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T asavallan tietokonelehti Skrolli on vuo-
desta 2012 alkaen ollut sekä koko Suo-
men että koko tietotekniikkakentän 

oma lehti. Tietokonekulttuurin rönsyt ja nii-
tä käsittelevät mediat ovat pirstaloituneet kup-
pikunniksi, jotka eivät aina ymmärrä tai tunne 
toisiaan – Skrolli pyrkii tarjoamaan puuttuvaa 
tietotekniikan kokonaiskuvaa aikaan ja karsi-
naan katsomatta.

Esikuvanamme ovat menneiden aikojen ko-
titietokonelehdet, jotka yhdistivät koodauksen 
ja pelit, hyötykäytön ja raudan rakentelun, sekä 
lukuisat eri tietotekniikka-alustat yksiin kan-
siin. Lukijat löysivät lehdistä virikkeitä, joita 
eivät tienneet etsivänsä. Olemme lisänneet re-
septiin aika-agnostisen kuvakulman eli käsitte-
lemme sekä uutta että vanhaa tietotekniikkaa ja 
niiden suhdetta toisiinsa.

Tehtävä ei ole helppo, sillä meillä kaikilla on 
omat kuplamme. On lohdullista havaita, et-
tei kuplautuminen katso ikää. Olemme hiljat-
tain kuulleet sekä opiskelijakommenttia Skrol-
lista seniorilehtenä että saaneet IT-eläkeläisiltä 
palautetta Commodore-juniorien pelilehdes-
tä. Kuppikunnat ja konesodat kumpuavat yhtä 
lailla keski-ikäisten sukupolvikokemuksista: 
1980-luvun tietokonehittejä, kuten Amigaa ja 
Ataria, voidaan näemmä edelleen käsitellä leh-
dessä liian vähän.

Kuulemmekin säännöllisesti toiveita keskit-
tyä johonkin tiettyyn aihealueeseen. Tämä on 
hyvin inhimillistä. Eräs lukijamme totesi itse-

tutkiskelun hetkellä, että tuppaa leimaamaan 
täytehölynpölyksi artikkelit, jotka eivät satu it-
seä kiinnostamaan. Emme kuitenkaan ole sen 
enempää retro- kuin pelilehtikään, vaikka kä-
sittelemme myös kyseisiä aiheita. Skrollissa ei 
myöskään julkaista "täytejuttuja" kuin poik-
keustapauksissa.

Skrolli antaa äänen laajalle otokselle tieto-
konekulttuuria ja haluaa rakentaa siltoja kup-
pikuntien välille. Kyseessä ei ole minkään yk-
sittäisen alakulttuurin, alustan tai aikakauden 
tietokonelehti. Skrolli on konesotien kirjeen-
vaihtaja ja rauhanvälittäjä. Lehtemme on nyky-
tiedon tulkki siinä missä historiankirjoittajakin. 
Monipuolinen sisältö edellyttää monipuolisia 
tekijöitä, joten toivotamme uudet kirjoittaja-
kandidaatit tervetulleiksi sähköpostiosoitteessa 
toimitus@skrolli.fi.

Ennen koronapandemiaa veimme Skrollin 
tekijöitä ja lukijoita tien päälle. Helsingin Jät-
käsaaren modernin tietokonemyymälän edestä 
startannut Skrollin museobussi suuntasi Tam-
pereelle Suomen pelimuseoon, jossa tutustuim-
me etenkin 70-, 80- ja 90-lukujen nuorison vi-
deopeleihin. Viimeisenä museopysäkkinä oli 
Suomen suurtietokonemuseo Jyväskylän Vaaja-
koskella. Kullakin etapilla henkilökunnan kes-
ki-ikä kasvoi 20 vuodella ja tietotekniikan ikä 
vieläkin enemmän.

Tervetuloa Skrollin yhdeksänteen vuosiker-
taan. Toivon, että myös se on matka sekä tut-
tuun että tuntemattomaan. 
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KULTTUURI

K uten niin moni merkityksel-
linen tietotekniikkatarina, 
myös Suomen tietokonemu-

seon tarina alkaa autotallista – tar-
kemmin ottaen jyväskyläläisen Ilari 
Taulion autotallista. Teknologiayritys 
IBM:llä tietokoneteknikkona työuran-
sa tehnyt Taulio (1933–2011) oli alka-
nut 1970-luvulla keräämään käytöstä 
poistuvia, jätelavalle tuomittuja lait-
teita ”yksityisiin tiloihinsa”, kuten asia 
muotoiltiin virallisemmissa yhteyksis-
sä. Käytännössä tämä tarkoitti autotal-
lia. Taulion kertoman mukaan tallin 
täytyttyä keräilykoneista hänen vai-
monsa oli kuitenkin muistuttanut au-
totallilla olevan muitakin käyttötarpei-
ta. Siitä se ajatus sitten lähti.

Museotoiminta käynnistyi vuonna 
1985 ensin tietojenkäsittelymuseotoi-
mikunnan nimellä ja vuodesta 1995 al-
kaen rekisteröitynä yhdistyksenä: Suo-
men Tietojenkäsittelymuseoyhdistys 
ry. Yhdistys pyörittää museota edelleen 
– talkoovoimin. Yhdistyksen nimihir-
viö kertoo omaa tarinaansa tietojenkä-
sittelyn syntyhistoriasta, joka ei alkanut 
tietokoneesta. Taulion syntymän aikaan 
1930-luvulla IBM mainosti jo tieto-

jen automaattista käsittelyä Suomessa, 
vaikka ensimmäinen tietokoneemme 
otettaisiin käyttöön vasta vuonna 1958. 
Aluksi tietoja käsiteltiin nimittäin säh-
kömekaanisilla reikäkorttikoneilla, jot-
ka suorittivat yksinkertaista lajittelua ja 
laskentaa.

Suomen Tilastollinen päätoimis-
to hankki reikäkorttikoneen jo vuon-
na 1923. Maamme ensimmäisen tieto-
koneen ilmestymiseen menisi tästä siis 
vielä 35 vuotta, suunnilleen yhtä kau-
an siis kuin Suomen tietokonemuseo 
on puolta vuosisataa myöhemmin ol-
lut olemassa. Ensimmäiset varsinai-
set tietokoneetkin olivat varsin pitkään 
vain yksi komponentti kokonaisuudes-
sa, joka rakentui reikäkorttipohjaisten 
työnkulkujen ja -laitteiden ympärille.

Tämä automaattisen tietojenkäsitte-
lyn tausta kuvastuu myös museon al-
kuperäisessä nimessä: Suomen tieto-
jenkäsittelymuseo. Kun Skrolli vieraili 
fyysisesti museolla ennen koronapan-
demiaa, sähköttömien näyttelyesinei-
den seassa ainoa käynnissä ollut lai-
te olikin IBM 82 -reikäkortinlajittelija. 
IBM 82 perustui tosin jo tyhjiöputkiin, 
joka oli elektromekaanisia koneita seu-

rannut, ensimmäisen sukupolven tie-
tokoneissakin käytetty teknologia.

Nykyisin museo tunnetaan Suo-
men tietokonemuseona. Museota voi-
si kuitenkin hyvin kutsua myös Suo-
men suurtietokonemuseoksi. Vaikka 
teknisesti museo kattaa myös suurtie-
tokoneita seuranneen minitietokone-
vaiheen ja henkilökohtaisia mikrotie-
tokoneitakin – kuten kotimaisia Nokia 
MikroMikkoja – on vähintäänkin ko-
tivaroiksi, nimitys suurtietokonemu-
seo kuvastaa paikkaa hyvin. Kaikki on 
suurta ja teollisen jykevää. ”Taulion 
autotalli” paisui ensin kirjaimellises-
ti luolaksi ja sittemmin liikuntasaliksi.

Ilari Taulio oli käynyt keskikoulun 
Joensuun lyseossa ja valmistui Helsin-
gin Teknillisestä oppilaitoksesta vuon-
na 1956 – siis juuri niihin aikoihin, 
kun tietotekniikka oli rantautumassa 
Suomeen ESKOn ja Ensi-tietokoneen 
myötä. Hänet palkattiin IBM:lle alku-
jaan huoltoinsinööriksi, josta tie vei 
muun muassa tietoverkkosuunnitteli-
jaksi. Taulion hoitamaan asiakaskun-
taan kuuluivat esimerkiksi Puolustus-
voimat, Valtion tietokonekeskus, Kela, 
Valmet, SOK sekä puunjalostusyhtiöi-

Yli 35 vuotta tietotekniikkamme säilömistyötä 

SUOMEN TIETOKONEMUSEO
Ensimmäinen Suomessa valmistettu tietokone ESKO ja innovaatioidemme huippuhetket ovat 

saaneet kodin Helsingistä, Tekniikan museosta. Tietokoneiden peli- ja mediahistoriaa on  
puolestaan taltioitu ansiokkaasti Tampereen Vapriikkiin. Mutta tutustuakseen siihen tietojen-

käsittelyn teolliseen selkärankaan, jolla sotien jälkeinen Suomi rakennettiin, on löydettävä 
tiensä entiselle armeijan varikolle Jyväskylään. Onneksi paikalle pääsee nyt myös verkossa.

Teksti: Janne Sirén           Aloituskuva: Suomen tietokonemuseo
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tä. Luettelo kertoo samalla omaa kiel-
tään siitä, kuka tietokoneita Suomessa 
noina ensimmäisinä vuosikymmeni-
nä käytti. Taulio jäi IBM:ltä eläkkeel-
le vuonna 1989.

Vanha työnantaja ja työntekijä eivät 
unohtaneet toisiaan. IBM muisti Ila-
ri Tauliota vielä vuonna 2007 On De-
mand Community Grant -palkinnolla, 
kiitoksena monivuotisesta vapaaehtois-
työstä tietotekniikan hyväksi. Taulio 
puolestaan suunnitteli näyttelyn IBM:n 
100-vuotisjuhlaan vielä viimeisinä elin-
viikkoinaan 2010-luvun alussa.

Kanavuoren salaisuus
Jyväskylän itälaidalla, entisessä Jyväs-
kylän maalaiskunnassa Vaajakoskella, 
sijaitsee Kanavuoren alue. Paikka tun-
netaan etenkin samannimisestä, 200 
metriä korkeasta kukkulasta, jolla ris-
teilee suosittuja luontopolkuja. Luon-
nonkauniit maisemat Leppäveden ran-
nalla eivät anna mitään vihjettä siitä, 
että ”vuori” on entinen ammustehdas. 
Kanavuoreen aloitettiin louhimaan luo-
lastoa talvisodan aikana, ja ensimmäi-
set tunnelit valmistuivat vuonna 1940. 
Vuonna 1944 luolastossa aloitettiin pis-
toolin patruunoiden valmistus, ja so-
tien jälkeen sinne säilöttiin sekä aseita 
että huoltovarmuusmateriaalia.

1960-luvulla Kanavuoresta tuli 
puolustusvoimien Suojeluvarikko ja 
1970-luvulta alkaen siellä valmistettiin 
muun muassa kaasunaamareita. Kuk-
kulan sisälle on louhittu useaan ker-
rokseen peräti 13 000 neliömetriä va-
rasto- ja työskentelytilaa. Vuonna 2006 
luolasto siirtyi yksityiseen hallintaan ja 
sinne majoittuivat muun muassa Tek-
niikan museon ja Alvar Aallon muse-
on varastotilat. Taustasta muistutti vie-
lä ampumarata.

Tapahtumien ajankohta oli otollinen 
myös Suomen tietojenkäsittelymuse-

olle, sillä museon tuolloin tiloinaan 
käyttämän varastohallin vuokrakus-
tannukset olivat nousseet kestämättö-
miksi – teema, josta olisi tuleva yksi 
museon toistuvista kohtalonkysymyk-
sistä. Alkuaikoina museo sai kiitet-
tävästi paikallista tukea. Museon ti-
lavuokran maksoi aluksi Jyväskylän 
kaupunki, ja myös yliopisto tuki muse-
on toimintaa. Julkinen tuki kuitenkin 
pienentyi ajan mittaan.

Niinpä vuonna 2007 Suomen tieto-
konemuseo muutti Kanavuoren luo-
lastoon, alivuokralaiseksi Jyväskylän 
yliopiston varastotiloihin. Tilava luo-
la tuli tarpeeseen, sillä museo arvioi 
tuolloin näyttelykokoelman koostuvan 
yli 1 500:sta keskusyksiköstä, näytöstä 
ja tulostimesta, joista osa oli huomat-
tavan suuria. Museopinta-alaa oli 250 
neliötä. Museolla oli lisäksi pienem-
piä näyttelyitä Jyväskylän yliopistol-
la ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
Dynamo-rakennuksessa, mutta kuten 
tämän artikkelin kuvituksestakin käy 
ilmi, kokoelman ainutlaatuisin osasto 
ei mitenkään mahtuisi koulujen aula-
tilojen lasivitriineihin.

Kymmenen vuotta myöhemmin 
Suomen tietokonemuseo oli taas sa-
man haasteen äärellä. Yliopisto tarvit-
si luolatilat itselleen sijoittaakseen nii-
hin kilometreittäin yliopiston kirjaston 
kirjoja. Historian oikkuna vanhat tie-
tokoneet joutuivat siirtymään sen pa-
perin tieltä, jota niiden seuraajat olivat 
kovaa kyytiä korvaamassa. Uudet tilat 
löytyivät onneksi samalta entiseltä va-
rikkoalueelta, nyt luolaston ulkopuoli-
sesta rakennuksesta. Suomen tietoko-
nemuseo pääsi muuttamaan vanhan 
varikon liikuntasaliin. Parhaat päivän-
sä nähnyt lakattu lautalattia ja koripal-
lokorit muistuttavat tilan historiasta.

Uudet, 185 neliön tilat olivat entisiä 
pienemmät ja kalliimmat, joten museo 

on joutunut hieman karsimaan ja myy-
mään kokoelmansa rönsyjä.1 Museoak-
tiivi Johannes Thelen pelasti joitakin 
koneita Lahteen. Museolla on edelleen 
myös vierailevia näyttelyitä, kuten uusi 
Tietotekniikan historiaa -näyttely Jyväs-
kylän yliopiston Agora-talossa, jossa on 
esillä tallennus ja tietoliikennemenetel-
mien kehitystä rumpumuisteista RAM-
eihin ja reikäkorteista modeemeihin. 
Pääosa Suomen tietokonemuseon koko-
elmasta on kuitenkin Kanavuoressa. 

Erilainen tietokonemuseo
”Varastonäyttely.” Tällä sanalla Suo-
men Tietojenkäsittelymuseoyhdistys 

1 Ainakin yksi tällainen entinen ”museo-
esine” on esiintynyt Skrollissakin (2019.4 
ja 2020.3). Allekirjoittanut osti aikanaan 
käyttämättömän Commodore 16 -tietoko-
neen Suomen tietokonemuseon ylijäämäko-
koelmasta.

Kanavuori (Kuva: Tiia Monto / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Museon vanhimpia aarteita vierailevassa 
näyttelyssä Jyväskylän yliopiston Agora-ra-
kennuksessa: Hollerith-reikäkortinlävistin 
1900-luvun alusta (keskellä etualalla), jota 
käytettiin väestönlaskennassa. (Kuva: Suo-
men tietokonemuseo)

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


ry:n nykyinen puheenjohtaja Mau-
no Poikonen kuvaili museota astues-
samme vanhan teollisuusrakennuk-
sen käytävältä entiseen liikuntasaliin. 
Hän oli kuullut nimityksen Tekniikan 
museon väeltä heidän käydessään pai-
kalla. Se on kieltämättä osuva. Tavan-
omaista, joskin pienehköä koulun lii-
kuntasalia muistuttavaa korkeaa tilaa 
halkovat oranssit varastohyllyt, täynnä 
vanhaa tietotekniikkaa. Olo on kuin 
Ikean noutovarastossa, tosin täällä ta-
vara kestää paremmin aikaa, eikä sen 
omatoimista ulos kantamista katsottai-
si yhtä hyvällä. Eipä sillä, että jaksai-
simme edes nostaa suurinta osaa esi-
neistä, kantamisesta puhumattakaan.

Nuoremmalle polvelle ja todennä-
köisesti useimmille eläkeläisillekin, 
jotka eivät ole itse tehneet tietokonei-

edessä. Cray-1 sopii silti tilan teolliseen 
tunnelmaan hyvin. Siinä missä ensim-
mäinen Suomessa rakennettu tietokone 
ESKO on tuotu varastomaisista ullak-
ko- ja kellaritiloista viettämään eläke-
päiviään spottivalojen alle Tekniikan 
museon prameaan pääsaliin, Suomen 
tietokonemuseossa koneet ovat taval-
laan lähempänä alkuperäisen tapais-
ta käyttöpaikkaansa.2 Näiden koneiden 
voisi hyvin kuvitella toimivan tällaises-
sa vanhassa teollisuusrakennuksessa.

Asiassa on vain yksi melkoisen iso 
mutta, joka on hillinnyt museon lai-
te-entisöintihankkeitakin: liikunta-
salin vaatimattomat sähkövalmiudet. 
”Vanhojen koneiden tehontarve on 
niin suuri, ettei museotilan 10A:n su-
lake riitä alkuunkaan!”, kuitattiin kysy-
mykseen museon Facebook-ryhmässä 
(facebook.com/suomentietokonemu-
seo). Kävisi jotakuinkin kuin Suomen 
IBM:lle, kun se esitteli vasta-asennetun 
Ensi-tietokoneen (IBM 650) käynnistä-
mistä Suomen Postisäästöpankin johto-
ryhmälle vuonna 1958. Ei mitään.

Tyhjiöputkia ja 
analogikoneita
Suomen tietokonemuseon kokoelman 
voi jakaa karkeasti viiteen osaan: tieto-
jenkäsittelyn alkuhämärien reikäkort-
tikoneet sekä tyhjiöputkiin perustu-
neet ensimmäiset suuret tietokoneet 
muodostavat kaksi eksoottisinta kate-
goriaa. Lähes yhtä erikoisia ovat tyh-
jiöputkia seuranneen transistoriaika-
kauden tietokoneet sekä myöhemmät 
varhaiset mikropiirikoneet, kuten Di-
gitalin PDP-11 -malli3 – eli minitie-
tokoneet, jotka eivät nykysilmin ole 
kovin ”minejä”.4 Tutuimmalta useim-

2 Museon Cray-1 teki varsinaisen työuransa 
ulkomailla. Se tuotiin Suomeen puhtaaksi 
näyttelyesineeksi vuonna 1990, CSC – Tie-
teen tieteellinen laskenta Oy:n tiloihin, sillä 
yhtiön varsinaista, varsin samannäköistä 
Cray X-MP EA/416 -konetta yleisö ei pääs-
syt näkemään.

3 Museossa on myös PDP-11:n venäläisval-
misteinen klooni CM 1403.

4 Tietotekniikkahistorian toistuvaisilmiönä 
sana ”mini” päätyy usein tarkoittamaan 
kaikkea muuta kuin pientä. Itse tietoko-
neiden lisäksi sama ilmiö on toistunut niin 
iPodeissa, SIM-korteissa kuin esimerkiksi 
USB- ja näyttöliittimissäkin. Henkilökoh-
taisen tietokoneajan kasvattien mittapuulla 
suurin levyke, 5¼-tuumainen lerppu, oli 
alkuperäiseltä nimeltään Minifloppy – oli-
han se pienempi kuin ne valtavat vanhat 

Cray-1S-supertietokone (alkuperäismallin julkaisu 1976). Crayssa tornin pyöreä muoto minimoi 
sen sisään asennettujen johtojen pituuden ja penkki kätkee sisäänsä virtalähteen. Kirjoitimme 
Craysta ja muista supertietokoneista Skrollissa 2014.1 otsikolla ”Laskentatehon linnakkeet”. 
Jutussa käsitellään myös myöhempiä supertietokoneita Suomessa. Saat maksuttoman pdf-leh-
den osoitteesta skrolli.fi/numerot, ja paperilehti on vielä myynnissä osoitteessa skrolli.fi/kaup-
pa. (Kuva: Janne Sirén)

den kanssa töitä, Suomen tietokone-
museo vaatii välitöntä aivojen uudel-
leenkalibrointia – eikä vain näyttelyn 
varastoluonteen vuoksi. Museon si-
säänkäynnin läheisyyteen sijoitetun 
neuvostoliittolaisen MIR-2-tietoko-
neen pelkkä virtalähde vaatii trukkia 
siirtelyyn. Salin perällä (aloituskuvas-
sa taaimmaisena, keskellä käytävän 
päässä) oleva IBM:n viiden megatavun 
kiintolevy, IBM 350 Disk Storage Unit, 
on vaatekaapin kokoinen. Vastaavasta 
kiintolevystä on historiallinen valoku-
va 1950-luvulta, jossa levyä puretaan 
lentokoneesta juurikin trukilla.

Nurkassa oleva Cray-1-supertietoko-
ne – taannoinen lahjoitus CSC - Tie-
teen tieteellinen laskenta Oy:ltä – näyt-
tää jopa vähän köykäiseltä ja nuhjuiselta 
muun huoneen täyttävän raa’an raudan 
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mille näyttänevät mikropiirikehityk-
sen huipentumaan eli mikroprosesso-
riin perustuneet mikrotietokoneet tai 
henkilökohtaiset tietokoneet. Niissä-
kin museon kokoelma painottuu am-
mattilaitteisiin.5 Vanhin esine on kä-
sikäyttöinen reikäkortin lävistin, joka 
on 1900-luvun alkuvuosilta. Kokoelma 
huipentuu 1990-luvulle, joskin muuta-
mia uudempiakin esineitä on.

Aivan ensimmäisenä, kun muse-
on ovista astuu sisään, vierailija kohtaa 
edessään leveän metallikaapin, jonka 
yläreunaan on kiinnitetty numerot 803. 
Jos joku erehtyy luulemaan sitä arkisto-
kaapiksi, tuskin on ainoa. Kaapin päälle 
mahdollisesti ripotellut Algol-ohjekirjat 
vain lisäävät kirjahyllymäistä tunnelmaa. 
Kyseessä on kuitenkin englantilaisen El-
liott Brothers -yhtiön toisen sukupolven 

kahdeksantuumaiset. Kun jokin asia kutis-
tetaan ensimmäisen kerran, siitä tulee hel-
posti ”mini”, vaikka ensimmäinen pienen-
nysleikkaus on yleensä vaatimaton, eikä 
varsinkaan jää viimeiseksi. Todella miniä 
saadaan vasta seuraavilla kutistuskierrok-
silla, jolloin tarvitaan muita nimiä, kuten 
”micro” tai ”nano”.

5  Suomen tietokonemuseossa ei ole juu-
rikaan niin kutsuttuja kotitietokoneita 
(n. 1977–1997). Joitakin kotitietokoneita 
museossa on ollut, ja tarkka silmä löytää 
kokoelmasta edelleen Apple II:n, Spectru-
min ja Amigankin, mutta kotien ”Commo-
dore-aikakauden” historialle on Suomessa 
niin paljon parempiakin museoita – etenkin 
Tampereen Vapriikissa – että tietokonemu-
seo on kertonut pyrkivänsä keskittymään 
vanhoihin ammattikoneisiin. 

Lehden kansikuvassa näkyy osia 
kolmesta Suomen tietokone-
museon koneyksilöstä: etualalla 
MIR-2, Neuvostoliitto (julkaistu 
1969), keskellä IBM System/360, 
USA (1964); ja takana Wegema-
tic 1000, Ruotsi (1960). Kaikki 
kuvan koneet ovat olleet aika-
naan käytössä Suomessa. Tark-
ka silmä huomaa MIR-2:n vie-
ressä venäläisen samovaarin. 
Sellainenkin todella on Suomen 
tietokonemuseossa, joskin vain 
museon lisäämänä koristeena – 
se ei ole MIR-2:n komponentti, 
eikä siihen kuulemma liity sen 
kummempaa tarinaa.

Elliott 803A -transistoritietokoneen kes-
kusyksikkö. Tietokone hankittiin aika-
naan Helsingin Kaapelitehtaan lasken-
takeskukseen, silloin kun Kaapelitehdas 
vielä oli kaapelitehdas.

Elliott 803A on tottunut olemaan 
esillä, sillä jo Kaapelitehtaan konesalis-
sa oli katsomo, josta konetta pääsi ih-
mettelemään. Mainitulla Algol-kielel-
lä ohjelmoitava Elliott pistikin pystyyn 
melkoisen show’n: Kunkin käskyn suo-
rittaminen aiheutti erilaisen äänen. 
Ohjelman etenemistä pystyi näin seu-
raamaan koneen ääntelystä. Kun ohjel-
ma päättyi, kone ryhtyi viheltämään. 
Etäseurantakin oli – se toteutettiin 
proosallisesti radiopuhelimella.

Suomen tietokonemuseon kokoel-
ma koostuu talkoolaisten keräämien 
ja pelastamien laitteiden lisäksi lah-

Suomen tietojenkäsittelymuseon perustajajäsenet, vasemmalta: Martti Hakala, Harri Grönberg, 
Paavo Salmela, Heikki Yliheikkilä, Kari Sokka ja Ilari Taulio. Etualalla mitä ilmeisimmin IBM 83 
-reikäkortinlajittelija (julkaistu 1955). Kyseinen kone ei tiettävästi ole enää museon kokoelmas-
sa, mutta sen vanhempi edeltäjämalli on. (Kuva: Suomen tietokonemuseo)

joituksista. Museolla on näyttelyssään 
jonkin verran myös lainalaitteita, esi-
merkiksi edellä mainittu IBM:n kiinto-
levy on osa IBM 305 Ramac -tietoko-
netta (julkaistu 1956), joka on lainassa 

Kuva: Janne Sirén
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on teknisesti melko lähellä Suomen 
ensimmäistä toimivaa tietokonetta, 
IBM 650:tä (Ensi). Suurliikemies Axel 
Wenner-Grenin eli Wegen säätiö lah-
joitti Wegematicin Turun alueen kor-
keakoulutoimijoiden yhteiselle Turun 
matematiikkakoneyhdistykselle 1950- 
ja 1960-lukujen vaihteessa. Kone saa-
tiin käyttöön vuonna 1960 ja se toimi 
tehtävässään vuoteen 1965. Suomen 
tietokonemuseon yksilö ei kuitenkaan 
ole tämä kone6, vaan kenties jopa his-
toriallisempi yksilö – museon kone 
on nimittäin ollut Helsingin yliopis-
ton fysiikan laitoksen käytössä vuo-
sina 1961–1964. Kyseessä oli yliopis-
ton toinen tietokone. Ensimmäinen oli 
ESKO.

Wegematicista katsottuna käytävän 
toisessa päässä on EAI:n (Electronic 
Associates, Inc.) 640/680-tietokone. Ky-
seessä on analogi-digitaali-hybridiko-
ne – 640-osa on digitaalinen ja 680-osa 
analoginen. Analoginen osa käsitteli 
ykkösten ja nollien sijaan analogisia sig-
naaleja. Analoginen ohjelmointi tapah-
tui kytkemällä laitteen komponentteja 

6 Wegematic 1000 -koneita valmistettiin 
tiettävästi 12 kappaletta, joista puolet lah-
joitettiin yliopistoille. Koneista peräti kaksi 
tuli Suomeen, toinen Turkuun ja toinen 
Helsinkiin. Suomen tietokonemuseolla oli 
aikaisemmin tieto, että heidän koneensa 
olisi tämä Turun kone – tarkka silmä huo-
maa tällaisen kyltin lehtemme kannen valo-
kuvastakin. Turusta tuli kuitenkin sanaa, 
että Turun kone on toisessa kokoelmassa.

Bisneksiä Ihmisiä 
Muistumia
Suomen tietokonemuseolla on vie-
lä yksi linkki IBM:ään. Se on sa-
malla yksi ”museoesine”, jota mu-
seo on aktiivisesti myös jakanut 
pois: Suomen IBM-väen kollektii-
vinen muistelmateos Bisneksiä Ih-
misiä Muistumia, osat I ja II (ks. 
Skrolli 2020.3). Museon Timo Nii-
nistö muisti kirjojen tarinan. Kir-
jan kirjoittajat ja Ilari Taulio oli-
vat työtovereita IBM:llä. Kirjoittajat 
painattivat kirjat omakustantee-
na 2000-luvun alkukymmenellä, ja 
myymättä jääneet kappaleet he lah-
joittivat tietokonemuseolle.

Kirjoissa ei suoraan käsitellä Jy-
väskylän museota – pääosassa ovat 
eri henkilöt – mutta kirjat doku-
mentoivat samaa historiallista maa-
ilmaa IBM:n väen perspektiivistä. 
Suomen tietokonemuseo on sit-
temmin lahjoittanut ja myynyt kir-

joja sekä antanut niitä vastikkeena 
joukkorahoituskampanjoissa. Yk-
kösosaa ei ole enää jäljellä, mutta 
jatko-osaa on parikymmentä. 

Sisällöltään arvokkaita ja paikoit-
tain hulvattoman hauskoja teok-
sia harvinaisen pitkällä aikajänteel-
lä: 1930-luvulta 2000-luvun alkuun. 
Kirjoihin voi tutustua myös joissa-
kin kirjastoissa (ks. finna.fi).

EAI 640/680 -analogi-digitaali-hybriditietokone. Kuvan isot kytkentälevyt ovat vaihdettavia analogisia ”ohjelmia”. Käytössä oleva ”media” on 
kuvassa vasemmalla ylhäällä. (Kuva: Janne Sirén)

Tekniikan museolta. Kiintolevyn li-
säksi IBM 305 Ramac koostuu tulos-
timesta (nopeus 80 riviä minuutissa), 
reikäkortin lävistäjästä (100 korttia 
minuutissa), keskusyksiköstä ja virta-
lähteestä sekä operaattorin konsolista, 
jossa on kortinlukija (125 korttia mi-
nuutissa). Konemalli oli runsaasti esil-

lä esimerkiksi 1950-luvun lopussa jär-
jestetyissä ”atomiajan” näyttelyissä. 
IBM 305:llä toteutettiin myös ensim-
mäistä kertaa olympialaisten tuloslas-
kenta vuoden 1960 talvikisoissa.

Ramacista seuraavan museokäytä-
vän perällä on ruotsalainen Wegema-
tic 1000 -tyhjiöputkitietokone, joka 
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piuhoilla toisiinsa. Analogiset ohjelmat 
olivat suuria fyysisiä kytkentälevyjä, 
joita pystyi vaihtamaan kuin massiivisia 
levykkeitä. Hybriditietokoneen järjes-
telmästä teki 690-osa, jolla tietoa pystyi 
muuttamaan molempiin suuntiin: ana-

logisesta digitaaliseksi tai digitaalisesta 
analogiseksi.

EAI:ta käytetti muun muassa Valtion 
teknillinen tutkimuslaitos Suomen en-
simmäisen ydinvoimalan simulaatio-
mallin kehittelyyn.

Kadonneita käsitteitä
Koska Suomen tietokonemuseossa ei 
ole juurikaan päällä olevia tietokonei-
ta, koneiden fyysiseen olemukseen tu-
lee kiinnitettyä tavallista enemmän 
huomiota. Siinä riittääkin ihmeteltä-

Museo virtuaali- 
todellisuudessa
Suomen tietokonemuseon virtuaali-
näyttely avautuu tämän Skrollin ilmes-
tymisen aikoihin ja löytyy osoittees-
ta suomentietokonemuseo.fi. Pääset 
perille myös Skrollin verkkojatkojen 
(skrolli.fi/numerot) kautta. Sisäänpää-
sy maksaa viisi euroa. Yksi virtuaali-
näyttelyn valinnainen ominaisuus on 
tuki keinotodellisuussilmikoille. Näyt-
tökatselusta siirrytään virtuaalitodel-
lisuuteen napsauttamalla silmikkoku-
vaketta (View in VR) museonäkymän 
oikeassa alakulmassa. Oculus Quest 
-silmikoilla ei tarvitse edes ulkoista 
PC:tä/selainta, sillä Oculus Browseril-
la voi tehdä saman tempun suoraan sil-
mikosta.

Pääsimme testaamaan virtuaalimu-
seota Oculus Quest 2:lla ennen sen 
julkistusta. Virtuaalimuseo on toteu-
tettu sarjana 360 asteen valokuvia, jot-
ka muodostavat saumattoman, mu-
seosalin kokoisen tilanäkymän. Niin 
vaikuttava kuin tämä näkymä on ruu-
dulta, se on vieläkin vaikuttavampi 
keinotodellisuuslaseilla. Suurin syy on 

kuvattujen asioiden mittakaava. Ar-
vostaakseen vanhojen tietokoneiden 
massiivisuutta ne on nähtävä aidon 
kokoisina. Yksi haaste tiukasti 360 as-
teen valokuviin perustuvalla keinoto-
dellisuudella tosin on: Korkeus, jolta 
kuvat on otettu, ei vaihtele katselijan 
pituuden mukaan. Pituudesta riip-
puen museokoneet voivat siis vaikut-
taa suuremmilta tai pienemmiltä kuin 
paikan päällä. Näin keskinkertaisen ja 
keskimittaisen miehen perspektiivistä 
virtuaalimuseon koneet näyttävät aa-
vistuksen massiivisemmilta. Tämä ei 
pitoja pahenna, mutta mainittakoon.

Käyttäjä voi katsella vapaasti ym-
pärilleen kussakin pisteessä sekä hyp-
pelehtiä lattiaan merkityltä valokuva-
uspisteeltä toiselle. Matterport, jolla 
virtuaalimuseo on toteutettu, mainos-
taa vapaata kävelemistä virtuaalito-
dellisuudessa, mikä käytännössä tar-
koittaa vapautta osoittaa mitä tahansa 
kuvauspistettä ja loikata sinne. Kuu-
den vapausasteen virtuaalijuoksua 
ei siis vielä ole luvassa. Virtuaalimu-
seossa kuvauspisteitä on varsin run-
saasti tilaan nähden, joten sopivan 
katselukulman löytäminen ei kuiten-
kaan yleensä ole ongelma. Yksi olen-

nainen puute VR-näkymässä vielä on: 
museoon ripoteltuja tietoiskuja (väri-
palloja) ei voi tarkastella virtuaalito-
dellisuudessa. Matterport on lupaillut 
ominaisuutta vuodesta 2017 lähtien. 
Vahvistimme asian vielä museon vir-
tuaalikuvanneelta Antti Nymanilta, 
joka totesi samansuuntaisesti: ”Mat-
terport on sanonut, että on tuomassa 
ominaisuuden.” Joten ehkäpä pian…

Virtuaalimuseo on ehdottomasti 
yksi aidoista hyötykäyttökohteista vir-
tuaalisilmikolle, jos sellainen sattuu 
taloudesta löytymään. Koko museo-
käyntiä ei kannata viettää virtuaali-
todellisuudessa – etenkään kun puo-
let ilosta on niissä tietoiskuissa, jotka 
näkee vain ruudulta – mutta vähin-
tään yksi rauhallinen virtuaalitodelli-
suuskierros on suositeltavaa mahdut-
taa aikatauluun. Kyllä toimii.

Kun pandemiatilanne taas sallii, Suo-
men tietokonemuseossa voi käydä 
myös paikan päällä. Talkoovoimin yl-
läpidetty museo on normaalioloissakin 
auki rajallisesti, joten aukioloajat kan-
nattaa tarkistaa museon kotisivuilta 
tai sopia käynnistä erikseen.

Wegematic 1000 (julkaistu 1960) virtuaalimuseossa. Mikropiirien sijaan tämän ensimmäisen sukupolven tietokoneen sisuskalut täyttävät 
tyhjiöputket. (Kuva: Suomen tietokonemuseon virtuaalimuseo)
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vää, eikä vain laitteiden suuren koon 
tai vanhimpien tyhjiöputkikoneiden 
kummallisten sisuskalujen vuoksi. 
Myös vanhojen tietokoneiden fyysiset 
käyttöliittymät ovat nykyperspektiivis-
tä vieraita. Putkinäyttöjä ja vähän eris-
kummallisia näppäimistöjä on toki ri-
poteltu sinne tänne, mutta eniten 
huomiota herättävät ohjauspaneelit.

Näppäin- ja valopaneelit, joilla tieto-
koneen sisuskalujen tilaa on voinut val-
voa ja hallita kuin ydinvoimalaa kon-
sanaan, ovat vaikuttavia. Pari toistuvaa 
yksityiskohtaa tarttuu silmiin: Ensin-
näkin useissa tietokoneissa on käyttö-
tunteja mittaava mekaaninen ”matka-
mittari”. Toinen asia on Emergency Pull 
-kytkin, joka löytyy useista IBM:n ko-

neista. IBM System/360:n ohjekirjan 
mukaan kytkimestä vetäminen sam-
muttaa virrat tietokoneesta ja kaikista 
sen hallitsemista lisälaitteista siten, että 
vain huoltoammattilainen pystyy pa-
lauttamaan sähköt. Kyseinen jekkunap-
pi näkyy myös tämän Skrollin kansiku-
vassa IBM-paneelin yläkulmassa, joskin 
punainen väripinta on kadonnut histo-
riaan.

Oma lukunsa ovat massamuistit, jot-
ka vievät ison osan Suomen tietokone-
museon pinta-alasta. Todennäköisyy-
det, että suuri laatikko, jota katselet, on 
tietokoneen sijasta jonkinlainen muis-
ti tai massamuisti, ovatkin varsin suu-
ret. Esimerkiksi suurikokoisia kiintole-
vyjä on museossa useita muitakin kuin 

edellä mainittu Ramac. Yksi tällainen 
on IBM 3380 Direct Access Storage De-
vice (1980), joka on esillä avattuna. Suh-
teellisen myöhäisestä julkistusvuodesta 
huolimatta kyseessä on huonekalun ko-
koinen kapistus. Ramacin viidestä me-
gatavusta 3380:n kapasiteetti oli kui-
tenkin kasvanut peräti 2,52 gigatavuun 
– vajaan 25 vuoden kehityksen kiteytys.

Kiintolevyjä täydentävät erilaiset nau-
ha-asemat, rumpumuistit sekä koko-
nainen seinällinen reikäkorttikoneita. 
Saksalaisen Zuse Z23 -transistoritieto-
koneen (1961) yhteydestä löytyy myös 
reikänauhan lukija. Menneen maail-
man reliikkejä. Niiden säilömisellä on 
kuitenkin puolensa. Kun jonkun tahon 
tarvitsee lukea todella vanhoja medioi-

Neuvostoliittolainen MIR-2 (julkaistu 1969) lattiatasossa. Koneen erikoisuus oli interaktiivinen käyttöliittymä, jota ohjattiin kuvaputkinäyttöön 
kytketyllä valokynällä. Kynä näkyy putkinäytön oikeassa alanurkassa. Suuri neliömäinen laitteisto ylähyllyn vasemmassa laidassa on tietoko-
neen virtalähde. MIR-2 oli käytössä Teknillisessä korkeakoulussa, Helsingissä, vuodesta 1974 alkaen, ja se lahjoitettiin Suomen tietokonemuse-
olle vuonna 2003. (Kuva: Suomen tietokonemuseo)
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Akateeminen 
kulma
Suomen tietokonemuseota on 
paitsi tuettu, myös tutkittu Jy-
väskylän yliopistolla. Emmi 
Tittosen tutkimustyöstä on il-
mestynyt sekä raportti Suomen 
tietojenkäsittelymuseoyhdistyk-
sen muutto, dokumentointipro-
jekti ja ”kokoelman helmet” että 
artikkeli Tekniikan Waiheita  
-lehden numerossa 4/07. Link-
ki artikkeliin verkkojatkoilla: 
skrolli.fi/numerot.

ta, yhteydenotto museoon voi pelastaa 
päivän. Museolla on esimerkiksi laittei-
ta 1960- ja 1970-lukujen vaihteen kah-
deksan tuuman levykkeiden muunta-
miseksi korppumuotoon.

Viime aikoina vanhoja laitteita on 
lainattu lähinnä PR-kuviin ja televisi-
oon7, mutta vielä 2000-luvun alussa da-
tansiirtopalveluille oli yllättävääkin ky-
syntää. Museon laitteistojen avulla on 
siirretty muun muassa vanhaa reikä-
korttidataa moderneille tietokoneille. 
Viimeisimmät reikäkorttien lukutehtä-
vät tulivat Suomen ilmavoimilta, joka 
sai vuosittain Hornetien varaosien päi-
vitysluettelon reikäkorteilla. Euroopas-
ta löytyi kaksi paikkaa, jossa muunnos 
muistitikulle pystyttiin tekemään: Lon-
toossa ja Jyväskylässä. Viimeisin keikka 
tehtiin 2003, minkä jälkeen reikäkort-
tien tilalle on ilmeisesti löydetty jokin 
toinen sotilaskäyttöön riittävän ”hak-
keriturvallinen” lähetystapa.

MIR-2
Museon ehdoton vetonaula on kui-
tenkin Neuvostoliitosta: transistori-
tietokone MIR-2 (МИР-2, julkaistu 
1969), josta osa komeilee etualalla tä-
män Skrollin kannessa. Koneita val-
mistettiin tiettävästi vain seitsemän, ja 
niitä on jäljellä enää kaksi kappaletta. 
Toinen Jyväskylässä ja toinen Ukrai-
nassa – MIR-tietokoneperheen kehit-
ti nimittäin Ukrainan kyberneettinen 

7 Suomen tietokonemuseo esiintyy Ylen 
Laika, Lada, Marx ja mä -ohjelman 
kolmannessa jaksossa ”Taistelu tietoko-
neen sielusta”. Areenassa: areena.yle.fi/1-
50095887

instituutti 1960- ja 1970-luvuilla, joh-
tajanaan tunnettu matemaatikko ja 
neuvostotietotekniikan isä Viktor M. 
Glushkov (1923–1982). 

MIR-2 on suunniteltu suorittamaan 
ensisijaisesti matemaattisia ja analyyt-
tisia tehtäviä. Niinpä tietokonetta ohjel-
moitiin Analitik-kielellä (Аналитик), 
joka oli ALMIR-65-kielen jatkojalos-
tus. Kielestä kehitettiin myöhemmin 
Analitik-74- ja Analitik-2010-versi-
ot. Koneelle annetun tehtävänkuvan 
mukaisesti Analitikin ominaisuudet 
painottivat matemaattista analyysia. 
Kielestä löytyi suoraan vakioarvot esi-
merkiksi piille ja Neperin luvulle sekä 
symbolit äärettömälle, neliöjuurelle ja 
summalle. Bittien sijaan koneella pyö-
riteltiinkin pääasiassa desimaalilukuja.

Suomen tietokonemuseon kone on 
ilmeisesti myös ainoa neuvostoliitto-
lainen MIR-tietokone, joka on edel-
leen entisen Neuvostoliiton rajojen ul-
kopuolella.

Museon tulevaisuus
Suomen tietokonemuseolla on taka-
naan jo yli 35 vuotta – ja yli neljäkym-
mentä, kun ajanlasku aloitetaan siel-
tä Ilari Taulion autotallista. Tätä juttua 
varten otimme jälleen yhteyttä museon 
nykyvetäjään Mauno Poikoseen, joka 
oli esitellyt meille museota myös paikan 
päällä. Hän suostui mielellään haasta-
teltavaksi. Kun museon tulevaisuus tuli 
puheeksi, Poikonen ryhtyi filosofisek-
si: ”Kiinnostus tietotekniikan historiaa 
kohtaan on vähäistä. Johtuisiko se siitä, 
että se on vielä liian nuorta. Löytyykö 
Suomesta riittävästi taloudellisia resurs-
seja meidän oman tietoteknisen histori-
amme tallentamiseen?”

Poikonen tietää, mistä puhuu. Mu-
seoyhdistys on yleishyödyllinen voit-
toa tavoittelematon yhdistys, ja sen 
toimintaa pyöritetään vapaaehtoistyö-
nä. ”Joudumme nyt itse hankkimaan 
rahoitusta toimitilan vuokraan. Kak-
si kertaa on järjestetty joukkorahoitus-
kampanja, mikä on auttanut merkit-
tävästi. Mutta jotta toimintaa voidaan 
jatkaa, tarvittaisiin tukea jatkossakin. 
Avustukset on usein tarkoitettu johon-
kin projektiin, ja niitä ei saa käyttää 
kiinteisiin kuluihin.”

”Usein todetaan, että hyvä kun jak-
satte ylläpitää vanhoja laitteita, mutta 
se ei valitettavasti riitä, siihen tarvitaan 
myös taloudellista tukea.” Taloudelli-
sen tuen saaminen vuokrakuluihin ei 
ole ainoa suuri haaste. Suuri haaste on 

myös uusien vapaaehtoistyötä tekevien 
saaminen mukaan toimintaan: ”Ny-
kyisten aktiivijäsenten keski-ikä lähes-
tyy 70:tä vuotta ja voimavarat alkavat 
hiipua”, Poikonen ynnäilee. ”Merkittä-
välle kokoelmalle pitäisi löytää jatkaja 
tai saada taloudellista tukea nykyisen 
toiminnan jatkumiselle.”

Ehkäpä suurin yllätys on yrityselä-
män vähäinen rahallinen tuki muse-
olle – etenkin, kun museon taltioima 
historia on pitkälti yritysten histori-
aa. Museon joukkorahoituksissa on 
ollut tarjolla verrattain edullisia yri-
tyspaketteja, ja monen suuren tekno-
logiayrityksen budjetissa mitättömän 
pieni tukisumma olisi museoyhdis-
tykselle iso raha. Silti yrityslahjoituk-
sia on saatu lähinnä paikallisyrityksil-
tä, pieniltä toimijoilta ja yhdistyksiltä. 
(Journalistisen etiikan nimissä mainit-
takoon, että näiden pienimuotoisten 
tukijoiden joukossa on Skrollia julkai-
seva Skrolli ry, ja myös allekirjoittanut 
on tukenut museota.)

”Yritykset ajattelevat, että yhteiskun-
nan pitäisi huolehtia tietotekniikan 
historiasta, ja julkinen puoli ihmet-
telee, miksi tietotekniikan yrityksiä 
ei kiinnosta niiden historian tallen-
nus, kun julkisen puolen rahaa ei sin-
ne riitä”, Poikonen puntaroi. Varhais-
ten suurtietokoneiden varastonäyttely 
ei ehkä ole kovin someseksikäs, mutta 
kulttuurihistoriallisesti arvokas se on. 
Nähdäkseni tässä olisi Suomen IT-yri-
tyksillä ratkaisun paikka…

Lisärahoituksella haetaan toki mui-
takin tavoitteita kuin pelkästään van-
han jatkumista. Suomen tietokone-
museo on jatkanut uusiutumistaan 
kiitettävästi, mistä on merkkinä maa-
liskuussa 2021 avattu uusi virtuaali-
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näyttely. Tulevina rahoitustavoitteina 
on myös joidenkin vanhojen koneiden 
entisöimistä toimintakuntoon. Tämä 
onkin samalla lähes ainoa kritiikki, 
jonka museolle kehtaa antaa. Tieto-
tekniikan toinen puolisko – ohjelmat – 
jäävät näkemättä, niin kauan kuin ko-
neet pysyvät vaiti.

Museo on jatkanut myös kokoel-
mansa dokumentointia. Ideoita riit-
tää: ”Vuonna 2023 tulee kuluneeksi 100 
vuotta, kun ensimmäiset reikäkorttiko-
neet tulivat Suomeen. Siitäkin saisi hy-
vän dokumentin, kun löytyisi rahoittaja 
sekä tekijä – esimerkiksi Kelan histo-
riasta reikäkorteista nykyiseen verkon 
kautta tapahtuvaan palveluun.”

Onneksi kaikilla meillä on mahdol-
lisuus tukea museon toimintaa helpos-
ti pienellä panoksella: käymällä muse-
on virtuaalinäyttelyssä. Museokäynnille 
voi lähteä perinteisesti ruudulta käsin 

tai vaikkapa virtuaalisilmikko päässä. 
Sisäänpääsy maksaa viisi euroa, ja virtu-
aalinäyttely löytyy osoitteen suomentie-
tokonemuseo.fi sekä Skrollin verkkojat-
kojen (skrolli.fi/numerot) kautta. ”Uusi 
virtuaalimuseonäyttely vaikuttaa hyvin 
paljon Suomen tietokonemuseon tule-
vaisuuteen!” Poikonen päättää.

Epilogi
Palataan lopuksi sinne Ilari Taulion au-
totalliin 1970-luvulle. En tiedä, millai-
nen se oli, ja ehkä parempi niin. Sanka-
rithan ovat aina suurempia, kun heitä ei 
varsinaisesti kohtaa. Voin kuvitella Tau-
lion laittamassa ensimmäisen ja sitten 
toisen koneen talteen, sen sijaan että ne 
olisi kärrätty leasing-sopimusten päät-
teeksi kaatopaikalle. Olennaista min-
kä tahansa museotoiminnan ja eletyn 
historian taltioimisessa on nähdäkse-
ni kolme asiaa: joku ottaa ensimmäi-

Kiintolevyjärjestelmiä: Etualalla vasemmalla HP EVA 8100 Disc System (2007) ja sitä vastapäätä oikealla IBM 3380 Direct Access Storage De-
vice (1980). HP:n kapasiteetti tässä konfiguraatiossa on 46 teratavua, IBM:n 2,52 gigatavua. (Kuva: Suomen tietokonemuseon virtuaalimuseo)

sen askeleen ja taltioi asian, sitten joku 
toinen ottaa toisen askeleen ja pitää sen 
asian tallessa – ja kolmantena askelee-
na toistetaan edellistä askelta loputto-
miin. Pelin armoton henki on, että ket-
ju katkeaa usein peruuttamattomasti, 
jos mikä tahansa askel jää pois.

Ilari Taulio otti aikanaan ensimmäisen 
askeleen. Varhainen museotoimikun-
ta ja sittemmin museoyhdistys aktiivei-
neen on ottanut toisen ja kolmannenkin. 
Toivottavasti suomalaisesta tietokoneyh-
teisöstä on jatkamaan ja tukemaan sen 
kolmannen askeleen ottamista myös tu-
levaisuudessa. Tässä hengessä annetaan 
vielä museomatkamme loppupuheen-
vuoro Mauno Poikoselle.

”Suomessakin tietokoneet ovat ke-
hittyneet suurin harppauksin vii-
meisen 60 vuoden aikana. Suurista 
huoneen kokoisista keskuskoneista tas-
kussa pidettäviin älypuhelimiin. Kehi-

Suomen tietokonemuseon viimeaikaisia tukijoita. Isojen IT-nimien puute on yllätys.
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Lisää luettavaa 
Skrollissa: Neuvostoliiton ja itäblo-
kin tietokoneiden historiaa, 2013.1; 
Toisenlaiset tietokoneet, 2016.1;  
Upeat ja unohdetut Unix-koneet, 
2015.2; Suomalaiset tietokoneet, 
2020.3; Suomen tietokonemuse-
osta 2018.4 (s. 77), 2019.4 (s. 73) 
ja 2020.3 (s. 15). Yli vuoden van-
hat pdf-lehdet maksutta osoitteesta 
skrolli.fi/numerot ja paperilehdet 
Skrolli-kaupasta: skrolli.fi/kauppa.

Johannes Thelenin blogi Ennen 
mikrotietokoneita – Kun koneet oli-
vat rautaa, muistit ferriittiä ja tal-
lennusmedia paperinauhaa: ennen-
mikrotietokoneita.blogspot.com.

Museomestari 
muistelee
 
Toimin itse HP:n huoltoedustajana 
Jyväskylässä 1980-luvulla. Siihen ai-
kaan keskustietokoneiden levyase-
missa käytettiin vaihdettavia levypak-
koja. Levyasemat piti huoltaa kolmen 
kuukauden välein: vaihdettiin ilman-
suodattimet, puhdistettiin lukupäät ja 
tarkastettiin puhaltimet ynnä muu-
ta sellaista. Huolto tehtiin työaikana, 
eli sovittiin asiakkaan kanssa sopiva 
huoltoaika, esimerkiksi keskiviikko-
na kello 11–13. Tämä tarkoitti, että 
koko järjestelmä oli silloin pois käy-
töstä. Käyttäjille laitettiin ilmoitus, 
että tietokone ei ole silloin käytettä-
vissä huollon takia. Tämä oli ihan 
normaalia, ja kaikki hyväksyivät sen. 
Minkälainen meteli tulisi nykyisin, 
jos ilmoitettaisiin että järjestelmä on 
huollon takia kaksi tuntia pois käy-
töstä keskellä työpäivää?

Kaikki isot laitetoimittajat kou-
luttivat omat huoltoedustajansa itse 
omiin laitteistoihinsa. Kun menin 
vuonna 1983 HP:lle, peruskurssi kes-
ti yhdeksän viikkoa – Ranskassa. Ja 

sitten vuosittain 1–2 viikon kursseja 
aina, kun isompia uusia malleja tuli 
myyntiin. Vanhemmilta huoltoedus-
tajilta kuulin, että 1970-luvulla oli 
tyypillistä alkuun kolmen kuukau-
den koulutus Yhdysvalloissa. Laite-
toimittajien koulutus siirtyi pääosin 
kotimaahan 1990-luvulla, ja nykyi-
sin se taitaa olla itseopiskelua netin 
kautta ja tentti lopuksi. Tietoteknii-
kan laitepuolen koulutus alkoi Suo-
messa 1970-luvun puolivälissä Raa-
hessa.

Joskus oli kiire: Olin Rauman pa-
peritehtaalla Measurexin huolto-
edustajana 1978. Huoltopäällikkö 
Kauniaisista soitti minulle ja kysyi 
ensimmäiseksi: ”Onko sinulla lento-
lupakirjaa, nyt on kiireinen tapaus?” 
Vastasin että ei minulla ole (muu-
tamalla kollegalla oli). Huoltopääl-
likkö kertoi, että ota mukaasi pari 
varaosakorttia ja lähde heti autol-
la ajamaan Porin lentoasemalle, hän 
hoitaa sinne pienkoneen, jolla vara-
osat viedään heti Kajaaniin.

Oli nimittäin niin, että ainoastaan 
Raumalla oli juuri ne varaosat, jot-
ka tarvittiin Kajaanissa. Siellä oli yh-
den paperikoneen ohjaustietokone 

rikki ja se piti saada kuntoon mah-
dollisimman pian. Paperikoneen pi-
täminen pysähdyksissä oli kallis-
ta. Laitetoimittajan piti näyttää, että 
pystyy ripeään toimintaan, maksoi 
mitä maksoi!

Mauno Poikonen
puheenjohtaja, Suomen Tietojen- 
käsittelymuseoyhdistys ry

P.S. Jäin eläkkeelle, kun täytin 60 ja tun-
tui että olisi mukavaa saada kiinnosta-
va harrastus. Olin kuullut tietokone-
museosta jo työvuosina, mutta en ollut 
vieraillut siellä. Tunsin Ilari Taulion, 
ja hän oli useamman kerran pyytänyt 
käymään museolla. Sitten kun kerran 
kävin tutustumassa, tuntui luonteval-
ta lähteä mukaan museon toimintaan 
ja tavata muita samoista asioista kiin-
nostuneita. Kun aloitin 2013, meitä oli 
viikoittaisessa tapaamisessa noin kym-
menen aktiivia, nykyisin se on supistu-
nut alle viiteen. Olenkin sittemmin tu-
tustunut paremmin tietotekniikan ja 
museon historiaan. On ollut mielen-
kiintoista tunnistaa siellä monia asi-
oita, joissa olen itsekin ollut työaikoi-
na mukana.

tykseen on kuulunut laitteiden nopea 
uusiutuminen, ja uudet koneet ovat 
edeltäjiään pienempiä. Vanhojen ko-
neiden kohtalona on ollut niistä eroon 
pääseminen – romutus. Museon ta-

Museoyhdistyksen tuoreempia jäseniä, vasemmalta: Johannes Thelen, Mika Tähti, Timo Niinistö ja 
Mauno Poikonen. Etualalla IBM 82 -reikäkortinlajittelija (julkaistu 1949). Taustalla ja takaoikeal-
la näkyy IBM 305 Ramacin kiintolevy sekä operaattorin konsoli. (Kuva: Suomen tietokonemuseo)

voitteena on koko sen yli 35-vuoti-
sen ajan ollut säästää joitakin malle-
ja myös jälkipolville nähtäväksi. Ilari 
Taulion sanoin: ’Jonkunhan ne pitää 
ottaa talteen’.”

”Museoesittelyssä olen usein kuullut 
kommentin: WAU. Se kuvastaa hyvin 
sitä, mikä ero on katsella vanhoja konei-
ta kuvista, verrattuna siihen, kun ne nä-
kee edessään.” 
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