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HiFi Stuudio, Tallinna
Teksti ja kuvat Kari Nevalainen

Tunnetta pelissä
Hifiharrastus ja -liiketoiminta ei ole Virossa Suomen
tasolla, mutta asiaan suhtaudutaan intohimolla myös
Suomenlahden eteläpuolella.
TÄSMÄLLISYYS on kuninkaiden hyve. Pitkään luulin,
että täsmällisyys tekisi minustakin hyveellisen, mutta ei
tee. Asia koskee ainoastaan niitä ainoita, joilta puuttuu
velvollisuus olla täsmällinen, eli kuninkaita.
Poikkeus vahvistaa säännön. Väärin. Poikkeus joko
kumoaa säännön tai vahvistaa niissä tapauksissa, joita ei
ole merkitty poikkeuksiksi. Eikä varsinkaan oikeuta
säännön rikkomista.
Miksi ei siis lähteä myös merta edemmäs kalaan?
Semminkin jos kaikkea saalista ei esiinny lähivesillä, kuten ei koskaan esiinny.
Suomalaisille hifilaitteiden maahantuojille ja kauppiaille on kuitenkin nostettava nöyränä hattua tarjonnan
monipuolisuudesta ja merkkikattavuudesta
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ei-niin-yltäkylläisillä markkina-apajilla. Tilanne on väkilukuun suhteutettuna poikkeuksellisen hyvä.
Mutta nyt Tallinnaan. Kun satamasta lähtee huristamaan joko omalla autolla tai taksilla, etelän ja lännen väliin vasemman käden puolelle jää vanha kaupunki muureineen ja hipsterien suosima Kalamaja-asuinalue oikean
käden. Saavutaan kaupunginosaan, jota kutsutaan Tondiksi. Siellä, osoitteessa Türi 9, pitää majaa Tallinnan yksi
laatuhifin kauppapaikka HiFi Stuudio. Matka ei ole pitkä.
Satamasta tulee suoraan bussi numero 20, Tallinnan keskustasta bussit 5, 14 ja 18. Pois kannattaa jäädä pysäkillä
nimeltä Kalev. Varsinaisia maamerkkejä ei lähistöltä löydy,
ellei poliisipäämaja kelpaa sellaiseksi. Alue on entistä teollisuusaluetta. Jos tuntuu, ettei löydy: puhelin on keksitty.
Ei yksin hifiä
”On mielenkiintoinen kysymys, kuinka paljon liikevaihtoa hifin myynnillä pitäisi saada aikaiseksi, että voisi
heittäytyä kokonaan päätoimiseksi hifikauppiaaksi.”
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Näin pohti HiFi Stuudion omistaja ja ykkösmies Paavo
Kiinros automatkalla studiolle. Hyvää suomen kieltä puhuvan Paavon pikaisen laskutoimituksen mukaan Tallinnassa on kuusi–seitsemän niin sanottua parempaa hifiä
myyvää liikettä.
Liikettä on ehkä liikaa sanottu, sillä useimmat ovat
enemmän esittelytiloja, jonne hifikärpäsen puremat voivat tulla kuuntelemaan laadukasta ääntä, kuin perinteisiä kivijalkakauppoja.
Oma käsitykseni on, että useimmilla Tallinnan ja Viron hifikauppiailla ja -maahantuojilla on jotakin rinnakkaistoimintaa, jolla tuetaan hifilaitteiden myyntiä. Edellinen on resursointia, jälkimmäinen enemmän intohimon asia. Näin Paavollakin.
Se kuuluisa kakku, josta pitäisi riittää kaikille jaettavaa, ei ole suuren suuri. Usein käytetyllä 1:10 000-suhdeluvulla virolaisten hifiharrastajien määräksi saadaan
100 tai 130. Suomessa luku on sentään 500 ja tulotaso
korkeampi. Eivät asiakkaat aivan näihin jää, mutta selvää on, ettei sellainen puhelin soi joka päivä, jonka toisessa päässä joku kyselisi kymppitonnin soittimen tai
kaiuttimen perään.
Tunteet pelissä
Firman virallinen nimi on Mobicom Systems HiFi Stuudio. Mobicom viittaa radiopuhelimiin, joita firma toimittaa alan toimijoille ykkösmerkkinään hifiäänentoistonkin alueella aikoinaan kunnostautunut Kenwood. Radiopuhelimien myynti tarjouskilpailuineen ja lähes saturoituneine markkinoineen on Paavon mukaan kuitenkin
kovaa ja suoraviivaista bisnestä.
”Siinä ei ole sydän ja sielu samalla tavalla mukana kuin
musiikin toistoon tarkoitettujen hifilaitteiden myynnissä”, Paavo huokaa.
Hifi, vaikka liiketoimintaa onkin, tuo tunteet mukaan
peliin toisella tavalla.
Mobicom on ollut Paavolla vuodesta 1994. Hifi tuli kuvaan mukaan vasta 2000-luvun alussa, ”vuonna 2003”,
Paavo tarkentaa ja jatkaa:
”Olen ollut innoissani äänestä ja musiikista aivan pikkupojasta lähtien. Neuvosto-Venäjän aikaan kaiuttimina
oli paitsi vanha putkiradio myös latvialaisen Radiotehnikan kaiuttimet, muun muassa suosittu S90.”
Putkiradio lymyää vieläkin esittelyhuoneen perällä.
Silloinen äänenlaadun taso ei kuitenkaan riittänyt. Se
ei Paavon mukaan houkutellut istumaan pitkään paikalla
ja kuuntelemaan musiikkia.
”Sitten kun rahaa alkoi olla vähän enemmän käytettävissä, teki mieli alkaa tutkia ääntä lähemmin.”
Tuossa alkuvuosien oman polun etsinnässä ja hifin saloihin tutustumisessa Suomellakin oli oma roolinsa. Suomen televisiota seuraamalla Paavo oppi sujuvan suomen
kielensä, mistä oli apua edesmenneen HIFI-lehden irtonumerojen lukemisessa.
”HIFI-lehdestä opin, että oli olemassa muitakin merkkejä kuin ne, joita tarjotaan massatavaramarkkinoilla.”
Nykyään Paavo seuraa pääasiassa saksalaisia hifilehtiä,
kuten mainioita Fidelityä ja Lp:tä. Jälkimmäisen päätoimittajan Holger Barsken mielipiteitä ja arvioita Paavo

pitää korkeassa arvossa. Lukiessaan Barsken kirjoituksia
Paavo saattaa saada ”sisäisen tunteen”, että jokin voisi olla
hänenkin juttunsa, vaikka ei olisi itse päässyt kuuntelemaan tuota jotakin. Näin kävi esimerkiksi torvikaiuttimien kohdalla. Barsken vanavedessä Paavokin päätti kokeilla
niitä, tosin aluksi melko varovaisesti, eikä ole katunut.
Saksa on muutenkin ollut keskiössä Paavon pitkällä
matkalla kohti sitä, mitä hän ääneltä hakee. Münchenin
Highend-messujen vakiokävijän monet tärkeät päämiehet ovat olleet saksalaisia.
”Tuntuu, että vasta nyt, 15 vuoden jälkeen, olen alkanut asteittain ymmärtää, mitä ääneltä todella haluan.”
Kuuntelupyhättö
HiFi Stuudio ei ole kauppa sanan varsinaisessa merkityksessä vaan hifille ja hyvälle äänelle omistettu kuunteluhuone. Se on eräänlainen pyhättö, jonne lankeaa toisenlainen valo ja tunnelma kuin ympärillä olevassa tilavassa
toimistotilassa.
Pyhätöt eivät tosin ole näin hyvin akustoitu. Seinillä
on muun muassa Vicousticsin akustointielementtejä, absorboivia sekä diffuusoreita. Yhdessä nurkassa on bassoansa. Katto on sen verran korkealla, että päältä tulevista
heijastuksista ei tarvitse välittää.
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”Transrotorin hinta–laatusuhde on erinomainen ja
EMT:n äänirasia aivan huippu”, kommentoi Paavo soitintaan, jossa on myös Graham Phantom B-44 -varsi Dynavector DV-10x5 -äänirasia.
Kolmen kuuntelua
Vahvistimia oli paikalla kolme. Yksi oli 100-wattinen
ModWright KWA100SE -päätevahvistin, toinen oli Line
Magnetic LM210IA -putki-integroitu pääteputkena
300B-triodi, jota kuuntelimme päätevahvistimena. Välija kaiutinkaapelina oli kaiken aikaa Esprit Celesta. Kolmas vahvistin oli Ranskassa suositun Audiomatin Ariaintegroitu EL34-pääteputkilla kaiutinkaapelina Esprit
Kappa.
Paavon mukaan ModWright KWA-100SE tuo esiin
transistorivahvistimien parhaita puolia: hyvää erottelukykyä ja bassokontrollia. Äänestä kuitenkin puuttuu
LM210IA:n ja Arian ilmavuus ja putkivahvistimien luonnollinen lämpö.
”Line Magnetic LM210IA on ääneltään rehellinen,
luonteva, ilmava ja erottelukykyinen. Ei putkien pyöreyttä, vain korkeaa dynamiikka ja äänen eheyttä. Erinomainen vahvistin esimerkiksi herkkien laajakaistakaiuttimien kanssa. Audiomat Ariassa on pyöreämpi sointi ja hieman vähemmän vivahteita ja kolmiulotteisuutta, mutta
se on hieno universaalivahvistin ja sopii hyvin erilaisten
kaiuttimien kanssa.”
Olin samoilla linjoilla Paavon kanssa. Kun MW vaihtui
putkivahvistimiin, sointi muuttui. Äänikuvasta tuli vähemmän koneellinen. Aria soi yleispätevän kauniisti, LM
hienostuneen herkästi. Suurin ero oli, että LM esitteli
vielä syvemmän ja vielä porrastetumman äänikuvan.
Kaikilla vahvistimilla ääni sai valtavat mittasuhteet.
Ääni ei ollut vain poikkeuksellisen leveä vaan myös korkea.

Finite Elementen telineistä koottu ”alttari” on vaikuttava. Paikan päällä käydessäni esillä olivat EAR-Yoshino
Acute Classic DAC/CD, EAR-Yoshino 834L -etuvahvistin
ja niiden välissä Esprit Eterna -rca-kaapeli.
”EAR Acute Classic on putkitoiminen ja soittaa musiikkia rehellisesti, aidosti ja lämpimästi. Se tuo hyvin
esille musiikin erilaisia vivahteita ja jättää instrumenttien väliin ilmaa.”
Vinyylilähde – ja vinyyleistä Paavo kovasti pitää – oli
Transrotor ZET 1 SME M2-12R -äänivarrella ja EMT
XSD15 SFL -äänirasialla. Signaali kulki Esprit Ekla -phonokaapelilla EMT TSD 15 -äänirasialle suunnitellulle Auditorium 23 -stepup-muuntajalle ja sieltä Auditorium 23
-välikaapelilla Leben RS-30EQ -mm-phono-etuvahvistimeen. Leben RS-30EQ:n ja EAR834L-etuvahvistimen välissä oli Esprit Celesta -rca-kaapeli.
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Herkät torvikaiuttimet
Kaiuttimet olivat Odeon Midas 25-millimetrisellä/170millimetrisellä diskanttitorvella ja kahdella 180-millimetrisellä basso-keskiäänisellä bassorefleksikotelossa.
Kuuden ohmin kaiutin on valmistajan mukaan herkkyydeltään 95 desibeliä, eli pienitehoisille putkivahvistimille juuri sopiva kumppani.
Odeonia Paavo pitää todella hyvänä löytönä. Midaksessa tiivistyy kaikki se, mitä hän hakee hyvältä kaiuttimelta: hyvä ääni, inhimillinen koko ja näyttävä ulkonäkö. Eikä maksa kohtuuttomuuksia.
”Midaksen kautta musiikki soi vapaasti hengittäen. Ei
tule tuntemusta, että vahvistin pukkaisi musiikkia pakkokeinolla kaiuttimien kautta. Midaksen erottelukyky
on erittäin hyvä olematta liian analyyttinen. Valmistaja
on löytänyt tärkeän tasapainon korkean erottelukyvyn ja
elävän emotionaalisen musiikkitoiston välillä”, luettelee
Paavo ja kehuu vielä erikseen kaiuttimen basso- ja diskanttitoistoa sekä hyvää dynamiikkaa.
Yhteistyöprojekti
Vasemmalla sivuseinällä on pari Vivo-laajakaistakaiuttimia. Ne ovat Paavon oma suosikkimyyntiprojekti, koska
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Vivot ovat suurelta osin paikallinen tuote ja syntyneet
virolaisen kaiutinvalmistaja Audesin yhteistyöstä saksalaisen TCG Handels GmbH:n ja sveitsiläisen B.A.C.H.:in
kanssa. Kaiuttimet tehdään Audeksen tehtaalla Virossa.
Elementti on kustomoitu kymppituumainen Audio Nirvana (USA) Super 10” Cast Frame.
”Tykkään Vivosta kovasti, ja se on meidän tuotevalikoimassa mukana edelleen. Parhaiten Vivot soivat pienitehoisten SE-vahvistimien kanssa tai esimerkiksi
15-wattisen Leben C300XS -vuorovaihevahvistimen
kera. Jos Vivo-projektille pitäisi hakea esikuvaa, olisi se
ilman muuta Keith Aschenbrennerin Auditorium 23.”
Hifin hinta
Toisella sivuseinällä oli Creek/Harbeth-yhdistelmä. Sen
suorituskykyä Paavo arvostaa kovasti tässä hintaluokassa.
Hänellä ei ole sinänsä mitään sitä vastaan, että jokin
tuote maksaa kymmenen tuhatta euroa tai enemmän,
mutta silti ”herättää kysymyksiä, jos yksittäisen laitteen
hinta ylittää kovasti 5 000 euroa. Mielestäni viidellä tuhannella saa jo tosi hyvin soivia laitteita”.
Se tietysti edellyttää, että on osannut valita komponentit oikein. Siinä asiantunteva kauppias voi auttaa.
Paavon käsityksestä seuraa, että 15 000 eurolla pitäisi
jo saada erinomaisen hyvin soiva laitteisto, jossa on mukana aivan kaikki. Tällainen Paavon ykkösnyrkki onkin.
Kukin pääkomponentti – kaiuttimet, vahvistimet ja äänilähde - maksaa noin 4 000–5 000 euroa kaapeleineen.
Pitäisi riittää aika pitkälle.
”Usein käy niin, että vaikka kalliit über-highendlaitteet ja -systeemit ovat hienoja, niiden äänestä saattaa
kuitenkin puuttua ’henkeä’.”
Harkittu valikoima
HiFi Stuudio myy kaikkia mahdollisia laitteita levysoittimista kaapeleihin. Tuotekorissa on merkkejä yli 30. Niistä suurin osa (Accuphase, Leben, EAR-Yoshino, Creek,
Audiomat, Ayon, Triode Corp., Harbeth, Odeon, Transrotor, Auditorium 23, Esprit, SME, J.A. Michell, Benz
Micro, Transfiguration, Dynavector, EMT, Acoustic Plan,
Vibex, TMR ja niin edelleen) on omia maahantuonteja.
Denonin rasioita ja Line Magneticin vahvistimia HiFi
Stuudio vain välittää. Odeonia, Audiomatia ja Espritiä
HiFi Stuudio edustaa myös Suomessa.
Jos Paavon valikoimalle pitäisi nimetä jokin punainen
lanka, voisi se olla, että merkeissä on mukana useita
”klassikkoja”: Line Magic jatkaa Western Electricin perinteitä, EMT:n edelleen tuotannossa olevat äänirasiat
ovat yli puoli vuosisataa vanhoja, Tim de Paravicin EAR
Yoshino ja niin edelleen. Sekin vielä, että valikoimassa
on useita putkivahvistimia, kuten Leben, Ayon ja TRI.
Myös Ranska on hyvin edustettuna HiFi Stuudiossa.
Audiomatin lisäksi on esimerkiksi Richard Cesarin Esprit, jonka kaapeleiden ensimmäisiä edustajia ranskankielisen Euroopan ulkopuolella HiFi Stuudio on.
”Emme mainosta missään, kun ei ole oikein mitään,
missä mainostaa, mutta emme ole julkisuutta vastaan,
jos meidän paikka ja toiminta kiinnostavat. Ihmiset

löytävät meidät yleensä netistä ja viidakkorummun perusteella. Järjestämme myös kuunteluiltoja pienille porukoille.”
Kauppias ja kauppiaan ääni
Tunnen muutamia hifimaahantuojia ja -kauppiaita Tallinnasta, ja kaikilla tuntuu olevan hyvin erityinen, intiimi ja intohimoinen suhtautuminen tavoiteltuun äänen
luonteeseen.
Paavo korostaa, ettei tiedä, mikä on se lopullinen ääni,
mutta hyvään alkuun pääsee, jos laitteet tai systeemit
”välittävät ensikäden tietoa kaikista tunteista ja energiasta, joka on pantu äänitteeseen. Ihanneäänen pitäisi
muistuttaa mahdollisimman paljon todellista musiikkia,
elävää konserttitilannetta”.
Helppo sanoa, vaikea toteuttaa. Paavo puhuu ”musiikin väristä” ja ”syvästä tonaalisuudesta”. Soittimien soinnin pitäisi toistua syvältä ja rauhallisesti, sointivärien
erottua toisistaan. Äänen pitäisi levittäytyä kuuntelupaikalla joka suuntaan, jotta syntyy illuusio tapahtumapaikalla läsnäolosta. Äänen pitäisi olla tasapainoinen, eikä
spektrissä saisi olla keinotekoisia korostumia. Musiikin
emotionaalisuuden pitää olla tallella.
Paavon mukaan ihanneääntä on vaikea kuvailla ja
mahdoton mitata, mutta se on helppo tunnistaa, kun
sitä kuulee.
Itsellekin jotakin
Radiopuhelinbisneksen etu on, että talossa on osaava
huoltomies, joka huoltaa ja laittaa laitteet kuntoon aina
tarvittaessa. Jos esimerkiksi putkivahvistimesta ei ole
kytkentäkaaviota saatavilla, se piirretään itse piirilevyn
pohjalta.
Laitevuoren etualalla on Revox B77 -nauhuri, eikä se
ole vain turha historiallinen jäänne. HiFi Stuudiolla on
yhteistyökumppani Riikassa, Analogue Studio. Sen vetäjä aika ajoin äänittää erilaisissa tapahtumissa Studerin
nauhurilla, ja näitä nauhoja on ollut mahdollista verrata
kaupallisiin äänitteisiin.
Paavon mukaan elävistä tapahtumista äänitetyt nauhat soivat monasti paljon paremmin ja luonnollisemmin
kuin kaupalliset äänitteet. Hän ei usko, että nauhurikuuntelu olisi kuollut. Päinvastoin se kiinnostaa enenevässä määrin uusia harrastajia.
Lopuksi Paavo toteaa, että ”kaupallisesti hifiä ei ole
aina helppo myydä, mutta jos perustaa hifin vain kaupallisuuteen, sitten se on tylsää toimintaa eikä anna itselle
oikeasti mitään hyvää palautetta.”

Esimerkkejä kuunnellusta
musiikista
Arvo Pärt / Vox Clamantis: The Deer’s Cry (ECM 2016)
L.A. 4: Just Friends (Concord Jazz 1978)
Richard Strauss: Till Eulenspiegels lustige Streiche (RCA CD 1999)
Nik Bärtsch: Continuum (ECM 2016)
Wolfgang Amadeus Mozart / Peter Schreier & Jörg Demus: Lieder
(Sound Lab. 1978)
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