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Tiivistelmä: 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään mitä tarkoittaa hifistely. Lähtökohtana 

hifistelyn käsitteelle on määritelmä : ”Jonkin laitteen tai systeemin 

optimoimista ja varustamista yli reaalisen tarpeen, yleensä aikaa tai rahaa 

tarpeettomasti kuluttaen.” Tutkin aihetta koteatteriharrastelijoiden 

keskuudessa ja etsin mahdollisia syitä hifistelyn käsitteelle niin ilmiönä 

kuin toimintamuotonakin.  

 

Lähestyn aihetta mentaalihistoriallisen kulttuurintutkimuksen 

viitekehyksessä. Aineistonani toimii kotiteatteriharrastelijoiden 

nettifoorumit, joista narratiivisen tutkimusstrategian keinoin tyypittelen 

analyysin kautta ilmenneet mentaliteetit ja syyt hifistelylle. 

 

Analyysin kautta ilmenneet tyyppikategoriat ovat: Tekniikkahifistely, 

Elämäntapahifistely ja Estetiikkahifistely. Pohdin näiden kautta hifistelyä 

kokonaisuutena ja myös sitä miten kyseinen ilmiö sijoittuu muuhun 

mediakulttuurin kenttään. Pohdin myös löytyykö hifistelyn määreelle 

vastaavia ilmiöitä kuvaamaan toimintaa. Peilaan tuloksia niin luddismin, 

otakujen, eskapismin, riippuvuuden kuin fetisismin kautta. Lopputulemana 

voidaan nähdä hifistelyn muodostavan oman aatteellisen 

kokonaisuutensa, hifismin. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 TUTKIMUSASETELMA 

 

 

”Minä koen hifistely-sanan niin, että jos joku asia menee "hifistelyksi", 

niin sillä tarkoitetaan sitä, että kenties vähempikin riittäisi, mutta samaan 

aikaan vähän ihaillaan sitä perusteellisuutta.”   

 -Niko 

 

”Italialaisen kahvin valmistamiseen syventyminen vertautuu 

mielestäni mainiosti hifilaiteharrastamiseen: molemmissa 

valjastetaan tekniikka tuottamaan mahdollisimman hieno 

aistinautinto. Nautinto, josta nautitaan useilla aisteilla. Ja 

molemmissa pääse huipputulokseen vain asiaan syvällisesti 

paneutumalla.” 

-Markku 
 

 

Mitä on hifistely ja mitä se tarkoittaa? Yllä on esitetty hifiharrastelijat.org:n 

kahden harrastelijan eri näkökulmaa ja määritelmä sanalle hifistely. 

Keskustelupalstalla pohdittiin määritelmiä ja merkityksiä kyseiselle 

toiminnalla. Hifistelyä on huomattavissa käytettävän aina silloin tällöin 

keskustelujen lomassa kuvaamaan jonkin tyyppistä toimintaa.  

Suoranaista virallista määritelmää sanalle ei kuitenkaan vielä löydy, mutta 

sanan olemassaolo on tunnustettu Kotimaisten kielten keskuksessa. 

Havaitessani että aikaisempaa tutkimusta suoraan aiheen ympäriltä on 

hyvin niukasti saatavilla tai ei ollenkaan, johdattaa se tutkimukseni 

lähtökohtia. Pro Gradu -tutkielmassani tutkin siis hifistelelyn ilmenemistä 

kotiteatteriharrastelijoiden keskusteluissa ja ajatuksissa alan 

nettifoorumeilla. 

 

Hifistelyn voisi olettaa läheisesti liittyvän audiovisuaalisen mediakulttuurin 

kenttään kuvaamaan jonkinlaista spesifiä toimintaa tai ilmiötä. Hifistely 

sanana juontaa juurensa audiovisuaalisiin teknisiin hifi-laitteisiin, täten 

luonnollinen lähtökohta lähteä tutkimaan aihetta on alan harrastelijoiden 
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parista. Kotiteatteriharrastuksen keskittyessä juurikin enemmän 

audiovisuaaliseen tekniikkaan, antaa se samalla konkreettisen 

harrastuksen panostamisen kohteen, jossa hifistely näkyy. Hifistelyn voi 

sanana siis liittää olennaisesti harrastamiseen ja siihen panostamiseen 

jopa yli realistisen tarpeen. Lähtökohdaksi olen ottanut uudissanakirjan 

määritelmän hifistelylle: ”Optimoimista tai varustamista jokin systeemi tai 

laite yli reaalisen tarpeen, yleensä aikaa tai rahaa tarpeettomasti 

kuluttaen.” Tutkimuksessa pyrinkin löytämään syitä miksi harrastukseen 

halutaan panostaa eli miksi harrastelijat tässä tapauksessa hifistelevät. 

Minkälaisia tunteita ja mentaliteetteja harrastelu synnyttää saaden 

harrastelijan panostamaan ylenpalttisesti toimintaansa? 

 

Tutkin aihetta narratiivisen tutkimusanalyysin keinoin tyypittelemällä 

aineiston eri harrastajakategorioihin, jossa ilmenevät käyttäjien eri syyt ja 

mentaliteetit hifistelyyn. Strategian lähtökohtana on siis 

mentaalihistoriallinen kulttuurintutkimus, jossa pyrin selvittämään 

mentaalisia syitä ihmisen harrastamiseen ja siihen ylenpalttiseen 

panostamiseen. Mitkä ovat ne perimmäiset lähtökohdat jotka saavat 

ihmisen panostamaan mielihyvää antavaan harrastukseensa? Mitkä asiat 

tuottavat näitä mielihyviä harrastaessa? Aineistona käytän internetin 

keskustelupalstoja, joissa alan harrastelijat kokoontuvat ja jakavat 

kokemuksiaan ja mielipiteitään harrastuksestaan muiden harrastelijoiden 

kesken. 

 

Tulkintojen pohjalta pohdin hifistelyä laajemmassa mittakaavassa miten se 

asettuu mediakentälle ja vertautuu muihin samankaltaisiin mediailmiöihin 

mentaliteettiensa kautta. Voiko hifistelyä pitää uutena mediakulttuurin 

käsitteenä vai löytääkö se paikkansa jo jostain olemassa olevan ilmiön 

keskuudesta?  
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1.2 MENTAALIHISTORIALLINEN KULTTUURINTUTKIMUS 

 

Jotta saan vastauksia siihen mitä hifistely käsitteenä ja toiminnaltaan 

tarkoittaa, lähden tutkimaan hifistelyä mentaalihistoriallisena 

kulttuuritutkimuksena. Kulttuurihistoriassa kulttuuri ymmärretään laajasti: 

siinä tutkitaan ihmisen suunnitelmia, tapoja ja tekoja, joilla hän on 

muodostanut suhteensa elämäänsä ja joiden avulla hän on kommunikoinut 

(Virtanen, 1993, 11). 

 

Olen tutkimuksessa rajannut tutkittavana olevan kulttuurisen kohteen ja 

aineiston koskemaan tiettyä ihmisryhmää, joita yhdistää mielenkiinto 

tiettyyn asiaan. Tässä tapauksessa kotiteatteriharrastelijoihin ja heidän 

hifistelyynsä ja harrastukseensa kulttuurisena ilmiönä. Antropologisen 

kulttuurikäsityksen mukaan kulttuuri itsessään hahmottaa maailmaa ja 

tuottaa siten sosiaalisia rakenteita ja yhteiskunnallisia käytäntöjä. Kulttuuri 

voidaan nähdä myös muotoina, joiden avulla eri ryhmät ilmaisevat itseään 

ja omia intressejään. (Virtanen, 1993, 11.) 

 

Hifistelyn voisi siis nähdä olevan osa kulttuurista ilmiötä ja toiminnan 

muotoa jonka avulla ilmaistaan itseään ja omia intressejään. Hifistely on 

siis tapa luoda itse kulttuuria ja kulttuurin sisällä hifistely voidaan nähdä 

ilmiönä osana kulttuuria. Kotiteatteriharrastajat ovat tässä yhteydessä se 

ryhmä jonka keskuudessa hifistelyä ilmaistaan itseään ja omia 

intressejään. 

 

Tutkimuksen otteen voisi nähdä liittyvän myös osana media-arkeologista 

tutkimusta sen mentaalisien ja mediallisen näkökulmansa vuoksi. Media-

arkeologialla tarkoitetaan kulttuuri- ja mentaalihistoriallista mediakulttuurin 

historian tarkastelutapaa. Mediakulttuuria, sen osa-alueita (tuotanto, 

mediaesitys, vastaanotto), tarkastellaan sen historiallisissa, taloudellisissa 

ja ideologisissa yhteyksissään (Osku, 2016.) Hifistelyn voisi siis liittää 

osaksi kulttuurillista mediallista ilmiötä, joka tässä tapauksessa on 

ilmennyt/syntynyt lähihistoriassa. Toki tämä ei poissulje sitä etteikö 
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hifistelyksi määriteltyä toimintaa tai muuta samantyyppistä mentaliteettia 

olisi voinut ilmentyä myös aikaisemmin mediakulttuurin historiassa. 

Tarkasteltavana onkin pyrkiä ymmärtämään hifistelyä kulttuurisessa 

kontekstissaan sellaisenaan miten se ilmenee tällä hetkellä saatavilla 

olevien tietojen pohjalta mahdollisesti osana koko mediakulttuurin kentän 

historiaa. 

 

Mentaliteettihistoria on yksi kulttuurihistorian tutkimusosa-alueita, joka 

juontaa juurensa aina 1920-luvulle, jolloin mentaliteetin käsitettä 

sovellettiin ensimmäisenä historiantutkimukseen ranskalaisen Annales-

koulukunnan jäsenistön toimesta (Salmi, 1996, 12). Mentaliteettien 

historiassa oli kysymys juuri kulttuurin ja sen kantamien merkitysten 

hahmottamisesta. (Korhonen, 2001, 40). Lähtiessä selvittämään hifistelyä 

ja siihen johtavia syitä, yksilöiden ja sitä kautta myös laajempien 

yhteisöjen mentaliteetteja, tutkitaan siis niitä asioita mitkä tapahtuvan 

ihmisen tiedostamattoman mielen sisällä ja niiden vaikutuksesta historiaan 

ja yhteiskuntaamme. Mentaliteeteilla voidaan siis käsittää tietynlaisia 

tunteita ja asenteita ympärillä tapahtuvaan kulttuuriimme, jotka 

reaktiivisesti osaltaan synnyttävät uutta kulttuuria ja historiaa. 

Mentaliteettia on se, mikä on yhteistä yksilölle ja muille hänen aikansa 

ihmisille (Koivisto, 71). 

 

”Mentaliteetteja on kuitenkin samanaikaisesti monia, sillä mentaliteetit voivat 

selkeästi rajoittua tiettyyn luokkaan, ryhmään tai ympäristöön. Puhutaankin 

mentaliteettien monikerroksisuudesta ja moniäänisyydestä, millä tarkoitetaan 

mentaliteettien vaihtelua sosiaaliryhmittäin, sukupuolittain, alueittain ja 

ajoittain. Mentaliteetti koostuu ihmisen ja hänen ympäristönsä välisestä 

vuoropuhelusta, perustavanlaatuisista ajattelutavoista ja elämänasenteista, 

ihmisten välisten suhteiden sosiaalisista ja psykologisista ehdoista sekä 

ajattelua ja käyttäytymistä säätelevistä rakenteista.” (Koivisto, 71.) 

 

Tiettyä harrastusta tutkittaessa mentaliteetit liittyvät läheisesti tutkittavaan 

aiheeseen. Se miksi yksilö tai kollektiivi harrastaa jotain, on pääasiallisesti 

juurikin mentaliteettien kautta selitettävissä. Voidaan olettaa että 

harrastuksilla sinänsä ei ole ihmisen eloonjäämisen kannalta tärkeitä 
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funktioita, vaan niiden ensisijainen tehtävä on tuottaa käyttäjälleen 

mielihyvää harrastuksestaan. Tietenkin harrastus voi osittain nivoutua 

esimerkiksi työn kanssa, jolloin harrastaja voi myös elättää itsensä 

harrastuksellaan. Sen sijaan hifistelyn kotiteatteriharrastajien keskuudessa 

voidaan olettaa painottuvan enemmän juurikin hedonistisien tarpeiden 

tyydyttämiseksi. Se mikä ajaa näitä harrastajia panostamaan ja 

käyttämään aikaa voi osittain avautua mentaliteettien tutkimuksen kautta. 

Hifistelyn ollessa enemmän järjen vastaista toimintaa, jos ajatellaan 

hifistelyn määritelmää, optimoimista tai varustamista jokin systeemi tai laite 

yli reaalisen tarpeen, yleensä aikaa tai rahaa tarpeettomasti kuluttaen. 

Onko siis jotain mentaalisia piirteitä löydettävissä tästä joukosta 

harrastelijoita, jotka mahdollisesti selittävät kyseisen käytöksen. Millä 

tavoin mielihyvä ilmenee käyttäjien keskuudessa ja millä tavoin 

harrastajien mentaliteetit ajavat ihmisiä hifistelemään harrastuksessaan? 

 

Hannu Salmi on kirjassaan ”Atoomipommilla kuuhun - tekniikan 

mentaalihistoriaa”, käsitellyt ihmisten mentaliteetteja ja suhtautumista 

juurinkin tekniikkaan. Keskeisimpinä teemoina Salmi käsittelee ihmisten 

mentaliteettien enimmäkseen dystopisia ajatelmia uusia koneita ja 

tekniikkaa kohtaan ja aina mm. tästä syntyneeseen kansanliikkeeseen 

luddismiin. Salmi käy myös läpi paljon tekniikan syntymistä ja leviämistä 

teollistuvassa modernissa maailmassa ja mitä tunteita uusi tekniikka 

herätti ihmisissä ja siten vaikuttaen samalla käyttäytymiseen ja kulttuuriin. 

Tekniikan mentaalihistoriasta on muutoin melko vähän aiempaa 

tutkimusta, osa-alueen keskittyessä tutkimaan ihmisten mentaalisia 

mielikuvia ja reaktioita tekniikkaan ja teknisiin innovaatioihin. 

Kotiteatteriharrastuksen voidaan laskea suurimmaksi osaksi hyvin 

tekniseksi harrastukseksi. Kyseisen harrastamisen toteuttamiseen 

käytettävät apuvälineet ja apparaatit ovat pitkälti teknisiä koneita ja 

keksintöjä, mutta myös koneiden mahdollistava sisällöntoisto on osaltaan 

hyvin tekniikkapainotteista. Liikkuva kuva, ääni ja musiikki ovat itsessään 

jo mekaanisia, teknisiä medioita, puhumattakaan niiden taltioimiseen 

käytetystä tekniikasta. Kotiteatteriharrastelijoita tutkittaessa tekniikka ja 

tekniikan mentaliteetit ovat siis olennaisena osana aineiston 
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analysoinnissa ja tulkinnassa. 

 

 

1.3 NARRATIIVINEN TUTKIMUSSTRATEGIA JA TYYPITTELY 

 

Voidakseni kerätä mahdollisia mentaliteetteja ja muita syitä hifistelyyn 

käytän tutkimusmenetelmänä narratiivista tutkimusta, eli tutkin aineistoa 

suoraan kotiteatteriharrastelijoiden piirissä. Narratiivisuus tutkimuksessa 

viittaa lähestymistapaan, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon 

välittäjänä ja rakentajana (Heikkinen, 2010, 143). Lähtökohtana on siis 

ajatus siitä että tieto on luonteeltaan kertomuksellista ja todellisuutta voi 

jäsentää kielen avulla. Myös itse narratiivisuuden tutkimuksen kenttä on 

hyvin laaja. Hannu L.T. Heikkinen (Heikkinen, 2010, 145) on erotellut neljä 

erilaista narratiivisuuden käsitettä tutkimuksessa. Näissä narratiivisuus 

voidaan liittää tiedonprosessiin, tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston 

analyysitapoihin ja käytännöllisiin merkityksiin. Omassa tutkimuksessani 

sovellan narratiivisuutta tutkimusaineiston luonteessa, tutkittavana olevan 

lähdeaineiston olevan pääosin harrastajien narratiivisia kertomuksia 

tutkittavasta aiheesta. Näiden narratiivien analysoinnin kautta on 

mahdollista saada suoraa tietoa harrastelijoiden mentaliteeteista 

harrastukseensa. Tällaisia narratiivisia aineistoja voidaan tuottaa kolmella 

eri tapaa: numeerisesti, lyhyiden sanallisten vastausten muodossa ja 

kerrontana (Heikkinen, 2010, 148). Varsinkin jälkimmäisen määritelmän 

mukaan aineisto voi siis olla hyvin laajasti määriteltävissä, jos se on vain 

kerronnallisesti dokumentoitavissa. 

 

Kertomuksia voi kerätä myös tallentamalla luonnollisissa tilanteissa 

tapahtuvaa tarinankerrontaa. Tällöin huomiota voidaan kiinnittää erityisesti 

kertomusten tuottamiseen keskusteluvuorovaikutuksessa tai voidaan 

tarkastella sisällöllisesti, millaisia tarinoita tietyssä sosiaalisessa 

ympäristössä on tapana kertoa. (Hänninen, 2010, 165.) Aineistona 

käytänkin internetin keskustelupalstoja, jossa harrastelijat keskustelevat 

keskenään harrastuksestaan ja siihen liittyvästä hifistelystä. Aineisto on 
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siis keskustelupalstoilla valmiiksi kirjallisesti dokumentoitua keskustelua,  

eli narratiivista vuorovaikutusta kotiteatteriharrastajien välillä. 

Verkkokeskustelut ovat yhteiskunta- ja mediatutkimuksessa 

käyttökelpoisia aineistoja, joiden avulla voidaan tutkia paitsi ihmisten 

toimintaa verkossa, myös kansalaisten tiedontarpeita ja mielipiteitä 

(Hakala & Vesa, 2013, 223). Alan harrastelijat ovat aktiivisia kyseisillä 

keskustelupalstoilla ja muuta vastaavanlaista yhtä laajan kyseisen 

aihealueen käyttäjäkunnan omaavaa aitojen harrastelijoiden kokemuksia 

ja ajatuksia harrastuksestaan sisältävää mediaa ei ole saatavilla. Internetin 

keskustelupalstat näyttävät myös olevan pääasiallinen 

kotiteatteriharrastelijoiden kollektiivinen kokoontumispaikka. Kyseistä 

aineistoa on myös helppo päästä tutkimaan ja analysoimaan.  

 

”Verkkokeskustelut ovat siinä mielessä tutkijasta riippumatonta aineistoa, 

että verkossa ihmiset päättävät itse keskustelun kulun ja nostavat esille 

aiheita, joita he pitävät tärkeinä. Toisin kuin esimerkiksi haastatteluaineistot 

tai kyselyt, verkkokeskustelut eivät ole reaktioita tutkijan teoreettisista 

lähtökohdista johtamiin kysymyksiin. Verkkokeskustelut ovat siis ihmisten 

omaehtoisen toiminnan tuloksena syntynyttä aineistoa” (Hakala & Vesa, 

2013, 223.) 

 

Olen rajannut aineistonani käytettävät kotiteatteriharrastelijoiden 

keskustelupalstat kahden eri sivuston lähteisiin. Toinen hifiharrastajat.org, 

keskittyy enemmän kotiteatteriharrastelun äänelliseen ulottuvuuteen ja 

toinen sivusto dvdplaza.fi taas harrastelun kuvalliseen puoleen. 

Molemmilla sivuilla kotiteatteriharrastusta käsitellään kuitenkin 

kokonaisvaltaisesti ja sivuilla sivutaan kotiteatteriharrastelun molempia, 

sekä äänellistä että kuvallista puolta, tehden aineiston tarpeeksi 

yhdenmukaiseksi. Kahden eri lähdeaineiston kautta saan samalla myös 

vertailukohtia analysointiin ja itse aineiston tutkimiseen. Mahdolliset 

samankaltaisuudet tai erilaisuudet sivustojen kesken voivat osittain olla 

vahvistamassa aineiston analysointia. Rajaan keskustelupalstalta 

tutkittavan alueen liittymään juuri kotiteattereihin ja hifiin. Valitsen tämän 

määritelmän mukaan sopivan aineiston sivuston sisältä. Pyrin myös 

pitäytymään yleisempien ja suosituimpien viestiketjujen sisällä, jotta saan 
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laaja-alaisempia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen. Itse 

keskustelupalstojen vanhimmat viestit ovat hifiharrastelijat.org:n sivuilla 

vuodelta 2006 alkaen ja dvdplaza.fi:n keskustelupalstoilla vanhimmat 

viestit alkavat vuodesta 2000. Näin ollen kokonaisuutenaan aineisto 

käsittelee vuosien 2000–2014 välistä ajanjaksoa. 

 

Etsittäessä syitä ja mentaliteetteja hifistelyyn, aineiston analysoinnissa 

tulee ottaa huomioon kertojien selityksiä siitä esimerkiksi miksi jokin 

hifistelyyn liitettävä asia on hankittu tai millä perustein käyttäjät kuvailevat 

harrastuksen yksityiskohtia. Millaisista asioista harrastelijat puhuvat? 

Minkälaisissa asiayhteyksissä/konteksteissa reaalinen tarve voidaan 

katsoa ylittyneen, eli hifistellään? Mihin asioihin tai toimintaan harrastajat 

panostavat ja pitävät tärkeänä optimaalisen katselukokemuksen 

mahdollistamiseksi? Miten hankintoja perustellaan ja oikeutetaan? Miksi 

on hankittu jotain? Mitä suunnitelmia harrastelijoilla on? Mitä yksityiskohtia 

mainitaan ja pidetään tärkeänä? Millaisia tietoja jaetaan keskenään? Mitä 

tunteita harrastus herättää?  

 

Saadakseni vastauksia, etsin ensin keskustelun avausten joukosta 

aihealueet joissa mahdollisesti puhutaan itse harrastuksesta ja siihen 

liittyvistä hifistelyn mentaliteeteista. Näin esimerkiksi myynti-ilmoitukset 

yms. jäävät tutkimusalueen ulkopuolelle. Koska hifistelyä pyritään 

ymmärtämään laadullisesti, en niinkään keskity kaikkien keskustelujen 

määrälliseen litterointiin ja niiden tutkintaan, vaan laadullisesti pyrin 

poimimaan niitä mentaliteetteja, jotka selittäisivät hifistelyä. Koska ilmiötä 

ei voi kuvata määrällisin keinoin, tulee hifistelyn mentaliteetit etsiä 

puheiden rivien välistä erilaisin keinoin harrastelijoiden keskusteluista. 

Mentaliteetteja voisi siis tutkia selontekojen kautta. Ihmisten omasta 

toiminnastaan antamia selityksiä kutsutaan selonteoiksi. Niissä ihmiset 

tekevät oman toimintansa ymmärrettäväksi ja perustelevat tekojaan. 

(Laitinen, 2008, 176.) Näiden narratiivisten selontekojen kautta pyrin 

löytämään aineistosta jotain hifistelylle toistuvia tunnusomaisia piirteitä, 

jotka täten mahdollisesti vastaavat tutkimuskysymyksiini. 
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Kysymysten asettelu ja muotoilu perustuu siis siihen että kysymysten 

avulla saadaan kerättyä mahdollisimman hyvin harrastelijoiden 

aikaisemmin mainittuja selontekoja, joilla harrastelijat perustelevat 

harrastustaan, heidän toimintaansa ja erityisesti sen mahdollista 

hifistelypuolta.  

 

Analyysikysymysten muodostumiseen liittyvät haasteet hifistelyn 

määritelmään optimoida tai varustaa jokin laite tai systeemi yli reaalisen 

tarpeen ja kuinka nämä ilmiöön vaikuttavat mentaliteetit saadaan esille 

aineistosta selontekojen avulla mitattavaan muotoon. Lähtökohdaksi 

voidaan ottaa keskiverto kotiteatteriviihteen kuluttaja verrattuna 

tosiharrastelijaan/hifistelijään. Haluttu lopputulos molemmilla on 

audiovisuaalisen kokemuksen nauttiminen. Eli kotiteatterin tarkoitus ja 

siten myös reaalinen tarve on viihteen kuluttaminen. Täten jos harrastelijat 

puhuvat jostain muusta kuin viihteen kuluttamisesta, voidaan se täten 

nähdä hifistelynä kotiteatteriharrastuksen harrastuspiireissä jossa 

varustetaan/optimoidaan laite tai systeemi yli reaalisen tarpeen. Eli 

aineistosta pyrin löytämään selontekoja joissa voidaan tämä raja nähdä 

ylittyneen. Otan myös huomioon selonteot joissa voidaan mahdollisesti 

nähdä aikaisemmin mainitut reaalisen tarpeen määrittelyssä käytetyt 

fyysiset toimintakyvyn- ja tekniikan käytettävyys ristiriidat.  Täten myös 

löydetään vastauksia siihen miten hifistely ilmenee 

kotiteatteriharrastelijoiden kokemuksissa ja ajatuksissa. 

 

Mentaliteetteja tutkittaessa tulee ottaa myös huomioon mentaliteetteihin 

olennaisena liittyvät asenteet itse hifistelytoimintaa kohtaan. 

Sosiaalipsykologian pioneeri Allport (1935) määritteli asenteen 

kokemuksen kautta rakentuneeksi henkiseksi tilaksi, joka suuntaa yksilön 

reaktioita ympäristön kohteisiin ja tilanteisiin. Asenne voidaan määritellä 

myös yleiseksi taipumukseksi arvioida muita ihmisiä, kohteita ja asioita 

(Peterson ja Thurstone, 1933). Asenteeseen sisältyy se, mitä ihminen 

tietää kohteesta tai tilanteesta, millaisia tunteita hänellä on sitä kohtaan ja 

miten hän aikoo toimia asiassa. Asenteisiin kytkeytyy näin kolme 

ulottuvuutta: tieto (knowing), tunne (feeling) ja toiminta (acting) (Mustonen, 



 

13 

 

2001, 42.) 

 

Tämän perusteella siis tunteiden avulla syntyy mentaliteetteja.  

Tunnereaktiot ovat vahvoja ihmisen toimintaa motivoivia tekijöitä. Ne 

motivoivat yksilön sisäistä ja yksilöiden välistä toimintaa (Surakka, 2001, 

37.) Kertomuksissa mahdollisesti ilmenevät tunnesanat linkitettyinä 

selontekoihin, kertovat harrastajien suhtautumisesta ja tunteista omaan 

harrasteluunsa ja siten myös osaltaan selventävät hifistelyn ja siihen 

johtavien mentaliteettien määreitä. Tunteet ja tunnetilamme vaikuttavat 

toimintaamme ja päämääriimme, niin myös kielenkäyttöömme (sit. Tuovila, 

2008, 155). Vaikka tunteet eivät ole lähtökohtaisesti lingvistinen ilmiö, kieli 

on yksi olennaisimmista tavoista tutkia niitä (Tuovila, 2008, 155). 

 

Jotta aineiston narratiivien analysointi ja lopulta niiden tulkinta olisi 

mielekästä ja johdonmukaista, erittelen tutkimuksessa esille nousseiden 

samankaltaisuudet, piirteet ja sitä kautta mentaliteetit eri kategorioihin 

tyypittelyn avulla. Sisällönanalyysin tarkoituksena on muodostaa 

kokonaiskuva verkkokeskustelun sisällöistä ja teemoista. Sisällönanalyysia 

voidaan tehdä laadullisin tai määrällisin painotuksin. Tyypillisesti 

kummallakin lähestymistavalla pyritään luokittelemaan, teemoittelemaan 

tai tyypittelemään sisältöä (Laaksonen & Matikainen, 2013, 208.) 

Tyypittelyssä aineisto ryhmitetään tietyiksi tyypeiksi. Esimerkiksi tiettyjen 

teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja 

muodostetaan näistä yhteisistä näkemyksistä eräänlainen yleistys, 

tyyppiesimerkki. Tyypittelyssä tiivistetään joukko tiettyä teemaa koskevia 

näkemyksiä yleistykseksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 93.) Käytännössä 

tutkimuksessani kerään aineistolta vastauksia tutkimuskysymyksissäni 

esitettyihin kysymyksiin ja näiden vastauksissa ilmenneiden 

yhtäläisyyksien avulla kategorisoin vastaukset omaan ryhmiin, tyyppeihin, 

joita on selkeämpi tulkita. Yritän etsiä aineiston sisältä tiettyjä toistuvia 

samankaltaisuuksia, jotka voi tyypitellä yhteen kategoriaan. Vastauksissa 

lähden siis jo valmiiksi etsimään aineistosta yhtäläisyyksiä ja käytän 

tyypittelyä tietynlaisena teknisenä aineiston kokoamisen apuvälineenä. 

Tutkimusaineistoni on kokonaisuudessaan hyvin laaja, mikä sekä 
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helpottaa että hankaloittaa tutkimustyötä. Laaja aineisto tarjoaa enemmän 

valinnanvaraa ja laajemmin vastauksia kysymyksiin. Toisaalta liian suuri 

aineisto voi laajuutensa takia toimia esteenä tehokkaaseen aineiston 

analysointiin ja tulkintaan. Tyypittelyn avulla laajasta aineistoista voidaan 

poimia vain ne olennaisuudet, mitkä tässä tapauksessa vastaavat 

tutkimusongelmaan.  

 

Analysoinnin kautta pyrin siis muodostamaan kokonaisvaltaisen 

vastauksen pääkysymykseeni: ”Miten hifistely ilmenee 

kotiteatteriharrastelijoiden keskusteluissa ja ajatuksissa alan 

nettifoorumeilla? 
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2. KOTITEATTERIHARRASTUS 

 

2.1 HARRASTUS JA SEN MÄÄRITELMÄ 

 

Kotiteatteriharrastus ja harrastukset ylipäätään voidaan määrittää hyvin 

pitkälle toiminnaksi, joka tuottaa harrastajalleen jonkin asteista mielihyvää. 

Harrastuksilla ei siis välttämättä ole suoranaista hyötyä ihmiselle, vaan 

niitä voidaan pitää suurimmaksi osaksi vapaa-ajan aktiviteetteinä, joiden 

parissa kulutetaan aikaa. Tälle ajankulutukselle löydetään yleensä jokin 

aihealue, jonka harrastaminen tuntuu yksilölle mielenkiintoiselta. Se mikä 

ajaa ihmisen harrastamaan jotain tiettyä asiaa, voi johtua monesta eri 

syystä, esimerkiksi kasvatuksesta, sosiaalisesta piiristä, kulttuurisesta 

ympäristöstä ja ajasta tai vallitsevista trendeistä. Joissain tapauksissa 

harrastuksesta ja jonkin harrastusalueen asiantuntijuudesta voi tulla 

tietenkin myös työ, joka täten hyödyttää harrastajaa taloudellisesti. 

 

Harrastusalueiden kirjo on valtava ja motiivit harrastamiseen vaihtelevat 

suuresti. Siinä missä joku on täysin tyytyväinen käydessään 

harrastamassa lenkkeilyä silloin tällöin satunnaisesti lähimarketista 

löytyneillä alennuslenkkitossuilla ja verkkareilla, toinen harrastaja voi sen 

sijaan käyttää harrastukseensa kaiken ylimääräisen vapaa-ajan, kuluttaen 

samalla koko omaisuutensa harrastukseen ilman että se suoranaisesti 

hyödyttää harrastajaa muutoin kuin antamalla hänelle hedonistista 

mielihyvää. Tutkimuksen lähtökohtana onkin selvittää syitä tällaiselle 

jälkimmäisen harrastuksen muodolle hifistelylle ja etsiä seikkoja jotka 

avaavat harrastustoiminnan motiivit. 

 

Olen rajannut tutkimuksen aineistossa käytettävän harrastepiirini 

kotiteatteriharrastelijoihin. Harrastuksessa käytettävä hifi-tekniikka osittain 

juontaa juurensa hifistely-sanaan, liittyen samalla olennaisesti 

audiovisuaalisen alueen kenttään. Lisäksi kotiteatteriharrastukseen liittyy 

monia eri elementtejä, jotka mahdollisesti voivat vaikuttaa hifistelyyn (mm. 
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ääni, kuva, sisältö, tekniikka jne.). Lisäksi erityisesti harrastuksessa 

käytettävä tekniikka uusiutuu nopeasti ja standardit vaihtuvat. Tämä 

uusiutuvan tekniikan harrastealue sopii erityisen hyvin 

hifistelytutkimukseen ja vastatakseen siihen miksi johonkin panostetaan 

vaikka sillä ei mitään hyötyä olisikaan tai ero edelliseen olisi hyvin 

minimaalinen. Esimerkiksi resoluutiotekniikan kasvaessa yhä 

korkeammaksi, mitään silmillä havaittavaa käytännöllistä hyötyä näiden 

uusien resoluutioformaattien käytöstä ei ole, jos sisältö ei mahdollista yhtä 

suurta resoluutiota. Esimerkkinä Pauli Reinikaisen Iltalehdessä 

julkaistussa artikkelissa 'Teräväpiirrosta ei tullut hittiä' haastateltavana ollut 

videovuokraamoyhtiö Makuuni Oy:n toimitusjohtaja Joakim Horsma 

mainitsee tavallisten kuluttajien reaktion uuteen resoluutioformaattiin, että 

dvd:n ja blu-rayn välillä erot kuvanlaadussa eivät ole läheskään niin 

suuria. Ehkä se on yksi syy vähäiseen kysyntään. Harvoilla ihmisillä on 

niin isoja televisioita, että erot kuvassa näkyisivät. (Reinikainen, 2008).  

 

 

2.2 KOTITEATTERI 

 

Kotiteatteriharrastus pitää sisällään lyhykäisyydessään ja yleisesti ottaen 

harrastajasta riippuen äänen- ja/tai kuvantoiston tekniikkaan 

panostamisen, jotta laitteiden avulla saadaan maksimoitua kuuntelu- ja/tai 

katselukokemus. Kotiteatteri voi pitää sisällään myös vain äänellisen 

puolen, jolloin audiohifistelijä on panostanut erityisesti 

kuuntelukokemukseen. Kotiteatteri on tällöin tekniikkansa puolesta 

pelkästään äänellinen, jos harrastaja haluaa kuunnella ja nauttia 

kotiteatterissaan vain musiikkia, eikä teatteri täten välttämättä siis sisällä 

visuaalista toistoalustaa. Yleensä kotiteattereihin kuitenkin liitetään 

nykyään myös kuvallinen puoli, jolloin voidaan äänellisen ulottuvuuden 

lisäksi nauttia visuaalisista kokemuksista kokonaisvaltaisesti äänen 

kanssa, esimerkiksi elokuvien muodossa. Kotiteatteriharrastus voidaan 

kuitenkin erottaa erilliseksi osa-alueeksi elokuva- ja 

musiikinkuunteluharrastuksesta, mikäli toistotekniikkaa pidetään samassa 



 

17 

 

arvossa sisällön kanssa tai jopa tärkeämpänä. Sisällöllä käsitetään tässä 

tapauksessa mm. muualla tuotettuja elokuvia ja musiikkia. 

 

Tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa milloin kotiteatteriharrastus on 

syntynyt. Harrastus on luultavasti lähtenyt liikkeelle samoihin aikoihin kun 

tekniikka ja sen kehitys mahdollistivat tavallisille kuluttajille päästä 

omistamaan omia äänen- ja kuvantoistoalustoja, päästen harrastajan täten 

itse kokoamaan kotiteatteria. Kotiteatteriharrastus on yleistynyt 

nykypäivänä yhä laajemmalle alueelle toistotekniikan yleistyessä yhä 

enemmän ja tullessa edullisemmaksi tavallisille kuluttajille tekniikan 

kehityksen lisäksi. 

 

Liitettynä kotiteatteriharrastukseen hifistely siis näyttäytyy toimintana jolla 

pyritään mahdollisimman autenttisesti simuloimaan audiovisuaalista 

materiaalia ja tämä toiminta voi siis joissain tapauksissa ylittää reaalisen 

tarpeen. Sana ”simulaatio” on johdettu latinan kielen sanasta simulaatio, 

joka viittaa teeskentelyyn. Verbillä ”simuloida” viitataan toiminnan 

jäljittelyyn. Substantiivimuoto ”simulointi” tarkoittaa samanlaiseksi 

tekemistä ja jäljittelyä. Lääketieteessä simulaatiolla tarkoitetaan 

taudinoireiden tietoista teeskentelyä – ”simulantti” tarkoittaa tekosairasta – 

ja tekniikassa menetelmää, jolla jäljitellään jotakin ilmiötä tai tapahtumaa 

tutkimus- tai opetustarkoituksessa. (Ylä-Kotola, 1998, 31.)  Voidaan siis 

ajatella että kotiteatteriharrastelijat pyrkivät saavuttamaan laitteistonsa 

avulla niin autenttisen audiovisuaalisen kokemuksen kuin mahdollista ja 

tämä on siten myös harrastuneisuuden koko lähtökohta tässä 

tapauksessa. 
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3. HIFISTELY 

 

3.1 HIFISTELY JA SEN MÄÄRITELMÄ 

 

Hifistely sanana ja aiheena on hyvin kiinnostava, sillä aiheesta ei ole 

aikaisemmin tehty juurikaan tutkimusta ainakaan kyseisen käsitteen 

määreissä. Tämä myös tuo tutkimukseen osittaiset haasteensa 

aihealueeseen liittyvien julkaisujen ja tutkimusten vähäisyydestä johtuen. 

Hifistely sanana juontaa juurensa englannin kielestä tulleeseen 

lainasanaan hifi, joka tarkoittaa äänentallennuksen ja toiston 

huippulaatuisuutta ja luonnonmukaisuutta (Kielitoimiston sanakirja, 2006, 

s.245). Hifi taasen on lyhenne englannin kielen sanasta high fidelity, 

tarkoittaen sananmukaisesti korkeaa tarkkuutta/uskollisuutta. Tämä 

juontanee juurensa aina 1950-luvulle elektroniikan tullessa yhä enemmän 

kuluttajien saataville tekniikan kehityksen ansiosta. Tällöin pyrittiin myös 

ääntä toistamaan ja tekemään mahdollisimman todenmukaisesti ja 

hyvälaatuisesti verrattuna elävään musiikkiin synnyttäen samalla 

kokonaisen hifistelykulttuurinsa. Hifillä voi myös käsittää muunkin median 

toiston korkealaatuisuutta ja todenmukaisuutta, esimerkiksi kuvan toiston, 

termin ollessa kuitenkin enimmäkseen tunnettu juuri äänentoiston piiristä. 

Kotimaisten kielten keskuksen nettisivuilla ilmestyneessä julkaisussa 

Turhaa hifistelyä, 2007, Taru Kolehmainen selittää hifistelyn olevan niin 

uusi sana, ettei se ole kerennyt vielä virallisiin sanakirjoihin sen 

verbimuodossaan tai missään muussakaan kuin sen 1950-luvulla 

syntyneestä originaalissa kantamuodossaan hifi:nä. 

 

Nykykieleen sana hifistely ja erityisesti sen verbi- ja tekijämuoto hifistellä ja 

hifistelijä/hifisti ovat laajenneet puhekielen sisään. Samalla kyseistä sanaa 

kuitenkin havaitsee eri asiayhteydessä, kuin mitä hifi sanana on ollut 

sidottu aiemmin alkuperäiseen asiayhteyteensä äänentoistoon ja siihen 

liittyvään tekniikkaan. Esimerkiksi harrastelijaruoanlaittajan voidaan sanota 

hifistelevän, jos hän hankkii tavallisen lieden tilalle induktiolieden ja 
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vaihtamalla curryn sahramiin. Hifistelyn merkityksen laajenemisessa näkyy 

uudelle sanalle tyypillinen kehitys: mitä yleisemmäksi sana tulee, sitä 

kauemmas se loittonee alkuperäisestä yhteydestään (Kolehmainen, 

2007). 

 

Uusmedian piireihin kuuluvista sanakirjoista hifistelyn määritteen sen 

sijaan jo löytää. Esimerkiksi internet-sivuston urbaanisanakirja.com 

määritelmän mukaan hifistely tarkoittaa optimoimista tai varustamista 

jokin systeemi tai laite yli reaalisen tarpeen, yleensä aikaa tai rahaa 

tarpeettomasti kuluttaen. Sana siis viittaa jonkin tyyppiseen 

harrastustoimintaan/työn tekemiseen ja siihen panostamiseen jopa 

ylenpalttisesti. Oletukseen liittynee myös tietynlainen utooppinen käsitys 

halutusta lopputuloksesta, mikäli toiminnan voidaan katsoa ylittävän 

reaalisen tarpeen. Harrastetaan siis jonkinlaista henkilökohtaisesti 

asetettua utopiaa varten.  Se missä menee raja tavallisessa 

harrastuneisuudessa ja varsinkin harrastuksen ylipanostamisessa on 

hankala vetää. Harrastukseen tehtävät hankinnat ja ajankäyttö yleensä 

kuitenkin perustellaan olevan tarpeellinen jollain tasolla. Tähän liittyen 

hifistelyn määritteessä ilmi käyvän yli reaalisen tarpeen varustamista voi 

myös pitää hieman negatiivissävytteisenä. Hypoteesini mukaan harva 

harrastelija myöntää tekevänsä turhia ja tarpeettomia hankintoja.  

 

Esimerkkinä lääketutkimusta tekevän tutkijan odotetaan panostavan 

työhönsä, niin tutkimuksessa vaadittavien uusimpien teknisten laitteiden 

hankintojen suhteen, kuin myös ajallisesti. Se että tutkija hienosäätää 

työtänsä, eli tässä tapauksessa jossain määrin myös hifistelee, on 

odotettavaa mutta myös suotavaa, jotta lopputuloksena on mahdollisesti 

hyödyllinen lääke. Vaikka tutkija olisikin käyttänyt turhaan aikaa jonkin 

tietyn osa-alueen säätämiseen, ajankäyttö kokonaisuudessaan voidaan 

kuitenkin hyväksyä tarpeelliseksi lopputulokseen pääsemiseksi. Tutkijalla 

on tavoite saada luotua lääke x. Verrattuna harrastelijoihin, esimerkiksi 

tutkimuksessani tutkittavaan kohdeharrastelijaryhmään 

kotiteatteriharrastelijoihin, harrastuksen ja panostamisen kohde nähdään 

enemmänkin hedonistisena panostuksena ja ajankäyttönä, sillä 
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harrastelijoiden lopputuotos nähdään vain yhden ihmisen hedonistisena 

saavutuksena, ei hyödykkeenä. Se miksi harrastelijat panostavat 

toimintaansa lopputuloksen saavuttamiseksi, ei siis nähdä olevan mitään 

hyötyä ja konkreettista hyvää lopputulosta. Niin sanottu selkeä, yleisesti 

hyväksytty lopputavoite puuttuu. Harrastelijat siis panostavat oman 

hedonistisen tarpeen tyydyttämiseksi saavuttaen oman utopistisen 

lopputuloksen. Se että lopputulosta ei kenties koskaan tule saavuttaneeksi 

muuttuvan ajankuvan, tekniikan yms. seikkojen takia saattaa osittain olla 

syynä siihen miksi hifistelyä eli ylenpalttista harrastuneisuutta kyseisten 

harrastepiirien sisällä pidetään enemmän negatiivisena, kuin tutkijan 

panostamista työhönsä. Kun tutkija saa työnsä päätökseen, 

lopputuloksena on joko onnistunut lääke tai ei. Ensimmäisenä mainitun 

skenaarion tapahtuessa tutkija siirtyy seuraavan tutkimuksen piiriin. 

Tavoite on siis saavutettu työn panostamisen saralla ja tarkoitus täytetty. 

Toisin on kotiteatteriharrastelijan mahdollisesti päästessä ideaaliseen 

lopputulokseensa harrastuksessaan, intohimoinen harrastelija harvoin 

lopettaa harrastustaan, vaan jatkanee silti harrastuksensa parissa ainakin 

ajankäytöllisesti, mutta ajan kuluessa myös harrastuspiiriinsä kuuluvien 

uutuuksien seuraamisella yms. muulla harrastuksensa osa-alueiden 

parissa. Tutkimuksessa pyrinkin löytämään syitä miksi harrastukseen 

halutaan panostaa eli miksi harrastelijat tässä tapauksessa hifistelevät. 

Mitä hifistely loppujen lopuksi tarkoittaa? Minkälaisia tunteita ja 

mentaliteetteja harrastelu synnyttää saaden harrastelijan panostamaan 

ylenpalttisesti toimintaansa? 

 

Hifistely on aika paljolti mielletty juurikin teknisten alojen ja harrastusten 

aatteeksi ja harrastetyyliksi. Esimerkkinä tutkittu kotiteatteriharrastelijat, 

mutta myös mm. autoharrastajien ja tuunaajien piiristä löytyy hifistelijöitä, 

joihin myös hifistelyn  määreen voidaan katsoa pätevän suoriltaan. 

Hifismin määreen levitessä myös muualle kuin kotiteatteriharrastelijoiden 

keskuuteen, voisi kuvitella hifismin tutkittavana olleiden tyyppimääreiden 

pysyvän ennallaan, vaikka aihepiiri muuttuisikin. Hifistely näkyy eniten 

kuitenkin panostamisena johonkin tiettyyn aihealueeseen. Esimerkiksi jos 

otetaan ruokahifistelijä, jonka harrastelija ei sinänsä ole yksiselitteisesti 
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tekniikan harrastealueeseen luettavissa. Ruokahifistelijän voisi olettaa 

kuitenkin panostavan mm. raaka-aineisiin, jota voisi verrata 

kotiteatteriharrastelijoiden harrastuksen kohteeseen, eli esimerkiksi 

laitteisiin. 

 

Hifismin ja sen määreen voisi katsoa myös ulottuvan muualle 

hyötykäyttöön kuin vain filosofiselta ja tutkimukselliselta käytöltä 

tarkasteltuna. Esimerkiksi kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

hifismin käsitettä voi käyttää hyväkseen ja soveltaa mm. 

markkinointitarkoituksissa ja yrityksissä saada myytyä tuote kaikista 

parhaimpana. 

 

Markkinoimalla jotain tuotetta parhaimapana, hifistelijät voivat tarttua 

koukkuun ja hankkia jotain materiaa, mitä he eivät välttämättä 

tarvitsekaan, jos tuotetta myydään siitä näkökulmasta että tuotteen 

hankittua kuluttajalla on käsissään viimeisintä huutoa oleva tuote, tai 

muutoin ainutlaatuinen ja joka on välttämätön esimerkiksi 

kotiteatterinautinnossa. Tällöin hifistelijä ei voi vastustaa kiusausta 

hifistelyyn. Kyseinen markkinointitaktiikka voi myös houkutella niin 

sanottuja wannabe-hifistelijöitä, jotka haluaisivat omistaa laadukkainta ja 

parhainta laitteistoa esimerkiksi kotiteatterijärjestelmäänsä. Tämä 

kuluttajaryhmä siis periaatteessa haluaisi olla hifistelijöitä, mutta eivät 

välttämättä jaksa panostaa aidosti tosihifistelijän tavoin ottamalla 

esimerkiksi selvää kotiteatterilaitteiston teknisistä ominaisuuksista. Tämän 

näkökulman kautta voisi siis päätellä hifistelyn panostuksen laatua olevan 

erilaista eri harrastelijoiden kesken. 

 

Vaikka kokonaisuutenaan hifistely voi vaikuttakin enemmän negatiiviselta 

toiminnalta kuin sellaiselta mitä kannattasi ja olisi hyväksyttävää harjoittaa, 

täytyy toimintaa tarkastella laajemmassa mittakaavassa. Hifistely 

näyttäytyy toimintana johon suhtaudutaan suurella intohimolla ja tähän 

liittyy tietynlaista kunnianhimoa ja perfektionismia. Yleisesti katsottuna 

kyseiset määreet nähdään hyväksyttyinä ja tavoiteltavina olevina asioina. 

Tällöin hifistelynkin voisi nähdä enemmänkin positiivisena aatteena ja 
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asennoitumisena tekemiseen ja harrastukseen vaikka se ylittäisikin 

reaalisen tarpeen. Huomioitakoon että tällaisen perustavanlaatuisen 

toiminnan ja perehtyväisyyden ansiosta voidaan tuottaa mm. uusia 

innovaatioita, ottaen huomioon että monet keksinnötkin ovat syntyneet 

syventyneen harrastuneisuuden ja asiantuntijuuden sivutuotteina. Vaikka 

hifistely sinänsä ei edes tuottaisi yhteiskunnalle mitään hyödyllistä tai 

uutta, ei tällöinkään voi nähdä että hifistely olisi mitenkään hyödytöntä. 

Hifistely näyttää tuottavan harrastajalleen hedonistista mielihyvää, jonka 

vuoksi siis ylipäätänsä aletaan hifistelemään. Tunne siitä että pyrkii 

parhaimpaan mahdolliseen voi toimia suurimpana motivaattorina 

toiminnalle ja siten myös se itsessään tuottaa mielihyvää. Mitä enemmän 

ihminen pääsee tekemään asioita jotka tuottavat hänelle henkilökohtaista 

mielihyvää voidaan nähdä onnellisuuden lähtökohdaksi. Onnellisuus 

nähdään kuitenkin enemmänkin tavoiteltavana kuin negatiivisena asiana ja 

tunteena. Miksi hifistelykin ei voisi olla enemmän positiivinen määre, tai 

ainakin neutraali kun kuvaillaan minkälaista toimintaa hifistely loppujen 

lopuksi on? 

 

 

 

3.2 REAALINEN TARVE 

 

3.2.1 REAALISEN TARPEEN LÄHTÖKOHTA 

 

Suurin haaste on luoda mittayksiköt sille, ellei jopa paradoksi mikä 

määrittää yli reaalisen tarpeen ja täten on laskettavissa hifistelyksi. Tarve 

on aina kuitenkin hyvin subjektiivinen käsite, riippuen ihmisten omista 

henkilökohtaisista tarvehierarkioista. Tässä tapauksessa esimerkkinä se 

missä jollekin riittää 10 tuuman kuvaputkitelevisio oman kotiteatteritarpeen 

ja sitä kautta mediallisen kokemuksen tyydyttämiseksi, voi se jollekin 

hifistelijälle olla riittämätön. Hifistelijän oma mediallisen kokemuksen tarve 

voi olla esimerkiksi saada 70 tuumainen LED -televisio, ennen kuin kuva 

on tyydyttävän laadukasta. Lähtökohdaksi voidaan kuitenkin ottaa 
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keskiverto kotiteatteriviihteen kuluttaja verrattuna 

tosiharrastelijaan/hifistelijään. Haluttu lopputulos molemmilla on 

audiovisuaalisen kokemuksen nauttiminen. Eli kotiteatterin tarkoitus ja 

siten myös reaalinen tarve on viihteen kuluttaminen. Täten voidaan 

kärjistäen sanoa että kaiken muun toiminnan kuin viihteen kulutuksen 

kotiteatteriharrastuksessa voidaan jo katsoa ylittävän reaalisen tarpeen 

rajat. 

 

Otettakoon kuitenkin huomioon että resoluutiotekniikan kasvulla on toki 

konkreettistakin hyötyä. Esimerkiksi liikkuvan kuvan jälkikäsittelyssä 

suurempi resoluutioinen raakamateriaali antaa laajemmat mahdollisuudet 

käsitellä kuvaa ilman että lopputuloksen laatu kärsii. Tämä mahdollistaa 

esimerkiksi paremmin rajailla kuvaa jälkikäteen. Kotiteatteriharrasteluun ja 

sitä kautta hifistelyn käsitteeseen liitettävä visuaalisten näyttöalustojen 

resoluution kasvu nykyformaateilla ja tavalla kuinka kulutamme viihteellistä 

materiaalia nykyään, voidaan kuitenkin nähdä ylittävän jossain kohtaa 

tarpeellisen rajan. 

 

Tarkemmat määritteet ja esimerkit reaaliselle tarpeelle voi lähteä etsimään 

aivan ruohonjuuritasolta ja käytännöstä, tässä kontekstissa (1) ihmisen 

fysiologiasta. Myös se (2) raja vaikka tekniikka mahdollistaa tietyn 

laadullisen kokemuksen, niin voiko se käytännössä toteutua, esimerkkinä 

4k-televisiot ja tämän hetkinen televisiolähetystekniikka. Voidaan myös 

ajatella hifistelyyn käytettäviä välineitä (3) tuotteina, jolloin voidaan asettaa 

normi valmistajan omista tehdasasetuksista, jotka usein on valmiiksi 

asennettu siten että kuluttaja saisi optimaalisen hyödyn tuotteesta, joka 

tyydyttänee suuremman osan kuluttajista tarpeet. 

 

 

3.2.2 FYSIOLOGINEN TARVE JA TEKNIIKKA 

 

Otettaessa esimerkiksi usein kotiteatteriharrastajien hifistelyyn liitettävän 

resoluutiotekniikan ja reaalisen tarpeen rajan määrittelemisen.  

Resoluutiolla tässä asian yhteydessä siis tarkoitetaan lyhykäisyydessään 
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visuaalisen esitysgrafiikan tarkkuutta ja erottelukykyä, joka muodostuu 

pikseleistä. Pikselit taasen ovat rinnakkaisia pisteitä joista kokonainen 

kuva muodostuu. Mitä enemmän pikseleitä, sitä tarkempi resoluutio. 

Resoluutio voidaan ilmaista mm. ppi/dpi (pixels per inch/dots per inch) tai 

vaihtoehtoisesti pikseleiden määrä kuvan vaaka- ja pystysuunnassa 

(esimerksiksi Full HD- näyttö 1920x1080). Muistettakoon ja 

alleviivattakoon kuitenkin että resoluutio on vain yksi osa-alue visuaalisen 

kokemiseen vaikuttavissa tekijöissä tekniseltä kannalta katsottuna ja täten 

myös koko kotiteatterielämyksessä. Ohessa pyrin tuomaan esille 

ominaisuuksia joissa voidaan katsoa reaalisen tarpeen ylittyvän. 

Tarkastellessa esimerkiksi ihmisen fysiologiaa, ihmisen näkökyvystä on 

tarpeeksi tietoa sen ulottuvuuksista ja rajallisuudesta jotta reaalinen tarve 

pystytään määrittämään. Tämä tieto yhdistettynä tutkimuksen tekohetkeen 

jolloin erityisesti televisioiden resoluutiotekniikka kehittyy ja standardit 

vaihtuvat hyvin nopeaa tahtia, luo optimaalisen esimerkin ja 

tarkastelunäkökulman reaalisen rajan asettamiselle etenkin kuin 

oletuksena on hifistelyn määre optimoida ja varustaa jonkin laitteen tai 

systeemin yli reaalisen tarpeen. Tällöin siis voidaan olettaa että 

resoluutiotekniikan kehittyessä tekniikka mahdollisesti ylittää ihmisen 

fysiologisen reaalisen tarpeen, mutta hifistelijän voidaan silti olettaa 

hankkivan näitä laitteita. Resoluution voi myös nähdä yhtenä helpommin 

ymmärrettävistä teknisistä osa-alueista mitä tulee kotiteatteritekniikkaan, 

mutta myös yhtenä olennaisimmista erityisesti silloin mikäli kotiteatteriin 

liittyy myös visuaalinen puoli. Tämän takia juuri resoluutiotekniikka (eikä 

esimerkiksi äänentoisto tai väriavaruus tms.) valikoitui tällä kertaa 

esimerkiksi yhtenä osa-alueena, jossa lähdetään rajaamaan reaalista 

tarvetta ihmisen fysiologian kautta. 

 

Tarkastellessa nykypäivän visuaalisen kuvan esitysalustoja (mm. televisiot, 

videotykit yms.), tuotteita markkinoidaan yhä enenevässä määrin 

resoluutiotekniikan kehityksellä ja paremmuudella. Digitaalisen kehityksen 

avulla kuluttaja pystyy tarkastelemaan visuaalista kokemustaan yhä 

tarkemman kuvan puitteissa. Koska tutkittaessa hifistelyä, jossa 

oletuksena siis käyttäjä tai harrastelija panostaa aina vain parempaan ja 
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todenmukaisempaan kokemukseen, voidaan olettaa että 

kotiteatterihifistelijät ottanevat huomioon myös resoluutiotekniikan ja sen 

edistyksen huomioon omassa harrastuksessaan.  

 

Esimerkkinä Suomen yhden suurimmista viihde-elektroniikan 

vähittäiskaupoista verkkokauppa.com. Etsittäessä ääriesimerkkiä nyt jo 

markkinoilla olevista televisioista, verkkokauppa.com tarjoaa kalleimmaksi 

televisiokseen Samsung UE105S9W 5K Extra Wide Ultra HD Smart 3D 

LED-televisiota. Kyseinen 105-tuumainen televisio tarjoaa 21:9-

kuvasuhteen 5120 x 2160 UHD-resoluutiota 119999,99 euron hintaan 

(verkkokauppa.com). Kyseisellä hintalapulla varustetulla televisiolla 

voidaan siis olettaa olevan tekniikan uusimmat ja edistyksellisemmät 

ominaisuudet. Se missä hifistelyn määreen eli varustaa tai optimoida jokin 

laite tai systeemi yli reaalisen tarpeen ylittyy, voidaan siis lähteä tutkimaan 

käytännön esimerkkien kautta, joita voidaan käsittää reaalisena tarpeena 

ja miten tämä television hankkiminen siten ylittäisi tämän tarpeen. Täten 

siis kyseisen television hankkiminen voidaan käsittää hifistelynä. 

 

Ehkä olennaisin asia visuaalisen kokemuksen nauttimiseksi ja se että 

ylipäätänsä pääsee kokemaan korkean resoluutiotekniikan hyödyt, on 

ihmisen näkökyky. Kokonaisvaltainen ideaali katselukokemus muodostuu 

monista pienistä elementeistä, mutta tärkeimpiä kokonaisuuden ja tässä 

tapauksessa myös korkearesoluutioisen kuvan nauttimisen kannalta ovat 

mm. oikea katseluetäisyys, katsottavan kuvan koko ja resoluutio, silmän ja 

aivojen suorituskyky ja erityisesti näöntarkkuus. Ihmisen näkökykyä ja 

silmän ominaisuuksia ei suoranaisesti pysty vertaamaan jo olemassa 

olevaan tekniikkaan tai se on ainakin vaikeaa, koska tekniikka ei ole vielä 

niin pitkälle kehittynyt simuloimaan ihmisen biologiaa täydellisesti, joten 

täysin vertailukelpoisina silmää ja näyttötekniikkaa ei voi pitää. Silmän ja 

sitä kautta näkökyvyn toimintaan vaikuttavat myös ihmisen omat havainnot 

ympäristöstä ja mihin hän kiinnittää huomionsa. Havaintotutkimuksissa on 

todettu, että ihmisen näköhavaintoihin vaikuttaa se, mitä hän odottaa 

näkevänsä tai mihin tuttuun nähty kohde vertautuu (Näkövammaisten liitto 

Ry, 2016). 
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Asiaa voi kuitenkin vertailla miten ihmisen laskettavissa olevat näkökyvyn 

fysikaaliset ominaisuudet kietoutuvat näyttötekniikkaan. Täten esimerkiksi 

matematiikan avulla voidaan laskea miten keskivertoihminen näkee asioita 

ja vertailla sitä siten inhimillisiä olemuksia vailla olevaan tekniikkaan. 

Pähkinänkuoressa eniten resoluution havaitsemiseen vaikuttaa ihmisen 

näköaistimuksessa silmän näöntarkkuus. Näöntarkkuudella tarkoitetaan 

kykyä erottaa korkeakontrastisia yksityiskohtia, esim. kirjaimia numeroita. 

Näöntarkkuus voidaan rinnastaa resoluutioon, josta puhutaan yleensä 

kuvan laadun yhteydessä (Näkövammaisten liitto Ry, 2016.) 

 

Sopivaa katseluetäisyyttä voidaan arvioida silmän erotuskyvyn avulla. 

Ihminen, jolla on normaali näöntarkkuus, kykenee erottelemaan kaksi 

pistettä toisistaan, kun pisteiden välinen kulma on noin 1 kaariminuutti eli 

asteen kuudeskymmenesosa tai sitä suurempi. Kahden pikselin välinen 

etäisyys saadaan lasketuksi jakamalla paneelin korkeus pikseleiden 

pystysuuntaisella lukumäärällä. Silmän erottelukyvyn ja paneelin 

pikselivälin avulla lasketaan optimi (minimi) katseluetäisyys (pc-gamut.net, 

2016.) 

            

 

(pc-gamut.net, 2016.) 

 

Oheisella kaavalla siis pystyy laskemaan silmän erottelukyvyn ja paneelin 

teknisten ominaisuuksien kautta etäisyyden jolla ihminen pystyy 

erottelemaan tarkemman resoluution hyödyt. Kyseisellä 
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esimerkkitelevisiolla tämä etäisyys on n. 160cm. 

(E=(0,48/2)/(tan(16.667/2)=1,64m) Näöntarkkuuden lisäksi tulee ottaa 

huomion ihmisen näkökenttä ja miten kulutamme nykyisellään visuaalista 

materiaalia. Vakiintunut käytäntö on katsoa esimerkiksi juuri televisiota 

tietyn matkan päästä jotta näkisimme koko kuva-alan. Se miksi televisio on 

myös vakiinnuttanut tietyt kuvasuhteet, liittyy paljolti juuri ihmisen 

näkökenttään ja sen rajallisuuteen. 

 

”Human eye can cover 155° of horizontal angle of view, and 135° of vertical 

angle of view, forming an ellipse-shaped visible area. As everyone knows, 

only a small part in the center of our visual field is sharp and detailed, and 

this is what we use for reading and viewing. This is called the Macula, and it 

is specialized for high acuity vision. This area represents a small percentage 

of our visual field, and translates to roughly 40° of vision angle that is 

important for calculating the comfortable viewing distance. For fine details, 

we use only about 2° which we experience as pin-sharp (Foveola area)” 

(arthur.geneza.com, 2016.) 

 

Näkökentän lisäksi näöntarkkuuteen ja sen havainnointiin vaikuttaa siis 

myös kuinka etäältä tarkastelemme kohdetta, eli tässä tapauksessa 

televisiota ja miten hyvin ihminen pystyy näkemään tarkemman 

resoluution ottaen samalla huomioon myös näkökentän rajallisuuden. 

Magazines and fine art prints are viewed from an average distance of 1 

foot (30cm). At 1 arcminute, it is 89 microns or about 300 dpi/ppi. This is 

why magazines are printed at 300 dpi. It is good enough for most people.  

When we are talking about digital displays, especially larger ones, the 

viewing distance dramatically increases. In order to fit a 60" (diagonal) 

display into our comfortable viewing area, we need to fit this entire display 

area in our vision ellipse, which will additionally increase the viewing 

distance. (arthur.geneza.com, 2016.) 

 

The regular television with Full HD resolution (1920 x 1080 pixels) at 60" 

diagonal size needs to be viewed from a distance of 72" (183 cm) in order 

to completely fit it in the viewing area (arthur.geneza.com, 2016). Lyhyesti 

selitettynä siis tarkastellessa lähempää visuaalista materiaalia resoluutiolla 
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on isompi merkitys ja tällöin tarvitaan korkeampaa resoluutiota jotta 

tarkasteltava kohde on laadukas ja miellyttävä katsella. Mitä kauemmas 

ihminen tarkastelee kohdetta, sitä huonommin ihminen kykenee 

erottamaan pisteet toisistaan ja korkeamman resoluution tarve vähenee. 

Samaa periaatetta optikko käyttää mitatessaan henkilön näön tarkkuutta. 

 

At a resolution of 1 arcminute, a human eye can distinguish 44 ppi at a 

distance of 72" (183 cm) (arthur.geneza.com, 2016). Aiemmin mainittu 

verkkokauppa.com:in esimerkkitelevisio on siis 5120x2160 resoluutioinen 

105 tuuman koolla. Kyseisen television ppi luvuksi saadaan siis 52,92 ppi. 

Oheisen esimerkin mukaan normaalinäöllä silmä pystyy erottamaan 44 ppi 

183 cm päästä, joka siis tarkoittaa että 1920x1080 resoluutioista 60 

tuuman televisiota pystyy katsomaan kerralla 183 cm etäisyyden päästä. 

Tämä siis tarkoittaa huomioiden että verkkokauppa.com:in 

esimerkkitelevision sopiva katseluetäisyys on n. 300 cm. 

(122,5cm/tan20=337cm) Tällä etäisyydellä silmä ei tosin pysty enää 

erottamaan 52,92 ppi resoluutiota, joten voidaan todeta kyseisen television 

jo ylittävän käytännön reaalisen tarpeen keskimääräisen silmän fysiologian 

ja näön tarkkuuden osalta. Toki lähemmältä katseluetäisyydeltä televisio 

varmasti näyttää hyvältä ja realistiselta ja resoluutiolla on tarkoituksensa, 

mutta tällöin menetetään myös osa kuva-alasta näkökentän rajoitteiden 

vuoksi. Muistettakoon kuitenkin että jotkut voivat toki pitää kyseisestä 

immersiivisemmästä visuaalisesta kokemuksesta, mutta ottaen huomioon 

keskivertokatsojan, tässä tapauksessa aletaan jo liikkumaan sellaisissa 

resoluutioissa että ei isommalla resoluutiolla ei ole enää minkäänlaista 

hyötyä katselukokemuksen kannalta. Nykyään markkinoille on myös 

alkanut jo tulemaan 8K-televisioita, jotka siis käsittävät 7680 x 4320 

resoluution (Heikkilä, 2015). Ihmisen näkökyvyn ja laskelmien perusteella 

n. 4K-resoluutio (3840×2160) varsinkin televisioissa alkaa liikkumaan jo 

siinä rajoilla että sen ylimenevästä osuudesta ei ole enää hyötyä 

keskivertokuluttajalle ja katsojalle. Tämän ylimenevän voidaan siis katsoa 

ylittävän reaalisen tarpeen ainakin nykyisten käytössä olevien teknisten 

standardien ja formaattien osalta. 
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3.2.3 TEKNIIKKA JA KÄYTÄNNÖN TARJONNAN RISTIRIITA 

 

Toinen asia jonka voidaan katsoa ylittävän reaalisen tarpeen 

resoluutiotekniikan ollessa esimerkkinä, on että pystyäkseen katsoa 

korkearesoluutiosta kuvaa, täytyy myös katseltavan sisällön oltava 

samassa formaatissa. Käytännössä tämä tarkoittaa että pystyäkseen 

katselemaan sisältöä jo aikaisemmin esimerkkinä käytetystä 5120x2160 

resoluutioisesta televisiosta, tulee myös itse sisällön oltava 5120x2160 

formaatissa. Tässä tuleekin ongelma ainakin tutkimuksen tekohetkellä 

käytössä olevasta Suomen televisiotekniikan yhteensovittamisesta 

kyseiseen televisioon. UHF-taajuusalueen verkoissa siirrytään vaiheittain 

vuodesta 2017 alkaen kokonaan uuteen lähetystekniikkaan (DVB-T2). 

Tämä mahdollistaa nykyistä laajemmin teräväpiirto-ohjelmistojen (HDTV) 

tarjonnan tai vaihtoehtoisesti suuremman määrän perustasoisia (SD) 

ohjelmakanavia. Muutos edellyttää TV-katsojilta uuden lähetystekniikan 

vastaanottoon soveltuvan television tai digiboksin hankintaa. "Antenna 

Ready HD" -merkintä takaa sen, että televisiossa tai digiboksissa on DVB-

T2 -viritin ja se on testattu Suomessa. Testatulla vastaanottimella voi 

tulevaisuudessakin katsoa televisiolähetyksiä niin perus- kuin 

teräväpiirtotasoisena. Vaikka muissa lähetysverkoissa (kaapeli, satelliitti, 

IPTV) ei tapahdu lähetystekniikan muutosta, edellyttää teräväpiirtotasoisen 

kuvan katselu myös niissä oikeanlaisen vastaanottimen hankintaa. "Cable 

Ready HD" -merkityllä televisiolla tai digiboksilla saa teräväpiirto-ohjelmat 

näkyviin kaapeliverkossa. Satelliitti- ja IPTV-verkon asiakkaat saavat 

tiedon oikeanlaisesta laitteistosta operaattoriltaan (Viestintävirasto, 2015.) 

Tämä siis tarkoittaa että Suomen lähetystekniikassa ollaan vasta 

siirtymässä 1920x1080(HDTV)-resoluutioisen kuvan standardisoimiseen ja 

täten parempilaatuista kuvaa ei ole tarjolla Suomen antenni- ja 

kaapeliverkoissa. Käytännössä se tarkoittaa että 5120x2160- 

resoluutioisen television omaava joutuu edelleen katsomaan vain 

1920x1080 laatuista kuvaa, vaikka alusta mahdollistaisi 

korkealaatuisemman kuvan vastaanottamisen. Televisiotekniikan osalta 

5120x2160-television reaalinen tarve on siis ylittynyt. 
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Mutta kotiteatteriharrastelija voi toki nauttia visuaalista sisältöä muussakin 

muodossa kuin itse television ominaisuudessa. Televisio toimii tällöin 

visuaalisena alustana, näyttönä. Haluttua sisältöä voi toistaa mm. 

tietokoneen, suoratoistopalveluiden tai muiden toistolaitteiden avulla. Tosin 

tälläkin osa-alueella sisällön nykyinen tekninen laatu harvoin kohtaa 

television mahdollistavan maksimiresoluution tai maksimiresoluution 

sisältöä ei ole keskivertokuluttajalle saatavilla. Esimerkkitelevision 

resoluutioon lähimmäksi pääsee 4K- UHD-resoluutio. Kyseisen laatuista 

sisältöä on jo saatavilla mm. suoratoistopalveluiden (esimerkiksi Netflix) ja 

omien 4K-soittiemien kautta, tosin ainakin toistaiseksi vielä melko 

rajoitetussa määrin.  

 

”Vuosi sitten 4k-materiaalia ei saanut mistään. Sonyn FMP-X1-

mediastreameri ja sen seuraaja X10 ovat jääneet vain rapakon takaiseksi 

flopiksi. Sonyn palvelusta ladattavat 4k-elokuvat maksavat 29 dollaria kipale 

tai vuokrattuna 7 dollaria. Valikoima kattaa noin 50 nimikettä, joista vain osa 

tarjoaa vuokrausmahdollisuuden. [--] Netflixin tarjonta tosin on edelleen 

hyvin rajallinen. [--] 4k-striimaus Netflixistä on mahdollista vain laitteilla, jotka 

osaavat purkaa h.265/hevc-pakkauksen. [--] Tietokoneen Netflix-sovelluksilla 

tai webbiselaimella 4k-katselu ei onnistu, vaikka olisi ostanut modernin 4k-

näytön” (Hifimaailma, 2015.) 

 

Suoratoistopalveluiden kautta toistettaessa tv-sarjoja, myös internet-

yhteydet asettavat omat rajoituksensakin sarjojen katselemiseen. 

Esimerkiksi suoratoistopalvelu Netflix suosittelee vähintään 25 Mbit/s:n 

vakaata internetyhteyttä katsoakseen 4K-laatua (Netflix, 2016). Tällöinkin 

esimerkkitelevision omistaminen voidaan katsoa menevän yli reaalisen 

tarpeen. Jos parhaimmillaankin viihteen sisältöä pystyy ideaaliolosuhteissa 

ja mahdolliset ylimääräiset tarvittavat laitteet hankittuaan nauttimaan 

nykyisellään vain 4K-resoluutiosta, vaikka televisio mahdollistaisi 5K-

materiaalin toiston, voidaan olettaa reaalisen tarpeen ylittyvän.  

 

Kärjistäen sanottuna, parhaiten television omistaja pääsisi täten 

nauttimaan täydellisesti television mahdollisesta maksimiresoluutiosta 

tuottamalla itse siihen materiaalinsa. Kyseisen maksimiresoluution sisältöä 
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pystyy tuottamaan nykyään helposti tietokoneilla tuottaessa generoitua 

materiaalia ja kyseisen resoluution laatuisia kameroitakin on paljon 

saatavilla normikuluttajan käyttöönkin, etenkin jos raha ei ole ongelma. 

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa miksi ja mihin käyttöön 

keskivertokuluttaja television ylipäätänsä hankkii. Kuinka moni kuluttaja 

ostaisi lähes 120 000e television vain siksi että pystyy katsomaan 5K-

resoluutioista kuvaa jonka sisällön itse on joutunut tuottamaan? 

Kokonaisuutena kyseisen television ostaminen voidaan luokitella 

hifistelyksi. 

 

3.2.4 LAITTEIDEN VALMIIT OPTIMAALISET ASETUKSET 

 

Kolmas reaaliseen tarpeeseen vaikuttavaan asiaan voidaan katsoa olevan 

valmistajan omat standardit ja oletusasetukset laitteistoille. Valmistajan 

oletetaan laittavan varsinkin massamarkkinoille valmiin tuotteen jonka 

asiakas/kuluttaja pystyy heti hankittuaan ottamaan käyttöön ja että tuote 

olisi valmiiksi jo tarpeeksi ”täydellinen” keskivertokuluttajan tarpeisiin, jottei 

tämän tarvitse hankkia sen enempää mm. tuotteen käyttöönoton 

mahdollistavia johtoja. Eli jos käyttäjä alkaa parantelemaan/personoimaan 

laitetta, voidaanko katsoa että laitteen reaalinen käyttötarve on ylittynyt? 

Toki aina uuden laitteen käyttöönotossa joudutaan sovittamaan laite 

kunkin käyttäjän omaan henkilökohtaiseen tilaan ja tarpeisiin, joten 

voidaan katsoa että keskivertokuluttajakin siis jossain määrin muokkailee 

laitetta omakseen. Siksi raja siihen kuinka paljon laitteen 

muokkailu/parantaminen menee yli reaalisen tarpeen, on hankala 

määrittää. 

 

 Asiaa voi lähteä hakemaan halutun lopputuloksen kautta edelleen 

käyttäen visuaalista näyttöalustaa esimerkkinä. Sekä keskivertokäyttäjällä 

ja hifistelijällä on samanlainen päämäärä. Molemmat hankkivat laitteen tai 

systeemin jotta he voisivat nauttia visuaalisesta kokemuksesta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Keskivertokäyttäjä säätää laitteen itselleen sopivaksi 

katsoakseen visuaalista materiaalia. Kun laite on kytketty ja on 

toiminnaltaan sellainen kuin pitääkin, voidaan olettaa että käyttäjä harvoin 
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palaa parantelemaan tai alkaa muokkailemaan laitteistoa mikäli siinä ei ole 

mikään vikana. Hifistelijän voisi olettaa pohtivan voiko hän jotenkin 

parannella laitetta jotta saa vieläkin paremman kokemuksen vaikka laite 

toimii sellaisenaan jo juuri niin kuin pitääkin. Tällöin siis jos rajaksi 

reaaliselle tarpeelle katsotaan että laite toimii kuin pitääkin asennuksen ja 

käyttäjäkohtaisen personoinnin jälkeen, kaikki ylimenevä parantelu tai 

muokkaileminen voidaan katsoa hifistelyksi. 
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4.TEKNIIKKAHIFISTELY  

 

4.1 TEKNIIKKA HIFISTELYSSÄ 

 

Keskustelupalstoilla ylivoimaisesti eniten korostettiin tekniikkaan liittyviä 

asioita ja suurin osa keskustelun avauksista olivatkin kysymyksiä liittyen 

mm. piuhoituksien tekemiseen, mikä on paras vahvistin tai millä saa 

parhaiten mitattua taajuusvasteen. Tekniikka toimii siis tässä yhteydessä 

itse toiminnan artefaktina. Lisäksi molemmilla sivustoilla oli paljon 

keskustelualueita, joissa kuvailtiin harrastelijoiden omia hifisysteemejä, 

mitä on viimeksi ostanut tai mitä seuraavaksi on hankkimassa. Näihin 

keskustelualueisiin liittyi olennaisesti mielipiteiden ja kokemusten vaihto 

harrastelijoiden kesken tietystä hifitekniikasta tai sen osasta. 

Viestiketjuissa oli myös omana aloituksena tai yksittäisissä viesteissä 

arvosteluja tietystä tekniikasta ja sen soveltamisesta muuhun laitteistoon, 

näihin keskusteluihin liittyi hyvin usein myös hintakeskustelu. 

Tekniikkakategoriaan luetaan siis ne selonteot jossa mm. kuvaillaan 

harrastusta ja mainitaan: (1)teknisin termeineen (esim. ”Suora linja ilman 

muokkauksia on ohjelmajähteen signaalin määrän säätö shunttaamalla.”), 

(2)teknisiä artefakteja/apparaatteja (esim. ”Ei niinkään siitä syystä että 

esim. DA-muuntimet olisi olleet huonoja tms.”) ja (3)tekniikan arvostelua, 

kuvailua ja vertailua (esim. ”ups kyllä korjaa varmasti kaikki pienimmätkin 

virheet sähkönlaadussa”) kun perustellaan miksi tehdään/on hankittu 

jotain, yksityiskohtia, suunnitelmia harrastusta kohtaan jne.  Erityisesti 

dvdplaza.fi:n kotiteatteri-keskustelualueella tekniikka korostui ja siihen 

liittyvät aiheet olivat valtavassa enemmistössä viestiketjujen 

keskusteluavauksista. 

 

Esimerkkejä tyypillisimmistä viestiketjujen keskustelunavauksista, eli 

aihealueista, joissa paino oli tekniikkaan liittyvissä asioissa: 

 

hifiharrastelijat.org-sivustolta: 
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Aihe: Laitteiston nykyaikaistus 

Aihe: Minkä hifi-laitteen ostit viimeksi? 

Aihe: Esivahvistimet riittävillä ja nykyaikaisilla sisääntuloilla 

Aihe: Äänenpaine/basso-ongelma 

Aihe: Verkkovirtasuotimet ja virtajohdot 
 

dvdplaza.fi-sivustolta: 

 

Aihe: Laitteiden liittämisongelmat 

Aihe: Hifi-kotiteatterivahvistin? 

Aihe: Kotiteatteri ja sen asetukset 

Aihe: Kotihifit päivitykseen 

Aihe: Ylijännitesuojat 

 

Kotiteatteriharrastuksessa siis arvostetaan yhtenä mentaalisena osa-

alueena eniten harrastuksen teknillisiä osa-alueita. Itsessään 

kotiteattereissa käytettävä tekniikka, laitteet ja niistä kirjoittaminen näyttivät 

tuottavan mielihyvää harrastajilleen. Harrastelijat kuvailivat 

harrastukseensa käytettävää hifitekniikkaa hyvin perusteellisesti teknisin 

termein ja perustelivat yleensä väitteensä hyvin tarkasti. Jokainen 

harrastelija tuntui tietävän kaikista parhaimmat tekniikat kotiteatterilleen, 

jotta saadaan synnytettyä maksimaalinen aistikokemus. Tässä 

tapauksessa laaja tekninen tietämys on keskeistä päämäärän 

saavuttamiseksi. Keskustelupalstoilla tekniikkapainotteinen hifistely kävi 

ilmi harrastajien käyttäessä teknisiä termejä, itse tekniikan kuvailua 

(johdot, liitännät yms.) sekä tekniikan arvostelua ja vertailua. Alla 

esimerkkiote tällaisista tekniikkapainotteisista vastauksista 

hifiharrastajat.org viestiketjusta 'Esivahvistimet riittävillä ja nykyaikaisilla 

sisääntuloilla': 

 

”AV-etuset/vahvarit happanee siitä syystä että liitäntöjä (mm. hdmi 1.x) tulee koko ajan 

uusia. Ei niinkään siitä syystä että esim. DA-muuntimet olisi olleet huonoja tms. Tästä 

syystä en näkisi että da-muuntimen sisältävä stereo-etunen happanisi samalla tavalla. 

Asiaa voisi verrata monen etusen sisältämään MM-phono liitäntään. Usealle ne riittää ja 

ne jotka haluaa panostaa enemmän ostaa kuitenkin erillisen laitteen. Digi-inputit olisi 
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mielestäni samaa kauraa ja 24/192 dacit ei luulisi happanevan jos sellaiset etusesta 

löytyisi. Ne jotka haluaa panostaa enemmän käyttää laadukasta cd-soitinta tai erillistä 

dacia.” 

     -vaakko 

 

”Jos olisin hankkimassa infernaalisen kokoista tajunnan räjäyttävää all-in-one etusta liki 

kaikilla normi herkuilla ja vähän päälle, niin Denon AVP-A1HDCI AV. Jos tuosta ei löydy 

tarpeeksi ominaisuuksia, niin suosittelen tunturi mopedia ja lahjakorttia esson baariin 8)” 

 

-HiFi 

 

 

”Suora linja ilman muokkauksia on ohjelmajähteen signaalin määrän säätö shunttaamalla. 

Siinä ei silloin ole kaapeiden ja liittimien lisäksi mitään ohjelmalähteen ja päätteen 

välissä. 

 

On kuulemma hyvä, mutta en minä ole 7ke etusia testaillut. Enkä varmaan testaakaan. 

 

Jaa niin, on siinä yhdet vastukset.” 

 

-Kutvonen 

 

Toinen tekniikkapainotteinen esimerkkiote dvdplaza.fi keskustelusta 

'Ylijännitesuojat': 

 

”Itsekkin olen juuri pähkäillyt tuota PF40:stä. Jos kytken siihen kaikki laitteeni, niin eihän 

tuon boksin antama virta lopu kesken, vai miten se menee? Kun joskus olen lukenut, että 

johonkin verkkovirtasuotimeen kun laitteiston kytki, niin subista tuli ponnettoman 

kuuloinen. Aivan kuin ei olisi saanut tarpeeksi virtaa. Mahtaisikohan tuon saada jostakin 

markantalosta halvemmalla kuin verkkokaupasta, mikäli menee vähän tinkaamaan?” 

 

-og playa 

 

 

”Näyttäisi olevan PF40:ssä 2 "high-current" pistokepaikkaa jotka on juurikin tarkoitettu 

tehokkaille virtasyöpöille vahvistimille. Luulisi noista riittävän virtaa aktiivisubbarillekin.” 

 

-visionary 
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”ainakin kun tuota laitteen sisälmys kuvaa katselin niin jotenkin tulee vain mieleen että 

tuossahan ei ole muuta kuin häiriönpoisto kela/konkka yhdistelmiä ja kahdesta olisi jätetty 

vielä kuristinkin pois vahvistimia varten tms... itselläni tulee tuosta "suodatuksesta" se 

mieleen että tuollainen pf40 hoitaa suodatuksen vähän niinkuin putkivahvistin eli päästää 

kaiken läpi hieman ehkä pyöristämällä soundia kun taas tuollainen aktiivisuodatusta 

hoitava ups kyllä korjaa varmasti kaikki pienimmätkin virheet sähkönlaadussa ja suojaa 

laitetta sähkösaasteelta parhaiten niin lopputulos saattaa olla transistorimainen eli 

kliininen ja puhdas.. ehkä jopa saasteen vähyyden takia tylsä.. 

 

noh mutta kuitenkin.. maku asioita ostaako tuollaisen pf40sen vai upsin mutta paras 

suodatus kaikkea sähkökuraa vastaan on tietenkin ups joka antaa vielä sitä varavirtaakin 

että voi kuunnella suosikkilevyjään vielä silloin kun naapurissa sytytetään kynttilöitä 

sähkökatkon takia.” 

-pinkeliviinica 

 

Tekniikkatyyppikategorian hifistelyä ja panostamisen määreen toteutumista 

tukee harrastajien laaja tietämys harrastukseen liitettävästä tekniikasta, 

joka voidaan mieltää menevän yli reaalisen tarpeen. Tavalliselle kuluttajalle 

riittänee kärjistetysti sanoen musiikin kuuntelukokemuksen täyttämiseksi 

tieto äänenvoimakkuuden säätömahdollisuudesta ja pistokepaikan 

löytämisestä, kun samaan aikaan hifistelijä tekee omia piuhoituksiaan 

korjatakseen pienemmätkin äänen sävyt, pyrkiäkseen mahdollisimman 

täydelliseen ja puhtaaseen ääneen ja/tai kuvaan. Tämä 

tekniikkapainotteinen asiantuntijuus luo itsessään omaa teknistä 

mentaliteettia, jota harrastelijat korostavat omassa toiminnassaan 

keskustelujen kautta. Täten teknisyys on yksi osa-alue hifistelyssä. 

 

 

4.2 TULKINTOJA TEKNIIKASTA 

 

Hifistelyyn liitettäessä sen antamat positiiviset tunteet käyttäjien piirissä ja 

varsinkin tekniikkahifistelyyn liittyen itse tekniikka mielihyvän antajana, 

voisiko jopa puhua jonkinlaisesta tekniikkafetisismistä? Timo Airaksinen on 

käsitellyt aihetta kirjassaan Tekniikan suuret kertomukset – filosofinen 

raportti näin: ”Uusi tekniikka tuottaa laitteita leluiksi markkinoille. Niihin 
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kohdistuvan tunteen nimi on teknohimo. Juuri tätä käsitettä on käytetty 

alan keskusteluissa (technolust). Tämä ilmentää tekno-optimismin uutta 

tulemista. Laitteet koetaan haluttaviksi riippumatta niiden käytön 

merkityksestä ja mahdollisuuksista. Laitteet ovat ikään kuin ulkoisesti 

haluttavia. Kuluttaja on tavarafetisismin pauloissa, Marxin kuvaamalla 

tavalla, paitsi että Marx ei tietenkään puhu laitteista. Hänen aikanaan niillä 

valmistettiin pyhä tavara, nyt laitteet valmistavat laitteita.” (Airaksinen, 

2003, 83.) Tekniikan kehittyessä nopeasti ja puhuttaessa 

tekniikkahifistelijöistä, jotka haluavat olla huipulla, mitä tulee teknisten 

innovaatioiden omistamisessa ja käyttämisessä, voisi Airaksisen 

mainitsema teknohimo ja tavarafetisismi liittyä olennaisesti hifistelijöiden 

pariin. Hifistelijä käyttää tekniikka ja siihen liittyvää tavaraa hifististen 

päämääriensä toteuttamisen välineinä, mutta myös itse tekniikka 

pelkästään voi näyttää tuottavan mielihyvää hifistelijälle. Toki harrastajien 

keskuudessa hifistelyn painopisteet voivat vaihdella, mutta hifistelyyn 

näyttää olennaisesti liittyvän jonkinlaatuinen tavarahimo, joka mahdollistaa 

lopullisen nautinnon, joka siis voidaan saavuttaa välineellisesti tavaroiden 

avulla. 

 

Tekniikkaan ja tavaraan panostamisen voi myös laskea tietyllä tapaa 

luksuskuluttamisen piiriin. Tekniikka voidaan lähteä ajattelemaan jo 

teollisen vallankumouksen alkuajoista lähtien tietynlaisen luksuksen 

mahdollistajana. Tällöin koneet helpottivat niin ihmisten työskentelyä ja 

kuin myös tuomalla välineellisesti hyvinvointia. Koneet, eli tekniikka poisti 

tai helpotti manuaalista työtä esimerkiksi tekstiilien tekemisen parissa. 

Tämä tarkoitti siis sitä, ettei ihmisen tarvinnut enää rehkiä niin paljon 

saadakseen tehtyä vaatekappaleen alusta loppuun ja tällöin tekniset 

innovaatiot toivat luksusta tuomalla ihmisille mm. lisää vapaa-aikaa ja 

helpompaa työtä, ainakin ideaalitasolla. Toki teollinen vallankumous 

tarkoitti myös lisääntynyttä kuluttamista ja siten myös tuotantoa, joten 

käytännössä työtä siis riitti, työnkuva vaihtui ehkä enemmänkin 

käsityöläisestä tehdastyöhön. Välineellisesti koneet pystyivät tuottamaan 

täten nopeammin ja tehokkaammin kulutustavaraa ihmisille ja siten myös 

hyvinvointia arkeen. Ottaen huomioon ajankuvan varsinkin edetessä aina 
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1900-luvulle, voidaan ajatella että ihminen joka omisti uusimmat laitteet ja 

tavarat ja mitä enemmän sitä oli, on ollut luksusta. Tekniikka ja sen kehitys 

on juurikin mikä on mahdollistanut moisen materialismin synnyn, joten 

tekniikka sinällään voidaan käsittää luksuksena. Nykypäivänä tekniikka on 

arkipäiväistynyt ja sitä ei välttämättä nähdä samaan tapaan luksuksena 

itseisarvoltaan, mutta tekniset laitteet ja esimerkiksi aikaisemmin 

tutkimuksessa mainitut korkean resoluution televisiot ovat silti 

hierarkkisessa asemassa aikaisemman televisiotekniikan kanssa. Nykyään 

kuvaputkitelevision omistamista ei välttämättä nähdä enää 

luksusartefaktina näin yleiseltä kuluttajan näkökulmasta katsottuna, mutta 

tekniikan edistyneimmät, yleensä myös kalleimmat tuotteet kuten 

korkearesoluution televisiot voidaan mieltää helpommin luksustuotteiksi.  
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5. ELÄMÄNTAPAHIFISTELY 

 

5.1 ELÄMÄNTAPA HIFISTELYSSÄ 

 

Toiseksi eniten keskusteluista tuli ilmi harrastuksen elämäntapapuoli. 

Monelle kotiteatteriharrastelu oli enemmänkin kuin harrastus ja joissain 

määrin harrastuksessa korostui vastausten perusteella teemoja, joita ei 

suoranaisesti hifistelyyn ja kotiteatteriin olisi stereotyyppisesti osannut 

yhdistää. Molempien sivujen keskustelupalstoilta löytyi esimerkiksi oma 

diy-osio, joka tarkoittaa laitteiden itse tekemistä tai valmiiden laitteiden 

kustomointia, yksilöistämistä. Kotiteatteriharrastukseen liittyy siis 

olennaisena osana osalle harrastelijoista hifilaitteiston kokoamisen ja 

rakentamisen ilo. Se että pääsee kokoamaan kokonaisen toimivan 

teknisen systeemin alusta loppuun omin käsin näyttää tuovan tyydytyksen 

harrastelijoilleen. Elämäntapakategoriaan luetaan siis ne selonteot jossa 

mm. kuvaillaan harrastusta ja mainitaan: (1)vanhat/vintage-

laitteet/mentaliteetit (esim. ”Wanhan laitteen käyttäminen on mukavaa”) 

(2)harrastusfilosofia (esim. ”Oma harrastusfilosofia on sitä, että käytetty 

mutta laadukas menee edelle ennen uutta ja sekundaa.”) (3)tee-se-

itse/systeemin rakentelu -mentaliteetti (esim. ”Olen retrohenkinen ja 

rakennan kaiuttimet jordan jx92s elementeillä”) kun perustellaan miksi 

tehdään/on hankittu jotain, yksityiskohtia, suunnitelmia harrastusta 

kohtaan jne. 

 

Esimerkkejä tyypillisimmistä viestiketjujen keskustelunavauksista, eli 

aihealueista, joissa paino oli hifistely elämäntapana liittyvissä asioissa: 

 

hifiharrastajat.org: 

 

Aihe: Mitä hifistelit tänään? 

Aihe: Vintage-laitteet, harrastus ja elämänfilosofia 

Aihe: Laajakaistakaiuttimien rakennusprojekti 
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Aihe: Minkälaisia DIY-työkaluja teillä on? 

Aihe:VHS/Betamax/V2000-nauhat harrastuksena. Keskustelua vanhoista 

videoformaateista 

 

dvdplaza.fi: 

 

Aihe: Ensimmäistä subbarin rakentelua suunnittelemassa. 

Aihe: Hifistit, harrastus, perhe ja niiden yhteensovittaminen 

Aihe: Kotiteatteriharrastus ja ekologisuus 

Aihe: Tee-se-itse moottoroidut rullaverhot 

Aihe: Valinnan vaikeus, mikä rakennussarja? 

 

Elämäntapahifistelyyn kuului tee-se-itse osa-alueen lisäksi myös 

keskusteluja itse harrastuksesta ja filosofisia pohdintoja miksi käyttäjät 

harrastelevat. Joissain tapauksissa eräät harrastelijat kokivat 

hifiharrastuksensa enemmän kuin harrastuksena, eräänlaisena rituaalina 

ja eskapistisena keinona verrattuna harrastelijoiden normaalielämään. 

Yllättävän paljon löytyi myös vintage-laitteisiin liittyviä keskusteluja. Näissä 

keskusteluissa harrastajat arvostivat enemmän vanhoja hifilaitteita, niiden 

vintage-arvoa, laatua ja keräilymahdollisuutta. Nämä seikat osaltaan 

vaikuttavat vintagehifistelyn kategoroimista elämäntapahifistelyyn. 

Keskustelupalstoilla elämäntapahifistely tuli ilmi kommenteissa joissa 

käsiteltiin tee-se-itse hifilaitteiden nikkarointia, filosofisia pohdintoja 

yleisesti hifistelystä ja vintagehifin arvostelua ja keräilyä. Alla 

esimerkkikommentteja vintagehifiharrastelun määrittelystä 

hifiharrastajat.org viestiketjusta 'Vintage-laitteet, harrastus ja 

elämänfilosofia': 

 

”Oma harrastusfilosofia on sitä, että käytetty mutta laadukas menee edelle ennen uutta ja 

sekundaa. En sano että kaikki uusi on sekundaa, en todellakaan, mutta liian usein niin 

on... Huonoa näet saa yrittämättä, hyvän eteen kannattaa taistella. Niin joku viisas joskus 

minulle sanoi. Sitä on vintage harrastus minulla. Ja samalla tuen kestävää kehitystä 

antamalla hyvän kodin vanhoille laitteille ostaessani niitä. Olen muuten pahoillani siitä jos 

itsellä joskus nuo ikämääritteet ovat hieman lipsuneet... Kun kaikki käytetty ei ole 

vintagea, hyvät vuosikerrat vain. Tosin se ikämäärite on mielestäni melko liukuva... 
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Riippuu kaverista pitääkö hän jotain liian uutena. Se onkin jännä juttu että liian uusi toki 

voi olla muttei koskaan liian vanha.” 

-m_tilli82 

 

”Ketjun aiheeseen liittyen wanhat laitteet ovat sekoittaneet pääni muutamia vuosia sitten. 

Alla hieman harrastusfilosofiaa....  

 

Jotenkin alkoi tuntua, että uusista peleistä puuttui jotain, vaikka soivatkin hienosti - olisiko 

sielu soundista. Allekirjoittanutta kiehtoo saada aikaan hyvätasoista ääntä wanhoista 

laitteista - sellaista, joka kilpailee tasapäisesti uusien "samanhintaisten" ja hieman 

kalliimpienkin kanssa. Omat settini ovat ns. hybridejä, sillä kaiuttimet ovat uudehkoja, 

mutta muut osat sitten +20 vuotiaita. No äänirasiat ovat uudempia - I-setissä uutena 

hankittu vuosi sitten ja II-setissäkin vain 10 vuotias vähän soitettu yksilö.  

 

Wanhempien kesikitasoa parempien laitteiden tinkimätön mekaaninen viimeistely 

herättää kunnioitusta ja sähköiselläkin puolella löytyy mainioita ratkaisuja. Tuntuu, ettei 

silloin joskus laskettu joka ropoa, vaan suunnittelijat saivat pistää parhaan osaamisensa 

peliin - kilpailtiin laadulla. 

 

Wanhan laitteen käyttäminen on mukavaa - ei kaukosäätöä, ei menua, ei firmispäivityksiä 

korjaamassa suunnittelijoiden = ohjelmoijien kömmähdyksiä. Vinyylilevyn pyörimistä on 

rauhoittavaan katsoa illan hämärässä urkumusiikin soidessa. Mekaanisia kytkimiä ja 

säätimiä on ilo käyttää - kylmä metallista sorvattu nuppi tai kytkin tuntuu hyvältä, jos sitä 

vertaa ohuella metallipinnalla päällystettyyn nykyversioon. Tarkoituksenmukaisia 

layoutteja ilman kikkailua. 

 

Ei isoja kirkkaita näyttöjä, häikäiseviä sinisiä LED'ejä, vaan erittäin hillityt kellertävät tai 

punaiset LED'it, vihertävä virittimen asteikko- ja viritysmittarien valo. 

 

Hinta/laatusuhde - oma subjektiivinen mielipide on, että tiiviillä etsimisellä voi tehdä 

todella hyviä hankintoja pilkkahintaan. Erityisesti levysoittimissa on mahdollista saada 

vastaavalla investoinnilla huomattavasti uutta laadukkaampia ratkaisuja. 

Henkilökohtaisesti katselen ihmetyksellä eräiden uusien levysoittimien suoritusarvoja, 

jotka ovat jopa huonompia, kuin -70...-80 luvun paremman pään stereoyhdistemien 

levysoitnten arvot. Ostaminenkin on taitolaji - pitää tietää mitä on hankkimassa. Tulee 

osata muodostaa jonkinlainen kuva laitteesta nettipalstojen ja mahdollisesti jopa omien 

aikaisempien vuosikymmenien takaisten kokemusten perusteella.  

 

Wanhojen laitteiden kanssa on hyvä osata hieman mittailla ja tinata. Monesta wanhasta ja 

väsyneestä laitteesta saa säätämällä ja tarvittaessa huoltamalla soundia, joka ei 
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nykylaitteita häpeä. Kun on saanut wanhan laitteen kuntoon ja kuulee sen esisävelet, on 

hetki todella palkitseva. Wanhojen laitteiden pelastaminen on myös ekologista - ainakaan 

allekirjoittaneelle ei tarvitse rakentaa uutta laitetta joka toinen vuosi. Bonuksena on 

mahdollista säilyttää jossain määrin hifin historiaa laitteiden muodossa.  

 

-Hardsoft 

 

 

”TCH:n setti kyllä jotain niin kaunista. Kyllä vuosikertahifissä vaan on sitä jotakin. 

Itselläkin jo pelkkä volumenapin vääntäminen ja lähteen vaihtaminen puolivanhasta 

pioneerin a616mkII-vahvistimesta tuntuu tyydyttävän vankalta. Sitten kun käy kaupassa 

vääntelemässä ja naksuttelemassa uusia 16.4 -virityksiä niin siitä muovisuuden tunnusta 

meinaa itku tulla samointein.” 

 

-Mora 

 

 

Toinen dvdplaza.fi esimerkkiviestiketju aiheeltaan 'Valinnan vaikeus, mikä 

rakennussarja?' ja muutamia poimintoja harrastajien kommenteista, jossa 

toistui elämäntapahifistelyn rakentamisosapuolta: 

 

”Olen retrohenkinen ja rakennan kaiuttimet jordan jx92s elementeillä, sen verran 

edulliseen hintaan tuommoset sai, vrt. ovh. Jos samaan kotelorakenteeseen värkkäis 

suosiolla ne lisäbassot ja soittas settiä puoliaktiivisena. Bassot siis monona pari. Vieläkin 

olis tarkoitus mennä budjetilla, mutta perus äänellä varustettuna. Mikähän se ois sitten se 

elementti, rauhalliseen kuunteluun. Erotteleva ja "pehmeä". Peerles xls sarjaa se ei ole, 

jotain puutuu, vaikka voimaa on. Näinhän siinä käy, että mopo karkaa käsistä.” 

 

-mike. 

 

 

”Seuraavaksi pitäisi saada tietää paljonko kotelotilavuutta on käytettävänä. Elementtejä 

kun on maailma pullollaan. Itse tein juurikin samanlaiset kaapit, eli alpair 10.2 9litran 

suljetussa ja 2kpl daytonan 12" 80litran suljetussa eli yhteensä 4kpl 12". Kokoa vaan tuli 

mukavasti 1032x270x440mm per kaappi ja painoa vaivaiset 40kg kpl. Ensimmäinen 

kuuntelukerta kyllä pelästytti, että mitä ihmettä sitä on tullut tehtyä, kun basso on 

tolkuttomasti. Antimodea kehiin ja kalbrointia, niin alkoi kuuntelukin maistumaan. 

Ensimmäistä kertaa törmäsin ilmiöön, jossa bassoa voi kääntää hieman jyrääväksi ja se 

ei haittaa pätkääkään, vaan on todella hauskaa, kun basisti jyrää muuta bändiä alleen tai 

vastaavasti tulee oikein kunnolla esille. Esimerkiksi Attention deficitin dubya tai Dave 
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Wecklin braziluba jaksaa innostaa uudelleen ja uudelleen, vaikka bassoa vääntää lisää. 

Mitään terävää tarkkuutta noista ei ainakaan vielä löydä, mutta kuunteluakin on senverran 

vähän, että eipä tiedä, josko asia korjaantuisi, mutta esimerkiksi Geddy Leen sormet 

tuntuvat paksummilta ja hitaammilta, kuin peerless sls:n kanssa. Ei ehkä ole sopivaa 

verrata 4x12"->1x12" mutta jos olisi enemmän kotelotilavuutta käyettävänä, tekisin 

4x12"sls kaapit.” 

 

-Antti U 

 

 

”Teoreettisesti paras lähtökohta tosiaan on, että Jordaninkin kotelo olisi suljettu, koska 

basso-osakin on. Tämä helpottaa basson sovittamista kaiuttimeen. Refleksissä tulee aina 

ryhmäviivettä viritystaajuudelle, jolloin myös sen vaihekulma yleensä muuttuu jyrkästi. 

Basso-osien vahvistimista pitää löytyä jokatapauksessa portaaton vaihesäätö, jotta nämä 

kaiuttimet saa basso-osineen soimaan yhtenäisesti. Jordania ei kannata virittää noin alas, 

kuten muutkin täällä ovat maininneet. Ehkä minimissään voisi kuvitella tuon kokoiselle 

elementille 65-70hz viritystä. Suljettu olisi paras vaihtoehto. Anti-mode on aina nannaa 

tämmöisissä” 

 

-jusky  

 

Elämäntapahifistely mentaliteettina syntyi keskustelujen pohjalta erilaisen 

keräilyn ja rakentelun varaan, käyttäjien samalla pohtiessaan 

harrastustaan eri näkökulmista. Tässä tapauksessa laitteiden keräilyn ja 

kotiteatterin rakentelun voi yhdistää saman kategorian alle, sillä 

kumpaakin liittyy olennaisesti kotiteatterilaitteiston kokoaminen kunkin 

käyttäjän mieleiseksi kokonaisuudeksi. Kyseiseen mentaliteettiin ei sovi 

tehdasvalmisteiset laitteistot, vaan harrastaneisuus viedään astetta 

korkeammalle tasolle. Rakenteluun ja vintage-laitteiden hankintaan voi 

kulua tosiharrastelijoiden joukossa aikaa ja rahaa, vaikka vähempikin 

laitteistoon panostaminen riittäisi hyvän kuuntelu ja/tai katselukokemuksen 

saavuttamiseksi. Myös joidenkin keskustelupalstoilla pyörineiden 

keskustelujen lomassa ilmi tulleet eskapistiset ja rituaaliset piirteet 

harrastuksestaan kertovat hifistelyn olevan enemmän kuin vain harrastus. 
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5.2 TULKINTOJA ELÄMÄNTAVASTA 

 

Kotiteatteriharrastuksen sisälläkin puhutaan niin sanotusti high-end-

laitteistossa, jotka voidaan mieltään ”crème de la crème”, eli parhaimmaksi 

ja kalleimmaksi laitteistoksi mikä on markkinoilla saatavilla kullakin 

hetkellä. Tällainen high-end termi voidaan mieltää painottuvan vahvasti 

kulutuksen luksuspuoleen. Kauppatieteen tohtori Linda Turusen väitöskirja 

"Tulkintoja luksuksesta – brändin ylellisyys kuluttajan kokemana" tutkii 

miten kuluttaja kokee luksuksen ja mikä mielletään luksukseksi. 

Artikkelissa 'Luksus on suhteellista' Linda Turusen mukaan unelma-aspekti 

nousee luksuksessa keskeiseksi. Päälöydös oli luksuksen yksilöllisyys eli 

määrittelemme sitä omista lähtökohdistamme käsin. Siihen liittyy aina 

unelma. Luksus on jotain, joka juoksee aina hiukan edellämme. Jokainen 

tulkitsee sen omasta elämäntilanteestaan ja omista lähtökohdistaan. 

Turunen mainitsee, että ennen esimerkiksi saippua oli luksusta, vaikka se 

nyt luokitellaan välttämättömyyshyödykkeeksi ja on kaikille arkipäivää 

(Leiwo, 2015.)  

 

Tämän näkökulman kautta palaamme myös hifistelyn yksilöllisyyteen ja 

jokaisen harrastajan omiin motivaatiolähtökohtiin ja siihen että myös 

hifistely näyttäytyy hyvin suhteellisena käsitteenä. Myös luksuksen 

unelma-aspekti voidaan nähdä vahvasti liitoksissa hifistelyyn. Hifistelyssä 

usein panostetaan jotain henkilökohtaista, usein utopistista systeemiä, 

joka tekniikan ja kulttuurin muuttuessa joutuu jatkuvasti muuttamaan 

muotoaan. Voisiko hifistelyn nähdä siis yhtenä luksuskuluttamisen osa-

alueena? Toisaalta tarkastellessa hifistelyn osa-alueista vintagelaitteiden 

keräilyä ja tee-se-itse-aspektia, tällöin ei niinkään panosteta luksukseen tai 

high-endiin. Turusen tutkimuksen keskeisimmät löydökset olivat neljä 

luksuksen elementtiä eli koettu aitous, ainutlaatuisuus, 

kontekstikeskeisyys sekä kuluttamisen kautta saavutettu laajennettu 

käsitys tuotteen ylellisyydestä. Esimerkiksi käytettynä ostettu Louis 

Vuittonin käsilaukku patinoituneine nahkaosineen saatetaan kokea 

aidommaksi ainutlaatuisuutensa vuoksi kuin juuri kaupasta haettu tuote. 
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Aitouden kokemukseen yhdistyy siis myös ainutlaatuisuus ja tuotteen 

harvinaisuus, jota voidaan löytää second hand -markkinoilta (Leiwo, 2015.)  

 

Otettaessa huomioon luksuskuluttamisen eri elementit, myös hifistelyn 

elämäntapatyyppi, eli vintage ja tee-se-itse-aspekti voidaan täten nähdä 

myös luksuksena, näiden ollessa käyttäjälleen ainutlaatuisia, siten myös 

luksusartefakteja. Varsinkin nykypäivänä näkyy yhä enemmän että 

arvostetaan enemmän yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja laadukkuutta 

massatuotetun materiaalin sijaan ja tämänlaisen luksuskuluttamisen voi 

nähdä kasvavan.  Markkinoilla olevista kulutustavaroista suurin osa 

näyttäisi olevan massatuotettua materiaa, jota on helposti saatavilla ja 

usein myös kohtuuhintaista, jotta keskivertokuluttajakin pystyy hankkimaan 

tuotteen. Tällöin massatuotettu voi helposti menettää luksusarvonsa 

vaikka se miellettäisiinkin yleiseltä kannalta helposti luksusmateriaksi, 

koska yhä useampi pystyy omistamaan saman tuotteen ja tällöin tuotteen 

ainutlaatuisuus häviää ja menettää luksusasemansa. Tuote mielletään 

tällöin arkipäiväiseksi. Turunen mainitsee, että ennen esimerkiksi saippua 

oli luksusta, vaikka se nyt luokitellaan välttämättömyyshyödykkeeksi ja on 

kaikille arkipäivää (Leiwo, 2015). Koska vintagetuotteet ovat 

harvinaisempia kuin massatuotetut tuotteet, voidaan ne mieltää 

ainutlaatisuutensa ansiosta ylellisemmiksi, luksukseksi. Tämä pätee myös 

hifistelyn tee-se-itse puoleen jolloin konkreettisesti rakennetaan itselle 

ainutlaatuista järjestelmää, joka utooppisessa käsitteessään olisi myös 

paras mahdollinen. 

 

The Design of Everyday Life -kirjassa pohditaan diy-kulttuuria asuntojen 

rakentamisen ja kunnostamisen kautta. Esille tulleita syitä itse tekemiseen 

löytyi mm. kustannussyistä.  Itse tekeminen oli usein halvempi ratkaisu 

kuin tilata työ joltain ammattilaiselta. Tämän lisäksi nousi esille hallinta ja 

laatu tärkeänä elementtinä itse tekemiselle. Household economics is a 

relevant but not sufficient explanation and in this, as in other cases, issues 

of quality and control were just as relevant. (Shove, Watson, Hand & 

Ingram, 48, 2007). Hifistelyssäkin diy-aspekti voidaan katsoa liittyvän 

kustannuspuoleen, laitteiden ja hankintojen ollessa yleensä 
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kotiteatteriharrastuksen piirissä hintavamman puoleisia. Tämä myös nousi 

keskusteluissa esiin harrastajien pohtiessa laitteiston ja komponenttien 

hinta-laatu-suhdetta. Tämä ei kuitenkaan yksin selitä hifistelyn diy-puolta. 

Teoriassa valmis kotiteatteripaketti voi tulla halvemmaksi kuin itse koottu 

kokonaisuus, hifistelijän yhä kuitenkin panostaessa yhä parempaan ja 

parempaan. Kirjassa mainttu diy-remontoja Martin tiivisti  itse tekemisen 

mentaliteettia kustannuspuolen lisäksi myös itse tekemisen 

hallittavuudella. Martin explained that he did DIY because he was 

convinced that ‘no-one can do a better job than me.’ More negatively, the 

effort of finding a tradesperson to do the work and the trauma of having 

someone else in the house , combined with the risk of getting a botch job 

or of being ripped off, constituted powerful reasons for doing it yourself 

(Shove ym., 48, 2007.) Hifistelyn diy-puolen motivaation voisi siis liittää 

hallitsemiseen ja kontrolloimisen käsitteisiin. Itse tekemällä ikäänkuin 

varmistutaan siitä että saadaan parasta mahdollista. 

 

Elämäntapakategoriaan liittyi läheisesti myös diy-mentaliteetin ja 

tuunauksen ohella myös keräily, oli kyseessä sitten vintagelaitteet tai 

tekniset tarvikkeet. Keräily on valikoivaa, aktiivista ja pitkäjänteistä 

eriytyneiden objektien – esineiden, ideoiden, olentojen tai kokemusten – 

toisiinsa liittyvien joukkojen hankkimista, omistamista ja jäsentelyä, joka 

saa erityismerkityksen siitä kokonaisuudesta (kokoelmasta), jonka joukko 

muodostaa (Koskijoki, 1997, 84). Jos pohtii keräilyä harrastamisen 

muotona liittäen sen hifistelyn määritelmään voi kummastakin löytää 

samanlaisia piirteitä yli tarpeen panostamisessa. Keräilyssä usein 

kokoelmalla ei ole suurempaa funktiota itse harrastuksen kanssa jos 

määritetään harrastusta toimintana. Jos verrataan hifistelyä esimerkiksi 

autoharrastukseen, usein voidaan ajatella että päämääränä 

harrastuksessa on ajamisen kokemus siinä missä kotiteatteriharrastelijalle 

audiovisuaalisen esityksen nauttiminen. Kumpaankin harrastukseen voi 

panostaa kerryttäen tietoja ja taitoja ja molemmissa voi myös havaita yli 

reaalisen tarpeen panostamista, eli hifistelyä. Keräilyn voi siten nähdä yli 

tarpeen panostamisen yhtenä osa-alueena. Tässä tapauksessa harrastaja 

voi keräillä esimerkiksi eri automalleja tai muita autoihin liittyvää 
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oheismateriaa joilla ei välttämättä ole mitään käytännön merkitystä itse 

ajokokemuksen kautta. Esimerkkinä arvokkaat museoautot joilla ei 

välttämättä edes pääse ajamaan. Onko keräily siis jonkinlaista pyrkimystä 

päästä hallitsemaan ja kontrolloimaan ja kokemaan tietynlaista 

jumalakokemusta omistamalla jotain materiaa? Keräilyn erottaa 

muunlaisesta materian omistamisesta juuri sen funktio. Kokoelmilla ja 

keräilyesineillä harvoin on mitään merkitystä esimerkiksi sen 

tarpeellisuudessa tai käyttöarvoilla. Esineiden aktiivinen hankkiminen, 

kokoelman erityisasema muiden esineiden joukossa ja tavaroiden 

henkilökohtainenmerkitys keräilijälle erottavat keräilyn kertymisestä, 

hamstraamisesta ja sijoittamisesta (Koskijoki, 1997, 83). Verrattaessa 

esimerkiksi vanhaa levysoitinta joka ei edes toimi. Keräilijä voi silti haluta 

omistaa sen tunnearvon tai ainutlaatuisuutensa vuoksi. Tällöin keräily 

kietoutuu myös luksuskäsitteen ympärille. Vanhan levysoittiminen voisi 

ikään kuin nähdä eräänlaisena trofeena, metsästysmuistona jonka 

harrastelija on ansainnut tietojensa ja taitojensa perusteella jotka hän on 

harrastuksensa parissa saavuttanut. Keräilyllä voi siten saavuttaa joko 

henkilökohtaista tai harrastuksen piirissä myös muilta saatavaa arvostusta 

ja hyväksyntää. Tämä osaltaan myös siis tuottaa mielihyvää harrastajalle 

ja tässä tapauksessa erityisesti keräilijälle. 

 

”Keräilijä on siis teeskentelijä, ihminen jonka iloja varjostaa aina huoli. Koska 

lisää on aina. Tai parempaa. Ja se on saatava, koska se on uusi askel kohti 

kokoelman täydellistymistä. Mutta täydellistyminen, johon jokainen keräilijä 

pyrkii, on pettävä tavoite. (…) Suuret kokoelmat ovat laajoja, eivät täydellisiä. 

Epätäydellisiä, täydellisyyden kaipuun motivoimia. Aina on vielä yksi. Ja 

vaikka saisitkin kaiken – olkoon mitä tahansa – silloin haluat kenties omaasi 

paremman kappaleen (version, laitoksen), tai jos kyse on 

massatuotantoesineistä (keramiikasta, kirjoista, artifakteista), vain 

ylimääräisen kappaleen, siltä varalta että omasi katoaa, varastetaan, hajoaa 

tai vaurioituu. Haluat varmuuskopion. Varjokokoelman. (Susan Sontag suom. 

Seppo Loponen)” (Koskijoki, 1997, 86.) 

 

Keräilyn voi nähdä myös linkittyvän kiinteästi hifistelyn utooppiseen 

ajatelmaan siitä, että pyritään täydellisyyteen niin hyvin kuin mahdollista. 
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Pyrkimällä hyvään, parempaan ja täydelliseen ihminen ilmentää 

haavettaan siitä, että ”täydellinen” toivetodellisuus olisi mahdollinen. Koska 

on ”hyvä”, johon voidaan pyrkiä, on olemassa myös kuvitteellinen tila jossa 

kaikki on ”hyvin”. Kuvitteellisuutensa vuoksi toivekuva jää kuitenkin aina 

saavuttamatta, arkitodellisuus ei ole täydellistä, ei edes parasta 

mahdollista. Toivekuva täytyy sijoittaa turvallisen etäiseksi, jotta sen 

saavuttamatta jättäminen ei turhauttaisi; pois tästä ajasta tai 

todellisuudesta tulevaisuuteen, menneisyyteen, paratiisiin tai kaukomaille. 

Tavoitteiden olisi parempi olla juuri ja juuri tavoittamattomissa: esimerkiksi 

vaikeasti saatavien, harvinaisten ja kalliiden esineiden keräily sopii hyvin 

haaveiden kohteeksi, koska täydellinen kokoelma on lähes mahdottomuus 

(Koskijoki, 1997, 86.) 
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6. ESTETIIKKAHIFISTELY 

 

6.1 ESTETIIKKA HIFISTELYSSÄ 

 

Kolmas erottuva hifistelytyyppi oli estetiikan painottuminen keskusteluissa. 

Esteettinen näkökulma harrastuksessa oli edellisiin tyyppikategorioihin 

verrattuna huomattavana vähemmistönä, mutta silti tarpeeksi olennaisena 

osana hifiharrastajien keskusteluissa. Estetiikkakategoriaan luetaan siis ne 

selonteot jossa mm. kuvaillaan harrastusta ja mainitaan: (1) systeemin 

ulkoinen olemus/kuvailu (esim. ”SHL5 on oikeasti kaunis esine”) (2) 

esteettistä filosofiaa (esim. ”Pitäisi aina muistaa että kotiteatteri on 

kokonaisuus sisustus mukaan lukien”) kun perustellaan miksi tehdään/on 

hankittu jotain, yksityiskohtia, suunnitelmia harrastusta kohtaan jne. 

 

Esimerkkejä tyypillisimmistä viestiketjujen keskustelunavauksista, eli 

aihealueista, joissa paino oli hifistelyn esteettisiin liittyvissä asioissa: 

 

hifiharrastajat.org: 

 

Aihe: Ulkonäöllä on väliä/Näyttäviä cd soittimia 

Aihe: Kuuntelutuoli 

Aihe: Kuvia nettiseteistä ja interiööreistä 

Aihe: Canvas-taulut akustointielementteinä 

Aihe: Vuolukivikaiuttimet 

 

dvdplaza.fi: 

 

Aihe: Kunnon noja/tv-tuoli ? 

Aihe: Plazan kamalin kotiteatteri 

Aihe: Plaza's Tyylikkäin Setti? 

Aihe: ”Design” kaiuttimet 

Aihe: Teatterihuoneen sisustus 
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Keskustelupalstojen suosituimmissa viestiketjuissa käyttäjät olivat 

lähettäneet kuvia omista tai ihannehifikokonaisuuksistaan ja muut 

harrastajat kommentoivat ja arvostelivat näitä teknisten perusteiden lisäksi 

myös esteettiseltä kannalta. Tärkein hifilaitteiden funktio oli ensisijaisesti 

tekninen toimivuus, mutta joillekin kotiteatteri oli kokonaisuus, johon 

tekniikan lisäksi kuuluivat sen esteettiset ominaisuudet olennaisesti 

harrastukseen ja hifistelyyn. Esteettisyydellä tarkoitettiin suurimmaksi 

osaksi sisustuksellisia ratkaisuja, mutta myös hifilaitteiden designia. Osa 

käyttäjistä suhtautui hifistelyn esteettiseen puoleen hyvinkin vihamielisesti, 

korostaen oman harrastusfilosofiansa keskittyen juuri teknillisiin osa-

alueisiin. Osa näistä käyttäjistä myös mainitsi, että hifikokonaisuuteen 

kuuluu esimerkiksi johdot ja niiden piilottaminen sisustuksen takia oli 

turhaa, vieden huomion pois itse tekniikasta. Tämänkin voi osaltaan laskea 

esteettisyyden piiriin, harrastajan halutessa kokonaisuutensa näyttävän 

mahdollisimman tekniseltä. Esteettisyys tuli ilmi harrastajien kuvaillessa 

omien kauneuskäsityksiensä pohjalta hifilaitteiden tai kotiteatterin 

ulkonäöllisiä ominaisuuksia. Alla esimerkkejä hifiharrastelun estetiikasta 

hifiharrastajat.org viestiketjussa 'Ulkonäöllä on väliä/Näyttäviä cd soittimia': 

 

”Omaan silmääni Wadia-soittimien ulkonäkö on usein ollut hyvin onnistunut. 

Pelkistettyä muotoilua, laadukasta rakennetta, panssarivaunumaista kepeyttä.” 

 

-Mallas 

 

 

”Jotain rajaa nyt noihin vertauksiin. SHL5 on oikeasti kaunis esine. Hienosti viimeistelty ja 

orgaaninen lakattu puupinta. Ymmärrän toki, jos sellainen peruskaiutin koetaan 

epämoderniksi ja siksi vähemmän mielyttäväksi, mutta tuskin sitä rumaksi voi sanoa. 

Sellaisiahan kaiuttimet ovat iät ja ajat olleet. Oliiviin tai CB-Naimiin en ota kantaa, en ole 

sen lookin ystävä.” 

 

-PMT 

 

”Omistamistani CD-soittimista... 

 



 

51 

 

Rega Saturn omalla hillityllä tavallaan: epähifi-ihmiset pitivät vaimennettua luukkua perin 

näyttävänä. Ayon CD-1 ostoon syynä oli sen saama hehkutus äänenlaadusta, mutta 

olihan se omalla laillaan näyttäväkin. MHZS (voi olla että kirjaimet oli muussakin 

järjestyksessä) herätti varsin paljon huomiota ulkonäölläänKIN. Hyllyssä myös käyneet 

Marantz, CA, Sony, UnisonResearch, jne eivät ulkonäöllään itseään korostaneet. 

Coplandin ulkonäössä taas on omanlaistaan jykevyyttä, pelkistettyä näyttävyyttä. 

Tykkäisin toki enempi mustana. 

 

Koekuunnelluista... 

 

Jostakin syystä pidin minimalistista Primarea suorastaan elegantilla tapaa näyttävänä, 

mutta saunanlauteet yläpinnallaan kantanut soitin (mikä olikaan - 2.2 taisi olla malli) sen 

sijaan oli mielestäni vain ja ainoastaan ruma, jopa korni. 

 

Mutta... Ketjussa jo esiintynyt Bow on kyllä ehdoton suosikkini ulkonäön puolesta. Just 

passelisti "hyvin näyttävä" minun makuuni, olematta kuitenkaan minun silmissäni kikkailtu 

/ korni / härpäke. Minun ykkösvalintani näyttäväksi soittimeksi olisikin siis musta Bow 

kullatuilla namiskoilla.” 

 

-jmanninen 

 

 

Alla lisää esimerkkejä hifiharrastelun estetiikasta dvdplaza.fi viestiketjussa 

'Kunnon noja/tv-tuoli': 

 

 

”Niin muuten, viime viikkojen paras kotiteatterihankintani, nahka/puinen rahi jaloille, 

tietenkin samaa sinistä nahkaa kuin sohva ja jalka samaa kirsikkapuuta kuin sohvan jalat 

ja koristepuut (teetin samasta liikkeestä). Hintaa kertyi vajaat 800 mk, mutta nyt näyttää 

hyvältä ja voi että kun leffojen katselu nousi taas toiseen potenssiin... mikä on 

mukavampaa kuin nyt maata sohvalla kuin laiskanlinnassa... Hyvä etten sortunut 

ostamaan sellaista ikävää pyöreää nahkatyynyä joita yritetään kaupata monessa 

paikassa halvalla tuohon tarkoitukseen, tällainen kunnollinen tv-tuolin rahi toimii mainiosti 

sohvankin kanssa! ” 

 

-Ari 

 

 

”Sinänsä hassua että porukka täällä pitää 10kmk:n sohvaa(tai 5kmk tuolia) kalliina ja on 
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laittanut helvetisti rahaa esim. tykkiin. 

 

Pitäisi aina muistaa että kotiteatteri on kokonaisuus sisustus mukaan lukien (imo imo imo) 

ei elokuvaa ole hauska katsoa ryhtipenkistä olisi sitten laitteet mitä tahansa ” 

 

-heimohuima 

 

 

”Ulkonäkö ja viihtyvyys eivät ole koskaan kohdanneet tv-tuolien saralla. Jos ei omaa 

katseluhuonetta ole, niin tuollaista kurttunahikaista ei olohuoneeseen edes silmät kiinni 

viitsi hankkia.” 

 

-Hirudroid 

 

 

Estetiikkahifistelyn voisi nähdä kotiteatteriharrastelijoiden keskuudessa 

eräänlaisena kirsikkana kakun päällä jolla viimeistellään 

kotiteatterikokonaisuus. Vaikka kyseinen mentaliteetti esiintyikin 

vähemmistönä harrastajien keskustelussa, koettiin se silti yhdeksi 

hifistelyn osa-alueeksi, johon myös panostettiin kaiken muun toiminnan 

ohella. Vaikka esteettisyys ei ole kotiteatterilaitteiden toiminnan ja/tai 

kuuntelu ja/tai katselukokemuksen kannalta välttämätöntä, esteettisyyden 

avulla käyttäjät pystyvät maksimoimaan kokemuksen ja viemään hifistelyn 

jälleen astetta ylemmälle tasolle. Tämäkin osaltaan vahvistaa 

estetiikkahifistelyn mentaliteettia ja yli tarpeen panostamista. Vaikka se ei 

ole välttämätöntä toiminnan kannalta, käyttäjät silti panostavat siihen 

saavuttaakseen kotiteatteriutopian. 

 

 

6.2 TULKINTOJA ESTETIIKASTA 

 

Hifistelyn estetiikan voi nähdä olevan vahvasti liitoksissa tavaraan ja 

välineisiin, sekä siihen, miksi joku tuote nähdään haluttavana, ei vain sen 

välineellisen kokemuksen mahdollistajan arvonsa takia. Estetiikka 

näyttäytyy osa-alueena joka selittää ihmisten henkilökohtaisia 

kauneudenarvostuksia ja mitkä asiat mielletään miellyttäväksi. Estetiikka 
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sitoutuu siis vahvasti tunteisiin, joka taas laajemmin muodostuu jokaisen 

henkilökohtaisista kokemuksista ja kulttuurista miten kauneutta arvotetaan 

ja mitkä asiat nähdään esteettisinä artefakteina ja kokemuksina. 

Hifistelyssä estetiikka nivoutuu painottumaan enemmän esineistön, 

laitteiston ja kokonaisvaltaisen systeemin, kotiteatterin kauneuteen 

ulkoisilta olomuodoiltaan. Miellettäessä estetiikkaa enemmän taiteeseen 

liittyvänä esiintymismuotona, hifistelyyn voi olla jopa hankala mieltää sen 

perusmääritteensä takia esteettistä arvotusta. Oletuksen ‘optimoimista tai 

varustamista jokin systeemi tai laite yli reaalisen tarpeen', hifistelyn 

prioriteettina on keskittyä luomaan täydellinen systeemi optimaalisen 

lopputuloksen kannalta. Tällöin estetiikan voisi kuvitella olevan 

epäolennainen lopputuloksen kannalta jos oletuksena on saada 

mahdollisimman aito kokemus, tässä tutkimuksen kontekstissa täydellinen 

audiovisuaalinen elämys. Hifistelyyn käytettävät fyysiset esineet, tekniikka 

ja tila toimisivat tällöin ainoastaan välineinä eikä esteettisen tarkastelun 

kohteina. Estetiikka on silti tulosten valossa tärkeä panostamisen osa-alue 

hifistelyssä. Hifistelyn estetiikkaa voi lähteä tarkastelemaan sen 

rinnakkaismotiivinsa kautta. Rinnakkaismotiivin vaikutusta näkyy erittäin 

selvästi sellaisissa taidelajeissa kuin arkkitehtuurissa ja 

taideteollisuudessa. Rakennuksella, esim. kirkolla, museolla, 

rautatieasemalla, eduskuntatalolla, palatsilla, asuintalolla, on oma 

käytännön vaatima tehtävänsä, jota varten se rakennetaan. Mutta tämän 

tehtävän puitteissa, sen rajoittamana, merkitsevän muodon, joka ilmaisee 

tiettyjen ilmiöiden itsearvon (Kinnunen, 2000, 160.) 

 

”Kun katselemme vanhaa goottilaista doomia ja koemme sen yhteydessä 

eräitä ylevyyden ja hengen ikuisen kaipauksen olemuspuolia, ei meitä liikuta 

se, millä tavalla se täyttää kirkolle asetettavat käytännölliset vaatimukset, 

emme katsele sitä lainkaan käytännöllisenä välineenä, vaan taideteoksena.  

Samalla tavalla taiteilijan tekemä malja, kreikkalainen uurna tai 

uudenaikainen tuhkakuppi voi muodostua esteettiseksi symboliksi, 

taiteelliseksi ilmaisukeinoksi, vaikka se tyydyttäisi eräitä käytännön elämän 

tarpeita. Me katselemme sitä silloin esteettisesti eikä käytännöllisesti 

asennoituneina. 
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Tietenkin voimme tarkastaa mitä tahansa esinettä, esim. tuhkakuppia, joka 

pelkästään täyttää käytännöllisen tehtävänsä, myös esteettisesti 

asennoituneina ja kokea siihenkin liittyvän esteettisen itseisarvon, mutta 

vasta kun tuo esine on taideteos, liittyy siihen symbolifunktio, se merkitsee 

jotakin itsensä ulkopuolella olevaa. Vasta sitten tuo tuhkakuppi täyttää 

molemmat tehtävänsä, sekä esteettisen että käytännöllisen” (Kinnunen, 

2000, 160.)  

 

Tällöin hifistelyyn käytettävät fyysiset esineet, tekniikka ja tila ansaitsevat 

tuhkakupin kaltaisen oikeutuksen esteettiseen tarkasteluun. Näitä voidaan 

tarkastella kuten mitä tahansa taideteollista esineistöä tai arkkitehtuurista 

tilaa ja siten myös esteettiseltä kannalta viimeistellä hifistelyn päämäärään 

ja kokemuksen. 

 

Hifistelyssä estetiikka voi olla myös joillekin itseisarvo. Kauneus voi nousta 

joillekin tärkeimmäksi arvokriteeriksi esimerkiksi tekniikan edelle kun mm. 

valitaan laitteistoa. Se voi olla myös lopullinen valintakriteeri kun punnitaan 

kahden muutoin teknisesti laadukkaan laitteen välillä. Hifistelyn estetiikka 

on vahvasti liitoksissa myös taideteolliseen esineistöön ja muotoiluun ja 

sen kauneuden arvostukseen, mutta samalla se voi myös linkittyä 

hifistelijän itserakentamaan kokonaisuuteen, jolloin hifistelijä itse on tällöin 

niin sanotusti taiteilija ja esteetikko. Tällöin estetiikka ja diy-kulttuuri 

lomittuvat toisiinsa. 

 

Estetiikan määre hifistelyn kontekstissaan voidaan nähdä myös 

kietoutuvan luksukseen ainutlaatuisuutensa vuoksi. Esteettisesti 

miellyttävän artefaktin omistaminen tai sen haluaminen ovat jo 

lähtökohtaisesti luksusta. Jo aiemmin mainittuna luksuksen käsite ei ole 

niin yksiselitteinen, koska ihmiset arvottavat luksukseksi eri asioita 

henkilökohtaisten lähtökohtiensa kautta. Yhteistä niille on kuitenkin että 

luksukseksi koetaan jotain ainutlaatuisuutta, jotain mikä ei ole helposti 

saavutettavissa, mutta minkä saavuttaminen toisi mielihyvää. A luxury 

good is an indulgence. It is a good that is thought desirable or pleasing by 

an individual (Berry, 1994, 40.) Luksusmääreessään estetiikka voidaan 

nähdä olennaisena osana ja mittarina sille miten kukin luksusta arvottaa ja 
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siten näkee esineen tai hyödykkeen luksuksena. Yleisesti esteettisesti 

miellyttäviä tuotteita pidetään haluttavina ja tuotteen haluttavuus ja unelma 

tuotteena omistamisesta linkittyvät miksi joku tuote pidetään luksuksena. 

Luksus on siis jotain, mikä eroaa arkipäiväisyydestä ja normisuudesta, 

mutta luksus itsessään voi olla melkeinpä mitä vain mikä nähdään 

haluttavana. Hifistelijän oma käsitys esteettisyydestä ja siten myös 

luksusarvotuksensa perustuu pitkälti hänen omiin käsityksiinsä mausta ja 

siihen mitä hän määrittää esteettisiksi oman makuarvostuksensa kautta. 

Pierre Bourdieu on kuvaillut maun käsitettä [--] ’taste is the basis of all that 

one has – people and things – and all that one is for others, whereby one 

classifies oneself and is classified by others’ [--] (Gronow, 1997,10). 

 

Tulosten perusteella estetiikalla pyritään viimeistelemään oma hifistelyn 

kokemus ja systeemi. Se mitä kukin määrittää esteettiseksi voi vaihdella 

maun perusteella, mutta näitä kaikkia yhdistää halu viimeisteltyyn 

kokonaisuuteen. Jollekin hifistelijälle se voi olla tietoinen valinta jättää 

johdot esille ja että systeemi näyttää rosoiselta, itse rakennetulta. Joku 

taas nauttii retroesineiden tuomasta nostalgian tunteesta ja muotoilusta tai 

sitten hifistelijä voi haluta kokonaisuutensa olevan täydellisesti hiottu, 

kliininen moderni systeemi. Pohjalla siis kytee tavoite tietynlaiseen 

systeemin kokonaisvaltaiseen puhtauteen ja täydellistymiseen, joka 

saavutetaan esteettisyyteen panostamalla. 

 

Myös erilaiset kulutustrendit voidaan nähdä pohjautuvan enemmän 

hyödykkeen estetiikan tuottamaan elämykseen. Esimerkkinä nopeasta 

trendien vaihtuvuudesta on tekstiiliteollisuus. Kun muotoillultaan uusi vaate 

tuodaan markkinoille, halutaan sitä usein mainostaa haluttavana 

tuotteena. Se miten mainostetaan, voi olla monta eri tapaa, mutta 

periaatteena on saada kuluttaja haluamaan tuotetta. Trendien synnyssä 

edelläkävijät omaksuvat ensin uuden vaatteen käyttöönsä. Tekstiiliyritykset 

myyvät näitä esimerkiksi mainoskuvien ja videoidensa kautta joiden kautta 

uusi vaate lavastetaan esteettisesti haluttavaksi. Kun tavallinen kuluttaja 

huomaa myös nämä mainoskuvat, etenkin sosiaalisen median 

maailmassa, hän huomaa ympärillään kuinka tuote yleistyy esimerkiksi 
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kuluttajan seuraamiensa blogien kautta. Tällöin hän usein huomaa 

haluavansa myös kokea omistavan kyseisen uuden vaatekappaleen. 

Tässä määrin estetiikka on valjastettu synnyttämään luksusta. Estetiikan 

voi siis nähdä toimivan sekä kunkin henkilökohtaisena luksuksen 

arvomääreenä, mutta myös valjastettuna markkinoinnin käyttöön 

mielikuvien avulla pyrkimyksenä saada jollekin tuotteelle luksusmääre. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Hifistely näyttää siis ilmenevän harrastelijan keskuudessa niin tekniikan, 

elämäntavan (keräilyineen ja rakentamisineen) kuin myös esteettisenkin 

puolen kannalta näin tyyppien avulla tarkasteltuna. Analyysimenetelmän 

voidaan siis katsoa olevan onnistunut kategorisoinnin myötä. Aineiston 

pohjalta kävi ilmi mentaliteetteja, jotka ylittivät ylenpalttisen panostamisen 

määreen ja spesifejä asioita hifiharrastelijoiden sisällä, jotka he kokivat 

tärkeäksi harrastuksessaan. Nämä tyyppikategoriat kokonaisuutena 

muodostavat kombinaation jota voimme kutsua hifistelyksi. Voidaanko jopa 

puhua aatteellisesta/suuntauksellisesta hifismistä? Kyseinen määre on 

kuitenkin varsin omalaatuinen muihin samankaltaisiin harrastelijaryhmiin 

tai muihin tekniikkapainotteisiin mentaliteetteihin verrattaessa. 

 

 

Hifismi teknisenä aatteena 

 

Hannu Salmi puhuu kirjassaan ”Atoomipommilla kuuhun!” - tekniikan 

mentaalihistoriaa, teollistumisen jälkeen tapahtuneesta aallosta, jossa 

uudet koneet aiheuttivat pelon ihmisten keskuudessa. Salmi kutsuu tätä 

eksistentiaalisen koneen peloksi: koneessa oli jotakin irrationaalista, jota 

vastaan tuli taistella. Teollistumisen edelläkävijämaassa, Englannissa tämä 

sai ilmauksensa järjestelmällisenä koneiden rikkomisen aaltona, jota 

kutsutaan luddismiksi. (Salmi, 1996, 91.) Luddistit siis suhtautuivat 

koneeseen eli tekniikkaan hyvin kielteisesti ja ilmeisen pelonsekaisin 

tuntein. Kielteisyyden motiivista ei ole saatu täyttä selvyyttä. Salmi 

mainitsee ongelmalliseksi päätellä millaisia tunteita koneiden särkemiseen 

on liittynyt, oliko särkeminen vain väline työnantajan haavoittamiseksi vai 

oliko tunteiden kohteena tekniikka itsessään (Salmi, 1996, 18). Oli motiivi 

kumpi tahansa, ilmenee luddismin olevan hifistelyn ja hifismin kanssa 

täysin päinvastaisia aatteita. Hifistelijän motiivina voi olla käyttää 

tekniikkaa ja konetta juuri saadakseen täydellisen katselu- ja/tai 
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kuuntelukokemuksen. Luddismin tapauksessa tämä siis näyttäytyy 

vihamielisenä suhtautumisena koneita kohtaan, jonka lopputuloksena on 

edellä mainittu välineellinen työnantajan haavoittaminen. Eli molemmissa 

tapauksissa tekniikkaa käytetään välineenä sekä luddistien ja 

hifistelijöiden keskuudessa halutun lopputuloksen saamiseksi. 

Eroavaisuudet syntyvät välineen käytön seuraamuksen aiheuttamasta 

halutusta lopputuloksesta. Tämän mukaan mustavalkoisesti ajateltuna 

luddismi siis edustaa pahaa lopputulemaa ja hifismi taas hyvää. Mikäli 

luddistien koneiden tuhoaminen johtui vain heidän omien 

henkilökohtaisten suhtautumisen ja tunteiden takia tekniikkaan, on 

tässäkin tapauksessa luddismi ja hifismi vastakohtia toistensa kanssa. 

Tekniikka ja kone voivat itsessäänkin olla mielihyvän tuottajia hifistelijälle, 

toisin kuin luddistille, jolle kone ja tuolloin uusi ja outo tekniikka itsessään 

ovat olleet pelon lähteitä, puhumattakaan mitä ne tekivät. Kone vaikutti 

olevan niin etäinen asia että siihen suhtauduttiin ensisijaisesti pelon ja 

kielteisyyden tunteilla, joka taas äärimmäisyyksineen johti konkreettiseen 

koneiden tuhoamiseen. Hifismi ja luddismi näyttävät ilmenevän ihmisten 

yleisen tekniikkaan liittyvien mentaliteettien ja tunteiden ääripäinä. Toinen 

puoli vihaa/pelkää tekniikkaa niin paljon että rikkoo toisenkin omaisuutta ja 

toinen puoli taas rakastaa niin paljon että panostaa siihen yli tarpeen. 

 

 

Hifismi ja otakut 

 

Lähdettäessä etsimään hifismille ja sen ytimen eli panostamiseen yli 

tarpeen vastaavanlaisia jo olemassa olevia vertailukelpoisia käsitteitä, 

löytyy Japanista sana otaku. Aihetta käsitelleen Volker Grassmuckin 

mukaan otakun fenomenologia vaihtelee laajalti. Jotkut otakut metsästävät 

valokuvia musiikkiteollisuuden keinotekoisesti luomista idoleista. Toiset 

taas paneutuvat fanaattisesti tietokonepeleihin tai uppoutuvat sarjakuviin 

lähes aina valveilla ollessaan. Jotkut toiset ovat hulluina koottaviin 

pienoismalleihin tai hakkeroivat matkapuhelinkeskusteluja. Otaku ei ole 

kiinnostunut mistään tietystä aihepiiristä; kyseessä on pikemminkin tapa 

olla olemassa. (Grassmuck, 1995, 177.) Otaku näyttäisi täten olevan 
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itämainen rinnakkaiskäsitys hifistelylle. Molemmissa on havaittavissa 

tietynlaista ylenpalttista panostamista omaan harrastukseensa. Hifistely 

näyttäisi kuitenkin olevan kokonaisvaltaisempaa panostamista, ikään kuin 

halua nousta sen muun harrastajajoukon tai normaalikäyttäjän yläpuolelle 

hifistelyllään, olla kaikista parhain panostamalla yli tarpeen. Hifistelijä 

haluaa hallita jokaisen osa-alueen mielenkiinnon kohteestaan, jotta hän 

voi saavuttaa täydellisyyden. Otakulla ei Grassmuckin mukaan tällaista 

piirrettä kuitenkaan löydy, vaikka he harrastukseensa panostavatkin yhtä 

suurella intohimolla. Hifismi ja hifistely itsessään on myös laajempi määre, 

joka näyttäytyy sekä aatteena, tekijänä ja tekemisessä. Otakua taas 

näytetään käyttävän kuvaillessa jotain tiettyä henkilöä, joka sopii 

harrastukseen uppoutuneen arkkityyppiin. Grassmuck kuvailee otakun 

arkkityyppiä näin: Otakuilla on joitakin yhteisiä nimittäjiä: He ovat 10-30 

vuoden ikäisiä, yleensä farkkuihin, t-paitaan ja lenkkareihin pukeutuvia 

poikia. Tämä ei länsimaalaisesta kuulosta kovinkaan omalaatuiselta, mutta 

muotihullussa Japanissa asia on toisin. Otakut halveksivat fyysistä 

kontaktia ja rakastavat mediaa, teknistä viestintää sekä yleensä 

reproduktion ja simulaation maailmoja. He ovat innokkaita hyödyttömien 

esineiden ja tiedonpalasten keräilijöitä ja manipulaattoreita. He toimivat 

tavallaan ”maan alla”, mutta eivät kuitenkaan ole systeemin vastustajia. He 

muuntelevat valmiita tuotteita ja keksivät niille uusia käyttötarkoituksia, 

mutta samanaikaisesti kulutusideologian ruumiillistumia ja ihanteellisia 

työntekijöitä japanilaiselle kapitalismille. Lyhyesti sanottuna, he ovat 

median lapsia. (Grassmuck, 1995, 178.) 

 

Hifismi näyttää myös vaativan aktiivista toimijuutta toteutuakseen, kun taas 

otaku voi passiivisesti kuluttaa ja olla uppoutunut intohimon kohteeseensa. 

Hifistelyllä voi ikään kuin nostaa intohimoisen harrastelun toiselle tasolle. 

Voisi kuitenkin kuvitella kuvauksen perusteella, että otakujenkin 

joukostakin löytyy jonkin tyyppistä hifistelyä. Otaku siis voi olla hifistelijä ja 

hifistelijä voi olla otaku. Otetaan esimerkkinä kotiteatteriharrastukseenkin 

liittyvä musiikkiharrastaja. Musiikin intohimoinen harrastelija voi kuunnella 

musiikkia aamusta iltaan ja ostaa kaikki uusimmat julkaisut samalla 

omaten paljon spesifiä musiikkitietämystä. Tällöin harrastelijan voidaan 
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olettaa olevan otaku. Hifistelyksi harrastus voi muuttua silloin, kun 

harrastelija hankkii parhaimmat äänentoistolaitteet, jotta hän voi kuulla 

musiikin pienimmätkin nyanssit tarkasti ja mahdollisimman laadukkaasti. 

Tällöin liikutaan samalla musiikin harrastamisen alueella, mutta 

panostetaan harrastukseen yli reaalisen musiikin kuuntelutarpeen, liikkuen 

samalla itse harrastuksen epäolennaisilla alueilla. Vaikka otakun ja 

hifistelyn käsitteet kietoutuvatkin toistensa ympärille, voidaan niiden 

erottaa olevan erilaisia termejä toistensa suhteen hienovaraisin piirteiden 

eroavaisuuksien vuoksi. 

 

 

Eskapismi ja uppoutuminen 

 

Sekä otaku- ja hifismikulttuuri pyörivät uppoutumisen ja tietynlaisen 

eskapismin maailmoissa. Varsinkin otakussa eskapismi näyttäisi 

motivoivan tekemistä ja olemista. Eskapismilla siis tarkoitetaan tietynlaista 

todellisuudesta irtaantumista ja pakoa erilaisin keinoin, vaikkapa elokuvien 

tai musiikin kuuntelun avulla. Kotiteatteriharrastuksesta voi löytää myös 

eskapistisia piirteitä, mutta se ei tulosten varjolla näytä olevan suurin 

motivaattori itse harrastuksen hifistelypuolessa. Voidaan kuitenkin katsoa 

että esimerkiksi kotiteatteriharrastus itsessään, eli viihteen kuluttamisen 

taustalla voi piillä eskapistisia motivaattoreita ja syitä siihen miksi ihminen 

katsoo elokuvia tai kuuntelee musiikkia. Tällöin harrastaja haluaa paeta 

todellisuutta elokuvien ja musiikin avulla, usein myös uppoutuen näihin 

hyvinkin intensiivisesti. Tällöin hifistely voi osaltaan toimia myös välineenä 

eskapismin tehostamiseksi, jolloin eskapisti pystyy paremmin 

uppoutumaan audiovisuaalisen materiaalin kuluttamiseen ja siten 

pakenemaan todellisuutta. Hifistelyssä tai edes kotiteatteriharrastuksessa 

ei välttämättä ole kuitenkaan ollenkaan kyse eskapismista vaan 

yksinkertaisesti vain rationaalisesta viihteen kuluttamisesta. Harrastaja voi 

siis olla hyvinkin sinut todellisuutensa kanssa ja nähdä 

kotiteatteriharrastuksen vain harrastuksena ja yhtenä todellisuuden 

ilmentymismuotona. Hifistely toimintanakaan ei tulosten perusteella 

näyttäydy erityisen todellisuuden pakoiselta toiminnalta vaikka siihen usein 
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voidaankin uppoutua hyvinkin tiiviisti. Hifistely pikemminkin kietoutuu 

enemmänkin realismin ihannointiin, hifistelijöiden pyrkiessä simuloimaan 

audiovisuaalista mahdollisimman todenmukaisesti. Tässä vaiheessa on 

hyvä muistaa sanan alkulähde high fidelity, eli korkea todenmukaisuus. 

Tämä ei kuitenkaan sulje pois etteikö myös hifistelijä voisi myös olla 

eskapisti. Harrastajilla on kuitenkin omat motivaation- ja 

kiinnostuksenkohteet jotka selittävät harrastuneisuuttaan, mutta eskapismi 

ei selitä yksinään miksi panostetaan ja optimoidaan jokin laite tai systeemi 

yli reaalisen tarpeen. 

 

Jos ajatellaan laajemmin myös eskapismiin liittyvää uppotumista ja sitä 

kautta hifistelyä tai laajemmin koko kotiteatteriharrastusta jossa pyritään 

simuloimaan mahdollisimman autenttisesti audiovisuaalista materiaalia, 

voidaan olettaa että myös kysisellä median osa-alueella immersiolla on 

oma osansa harrastukseen panostamisessa.  Immersio kuvaa voimakasta  

psykologista eläytymistä ja tunnetta  siitä, että käyttäjä sulautuu median 

sisään ja ”uppoaa” esimerkiksi virtuaaliseen mediamaailmaan (Mustonen, 

2001, 176). Immersio käsitteenä on tuttu enemmänkin peliteollisuuden-ja 

sen tutkimuksen puolelta, mutta voisi myös osaltaan selittää hifistelyä 

toimintana ja motivaattorina. Immersion vaikutus voidaan nähdä itse 

lopputuloksen, audiovisuaalisen materiaalin nauttimisen muodossa. Tällöin 

harrastaja uppoutuu sisältöön, eli itse siihen asiaan mitä varten 

panostetaan. Toisaalta tähän itse panostamiseen, eli tässä tapauksessa 

hifistelyyn, voi uppoutua hyvinkin syvästi. Tällöin myös reaalisen tarpeen 

käsite saattaa hämärtyä kun ollaan niin syvästi uppoutuneita itse 

hifistelyyn toimintana, eli tulosten perusteella mm. etsimällä tietoa ja 

rakentelemalla parhainta mahdollista systeemiä. Voisiko jopa olla että 

joissain tapauksissa hifistely itsessään nousee harrastuksen motivaation ja 

mielenkiinnon hierarkiatasolla ylemmäs kuin mitä varten harrastetaan, eli 

tässä tapauksessa audiovisuaalisen viihteen kulutus? Voisiko hifistely 

itsessään olla harrastus? 
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Hifismistä riippuvuuteen 

 

Voisiko hifistelyn nähdä jopa jonkinlaisena riippuvuuden osa-alueena? 

Uusmedialla on tehokkaamman immersiovaikutuksensa vuoksi suuremmat 

mahdollisuudet saada käyttäjä koukkuunsa kuin perinteisellä medialla. 

Peltoniemen (1999; 2001) mukaan peli- ja nettiriippuvuus ovat 

toiminnallisia riippuvuuksia, eivät aineriippuvuuksia, mutta ne voivat viedä 

yhtä hankalaan tilanteeseen kuin aineet (Mustonen, 2001, 166.)  

 

Jos ajatellaan hifistelyä ja erityisesti sen määritelmän 'optimoimista tai 

varustamista jokin systeemi tai laite yli reaalisen tarpeen, yleensä aikaa tai 

rahaa tarpeettomasti kuluttaen' jälkimmäistä puolta, jolloin oletetaan että 

hifistelijä menettää rahaa ja aikaa tarpeettoman paljon vaikka vähempikin 

riittäisi. Riippuvuudesta puhuttaessa, riippuvainen henkilö yleensä juurikin 

kuluttaa aikaa ja rahaa tarpeettomasti riippuvuuden tyydyttämiseksi, oli 

kyse joko aineellisesta riippuvaisuudesta tai tässä tapauksessa 

toiminnallisesta riippuvaisuudesta. Molemmat, sekä riippuvuus että 

hifistely ovat myös käsitteitä joilla on oletuksenaan hieman negatiivinen 

kaiku. Puhuttaessa riippuvuudesta, voidaan ajatella että toiminta tai aineen 

käyttö on riistäytynyt käsistä ja aiheuttaa siten jollain tapaa vahinkoa joko 

käyttäjälle itselleen tai ympäristölleen, jolloin se nähdään haitallisena 

asiana. Hifistelynkin voisi täten nähdä toimintana joka on riistäytynyt 

käsistä jos hifistelijän oletuksena on että hän kuluttaa yleensä 

toimintaansa tarpeettomasti aikaa ja rahaa. Riippuvuus myös yleensä 

liittyy asioihin jotka tuottavat käyttäjälleen jonkinlaista mielihyvää. Täten 

myös hifistely ja kotiteatteriharrastus voidaan siten nähdä riippuvuutta 

aihettavan osa-alueena, sillä harrastus yleensäkin tuottaa harrastajalleen 

mielihyvää ja täten erityisesti siihen liittyvä ylenpalttinen panostaminen, 

hifistely.  

 

Mutta milloin voidaan puhua riippuvuudesta tai missä menee raja jolloin 

asioihin panostaminen ja uppoutuminen ylittää riippuvuuden rajan, eli 

milloin siitä tulee haitallista harrastajalleen? Onko hifistely loppupeleissä 

haitallista? Siinä missä puhuttaessa esimerkiksi alkoholikulutuksesta tai 
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pelien pelaamisesta, ei hifistelyäkään voi nähdä yksiselitteisesti 

riippuvuutena tai selittää riippuvaisena käytöksenä, mikäli kuluttaminen ei 

sinällään haittaa käyttäjään tai ympäristöään. Samoin kuin pelien 

pelaaminen, on hifistelykin toimintaa joka voi aiheuttaa riippuvuutta, mutta 

ei yksiselitteisesti ole riippuvaista toimintaa. Hifistely ei poissulje niin 

sanottua normaalia elämää, kuten esimerkiksi aikaisemmin mainitussa 

otakussa, jossa oletuksena oli ettei otaku ole enää sidoksissa 

yhteiskuntaan toimintansa takia. 

 

 

Hakkerius, hifistely ja tietotekninen toimijuus 

 

Toinen hifistelyä läheisesti koskeva harrastelijaryhmä on hakkerit, jotka 

myös aihealueeltaan linkittyvät läheisesti erityisesti tutkittavana olleisiin 

kotiteatteriharrastelijoihin. Tanja Sihvonen käsittelee 

tietokoneharrastuneisuutta hakkeroinnin ja sen siihen liittyvän kulttuurin 

kautta. Sihvonen kuvailee hakkeriuden olevan aktiivista, henkilökohtaiseen 

ja omaehtoiseen innostukseen perustuvaa harrastuneisuutta, joka ei 

ammattimaisenakaan tyhjenny esimerkiksi protestanttiseksi nimettyyn 

työetiikkaan tai työstä saatavaan palkkatuloon (Sihvonen, 2004, 117). 

Kuvailun mukaan hakkerointi näyttäisi liittyvän hifistelyyn läheisesti, sillä 

kuten Sihvosen mukaan hakkerointi on aktiivista, henkilökohtaista ja 

omaehtoista harrastuneisuutta, voidaan myös hifistelyn katsoa olevan 

vastaavanlaista toimintaa. Hakkerius on kuitenkin määreenä hyvin 

sidonnainen juurikin tietotekniikkaan ja siihen liittyviin systeemeihin, kun 

taas hifismin mielenkiinnon kohde voi vaihdella laajaltikin. Kuten 

otakussakin, myös hakkeroinnissa hifismin ”yli tarpeen” määritelmä ja 

halua täydellisyyden tavoitteluun ei suoranaisesti toteudu. 

 

Sihvonen käsittelee myös hakkeriuden tietoteknistä toimijuutta ja sen 

mentaliteetteja: Tietoteknisen toimijuuden voi ylipäätään katsoa 

rakentuvan kahden erilaisen mentaliteetin varaan. Usein siteerattu Sherry 

Turkle viittaa tietoteknisen toiminnan ”kahtiajakautumiseen” sosiaalisena 

ilmiönä. On ensinnäkin olemassa auktorisoitujen toimijoiden hierarkkisille 
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rakenteille perustuva toimintaympäristö, joka korostaa systeemiteorian ja 

tietotekniikan merkitystä hyödyn näkökulmasta. Toisaalta on olemassa 

toimijaryhmiä, joiden tietotekniikkasuhde rakentuu leikkimiseen tai 

hauskanpidon varaan, mikä on yksi hakkeriudenkin keskeisimmistä 

edellytyksistä. Näiden kahden ryhmän eroja voisi tematisoida myös sillä 

perusteella, että ”hierarkkiselle” ryhmälle tietotekniikka on ollut ennen 

kaikkea väline jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Se on ensisijaisesti 

henkilökohtaisen työnteon mahdollistaja, mutta tietoverkkojen ja 

tietokoneiden levinneisyyden myötä tietotekniikalla on myös laajempia 

sosiaalisia, poliittisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Toiselle 

ryhmälle, tietotekniikan harrastajille, tietotekniikka on näyttäytynyt 

enemmänkin päämääränä sinänsä. Hakkereille tietoteknisen taituruuden 

ensimmäisenä arvona on pitää hauskaa ja kilpailla vertaisten parissa, 

joten siitä on rakentunut ensisijaisesti viihtymisen ja elämysten 

hankkimisen väline. Tietokone luo näin erilaisia itseilmaisuun kannustavia 

ja sosiaalisia toimintaympäristöjä, jotka rakentavat omat lakinsa itse 

luomiensa hierarkioiden pohjalta. (Sihvonen, 2004, 118.)  

 

Sherry Turklen tietotekninen ”kahtiajakautunut” toimijuus näyttää limittyvän 

hifistelyssä yhteen. Hifistelyssä on kuitenkin yleensä jonkinlainen 

päämäärä ja tavoite jota tavoitellaan ja siten hifistellään, oli päämäärä 

sitten utopinen tai mahdollinen. Esimerkkinä kotiteatteriharrastelijan tavoite 

voi olla saada täydellinen kotiteatteri, mahdollisimman parhaimmalla 

äänen- ja kuvanlaadulla. Hifistelijä täten käyttää tekniikkaa välineenä 

tavoitteen saavuttamiseksi. Hifistelyn toimijuus siis voidaan nähdä jollain 

tapaa hyödyllisenä. Kun hifistelee, on mahdollista saavuttaa jotain ja 

saada myös lopputulos. Toisaalta hifistely voi olla toimijuudeltaan myös 

jälkimmäisen toimijuuden kaltaista hauskanpitämistä ja viihtymistä 

hifisteltävän asian piirissä. Hifistelijä voi myös nauttia matkasta ja 

hifistelystä itsessään, kuten hakkerikin tietokoneharrastuksestaan. 

Hifistelijä ei näin ollen vain sidottu ensimmäisen toimijuuden ryhmään. 
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Pyrkimys puhtaaseen virheettömyyteen 

 

Välineellisyyteen liittyen Jukka Sihvonen on käsitellyt 

uudelleenmedioitumisen käsitettä median uusiutumisen ja motivaatioiden 

kautta. Uudelleenmedioituminen, re-meditaatio, ei kuitenkaan ole uutta 

siinä mielessä, että se liittyisi erityisesti vain digitaalisiin välineisiin. Sama 

periaate löytyy kaikesta länsimaisesta kuvallisesta esittämisestä viimeisten 

muutaman sadan vuoden ajalta. Uusi media tekee samaa kuin sen 

edeltäjätkin ovat tehneet eli esittäytyy aikaisempien välineiden 

uudistettuna ja paranneltuna versiona. Tämä uudistaminen ja 

parantaminen tapahtuvat suhteessa pysyvään, ambivalenttiin 

pyrkimykseen, joka kohdistuu yhtäältä välineettömyyteen ja välittömyyteen 

(immediacy) ja toisaalta korostettuun välineellisyyteen (hypermediacy). 

Näitä aspekteja pitää koossa kokemuksen käsite ja pyrkimys 

mahdollisimman suurella ja moninaisella välineellisyydellä 

(hypermediaalisuudella) tuottaa mahdollisimman aito, kokonaisvaltainen ja 

elämyksellisesti virheetön välittömyyden kokemus. Uusi väline (myös 

digitaalinen) huojuu tällaisen välineellisen välimaastossa: läpinäkyvyyden 

ja läpinäkymättömyyden vuorosykkeessä. Ideaalivisiona on 

virtuaalitodellisuus (VT): sellainen todellisen maailman jäljenne, jonka – 

utopistisessa – kokemisessa ei enää ole mahdollista tehdä eroa 

reaalitodellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen pohjautuvien kokemusten 

välillä (Sihvonen, 2001, 210.) Hifistelyn ollessa juurikin toimintaa jolla 

pyritään uudistamaan ja parantamaan olemassa olevaa systeemiä 

optimaalisen lopputuloksen saamiseksi, voi myös hifistelyn nähdä tällaisen 

ambivalenttina pyrkimyksenä, jossa vuorottelevat sekä korostettu 

välineellisyys, mutta myös pyrkimys välittömyyteen.  

 

Tämä linkittyy myös hifistelyn niin sanotun puhtauden ja täydellistymisen 

tavoitteeseen estetiikan ja luksuksen näkökulman kautta. Hifistelijä haluaa 

systeeminsä olevan virheetön ja täydellisen puhdas kokonaisuus. Jotta 

kokonaisuuden voisi saavuttaa, tulee pyrkiä välineiden avulla saatavaan 

virheettömään kokemukseen.  
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Hifistely fetissinä 

 

Timo Airaksinen mainitsee tekniikan ja tavaran kertakäyttöisyyden. Kone 

toimii yhden kiitävän hetken, sitten se korvataan toisella samanlaisella tai 

ehkä uudella mallilla. Jos järjestelmä muuttuu, konekin vaihdetaan toiseen. 

Vanha on korvattavissa uudella ilman surua, kaipuuta tai pettymystä. 

Jätteen perään ei haikailla eikä kenenkään pidä liata käsiään sen kanssa. 

Tässä mielessä jokainen kone on tulevaa jätettä, jolla on pelkästään 

nykyinen käyttöarvonsa. Tunteille ei jää tilaa. Siksi jokainen, joka jää 

koneiden kanssa yksin jää tunne-elämän tyhjiöön. Tyhjiön voi täyttää 

erotisoimalla koneet (Airaksinen, 2006, 273.) Väite on sekä tosi mutta 

myös epätosi hifistelijöiden keskuudessa. Hifistelijän halutessa omistaa ja 

panostaa kaikkein parhaimpaan laitteistoon, voi tavara olla tässä mielessä 

vain hyödyke, joka tekniikan kehittyessä vaihdetaan aina vain parempaan 

ilman sen suurempia tunnesidonnaisuuksia. Tällöin itse kokonaisuus, 

utopinen systeemi on se mihin suhtaudutaan intohimoisesti eikä niinkään 

itse tavara jolla tämä mahdollistetaan. Mutta toisaalta tutkimuksessa ilmi 

tulleiden tyyppikategorioiden myötä esimerkiksi vintagelaitteiden 

hifistelyssä väite toimii juuri päinvastaisesti. Uusi ei korvaa vanhaa, vaan 

vanhaan laitteistoon ja tavaraan suhtaudutaan suurella intohimolla, vaikka 

teoriassa uusi tavara olisikin parempaan mm. teknisten edellytyksien 

kautta. Vanhoihin tavaroihin  suhtaudutaan nostalgisesti ja laitteistoon 

voidaan muodostaa vahvakin tunneside. Onko tällöin Airaksisen mukaan 

vintagetavara erotisoitu?  

 

Hifistely ei kuitenkaan näyttäydy näin yksiselitteisesti, vaan ennemminkin 

limittäytyy monisyisiksi kerroksiksi, johon vaikuttaa harrastajan omat 

mielenkiinnot ja tavoitteet toimintaansa kohtaan. Hifistelijän voi toki nähdä 

erotisoivan kohteensa, mutta toisaalta joku toinen hifistelijä voi toimia 

hyvinkin tunteettomasti tai rationaalisesti yksittäistä tavaraa kohtaan. 

Näinkin eri motivaation toiminnassa kuitenkin hifistely on yhteinen 

nimittäjä, mikäli toiminta saavuttaa hifistelyn määritteen. Jollekin tavara voi 

olla itseisarvo hifistelylleen, mutta joillekin se voi olla vain artefakti 

utopistisen systeemin mahdollistamiseksi. Tällöin voi myös palata aiemmin 
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mainittuun tavarafetisismiin ja fetisismin käsitteeseen.  

 

Yleisesti katsottuna fetisismi linkittyy seksuaalisen haluun johonkin 

esineeseen tai muuhun niin sanottuun ”normaalista seksuaalisesta halusta 

ja mielenkiinnosta” eriävään kohteeseen. Halun kohde itsessään voi siis 

periaatteessa olla mitä tahansa, mutta halun kohteella usein korvataan 

jotain. Toisaalta fetissiin voi syntyä niin syvä side että ilman fetissin 

kohdetta ei voi enää saada samanlaista mielihyvää oletetusta ”normaalista 

seksuaalisesta halusta ja mielenkiinnosta” Jos ajatellaan hifistelyä 

fetissinä, korvataanko tällöin tavaralla ja tekniikalla itseisarvoinen hifistelyn 

päämäärä eli pyrkimys mahdollisimman todenmukaiseen 

audiovisuaaliseen elämykseen? Tässä vaiheessa on hyvä muistaa että 

hifistelyn alkuperäisenä oletuksena on pyrkimys simuloida 

mahdollisimman autenttisesti todellisuutta välineiden avulla, eli tällöin 

hifistelijän, tämän tutkimuksen viitekehyksessä kotiteatteriharrastajan, 

audiovisuaalista kokemusta.  

 

Jos palataan tarkastelemaan yli reaalisen tarpeen panostamista ja 

kuvitellaan tilannetta jolloin olisi ideaalisti saavutettu todenmukainen 

simulaatio audiovisuaalisesta kokemuksesta, eli tässä tapauksessa 

saavutettu utooppinen tavoiteltu päämäärä johon hifistelijä on pyrkinyt 

koko ajan. Loppuisiko tällöin hifistelykin harrastajan toimintana ja täten hän 

lopettaisi hifistelyn eli panostamisen harrastukseensa ja nauttisi 

lopputuloksesta eli simulaatiosta? Todennäköisesti ei, sillä hifistelyn 

oletukseen ja määrittelyyn liittyy vahvasti yli reaalisen tarpeen 

panostaminen. Hifistelijän saavuttaessa tavoittelemansa päämäärän, toimii 

samanaikaisesti myös hänen omana henkilökohtaisesti asettamana 

reaalisena tarpeena. Mutta kuten jo mainittu aikaisemminkin, hifstelyn 

oletuksena panostetaan yli reaalisen tarpeen. Toisin sanoen vaikka 

hifistelijän alkuperäinen tavoite täyttyikin, toiminta silti jatkunee koska 

oletukseen hifistelystä liittyy tietynlainen utooppisuus ja 

saavuttamattomuus. Tällöin itse tavara, tekniikka ja systeemi ovat 

muodostuneet tärkeämmäksi ja haluttavammaksi ominaisuudeksi 

harrastuksessa kuin itse alkuperäinen päämäärä. Hifistelyn ja 
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harrastuneisuuden alkuperäisen päämäärän motivaation kohteen, eli 

pyrkimykseen simuloimaan mahdollisimman todenmukaisesti 

audiovisuaalista materiaalia tässä kontekstissaan, voisi tällöin rinnastaa 

aikaisemmin mainittuun ”normaaliin seksuaaliseen haluun ja 

mielenkiintoon”. Hifistelystä muodostuu tällöin fetissi, kun simulaation 

mahdollistavista artefakteista ja itse systeemistä tuleekin itseisarvo ja 

suurin mielihyvän tuottaja harrastuksessa. Tämän oletuksen myötä 

hifistely kallistuu enemmän fetisismin kaltaiseen mielihyvän tuottamiseen 

toimintana kuin vain pelkkään pyrkimykseen simuloimaan todellisuutta 

harrastukseen panostamisen varjolla. 

 

Hifistelyyn näyttää liittyvän myös tietynlainen ”jumaluusaspekti”. Tämä käy 

ilmi erityisesti elämäntapakategorian diy-mentaliteetin välityksellä ja kun 

hifistelijä kokoaa omaa systeemiään. Hifistelijä voi saada mielihyvää 

harrastuksestaan välineiden kautta, mutta saako hän sitä myös välineiden 

kontrolloimisen avulla? Se että pääsee kontrolloimaan ja hallitsemaan 

omaa systeemiään voi osaltaan myös motivoida ja tuoda mielihyvää 

harrastajalleen. Erityisesti kotiteatteriharrastuksessa hifistelijä ikään kuin 

on Frankenstein joka luo elottomien välineiden ja tekniikan avulla jotain 

elävää, tässä tapauksessa audiovisuaalista materiaalia. Rakentamalla ja 

panostamalla omaan systeemiinsä hifistelijä toimii ikään kuin oman 

miniatyyrisen utopistisen universuminsa henkilökohtaisena luojana ja 

jumalana, jota hän pystyy hallinnoimaan mielensä mukaan. Systeemiin 

muodostetaan valtasuhde. Jumaluuteen voisi kuitenkin kuvitella kuuluvan 

että hallinnoidakseen kaikkea tulee myös omata paljon tietoa ja jopa yli 

reaalisen tarpeen jotta osaa tehdä oikeat päätökset luomisen suhteen, 

varsinkin kun luodaan jotain täydellisyyteen pyrkivää systeemiä. 

 

Toisaalta täytyy myös muistaa että fetisismin ja jumaluuden suhteenkin 

hifistely ei välttämättä ole mikään pysyvä tekemisen piirre ja yli reaalisen 

tarpeen -käsite on hyvin subjektiivinen. Mikä toiselle voi olla normaalia 

harrastuneisuutta, voi ulkopuolisen silmiin vaikuttaa helpostikin hifistelyltä, 

vaikka itse harrastajapiireissä jokin toiminta olisikin normaalia. Joku 

harrastaja voi hifistellä aikansa, mutta ajan myötä mielenkiinto voi vaihtua 
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toiseen tai muutoin vain lopahtaa. 

 

 

Hifistelijä mediakulutuksen kentällä 

 

Hifistelyn voi nähdä omanlaisena harrastuksen muotona sen 

paneutumisen ja sitoutumisen asteessa suhteessa harrastukseensa. Voiko 

hifistelyn nähdä tietynlaisena mittarina harrastuneisuuden panostamisessa 

ja median kulutuksessa? Kuluttajat sitoutuvat joihinkin mediailmiöihin 

syvemmin kuin toisiin. Joissakin tapauksissa mediakokemuksesta 

muodostuu keskeinen elämän alue. Tästä hyvä esimerkki ovat erilaiset 

fanikulttuurit (Herkman, 2001, 194.) Fanituksen voi nähdä toimintana jossa 

fanittava henkilö suhtautuu intohimoisesti fanituksen kohteeseen joko 

passiivisesti ihaillen ja kuluttamalla vaikkapa fanituksen kohteen musiikkia 

(fanituksen kohteen ollessa kyseessä tässä tapauksessa esimerkiksi 

muusikko) tai myös toiminnallisesti esimerkiksi keräilemällä kohteeseen 

liittyvää esineistöä tms. Hifismistä puhuttaessa voidaan se toimintana ja 

ilmiönä kytkeä myös tällaiseen mediailmiöön johon sitoudutaan syvästi ja 

kuten myös aikaisemmin mainittuna, voi siitä myös syntyä keskeinen 

elämän alue. Toimintana ja ilmiönä hifistelyä ja fanitusta ei voi kuitenkaan 

pitää samanlaisena. Fanituksen perusolettamus on että sillä on 

useimmiten yksipuolinen kohde jossa fanittaja osoittaa kiintymystä ja 

ihailua suoranaisesti johonkin kohteeseen, kuten tiettyyn ihmiseen tai 

mediaesityksiin. Tietyllä tapaa fanituksen kohde on tietyllä tapaa 

utooppinen ja immateriaalinen. Toki myös fanikulttuuriin liittyvät 

olennaisena osana myös oheistuotteet ja fanimateria. Tällöin kuitenkin 

voidaan puhua enemmänkin keräilystä tai muistoesineiden haalimisesta, 

jotka tuottavat välillisesti mielihyvää fanittajalle itse fanituksen kohteesta. 

Hifistelyssä materia (tekniikka, koneet jne.) taas näyttäytyy olevan hyvin 

tärkeä ja olennainen osa toimintaa ja harrastusta. Materia ja siihen 

panostaminen (tiedon hankinta, tuunaus yms.) itsessään tuottaa 

hifistelijälle mielihyvää. Myös hifistelyn ja fanituksen erottavat niiden 

motiivit. Hifistelyllä on päämääränsä saada mahdollisimman paras 

systeemi yli reaalisen tarpeenkin ja siihen näyttää liittyvän myös kiinteästi 
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myös harrastajan oma henkilökohtainen toimijuus systeeminsä luojana ja 

asiantuntijana. Fanituksen taas voi nähdä enemmänkin yhtenä 

intohimoisena kuluttamisen muotona. Toki kumpikaan käsite ei taaskaan 

poissulje toisiaan. Hifistelijä voi fanittaa esimerkiksi tiettyä laitevalmistajaa 

harrastuksensa parissa, mutta fanitus ei itsessään selitä itse toimintaa 

miksi joku panostaa yli reaalisen tarpeen.  

 

Harrastuksen ja mediakulttuuriin sitoutumisen vaiheita on jaoteltu eri 

kategorioihin sitoutumisen asteen perusteella, joihin mm. fanius lukeutuu 

erään luokittelun mukaan. Nicholas Abercrombie ja Brian Longhurst (1998) 

ovat jaotelleet mediakulttuurin kuluttajia eri kategorioihin sen perusteella, 

mikä näiden sitoutumisen aste on kiinnostuksen kohteeseen, kuinka paljon 

kuluttajat itse tekevät siihen liittyvää materiaalia ja kuinka kiinnostus 

heijastuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Abercombie ja Longhurst 

muotoilevat edellä mainituin perustein mediakuluttajista seuraavanlaisen 

janan: 

 

kuluttaja – fani – kultisti – entusiasti – pientuottaja  

(Herkman, 2001, 194.) 

 

Hifistelijän ja tavallisen kuluttajan välille on helppo tehdä ero harrastuksen 

panostamisen määrässä.  Kuten aikaisemminkin tutkimuksessa on 

mainittu, tavalliselle kuluttajalle riittää kunhan saa riittävän laadullisesti 

kulutettua mediaesityksiä usein vastaamaan reaalista tarvetta. Fanituksen 

ja hifistelyn eroa jo käsiteltiinkin aikaisemmin. Kultismi viittaa myös 

tietynlaiseen intohimoiseen fanituksen muotoon, jonka ympärille on 

muodostunut eräänlainen jopa uskonnollinen yhteisö. Kultissa oletuksena 

ikään kuin on että puhutaan yhteisöstä tai ryhmästä ihmisiä, jotka 

fanittavat jotain mediailmiötä tai ihmistä intohimoisesti. Toisaalta puhutaan 

myös että esimerkiksi jokin elokuva on saavuttanut kulttimaineen. Kultti 

voidaan tällöin nähdä myös tietynlaisena saavutettuna statussymbolina 

jollekin mediaesitykselle tai -henkilöille joka on kerännyt tarpeeksi faneja 

ympärilleen ja myös säilynyt ihailun kohteena. Verrattaessa hifistelyyn 

kulttius ei kuitenkaan sekään selitä suoranaisesti yli reaalisen tarpeen 
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panostamisesta. Kulttiudessa ei myöskään ole niin kysymys toiminnasta, 

vaan pikemminkin toiminnasta, tässä tapauksessa fanituksesta, juontuvaa 

lieveilmiötä. 

 

Entusiasmilla viitataan puolestaan yleensä kaikenlaiseen intohimoiseen 

harrastustoimintaan, johon liittyy perinteisesti keräilyä. Entusiasmi ei jaa 

samalla tavoin kulttuuria matalaan ja korkeaan kuin fanius tai kultismi, 

jotka liitetään tavallisesti populaarikulttuuriin (Herkman, 2001, 200.) 

Abercombien ja Longhurstin kuvailema entusiasmi näyttäisi puolestaan 

enemmän kuvailevan hifistelijää ja tämän toimintaa. Myös hifistelyyn liittyy 

mm. keräilyä tulosten perusteella ja toimintaa voisi myös kuvailla hyvin 

intohimoiseen harrastustoimintaan. Kuten entusiasmillakaan, ei myös 

hifismiä voi jaotella erikseen kuuluvan ainoastaan populaarikulttuurin tai 

korkeakulttuurin piiriin. Hifistelijöitä voi myös löytää niin populaari- tai 

korkeakulttuurin piireistä. 

 

Entusiasmi ei sisällä kielteistä arvolatausta, vaan lähestyy 

harrastajajoukkoa ikään kuin vertaisryhmänä. Itse asiassa entusiasmista 

puhuminen painottaa usein myönteisellä tavalla asiantuntijuutta ja 

aiheeseen syventymistä (Herkman, 2001, 200.) Tässä kohtaa entusiasmi 

ja hifismi erkanevat toisistaan. Hifistely on oletuksena melko 

negatiivissävytteinen, määritteen ollessa optimoimista tai varustamista 

jokin laite tai systeemi yli reaalisen tarpeen, yleensä tarpeettomasti rahaa 

ja aikaa kuluttaen. Hifistely näyttäisi siis menevän jopa yli entusiasmin 

harrastuksen sitoutumisen määrästä. Hifistely on jotain hieman enemmän 

kuin vain intohimoista harrastelua. Tällöin halutaan mennä yli sen 

määreen mitä entusiasmi edustaa, halu olla jotain tätäkin parempaa, jolloin 

voidaan ylittää myös harrastuksen reaalinen tarve. Jos ajatellaan 

kotiteatteriharrastusta verrattaessa entusiastia ja hifistelijää, entusiasmin 

voi nähdä kyllä uppoutuvan syvästikin harrastukseen ja keräillä 

esimerkiksi elokuvia ja tietää paljon kotiteatterista ja yleisestikin 

harrastuksestaan. Hifistelijälle on ominaista paneutuvan 

epäolennaisuuksiin harrastuksessaan esimerkiksi etsiessä tietoa uusista 

komponenteista, vaikka olemassa olevissa ei olisi mitään vikaan 
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audiovisuaalisen kokemuksen nauttimisen kannalta tai ero eri 

komponenttien välillä on hyvin marginaalinen, ettei sillä käytännössä ole 

mitään väliä kokemuksen kannalta. Hifistelijälle näyttää olevan tietyllä 

tapaa lannistavaa, mikäli hän ei omaa parasta mahdollista, joka täten 

johtaa ja motivoi tiedon hankintaan jne. hifistelyyn, 

 

Edellä mainitun harrastuksen sitoutumisen asteikolla pientuottajuus 

näyttäisi olevan korkein taso jota harrastuksen ja mediakulttuurin 

sitoutumisen tasolla voi olla. Pientuottajuudella he tarkoittavat sitä että 

mediakulutus alkaa nykyään helposti muuttua mediatuotannoksi. Alun 

perin intohimoiseksi harrastamiseksi kääntynyt innostus saa yhä 

helpommin tuotannollisia muotoja, koska etenkin digitalisoituminen ja 

internet antavat tänä päivänä omaan tuotantoon ja sen levittämiseen 

paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin (Herkman, 2001, 201.) 

Hifistelyllä voi ajatella olevan samaa pientuottaja-mentaliteettia 

harrastuksensa suhteen, etenkin jos ajattelee harrastuksen diy-puolta 

jossa rakennetaan konkreettisesti oma systeemi. Omalla tavallaan tätä 

hifistelijän tavoittelemaan utooppista systeemiä johon hän panostaa voi 

nähdä niin sanotusti mediatuotantona. Toisaalta kuten kulttiudenkin 

kanssa, pientuottajuuden voisi nähdä enemmänkin intohimoisen 

harrastuneisuuden lieveilmiönä ja harrastuksen seurauksena kuin 

mittaamaan sitoutumisen ja panostamisen asteena. Pientuottajuus voi 

hyödyttää esimerkiksi yhteiskunnallisesti, mikäli siitä muodostuu 

harrastajalle ammatti. Hifistelyssä tulee taas muistaa hieman negatiivisesti 

sanottuna sen hyödyttömyys ja hedonistinen lähtökohta. Jos hifistelyä 

lähtisi sitoutumisen suhteen sijoittamaan aikaisemmin manitun 

mediakulutuksen sitoutumisen kategorisoivaan janaan, asettuisi se janan 

oikeaan ääripäähän, korkeimmalle mahdolliselle sitoutumisen asteelle 

pientuottajuuden kanssa tai sen yli. Hifistelyssä sitoudutaan niin paljon 

tekemiseen että tavoitellaan aktiivisesti jotain mitä ei välttämättä ole 

mahdollista edes saavuttaa utopiaa. Sitoutuminen ylittää tällöin 

korkeimman mahdollisen. 

 

Lawrence Grossberg kuvailee median kulutusta ja sen antaman 
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mielihyvän ääripääksi hyperkulutusta. Hyperkulutus kuvaa toisin sanoen 

tilannetta, jossa kulutuksellisesta toiminnasta tulee kulutuksen kohdetta 

tärkeämpi, enemmän mielihyvää tuottava ja aktiivisempi kulttuurisuhde 

(esimerkkinä tästä television himokatsojat eli 'sohvaperunat', keräilijät jne.) 

(Grossberg, 1995, 41). Hifismin voi nähdä ikään kuin spesifioivan tällaisen 

tietyntyyppisen kuluttamisen tavan ääripään toiminnallisella 

ulottuvuudellaan mielihyvänä tuojana. 

 

 

Hifismi mediailmiönä 

 

Hifismi mentaliteetteineen näyttäytyy uutena määreenä tarkasteltaessa 

ihmisten mielenkiinnon kohteita ja harrastuneisuuksia, sekä syitä miksi 

joku toimii tietynlaisesti ja ajaa ihmisen panostamaan yli reaalisen 

tarpeensa asiaan kuin asiaan. Yhteen punotessa hifistelyn eri 

mentaliteetteja ja sen osa-alueita, voidaan havaita että hifistelyn eri 

mentaliteetteja ja analysoinnin kautta ilmenneet kategorisoinnit eivät sulje 

toisiaan pois vaan hifistelijöissä voi yhdistyä nämä kaikki mentaliteetit ja 

toisaalta taas joku hifistelijä voi olla painottunut vain esimerkiksi 

kotiteatteriharrastuksen tekniseen osa-alueeseen. Kokonaisuutenaan 

hifistelyn määre ei myöskään ole suoraan verrannollinen samankaltaisten 

tekniikkaan liittyvien ilmiöiden kanssa näin edellä mainittujen 

esimerkkipohdintojen kautta tarkasteltuna.  

 

Hifistelyn irrottauduttua edelleen sen teknisestä ja audiohifi-kontekstistaan 

yhä enenevässä määrin yleiseen puhekieleen ja sitä kautta hifismin 

levitessä laajemmille harrastekentille, voidaan hifismiä ja hifistelyä tutkia ja 

soveltaa myös muihin osa-alueisiin kuin audiovisuaalisen harrastekentän 

ympärillä. Kauempaa haettuna hifistelylle voisi löytää myös kytköksen 

ihmisen psykologiaan ja käyttäytymisen parista. Puhumattakaan itse sen 

alkuperäisen kontekstin audiovisuaalisen maailman sidonnaisuudesta 

hifismiin ja sen tarkastelua eri tutkimusmenetelmin laajentaen käsitystä ja 

tietämystä hifismistä eri näkökulmien avulla.  
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Kulttuuri- ja mentaliteettihistorian kentällä hifismi siis näyttäytyy erityisesti 

myöhäisen 1900-luvun ja 2000-luvun ilmiönä, jolloin tutkimuksessa 

käsitelty kotiteatterirakentaminen on ollut tavalliselle kuluttajalle 

mahdollista samaan aikaan kun tekniikka itsessään on kehittynyt valtavin 

harppauksin ja siten muuttanut myös ympärillä olevaa kulttuuriamme. 

Samalla tämä muutos toi esille ilmiön, joka näyttäytyy mm. intohimoisena 

suhtautumisena tekniikkaan ja siihen ylenpalttisessa panostamisessa yli 

reaalisen tarpeen, joka erottaa kyseisen ryhmän harrastelijat muista 

harrastelijoista. Tätä ilmiötä voidaan kutsua nimellä hifismi. 
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http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/74197-

Ensimm%C3%A4ist%C3%A4-subbarin-rakentelua-suunnittelemassa  

 

Hifistit, harrastus, perhe ja niiden yhteensovittaminen: 

http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/71854-Hifistit-harrastus-

perhe-ja-niiden-yhteensovittaminen  

 

Kotiteatteriharrastus ja ekologisuus: 

http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/66401-Kotiteatteriharrastus-

ja-ekologisuus  

 

Tee-se-itse moottoroidut rullaverhot: 

http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/88373-Tee-se-itse-

moottoroidut-rullaverhot  

 

Valinnan vaikeus, mikä rakennussarja? 

http://www.dvdplaza.fi/forums/showthread.php/88648-Valinnan-vaikeus-

mik%C3%A4-rakennus-sarja 

 


