkuja tietoteknisen paradigman muuttumiseen systeemiteoreet-
tisesta kohti humanistista paradigmaa. Teknisesti ilmaistuna voi puhua kes-
kustietokoneparadigman muuntumisesta mikrotietokoneparadigmaksi. Jäl-
leen on syytä todeta, ettei muutos ollut totaalinen eikä tapahtunut kaikil-
la aikatasoilla.

Kyse oli myös sulautumisesta ja yhdistymisestä. Tässä luvussa pohdin
toisaalta niitä keinoja, joiden avulla teknologisia elementtejä on yhdistet-
ty toisiinsa: miten edellä kuvatut ominaisuudet ovat sovittuneet osaksi
suuria tietokoneita, joiden vakiintunut muoto oli ollut aivan toisenlainen
kuin kotikäyttöön sopivuus tai pienikokoisuus.547

Olen valinnut tarkastelukohteet pitkälti oman aikamme tietoteknisestä
kulttuurista käsin. Kohteena olevien tietoteknisten ominaisuuksien valin-
taa voi kritisoida ulkokohtaiseksi. Bardini ja Horvath kiinnittävät huomionsa
etupäässä ihmisen ja koneen viestintään, ajatukseen koneesta erillisenä
olentona tai ajattelun laajentumana. He viittaavat pyrkimykseen, että kom-
munikaation pitäisi tapahtua mahdollisimman ihmisläheisesti. Aihealuet-
ta, mikrotietotekniikan muutosta tai muuttumattomuutta voisi lähestyä yhtä
lailla vaikkapa ohjelmointikielten, ohjelmien ja käyttöliittymien kehityksen
tai visuaalisuuden ja kuvaruudun kehittymisen kautta.548 Näillä kaikilla osa-
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alueilla on hyvin keskeinen merkitys (uudenlaisen) tietotekniikan ja tieto-
tekniikkasuhteen rakentumisessa, mutta ne jäävät usein tietotekniikan his-
torian tutkimuksen piirissä alakynteen suhteessa laitteiden ja piiritekniikan
tutkimukseen. Kyse on perinteisestä tekniikkakeskeisyydestä ja alan sisäi-
sistä arvotuksista. Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Tulkintakehys ei ole siis mitenkään vallankumouksellinen sisällöllisesti eikä
ajalliselta näkökulmaltaan. Sitä voisi kutsua jopa konservatiiviseksi, koska se
painottaa jatkuvuutta ja linkittyy teknologian sosiaalisen rakentumiseen de-
terminismikriittiseen tutkimustapaan. Jatkuvuutta mikrotietotekniikankin
yhteydessä on korostettu varsin usein, tietotekniikasta tai teknologiasta laa-
jemmin puhumattakaan.549 Jatkuvuutta on tarkasteltu teollisen tuotannon,
modernisaation sekä käytön tai kokemisen näkökulmasta. Jatkuvuuden li-
säksi tutkijat ovat hakeneet selkeitä yhtymäkohtia aikaisempiin teknologioihin
ja niiden vastaanottoon. Tällaisissa rinnastuksissa on tietenkin omat meka-
nistisuuden, anakronismin ja liian yksinkertaistamisen vaaransa, vaikka tul-
kinnan kannalta ne ovat kuvaavia. Brian Winston on esimerkiksi tehnyt yleis-
esityksen kommunikaatioteknologioiden historiasta sähkeistä internetiin.
Winston kritisoi vallankumousretoriikan pinnallisuutta ja korostaa tietotek-
niikan yhteyksiä kommunikaatioteknologian ja elektroniikan laajempaan his-
toriaan. Hän on rohkeasti lähtenyt hakemaan keksimisen, innovaatioproses-
sien ja leviämisen mekanismeja eri teknologioiden taustalta.550 Winstonin
tulkintaa itsessään voi tosin kritisoida mekanistiseksi ja yksinkertaistavaksi
tietokonetekniikan osalta. Tulkinnoissa on malliin pakottamisen makua.
Winstonin mallit perustuvat vanhahtavaan ja suppeaan tutkimuskirjallisuu-
teen, lähinnä lyhyisiin teknisiin ja laitekeskeisiin historiikkeihin.

Pehmeämpiä vertailuja ovat tehneet tietokonehistorioitsijat Martin
Campbell-Kelly ja William Aspray. He alleviivaavat mikrotietokone- ja ra-
dioharrastusilmiön kehityksen samankaltaisuuksia.551 Campbell-Kelly ja
Aspray ovat jakaneet – radiohistorian tutkimuksiin tukeutuen – kehityksen
kolmeen vaiheeseen. Langaton radiolähetys sai alkunsa tieteellisistä ja so-
tilaallisista kokeiluista, joista niistäkin jo 1900-luvun alkuvuosina uutisoi-
tiin laajasti. Asiantuntijat arvioivat tässä ensimmäisessä vaiheessa väärin
uuden teknologian pitkän tähtäimen vaikutukset. Toisessa vaiheessa, 1900-
luvun alkuvuosikymmeninä, harrastajat ottivat radioteknologian omakseen
ja aloittivat lähetystoiminnan. Pian kuitenkin suuret kaupalliset ja valtiol-
liset tahot kaappasivat haltuunsa radiotoiminnan, ja harrastajat jäivät mar-
ginaalisempaan asemaan, vaikkeivät menettäneet kaikkia toimintaedelly-
tyksiään. Campbell-Kellyn ja Asprayn näkemyksen mukaan mikrotietotek-
niikan alueella on käyty läpi samantapainen kolmivaiheinen kehityskulku.
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Mikrotietotekniikan kehitys pitää sisällään osin epäonnistuneet asiantun-
tija-arviot, tieteellis-sotilaallisen kehitystaustan, harrastajien ja leikinomai-
suuden merkityksen sekä ilmiön laajenemisen ja kaupallistumisen.552

Tutkijoiden kuvaama kolmijako sopii pitkälti Suomeen. Radiotoiminnan
piiristä muistamme Suomen alueella tapahtuneet radiotekniset testit, Nuo-
ren Voiman piirin radioamatöörikokeilut ja lopulta Yleisradion perustamisen
ja kehityksen, mikä merkitsi tiukasti säänneltyä julkisen radiotoiminnan
kontrollia ja dominanssia. Mikrotietotekniikan puolella puolustuslaitosten
osin ohjaama kehitys tapahtui muualla kuin Suomessa. Tosin Suomessa-
kin puolustusvoimien tarve vaikutti esimerkiksi radiopuhelinteknologian ke-
hityksen voimistumiseen.

Valmiita Intelin mikroprosessoreja suomalaiset elektroniikkaharrastajat
ja ammattilaiset kokeilivat jo pian prosessorien tultua markkinoille. Kaksi
ensimmäistä mikroprosessoria (Intel 8008) saatiin Digelius Elektroniikkaan
ja Nokian tutkimuskeskukseen vuonna 1973. Ajanjakso olikin mikropro-
sessoritekniikan soveltamisen kannalta kansainvälisesti käänteentekevä. Tie-
tokonehistorioitsija Paul Ceruzzi on kutsunut vuotta 1974 nimellä annus
mirabilis,553 ihmeiden vuosi. Silloin Hewlett-Packard julkaisi HP-65 ohjel-
moitavan laskimensa, Intel 8080 -prosessorinsa sekä Popular Electronics
-lehti (vuoden 1974 lopulla postitettu tammikuun 1975 lehti) Altair 8800
-minitietokoneen rakennuspiirustukset. Rakennussarja perustui Intelin mik-
roprosessoriin. Ceruzzin mukaan Altairin julkistaminen oli yhtä tärkeä ja
käänteentekevä tapahtuma kuin IBM S/360 -koneperheen julkistus keväällä
1964. Nyt vain tietojenkäsittelyn luonne ja ideaali oli ratkaisevasti toinen.
Ceruzzi nostaa Altairin kehittäjän Ed Robertsin henkilökohtaisen tietoko-
neen keksijäksi. Vaikka henkilökohtaisuutta oli hahmoteltu useissa muis-

Kuva 29. Risto Korkeen rakentama
puulaatikkoon sijoitettu kannettava
Telmac. Kuva Risto Korkee / Pirkan-
maan mikrotietokonekerho Mikrofan.

Kuva 28. OSCOM NANO -rakennus-
sarja ja EPROM-muisti 1970-luvun
lopusta. Kuva Pirkanmaan mikrotie-
tokonekerho Mikrofan.
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sa yhteyksissä, nimenomaan Altairissa yhdistyivät tekniset ja sosiaaliset hen-
kilökohtaisen tietojenkäsittelyn komponentit.554

Suomalaiset harrastajat kokosivat myöhemmin Altair-sarjan antaman esi-
merkin pohjalta omia tietokonerakennussarjojaan, joista tunnetuin ja le-
vinnein oli Osmo Kainulaisen Telmac (useita versioita). Se esiteltiin ELKOM-
elektroniikkamessuilla vuonna 1977. Telmacin lisäksi 1970–1980-lukujen
vaihteessa syntyivät Tampereen teknillisen korkeakoulun piirissä TAM-ra-
kennussarjat sekä jo aiemmin Polyteknikkojen elektroniikkakerho Juotok-
sen prosessorikortit ja Innocomp-koneet. Euroka Oy myi Euroterm-6 -ra-
kennussarjoja ja valmiiksi koottuja koneita. Laitteita ja niiden sovellutuk-
sia kehitettiin juuri harrastuskerhoissa, joita toimi oppilaitosten tai alueel-
lisesti tai kansallisesti ilman oppilaitoskytkentää. Osa kerhoista ryhmittyi
varsinkin alkuvaiheissa tietyn konemallin, esimerkiksi Telmacin tai Elekt-
roniikka-lehden markkinoiman COSMAC-järjestelmän ympärille.555

Harrastus sivusi muuta elektroniikkarakentelua ja radioamatööritoimin-
taa. Mikrokerhoja perustettiin myös elektroniikka-alaa sivuavissa yrityksissä
sekä paikallisissa puhelinosuuskunnissa. Harrastus synnytti näihin yrityk-
siin myös selkeitä myyntiartikkeleita tai mittaustulosten analysointiin so-
pivia työkaluja. Harrastustoiminnan lisäksi kyse olikin teknisestä kehitys-
toiminnasta, jolla nykyään nähdään olleen merkittäviä seurauksia. Valtion
omistuksessa olleen Televan tutkimus- ja kehitystoiminnat puuhaajat va-
litsivat mikroprosessorin uuden digitaalisen puhelinkeskuksen sydämeksi.
Tämän keskuksen pohjalta syntyi rahasampo, jota Televan ostanut Nokia
myöhemmin pyöritti.556 Harrastustoiminnalla oli myös keskeinen vaikutus
matkapuhelimia edeltäneiden radiopuhelinten kehitystyössä.

Loppujen lopuksi laajapohjainen massaharrastus ei kuitenkaan syntynyt
kansallisten koneratkaisujen – jos sellaisesta ylipäätään on mahdollista
puhua – ympärille. Telmacin ja Oscomin kaltaiset suomalaiset mallit eivät
voineet kilpailla hinnassa, tuotetuessa tai varsinkaan oheislaitteiden ja
ohjelmistojen määrässä ja laadussa monikansallisten toimijoiden kanssa.



194

4.2 Pieni ja oma – tavoiteltavia laatuja

16 p. toukok.Parisin suuressa näyttelyksensä w. 1853 kummistuksen ilolla ja ihastuksel-
la katsottiin ruotsalaisen scheul’in tekemätä lukulaskun massinata, jonka keksimiseen tämä
mainion nerokas mies oli uhrannut 20: n wuoden woimia ja waiwoja, ja jokakone wähään
aikaan tekee selwäksi semmoisia lu’unlaskuja miljonan miljoniin, joita lukumääriä
esim.tähtien tutkiat yhä tarwitsewat ja joihin lauawimmallakin ihmisellä menisi päivämääriä.
Nyt ontoinen ruotsalainen, nimeltä wiberg, keksinyt toisen wielä paljoa paremman
lu’unlaskukoneen, joka työskentelee 5 kertaa sukkelammin, painaa kymmenen kertaa wä-
hemmän ja maksaa paljon wähemmän kuin scheulin tekemä. sitä woipi mies hywästi
kantaa kädessään, kuin piti scheuin konettamiehissä kulettaa. se on täynnä pieniä ja suu-
rempia pyöriä eli rattaita, joiden ympäri on numeroita piirustettuna. Kuin tahdotaan saada
selwa jostakusta luwunlaskusta, niin asetetaan senalkulu’ut soweliaasa järestykseen ja sitte
pyöritetään konetta ikään kuin käsimyllyä, ja moniaidensekuntien kuluttua on lasku wal-
miiksi tehty japainettu. Painowirheitä, sattua tällä massinalla,ei ole mahdollistakaan, yh-
täwähän lukulaskunwirheitä. – Tämä kone on ihmeteltäwimpiä osoiluksia ihmisneron
ky’ystä ja woimasta.557

Vuonna 1859 julkaistu Suomen Julkisten Sanomien uutinen on kieleltään
vanhahtava mutta sisällöltään tutumpi. Katkelma kertoo tekniikan kehityk-

Kuva 30. Kannettavuutta 1920-luvun tapaan. Suomen Kuvalehti 14/1929, ilmoitussivu.
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sestä hyvin samantapaisesti kuin nykyajan tietokoneuutiset kertovat. Suo-
rien yhtäläisyysmerkkien vetäminen tuota ajankohtaa seuranneisiin aikoihin
saati nykyisen teknoretoriikkaan ja kulttuurisen tilanteeseen on toki mah-
dotonta. On vaikea määritellä, miten aikalaislukija tai kirjoittaja tulkitsi uutta
teknologiaa tai miten tulkinnat eroavat nykylukijan teknologiakokemuksista.
Mutta joka tapauksessa katkelma kertoo siitä, että näyttelyssä on esitel-
ty uusi laskukone, keksijänsä kovan työn nerokas luomus. Se on halvempi,
nopeampi ja pienempi kuin edellisen laitesukupolven edustaja. Esitysta-
pa liittyy retorisesti ja kuvaamansa kohteen kautta toisen polven teolliseen
kulttuuriin sekä tämän kulttuurin moderniin esittelyyn teollisuus- ja tiede-
näyttelyissä. Pyrkimys pienuuteen ja pienuuden retoriikka ovat seuranneet
tietoteknisiä laitteita jo pitkään.

Pienentämisen taustalla on ollut useita kustannuksiin, kuljettamiseen, käy-
tön monipuolisuuteen ja tilan käyttöön liittyviä tarpeita. Kulttuuriantropo-
logi Claude Lévi-Strauss on todennut, että pienentäminen tekee esineistä vä-
hemmän pelottavia. Pienempiä laitteita on helpompi ymmärtää ja hallita.
Lévi-Straussin mukaan pienentäminen ei siis ole pelkästään määrällinen, vii-
leän taloudelliseen harkintaan perustuva asia. Tekniikan pienentäminen on
yhtä lailla laadullinen, esteettinen, kulttuurinen ja käsitteellinen kysymys.558

Pyrkimys laitekoon pienentämiseen oli olemassa myös keskustietokonei-
den dominoimalla aikakaudella 1940-luvulta 1960-luvulle. Pienentäminen
ja samalla monesti yksinkertaistaminen vaikuttavat tosin ensi katsomalta
jääneen massiivisen laitetodellisuuden ja sitä korostavan kulttuurin mar-
ginaaliin. Tietojenkäsittelyopin professori Markku Nurminen on jopa tuonut
esiin haastattelussa 1960-luvun tietokoneiden koon kaksinaisuuden: suu-
ret keskuskaapit kätkivät sisäänsä yhä enemmän tyhjää tilaa varsinaisten
elektronikomponenttien pienentyessä.559 Brian Winston on taasen toden-
nut, että vaikka tietokoneteollisuuden piirissä laitteistojen koon pienentä-
minen oli selviö, transistoreja tai myöhemmin integroituja piirejä ei kiireel-
lisesti tarvittu. Tekninen, taloudellinen ja kulttuurinen tarve saatiin tyydy-
tettyä muutenkin. Jotkut tietokoneammattilaiset suhtautuivat mikropiiritek-
niikkaan jopa vihamielisesti.560 Martin Campbell-Kelly ja William Aspray viit-
taavat puolestaan 1960-luvulla tunnettuun Grotchin lakiin, jonka mukaan
kaksi kertaa kalliimpi tietokone oli neljä kertaa tehokkaampi. Tämän takia
ei kannattanut hankkia pienempiä, yksinkertaisempia ja halvempia koneita,
vaan pikemminkin kehittää suurten koneiden osituskäyttöä, monen käyt-
täjän kytkemistä yhteen keskuslaitteistoon.561

Tekninen ja kulttuurinen kokemus tietojenkäsittelyn luonteesta oli siis
ristiriitainen kysymys. Tarvittavan tekniikan tai sen peruslähtökohtien ole-
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massaolo ei riittänyt. Tarvittiin myös voimakas kulttuurinen tarve pienuu-
delle ja automaattisen tietojenkäsittelyn hajauttamiselle sekä miniatyrisoin-
nille.562 Tarvittiin toki myös kulttuuriseen tarpeeseen yhdistynyttä tuote-
kehitystoimintaa, joka voimistui muun muassa avaruusteknologian kehit-
tämisen seurauksena. Kuulennoilla ja muilla avaruusmatkoilla jokainen
säästyvä kuutiosentti ja gramma olivat tärkeitä. Laajempaa tarvetta ja myö-
hempää suoranaista innostusta edelsi vaihe, jossa pienuuden kulttuuri
vaikutti marginaaleissa ja erityistilanteissa. Näitä olivat yksittäiset kokeilut
ja käyttötilanteet tieteellisen tutkimuksen, teknisen suunnittelun ja kaupal-
lisen tietojenkäsittelyn piirissä. Yhtä lailla miniatyrisoinnin marginaalissa
olivat kulutuksen ja leikin toiminnot.

Kolme jokaisen ’tietokonetta’ 

Viitteitä ja johtolankoja teknologisen pienuuden kulttuurista löytyy loppu-
jen lopuksi paljon. Kaikki viitteet eivät ole edes piilossa, suurten kuorien
sisällä. Pienentämiseen liittyviä visioita ja käytännön toteutusta voi seurata
ainakin kahden tai kolmen toisiaan sivuavan polun kautta. Yhtäältä esimerk-
kejä voidaan hakea kulutuselektroniikan käytön ja vapaa-ajan tilojen laa-
jenemisen piiristä. Toisaalta on mahdollista tarkastella tiedon tallentamista
ja henkilökohtaista työkäyttöä, joka tietotekniikan osalta vaikutti ennen
1970-lukua lähinnä kuvitelmien ja unelmien tasolla. Kolmanneksi on tar-
peen seurata kodin (tieto)teknistämisen historiaa. Näitä kaikkia voi seurata
sekä teknisen kehityksen että yleisemmän elämäntapojen ja mentaliteet-
tien muutoksen näkökulmasta. Kaikki ne linkittyvät niin ikään tiedonkäsit-
telyn ja mediakäytön privatisoitumiseen ja yksilöllistymiseen.

Edellä mainittu kolmikko hahmottuu myös tietokonenimitysten kaut-
ta. 1970-luvulta on jäänyt elämään kolme erilaista nimitystä, jotka viit-
taavat arkisiin järjestyksiin sitoutuviin pieniin tietokonelaitteisiin. Puhu-
taan ’kotitietokoneesta’, ’mikrotietokoneesta’ ja ’henkilökohtaisesta tie-
tokoneesta’. Käytössä on ollut toki jo 1970-luvun lopulla yhdistelmäni-
mityksiä kuten ’kotimikro’. Nimitykset viittaavat erilaisiin konetulkintoi-
hin, ja niiden kautta hahmottuu toisiinsa liittyviä mutta myös eriytyviä
teknologian historioita. Nimityksissä tekniikka, käyttäjä ja käyttökonteksti
linkittyvät. Jokainen nimitys rakentaa eroa verrattuna aikaisempaan tie-
totekniikan valtavirtaan. Yhteys vanhaan, automaattiseen tietojenkäsitte-
lyyn ja keskustietokoneisiin, tulee näkyvimmin esille teknisen perustan,
koneen muistiin tallennetun muutettavissa olevan ohjelman periaatteen
kautta.
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Nimitys, ’kotitietokone’ määrittää laitteen käyttöpaikan. Se oli ja on eri-
lainen verrattuna aikaisempaan tietotekniseen ”valtakulttuuriin”, jossa
suuret tai pienemmät tietokoneet olivat pitkälti ammattikäyttöön varattu-
ja. Keskuskone oli suurten projektien, rationaalisen toiminnan, laskennan
ja suunnittelun käytössä. Tietokoneosasto oli organisaation keskeinen mutta
yleensä muista toiminnoista erillinen laitos. Implisiittisesti nimitys ’kotitie-
tokone’ viittaa yleensä pienempikokoiseen, helpommin omaksuttavaan lait-
teeseen, jonka käyttö liittyy kodin piirin arkisempiin toimiin, kotitalouden
järjestämiseen, viihtymiseen ja oppimiseen. Kulttuurisesti kotitietokone
liittyy kodin muihin mediateknisiin laitteisiin (kotitietokone oli siis media-
kone), erityisesti televisioon ja sen lisälaitteisiin. Muista laitteista tietoko-
ne erottuu monipuolisuudessaan, ohjelmoitavuudessaan ja muita laiteita
mahdollisesti hallitsevassa asemassaan.

Toinen, mikrotietokone-nimitys, määrittää koneen perustekniikaksi mik-
roprosessorin. Prosessoritekniikka erosi aiemmin tietokoneissa käytetyistä
elektroniputki- ja transistoritekniikoista. Prosessoritekniikan takaama edul-
lisuus ja pienikokoisuus mahdollistivat uudenlaisia käyttösovellutuksia ja
toteutustapoja. Osittain harhaanjohtavasti mikrotietokoneista puhutaan evo-
luutiotermein kolmannen sukupolven tietokonelaitteina, vaikka käytännös-
sä tekninen kehitys ei ole tapahtunut näin selkeiden hyppäysten muodos-
sa. Samaten tällainen hardware-korostus jättää huomioimatta vähintään yhtä
tärkeät tietokoneohjelmiin ja ohjelmointiin liittyvät muutokset. Mikrotieto-
kone viittaa myös yhtä aikaa olemassa olleisiin koon ja tehtävien mukaan
tehtyyn tietokonejaotteluun. Mikroa suurempia – sekä fyysisesti että tehol-
taan – olivat minitietokoneet, prosessitietokoneet ja suurkoneet.563

Kolmas koneen nimitys, ’henkilökohtainen tietokone’ liittyy suoraan käyt-
täjän ja koneen väliseen suhteeseen. Tietokoneesta tuli henkilökohtainen,
yhden käyttäjän apulaite, kun aikaisemmin koneet olivat olleet lähinnä
monen käyttäjän kalliita suurlaitteita. Henkilökohtaisen tietokoneen myötä
kone-käyttäjäsuhde muuttui nopeammaksi, suoremmaksi ja läheisemmäksi,
kun tarvitsija saattoi käyttää itse laitteita turvautumatta tietokonekeskus-
ten palveluihin. Henkilökohtaiseksi tietokoneeksi (PC, Personal Computer)
kutsuttiin useita pienikokoisia ammatti- ja kotikäytön laitteistoja 1970-lu-
vun lopulta lähtien, mutta nimitys levisi laajemmalla IBM PC:n myötä.564

Tämä kone esiteltiin vuonna 1981 ja tuli myyntiin Suomen markkinoilla
vuonna 1983.565 Sen suosio kasvoi ns. avoimen laitteistoarkkitehtuurin ta-
kia, joka mahdollisti lisälaitteiden ja kokonaisten ”kloonikoneiden”, tois-
ten valmistajien IBM:n yhteensopivien tietokoneiden, tuotannon.
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Elektroniikan miniatyrisointi

Mutta mitä tietotekniikan miniatyrisointi tarkoitti kulttuurisesti? Tietoko-
neen kulttuurinen pienentyminen tapahtui sekin kolmella tasolla. Ensin-
näkin kyse oli elektroniikan ja elektronilaitteiden fyysisestä pienentämi-
sestä. Toiseksi kysymys oli ihmisen ja koneen keskinäisen etäisyyden pie-
nentämisestä. Se tarkoitti koneiden helppokäyttöisyyden, monipuolisen
soveltuvuuden ja ”ihmisläheisyyden” korostumista, mutta myös sitä, että
tietokoneita esiteltiin ja popularisoitiin tapahtumien ja laajalle median
kautta levinneiden kuvausten avulla. Kolmanneksi kyse oli tietoteknisen
arkisen kotikäytön ja tehokkaan ammattikäytön mentaalisen etäisyyden
pienentymisestä, siitä että tietokone soveltui rationaalisen työkäytön
lisäksi myös arkisempiin toimintoihin. Tietokone saattoi lisäksi mahdol-
listaa ansiotyön tekemisen kotoa käsin. Käsittelen ensin konkreettisesti
pienikokoisia laitteita.

Jo 1950-luvulla ja sitäkin aiemmin tietokoneiden jatkuva pienentyminen
oli nähtävissä. Pienuutta tavoiteltiin. Monet olettivat pienikokoisuuden
olevan tulevaisuuden todellisuutta. Käytännön kehitystoiminnan ja pienen-
tämisen suhde eksplikoitui voimakkaasti 1960-luvun tietotekniikan kehitystä
luotaavissa maininnoissa. Eikä pienuus välttämättä tarkoittanut, että tehok-
kuudesta tai luotettavuudesta – suurtietokoneiden tavallisista laaduista –
olisi tarvinnut tinkiä, pikemminkin päinvastoin:

”Kehitys kulkee näin kohti liivintaskuradiota, jotka eivät tarvitsisi lainkaan paristoja ja olisivat
kevyitä, niin että retkeilijät, metsästäjät ja malminetsijät voisivat käyttää niitä... Transisto-
rien avulla saadaan suurimmatkin elektronilaskukoneet käytännöllisen kokoisiksi, ja tämä
saattaa merkitä tavatonta edistystä ihmiskunnan kehitykselle.” (VP marraskuu 1953.)

”Monimutkaisia mekaanisia ja elektronisia laitteita voidaan jo rakentaa niin pienikokoisia,
että ne ovat melkein paljain silmin näkymättömiä” (VP 1960/03, 55–58.)

”Samalla kun tietokoneiden koko on pienentynyt, niiden tehtävienkäsittelynopeus kasvanut
huikeasti” (VP helmikuu 1961, 118–119.)

”Kirjoituspöydällä pidettävä tietokone? Se on jo valmis – tavallisen toimistokirjoituskoneen
kokoinen elektroninen laskukone, joka pystyy 166 000 toimintoon sekunnissa. Juuri mitään
elektronista konetta ei nykyisin enää voi pitää pelkkänä haaveena.” (VP 1966/03, 63–66.)

”Tietokoneet pienenevät kooltaan niiden tehon kuitenkaan vähenemättä. North Ameri-
can Aviation Corporationilla on kenkälaatikkoa pienempi tietokone, jossa kuitenkin on
rakenneosia yhtä monta kuin 400:ssa televisiovastaanottimessa.” (TM 1965/11, 27.)

”Tavalliseen sormustimeen mahtuu 50 000 uudentyyppistä transistoria ja diodia. Näitä
pieniä osasia käytetään nyt tietokonejärjestelmässä, joka on aloittanut tietokoneiden uuden
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sukupolven... Tietokoneiden tehon jatkuvasti kasvaessa yksityiset komponentit tulevat yhä
pienemmiksi…” (TM 1964/14, 16.)

”Uuden menetelmän avulla voidaan suhteellisen pienikokoiset tietokoneet saada käsitte-
lemään suunnattomia tietomääriä valtavalla nopeudella. Kokeissa saatiin 2.000 tietomuis-
tisolua mahtumaan 6,5 neliösentin alalle…” (TM 1966/07, 111.)

Tällaisia kehityksen vauhtia ja optimismia huokuvia keksintöjen esittelyjä
julkaistiin useissa yhteyksissä, sähköisissä viestimissä ja lehdistössä. Tek-
nisen alan ammattilehtien lisäksi juttuja julkaisivat sanomalehdet sekä
populaarimmista aikakauslehdistä esimerkiksi Tekniikan Maailma ja sisäl-
löltään monipuolinen Valitut Palat. Omasta aineistostani sen sijaan koko
perheen yleislehti Apu ei juuri julkaissut vastaavia suoria viittauksia elekt-
roniikan tai tietotekniikan pienentymiseen. Avussa julkaistut pilapiirrokset
sen sijaan arkipäiväistivät ja pienensivät mystistä atk-maailmaa mentaali-
sesti toisella tavalla, vaikka kuvauksissa esiintyikin tavallisesti tehokas,
massiivinen ja oikukas keskustietokoneisto. Suuri kone esitettiin suhteessa
tuttuihin ja arkisiin toiminnan tiloihin ja toimintatapoihin.

Taulukko 1. Tietotekniikan pienentymisen tasot.
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Oheisissa Valittujen Palojen ja Tekniikan Maailman katkelmissa todetaan,
että pienentämisen unelmat ovat jo pitkälti toteutuneet, mikä osoittaa tosin
tulevaisuudessa piilevät vielä suuremmat mullistukset. Mika Pantzar viit-
taakin siihen, miten tulevaisuutta koskeneet visiot muuttuivat 1950-luvul-
la keksintöjä koskeviksi uutisiksi, joiden perusteella voitiin kenties väittää,
että suuret keksinnöt oli jo tehty ja liikenteen nopeuden osalta fysikaali-
set rajat olivat lähellä.566 Tästä huolimatta uutiset laillistivat uusien ennus-
teiden tekemisen tietokonetekniikan ja elektroniikan alalla. Laajempana
taustaoletuksena oli kehityksen jatkuminen, sovellutusalueiden laajenemi-
nen ja tietotekniikan luonteen muutos.

1960-luvun (populaareissa) tulevaisuusvisioissa tietotekniikka näyttäy-
tyi pitkälti suurten keskitettyjen järjestelmien ja kokonaissuunnittelun kaut-
ta.567 Yksittäiset ihmiset tai perheet pääsivät nauttimaan teknisten järjes-
telmien eduista mikrotasolla, mutta yleensä laajemman järjestelmän osina.

Kuva 31. Suurtietokoneiden rakenneosien pieneneminen 1940-luvulta 1960-luvun alkuun.
Vasemmalta oikealle: Patsy Simmers ENIACin piirikortin kanssa. Gail Taylor ja EDVACin
osa. Milly Beck ja pala ORDVACia sekä Norma Stec BRLESC-I -piirikortti käsissään. U.S.
Army Photo. Historic Computer Images <http://ftp.arl.army.mil/ftp/historic-computers/>.
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Toinen vaihtoehto oli, että tietokone toimi laajemman kyberneettisen sys-
teemin tai muiden laitteiden ohjaajana. Yksittäiset ihmiset saattoivat käyttää
laajojakin järjestelmiä yksittäisten ohjauspöytien kautta. Tällainen kuva
toistui monissa fiktiivisissä kuvauksissa kirjallisuuden, sarjakuvan, television
ja elokuvan parissa.

Unelmana ei ollut yleensä pieni laite sinänsä. Teknologia toimi vapaut-
tajana ja/tai työn rationalisoijana ja tehostajana tavalliseen tapaan. Kuiten-
kin tietoteknisestä pienuudesta oli tulossa keskeinen väline, jonka avulla
näiden visioiden toteuttamiseen pyrittiin. 1960-luvun kontekstissa visio
liittyi vielä useammin työkäyttöön, ja kotitilojen käytössäkin atk yleensä-
kin yhdistettiin lähinnä järkisyillä perusteltavaan toimintaan, liikkumiseen
työn ja kodin välillä, tiedonhakuun, opetukseen ja vaikkapa pankkipalve-
luiden etäkäyttöön. Mika Pantzar on kirjoittanut ensimmäisen polven (!)
tietoyhteiskuntavisioiden (1940-luvulta 1990-luvulle) keskittyneen lähinnä
tekniikkaan ja tehokkuuteen.568 Kyse on ollut osin ”siitä puhe, mistä puu-
te” -ilmiöstä. Vasta materiaalisen tarpeen näyttäytyessä tyydyttyneeltä alet-
taan puhua ”sisällöistä” ja elämänlaadusta henkisempänä, vähemmän ma-
teriaalisena ilmiönä.

Teknologisen kulttuurin kokonaisuus ei kuitenkaan ollut näin yksioikoi-
nen, vain rationaalisuutta, laitteita ja tekniikkaa painottava. Tietotekniikan-
kin yhteydessä elämyksellisyyden, viihteen, jopa karnevalismin piirteet
tulivat esille alusta lähtien jo robottien ja keskustietokoneiden aikakaudella.
Piirteet eivät vain saaneet juuri jalansijaa virallisempien tieto(kone)yhteis-
kuntasuunnitelmien ja visioiden piirissä. ”Vakavien” visioiden esittäjät olivat
eksplisiittisesti ainakin omasta mielestään allergisia kulutuksen ja populaa-
rikulttuurin vaikutukselle, vaikka ne vaikuttivat visioihin alitajuisesti ja osit-
tain suoraankin.

Pienikokoisuus, yhdistyneenä erilliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön,
tuli esille ensin muiden teknologioiden kuin tietotekniikan parissa. Visioi-
den tasolla tulevaisuuden taskulaitteina esiintyivät erityisesti (näkö)radio-
puhelimet.569 Unelmien rinnalla tietokoneiden pienentyminen, elektroni-
sen ”miniatyrisaation vallankumous” eteni laajasti, teknisesti ja retorisesti.

Vasta 1970-luvun myötä tietotekniikan piiriin tutkijat esittävät tulleen viih-
dekäytön, lähinnä digitaalisen pelilaitteiden ja pelien (tv-pelit, videopelit,
elektroniikkapelit ja tietokonepelit) pelaamisen. Materiaaliset ja lähtökohdat
olivat tällöin olemassa. Saatettiin vaihtaa viihteelle. Pelikäytöllä on moni-
naisia historiallisia juuria, joista kaikki eivät suinkaan ole puhtaan tutkimuk-
sellisia tai kehittäviä. Vaikka ennen varsinaisien viihdeautomaattien pele-
jä käsiteltiin lähinnä peliteorian, strategian ja tekoälyn tutkimuksen sekä
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johtamisen ja ohjaamisen opetuksessa ja simuloinnissa, tällaiset sovellu-
tukset pitivät sisällään runsaasti viihteellisiä elementtejä. Pelit eivät ilmiö-
nä olekaan mikään tietotekniikan johdannaisena ponnahtanut ”spin off”,
kuten Brian Winston on väittänyt, vaan mikrotietotekniikan keskeinen osa
ja muokkaaja, jonka merkitystä ei voi aliarvioida.570

Kulutuselektroniikka pienentäjänä

Viittasin aikaisemmin kulutuselektroniikan ja tietotekniikan yhteen punou-
tuvaan suhteeseen. Ajatus laitteen pienuudesta oli yksi keskeinen tuote-
kehitys- ja mainosstrategia kulutuselektroniikkateollisuuden piirissä. Täs-
sä tapauksessa pienikokoisuus tarkoitti yleensä kannettavuutta, mutta saat-
toi se tarkoittaa halpuutta tai parempaa teknistä toimivuuttakin.

Lähimpänä työkäyttöä olivat konkreettisesti vähän aikaisemmassa vai-
heessa, 1960-luvulla, kalliit radiopuhelimet. Matkaradiot ja etenkin mat-
katelevisiot olivat sen sijaan voimakkaimmin uudenlaisen ajankäytön ja
liikkuvuuden sekä nautinnollisuudenkin laajalle leviäviä symboleja. Pienuus
yhdistyi etenkin kulutuselektroniikan laitteiden yhteydessä kysymyksiin ti-
lasuhteesta, liikkuvuudesta, ruumiillisuudesta ja identiteetin rakentamises-
ta.571 Lynn Spigel kirjoittaa 1960-luvun lopun kannettavista televisioista
toisen aallon televisioinstallaatioina. Kun yhdysvaltalaiset kotitaloudet olivat
hankkineet huonekalumaisen ensimmäisen aallon kotiteatterivastaanotti-
mensa, valmistajat yrittivät keksiä heille uutta ostettavaa. Toisen aallon vas-
taanotinta markkinoitiin avaruusajan laitteena, joka sopi uudenlaiselle ak-
tiiviselle seikkailijalle. Hän voisi katsella televisiota ajasta ja paikasta riip-
pumatta.572 Samaa avaruusajan seikkailullista uudenaikaisuutta hyödynnet-
tiin muun muassa kvartsikellomainoksissa 1970-luvun alussa.

Pienuuden, liikkuvuuden ja nautinnon elementtejä naitettiin teknologiasä-
vytteisessä mainonnassa laajemminkin. Teknologiaan kuului seikkailun sa-
noma. Avussa vuonna 1964 julkaistussa Partner-tupakkamainoksessa  mies
pitää korvallaan Hitachin radiopuhelinta, ”modernin miehen pientä seura-
laista.” Mainosteksti toteaa: ” ”Pienet, modernin käsitteet valloittavat maa-
ilmaa. Uusi mitta, moderni ja American Blend – Partner. Hyvä maku ei aina
edellytä suurta kokoa. Eikä kallista hintaa. Valitkaa pienempi, tyylikkäämpi
Partner. – modernin mittaista savukeseuraa.”573 Toisessa mainoksessa radio-
puhelin on vaihtunut Sonyn matkatelevisioon, jonka ruudulla mies ajaa
mikroautoa. Teknologia on miehistä, modernin identiteetin mitta, ja mainonta
esimerkki vapauden retoriikasta, jota suomalainen mainosmaailma suosi Visa
Heinosen ja Hannu Konttisen mukaan jo 1950-luvulta lähtien.574
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Kuvat ja unelmat pienistä laitteista eivät olleet välttämättä näin selkeästi
mieskäyttäjien kautta kuvattuja. Mainoskuvissa ja esimerkiksi Apu-lehden Mis-
sä Jallu luuraa -lukijakilpailun palkinnoissa teknisiä vempeleitä esittelivät usein
naiset. Kuvaston esittelijät määrittivät laitteen käyttöä, vaikka he toimivat
usein selkeästi myös miehisen katseen (teknisten innovaatioiden todennä-
köisempi ostaja, vaikkei aina käyttäjä?) kohteina kuten automainoksissa ja
-messuilla.575 Edelleen vaikutti käsitys siitä, että ostopäätöksen tekee lopul-
ta mies – vaikka hän ottaisikin huomioon koko perheen tarpeet.

Matkaradioista tuli halvempia kulutushyödykkeitä varsin aikaisessa vaihees-
sa. Matkaradioita mainostettiin muun muassa radioalan Radiokuuntelijassa
sekä Avun tapaisissa laajalevikkisissä yleislehdissä 1960-luvun alkupuolelta
lähtien erityisesti kesäisin. Matkaradiot ja -televisiot olivat tavallisia palkin-
toja myös Missä Jallu luuraa -lukijakilpailuissa. Kaukokaipuuta ruokki myös
Salora antamalla matkaradioilleen Saloritan, Minoritan ja Caprin tapaisia ni-
miä. Samanlaista italialaistamista tapahtui myös Saksassa.576

Nimeäminen kuuluu vaiheeseen, jossa vapaa-ajan lisäksi lisääntyi popu-
laarikulttuurinkin kuvaama ulkomaanmatkailu. Eksotiikka kukki esimerkiksi
iskelmissä, ja Hannu Salmen mukaan maista Italia oli Suomessa 1950-lu-

Kuva 32. Modernin ja pienuuden
laadut yhdistyvät Partner-tupakka-
mainoksessa. Apu 1/1965, 9.
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vulla ja vielä 1960-luvun alussa iskelmien suosittu viittauskohde. Myöhem-
min iskelmänikkarit halusivat erottautua tästä perinteestä ja sijoittivat teks-
tinsä etenkin Espanjaan.577 ”Italialainen” nimeäminen viestitti kaukokaipuun
lisäksi seikkailusta, vapaudesta ja liikkeestä sekä yhdisti laitteistot kuuluun
italialaiseen muotiin ja muotoiluun, joka eksplikoitui tekniikan puolella
erityisesti Olivettin maailmankuuluissa laitteissa.

Teknisten laitteiden nimillä tavoiteltiin myös jämäkän kansallisia sävyjä.
Saloran malliperheestä löytyi radio nimeltä Heli ja Philipsiltä Ula-Matti. Täl-
laisia nimiä kantaneet laitteet lienee tarkoitettu luotetuiksi arkielämän toi-
mijoiksi pitkälti kotitilan ja perinteisempien arvojen maailmassa. Muiden
kulutustavaroiden ja teknologian, kuten tietokoneiden, markkinoinnissa
tyypillinen inhimillistäminen kuului siis myös radiotodellisuuteen. Samoin
esiin tulee hyvin se, että radion, television ja kotitietokoneen tapauksissa
laitteet markkinoitiin yhtä aikaa ”uusina” ja ”vanhoina”. Mainostajat yrit-
tivät yhdistää sekä menneen että tulevan nostalgiaa toisiinsa.

Matkaradiot – ja vähän myöhemmin autoradiot – esiteltiin mainoksis-
sa uusina teknologisina toiminnan vapauttajina. Radio ei ollut pelkkä
matkaradio vaan Radiokuuntelijan sanoin ”jokapaikan radio”, jota voitiin
käyttää vuoden ympäri erilaisissa tiloissa ja tilanteissa.578 Laitteita pienen-
tänyt transistoritekniikka nähtiin tämän kehityksen, radion tilallisen roolin
uusien tulkintojen, mahdollistajana.

Huomioitavaa on jo 1950-luvun mainoskuvastossa tehty kuluttajaseg-
mentointi. Pienillä radioilla oli monenlaisia käyttäjäryhmiä. Philips mainosti
vuonna 1957 – ei matkaradiota – mutta pienikokoista vastaanotinta, Ula-
Mattia, perheen toisena radiona, joka ”saa lapset viihtymään kotona iltai-
sin” ja joka tuo hymyilevälle äidille ”pirteän tahdin taloustöihin”.579 Samaan
aikaan kun yhdysvaltalaisille perheenäideille markkinoitiin keittiötelevisi-
oita, suomalaisille kaupattiin keittiöradioita.

Radion kuluttajakuvan muutos miehisestä harrastajalaitteesta kodin esi-
neeksi ja koko perheen välineeksi oli alkanut Yhdysvalloissa ja muualla-
kin maailmassa jo 1920-luvulla. Aluksi muutos ei kuitenkaan näkynyt vie-
lä mainonnassa, joka oli ollut lähinnä miehille suunnattua. Pian nimen-
omaan naisille suunnattu mainonta alkoi korostaa huonekalumaisuutta, ja
naiskuuntelijan ideaalikuva oli nimenomaan taloustöitä tekevä kotirouva,
joka kiinnitti huomiota myös laitteen helppokäyttöisyyteen ja ulkonäköön.
Nainen kuitenkin toimi enemmänkin passiivisena kuuntelijana, mies lait-
teen hankkijana. Markkinoinnin lisäksi sukupuolittuneisuus näkyi ohjelma-
sisällöissä. Varhaiset radion päiväohjelmat olivat pitkälti kotiäideille suun-
nattuja neuvontaohjelmia ja saippuaoopperoita.580
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Suuri ykkösvastaanotin lienee siis varattu vakavamielisempään ja mie-
hen määrittämään kuunteluun työajan ulkopuolella. Pienet laitteet olivat
sen sijaan omiaan privatisoimaan ja eriyttämään kuuntelu-, katselu- ja käyt-
tötilanteita. Laitteiden lisäksi tähän ohjasi kenties myös pikkuhiljaa muut-
tuva ohjelmasisältö. Heike Weber on todennut, että 1960-luvun kannet-
tava radio moninaisti käyttäjäkulttuureja ja toi mainosretoriikassa ja käy-
tössä naisten sekä nuorten aiempaa aktiivisemman roolin esille. Samaten
käyttötilat laajenivat. Kannettava tai taskuradio toimi sekä informaation tuo-
jana että miniatyyrikokoisena musiikkimasiinana.581

Matkatelevisiot halpenivat vasta myöhemmin, ja niitä näkyi Suomessa
Avun lukijakilpailuista voimallisemmin 1970-luvulla.582 Radiopuhelimen joh-
dannainen kännykkä muuttui taasen kaiken kansan kulutustuotteeksi – ja
kilpailujen palkinnoksi – vasta 1990-luvulla.

Pienuus ja kannettavuus sekä mahdollisuus monenlaisiin käyttöihin kuu-
luivat siis teknologiseen kulttuuriin jo pitkään ennen mikroprosessoreita ja
mikrotietokoneita. Pohja visioille oli vahva. Laite kuului liikkuvuuden seik-
kailuun ja valinnanvapauden elämäntapaan. Sen merkitys alkoi korostua
1960-luvulta elintason kohotessa. Liikkuvuus ilmeni uusina autoina, kulutus-
elektroniikan kapistuksina ja matkailuna – tai paradoksaalista kyllä – myös
muuttoliikkeenä työn perässä maalta kaupunkeihin ja Ruotsiin.

Pienuuden ja kannettavuuden yhdistäminen automaattisen tietojenkä-
sittelyn piiriin oli monesti ajatuksellisesti vaikeaa, mutta ei mahdotonta.
Olihan selvää, että tietokoneet käyttivät osin samanlaisia teknisiä ratkai-
suja, esimerkiksi transistoreja ja integroituja piirejä kuin muu elektroniik-
ka, ja koneiden pienentymisestä uutisoitiin jatkuvasti. Tietokoneiden pe-
rinteinen työ, laskeminen, oli niin ikään miniatyrisoitumassa, kun valmis-
tajat tuottivat markkinoille 1960-luvulla erilaisia pöytäkokoisia laskimia,
minitietokoneita ja päätelaitteita.

Mikrotietotekniikka ja mikrotietokoneet onkin nähtävä monessa suhtees-
sa suorana jatkumona 1960-luvun teknologiselle kulttuurille. 1970-luvul-
la tapahtui ainoastaan käänne, joka yhdisti eksplisiittisemmin kulutuselektro-
niset perinteet, tekniikan miniatyrisomisen ja kotoistamisen sekä tietokoneet
toisiinsa. Mutta ennen kuin mennään takaisin tähän käänteeseen, käyn läpi
vielä muita teknologisia ominaisuuksia ja niiden kulttuurihistoriaa.
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4.3 Henkilökohtaisuuden ja tietokoneiden sidos

Nyt voidaan kuvitella tulevaisuuden tiedemies laboratoriossaan: hänen kätensä ovat va-
paat eikä hän ole sidottu yhteen paikkaan. Hän liikkuu ja tarkkailee. Hän kuvaa ja kom-
mentoi. Aika tallentuu automaattisesti ja aikakoodi nivoo tallenteet yhteen. Jos tiedemies
lähtee kenttätöihin, hän voi kytkeytyä radion välityksellä tallentimeensa. Kun hän illalla
selailee muistiinpanojaan, taas hän puhuu päätelmänsä tallenteelle. Hänen kirjoitetut tie-
tueensa, samoin kuin hänen valokuvansa, ovat miniatyyrikoossa, joten hän heijastaa ne
suuremmiksi tutkimusta varten. – Vannevar Bush 1945583

Tiedemiehet unelmoivat henkilökohtaisista tietoteknisistä työvälineistä jo
varhain. Näitä unelmia on esitelty useissa yhteyksissä, joten kertaan pää-
piirteet vain lyhyesti. 1940-luvun puolivälissä amerikkalainen Vannevar
Bush, analogisten tietokoneiden kehittelijä ja presidentti Rooseveltin tie-
teellinen neuvonantaja, esitti ajatuksen henkilökohtaisesta informaatioko-
neesta, Memexistä. Se oli laite, johon voitiin tallentaa kaikki henkilön,
erityisesti tutkijan, tarvitsemat kirjat, nauhat ja muut tarvittavat tiedot
nopeasti jälleen löydettäväksi. Memexin oli määrä toimia muistin jatkee-
na ja lisänä. Bushin unelmointi sai laajaa huomiota, kun artikkeli ”As We
May Think” julkaistiin kesällä 1945 ensin Atlantic Monthlyssä, sitten suu-
rilevikkisessä Life-lehdessä. Memexin idea perustui mikrofilmitekniikkaan,
mutta Bush näki uuden tietokonetekniikan olennaisena Memexin toteut-
tamisessa. Näin ollen hän esitti varsin varhain ajatuksen tietokoneen käy-
töstä johonkin muuhun kuin laskemiseen, nimittäin henkilökohtaiseen tie-
tojenkäsittelyyn.584 Bushin idea huomioitiin 1954 suomennetussa Rolf
Strehlin tietokoneistumista kuvanneessa teoksessa Aikamme robotit.585

Toinen keskeinen yhdysvaltalainen visionääri oli J. C. R. Licklider, psy-
kologitaustainen tutkija, joka työskenteli 1950-luvulla puolustuslaitoksen
tietotekniikkaprojektien parissa. Vuonna 1960 Licklider julkaisi kuuluisan
tutkielmansa nimeltä Man-Computer Symbiosis, jossa hän argumentoi yli-
ampuvia tekoälyvisioita vastaan. Lickliderin tavoitteena oli kehittää pieni-
kokoisia ja helppokäyttöisiä tietokoneita, jotka auttaisivat ihmisiä heidän
arkisissa töissään, tiedonhankinnassa ja yksinkertaisemmissa laskelmissa.
Kone auttaisi töissä, jotka muodostivat suurimman osan ihmisten jokapäi-
väisistä askareista. Automatisoimalla nämä askareet, työntekijät saisivat
enemmän aikaan varsinaiseen ajattelutyöhön. Martin Campbell-Kellyn ja
William Asprayn mukaan Lickliderin tutkielma uudisti vahvasti käsityksiä
tietojenkäsittelystä seuraavan kahden vuosikymmenen ajan. Ensimmäiset
käytännön toteutusyritykset 1960-luvun alkupuolella liittyivät reaaliaikai-
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sen tiedonkäsittelyn ja osituskäytön sovellutuksiin. Suuret tietokonevalmis-
tajat eivät kuitenkaan innostuneet projekteista.586

Paul N. Edwards toteaa Lickliderin tutkielman ja vertauksen ihmisen ja
koneen symbioosista kiteyttävän ajatuksellisesti kyborgidiskurssina näky-
vät ilmiöt. Tutkielma liitti toisiinsa automaation tekniikat, ihmisen ja koneen
(kasvavan) integroitumisen, ajatukset tietokoneesta kielellisesti, vuorovai-
kutteisesti ja heuristisena teknologiana, tietokoneiden hyödyntämisen sen
aikaiset käytännöt, ajatuksen tietokonekielistä luonnollisen kielen ja logiikan
muodollisina esittäjinä sekä älykkäisiin koneisiin liittyvät fiktiiviset fanta-
siat ja ideologiat.587

Usein toistettuihin amerikkalaisiin virstanpylväisiin kuuluvat niin ikään
Douglas Engelbartin 1960-luvun kehityshankkeet. Engelbart mainitaan usein
muun muassa graafisen käyttöliittymän keskeisenä kehittäjänä ja tietoko-
nehiiren keksijänä. Engelbartin lähtökohtana oli nimenomaan Vannevar
Bushin vision toteuttaminen.

Suomessa ei todennäköisesti ollut näin suoria pienuuden ja henkilökoh-
taisuuden tavoittelun projekteja. Suomalaiset kuitenkin miniatyrisoivat
kansallista tietotekniikkaa – jo välttämättömyyden pakosta. Muistelmissaan
ja aikalaiskirjoituksissaan atk-ammattilaiset toteavat säännönmukaisesti,
miten rajallisista teknisistä resursseista oli otettava kaikki mahdollinen irti:
”Meillähän on niin rajoitetut resurssit suuriin maihin verrattuna... Meidän
suurimmat tietokoneemme ovat kansainvälisten mittapuiden mukaan pie-
nehköjä tai korkeintaan keskisuuria. Tarkemmin ajatellen tässä resurssien
vähyydessä voi piillä etujakin. Se pakottaa meitä miettimään huolellisem-
min mikä kannattaa, mikä ei, ja mihin kohteisiin sijoitamme vähiä resurs-
sejamme.”588

Jo ESKO-matematiikkakonehankkeessa 1950-luvulla päädyttiin pienuu-
den realismiin, saksalaisen minimaalikonesuunnitelman kopioimiseen ja ke-
hittämiseen. Tähän oli useita syitä. Göttingenin yliopistolla visioitu G1a -
kone oli suhteellisen halpa ja sen piti sisältää vain tarkoituksenmukaisia ra-
kenneosia. Sen piti lisäksi valmistua nopeasti. Laite ei vienyt yhtä paljon
tilaa kuin monet muut matematiikkakoneinstallaatiot. Koneen saksalaisessa
suunnitelmassa oli uusia ja innovatiivisia teknisiä ratkaisuja, joiden piti mah-
dollistaa esimerkiksi niin sanottua mikro-ohjelmointia. Pienen laitteen oli
määrä sijoittua täyttämään suurten matematiikkakoneiden ja pöytälaskinten
kuilua fyysikoiden ja muiden tiedemiesten apuvälineenä. Riskinä oli kui-
tenkin liika minimaalisuus: laskentatehon putoaminen nollaan. Laitteen
rakentaminen kuitenkin pitkittyi sekä Saksassa että Suomessa ja tietotek-
niikka-alan kokonaistilanne muuttuminen asetti ESKO-hankkeen uuteen va-
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loon. Minimaali-ideaalin takia jokainen komponentti oli viritettävä äärim-
milleen, mistä seurasi epäluotettavuutta. Ongelmien korjaaminen ja kier-
täminen vei taas lisää aikaa.589

Samantyyppinen minimoinnin estetiikka leimasi usein laitteiden hankin-
tapolitiikkaa. Se vaikutti myös myöhemmissä koneiden ja ohjelmistojen ke-
hittämishankkeissa. Teknillisessä korkeakoulussa kehiteltiin REFLAC-tieto-
konetta (Reflex Aritmetics Computer). Sen rakentaminen alkoi vuonna
1965 ja sitä esiteltiin tiedotusvälineille vuonna 1967. Se vaikutti Strömber-
gin prosessinohjaustietokoneen, SELCO-1000:n (Strömberg Electronic
Computer alias Strömberg-1000 tai ”Romppanen”) ja sen ohjelmoinnin ke-
hitykseen 1960–1970-lukujen vaihteessa.590

Edellä mainitut laitteet eivät olleet henkilökohtaisia tietokoneita. Mut-
ta esimerkiksi SELCO perustui osituskäyttöön. Tietokonehistorioitsija Paul
Ceruzzin mukaan osituskäyttökoneet antoivat koneen käyttäjille tuntuman
henkilökohtaiseen tietojenkäsittelyyn varsinkin silloin, kun käyttäjä saattoi
tallentaa omia tiedostojaan tai muistioitaan (file) henkilökohtaiseen tilaan
tai tallenteeseen. Tällaisia mahdollisuuksia tarjosivat erityisesti DECin tie-
tokoneet 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa.591

Kaupallisten koneiden henkilökohtaisuus oli laajempi ilmiö. IBM mark-
kinoi pienehköä 1130-konettaan 1960-luvun lopulla mainoskampanjalla,
joka esitteli eri ammattiryhmien tietokonekäytön edelläkävijöitä. Juristien
ja lääkärien tapaiset eturintaman edustajat olivat hankkineet koneita omaan
tai pienen yrityksen käyttöön. Ylipäätään henkilökohtaisuuteen yhdistyi
mainosretoriikassa helppous: ”Ratkaisun ei tarvitse olla vaikea”, ”Tekin
voitte tulla ’sinuiksi’ tietokoneen kanssa”.592 Suomessa ensimmäisen 1130
-koneen otti käyttöön vuonna 1966 Turun yliopisto, mutta näyttävästi IBM
Katsaus -lehti esitteli myös insinööritoimisto Bertel Ekengrenille Espooseen
marraskuussa 1966 hankittua laitetta. Insinööritoimisto toimi nimenomaan
esimerkkinä pienestä yrityksestä oman tietokoneen käyttäjänä: ”Yrityksen
– insinööritoimistonkaan – ei välttämättä tarvitse olla suuri hankkiakseen
käyttöönsä oman tietokoneen. Edellytyksenä tietenkin on, että yrityksen
johto tietää mitä tahtoo – myös tietokoneellaan tehdä.”593

Toisentyyppisen henkilökohtaisuuden linjan tarjosivat tietokonepäätteet,
joiden kautta kytkeydyttiin keskustietokoneisiin. Reaaliaikaisen toiminnan
ja tietokoneen ositus- sekä päätekäytön ideat olivat kehittyneet muun
muassa 1950-luvun yhdysvaltalaisten ydinpuolustusjärjestelmien suunnit-
telun myötä.594 Mainoskuvastossa ja populaarijulkisuudessa päätteet alkoi-
vat vyöryä näkyviin 1960–1970-lukujen vaihteessa. Päätteiden peruskäyt-
täjiä olivat atk-tallennustyötä tehneet naiset. Mainoskuvasto esitteli niin
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Kuva 33. Viisaan miesjohtajan kannettava
tietokonepääte. Mainos ATK:n Tieto-Sanomissa
2/1969.
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ikään toisenlaista käyttäjäryhmää. Kalliita kannettavia päätteitä saattoivat
käyttää erikoisasiantuntijat ja johtajat.595 He pystyivät kannettavien päät-
teiden avulla jopa satojen tai tuhansien kilometrien päästä kytkeytymään
keskuskoneisiin. Tällaiset käyttäjät olivat organisaatioiden ehdotonta eliittiä.
Mainoskuvastoissa johtaja taittoi matkat lentokoneella tai helikopterilla.
Pääte kulki laukussa mukana. Samanlainen liikkuvuuden kuvasto ja reto-
riikka seurasi myös 1970-luvun taskulaskinmainontaa. Kuvasto yhdistyi Van-
nevar Bushin alkuperäiseen visioon nimenomaan liikkuvuuden, vapauden
ja aktiivisen tietotyön tekemisen kautta.

Näyttää kuitenkin siltä, että korkeantekninen ja kustannuksiltaan kallis
mobiilisuus tarkoitti nimenomaan miesjohtajien ja asiantuntijoiden mobii-
lisuutta. Taskulaskinten yhteydessä tämä näkyi muun muassa laskimen koon
kuvauksissa, joissa laitteen sanottiin mahtuvan salkkuun, liivintaskuun tai
paidantaskuun, ei esimerkiksi käsilaukkuun tai jakkupuvun taskuun. Kuvissa
laskimia käyttivät etupäässä miehet. Tekniikkavisiot kertoivat siis perinteistä
tarinaa sukupuolen ja liikkuvuuden suhteesta.

Pienikokoinen tietokone edusti siis yhtäältä luksusta ja symbolisoi käyt-
täjänsä statusta. Toisaalta pienikokoisuuden tavoittelu saattoi olla taloudel-
linen realiteetti, keino päästä helpommalla ja halvemmalla kiinni johonkin
suurempaan ja arvokkaampaan. Teknologiaretoriikassa yhdistyivät täten
teknisen korvaamisen (syrjäyttämisen) ja korvikkeen ajatukset.

Kotitietokoneen neljä mahdollisuutta

Pesukonevalmistaja Upo tilasi 1960-luvun alussa mainosfilmin, jossa esi-
teltiin nykyaikaista kodintekniikkaa. Moderni pesuautomaatti tehostaisi pe-
semistä ja vapauttaisi raskaan kotityön tekijän muihin askareisiin. Mainos-
filmi päättyy humoristiseen tulevaisuusviittaukseen. Viimeisissä kuvissa
esiintyy välkähtelevä ja futuristisesti piippaava tietokone. Mainoksen ker-
tojaääni esittää kysymyksen, onko seuraava koteihin tuleva laite tietoko-
ne.596 Olihan koteihin viimeisten vuosikymmenten aikana saapunut uusia
ja uusia teknologisia innovaatioita.

Vaikka kysymys tietokonetulevaisuudesta oli todennäköisesti tarkoitettu
lähinnä loppukevennykseksi, se viittasi edistyksen, kotien teknologisoitumisen
ja hyvinvoinnin kasvun havaittavissa olevaan yhteyteen. Mainos myös ker-
toi, että ajatus kotitietokoneesta ei ollut täysin outo 1960-luvun alussa, vaikka
sellaiset kotitietokoneet, jotka me nykyään tunnemme, alkoivat tulla tutum-
miksi vasta aivan 1980-luvun alussa. Sana ’kotitietokone’ vilahtaa esimerkiksi
Yleisradion tv-ohjelmien lyhyissä kuvauksissa vasta vuonna 1983 ja sen jäl-
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keen. Samana vuonna kotien tietoteknistyminen nousi laajemminkin esille
julkisessa keskustelussa. Tätäkin ennen kotikäyttöisistä vuorovaikutteisista
informaatiokoneista kerrottiin televisiossa, mutta nämä maininnat piiloutuivat
todennäköisimmin televisiolaitteen tulevaisuutta luotaaviin mainintoihin
(esim. TV1:n Maailmantelevisio –ohjelmassa vuonna 1975).

Varsinkaan visioiden tasolla kotitietokone ei ollut pelkästään 1980-luvun
ilmiö. Jos tarkastellaan tietokoneen käyttöä kotitilassa, tietotekniikan käytön
jokaiselta vuosikymmeneltä löytyy käsityksiä laitteiden kotikäytöstä. Ko-
tikäytön visio ja reaalinen luonne on ollut sidoksissa vallitsevaan tietotek-
niseen ideaaliin tai diskurssiin. Näiden ideaalien outous nykypäivästä kat-
sottuna vain vaikeuttaa kotitietokoneiden historiallisten muotojen tunnis-
tamista. Lisäksi tietokoneita ei juuri levinnyt laajalti koteihin ennen 1970-
luvun loppua. Sitä ennen kotikoneet olivat lähinnä fiktion, tulevaisuusen-
nusteiden ja muutamien avantgardistien kokeilujen todellisuutta.

On olemassa ainakin neljä ”kotitietokonetarvetta”, joiden suhde ja mer-
kitys on vaihdellut sen mukaan, mikä on ollut vallitseva tietotekninen dis-
kurssi. Ensinnäkin kotitietokoneet on nähty tilojen, toimintojen ja ihmisten
valvonnan apuvälineenä. Visioissa kone on varoittanut esimerkiksi murto-
varkaista tai valvonut kodin lämpöä ja ilmankosteutta. Toiseksi kotitietoko-
neisiin on liitetty kodinkonemaisuus, palvelumaisuus ja työkalumaisuus. Toi-
sin sanoen laitetta on tarkasteltu jokapäiväisten askareiden helpottajana –
kenties toisten laitteiden tai ihmistyön korvaajana. Kolmanneksi kotitietokone
on toiminut ikkunana ulkomaailmaan, tiedon ja viihteen lähteille. Neljänneksi
kotitietokone on ollut käyttäjänsä symbolinen tulevaisuustyökalu. Eräänlai-
sen tietoteknisen porttiteorian (vrt. huumekeskustelun porttiteoria) mukaan
kotitietokoneharrastus ja mahdollinen viihdekäyttö(!) johtavat ohjelmoinnin,
kovien koneiden ja vakavan työkäytön pariin.

Kaksi ensin mainittua tarvetta linkittyvät sähköistetyn kodin tai laajem-
min tulevaisuuden kodin utopiaan – ja parodiaan. Jo vuonna 1912 Nuor-
ten kirjasto IV, Nykypäiväin keksintöjä -teoksessa kerrottiin sähkötalosta:

Huvittavan kokeen sähkön käyttämisestä on eräs pariisilainen sähköteknikko nimeltä Knape
tehnyt rakentaessaan itselleen ”sähkötalon”. Nykypäivien kireän palvelijakysymyksen hän
puolestaan on ratkaissut ottamalla kiltin, ulkona juoksemattoman, koskaan vastaansano-
mattoman ja palkankorotusta pyytämättömän sähkön palvelijakseen. Ei missään näy pal-
velijoita, joita suurkaupungin taloudessa pitää olla lukuisia – kaikki käy sähköllä. Kun soi-
tetaan ovikelloa, näkymätön käsi avaa oven ja sähköhissi vie yläkertaan isännän kamariin.
Hän tarjoaa aamiaisen ohjaten näppäimien avulla tarjoilua, joka tapahtuu pöytälevyn
keskelle ilmestyvistä aukoista. Keittomalja, lämmitetyt lautaset jne. tulevat esiin ja kato-
avat pöydän läpi... Kaikkien huoneitten seinäpaperin taa on herra Knape sovittanut säh-
kövakoojan, ääntä vahvistavia mikrofoneja, jotka kuulevat jokaisen huoneessa lausutun
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sanan. Samat laitokset ulottuvat ulko-ovelle ja puutarhan portille. Perhe voi kuulla palvelijain
ja murtovarkaiden askartelut ja puheet. Sähköllä voi saada aikaan mitä tahansa, kunhan
on taitoa ja varoja käyttää sitä hyväkseen.597

Brian Horrigan on todennut, että 1910- ja 1920-luvuilla ’tulevaisuuden koti
tarkoitti’ nimenomaan sähkökojeiden täyttämää asuintilaa. ’Tulevaisuuden
koti’ – niin humoristiselta kuin se joskus tuntuikin – oli arkkitehtien ja in-
sinöörien käyttämä koodifraasi. Sitä toisteltiin rakennushankkeiden, mes-
sujen ja lehtiartikkelien yhteydessä. Talosta tehtiin Le Corbusierin sanoin
”asumisen konetta”. Tulevaisuuden kodin päätyyppi muuttui vuosikym-
menten saatossa kiinnittyen välillä massateollisuuteen, geometriaan, stan-
dardointiin, muoviin ja energiansäästöön. Kuitenkin sähköteknisten laittei-
den merkitys kotiutopioissa oli keskeinen. Mika Pantzarin mukaan tulevai-
suuden kodin hahmotelmat saivat tekniikan edistysaskelten lisäksi alkun-
sa neljästä ongelmasta: asuntopulasta, tavallisen kansan ”huonosta maus-
ta”, kotien teollisen sarjavalmistuksen kehittämistarpeesta sekä tuoteuu-
tuuksien ehtymättömästä virrasta.598

1900-luvun alkuvuosikymmeniä leimasi juuri sähköistetyn kodin utopia.
Aiemmin käsitellyt robotit liittyivät nekin tällaisen kodin välineistöön ihmi-
sen apuna ja muita laitteita ohjaamalla. Tietokoneistetun tulevaisuuden kodin
kuvauksia julkaistiin 1950-luvun populaarilehdissä. Suomessa kuvaukset
näkyivät erityisesti Tekniikan Maailmassa, joka hyödynsi amerikkalaisen
Popular Mechanics -lehden artikkeliaineistoja. Avun tapaisessa yleisaikakaus-
lehdessä tulevaisuuden koti-utopiat tulivat näyttävämmin esiin 1960-luvul-
la laajojen tulevaisuusreportaasien – ja niitä kommentoivien pilapiirrosten
yhteydessä. Valitut Palat keskittyivät puolestaan esittelemään lähinnä ame-
rikkalaisen visionäärin R. Buckminster Fullerin puuhailuja.599 Valittujen Palojen
tulevaisuutta leimasi yleisemmin teollisen tuotannon muutosten esittely.

Automatisoitu koti toimi sekä ihanteiden että parodioiden kohteena.
Amerikkalainen insinööri Jim Sutherland rakensi vuodesta 1966 alkaen ko-
tiinsa tietokonejärjestelmää, ”Electronic Computing Home Operatoria” eli
ECHO IV -laitetta. Jälleen kerran tekniikan populaarilehdet olivat innokkaas-
ti esittelemässä laitetta. Popular Mechanics -lehti kertoi huhtikuussa 1968,
miten Sutherlandien perheen taloutta hallittiin tietokoneella. Laite myös
varastoi reseptejä, laski ostoslistoja, inventoi talouden tavaroita, tarkkaili
kodin lämpötilaa, käynnisti ja sammutti kodinkoneita. Kone toimi niin ikään
perheen sähköisenä ilmoitustauluna. Laite ennusti jopa säätä, mutta Po-
pular Mechanicsin mukaan perheen äiti ei ollut aivan varma kellaritilan val-
loittaneen koneen ihanuudesta: ”Korvaako kone minut?” rouva Sutherland
kyseli.600
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Honeywell esitteli 1960-luvun puolivälissä Honeywell H316 - keittiötie-
tokoneen. Konetta markkinoitiin 1960-lopulla muun muassa mainoslauseel-
la: ”Jospa rouva osaisi kokata yhtä hyvin kuin kone osaa laskea.”601 H316
ei osoittautunut menestykseksi. Tokkopa ainoatakaan kappaletta myytiin
kotitalouksiin. Kone ei korvannut kotityön tekijöitä.

Tietokoneistettua kotia tulkittiin myös elokuvissa. Spede-elokuva Näkö-
radiomiehen ihmeelliset siekailut (1969) tarjoaa kotimaisen tulkinnan au-
tomatisoidun kodin unelmasta. Speden esittämä julkkikseksi vähän vahin-
gossa noussut päähenkilö Mikko Syvärivi eli K. Mikko Ovimikko hankkii
rikastuttuaan itselleen automaattilaitteita. Automaattikoti on Mikolle sta-
tussymboli ja egon jatke – ei niinkään kotitöiden rationalisoija. Spede-elo-
kuvan automaattikodilla saattoi myös hätkähdyttää ja pelotella vierailijoi-
ta. Automaatti muun muassa nauraa ja aplodeeraa kaikille Speden näyt-
telemän Mikon sanomisille. Kaikista vierailijoiksi pyrkivistä otetaan auto-
maattisesti myös valokuva. K. Mikon teknoleveily loppui kuitenkin lyhyeen.
Rahojen ehtyessä kodista oli luovuttava.

Esimerkeistä käyvät hyvin ilmi teknistetyn tilan ihanteet. Ihanteisiin kuului
tilojen ja toimintojen moninainen ja kokonaisvaltainen hallinta sekä itsensä
kehittäminen. Esimerkit kuvaavat myös sitä kontrollin menettämisen ja tyl-
sistymisen pelkoa, joka oli tyypillistä myös työelämään liittyvissä automaa-
tio- ja tietokonekuvauksissa.

Perustaen uuteen tulevaisuuskirjallisuuteen Mika Pantzar jakaa luonnon
hallinnan ideaalin karkeasti kolmeen osaan. Se jakaantuu subjektiiviseen,
objektiiviseen ja sosiaaliseen hallintaan. Subjektiiviset hallintateknologiat ovat
lähellä yksilön oman hyvinvoinnin, terveyden ja työn kysymyksiä. Sosiaali-
sen maailman hallinta liittyy kommunikaatioon ja toimintaan yhteisöllisissä
tilanteissa. Objektiivisen tai artefaktuaalisen hallinnan kysymykset koskettavat
ihmisen materiaalista toimintaympäristöä, esimerkiksi kodin automatiikkaa
ja -valvontaa.602

Näyttää siltä, että kotitietokoneen ideaali korosti objektiivista hallintaa aina
1960-luvun lopulle. Jos sosiaaliset tai yksilölliset kysymykset tulivat esille,
nekin linkittyivät objektiiviseen hallintaan. Systeemiteoreettisen ihanteen
mukaisesti yksilöillä tai sosiaalisilla järjestelmillä ei ollut erityisasemaa suh-
teessa ei-inhimillisiin objekteihin. Koti oli tuotantoyksikkö, jonka toimintaa
ja valvontaa tietokoneilla voitiin tehostaa automaattisten tehtaiden tavoin.

Tämä näkemys herätti toki jatkuvasti kritiikkiä. Vastineissa ei usein esi-
tetty vaihtoehtoista, ”inhimillisempää”, kotitietokonevisiota vaan ne pyr-
kivät kategorisesti kieltämään uuden tietoteknologian, ainakin kaikenkat-
tavan hallinnan ja tarkkailun osalta.
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Sosiaalisen ja pian myös subjektiivisen maailmanhallinnan kotitietoko-
neutopiat yleistyivät 1960–1970-lukujen vaihteesta lähtien. Ne saivat vai-
kutteita 1960-lukulaisista maailmankylä- ja joukkotiedotuksellisen demo-
kratian visioista. Maailmankylää hahmoteltiin niin ikään vaihtoehtomedioi-
den kautta. Tietoteknisesti keskiössä olivat kaksi yhteen liittynyttä ilmiö-
tä: tietokoneiden etäkäyttö ja kuvaputkelliset näyttöpäätteet. Ne olivat
aluksi työelämän ja tutkimuksen ilmiöitä. Tietokonepääte oli lähtökohtaisesti
rutiinityön tunnus, mutta liikuteltava pääte oli korkean tason statussymboli.

Pian syntyi käsitys verkotetusta kodista. Keskeisenä kotitietokonedis-
kurssina oli informaatio- ja osin myös viihdepalveluihin kytkeytyminen.
Kuvaputki ja kuvaruutu olivat pitempään olleet televisiolaitteen keskei-
nen elementti. Televisio tarjosi ikkunan muuttuvaan maailmaan, mutta
visioista ja parodioista huolimatta tämä ikkuna oli yksisuuntainen. Se antoi
ainoastaan mahdollisuuden katseluun ulkopuolelta. Televisioikkuna ei
mahdollistanut aktiivista osallistumista kuvaruudun tapahtumiin tai siir-
tymistä toiselle puolelle tapahtumien keskipisteeseen. Nyt, 1960–1970-
lukujen vaihteessa, kuvaruudusta alkoi mentaalisesti tulla aktiivisemman
osallistumisen välikappale – ikään kuin vastauksena kritiikkiin television
passivoivasta vaikutuksesta.

Työpaikoilla kuvaruutu oli keskeinen elementti ”tyhmissä päätteissä”,
uusissa tiedinasemissa,603 joiden kautta kytkeydyttiin keskustietokoneisiin.
Kytkeytyminen oli toki mahdollista ilman kuvaruutuakin, käyttämällä tele-

Taulukko 2. Kotitietokonetarpeet ja ideaalit.
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type-kirjoittimia, jotka tulostivat ihmisen ja käyttäjän kommunikaation
paperille. Kodeissa kuvaruutu oli kuitenkin jo valmiina. Kuvaruutuna toi-
mi televisio, ja uusi teknologia mahdollisti ”passiivisen töllöttämisen ja pöl-
löttämisen” muuttamisen aktiivisemmaksi ja virikkeelliseksi toiminnaksi.
Tämä olikin se sanoma, jolla sekä uusia televisiopelilaitteita että teleteks-
tijärjestelmiä (teksti-tv, myöhemmin myös kaksisuuntainen videotext eli
Suomessa Telset vuodesta 1980) kuluttajille markkinoitiin 1970-luvun puo-
livälistä lähtien. Visioita leimasi ajatus valistuneesta kuluttajasta, joka tie-
tokonepäätteen avulla hakisi tietoja palveluista ja tuotteista, maksaisi las-
kujaan, asioisi kirjaston, virastojen ja oppilaitosten kanssa.604 Populaarit vi-
siot perustuivat tulevaisuustutkijoiden ja yhteiskunta-aktivistien ajatuksiin
vuorovaikutteisesta demokratiasta, teknoyhteisöllisyydestä ja kaapeloiduista
kaupungeista, joita esimerkiksi Japanissa pyrittiin kehittämään.605

Televisiolle tietokoneliitos ja vuorovaikutteisuusinto merkitsivät digitaa-
lisuuden diskurssin voimistumista 1970-luvun aikana. Huonekalumaisuu-
den ja kotoistavien analogioiden merkitys vähentyi. Televisiomainonta ja
-tuotanto korostivat Hi-Tech -tyyliä – tosin enenemässä määrin vasta 1980-
luvulta lähtien. Digitaalisuuden diskurssista kertoivat myös televisioon lii-
tettävät oheislaitteet sekä visiot tietokoneiden kotipäätteistä. ”Maailman-
laajuisen tietoverkon” kytkentäkaapelina saattoi toimia toinen kodin taval-
lisista kommunikaatioteknologioista, puhelin.

Kuten näkyy, näissä kotitietokonevisioissa korostettiin sosiaalista ja osin
henkilökohtaista hallintaa. Juuri tietokonemaisuus tuotti tätä aktiivisuutta
television maailmaan. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei kyse ollut oikeastaan
tietokoneen alkuperäisestä ominaisuudesta. Olihan elektronisten tietojen-
käsittelykoneiden ja matematiikkakoneiden käyttö tarkoittanut pitkälti 1940-
ja 1950 -luvuilla, myöhemminkin, passiivista odottelua laskentavalmistelujen
jälkeen. Aktiivisuus oli rakentunut tietokonetekniikan yhteyteen erityises-
ti etäkäytön ja reaaliaikaisen toiminnan, kuten myös miniatyrisoitumisen
kautta. Vaikutus ei ollut myöskään yksipuolista. Tietokone sai annoksen-
sa televisiomaisuutta. Sitä olivat katseluun liittyvät käytännöt, ajatus maail-
mankylämäisyydestä sekä unelma, että tietokone voisi toimia yleisluontoi-
sena laajalle levinneenä kommunikaatiomediana.

Tietokonepäätteiden kehitystä 1960–1970-luvulla voisi puolestaan tar-
kastella kasvun tai itsenäistymisen näkökulmasta. Varhaiset tyhmät, joskus
keskustietokoneen orjiksikin kutsutut tyhmät päätteet alkoivat saada ”omaa
identiteettiään” muun muassa tiedontallennuksen ja oman laskentakapa-
siteetin kautta. Tämä merkitsi päätteen itsenäistymisen ohella myös lait-
teen käyttäjän työprosessin erityistymistä.
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Kotimikrosta tuli kotitietotekniikan ideaalilaite 1970-luvun lopulla, mutta
voimakkaammin vasta 1980-luvulla. Sen hankintaa motivoitiin tietotekni-
sen porttiteorian avulla, joka oli yhteydessä tietokonelukutaidon ja infor-
maatioyhteiskunnan retoriikkaan. Kotimikro ei alkuvaiheessa muodostanut
konkreettista pääteyhteyttä keskustietokoneisiin, vaan se toimi läheisenä
ja erillisenä tietoteknisenä saarekkeena kodeissa, vaikka television, puhe-
limen ja tietoliikennemodeemin avulla yhteys olisikin ollut mahdollinen.

Yhteys tietotekniikan sosiaaliseen maailmaan oli pikemminkin henkinen.
Kotimikron piti viimein aivan käytännössä mahdollistaa kotien tietotekni-
nen elämänhallinta yksilön, yhteisön ja materiaalisen maailman tasoilla.
Näkökulma oli yksilölähtöinen ja omakohtainen, mutta yhteiskunnan
(muutos)tarpeet huomioiva. Kodin valjastaminen ja kodinpiirissä tapahtunut
”harjoittelu” johdattaisi koneiden käyttäjän informaatioyhteiskunnan ja tu-
levaisuuden äärelle. Kotimikro sitoi käyttäjänsä sellaiseen teknis-sosiaali-
seen järjestelmään ja verkostoon, joka jatkossa nähtiin yhä tärkeämmäk-
si. Tietotekninen porttiteoria tuli esiin niin ikään jo 1970-luvun alussa, kun
keskus- ja minitietokoneiden viihdesovellutuksia esiteltiin. Atk-asiantunti-
jat kuvasivat jo tässä vaiheessa pelit vakavaan tietokonetyöhön motivoi-
vina apuvälineinä:

Käydessäni äskettäin eräässä koulussa näin luokkahuoneen täydeltä tyttöjä ja poikia har-
joittamassa opintojaan, vaikka mikään ei pidätellyt heitä urheilukentiltä ja huvituksista. He
olivat kaikki kerääntyneet valoa vilkuttavien tietokoneiden ja naputtelevien kaukokirjoi-
tinten ympärille muotoillen ongelmiaan tietokoneiden kielelle ja saaden näiltä ratkaisu-
ja. Jotkut painiskelivat monimutkaisten matemaattisten ongelmien ja tieteellisten problee-
mojen parissa. Toiset hankkivat ja menettivät omaisuuksia pelaamalla uhkapeliä tietoko-
neella, ja toiset pitivät vain hauskaa pelaamalla kolmiulotteista rastipeliä konetta vastaan...

Ei tarvitse olla älyniekka nauttiakseen tietokoneen käyttämisestä. Dartmouthin tietokone
oli suuri sosiaalinen menestys: opiskelijat tyttö- ja poikaystävineen tapaavat pistäytyä tie-
tokonehuoneessa kokeillakseen taitojaan konetta vastaan eri peleissä. Tietokone pelaa
kuviteltua uhkapeliä. Se ilmoittaa ”Painu suolle!” jos pelaaja kohottaa panostaan liian
korkeaksi, se näpsäyttää takaisin jos sitä loukataan, ja se manaa vastapelaajansa, jos tämä
sattuu voittamaan. ”Me kannatamme tietokoneen käyttöä huvina”, sanoo Dartmouthin
matemaattisen osaston johtaja tri John G. Kemeny. ”Se saa nopeasti kaikki pelonsekaisen
kunnioituksen tunteet katoamaan ja johtaa tietokoneen vakavan käytön lisääntymiseen.”
Yhtenä seurauksena tästä on ollut, että Dartmouthin opiskelijoista lähes 90 prosenttia käyt-
tää tietokonetta ennen valmistumistaan.”606

Lopuksi tarkastelen konkreettisia siltoja, jotka johtivat lopullisesti uuteen tie-
totekniseen päädiskurssiin, kommunikaation ja käyttäjäläheisyyden koros-
tukseen.
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Lupaus tietokoneistetusta huomisesta

Taskukokoisella laskukoneella saattaa olla pienen tietokoneen ominaisuudet. Halvimpia
taskulaskukoneita myydään kohta valintamyymälöissä, ennustetaan. Tämän päivän kou-
lulainen käyttää jo laskutikkua, huomispäivänä sen sijalla saattaa olla elektronilaskin.

Pienikokoisten laskulaitteiden kehitys on yksi tämän tekniikan aikakauden suuria ihmei-
tä ja samalla kysymysmerkkejä.607

Aiemmin käsittelin 1970-luvun tietoteknistä muutosta suhteessa vallanku-
mouksellisuuden retoriikkaan. Lähestyn nyt 1970-luvun tietotekniikkaa ku-
lutuselektroniikan, erityisesti digitaalikellojen, taskulaskinten ja tv-pelien nä-
kökulmasta. Miten nämä kytkeytyivät tietokoneisiin? Miten tietotekniikka
linkittyi muihin teknologisiin innovaatioihin?

1970-luku jakautuu kulutuselektroniikan osalta karkeasti kahteen osaan.
Vuosikymmenen alkua leimasi edellä mainittujen laitteiden ensimmäisten
versioiden tulo markkinoille ja populaarijulkisuuteen, jälkipuoliskoa niiden
nopea kyllääntyminen ja halpeneminen. 1970-luvun lopulla niin ikään koti-
ja mikrotietokoneita koskevat visiot alkoivat realisoitua. Nuo visiot olivat
virittyneet 1970-luvun alkupuoliskolla.

Tarkat kvartsikiteen värähtelyyn perustuvat kellot oli esitelty ensimmäi-
sen kerran jo ennen toista maailmansotaa. Aika oli kuitenkin kypsä kulut-
tajien digitaalinäyttöiselle kvartsirannekelloille vasta 1970-luvun alussa.
Uutuuden kellosta teki näyttötekniikka: kellossa ei ollut liikkuvia viisarei-
ta tai mekaanisesti vaihtuvia numeroja. Aika piirtyi kellotauluun sähköisesti
ja valon avulla. Kelloa ei vedetty. Se toimi paristolla. Elektroniikka syrjäyt-
ti mekaniikan.

Uuden tekniikan edelläkävijänä toimi amerikkalainen Hamilton Pulsar-kel-
loineen. Tekniikan Maailma esitteli Pulsar LED-kelloa heti tuoreeltaan, vuonna
1970. Kello oli avaruusajan moderni ja tulevaisuuteen suuntautunut uutuus:
”Se on todellakin enemmän tietokone kuin kello.”608 1970-luvun digitaali-
kelloretoriikassa hyödynnettyjä tietokonelaatuja olivat tarkkuus, mukautu-
vaisuus sekä uudenlainen sähköinen toiminta ja ulkomuoto. Kellosta tuli ajan-
laskija, Time Computer, jopa ”aikarobotti”, ”ranteessa pidettävä minitieto-
kone” tai ”itseajatteleva kello”. Se näytti erilaisia toimintoja käyttäjänsä ha-
lujen mukaan. Tosin alkuvaiheessa eri ohjelmat tarkoittivat lähinnä vaihto-
ehtoista tuntien ja minuuttien, sekuntien tai päivämäärän näyttämistä.609

Time Computerit olivat aluksi hinnakkaita ja niitä kantoivat lähinnä Ja-
mes Bondin tapaiset fiktion sankarit ollessaan äärimmäisissä olosuhteis-
sa ja kulkiessaan makuukammareista suurkonnien palatseihin. Alkuvaiheissa
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myös valtiomiehillä ja filmitähdillä. ”Avaruusajan” kellotekniikka oli mas-
kuliinista, vaikka alunperinhän 1800-luvun loppupuolelta lähtien mekaa-
ninen rannekello oli ollut naisille sekä tiettyjen lajien urheilijoille tarkoitettu
siro korumainen ajannäytin. Rannekello oli ”miehistynyt” sotakäytön myötä
1900-luvun alkupuoliskolla, ja mainostajat suunnittelivat kelloille masku-
liinisempaa ilmettä. Miehistämiskeinot liittyivät muun muassa kellon jämä-
kämpään kokoon, muotoiluun, mutta miehille hyväksyttävimmiksi ranne-
kellot muuttuivat myös muodin ja muun kulttuurin piirissä tapahtuneiden
muutosten kautta. Samaten tarkkuuden, asiantuntemuksen ja teknologi-
suuden korostus olivat pitkälti maskuliinisia kellolaatuja.610 Naisille suun-
natut sirommat digitaalikellot ilmestyivät markkinoille muutama vuosi
miesten mallien jälkeen.

Taskulaskimen, ”taskulaskurin” tai ”pocket-laskijan” alku ei ollut aivan
yhtä jännittävä tai seksikäs. Näyttötekniikka yhdisti sen kuitenkin digitaa-
likelloon, laskentakäyttö tietokoneeseen. Rutiininomaisesta laskutyöstä oli
konttoriympäristössä usein tullut feminiinistä. Laskimen kannettavuus, liik-
kuvuus sekä kallis hinta tekivät 1970-luvun alun taskulaskurista kuitenkin
pikemminkin miehisen kapistuksen. Käytön demokratisoituminen tapah-
tui vasta vuosikymmenen loppupuolella, jolloin monipuolisemmista laski-
mista tuli voimakkaammin opiskelun välineitä ja yksinkertaisemmista las-
kureista joka kodin käyttötyökaluja. Samantapainen ilmiö on hahmotetta-
vissa kännyköiden yhteydessä myöhemmin. Matkapuhelin muuttui muo-
toilultaan ja käyttökuvastoltaan maskuliinisviritteisestä kapulasta monikäyt-
töiseksi kaiken kansan ja eri kuluttajaryhmien arkilaitteeksi.

Taskulaskin toimi aluksi tiedemiehen tai liikkeenjohtajan liikkuvuuden
mahdollistavana laskentatyökaluna. Sitä verrattiin jopa kannettavaan tie-
tokonepäätteeseen: ”Tällaista moduulitekniikkaa on jo kauan käytetty tie-
tokoneiden yhteydessä. Voidaan myös ajatella, että pienoislaskuri pienellä
lisälaitteella voisi toimia taskussa mukana kuljetettavana tietokonepäättee-
nä. Suuri tietokone voisi näin ollen olla jatkuvasti käytettävänä mm. mat-
koilla. Se voitaisiin saada käyttöön aina kun ollaan puhelinlinjan tuntumas-
sa.”611 Moduulitekniikka, laitteiden kokoaminen helposti vaihdettavista
palikoista tuntui olleen 1970-luvun muoti-ilmiö televisioiden, tietokonei-
den, laskinten ja kellojen valmistuksessa. Yhteys tietokoneisiin rakentui las-
kimissa 1970-luvun puolivälistä alkaen niin ikään muutamien mallien oh-
jelmoitavuuden ja tiedontallennuskyvyn kautta.

Sekä taskulaskimien että digitaalikellojen markkinat noudattivat aikaisem-
min mainittua S-käyrää. Luksustuotteet muuttuivat massakulutuksen leik-
kikaluiksi. Kehitys oli nähtävissä jo vuonna 1973, jolloin Tekniikan Maail-
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ma testasi, evoluutioretoriikan mukaisesti, ”toisen polven taskulaskureita”.
Taskulaskinten tyypillinen edustaja, Hewlett-Packardin HP-35 oli vuonna
1972 maksanut 2550 markkaa kun vuotta myöhemmin sen sai puoleen
hintaan, mikä ei toki vielä tehnyt laitteesta joka kodin laskinta. Vuoden 1974
alkupuolella Tekniikan Maailmalla oli testattavana jo 26 laskinmerkkiä ja -
mallia: ”Taskulaskimien kehitys on niin rajua, että asia vanhenee kirjoitta-
essa.” Laskimet jaettiin yhteen-, miinus-, kerto- ja jakolaskuihin pystyviin
peruslaskimiin, välisarjaan, funktiolaskimiin sekä tiedemieslaskimiin, jois-
sa oli ohjelmoitavuuteen liittyviä toimintoja. Peruslaskinten hinta vaihteli
300 markasta 600 markkaan, funktiolaskinten 1000–1400 markan välillä.
”Kulkuriluokan tieteislaskurista”, jotka oli tarkoitettu ”sellaisille tutkijoille,
insinööreille, tilastotieteilijöille ja jopa liikemiehille, joiden ajankäyttö on
tiukkaa ja aika kallista”, sai pulittaa halvimmillaan vajaat 2000 markkaa,
kalleimmillaan jopa 5500 markkaa.612

Halvimpien peruslaskinten hintapudotus oli rajuinta. Vuonna 1976 nii-
tä sai noin viidenkympin hintaan huoltoasemia myöten. Muiden tuottei-
den valmistajat kauppasivat laskimia halpoina kaupantekijäisinä. Parempi

Kuvio 3. Tietokonelaatujen kääntäminen henkilökohtaiseksi
tietokoneeksi kulutuselektroniikan kautta.
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Kuva 34. Mikko Alatalo mainostamassa Musta Casio -mallistoa.
Tekniikan Maailma 1979/13, 143.
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kate oli kalliimmilla erikoislaskimilla. Valmistajat kilpailivat niin ikään tuot-
teiden koolla ja ohuudella, laskinkellojen tai kynien tapaisilla yhdistelmä-
tuotteilla sekä erikoisemmalla muotoilulla, jolloin laskin muistutti vaikka-
pa muistikirjaa, puuteri- tai savukerasiaa.613

Digitaalikellojen osalla kehitys oli hieman hitaampaa. Samantapainen
malli- ja hintakirjo näyttäytyi suomalaisestakin perspektiivistä. Vuonna 1976
Tekniikan Maailman testipenkkiin joutui 24 kvartsikelloa, joiden hinnat vaih-
telivat 300 markasta 3900 markkaan. Kellot jakaantuivat kolmeen osaan,
perinteisellä viisarinäytöllä varustettuihin ajannäyttäjiin, yhdysvaltalaisten
arvostamiin LED-näyttöisiin sekä japanilaisten suosimiin LCD- eli nesteki-
denäyttöisiin kelloihin. Jokaisella oli hyvät ja huonot puolensa. Futuristi-
nen LED-kello oli käyttömukavuudeltaan hieman hankala, koska aika ilmes-
tyi ruutuun vain nappia painamalla, jotteivät patterit olisi kuluneet. Ajan
katsomisen rituaali vaati kahta kättä, mitä vitseissä irvailtiin. Nestekidenäyt-
töisissä kelloissa ei tätä ongelmaa ollut pienemmän virrankulutuksen ta-
kia, mutta toisaalta numerot eivät erottuneet hämärässä tai pimeässä. Van-
halla ja luotettavalla viisarimallilla oli siis omat etunsa, eikä aikaakaan kun
markkinoille ilmestyi myös hybridimalleja, ana-digejä, joissa samasta kel-
lotauluista löytyivät sekä viisarit että digitaalinumerot.614 Digitaalikellojen
mainosretoriikka säilytti kuitenkin tietokonemaisen tarkkuuden ja monipuo-
lisuuden korostuksensa. HP mainosti rannetiedintään, Tissot datarecorde-
riaan, ”todellista tietokonetta”, ”jossa on normaalikellon lisäksi kalenteri
kolmen vuoden ohjelmalla ja kuusi erillistä muistiohjelmaa.” MustaCasio
-kellojen ja laskinten rennompana mannekiinina toimi Mikko Alatalo ja
taskulaskin oli ”koulukansan oma tietokone.”615

Televisio- ja videopelit täydentävät henkilökohtaisia kotitietokoneita si-
vuavan kulutuselektronisen kolmion. Niiden juuret löytyvät yliopistollisista
kokeiluista sekä julkisten tilojen peliautomaattihalleista. Pelit koostuivat
elektronisesta ohjausyksiköstä, näyttölaitteesta sekä peliohjaimista, joiden
avulla pelaajat kommunikoivat pelin kanssa. Varhaisimmat pelit oli nimetty
yleensä urheilulajien mukaan. Neliön mallinen ”pallo” pomppi tummalla
kuvaruudulla. Pelaajat yrittivät osua vaaleilla ”mailoilla” pelivälineeseen.
Voitto maistui makealta, häviö kitkerältä.

Halleista pelit levisivät koteihin. Televisioon liitettäviä erillislaitteita oli
alkanut tulvia markkinoille jo 1970-luvun alusta lähtien. Ensimmäisiä ko-
tikäyttöön suunnattuja pelikoneita olivat Magnavoxin Odyssey (1972) sekä
Atarin Pong (1974–1975), joka perustui kolmisen vuotta aiemmin julkais-
tuun kolikoilla toimineeseen hallipelilaitteeseen. Ensimmäisenä jouluna koti-
Pongeja myytiin Yhdysvalloissa noin 150 000 kotiin.616
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Varhaisien pelivalmistajien jäljessä markkinoille rynni massoittain valmis-
tajia, joiden laitteet perustuivat samoihin muutaman elektroniikkayrityk-
sen, kuten General Electricin, valmistamiin pelipiireihin. Useimmat tv-pe-
lit olivat edelleen erilaisia maila-pallopelejä, jotka hyvällä mielikuvituksel-
la saattoi yhdistää oikeisiin ulkoilman tai sisähallien urheiluharrastuksiin.
Lisäykset television käyttömahdollisuuksissa koettiin kuitenkin merkittäviksi.
Laitteiden mainostettiin tekevän televisionkatselusta aktiivista ja osallistuvaa
sekä kokoavan perheen taas yhteen elektronisen kotilieden ääreen. Uusi
tekniikka ratkaisisi vanhan aiheuttaman ongelman, passivoitumisen.

Suomessa Tekniikan Maailma pyrki nimeämään tv-pelin PIP-peliksi pal-
lon osumista kuvaavien äänien perusteella tai tele-peliksi näyttölaitteen
takia. Laitetta esiteltiin jo 1970-luvun alkupuolella, ja ensimmäiset omat
laitteet tulivat lehden testipenkkiin vuonna 1975. Moduulitekniikkaa lait-
teissaan hyödyntänyt Salora taasen valmisti vuonna 1977 muutaman ul-
komaisen kilpailijan tavoin sellaisia tv-vastaanottimia, joissa tv-peli oli si-
säänrakennettuna. Tv-pelit maksoivat Valittujen Palojen mukaan Suomes-
sa vuoden 1977 lopulla noin 200–300 markkaa, ja Tekniikan Maailman tes-
tissä oli hieman aikaisemmin ollut kahdeksan Suomen markkinoilla ollut-
ta pelilaitetta.617

Samoihin aikoihin tv-pelit alkoivat korvautua ”toisen sukupolven” koneil-
la, jotka ”mielikuvituksellisine hallintapöytineen ja monivärisine kuvioineen”
erosivat ensimmäisen polven laitteista ”yhtä paljon kuin satelliitin kanto-
raketti uudenvuodenraketista.”618 Uusien värilaitteiden pelivalikoima oli
laajempi, koska laitteissa käytettiin vaihdettavia pelikasetteja. Niiden hin-
ta oli aluksi korkea, yli 1000 markkaa, verrattuna tv-peleihin.619

Edellä mainitut kulutuselektroniset laitteet asettivat lupauksen mikrotie-
totekniikalle. Tai oikeastaan kysymys oli yleisemmästä halpenemisen ja
yleistymisen laista, jota oli helppo peilata myös mikrotietokoneiden pariin.
Olivathan kellot, laskimet ja pelit sekä teknisesti että retorisesti vahvasti
sidottuja tietokoneiden maailmaan. Sama yhteys kantoi mukanaan myös
yleisempiä teknologisia sukupuolirooleja, käsityksiä käyttötiloista ja tilan-
teista sekä huvi- ja hyötykäytön suhteesta. Aikaisempien laite-esimerkki-
en kautta oli varsin turvallista väittää 1970-luvulla, että kotitietokoneet
tulisivat yleistymään viimeistään seuraavalla vuosikymmenellä. Tosin vie-
lä 1970-luvun puolivälin useissa visioissa kotitietokone tarkoitti lähinnä hal-
paa, rajallisella tiedontallennus-, tulostus- ja laskentakapasiteetilla varustet-
tua kotipäätettä tai puhelimen ja television yhdistelmälaajentumaa.

Toisenlainen ratkaisu alkoi kuitenkin hivuttautua tajuntaan elektroniik-
kaharrastuksen ja teknisen kehitystyön kautta. Haen esimerkit jälleen Tek-



223

niikan Maailmasta. Lehti oli jo vuosikausia – jopa vuosikymmeniä – kirjoit-
tanut elektroniikan komponenteista ja laitteiden miniatyrisoitumisesta.
Tarkempaan syyniin mikroprosessori pääsi kuitenkin vuonna 1976, jolloin
prosessorin osia ja käyttömahdollisuuksia esiteltiin. Laskinjuttuja kirjoitellut,
myöhemmin tietokoneharrastuslehtien päätoimittajana toiminut Eskoen-
sio Pipatti totesi, ettei mikroprosessori ”ole mikään lelu.” Vielä kohtalai-
sen kalliin laitteen tutkimus- ja sovelluskäyttö oli otettava vakavasti. Koti-
tietokoneita sekä harraste- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja laitteita esiteltiin
lehdessä vuoden 1978 aikana, ja ensimmäinen laajempi ”henkilökohtais-
ten tietokoneiden” esittely oli vuoden 1979 ensimmäisessä numerossa.620

Paul Atkinson on todennut, että 1970-luvun lopulla yhdistyi kaksi eril-
listä kehityspolkua, joista henkilökohtainen tietokone 1980-luvulla muo-
dostui. Yhden polun muodosti konttoritietotekniikan kehitys ja toisen har-
rastajapohjalta noussut kotitietokoneistuminen.621 Olen tässä tutkimuksessa
pyrkinyt osoittamaan, että keskenään risteäviä polkuja oli huomattavasti
enemmän. Kolmas keskeinen polku löytyy kulutuselektroniikan ja siihen
liittyneiden käyttöjen ja elämäntapamuutosten keskeltä. Polut yhdistyivät
myös laitemarkkinoinnin tilojen pyhässä kolmiyhteydessä kodeissa, kou-
luissa ja työpaikoilla.

”Tasavallan Commodore-tietokoneiden”, PC-kloonien, Mikromikkojen,
pelien ja hakkereiden aika oli alkamassa. Tietokoneesta oli tulossa infor-
maatioyhteiskunnan vapauden kahle yhä useammalle.
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Lopuksi:
Tietoteknistyvä kulttuuri

Tietotekniikan ja tavallisten ihmisten suhde muuttui merkittävästi 1920-
luvulta 1970-luvulle. Populaarijulkisuus tuotti aktiivisesti muutoksen koke-
musta, vaikka populaarijulkisuuden näkökulmat pitivät sisällään myös
paljon teknologiakulttuurista jatkuvuutta ylläpitäviä aineksia. Populaarijul-
kisuus ei toiminut teknologian laite- tai käyttäjätasolta irrallisena, vaan
vaikutti samalla kulttuurisella kentällä.

Tarkasteltaessa tietoteknistä ja kulttuurista muutosta tutkimusaikavälil-
lä aikakausi jakaantuu tietyllä aikatasolla kolmeen osaan – populaarijul-
kisuuden osalta ja muutenkin. Aikakausi jakaantuu kolmen I:n tai kolmen
A:n aikaan. Nämä osat ovat Ihmetys, Integraatio ja Intiimisyys tai Attrak-
tio, Automaatio ja Apu. Jaottelu sopii ainakin osittain muuttuneen moder-
niteetin vaiheisiin.

Tietoteknisen ihmetyksen ja attraktion jakso on kaikkein pisin. Sen val-
takausi ulottui 1920-luvulta 1950-luvun puoliväliin. Tietotekninen kokemus
oli tällöin ensisijaisesti mediavälitteinen ja tunteiden, kuvittelun sekä voi-
makkaasti ilmaistujen toiveiden ja pelkojen leimaama. Aikakauden keskeisiä
tietoteknisiä symboleja olivat robotti ja loppupuolella sähköinen ajattelu-
kone (sähköaivot). Tietoteknisiä laitteita tarkasteltiin moderniteetin näkö-
kulmasta usein suhteessa työelämän mekanisaatioon ja sen ongelmiin. Ro-
botti toimi aluksi erityisesti mekaanisen tehdastyön tai palvelijoiden työn
automatisoinnin haavekuvan kiteytymänä. Sodan jälkeen, sähköaivojen yh-
teydessä painopiste siirtyi yhä voimakkaammin kohti ajattelutyön keskei-
syyden ja mekaanisen suorittamisen korvaamisen problematiikkaa, mut-
ta tehtaan ja tehdastyön metafora vaikutti edelleenkin olennaisena tekno-
logisessa kulttuurissa. Sähköaivokoneesta vain alkoi tulla tuon automati-
soituvan tehtaan valvoja.

Attraktion kaudella tietotekniikkaa käyttivät omakohtaisesti vain harvat asi-
antuntijat ja ammattilaiset. Ihmetyksen aikaan kuului sekä tieteellinen että
taiteellinen tietotekninen avantgardismi. Kone- ja ohjelmaprojektit olivat
luonteeltaan pioneerihankkeita. Niiden esittämisen ja aiempaa laajemman
julkisuuden muodot olivat monesti sensaatioita tai spektaakkeleja, joissa
uuden teknologian symboliarvo oli keskeisempi kuin toiminnallinen arvo.

5.
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Laaja yleisö tapasi sähköaivot ja robotit lähinnä tiedotusvälineiden ja fik-
tion kautta sekä osittain näyttelyissä ja esittelytilaisuuksissa. Tämä ei kui-
tenkaan merkinnyt ennalta määrättyä yksisuuntaista tai yksiselitteistä kä-
sitystä tietojenkäsittelystä. Populaarijulkisuudessa tulkintoja oli mahdollista
myös kyseenalaistaa tai jopa karnevalisoida. Teknologiaa ja omaa asemaan-
sa rakentaneiden ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta media-
välitteisyys toi ongelmia. Ammattilaisten oli pohdittava, miten teknillisen
työn ja julkisen esittämisen mahdollinen ristiriita oli ratkaistavissa.

Attraktio oli myös ongelmien esittämisen ja tulkinnan keino. Esittämisen
tapaan kuuluivat ihmisen ja koneen vastakkainasettelut sekä roolien vaih-
tumisella leikkiminen. Siihen kuuluivat niin ikään ajatukset tuhoa aiheut-
tavasta käyttäjänsä käsistä karkaavasta koneesta.

Integraation ja automaation kausi alkoi 1950-luvun loppupuolella. Tie-
toteknistä kulttuuria leimasivat ohjatun tieteellisen suunnittelun ideaali ja
positiivinen modernisaatiokäsitys. Ylipäätään tulevaisuuden ennakointi ja
ennustaminen tieteellistyivät. Automaation kausi oli myös asiantuntijuu-
den ja kokonaisjärjestelmien aikaa. Aikakauden tietoteknisenä symbolina
toimi järjestelmien ohella atk-asiantuntija, joka työskenteli liikkeenjohdon
apulaisena. Tehtaan metaforasta alettiin siirtyä reaktorin tai avaruusaluk-
sen metaforaan. Tämä näkyi niin teknologiatoiveissa kuin uhkakuvissakin.

Atk-työntekijöiden määrä lisääntyi Suomessa 1960-luvun aikana kaksi-
kymmenkertaiseksi, noin 7000:een. Välillinen työntekijämäärän kasvu oli
tätäkin suurempi. Atk-työn iskusanoja olivat järjestelmät, yhteensopivuus,
ohjelmointi, systeeminsuunnittelu, soveltaminen ja automatisointi.

Tavallisen kansalaisen tietotekniikkakokemus oli edelleenkin pitkälti me-
diavälitteinen, mutta sensaation muoto muuttui voimakkaammin tieteel-
liseksi tulevaisuussuuntaukseksi. Heräävä valistuksellisuus sävytti sekin tie-
totekniikasta kertomista. Atk-tuntemuksesta oli tulossa kansalaistaito – hi-
taasti mutta varmasti sähköisen viestinnän mahdollisuuksia ja jatkuvan kou-
luttautumisen tärkeyttä painottavassa maailmassa. Tavallinen kansalainen
tutustui tietojärjestelmien ja rekisterien alku- ja lopputuloksiin atk-lomak-
keita ja reikäkortteja esitäyttäessään ja tarkistaessaan. Käsitykset tietoko-
nevirheiden mahdollisuudesta ja tietojenkäsittelyn valvovasta ja kahlitse-
vasta luonteesta alkoivat nekin vahvistua.

Intiimiyden ja avun aika alkoi 1970-luvun alussa, vaikka se voimistuikin
vasta seuraavalla vuosikymmenellä. Aikakautta luonnehti yksilön käyttö-
kokemusten, ihmisen ja koneen suhteen korostuminen. Tietotekniikka le-
visi konttorityössä. Atk alkoi jalkautua toimistoihin ja kouluihin, jolloin
omakohtaiset kokemukset tietotekniikasta lisääntyivät. Laajemmat ihmis-
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ryhmät tutustuivat tietotekniikkaan myös kotitietokoneiden ja erilaisten
digitaalilaitteiden, kellojen, pelien ja laskinten kautta. Ihmisen ja koneen
suhteeseen liittyi myös viihteen ja viihtymisen tulo keskeisemmäksi käyt-
tömuodoksi, vaikka viihtymistä ei välttämättä nähty arvona sinänsä vaan
pikemminkin keinona herättää kiinnostus hyötykäyttöön. Ajatukset tieto-
jen hajasijoituksesta, henkilökohtaisesta hallinnasta ja työkalusta tai apu-
laitteesta tietokoneena voimistuivat. Henkilökohtaisen tietovälineen me-
tafora alkoi korvata reaktorin metaforan. Digitaalikellojen ja laskinten no-
pea halventuminen asetti lupauksen kotien jatkuvasta tietoteknistymises-
tä ja muunkin elektroniikan halventumisesta.

Aikakauden ongelmat liittyivät yhä voimakkaammin myös yksilön työ-
viihtyvyyteen sekä laajemmin tietosuojan kysymyksiin. Edellisen vuosikym-
menen kokonaisjärjestelmäajattelu joutui uudelleentulkinnan kohteeksi,
osittain koska kokonaishallinnan epäonnistuminen, energiakriisit ja ympä-
ristöongelmat osoittivat tieteen ja tekniikan, modernin edistysoptimismin
rajallisuuden. Ongelmakenttä muodostui keskitetyn ja hajautetun järjes-
telmäajattelun välille sekä myös koneiden harraste- ja työkäytön välille.

Edellä kuvatut aikakaudet ovat yleisluonnehdintoja kollektiivisista ja do-
minoivista tietotekniikkadiskursseista. Täytyy muistaa, että periodien val-
litsemisaika on kontekstiriippuvainen. Yksittäisen organisaation tai vaikkapa
tietyn käyttäjäryhmän näkökulmasta muutosprosessi on saattanut ajoittua
hieman eri tavoin, joko aiemmaksi tai myöhemmäksi. Niin ikään korostan
vielä, että kyse on vain yhden aikatason mukaisesta luonnehdinnasta. Ih-
metys, integraatio ja intiimiys ovat vaikuttaneet – ja vaikuttavat yhä kaik-
ki yhtä aikaa. Niiden muoto ja keskinäinen suhde ovat vain vaihdelleet. Yhä
edelleen tietotekniikan uutisointia luonnehtii sensationismi, ihmetyksen,
tulevaisuuden ja mielikuvituksen korostaminen. Tietojärjestelmien integ-
rointi, keskittäminen ja ulkoistaminen ovat tulleet uudelleen muotiin, vaikka
muodin taustalla ei olekaan välttämättä ”1960-lukulaisia” kybernetiikan ja
systeemiteorian ajatusmalleja.

Mutta mikä aiheutti aikakauden muuttumisen? Oliko kyse lainalaisesta
teknologisesta prosessista, jonka vaiheet seurasivat toisiaan kuten juna ete-
nee kiskoilla? Seurasiko teesiä dialektinen antiteesi, kriittinen vastakkais-
tulkinta ja sitten synteesi, hedelmällinen yhdistelmä? Tuliko harvojen edel-
läkävijöiden tekniikasta koko kansan tekniikkaa valumisprosessin jälkeen,
kun ihmisillä ”oli tuvan täydeltä elektroniikkaa”? Vääristikö populaarijul-
kisuus tekniikan ”todellista luonnetta”?

Olisi liiallista väittää, että kolmiosainen malli toimisi esimerkkinä univer-
saalista ja tyypillisestä teknologisesta kesyyntymisestä, kokeilujen, innos-
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Taulukko 3. Tietoteknisen kulttuurin aikakaudet 1920-luvulta 1970-luvulle.
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tuksen ja väistämättömän krapulan syklistä, jonka vauhti on kiihtynyt.
Vaikka tietoteknisen kulttuurin muutoksesta löytyy yhtäläisyyksiä muiden
teknologisten keksintöjen ja innovaatioiden, vaikkapa auton, radion, tele-
vision tai kännykän kesyyntymiseen, tietotekninen muutos on luonteeltaan
ainutkertainen ja erityinen. Muutos on sidoksissa erityiseen aikaan ja paik-
kaan.

Tietotekninen muutos ei ollut pelkästään tekninen tai tekniikan kehityk-
sen aiheuttama. Muutos oli nimenomaan kulttuurinen ja kokonaisvaltainen.
Tekniikkaan, poliittiseen ajatteluun, viestintään ja elämäntapaan liittyvät
muutokset – tai jatkuvuudet – kietoutuvat yhteen. Kuten todettua, esimer-
kiksi kotitietokoneen ideaali on muuttunut vallitsevan tietoteknisen ja kult-
tuurisen ideaalin mukaan. Kyse on ollut sekä tietokoneen että kodin toimin-
nan ideaaleista. Se, mikä tai mitkä edellä mainituista ulottuvuuksista otetaan
selittäviksi lähtökohdiksi, on tutkijan valinta. Tässä tutkimuksessa olen va-
linnut populaarijulkisuuden tematiikasta lähtevän tutkimusnäkökulman.

Tietoteknisen kulttuurin muutosta voi pitkäkestoisesti ja kärjistäen tar-
kastella hallinnan utopian ja hallitsemattomuuden pelon välisenä jännit-
teenä. Teknologia on näyttäytynyt modernisoituvassa kulttuurissa nimen-
omaan kahtiajakautuneena, ambivalenttina ilmiönä, jossa pelot ja toiveet
ovat kietoutuneet yhteen. Jännite ja siihen liittyvä tulkintojen neuvottelu
oli modernin teknologiamentaliteetin pitkäkestoinen ilmiö, joka populaa-
rissa kerronnan kulttuurissa vielä vahvistui.

Neuvotteluprosessista seurasi intiimiyden ja kokonaisvaltaisuuden lisään-
tyminen sekä pelkojen että toiveiden tasolla. Pitkään vaikuttaneet, jopa
avantgardistiset elämänpiirin hallinnan visiot alkoivat saada ensimmäisiä
käytännön toteutumiaan 1920-luvulta 1950-luvulle robottien ja sähköai-
vojen myötä. 1960-luvulla automaattiset tietojenkäsittelykoneet näyttivät
vihdoin tarjoavan mahdollisuuden tilan ja ajan kokonaisvaltaiseen kontrol-
lointiin. Käytännössä kaiken ennustaminen ja hallinta epäonnistuivat. 1970-
luvulla katse alkoi kääntyä henkilökohtaisen hallinnan problematiikkaan,
ihmisen ja koneen aiempaa intiimimpään ”lähisuhteeseen”. Loogisena jat-
kumona tälle on ollut huomion kiinnittyminen viime vuosikymmeninä ih-
misen sisäavaruuteen, mielen, ruumiin ja koneen niveltymiseen kyborgi-
en ja kyberavaruuksien maailmassa.

Tietotekniikka on yksi väline hallinnan halujen suuntaamisessa. Epäsel-
vää kuitenkin on, millaisesta teknologian integroitumisen tai maailmanpiirin
laajenemisesta on loppujen lopuksi ollut kyse. Onko kokemuspiirimme
yhtään sen laajempi tai rikkaampi kuin vaikkapa esihistoriallisen ajan met-
sästäjä-keräilijöillä? Ajallinen ja tilallinen laajentuma on väistämättä mer-
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kinnyt sitä, että kykymme aistia lähiympäristömme ilmiöiden erityispiirteitä
on muuttunut. On siis tapahtunut muutosta, mutta ei välttämättä kehitystä.

Mutta mikä on historiantutkimuksen merkitys tämän kehityksen tai kult-
tuurisen muutoksen esittäjänä? Mihin tietotekniikan historiaa tarvitaan? Mitä
se voi kertoa? Tietotekniikan historian tutkijan Paul N. Edwardsin mukaan
historiantutkimuksella on kolme tehtävää: kuvaaminen, selittäminen ja ar-
viointi.622 Historioitsija kysyy mitä, miten, miksi ja millä seurauksella. Jaot-
telu antaa hieman mekaanisen kuvan historiantutkimuksesta eikä sovi oman
tutkimukseni kulttuurihistorialliseen käsittelytapaan, mutta jaottelu on kui-
tenkin yksi tapa hahmottaa tutkimuksen eri retorisia kerroksia.

Edwardsia tulkiten kuvaaminen tarkoittaa faktatietoihin perustuvaa hy-
vin toteutettua tarinankerrontaa ja monet historiantutkimukset jäävät täl-
lä tasolle. Tietotekniikan historian tapauksessa kuvaaminen merkitsee es-
teettistä, jännittävää ja mukaansatempaavaa kerrontaa siitä, millaisia ko-
neita ja ohjelmistoja vaikkapa Suomessa on käytetty, milloin ne on otet-
tu käyttöön, ketkä ovat olleet tietotekniikan käyttäjiä ja millaisia murrok-
sia ja käänteitä tietotekniikan historiaan on liittynyt. Kerronnalla on oma,
viihteellinen ja kokonaisuutta jäsentävä arvonsa, jotka molemmat ovat tär-
keitä. Tässä työssä olen muodostanut yhden kertomuksen Suomen tieto-
teknistymisestä 1920-luvulta 1970-luvulle erityisesti mediakulttuurin kautta.

Kerronnan estetiikka ja faktojen kronologisointi (milloin mikäkin laite tai
sana otettiin käyttöön tms.) ovat historiantutkimuksen olennaisia lähtökoh-
tia. Ne eivät kuitenkaan yleensä riitä eivätkä ole mahdollisia ilman tulkin-
taa tai tiettyä näkökulmaa. Jo pelkät aikajanat ja suppeat näennäiseen ob-
jektiivisuuteen ja faktaperusteisiin verhotut kronologiat pitävät sisällään
ajatuksen tiettyjen ilmiöiden ensisijaisuudesta, ilmiöiden keskinäisistä suh-
teista ja merkityksestä kokonaisuudessa. Tutkimuksissa on tarpeen selit-
tää ja ymmärtää, miksi keskeisiksi nostetut asiat tapahtuivat niin kuin ne
tapahtuivat. Kyse ei välttämättä ole historistisesta tulkinnasta, pyrkimyk-
sestä menneen aidon todellisuuden saavuttamisenaan ”sellaisena kuin asiat
ovat tapahtuneet”. Kyse ei myöskään ole menneisyyden kartan valkoisten
alueiden piirtämisestä, objektiivisen kokonaistarinan aukkojen paikkaami-
sesta vaan nimenomaan tutkijan tuottamasta selityksestä.

Suomalaisessa kontekstissa voidaan esimerkiksi tutkia, miksi varhaisesta
ESKO-matematiikkakoneesta, ensimmäisestä suomalaisesta tietokoneesta,
rakennettiin saksalaisen G1a-koneen kopiota. Tai miksi IBM, Internatio-
nal Business Machines, sai Suomessakin jo 1950-luvun lopulla ja 1960-
luvun aikana merkittävän aseman elektronisten tietojenkäsittelylaitteis-
tojen toimittajana? Tai yhtä hyvin voidaan kysyä, miksi useat atk-asian-
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tuntijat vastustivat 1970-luvulla mikrotietokoneiden käyttöönottoa tai
miten muutos systeemiajattelusta mikrotietokoneajatteluun ylipäätään ta-
pahtui.623 Selittäminen voi olla vaikeaa, ja sen tueksi on Edwardsin mu-
kaan käytävä keskustelua erilaisten teknologisten, taloudellisten ja sosi-
aalisten muutosten teorioiden kanssa. Itse olen tässä tutkimuksessa pyr-
kinyt symboliseen ja kulttuuriseen selittämiseen, jossa keskeistä on ni-
menomaan ollut ajallisen monikestoisuuden korostus. Kulttuurinen hitaus,
inertia, on ohjannut teknologian muotoutumista – paradoksaalista kyl-
lä – aiheuttaen myös muutosta ja uudistumista. Muutokset ovat aiheu-
tuneet eri perinteiden hitauksien kohdatessa toisensa. Kysymykset tai
ainakin vastaukset ovat olleet erilaisia kuin tavallisesti. Olen esimerkik-
si kysynyt, miten robotista ja sähköaivoista muodostui keskeisiä tietotek-
nisen kulttuurin symboleja.

Kolmanneksi historioitsijan tehtäväksi Edwards esittää eettisten ja poliit-
tisten valintojen arvioinnin. Kuka teknologisissa ratkaisuissa käyttää valtaa,
kuka hyötyy ja kuka häviää? Mitkä ovat vallan käytön seuraukset?624 Myös
muut teknologian historian tutkijat nostavat juuri valintojen perusteiden
ja seurausten arvioinnin tutkimuksen tärkeäksi osaksi. Tällöin on erotettava
toisistaan lyhyen ja pitkän tähtäimen vaikutukset. Tämä on nimenomaan
historioitsijan keskeisimpiä tehtäviä, koska hän tarkastelee tapahtumia
erityisinä mutta ajassa muuttuvina suhteessa toisiinsa perustaen argument-
tinsa useimmiten laajan empiirisen aikalaisaineiston tulkintaan ja vertailuun.
Useat tutkijat ovat esimerkiksi huomauttaneet, että vaikka teollistuminen
aiheutti lyhyellä aikavälillä työntekijöiden aseman kurjistumisen, niin pidem-
mällä tähtäimellä se merkitsi hyvinvoinnin kasvua.625 Päinvastaisia esimerk-
kejä saattavat olla esimerkiksi ympäristömyrkkyjen käytön tai energiarat-
kaisujen kysymykset. Minkälaisen perinnön jätämme tuleville sukupolvil-
le huonosti luonnossa hajoavien jätteiden, yhdisteiden tai säteilevien ai-
neiden muodossa?

Toisaalta kysymykset vallasta ovat institutionalistisia ja rakenteellisia, ja
teknologian kulttuurihistorian näkökulmasta tärkeä tutkimuskohde on luon-
nollisuuksien ja muutoksen kaapuun puetun vallankäytön ja siitä seuraa-
van vastarinnan erittely. Tutkija ei toimi välttämättä menneisyyden valin-
tojen tuomarina vaan pikemminkin vallan problematiikan esiin nostajana.

Tällaiset kolmannen tason tutkimukset ovat kuitenkin tietotekniikan his-
torian alalla harvinaisempia. Syyt liittynevät tietotekniikan historian ajalli-
seen lyhyyteen ja tutkimusperinteen ohuuteen. Tässä tutkimuksessa valin-
tojen ja vallan analyysi on kuitenkin noussut esiin kahdella tasolla. Konk-
reettisesti se on tullut esille tietoteknisen asiantuntijuuden ja asiantunte-
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mattomuuden suhteen tutkimuksessa. Valta ja valinnat ovat näkyneet sii-
nä, miten tietotekninen asiantuntijuus rakentui tiettyjen tahojen yksinoi-
keudeksi arkipäivän toiminnan useimmilla tasoilla. Asiantuntijuuteen on
kuulunut oikeus tulevaisuuden määrittämiseen ja tietoteknisen spektaak-
kelin tuottamiseen sekä hallintaan. Julkisuudella on ollut keskeinen asema
asiantuntijuuden määrittämisessä.

Valtaa ei kuitenkaan anneta asiantuntijoiden käsiin yksiselitteisesti. Tie-
totekniikan luonnetta ja merkitystä tulkitaan niin ikään käyttäjien, taiteili-
joiden, toimittajien, yleisön ja kuluttajien näkökulmista. Tietotekniseen po-
pulaarijulkisuuteen on kuulunut vivahteita, jotka kyseenalaistavat vallinneita
tai syntymässä olleita valtarakenteita.

Metatasolla olen halunnut nostaa esiin tietotekniikan historian esittämi-
sen eettiset ja poliittiset valinnat. Historiaa ei kerrota sellaisena kuin se on
ollut. Historia ei esitysmuotona(kaan) ole neutraali. Historian esittäminen
tarkoittaa joskus väkivaltaistenkin valintojen ja rajausten tekemistä. Omalla
tutkimuksellani olen halunnut tuottaa vaihtoehtoisen tavan tietotekniikan
historian ymmärtämiseen. Osin artikuloimaton lähtökohta on ollut – niin
kuin tutkimuksessa yleensäkin – muiden näkökulmien ja esitystapojen riit-
tämättömyys, joskus suoranainen virheellisyys. Tieteellistä tutkimusta lei-
maa jo lähtökohtaisesti uuden tiedon tuottamisen sekä aikaisempien pää-
telmien testaamisen tärkeyden diskurssi. Tämä diskurssi yhdistetään oman
tutkimuksen erityisyyden ja arvon korostukseen. Erityisyys ja tärkeys nou-
sevat esiin sekä tutkimustradition että oman kontribuution korostuksessa.

Sanomani on ollut, että jokapäiväisessä elämässä keskeisesti läsnä ole-
va tietotekniikka on äärimmäisen tärkeä tutkimuskohde. Viesti on ollut se,
että teknologista innovaatiota on tutkittava nimenomaan kulttuurihistori-
allisesti, ajassa ja tilassa muuttuvana arjen kokemuksellisena ilmiönä suh-
teessa muihin kulttuurisiin neuvotteluprosesseihin. Kohtaaminen teknolo-
gian kanssa ja konekokemukset muokkautuvat muutenkin kuin suorassa
tuotekehittely- tai käyttötilanteessa.

Kun tutkimus kohdistuu etupäässä tietotekniseen populaarijulkisuuteen,
tietototekniikan kokemus ja kohtaaminen hahmottuvat osin erilaisina kuin
käyttäjä- tai kehittäjäorganisaatioissa tai poliittisessa päätöksenteossa. Näillä
ulottuvuuksilla on toki useita kosketuspintoja. Populaarijulkisuus ja sen
esittämisen konventiot korostavat viihteellisiä, kärjistäviä, utopistisia ja
spektaakkelinomaisia tekniikan tuottamisen osa-alueita, jotka ovat tekno-
logian historian näkökulmasta olennaisia. Tästä näkökulmasta tutkimuksen
kohteena ollut aikaväli jakaantuu – karkeasti tosin – luvun alussa kuvat-
tuun kolmeen osaan. On tapahtunut muutosprosessi, joka sisältää moder-
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niteetin jatkuvuutta ja hitautta ja jota ei voi erottaa yleisestä kulttuurises-
ta ja historiallisesta muutoksesta.

Kulttuurihistoriallinen teknologiatutkimus ei ainoastaan auta ymmärtä-
mään itseämme ja laajentamaan käsitystämme menneisyydestä. Tutkimus
auttaa myös paikantamaan ilmiöitä ylipäätään ajassa, menneisyydessä, ny-
kyisyydessä – ja tulevaisuudessa. Saksalainen historioitsija Reinhart
Koselleck onkin todennut, että yksilön ja yhteisön elämä ovat jatkuvaa men-
neisyyden kokemusten ja tulevaisuuden odotusten välistä vuoropuhelua.
Menneisyyskäsitykset vaikuttavat tulevaisuuden tulkintaan.626 Tulevaisuutta
tehdään nyt, menneisyyden valintojen kautta, vaikka tulevaisuudesta ei
tulekaan täysin sellaista kuin odotamme.

Tämä esitys on kulttuurihistoriallinen välitilinpäätös, joka toimii tarken-
tavien, laajentavien ja uudistavien välitilinpäätösten keskustelukumppanina.
Tarkennukset voivat olla niin sisällöllisiä, metodisia kuin teoreettisiakin.
Tietotekniikan historiassa on edelleen useita kiinnostavia ongelmia, jotka
vaatisivat perusteellisempaa tutkimusta.

Visioin tutkimuksen tulevaisuutta. Populaarijulkisuuden näkökulmasta
tutkimus voisi jatkossa kohdistua tarkemmin rajattuihin kohteisiin ja mar-
ginaalisempiin lähteisiin. Nyt olen valinnut päälähteeni lähinnä niiden ylei-
syyden ja laajuuden perusteella, mutta yhtä lailla tärkeää olisi tutkia, mi-
ten käsitys automaattisen tietojenkäsittelyn muutoksesta tai asiantuntijuu-
desta muotoutui kodintekniikan erikoisjulkaisujen, paikallislehtien tai nais-
tenlehtien perspektiivistä.

Yksi tutkimusstrategia voisi olla mikrohistoriallinen. Kulttuurista ja sen
sisällä teknologista muutosta olisi tarpeen tarkastella yhden organisaation,
harrastusryhmän tai jopa yhden henkilön näkökulmasta. Historioitsijan olisi
jalkauduttava tietokoneosastolle työn ja sen muutoksen pariin, vaikkapa
jonkun pitkään tietokoneita käyttäneen organisaation kautta. Tällöin huo-
mio kiinnittyisi laitteiden ohella ohjelmistojen käytön sosiaaliseen proses-
siin. Sekä organisaatio- että ohjelmistohistoria ovatkin kansainvälisesti voi-
mistuvia tietotekniikan historian painopistealueita. Toistaiseksi Suomen tie-
totekniikan historian tutkimukset ovat kohdistuneet joko yleisemmälle ta-
solle pitkälti mediajulkisuuden näkökulmasta tai sitten yksittäisiin hankkei-
siin suppeassa ajallisessa kehyksessä.

Kiinnostavia tutkimuskohteita ovat niin ikään useat poliittiset kriisit, joi-
den laajaan tutkimukseen tietotekninen tarkastelu voisi tuoda uuden nä-
kökulman. Olen viitannut työssä esimerkiksi sota-ajan tietojenkäsittelyyn
ja laskentaan, joiden yhteydessä tutkimus voisi kohdistua poikkeusolojen
teknologisen tai teknisen työn murroksen luonteeseen. Kansainvälisesti kiin-
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nostavan tutkimuskohteen muodostavat niin ikään 1970-luvun tietotekni-
sen vasemmistolaisuuden ja Neuvostoliitto-suuntautuneisuuden kysymyk-
set. Tietotekniikkaa olisi mahdollista lähestyä niin ikään järjestelmänä, jol-
loin tutkimus käsittelisi myös tietotekniikka-alan oheislaitteiden-, palvelu-
jen, koulutuksen ja/tai yritystoiminnan historiaa.

Oma paikkansa on myös sellaisille kokonaisvaltaisemmille teknologian
historian esityksille, joissa suomalaista tietotekniikkaa tarkastellaan vertai-
levasti suhteessa muihin maihin tai muihin teknologisiin innovaatioihin. Tie-
totekniikan historia on päättymätön tarina.
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Viitteet

1 Mikroprosessori-sanalla viitattiin 1970–1980-luvuilla prosessorin lisäksi myös kokonai-
seen mikrotietokoneeseen. Näin on todennäköisesti myös Leevi and the Leavingsin
laulussa.

2 Sana ’tietotekniikka’tuli laajempaan käyttöön Suomessa 1980-luvun alkupuolella. Se ko-
kosi yhteen merkitykseltään suppeammat ja vanhemmat käsitteet kuten tietojenkäsit-
tely, automaattinen tietojenkäsittely, tietoliikenne ja tietokone. Vaikka käsite ei kuulu-
nutkaan tutkimuksen kohteena olevan ajanjakson kielenkäyttöön, hyödynnän tietotek-
niikkaa nykyisin tunnettuna ja eri ilmiöitä kokoavana käsitteenä.

3 Pantzar 2000b, 228–229. Ks. myös Mattelart 2003, erit. 155, 27–28. Muutoksen mie-
likuvallisesta tuottamisesta ks. Salmi 2002b. Toistuvista ja muokkautuvista teknologian
retorisista kaavoista ks. Godhe 2002, 134.

4 Teknologia-sanan etymologiasta ja merkityksestä ks. esim. Marx 1996; Sotamaa 2001.
Tekniikka ja teknologia -käsitteiden käyttöönotosta Suomessa ks. esim. Hukkinen 1998;
Kauppinen 1999.

5 Bazerman 1999. Ks. myös Marvin 1988; Spigel 1991, 3–4.
6 Pacey 1983, 4–7. Ks. myös Pacey 1999, 7–9.
7 Pacey 1983, 4–7.
8 Salmi 1996, 191. Ks. myös Marvin 1988, 8.
9 Salmi & Suominen 2000, 12–13.
10 Salmi 1996, 192–194.
11 Nieminen 2000, 192. Populaarijulkisuuden määrittelystä tietotekniikan näkökulmasta

ks. myös Suominen 2000, 26–29. Niemisen mukaan populaarijulkisuuden lumo pe-
rustuu aihepiirien arkisuuden yhdistämiseen eksotismiin ja haavekuviin, ja kollektiivi-
suudesta huolimatta myös populaarijulkisuus jakautuu useisiin erityisiin tiettyjä ylei-
söjä, käyttäjiä ja kuluttajia tavoitteleviin osiin. Populaarijulkisuus ei useinkaan pyri suur-
ten ongelmien ratkaisemiseen, vaikka niitä käsitteleekin ja tuo esiin sellaisia teemo-
ja, jotka strategiapainotteisesta ja ongelmanratkaisuihin pyrkivästä suljetusta eliittijul-
kisuudesta puuttuu.

12 Teknologian historioitsija John Staudenmaier (1985) on jakanut teknologian historian tut-
kimukset karkeasti kolmeen osaan, internalistisiin, eksternalistisiin ja kontekstualistisiin.
Internalistisilla hän viittaa sellaisiin esityksiin, jotka keskittyvät teknologian laitetason ku-
vaamiseen tietynlaisena pultti- ja mutterihistoriana. Eksternalistisissa tutkimuksissa taa-
sen teknologian materiaalinen taso ja siinä tapahtuneet muutokset sivuutetaan lähes ko-
konaan. Kontekstualistit yhdistävät materiaalisen muutoksen laajempaan yhteiskunnal-
liseen ja kulttuuriseen kehykseen. Staudenmaierin mukaan esimerkiksi Technology and
Culture -julkaisun kontekstualistisista artikkeleista useat ovat entisten internalistien te-
kemiä. He ovat oppineet, että teknistä muutosta ei voi selittää ilman laajempaa kehik-
koa. Internalistiselle näkökulmalle on tyypillistä ajatus teknologisesta determinismistä,
siitä että omalakisesti kehittyvä tekniikka määrää yhteiskunnallisen kehityksen suunnan.
Eksternalismi puolestaan saattaa liittyä sosiaaliseen determinismiin, siihen, että ihminen
toiminnallaan määrää itsessään neutraalien teknologisten artefaktien luonteen.

13 Spigel 2001, 15, 62. Ks. myös Spigel 1991, 5.
14 Malone 2002, 20–21.
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15 Teknologian historian kentällä – kuten historiantutkimuksessa laajemminkin – on pitkään
käyty keskustelua teorian ja empirian välisestä suhteesta. On käyty keskustelua men-
neisyyden ilmiöiden erityisyyden ja lähteiden tietojen tarinallistamisen suhteesta malli-
en ja kehikoiden käyttämiseen. Tutkijat ovat väitelleet edelleen esimerkiksi teknologian
sosiaalisen rakentumisen teorian (Social Construction of Technology) mielekkyydestä.
SCOT-suuntausta on kritisoitu muun muassa yksiulotteiseksi, niin käyttäjien kuin arte-
faktien roolin yksinkertaistavaksi, käsitteellisesti epäselväksi ja jopa faktatietoja sivuut-
tavaksi suuntaukseksi. SCOTin kannattajat ovat vastanneet samalla mitalla kritiikkeihin,
viimeksi Technology & Culture-lehdessä. (Ks. esim. Clayton 2002; Bijker & Pinch 2002.
Ks. myös Pinch 1996.) Kiinnostava lopputulema lehdessä käydyssä keskustelussa oli se,
miten eri näkemykset voidaan yhdistää tekemällä kokonaisvaltaista tutkimusta esimer-
kiksi alueisiin, sukupuoleen, rotuun ja päätöksentekoon liittyvät toimintakentät huo-
mioiden. (Epperson 2002, 371–372.) Kirjoittaja ei suoraan viitannut kulttuurihistorialli-
seen näkökulmaan, mutta ainakin minä luen kirjoituksen kulttuurihistoriallisen synteti-
soinnin puolustuksena, tutkimuksen jossa empiirinen tarkastelu yhdistyy keskusteluun
sopivien teoreettisten viitekehysten ja tulokulmien kanssa. Kulttuurihistoriallista tekno-
logiatutkimusta ei voi purkaa edes SCOTin tapaiseksi löyhäksi malliksi, jonka avulla tut-
kimusprosessi on vaiheistettavissa ja selkeä näkökulma valittavissa. Kulttuurihistoria on
itsessään näkökulma tai pikemminkin kimppu lähtökohtia tutkijan valittaviksi. Näkökul-
ma hahmottuu pitkälti erilaisia tutkimuksia lukemalla.

16 Staudenmaier 2002; Mikael Hårdin esitelmä 15.8.2000; John M. Staudenmaierin esitelmä
9.11.2002. Ks. myös Suominen 2000, 21–25. Kulttuurisen rakentumisen teoreettisista
viitekehyksistä ks. esim. Heiskala 2000. Teknologian- ja tieteen tutkimuksen kulttuuri-
sesta käänteestä ja erityisesti mikrohistoriallisesta otteesta ks. Jacob 1999.

17 Ks. esim. Michelsen 2000.
18 Ross 1991, 9.
19 Spigel 1992; Spigel 2001; Tichi 1991.
20 Nieminen 2000, 195.
21 Turney 1998, 3.
22 Erinomainen esimerkki kulttuurihistoriallisesta tutkimuksesta, jossa nimenomaan yhden

laiteartefaktihankkeen ja asiakirja-aineiston painotuksen kautta pyritään laajempaan his-
torialliseen selittämiseen on Petri Pajun lisensiaattitutkimus Ensimmäinen suomalainen
tietokone ESKO ja 1950-luvun suunnitelma kansallisesta laskentakeskuksesta (2002).

23 Lehtivalinta olisi voinut olla toisenlainenkin, mutta otos on varsin kattava ja tehty leh-
tien yleisyyden mukaan. Tekniikan Maailma on ollut merkittävin suomalainen tekniikan
alan yleislehti. Apu puolestaan levikiltään suurin, ajoittain kaikkein suurin yleisaikakaus-
lehti, jonka kautta viihteellisempi tietotekniikka-aineisto on myös löydettävissä. Valitut
Palat puolestaan tarjoaa laajalevikkisen esimerkin monipuolisesta kansainvälisestä aineis-
tosta, josta näkyy erityisen voimakkaana Yhdysvaltojen, automaattisen tietojenkäsitte-
lyn mallin ja esikuvan vaikutus aihepiireihin ja keskusteluihin. Lehtiaineistoa olisi voinut
täydentää esimerkiksi nuorten lukemistojen, sarjakuvien tai naistenlehtien tai elektroniik-
kaa tai kodintekniikkaa käsitelleiden julkaisujen avulla, mutta tällöin primääriaineisto olisi
paisunut helposti liian laajaksi.

24 Apu oli perustettu vuonna 1933, ja sitä mainostettiin lauseella ”Osta Apu – anna apu
työttömälle”, koska lehtiä myyneet työttömät saivat osuutensa jokaisesta myymästään
lehdestä. Avun sisältö rakentui aluksi pitkälti jännitys- ja rakkauskertomusten sekä elo-
kuvayhtiöiden toimittaman aineiston varaan.

25 Reader’s Digest oli aloittanut Yhdysvalloissa vuonna 1922, ja lehden ideana oli koota,
toimittaa ja lyhentää muista aikakauslehdistä laajalle yleisölle kiinnostavia yleistajuisia
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artikkeleita. Sanoma Oy tuotti 1945 alkaen lehdestä suomenkielisen version, joka saa-
vutti jo heti seuraavana vuonna lähes 130 000 kappaleen levikin.

26 Lehtien levikkitietoja löytyy joiltakin vuosilta Levikintarkastus Oy:n raporteista: Vuonna
1956 Avun levikki oli noin 205 710, Tekniikan Maailman 35 520 ja Valittujen Palojen
123 130. Vuonna 1958 Tekniikan Maailman levikki oli 56 900 kappaletta ja Valittujen
Palojen 125 500. Vuonna 1965 TM sai levikiksi 61 370 ja Apu 204 960. Avun levikki
laski vuoteen 1968 (n. 186 000 kappaletta), jolloin lehti uudisti linjaansa ja lehteä alet-
tiin julkaista nimellä Uusi Apu. Vuonna 1970 TM:n levikki oli 80 100 ja Avun 223 000.
Vuonna 1975 TM:n levikki oli noussut 140 350 kappaleeseen ja Avun 257 950 kappa-
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järkisyytä, joka on englanniksi reason ja esim. ranskaksi raison (Warrick 1980, 49). Näin
ollen alkuperäinen nimi voitaisiin suomentaa vaikkapa nimellä Järkeväisen Yleiset Ro-
botit.

33 Petrosvská-Svensson 1991, 17.
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valossa); HS 5.2.1928 (R.U.R. (Reason’s universal Robots).); Svenska Pressen 2.2.1928
(Det nya fantasi- och ingeniörsdramat); Hbl 2.2.1928 (Karel Capeks ”R.U.R.” på
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61 Useimmin mainittuja esimerkkejä ovat Jacques de Vaucansonin mekaaniset ankat, hui-
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80 Berman 1983, 15. Cit. Turney 1998, 6.
81 Nye 1994; Lassila 2000; Coyne 1999, 60–61.
82 Spektaakkelin määrittelystä ks. Seppänen 2001, 59–60.
83 Sihvonen 2001, 94.
84 Myllyntaus 2001.
85 Kuljuntausta 2002, erit. 42–53.
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WSOY:n palveluksessa ja kirjoitti useita harrastuskirjoja. Hän perusti myös Helsinkiin Nuo-
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102 NV 1/1931, 29.
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103 Frank Hornby -niminen junamallien valmistaja patentoi Mecano (tai Meccano) -lelut 1901.
Lelujen valtava myyntimenestys tekivät Hornbystä miljonäärin vuoteen 1915 mennessä.
Mecanot olivat oman aikansa legoja. Metallisista standardikokoisista levyistä, kiskoista
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miittikuningas.); NV 19–20/1929, 325–326 (Henry Ford puhuu nuorukaisille. Tarmon
miehen elämänkokemuksia.); NV joulu/1929, 27 (Tietäjännäkyjä. Henry Ford puhuu
nuorisolle tulevaisuuden mahdollisuuksista.); NV 2/1931, 37–40 (Antti J. Aho: Kone-
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linen Korkeakoulu). Jutussa kerrotaan naisten opiskelusta Teknillisessä Korkeakoulussa.
Alussa kirjoittaja varoittelee, ettei vain hyvät todistukset omaava nainen saa hetken mie-
lijohteesta mennä Teknilliseen Korkeakouluun. Hän voi tällöin syrjäyttää jonkun pojan,
”jolle kouluun pääseminen olisi paljon enemmän elinkysymys.” Kirjoittaja mainitsee myös,
että tekniikka on poikien erikoisala. Naisten autoilusta ks. myös Koski 2000; Ollila Tarja
2001, 27–35; Remes 1992, 60–62.

106 Modernista naisesta ks. Hapuli & Koivunen & Lappalainen & Rojola 1992. Ks. myös Ha-
puli 2003.

107 Carlat 1998. Samoihin radio-ohjelmien tekijät alkoivat tehdä nimenomaan kotiäideille
suunnattuja päiväohjelmia, jotka liittyivät nimenomaan kodinpiirin toimiin ja keskuste-
luihin sekä kevyehköön viihteeseen (Spigel 1991, 75–77).

108 Kuljuntausta 2002, 45. Esimerkiksi Leo Thereminin varhaisen sähkösoittimen virtuoosi-
maisena soittajana tuli tunnetuksi Clara Rockmore.

109 Vilho Setälä oli Turun yliopiston kanslerin, kielitieteilijä E. N. Setälän poika. Vilho Setä-
lä tunnettiin innokkaana valokuvaajana, esperantististina ja rakentelijana. Hän toimi ak-
tiivisesti Nuoren Voiman Liitossa. Setälä oli myös koneihmisen mainostaman Taitosana-
kirjan toimittaja.

110 Suomen Kuvalehti (cit. Immonen 2002, 90), oli kirjoittanut puhelinkeskuksista: ”Luke-
mattomat pienet sähkömagneetit tekevät sen työn, mihin ennen on vaadittu vielä mo-
nimutkaisempi koneisto, ihmisaivot. Ja nämä uudet koneelliset aivot ovat ihmisaivoja ete-
vämmät siinä, että vaikkakin ne osaavat tehdä ainoastaan sen mitä niiltä vaaditaan, ne
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vuotispäiväisin. Pientä juttua vakuutuslaitoksesta)) kirjoittanut taasen Salama-vakuutus-
yhtiön uusista reikäkorttikoneista: ”Meille näytettiin [tutustumiskäynnillä Salama-yhtiön
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merkiksi Siemensiltä hankittiin suuri analogiakone, verkkosimulaattori, jota käytettiin Suo-
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kykenevät toteamaan, milloin ne ovat epäkunnossa. Tällöin ne eivät yleensä anna min-
käänlaisia tuloksia, tulostietoja – ts. ne välttävät antamasta virheellisiä tulostietoja.”
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valmistajilla ei tiettävästi ollut robottileluja mallistossaan.

312 Yleisradion tv-ohjelmatietokanta; Lehtien tv-ohjelmatiedot, esim. Katso 14/1965 (Robotti
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töön. Sitä edeltäneet laitteet olivat sähkömekaanisia.

364 Light 1999.
365 Fellman 1999, 130.
366 Suominen 2000, 42–43. IBM-kalkulaattoreista (esim. IBM 601, 602, 604) ks. esim.
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korteilla syötettiin koneisiin kankaiden kudontaan ja koristeluun liittyviä ohjeita.

369 Mattelart 2003, 29.
370 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 15–20; Campbell-Kelly 1998. Markku Nurmisen (1999)
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372 Fellman 1998; Dickman 1993; Pursiainen 1993, 206–207. Tilastollisen Päätoimiston ko-

neet hankittiin erityisesti tulo- ja varallisuustilaston laatimista varten. Niitä käytettyyn myös
eräissä suurissa tutkimuksissa ja myöhemmin väestönlaskennassa. Ks. myös Tietokone
1/1965, 11 (40 vuotta tietojenkäsittelyalalla). Uutinen kertoo eläkkeelle jäävästä ja us-
kollisesti 40 vuotta tehtäviään lävistysosastolla ja operaattorina Tilastollisessa Päätoimis-
tossa hoitaneesta Rouva Lilli Orrista.

373 Dickman 1993, 317–329.
374 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 44–48.
375 Dickman 1993, 317. Ks. myös Pursiainen 1993, 207; Lehtinen 1990, 12–13.
376 De Wit et al 2002, 61.
377 De Wit et al 2002, 58–65.
378 Ks. esim. Nurminen 1999.
379 Dickman 1993.
380 Light 1999, 462–464, 473–474.
381 De Wit et al 2002, 63. Reikäkorttikoneista ks. Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistyk-

sen sivusto <http://www.tietokonemuseo.saunalahti.fi/>.



273

382 Käytännössä esimerkiksi operatöörien työ oli varsinkin alkuvaiheissa hyvin moninaista
pitäen sisällään sekä suunnittelu- että käyttötyötä (ks. esim. Runko 1993, 453–455), ja
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sähköstä ja sen merkityksestä. Neljäs yhteisö oli ammattilaisten näkökulmasta kaikkein
kiistanalaisin. Se muodostui populaarilehdistön ja sen ”sähköteknisesti sivistymättömän”
lukijakunnan piirissä, jota ammattilaisto pyrki ajoittain ohjaamaan oikeiden kertomista-
pojen piiriin.
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tyksen ideografia. Sillä van Lente tarkoittaa kielitieteilijä M. C. McGeehen viitaten kol-
lektiivisen vakuuttamisen ja sitoutumisen kiteytymiä. Yksittäinen ideografia, kuten juu-
ri ’teknologinen edistys’ ei ole kuitenkaan universaali. Se on keskeinen ja tunnettu is-
kusana, joka käsitetään ainakin osittain vaihtelevalla tavalla eri yhteyksissä. Ideografiat
eivät myöskään ole tasa-arvoisia. Niiden hierarkia ja valtasuhteet vaihtelevat. Edistyksen
käsitteellinen ja ideografinen läsnäolo oli keskeistä, kun tietoteknisen asiantuntemuksen
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ja ohjelmistojen välittömän käytön lisäksi kiinnitettäisiin huomiota oheispalveluihin ja
toimintoihin. Koneet vaativat toimiakseen hyvin moninaista koulutettua työvoimaa.
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Koneet käyttivät erilaisia tallennus- ja tulostusvälineitä, magneettinauhoja, reikäkortte-
ja, reikänauhoja, jatkolomakkeita ja niin edelleen. Tietokonekeskukset oli suunniteltava,
valaistava ja ilmastoitava huolellisesti, kalustettava ja varustettava apulaittein.
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senä Charles Babbagen koneiden ohjelmoijana sekä Grace Hopper (1906–1992), joka
oli mukana jo Harvardin MARK 1 -koneprojektissa 1940-luvulla. Hän oli keskeinen vai-
kuttaja myös UNIVAC-koneiden kaupallistamisessa ja COBOLin tapaisten ohjelmointi-
kielten suunnittelussa (ks. esim. Ceruzzi 1998, 81–82, 85, 92–94).

403 Kinnunen & Korvajärvi 1996, 16–19. Ks. myös Vainio-Korhonen 2002b, 23, 154. Suku-
puolen ja tieteen suhteiden sosiaalisesta rakentumisesta ks. esim. Harding 1991.

404 Bryce & Rutter 2002. Bryce ja Rutter toteavat, että naispuolisia tietokonepelaajia on,
mutta he jäävät usein näkymättömiin peliyhteisöissä, teollisuudessa ja akateemisessa tut-
kimuksessa.
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408 Light 1999; Suominen 2000.
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410 Wajcman 1991. Cit. Vainio-Korhonen 2002b, 212.
411 Fellman 1999, 143–154.
412 Tietokone 1/1966, 1 (Eero Kostamo: Suomi edelläkävijänä tietokonealalla?). Ks. myös

Tietokone 2/1966, 1(Hans Andersin: Suomi ATK:n maailmankartalla).
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414 Vehviläinen 1996, 153.
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418 Reikäkortti 2/1958, 11. Palkituista kikoista ks. Reikäkortti 1/1959, 11; Reikäkortti 2/1959,
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Vuoksenniska Oy:stä. Jaetun toisen palkinnon sai myös Heikki Levas Pohja-yhtymästä.
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421 Tietojenkäsittelyalan Kansallinen Komitea oli 1960-luvun alussa pitkälti tiedemies- ja pro-
fessorivetoinen elin, joka pyrki Matematiikkakomitean seuraajaksi ja järjestämään suo-
malaista tietokonetoimintaa kansallisella tasolla. Tavoitteena oli kansainvälisen yhteistyön
ja koulutus- ja tutkimustoiminnan kokonaisvaltainen järjestäminen sekä kenties oman las-
kukeskuksenkin perustaminen. Tietokonealan toimintakenttä oli kuitenkin jo 1960-luvun
alkupuolella vakiintunut muiden toimijoiden ympärille niin, että Kansallista Komiteaa ei
tarvittu.

422 Tietokone 2/1961, 10 (Ammattihenkilökuntaa tarvitaan); Elektronisten tietokoneiden käyt-
töönotto valtionhallinnon piirissä. Tietojenkäsittelykomitean mietintö N:o 1. Komitean-
mietintö N:o 6 — 1961. Teknistä ja osin myös koulutuksellista kokonaisratkaisua oli hah-
moteltu jo Matematiikkakonekomitean ESKO-projektin piirissä 1950-luvulla (ks. Paju
2002a).

423 Kinnunen 2001, 109.
424 Ks. myös Kirkup 1992, 278–279.
425 Rationalisoinnista erit. teollisuudessa ks. Kettunen 1999.
426 Ks. esim. Elanto 17–18/1959, 13 (Elektroni-aivot – nopea idiootti); Osuuskauppalehti

22/1956, 455–457 (Automatisointi voittaa alaa).
427 Immonen 2002b, 336.
428 De Vit – Van Den Ende – Schot – Van Oost 2002, 65–72.
429 Susanna Fellmanin (1999, 155) mukaan ylimpien toimihenkilöiden ja liiketaloudellisten

asiantuntijoiden merkitys on lisääntynyt teollisuudessa 1960-luvulta lähtien.
430 Allardt 1992, 232, 236–239; Eskola 1992, 280–283.
431 Ks. esim. Pursiainen 1993; Varho 1993; Seppälä 1993. Ks. myös Suominen 2000, 136–

139, 154–160, 171–176.
432 Maallikoista ks. esim. Tietokone 2/1963, 6 (Olli Varho: ”Oppiva ja ajatteleva

tietokone”);Tietokone 1/1964, 1 (Otto Karttunen: ”Uuden kehitysvaiheen kynnyksellä”).
Tavalliset ihmiset esiintyivät myös Tietokone -lehden julkaisemissa vitseissä, jotka eivät
yleensä liittyneet alaan.

433 Tietokone 2/1963, 6 (Olli Varho: ”Oppiva ja ajatteleva tietokone”).
434 Marvin 1988, 12–32; van Lente 2000.
435 Liikkeenjohdon ATK-päivien osallistujalistat, esitelmiä, esitteitä ja lehtileikkeitä. Eero Kos-

ken arkisto. Ks. myös Tietokone 2/1963, 19. ATK:n Tieto-Sanomat 6/1967.
436 Tietokone 2/1966, 19, Heikki T. M. Pohjola: ATK:n vaikutus yrityksen henkilösuhteisiin;

ATK:n Tieto-Sanomat 4/1967, 5–6, 20, (Ekonomi Timo Hallamaa: Valistustoiminta
ATK:hon siirryttäessä.); ATK:n Tieto-Sanomat 1/1969, 18–20 (Kalevi Leikas: ATK-ja tie-
tokonemiehet muiden silmissä).

437 Tietokone 2/1964, 22 (Pentti Laukontaus: Mitä on LCC?).
438 ATK:n Tieto-Sanomat 6–7/1972, 5–7 (Pertti Jotuni: Tietojenkäsittelyliiton julkinen toiminta

– mitä se sisältää ja miten se kehittyi); Pertti Jotunin haastattelu 6.9.1999.
439 Vehviläinen 1996.
440 Reikäkortti 1/1955, 3. Ks. myös SKS 1995, 648.
441 Reikäkortti 1/1955, 7.
442 Suominen 2000, 106, 196–197.
443 Poikkeuksena RK 4/1956 ja vitsi siitä, miten rationalisointi siirtää väkeä reikäkorttiosas-

tolle.
444 Matkustamisen sukupuolittuneisuudesta ks. esim. Hapuli 2003, 16–20.
445 Tietokone 1/1962, 7.
446 Yhdistysten jäsenluettelot lehdissä, vuosikirjoissa ja vuosikatsauksissa. Ks. myös Paju

2002, 124.
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447 Suomalaisen naisten ja miesten yhteiskunnallisen toiminnan eroja 1960-luvulla tutki-
neen Elina Haavio-Mannilan (1968, esim. 66–81, 143–146) mukaan miehet toimivat
selkeästi useammin johtotehtävissä ja ylempinä toimihenkilöinä kuin naiset, joita ko-
konaisuudessaan oli toimihenkilöammateissa enemmän. Yhdistystoiminnan piirissä
puolestaan miehet pitivät tärkeimpinä ammatin, talouden tai urheilun yhdistyksiä, toisin
sanoen välineellisiä järjestöjä, naiset taas työn, uskonnon ja taiteen piirin ilmaisu-
keskeisiä yhdistyksiä.

448 Reikäkortti 1/1957, 19.
449 Ks. myös Aspray & Beaver 1986, 137–138. Paul Atkinson (2000, 66–67) toteaa, että

varhaisten tietokoneiden käyttöpaneelien muotoilu viittasi niin ikään kirjoittamiseen ja
toimistotyöhön, feminiinisiin työsuorituksiin.

450 Light 1999, 459.
451 Paul Atkinsonin esitelmä 3.9.2002.
452 Reikäkortti 1/1960, 12 (IBM 7080 tietojenkäsittelykoneen esittely, naisen vieressä lait-

teisto, edessä magneettinauhoilla ohjelmia ja kädessä Commercial Translator-kirja. Nai-
nen katsoo suoraan kameraan); ATK:n Tieto-Sanomat 4/1969, 2 (Polytypos-yhtiön mai-
nos, jossa nainen piirtää lomaketta)

453 Atkinson 2000, 66–68.
454 Kytkentätaitoiset operatöörit, jotka olivat kaikkein arvostetuimpia, kytkivät eli eräässä

mielessä ohjelmoivat reikäkorttikoneita. Kytkentöjä vaihtamalla reikäkorttikoneella saatiin
tehtyä monenlaisia töitä, taulukointeja ja laskelmia. Konsolioperatöörit ohjasivat ja tark-
kailivat itsenäisesti ohjelma-ajoa sekä antoivat ohjauskäskyjä laitteen keskuspöydästä työs-
kentelysuunnitelmien mukaan. Operatöörit tai apukoneoperaattorit puolestaan hoitivat
yleensä mekaaniset käyttötoiminnot, kuten reikäkorttien, nauhojen ja lomakkeiden vaih-
tamiset. Näyttää siis siltä, että yksittäisten ammattinimikkeiden sisälle luodaan alaluo-
kitteluja, jotka mahdollistavat tehtävien hierarkisoimisen.

455 Silloin tällöin ammattilehdissä kirjoitettiin myös sokeiden sopimisesta lävistystyöhön.
456 Tietokone 2/1961, 10 (Ammattihenkilökuntaa tarvitaan). Muita sukupuolen mukaan teh-

tyjä jaotteluja ei ole 1960-luvun osalta julkaistu, mutta kone- ja henkilömäärän muutosta
1960-luvun puolivälissä tilastoitiin Tietokone 1/1966 -lehdessä (Kari Varsila: Tietokoneet
ja niiden käyttö Suomessa 1965) sekä ATK:n Tietosanomissa 3/1968 (Kari Varsila: Tilas-
totietoja Suomen tietokonekannasta 1.1.1968).

457 Ks. esim. Paju 2002a, 131.
458 Hallinto- ja konttorityöntekijämäärien muutoksista ks. Anttalainen 1980, 28.
459 Vainio-Korhonen 2002a, 11–24.
460 Laaksonen 1971, 16–17. Koneiden ja työntekijöiden määrästä 1960-luvulla ks. Varsila

1966; Varsila 1968.
461 Laaksonen 1971, 16–17. 76 prosenttia kaikista alan työntekijöistä työskenteli Helsin-

gissä. Viimeinen kaatoluokka ”muut” ei ollut hierarkkisesti alimpana, mutta tämän luo-
kan työntekijöitä ei voinut yksiselitteisesti luokitella pääryhmiin, ja nämä työskentelivät
todennäköisesti yleensä varsinaisen tietokoneosaston ulkopuolella.

462 Vehviläinen 1996, 157. Naisopiskelijoita oli miehiä enemmän lukuvuodesta 1964–1965
lähtien (ks. esim. Haavio-Mannila 1968, 44).

463 Eero Kostamon haastattelu 16.3.1999.
464 IBM Katsaus 2/1969, 40–42 (Hans E. Andersin & Pekka E. Perttula: Systemoijan profii-

li). Hans Andersin ja Pekka E. Perttula esittivät, että systeeminsuunnittelijan sijasta pi-
täisi puhua lyhyemmin systemoijista. Systemoijat jakautuisivat heidän mukaansa yritys-
systemoijiin, informaatiosystemoijiin, konesystemoijiin ja ohjelmoijiin. Yrityssystemoija
määrittää yrityksen liikkeenjohtomenetelmien ja informaation tarpeet. Informaatiosys-
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temoija suunnittelee ”yksityiskohtaisen systeemin, jonka avulla kerätään, muokataan, tal-
lennetaan ja tulostetaan eri tarpeita tyydyttäviä tietoja. Konesystemoija suunnittelee puo-
lestaan sen konekokoonpanon, jonka avulla systeemi on toteutettavissa. Ohjelmoijan
tehtävänä on ohjelmien yksityiskohtainen suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja järjestel-
mien käynnistäminen.”

465 Ks. esim. ”Tietokoneet palvelevat.” PSP:n tilauselokuva. Valm: Filminor Oy 1968. (väri);
”ATK on osa elämäämme”. Valm: Teknillinen korkeakoulu, tilaus ja levitys Työvoimami-
nisteriö. 1970.

466 Ks. esim. IBM Katsaus 2/1969, 48–51 (Aake Lehmus: ATK:n käyttötoimintojen muuttu-
va työnkuva). Luokittelujen ja tilastoinnin palkkaeroja rakentavasta kulttuurisesta luon-
teesta ks. Kinnunen 2001.

467 Heinonen & Konttinen 2001, 132–133; Kortti 2001, 9–14, 16–17. Sodan aikana nais-
ten osuus työvoimasta oli ollut noin 50 %, mutta osuus laski heti sodan jälkeen 38 pro-
senttiin. Erilaisten rohkaisutoimien jälkeen (mm. verotus, osa-aikatyön kehittäminen, avus-
tukset) naisten osuus työvoimasta alkoi nousta. Vuonna 1950 naisia oli 40 % työvoi-
masta, vuosina 1960 ja 1970 noin 44 % ja vuonna 1979 osuus oli 47 %. Työvoiman
kokonaismäärä oli vuonna 1959 2 miljoonaa 80 tuhatta, vuonna 1969 2 miljoonaa 158
tuhatta ja vuonna 1979 2 miljoonaa 273 tuhatta (ks. esim. Anttalainen 1980, 12; Läh-
teenmäki 1994, 68, 79).

468 Ks. Tietokone ja ATK:n Tieto-Sanomat 1966–1970.
469 Aspray & Beaver 1986, 138.
470 IBM Katsaus 2/1969, 45–47 (Tuulikki Alkio: Ohjelmoijan profiileja). Naisen ihastumisesta

koneeseen ks. myös Apu 7/1965, 58–59 (Sirkka Selja: Robotti).
471 Tietokone isäntä vai renki -kirjoituskilpailun ohjeet sekä kirjoitukset (SKS 1995).
472 Kansan- ja populaarikulttuurissa tuttu teema oli tiedemiehen tai taitajan halu mekaani-

sen ihannepartnerin valmistamiseen. Tässä tilanteessa mies ei ollut passiivinen tosi-
asioiden eteen joutunut ihastuja vaan aktiivisen omakätinen rakentaja.

473 ATK:n Tieto-Sanomat 1/1969, 10.
474 Ks. esim. ATK:n Tieto-Sanomat 2/1970; 3/1970; 4/1970.
475 Rossiter 1993, 325–341. Cit. Light 1999, 482.
476 Nieminen 1999, 34–35.
477 Ks. tarkemmin Paju 2002a.
478 Bazerman 1999.
479 Suominen & Paju & Törn 2000, 33, 35.
480 Ruokonen 1974.
481 Jossain tilanteessa luentoyleisö ei esim. luottanut täysin hänen asiantuntemukseensa ava-

ruusasioissa, koska hän oli ”vain tiedetoimittaja” eikä avaruustutkija tai professori (Pertti
Jotunin haastattelu 22.8.2002).

482 Ks. myös Suominen 2000, 189–191.
483 Joidenkin artikkelien kirjoittajien etunimistä indeksissä on vain alkukirjaimet, ja esimer-

kiksi asiakaslehtien juttujen yhteydessä ei aina ole mainittu kirjoittajaa.
484 Ruokonen 1974. Kirjastojen tietoteknistymisestä ks. esim. Rayward 2002 ja IEEE Annals

of the History of Computing -lehden kirjastoteemanumerot 2/2002 ja 3/2002.
485 IBM Katsaus 2/1969, 42 (Hans E. Andersin & Pekka E. Perttula: Systemoijan profiili).
486 Ks. myös Jones 2002, 24–25.
487 VP elokuu 1957 (Matemaatikkoneron sähköaivot).
488 Tietokoneaiheisista pilapiirroksista ja sarjakuvista ks. esim. Apu 1959/36, 30 (Arvid: Liikaa

tietävä kone (Otsikointi Jaakko Suominen (seuraavissa oma)); Apu 1960/34, 47 (Tieto-
kone sanoo: Kyllä herra kersantti! (oma)); Apu 1961/20, 63 (Bob Montana: Justus:
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Avaruusalan koneopetusta); Apu 1961/21, 46 (Kone tekee kuuden miehet työt ja vaa-
tii kahdeksan käyttäjää (oma)); Apu 1961/35, 50 (Pyykkiä pesevä tietokone); Apu 1962/
43 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Tiedot koneeseen); Apu 1963/33, 64 (Elektroniaivot
autokorjaamoon (oma)); Apu 1963/46, 18 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Tietokoneen
tahdissa); Apu 1964/02, 12 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Automatisointi käy naisten
hermoille); Apu 1964/20, 72 (Sähköaivot keksivät selityksen); Apu 1965/02, 85 (Elekt-
roniaivot tarvitsevat psykiatria (oma)); Apu 1965/08, 65 (Koneelle neljänkymmenen tun-
nin työviikko (oma)); Apu 1965/11, 105 (Kirkbride: Antaa vastauksia kysymättä (oma));
Apu 1965/41, 11 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Opintie koneistuu); Apu 1965/41, 94
(Tarvitaan isompi tietokone (oma)); Apu 1966/01, 59 (Tietokone laskee väärin (oma));
Apu 1966/02, 55 (Tietokoneella tuotettu (oma)); Apu 1966/43, 17 (Hurmerinta, Ola-
vi (Eino-Olli): Aviomiehille ihanuutta ja kurjuutta); Apu 1966/49, 20 (Hurmerinta, Olavi
(Eino-Olli): Pikkujoulupaloja); Apu 1967/42 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Kehittyvä kou-
lu); Apu 1967/45 (Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Lehtisalaattia); Apu 1969/39, 2
(Hurmerinta, Olavi (Eino-Olli): Tietokonekalastusta); Apu 1969/48, 78 (Tietokone ei kor-
vaa kaunotarta (oma)); Apu 1970/01, 66 (Kone tekee kymmenen miehen työt (oma));
Apu 1970/07, 78 (Ansu: Koneella välähtää (oma)); Apu 1973/27, 3 (Hurmerinta, Olavi
(Eino-Olli): Tietokonetarkkailija); TM 1960/09, 77 (Kone numeroyhdistelmän löytäjänä
(oma)); TM 1965/12, 57 (Mätäkuun autonäyttely); Aku Ankka 15.5.1963 (20/1963).

489 Silmälasien kulttuurisista merkityksistä ks. Mäkelä 2002, 171–187.
490 ”Science finds – Industry applies – Man conforms” (Ks. esim. Pacey 1983, 25).
491 SKS esim. 173, 176, 231, 240, 250, 353, 371, 380, 396, 480.
492 Suominen 2000, 160–180.
493 Elinkeinorakenteen muutoksen suhteesta elämäntavan muutokseen ks. esim. Heinonen

& Konttinen 2001, 134.
494 VP 6/1966 (Onko automaatio herra vai palvelija?).
495 TM 1965/15, 57 (Taudinmääritystä laskutikulla); TM 1966/06, 29 (Rahakkeella toimiva

robottilääkäri? (oma)); VP 1967/09, 110–115 (Warren G. Young: Tulevaisuuden sairaala);
VP 1967/12, 11–13 (Graeme G. Keeping: Paristoilla käyvä ihminen); VP 1969/05, 34–
38 (Lawrence Galton: Aivoja totteleva tekokäsi); VP 1971/03, 89–92 (J. D. Ratcliff: Ruot-
sin esimerkki – veripalvelua tietokoneella); VP 1974/07, 63–67 (Valter S. Roos: Tieto-
koneet sairaanhoitajina).

496 VP 1961/08, 60 (Robert O’Brien: Ihmisten ja koneiden vuorokeskustelu).
497 Systeeminsuunnittelijan työnimike mainittiin Valituissa Paloissa ensi kertaa todennäköi-

sesti 1966 (VP 1966/06, 18–20 (Lester Velie: Onko automaatio herra vai palvelija?)).
Samantapainen miehen ja naisen läsnä oleva sukupuolinen ero on näkynyt esim. 1970-
luvun kyborgiaiheisissa tv-sarjoissa, joissa nainen oli teknisesti muokattuna kyborginakin
miestä heikompi ja hoivakeskeisempi (Paasonen 2003).

498 Apu 46/1965, 40–42 (Markku Rautonen & Timo Tapiovaara: Sinivalkosiipien varasulat).
Ks. myös Apu 24/1965, 2–5 (Rauni Vornanen & Martti Brandt: Entä jos tilaisin laivan).

499 Godhe 2002, 148–149.
500 VP 1951/03, 71–74 (Clarence Woodbury: Monitaitoinen keksijä).
501 IS 1.4.1955 (Ilosanoma koululaisille – laskevat elektroniaivot); Popular Science 10/1957,

51 (We Don’t Need Engineers); IBM Katsaus 2/1965, 20 (Esko Ranta: Tietokonekerho
Tapiolassa); IBM Katsaus 4/1966 (Esko Ranta: Oppilaat ohjelmoivat Tapiolassa ja Lening-
radissa); Computer Collector, Geniac Document Archive, <http://www.computercollector
.com/archive/geniac/>; Minivac 601 Personal Computer <http://www.cedmagic.com/
history/minivac-601.html>; Personal Computer Milestones <http://www.blinkenlights.com
/pc.shtml>.
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502 ”Geniac, Geniac, Digital miracle, Giving an answer that’s, Truly empirical. Learned men,
lost in a Drawjopping daze, Watch six-year-old Seniors, all Grabbing off A’s.” – The Space
Child’s Mother Goose, 1958 (cit. esim. Mister Valve’s Bedtime Stories <http://
www.ominous-valve.com/tubes1.html>.

503 IBM oli myös ensimmäinen Suomessa, joka otti omassa koulutuksessaan käyttöön ope-
tustelevisiot (IBM Katsaus 2/1967, 42–44 (Pekka Malinen: Jokainen näkee ja kuulee. Te-
hostettua ATK-koulutusta Suomessa)).

504 TM 13/1966, 49 (Matti Kaje: Tietokone opettajana). Ks. myös TM 15/1967, 22–27 (Matti
Kaje: Tietokone opettajana); TM 16/1970, 28 (Tekniikkaa lyhyesti: Puhuva kirjoituskone);
Tietokone 1/1966, 11–14 (Matti Kaje: Tehokasta ATK-peruskoulutusta opettajana Auto
Tutor Mark 2); Apu 1961/20, 63 (Justus: Avaruusalan koneopetusta); Apu 41/1965, 11
(Eino-Olli: Opintie koneistuu); Apu 47/1965, 60–63 (C. P. Gilmore: Neuvova kirjoitus-
kone); Apu 20/1967, (Elämme vuonna 2000, II osa); Apu 42/1967 (Hurmerinta, Olavi
(Eino-Olli): Kehittyvä koulu); Apu 34/1968, 46–52 (Nyström, Jan & Keko, Tuomo: Maa-
ilma vuonna 2000); Apu 15/1969, 70–72 (Hagerfors, Anna-Maria & Heinonen, Helge:
Peruskoulu perusteellisemmaksi: Lapset koulunpenkille jo 3-vuotiaina); VP 02/1961, 100–
104 (Luce, Gay Gaer: Voiko kone korvata opettajan?); VP 11/1961, 81–88 (Leonard,
George B.: Mullistaako ohjelmointi kouluopetuksen); VP 09/1970, 17–20 (Manchester,
Harland: Opettajana tietokone); Kay, Dodd & Simes: Opetuskoneet ja ohjelmoitu opetus.
1970. Henkilöistä useammin kuin kerran viitattiin tunnetun behavioristin Harwardin
yliopiston professorin B. F. Skinnerin (1904–1990) opetuskonekokeiluihin (ks. esim. Skin-
ner, B. F. (1958) ”Teaching Machines.” Science, October 24, 1958, No 3330; Skinner,
B. F. ”Why We Need Teaching Machines”. Harvard Educational Review. XXIV, 86–97).

505 Tv-uutiset 26.9.2002, uutinen naisjohtajuuden seminaarista, joka oli USA:n Suomen-suur-
lähettilään kokoonkutsuma. Katkelmassa haastateltiin naisjohtajia ja kysyttiin nais- ja mies-
johtajan eroista.

506 Kinnunen 2001, 120–126, 146–148. Ks. myös Vainio-Korhonen 2002a, 155.
507 Harding 1991, esim. 308. Harding kirjoittaa tieteen edistyksellisyyden ja taantumuksel-

lisuuden suhteesta.
508 Castells 2001, 153.
509 Handel 1970, 15.
510 Mediateknologian käyttöönottoa tutkineet ovat jakaneet kotoistamisen vaiheisiin. Nii-

tä ovat valtaaminen (appropriation), sijoittaminen eli kohteellistaminen (objectification),
sisäistäminen, käyttö ja yhdistäminen (incorporation) sekä muuntaminen (conversion)
(Silverstone & Hirsch & Morley 1992, 20–27. Ks. myös Aune 1996, 93–94; Pantzar 1996,
123–129). Yleensä on tutkittu laitteen fyysistä käyttöönottoa esimerkiksi kotitilassa, mutta
ajatusta kotoistamisesta voi soveltaa muutenkin. Tässä tapauksessa kyse on myös ma-
teriaalisesta kotoistamisesta, vaikka pääpaino on kuvainnollisessa kotoistamisessa. Ko-
toistaminen, laitetietoisuuden hankkimisesta, sijoittamisesta sosiaalisen ja kulttuurisen
järjestyksen osaksi muuntamiseen, voi tapahtua samalla tavalla vaiheittain myös silloin,
kun teknologinen innovaatio hyväksytään käyttöön kuvitteellisena artefaktina. Näin pit-
kälti tapahtui kotiroboteille.

511 Ks. esim. Castells 2000/1996.
512 Pantzar 2000b, 228–229; Suominen 2000.
513 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 236–237; Ceruzzi 1998, 207.
514 Ks. esim. Feigenbaum & McCorduck 1983.
515 Ks. erit. Levy 1994/1984.
516 Castells & Himanen 2001.
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517 Evolutionaarisia ja orgaanisia teknologiatulkintoja on muitakin kuin tämä. Ne ovat ta-
vallisia esimerkiksi taloustieteen piirissä. Osa tulkitsijoista kuitenkin hylkää edistyskes-
keisyyden, ja evoluutioteoriat ja biologinen sanasto ovat vain inspiroivia lähtökohtia ja
metaforakasvattamoja, joiden tuotoksia hyödynnetään jopa ironisoiden. (Ks. esim. Pantzar
2000a).

518 Castells 2000; Castells 2001.
519 Von Bell & Linturi & Tala 1993, 9. Populaaritulkinnoista ks. myös esim. Mikrobitti 2/2002,

6 (Markku Alanen: Keep on Truckin’).
520 Teknologisesta pessimismistä ks. Marx 1996(1994); Corn 1986a, 1–3. Ballardista ks. Sih-

vonen 2001, 1–11.
521 Ks. esim. TM 1973/01, 41–46 (Hans Dieter Heck: Näin teemme lopun ihmiskunnasta);

Apu 1973/17, 64–72 (Schippke, Ulrich & Radtke, Günter: Avaruusalus maa – vieläkö
pelastettavissa).

522 ATK. Atk:n tietosanomat 3/1975, 4–6 (Helka Hytti: Atk-henkilötutkimus). Atk-henkilö-
kuntaan laskettiin selvityksessä ne henkilöt, joiden työajasta kului yli 50 prosenttia atk-
tehtäviin. Käytännössä atk-tehtävien – saati työajan – määrittely ei ollut yksiselitteistä.
Kyselyssä käsiteltiin lähinnä vain atk-osastoilla ja suunnittelutehtävissä työskennelleitä
henkilöitä.

523 Cortada 2001, 37. Suomalaiseen aineistoon tukeutuen voi olettaa, että nämä painopis-
tealueet syntyivät jo 1960-luvun lopulla.

524 Aspray & Beaver 1986, 131.
525 Apu 1974/23, 82 (Justus: Tietokone energian säästäjänä (oma)); Apu 1973/27, 3 (Eino-

Olli: Tietokonetarkkailija).
526 Backström & Sundgren 1972; Suominen 2000, 240; Dickman 1993, 339. Suomeksi jul-

kaistiin 1972 niin ikään IBM:ää ja etenkin sen ensimmäistä pääjohtajaa Thomas J. Wat-
sonia kriittisesti ruotinut William Rodgersin teos Ajattele. IBM:n tarina. (Tammi). Sama-
ten 1970-luvulla Yleisradio lähetti useampia monikansallisia yrityksiä kritisoineita tv-oh-
jelmia, joissa yhtenä esimerkkinä käytettiin nimenomaan IBM:n toimintaa. (Ylen tv-oh-
jelmatietokannat).

527 IBM:n Big Blue -nimeä on selitetty ainakin kahdella tavalla. Yhteen aikaan 1960-luvun
alussa tavallisin IBM:n koneiden väritys oli syvän sininen. Toisaalta nimitys viittaa yri-
tyksen suuriin liikevoittoihin. Positiiviset tulokset merkittiin tilinpäätöksiin sinisellä värille,
tappiot taas punaisella.

528 Ceruzzi 1998, 248–250. BUNCH oli lyhenne kilpailijoiden nimien etukirjaimista: Bur-
roughs, UNIVAC, NCR, Control Data ja Honeywell.

529 Marja-Leena Vepsäläisen haastattelu 4.10.1999; Suominen 2000, 239–240; IBM ja Ym-
päristö <http://www-5.ibm.com/fi/ibm/environment/> 24.1.2002. Vuonna 1966 IBM:n
kansainvälisen mainoskampanjan teemana oli ollut IBM:n monikansallisuus, ja suoma-
laisissa lehdissäkin julkaistiin 1966–1967 ilmoituksia, joissa osassa oli tunnus ”Ratkai-
sukenttänä koko maailma.” Mainosten aiheet liittyivät teollisen tuotannon ja logistiikan
hallintaan sekä IBM:n asiantuntemukseen (ks. esim. IBM Katsaus 3/1966, takasivu; IBM
Katsaus 1/1967, takasivu. IBM Katsauksen ilmoituksissa kerrottiin kampanjojen maail-
man- ja Suomen-ensi-illoista sekä julkaisupaikoista).

530 Ks. esim. Aspray & Beaver 1986, 139.
531 Nurminen 1986, 124.
532 Weizenbaum 1976. Ks. myös Reijonen 1999, 7–9.
533 Ilshammar 2002, 119–148.
534 ATK:n Tietosanomissa ja ATK -lehdessä julkaistiin kuvauksia neuvostoliittolaisista koneista

ja vierailuista NL:n tutkimuslaitoksiin ja tietokonekeskuksiin. Suomeen hankittiin yksit-
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täisiä Itä-Euroopassa valmistettuja tietokonelaitteistoja muun muassa Teknilliselle Korkea-
koululle. Suomessa toimi niin ikään vuonna 1974 perustettu Elorg-niminen yhteisyritys,
joka kauppasi laskukeskuspalveluja ja neuvostovalmisteisia laitteistoja. Suomalaisten tie-
tojenkäsittelyalan idänsuhteet tarjoavat kansainvälisesti kiinnostavan aihepiirin, johon ei
tässä tutkimuksessa siihenkään ole mahdollista syventyä tarkemmin.

535 Suominen 2000, 128–129; Apu 1973/27, 3 (Eino-Olli: Tietokonetarkkailija) :Pilapiirros,
jonka tekstissä mainitaan, että ”Suomesta on tulossa edelläkävijä vesistöjen saastetut-
kijana. Nokia oy on kehittänyt erityisen tietokoneohjatun vesistöjen tarkkailujärjestel-
män”. Visa Heinosen ja Hannu Konttisen (2001, 203) mukaan amerikkalaisen mainon-
nan ihailu nousi 1950-luvulla avoimesti esille, mutta suomalaisuus alkoi palailla mainos-
valtiksi 1960-luvun puolivälistä lähtien kotimaisuuskampanjoiden ansiosta.

536 Häikiö 2001 erit. 216–231, 262–272. Kansallisuuden retoriikasta ks. myös Suominen
2000, 128–129. NMT- ja GSM -matkapuhelinstandardien pohjoismaisen kehityksen yri-
tys- ja valtioyhteistyöstä ks. esim. Manninen 2002. Kulutuselektroniikkapuolelle Nokia
suuntasi voimakkaasti vasta 1980-luvulta lähtien.

537 Salmi 2001, 120–122.
538 Alasuutari 1996, 109.
539 ATK. Atk:n tietosanomat 3/1975, 4–6 (Helka Hytti: Atk-henkilötutkimus). Erottelu oli ollut

olemassa toki aiemminkin, mutta sitä ei ollut tilastoissa esitetty tässä muodossaan. Suun-
nittelijoiden kategoriaan kuuluivat ylemmät suunnitteluesimiehet, alemmat suunnittelu-
esimiehet, systeeminsuunnittelijat, atk-suunnittelijat, ohjelmoijat ja testaajat. Käyttö-
kategorian alle mahtuivat ylemmät käytön esimiehet, alemmat käytön esimiehet, käy-
tön suunnittelijat, operaattorit, lävistäjät ja muu käyttöhenkilöstö. Luokka Muu sisälsi atk-
erikoissuunnittelijat, atk-yhdyshenkilöt, huoltohenkilöt ja muut atk-tehtävissä toimineet.

540 Nurminen 1999, 60. Ks. myös Wiio 1993, 63.
541 Mikroprosessorien autokäyttöä perusteltiinkin 1970-luvulla usein juuri taloudellisuussyillä.

Mikrotietokone vaikutti ainakin visioissa polttoaineen syöttöön ja tarkkaili kuljettajan ajo-
tapoja ehdottaen kaasujalan kevennystä.

542 Ks. esim. TM 15/1978, 122–125 (Antti Wiio & Osmo A. Wiio: Kotitietokone); TM 19/
1978, 108–111 (Eskoensio Pipatti: Harrasteena tietokoneet); TM 1/1979, 32–35 (Esko-
ensio Pipatti: Henkilökohtaiset tietokoneet harrastajalle ja ammattilaiselle); TM 13/1979,
105 (Eskoensio Pipatti: Uusia mikrotietokoneita).

543 Ceruzzi 1998, 263–280.
544 Tietokoneharrastuksesta ja harrastuskerhoista ks. Saarikoski 2002a. Mikroprosessorit pää-

sivät myös 1970-luvun tieteiselokuviin, vaikka painopiste oli edelleen erilaisissa keskus-
tietokonedystopioissa ja androidikuvauksissa. Vuonna 1974 ensi-iltansa sai Terminal Man
-niminen elokuva, jossa onnettomuudessa päänsä loukanneen tietojenkäsittelytieteilijän
kalloon istutetaan mikrosiru. Kaikki ei tietenkään sujunut halutulla tavalla. Virheiden ja
tuhovoimat uhka oli edelleen läsnä. Suomessa elokuvaa levitettiin vuonna 1975 nimel-
lä Aivoryöstö.

545 Bardini & Horvath 1995.
546 Kuhn 1970.
547 Käsittelytapa lähestyy (tai voisi lähestyä) teknologian sosiaalista konstruktiota, erityisesti

Wiebe E. Bijkerin (1995) tuttuja malleja. Ensisijainen lähtökohtani ei kuitenkaan ole eri-
laisten laitteiden (imaginaaristen tai todellisten) käyttäjien tai olennaisten toimijaryhmien
(relevant social groups) määrittely vaan lähteminen tarkastelemaan asiaa nimenomaan
edellä mainittujen (teknisten) ominaisuuksien kautta käyttäjäryhmiä tai kiteytyneitä lait-
teita määrittämättä.
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548 Tietokonekuvaruudusta ja käyttöliittymistä ks. esim. Manovich 1996.
549 Jatkuvuuden ja murroksen suhteista tietotekniikkakertomuksissa ks. Knuuttila 2001,

201–203.
550 Winston 1998. Winston tarkastelee kunkin kommunikaatioteknologian kehitysvaiheita

jakaen teknisen kehityksen nimenomaan edeltäviin keksintöihin tai prototyyppeihin, var-
sinaisiin keksintöihin, sulauttaviin järjestelmiin sekä irtoamiin (spin-offs), jotka tarkoittavat
uusia omaksi kokonaisuuksikseen kasvavia käyttösovelluksia. Prototyyppivaihetta voi edel-
tää tieteellisen tutkimuksen ja ideoinnin pitkäkin ajanjakso. Winston ottaa huomioon sup-
peasti myös tekniikan kehitykseen vaikuttavan sosiaalisen ulottuvuuden tai kontekstin
(social sphere), joka toimii erityisesti teknisten muutosvaiheiden väleissä (transformati-
on). Winstonin ajatus teknologian kehittämisestä ja innovaatioketjusta on kontekstua-
listinen mutta varsin perinteinen muun muassa ajatuksessa, että tieteellinen tutkimus edel-
tää teknologian kehittämistä.

551 Myös televisiohistoriaan alkuvaiheisiin kuului harrastustoiminta ja laitteiden rakentami-
nen itse sekä myöhemmin laiterakennussarjat.

552 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 233–235. Ks. myös Pantzar 2000b, 100–101; Ceruzzi
1998, 224. Radioharrastuksesta ks. myös Boddy 1995; Douglas 1986. Radio- ja tieto-
koneharrastusta yhdistää niin ikään alkuvaiheen kahtalainen sävy. Yhtäältä erityisesti nuo-
rille pojille tekniikkaharrastus tarjosi hyödyllistä puuhaa ja piti pois pahanteosta. Toisaalta
oli vaara innostua liikaa ja uppoutua tekniikan pariin muun elämän kustannuksella.

553 Käsite viittaa ajanjaksoon, jolloin on julkaistu esim. useita jonkun ilmiön tai henkilön kan-
nalta useita keskeisiä keksintöjä tai tutkimuksia tai sattunut muita keskeisiä käänteen-
tekeviä asioita lyhyessä ajassa.

554 Ceruzzi 1998, 226–227. IBM S/360:n julkaisusta ks. Suominen 2000, 143–151. HP-65
mahdollisti myös ohjelmien tallentamisen ”tulitikkulaatikon kyljen kokoisille magneet-
tikorteille.” Sen ohjehinta Suomessa vuoden 1975 alussa oli 4790 markkaa. Compu-
corpilla oli niin ikään tallentava ja ohjelmoitava laskin, joka käytti tallennukseen kaset-
teja. Compucorp 326 Scientist laskimen Suomen-hinnaksi tuli 5460 markkaa (TM 1/1975,
86–87 (Eskoensio Pipatti: Kulkuriluokan tieteislaskurit)). HP-65 sai Tekniikan Maailmassa
nimityksen ”taskussa kannettava tietokone” (TM 2/1975, 92–93).

555 Saarikoski 2002a; von Bell & Linturi & Tala 1993, 10–12; Wiio 1993, 60. Kerhojen omis-
ta historiikeista ks. esim. Pirkanmaan mikrotietokonekerho Mikrofan 20 vuotta (1999).
Ks. myös TM 15/1978, 122–125 (Antti Wiio & Osmo A. Wiio: Kotitietokone); TM 19/
1978, 108–111 (Eskoensio Pipatti: Harrasteena tietokoneet); TM 1/1979, 32–35 (Es-
koensio Pipatti: Henkilökohtaiset tietokoneet harrastajalle ja ammattilaiselle); TM 13/
1979, 105 (Eskoensio Pipatti: Uusia mikrotietokoneita). Myös ohjelmoitavien tasku-
laskinten käyttäjät muodostivat käyttäjäyhteisöjä, jotka usein jätetään mainitsematta
tietotekniikan historioissa. Laskinten käyttäjät olivat esimerkiksi insinöörejä ja juristeja,
jotka tarvitsivat laitteita työssään, mutta saattoivat tuoda laskimensa mukanaan kotiin
(Ceruzzi 1998, 215–216).

556 Häikiö 2001, 273.
557 Suomen Julkisia Sanomia no 41 30.05.1859.
558 Lévi-Strauss 1966, 23–24.
559 Suominen 2000, 140.
560 Winston 1998, erit. 216–225.
561 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 216–217.
562 Tarpeen ja teknisen keksinnön suhteesta ks. Schivelbusch 1996, 91. Ks. myös Heike

Weberin esitelmä 18.10.2002.
563 1960-luvulla tietokoneinstallaatiot jaettiin yleensä suuriin, keskikokoisiin ja pieniin.
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564 Ks. esim. TM 1/1979, 32–34 (Eskoensio Pipatti: Henkilökohtaiset tietokoneet harrasta-
jalle ja ammattilaiselle).

565 Von Bell & Linturi & Tala 1993, 14–17, 117.
566 Pantzar 2000b, 89–91.
567 Tulevaisuusvisioinnista ks. esim. Apu 1/1960 (Niels Nielsenin novelli ”Orjat”); Apu 18/

1960 (Ismo Lampisen novelli ”Ongelmalapsi – kertomus vuodelta 1980”); Apu 16/1963
(William Bertelsen: ”2500 kilometrin tuntinopeudella kulkevia perheautoja?”); Apu 38/
1964 (Eero Sauri: ”Helsinki 198?”) sekä juttusarjat ”Elämämme vuonna 2000” (Apu 19/
1967 ja 20/1967), ”Avaruus” (Apu 36/1967–38/1967), ”Maailma vuonna 2000” (Apu
34/1968–38/1968). Populaarit tulevaisuusvisiot olivat yhteydessä laajempaan tulevai-
suusbuumiin, johon kuuluivat tieteellisen tulevaisuustutkimuksen kehittyminen ja laajojen
tulevaisuusraporttien julkaiseminen (ks. esim. Mattelart 2003, 86–87).

568 Pantzar 2000b, 118–120.
569 Ks. esim. Pantzar 2000b, 90, 119. Näköpuhelimien kehittämisestä ja välillisestä merki-

tyksestä ks. Lipartito 2003.
570 Vrt. Winston 1998, 14–, 232–236. Campbell-Kelly ja Aspray (1996, 250) tunnustavat

niin ikään pelien merkityksen ja toteavat, että suositut pelit toimivat esimerkkinä ihmi-
sen ja koneen helposta, välittömän palautteen antaneesta vuorovaikutuksesta. Charles
Babbage, ”tietokoneen isä”, kehitti 1800-luvulla analyyttisten ja erotuskoneidensa lisäksi
eräänlaista automatisoitua näyttämöä, jolla oli ihmis- ja eläinhahmoja sekä kaksi šakkia
pelaavaa lasta. Babbage selvitti, tuottaisiko tällainen pelikonsepti voittoa. Hän tuli kiel-
teiseen lopputulokseen. (Csikzentmihályi 1999, 63–64).

571 Heike Weberin esitelmä 18.10.2002.
572 Spigel 2001, 60–61.
573 Apu 1964/43, 11; Apu 1965/01, 9.
574 Heinonen & Konttinen 2001, 203.
575 Ks. myös Kortti 2001.
576 Esimerkiksi Telefunkenin pari matkaradiomallia saivat nimet Lido ja Riviera. (Heike We-

berin esitelmä 18.10.2002.)
577 Salmi 2000, 166–167.
578 Radiokuuntelija 16/1955, 5 (Jokapaikan radio). Ks. myös Iskelmä 5/1962, 20–21 (Ke-

vään uudet transistoriradiot); Radiokuuntelija 24/1959, 28 (Airam-mainos Koko kesän
kestäviä paristoja matkaradioihin); Radiokuuntelija 21/1959 (Philips-mainos Hauskaa lo-
maa... viihtyisässä seurassa); Radiokuuntelija 14/1962, 6–7 (Auto- vai matkaradio?).

579 Radiokuuntelija 48/1957; Radiokuuntelija 50/1957, 3.
580 Carlat 1998; Spigel 1991, 75–77.
581 Heike Weberin esitelmä 18.10.2002.
582 Suomalaisista valmistajista esim. Salora esitteli vuonna 1953 ensimmäisen matkaradionsa

(Salora 450 M). Tehtaan ensimmäinen transistoriradio oli 1959 esitelty Salora Bambi.
Mallistoon kuului 1960-luvulla sellaisia laitteita kuin Safir, Capri, Minorita, Minor, Salo-
rita, Finntop ja Heli. Täystransistoroitu matkatelevisio Salora Junior 1 tuli markkinoille
1965, Junior II ja IIB, C sekä D sitä seuraavina vuosina. Näiden televisiomallien valmis-
tusmäärät pyörivät 2000 ja 3000 kappaleen välillä. Tiedot Salon Elektroniikkamuseo.
Television merkitys voimistui 1960-luvun kuluessa Suomessa. Televisiolupien määrässä
puolen miljoonan rajapyykki ohitettiin vuonna 1964 ja miljoonan syksyllä 1969. Radio-
lupienkin määrä nousi mutta paljon hitaammin. Vuonna 1965 radiolupia lunastettiin
puolitoista miljoonaa ja vuoden lopussa niitä oli 1 744 000 (Salokangas 1996, 161–162).

583 ”One can now picture a future investigator in his laboratory. His hands are free, and
he is not anchored. As he moves about and observes, he photographs and comments.
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Time is automatically recorded to tie the two records together. If he goes into the field,
he may be connected by radio to his recorder. As he ponders over his notes in the eve-
ning, he again talks his comments into the record. His typed record, as well as his
photographs, may both be in miniature, so that he projects them for examination.”
Vannevar Bush 1945 (As We May Think).

584 Bush 1945, <http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm>. Ar-
tikkelissa Bush pohtii tulevaisuuden teknologisia apuvälineitä, niiden suhdetta nykyisyy-
teen ja menneisyyden suuriin keksintöihin. Hän viittaa myös tieteen ja teknologian po-
pularisoitiin näyttelyissä ja messutapahtumissa. Ks. myös Campbell-Kelly & Aspray 1996,
286–288. Vannevar Bushin koneen populaarikuvasta ks. esim. VP maaliskuu 1960, 58.
Vannevar Bush esitteli esimerkiksi jo vuonna 1940 raportissaan ajatuksen tieteestä lop-
pumattomana rajaseutuna, jota uudisraivaajat kartoittavat (ks. esim. Pacey 1999, 181).

585 Strehl 1954, 37.
586 Campbell-Kelly & Aspray 1996, 212–214.
587 Edwards 1996, 264–267.
588 Tietokone 1/1966, 1 (Eero Kostamo: Suomi edelläkävijä tietokonealalla?).
589 Paju 2002, 69–70, 81–82, 86–88, 107–109, 163–164.
590 Reflacista ja SELCOsta ks. Seppänen 1993, 83–85; Erkki Mikolan kotisivut <http://

www.saunalahti.fi/~mikolat/erkki/erkki.html>; Savonjoutsi 2001, 120. Nimensä SELCO
sai henkilökunnan keskuudessa järjestetyn kilpailun perusteella. Muistelmatiedon mu-
kaan Oulun yliopistossa ja Nokialla johtotehtävissä työskennellyt Matti Otala puoles-
taan kehitteli harjoituksenomaisesti tietokonetta, jota käytettiin muun muassa tenttitu-
losten tarkistamiseen. (Pertti Jotunin haastattelut 26.10.1999, 22.8.2002.)

591 Ceruzzi 1998, 208–212.
592 IBM Katsaus 2/1967, takakansi; IBM Katsaus 4/1967, takakansi; IBM Katsaus 2/1968,

takakansi (Kun tämä wieniläinen lääkäri tarvitsi enemmän aikaa potilailleen, hän kutsui
IBM:n mukaan vastaanotolleen).

593 IBM Katsaus 2/1967, 31–39 (Juhani Kiiras: Tietokoneinsinööri avainasemassa. Insinöö-
ritoimisto Bertel Ekengrenin tietokoneosaston arkipäivää). Ks. myös. IBM Katsaus 4/1966,
17–19 (Alma Mater ja ATK Auran rannoilla); IBM Katsaus 4/1966, 21 (Aikapa aikaa ku-
takin. ATK:n ajanluku täsmentyy); IBM Katsaus 2/1967, 13–14 (Aimo Törn: Myös öisin
ja sunnuntaisin. Åbo Akademi takaa tietokoneella täystyöllisyyden Turussa.).

594 Ks. esim. Edwards 1996, 75–111.
595 Univac Uniscope 300 -päätteen mainos, ATK:n Tieto-Sanomat 2/1969, 28. Huom. myös

ATK:n Tieto-Sanomat 1/1969, takasivu ja Friden 5005 Computyper laskutuskoneen mai-
nos: ”Voiko laskutuskone olla näin pieni ja helppokäyttöinen ja näin edullinen. Kyllä voi
ja kyllä on!”. Ks. myös Paul Atkinsonin esitelmä 5.9.2002; ATK:n Tieto-Sanomat 1/1969,
12–15 (Timo Nuutila: Tietokone – kehittyvän johtamistaidon tehokas apuväline).

596 Upo-mainos Tämän jälkeen tietokone. Jukka Kortin arkisto.
597 Cit. Lukkonen 1997, 47–48.
598 Horrigan 1986; Pantzar 2000b, 33.
599 VP 1946/10, 53–56 (Tulevaisuuden talo – toteutuuko se); VP 1970/05, 62–68 (Bucky

Fuller, huomisen lähettiläs).
600 Spicer 2002, <http://www.ddj.com/documents/s=1493/ddj0003hc/do200006hc

001.htm>.
601 Honeywell-mainoslehtinen, julkaistu Spicer 2002. Ks. myös Honeywell series 16 <http://

www.sapere.demon.co.uk/computers/honeywell.html>.
602 Pantzar 2000b, 202.



285

603 Atk-sanastotoimikunta pyrki vakiinnuttamaan 1970-luvun alussa tiedin-termiä tietokone-
päätteiden nimitykseksi, mutta nimitys jäi vakiintumatta.

604 Maailmantelevisio. Kuvan ja sanan valta. TV1, 6.6.1975; Pirkka 5/1973, 20–22 (Martti
Tiuri: Kaapelitelevisio ja tietoverkko – viestinnän uusi kehitysvaihe). Ks. myös TM 1976/
03, 114–115 (Matti J. Jantunen: Tietokoneaika tulee koteihin); TM 1977/10, 66–68 (Ju-
hani Lompolo: Kaapelikaupunki); VP 10/1978, 18 (Tv-pelit); Saarikoski 2002b.

605 Mattelart 2003, 89, 99–102.
606 VP 1970/09, 17–20 (Harland Manchester: Opettajana tietokone); Ks. myös TM 1971/

10, 112–113 (Klaus Krogerus: Nyt etupäässä. Pikkukeksintöjä); TM 1977/08, 130 (HP-
67/97 pelipakkaus).

607 Apu 1973/03, 24–25 (Rautonen, Markku – Brandt, Martti: Tietokone lonkalta).
608 TM 1970/13, 38 (Tietokone ranteessa). Juttu perustuu ilmeisesti New Yorkissa 6.5.1970

tapahtuneeseen Pulsar -kellojen prototyyppien maailmanensiesittelyyn.
609 Ks. esim. TM 1970/16, 49 (Aikarobotti); TM 1972/02, 15 (Computer-kello); TM 1973/

20, 19 (Jokaisessa Omega Electroqwartz kellossa on palanen historiaa); TM 1975/08,
178 (Omega Time Computer); TM 1975/16, 150 (Rannelaskuri); VP 2/1975, 157
(Computer kello – itseajatteleva kello); VP 5/1976, 135 (Tulevaisuuden kello!); TM 5/
1978, 122 (Tekniikan uutisia: Rannetiedin henkilökohtainen tietokeskus).

610 Maggie Dennisin esitelmä 18.8.2000. Ks. myös Stephens & Dennis 2000.
611 TM 1973/04, 94–96 (Paavo Linnola: Liivintaskulaskimet).
612 TM 1973/04, 94–96 (Paavo Linnola: Liivintaskulaskimet); TM 1974/09, 92–101(Esko-

ensio Pipatti: Arvot on laskettu); TM 1975/01, 86–87 (Eskoensio Pipatti: Kulkuriluokan
tieteislaskurit). Ks. myös VP 11/1975, 26–29, 32, 37 (Emily ja Ola D’Aulaire: Tietoko-
ne taskussa); TM 13/1978, 92–96 (Eskoensio Pipatti: Valitse taskulaskin tarpeesi mukaan);
TM 14/1978, 26–27 (Eskoensio Pipatti: Nestekidenäyttö käy voittokulkua).

613 Stephens & Dennis 2000, 497. Laskinmainoksista ks. esim. VP 6/1976, 188–189 (Ant-
tilan loistotarjous. Sharp EL-8116 taskulaskin); TM 9/1978, 27 (mainos: Sharp, taskulaskin
melkein kuin tietokone); TM 9/1978, 29 (Sharp, tosiouhut taskulaskin jossa on äänimerk-
ki); TM 9/1978, 31 (Sharp, taskulaskin joka kulkee mukana kuin kynä); TM 9/1978,
33(Sharp, Ei koskaan paristojen vaihtoa! Sharp toimii aurinkokennoilla); TM 9/1978, 35
(Sharp, taskulaskin kuin taskukello); TM 18/1978, 13 (Miehille, joilla on luottokortit. Ca-
sion luottokorttikokoiset laskimet).

614 TM 1976/19, 94–109 (Hannu Ruokola & Eero Fallström: Digitaali vastaan osoitinnäyt-
tö. Kvartsikellot). Ks. myös TM 13/1978, 38–40 (Hannu Ruokola: Digitaalikelloja Japa-
nista) (Esiteltyjen kellojen hinnat vaihtelevat 760 markasta 1950 markkaan).

615 TM 1977/15, 7 (Voittajan aika. Tissot); TM 1976/22, 10 (Maailman ensimmäinen 5-oh-
jelmainen tietokonekello. Casiotron X-1); TM 1977/02, 20 (Maailman ensimmäinen!
CASIO kellolaskin); TM 1977/06, 125 (Mauri Salo: Monitoimikello Casio Computer
Quartz); TM 1977/10, 40–42 (Hannu Ruokola: Kaksi kellojättiä Japanista); TM 1978/
04, 16 (Abi. Matematiikan koe on nyt koe myös taskulaskimellesi); TM 1978/10, 117
(Tekniikan uutisia: MustaCasio); TM 1977/19, 6 (Casio lasketaan paremmaksi sillä); TM
1979/13, 12–13 (Casio mittaa aikaa maailman huipulla); TM 1979/13, 143 (Koulukansan
oma tietokone Musta Casio).

616 Hertz 1997, 33–37.
617 Ks. esim. TM 3/1976, 114–115 (Matti J. Jantunen: Tietokoneaika tulee koteihin).
618 VP 5/1978, 56 (Tv-pelit tulevat!).
619 Tv- ja videopelien esittelyretoriikasta ja visioista ks. TM 10/1971, 112–113 (Klaus Kroge-

rus: Nyt etupäässä. Pikkukeksintöjä); TM 18/1973, 66 (Klaus Krogerus: Kuvaruutu kisa-
kenttänä. Osallistuva uutuus kaikille televisioperheille); TM 04/1975, 86–87 (Klaus
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Krogerus: PIP-peli -osallistuva televisiopeli); TM 20/1976, 97 (Eero Fallström: Tele-peli);
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