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1 JOHDANTO 

 

 

Mitä tulevaisuudessa tapahtuu? Miten tuntemallemme maailmalle käy, jos 

ilmastonmuutos jatkaa kehittymistään? Millaista olisi elää tulevaisuuden yhteiskunnassa, 

jossa veden käyttö on tiukasti rajoitettua? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin mahdollisia 

vastauksia tai kuvitelmia antaa dystooppinen fiktio. Sana dystopia on johdettu kreikan 

kielen sanoista dus ja topos, jotka tarkoittavat sairasta, huonoa, viallista tai epäsuotuisaa 

paikkaa (Claeys 2017, 4). Dystooppisella fiktiolla tarkoitetaankin epätoivottavien 

tulevaisuuksien kuvittelua, yleensä vaihtoehtoisia tulevaisuuden yhteiskuntia ja 

maailmoita. Se rakentuu lajityypilliseen tapaan entäpä jos -kysymysten varaan ja luo 

ajatuskokeen maailmasta, jossa jokin keskeinen aspekti on toisin kuin meidän 

maailmassamme. (Isomaa & Lahtinen 2017, 7–8.) Dystooppiset tarinat jaetaan yleisimmin 

kolmeen alalajiin: poliittisiin, ympäristöllisiin ja teknologisiin (Claeys 2017, 5). 

Pro gradu -työssäni tutkin ekokriittisestä näkökulmasta kahta suomalaista 2000-luvulla 

julkaistua dystopiateosta: Emmi Itärannan Teemestarin kirjaa (2012) ja Risto Isomäen 

Sarasvatin hiekkaa -romaania (2005). Kumpikin tutkittavista teoksista kertoo jonkinlaisesta 

yhteiskuntaa tulevaisuudessa koettelevasta ekokatastrofista. Teemestarin kirjassa eletään 

katastrofin jälkeistä aikaa, kun taas Sarasvatin hiekassa valtava katastrofi tapahtuu teoksen 

loppuvaiheessa. Dystooppisen fiktion lajeja ajatellen kumpikin teoksista on ympäristöllinen 

eli ekologinen dystopia. Tarkemmin luokiteltuina Teemestarin kirjan voi sijoittaa 

postapokalypsiksi, sillä siinä tapahtumat sijoittuvat suuren katastrofin jälkeiseen aikaan. 

Sarasvatin hiekkaa on puolestaan apokalypsikertomus ja edustaa selkeästi ilmastofiktiota, 

sillä se kuvaa tyypillisen ilmastofiktion tapaan ilmastonmuutosta ja sen mahdollisia 

seurauksia (ks. Lahtinen 2017, 73). Myös Teemestarin kirjasta on luettavissa ilmastofiktion 

piirteitä, vaikka juonellisesti teos käsitteleekin muita asioita. Olen kiinnostunut 

tutkimuksessani siitä, miten teoksissa kuvataan luontoa – etenkin vettä – ja millaisia 

merkityksiä veteen liittyy. Tutkin sitä, millaisia konkreettisia ja abstraktis-myyttisiä muotoja 

vesi teoksissa saa ja millaisia merkityksiä vedelle annetaan. 
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Kirjallisuudentutkija Toni Lahtisen (2013, 95) mukaan vuosituhannen vaihteessa 

suomalaisessa kaunokirjallisuudessa alkoi näkyä eläinsuojelijoita, ympäristöterroristeja 

sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Muun muassa uudenlaiset ekologiset kauhukuvat 

sekä ympäristöaktivismin globalisaatiokriittisen liikkeen nousu vaikuttivat kirjallisuuden 

sisältöihin ja kuvastoihin. Luonnon ja kulttuurin suhteesta muodostui yksi kirjallisuutemme 

merkittävimpiä eettisiä kysymyksiä. Ihmisen ja luonnon suhdetta sekä ympäristöongelmia 

on käsitelty etenkin tieteissävytteisessä proosassa, rikosromaaneissa sekä lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa. Erityisesti maailmanlaajuisten ympäristökatastrofien kuvaukset 

ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti. Lahtinen toteaa, että monissa 

tieteiskirjallisuuden dystopioissa tai tieteiskirjallisuudelta piirteitään lainaavissa teoksissa 

heijastuu laaja yhteiskunnallinen murros, jota sosiologi Ulrich Beck kuvaa siirtymäksi 

klassisesta teollisuusyhteiskunnasta riskiyhteiskuntaan. 

Ilmastonmuutos on ollut iso puheenaihe mediassa kauan, ja viime vuosina ilmiöstä on 

muodostunut yhä ajankohtaisempi ja merkittävämpi.  Muun muassa vuonna 2016 paljon 

kohua ja huolta etenkin ilmastotutkijoiden kesken aiheutti Donald Trumpin valinta 

Yhdysvaltain presidentiksi, sillä Trump oli aiemmin väittänyt ilmastonmuutosta Kiinan 

luomaksi huijaukseksi (Hallamaa 2016). Viime vuosina monet julkisuuden henkilöt ovatkin 

ottaneet kantaa ilmastonmuutoksen uhkan todellisuuteen. Esimerkiksi hieman ennen 

Trumpin valintaa vuonna 2016 ensi-iltansa sai Fisher Stevensin ohjaama, 

ilmastonmuutoksesta kertova dokumenttielokuva Before the Flood, jossa esiintyy YK:n 

rauhanlähettiläänäkin toiminut näyttelijä Leonardo DiCaprio. Elokuvassa käsitellään 

osittain samoja uhkakuvia kuin Sarasvatin hiekassakin, esimerkiksi jäätiköiden sulamista ja 

merenpinnan kohoamista. Se julkaistiin katsottavaksi maksutta yhteistyössä National 

Geographicin kanssa. Tietoa ilmastonmuutoksesta halutaan siis jakaa mahdollisimman 

monelle taholle, niin päättäjille kuin tavallisellekin kansalle.  

Suomessa puolestaan ilmestyi syksyllä 2017 teos Hyvän sään aikana – Mitä Suomi tekee, 

kun ilmasto muuttaa kaiken, jonka on kirjoittanut tutkiva toimittaja Hanna Nikkanen 

yhdessä 21 Tampereen yliopiston journalistiikan opiskelijan kanssa. Teoksessa puidaan sitä 

keskustelua, jota ilmastonmuutoksesta on etenkin Suomessa viime vuosina käyty. Miten 

suomalaiset puhuvat ilmastonmuutoksesta? Millaisia asioita niin tutkijat, poliitikot kuin 

tavalliset kansalaisetkin ovat valmiita tekemään ilmiön pysäyttämiseksi? Vesi teemana 
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nousee esiin muun muassa tutkittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin 

lumipeitteeseen sekä Itämeren saastumista käsittelevässä luvussa. Teos oli ehdolla 

tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi. Alkupuheenvuorossaan Nikkanen (2017, 9) 

painottaa ilmiön ajankohtaisuutta, tärkeyttä ja etenkin sitä, että asiasta täytyy puhua juuri 

nyt:  

Mahtipontisesti olen ajatellut, että työmme raivaa polkua varhaisen 
antroposeenin journalismille, jonka on pakko oppia käsittelemään ihmisen 
vaikutusta ympäristöönsä huomattavasti tarkemmin ja kriittisemmin kuin 
ennen. On kerrottava maailmasta, johon kuuluu suuren tuhon mahdollisuus. 
Silmiä sulkematta mutta elämää jatkaen. 

Trumpin presidenttivalinnan jälkeen useat mediat, muun muassa Helsingin Sanomat, 

uutisoivat myös siitä, kuinka dystopiakirjallisuuden myyntiluvut kasvoivat Yhdysvalloissa 

ennätyksellisesti.  Esimerkiksi George Orwellin klassikkoteos Vuonna 1984 nousi Amazonin 

myyntilistan ykköseksi, ja pian sen jälkeen teos myytiin loppuun (Ahlroth 2017). Myös 

Margaret Atwoodin tunnettu dystopiateos Orjattaresi nousi vuoden 2017 alussa 

Yhdysvaltain myyntilistojen kärkeen, ja Atwoodista onkin tullut yksi Trumpin vastaisen 

mielenosoituksen symboleita (Ahola 2017). Tähän ovat kiinnittäneet huomiota myös Saija 

Isomaa ja Lahtinen (2017, 7) artikkelissaan ”Kotimaisen nykydystopian monet muodot”. He 

toteavat, että dystopiakirjallisuudella on myyntilukujen valossa yhä merkittävä rooli 

epätoivottujen kehityskulkujen tunnistajana ja epäeettisen vallan kriitikkona. Nykylukija voi 

hakeutua vuosikymmeniäkin sitten julkaistun dystopiaklassikon ääreen ymmärtääkseen 

paremmin omaa aikaansa ja yhteiskuntaansa sekä löytääkseen tapoja suhtautua sen 

ilmiöihin. Artikkelissa todetaan, että kirjallisuuden ehtymätön tarina-arkisto ja kulttuurinen 

muisti voivat tarjota kertomus- ja toimintamalleja muuttuvan todellisuuden 

hahmottamiseen, ja dystopiaperinteeseen onkin kasautunut inhimillistä ymmärrystä 

erilaisista yhteiskunnallisista ja ekologisista poikkeus- ja ääritiloista sekä vaihtoehtoisista 

tavoista reagoida niihin.  

Helsingin Sanomien lisäksi esimerkiksi Yle on julkaissut dystopiakirjallisuuden noususta 

kertovia kirjoituksia muun muassa otsikoilla ”Tuhon ja toivon kirjat – Lue nämä, niin tiedät 

mikä meitä odottaa!” (16.4.2017) ja ”Maailmanlopulla kulkee nyt kovaa” (18.7.2017). Harri 

Palmolahti (18.7.2017) toteaa kirjoituksessaan, että ”Synkkä science fiction on 

suositumpaa kuin koskaan. Tulevaisuuden tarinat peilaavat nykyisyytemme pelkoja. Valitse 
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listastamme suosikkimaailmanloppusi.” Jani Tanskanen (16.4.2017) puolestaan kirjoittaa, 

että ”Nykymenon on muututtava, dystopia kuiskaa. Se ei vain nillitä vaan vaatii toimimaan 

toisin. Siinä on jo toivoa.” Dystopiakirjallisuudesta onkin muodostunut omanlainen 

muotivirtauksensa, mikä käy ilmi klikkiotsikoista, joiden avulla lukijoita houkutellaan 

sukeltamaan dystopiakirjallisuuden maailmaan. Toimittajien lukuvinkkilistoille ovat 

päässeet niin Itärannan Teemestarin kirja kuin Isomäen Sarasvatin hiekkaakin. Teokset 

edustavatkin erinomaisesti niitä tendenssejä, jotka dystopiakirjallisuudessa ovat 2000-

luvulla olleet pinnalla. Sarasvatin hiekkaa avasi ilmestymisvuonnaan väylän modernille 

ilmastonmuutoskeskustelulle suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, ja tähän samaan 

keskusteluun otti osaa Teemestarin kirja seitsemän vuotta myöhemmin. 

 

 

1.1 Teoksista ja tekijöistä 

 

Teemestarin kirjan käsikirjoitus voitti Teos-kustantamon scifi- ja fantasiaromaanikilpailun 

vuonna 2011. Vuonna 2012 se sai Kalevi Jäntin palkinnon ja vuonna 2013 Nuori Aleksis -

palkinnon. Itäranta kirjoitti rinnakkain suomenkielisen teoksen kanssa tarinasta myös 

englanninkielisen version, Memory of Water, joka julkaistiin vuonna 2014 ja on menestynyt 

hyvin maailmalla. (Emmi Itärannan kotisivut 2018.) Sarasvatin hiekkaa oli puolestaan 

Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2005, ja vuonna 2006 se sai Kiitos kirjasta -mitalin 

sekä Tähtivaeltaja-palkinnon (Tammen kotisivut 2018). Valitsemani teokset ovat siis 

saaneet melko paljon huomiota suomalaisessa kirjallisuuskeskustelussa, ja niitä voidaan 

pitää keskeisinä 2000-luvun suomalaisina dystopiateoksina. 

Teemestarin kirjassa osittain luonnon, osittain ihmisten aiheuttaman katastrofin 

seurauksena makea vesi on loppumassa. Sen käyttöä säännöstelee ankara diktatuuri ja 

sotilashallinto. Tarina sijoittuu tulevaisuuden Pohjois-Suomeen eli Skandinavian Unioniin, 

joka vaikuttaa olevan ainoa asuttava alue Suomessa. Teoksen päähenkilö Noria päättää 

jatkaa sukunsa vanhaa traditiota ja kouluttautuu isänsä opissa täysivaltaiseksi 

teemestariksi. Hänestä tulee veden vartija, ja hän saa kannettavakseen salaisuuden 

tunturiin kätketystä lähteestä. Samaan aikaan kun muut kyläläiset joutuvat sinnittelemään 
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veden vähyyden armoilla, voi teemestarin perhe ohjata puhdasta vettä tulemaan lähteeltä 

suoraan teemestarin taloon. Noria kamppailee teoksessa teemestarin velvollisuuksien ja 

kyläläisten auttamisen välillä. Hän pohtii sitä, kenelle vesi todellisuudessa kuuluu ja voiko 

vettä edes omistaa. Teoksessa vastakkain asettuvat totalitaarinen yhteiskunta ja itämainen 

vesifilosofia. Armeijan valtaa vastaan on kuitenkin lähes mahdotonta taistella, ja teoksen 

lopussa Norian oveen ilmestyykin sininen ympyrä vesirikoksen merkiksi.  

Teoksessa etenee samaan aikaan myös toinen juonikuvio, jossa Noria ja tämän ystävä Sanja 

löytävät kaatopaikalta vanhoja CD-levyjä, jotka paljastuvat lopulta Janssonin retkikunnan 

lokikirjoiksi. Yksi retkikunnan jäsenistä on nauhoittanut erään levyn päälle salaa oman 

tarinansa. Siitä käy ilmi niin kutsutulla Hämärän vuosisadalla tapahtuneita asioita, joista 

valtionjohto on vaiennut. Noria ja Sanja saavat myös vihiä siitä, että Menetetyillä mailla 

voisi olla vielä makeaa vettä jäljellä, ja he alkavat suunnitella yhteistä tutkimusmatkaa. 

Matka ei kuitenkaan ehdi toteutua, joten mahdolliset vesivarannot jäävät tutkimatta. 

Ennen kuolemaansa Noria päättää kirjoittaa teemestarin kirjaan oman tarinansa ja kaiken, 

minkä hän on saanut kauan salatusta menneisyydestä tietää.  

Sarasvatin hiekkaa -teoksen tarina puolestaan muodostuu monista eri puolella maailmaa 

tapahtuvista pienemmistä tarinoista, jotka lopulta yllättäen yhdistyvät. Kaikissa tarinoissa 

pääosassa on tutkija tai tutkijoita, jotka tekevät tieteellistä tutkimusta veteen liittyen. 

Venäläinen tutkija Sergei Savelnikov ja intialainen tutkija Amrita Desai selvittävät Intiassa 

Cambaynlahdella meren alle hautautuneen kaupungin arvoitusta. Samaan aikaan 

suomalainen tutkija Kari Alanen tekee omia tutkimuksiaan Hangossa ja kehittelee 

tuulimyllyä, joka pumppaa vettä jään alta ja hajottaa sen sitten sumuksi. Filippiiniläinen 

Susan Cheng puolestaan työskentelee Grönlannin mannerjäätiköllä, kansainvälisen 

mannerjäätiköiden ja kelluvien napajäiden tutkimusohjelman, Nugssuaqin, 

tutkimusasemalla.  

Teoksen tarina sijoittuu lähitulevaisuuteen, vuoteen 2020. Tutkijat saavat selville, että 

maailmaa uhkaa vakava jäätiköiden sulaminen, joka voi aiheuttaa valtavan hyökyaallon eli 

megatsunamin. Tämä taas johtaisi merenpinnan nousuun. Tutkijat yhdistävät voimansa 

katastrofin estämiseksi, mutta lopulta aika ei kuitenkaan riitä, vaan Grönlannin 

mannerjäätiköiltä lähtee liikkeelle suuri vesimassa, joka huuhtoo alleen ainakin suuren 

osan Eurooppaa. Amrita ja Sergei selviytyvät tsunamista sukellusvene Lomonosovin avulla. 
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Teoksen lopussa he etsivät veden alle jääneestä Hampurista teknologiaan liittyviä kirjoja, 

joista voisi olla apua tulevaisuuden uudelleenrakentamisessa.  

Lahtisen (2017, 73) mukaan Risto Isomäki (s. 1961) on kirjoittanut vuosituhannen vaihteen 

jälkeen ekologisesti valveutuneimmat suomalaiset dystopiat. Isomäen suosio on 2000-

luvulla kasvanut vuosi vuodelta, mikä on johtunut osaltaan Finlandia-ehdokkuuden 

saaneesta Sarasvatin hiekasta mutta myös mediaesiintymisistä ilmastonmuutosta 

koskevissa keskusteluissa. Isomäki kirjoittaa erityisen taitavasti ja yleistajuisesti 

ilmastopolitiikan ja energiatalouden yhteyksistä. (Soikkeli 2013, 281.) Hän on osallistunut 

yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjallisuutensa lisäksi ympäristöaktivistina ja 

tietokirjailijana. Esimerkiksi vuonna 2009 julkaistun pamfletin Kosminen rakkaus vai suuri 

saatana: 20 päätöstä ydinvoimasta jälkeen eduskunta kuuli Isomäkeä asiantuntijana 

lisäydinvoiman rakentamisesta käydyssä keskustelussa. Vuoden 2001 Fukushiman 

ydinkatastrofi osoitti Isomäen huolet ydinvoiman rakentamisesta rannikkoalueille 

oikeutetuiksi. Ydinvoimakeskusteluun osallistumisen lisäksi Isomäki on käsitellyt 

ilmastonmuutosta useissa tietokirjoissa ja pamfleteissa, kuten Luvassa lämpenevää: 

Ilmastonmuutos ja sen seuraukset (1996), Öljypalmukysymys (2011) sekä Miten Salpauselät 

syntyvät (2015). (Lahtinen 2017, 74.) 

Isomäki on julkaissut yhteensä yhdeksän romaania ja yhden novellikokoelman. Hänen 

teoksistaan Sarasvatin hiekkaa ja Herääminen (2000) käsittelevät ilmastonmuutoksen 

uhkakuvia, kun taas Litium 6 (2007) ja Jumalan pikkusormi (2009) kuvailevat 

jännityskertomuksen keinoin uusien energialähteiden, kuten ydinteknologian ja 

aurinkoenergian, riskejä. Con rit -teoksen (2011) aiheena on puolestaan suurten 

merieläinten älykkyys ja kryptoeläintiede. Isomäen uusin teos Haudattu uhka (2016) on 

itsenäinen jatko-osa Litium 6 ja Jumalan pikkusormi -teoksille ja käsittelee terrorismin ja 

ydinvoiman uhkakuvia Suomessa. Sarasvatin hiekkaa -romaanista on ilmestynyt vuonna 

2008 myös Petri Tolppasen kirjoittama ja Jussi Kaakisen kuvittama samanniminen 

sarjakuva, joka voitti ilmestymisvuotenaan Sarjakuva-Finlandian (Sarjakuva-Finlandian 

kotisivut 2018). 

Emmi Itäranta (s. 1976) on puolestaan valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen 

yliopistosta teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaineesta sekä Kentin yliopistosta Iso-

Britanniasta, missä hänen esikoisteoksensa Teemestarin kirja sai alkunsa osana luovan 
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kirjoittamisen maisteriohjelmaa. Hänen toinen romaaninsa, Kudottujen kujien kaupunki, 

ilmestyi vuonna 2015 ja palkittiin Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla sekä 

Kuvastaja-palkinnolla. Teos ilmestyi englanniksi nimillä The Weaver (Yhdysvallat) ja The City 

of Woven Streets (Iso-Britannia) vuonna 2016. (Emmi Itärannan kotisivut 2018.) Sen tarina 

sijoittuu meren eristämään, suljettuun saareen, jossa ihmisten elämää säätelee ja valvoo 

kasvoton Neuvosto. Kaupungin kadut ovat sokkeloisia seittejä, ja niiden siimeksessä 

sijaitsee Seittien talo, jossa teoksen päähenkilö Eliana työskentelee kutojana. Saarta uhkaa 

koko ajan pahenevat tulvat, joiden pelätään hukuttavan koko saaren alleen. Siinä missä 

Teemestarin kirjassa vedestä on pulaa, Kudottujen kujien kaupungissa vettä on liikaa.  

Itäranta on tehnyt monipuolisesti erilaisia kirjoittamiseen liittyviä töitä, sillä hän on 

toiminut muun muassa kolumnistina, teatterikriitikkona, dramaturgina, käsikirjoittajana 

sekä tiedottajana (Emmi Itärannan kotisivut 2018). Isomäen tavoin myös Itäranta on 

puhunut mediassa aktiivisesti ilmastonmuutoksesta. Esimerkiksi syksyllä 2017 hän vieraili 

Ylen Kirjojen Suomen verkkolukupiirissä vetäjänä ja valitsi piiriin luettavaksi Elina Hirvosen 

lähitulevaisuuteen sijoittuvan ja osittain ilmastonmuutosta käsittelevän teoksen Kun aika 

loppuu (2015). Itäranta (2017) perustelee valintaansa näin:  

Ilmastonmuutos on tehnyt tuloaan kirjallisuuteen jo pitkään, samalla tavoin 
kuin se tekee tuloaan todellisuuteen, jossa elämme: vähitellen taustalla 
hiipien ja vaikuttaen, murtautuen toisinaan esiin mieleenjäävinä kuvina, jotka 
muistuttavat sen olemassaolosta, etenemisestä ja vaikutuksista. Pyrkimys 
ymmärtää ihmisen ympäristöön jättämiä jälkiä, jotka eivät ole pyyhittävissä 
pois, on tullut taiteeseen jäädäkseen. Henkilökohtaisesti uskon, että tästä on 
kasvamassa merkittävä piirre, joka tulee osaltaan määrittelemään viime 
vuosisadan jälkipuoliskon ja koko tämän vuosisadan kaikkia taiteenlajeja, ei 
ainoastaan kirjallisuutta. 

Ylen Kaisu Lötjönen (2016) toteaakin, että ilmastonmuutos, joka on yksi tämän 

vuosikymmenen suurimmista keskustelunaiheista, on alkanut näkyä yhä vahvemmin myös 

taiteessa. Säätä on aina kuvattu esimerkiksi kirjallisuudessa ja maalaustaiteessa, mutta 

vasta viime vuosina se on noussut aiheeksi teatterilavoille ja esittävään taiteeseen. 

Lötjösen haastatteleman taiteilija ja tutkija Tuija Kokkosen mukaan tällä hetkellä Suomessa 

on menossa murrosvaihe taiteen kentällä: ”Tämä aika muistetaan myöhemmin varmaan 

siitä, että taiteessa tapahtui murros ja ilmastonmuutos nousi taiteen kentälle. Taidehan ei 

muutenkaan koskaan ole irrallinen muusta maailmasta, vaan nimenomaan esittää sitä.” 
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Myös Isomaan ja Lahtisen (2017, 12) mukaan ilmastonmuutos on ollut etenkin 

teatteritaiteessa esillä, sillä Sarasvatin hiekan ilmestymisen ja siitä tehtyjen 

teatterisovitusten jälkeen suomalaisia ilmastonmuutosaiheisia näytelmiä on esitetty 

ainakin neljäkymmentä eri kappaletta. Myös Teemestarin kirjan tarina on päässyt 

teatterilavoille. 

 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja teoreettinen lähestymistapa 

 

Sekä Teemestarin kirjassa että Sarasvatin hiekassa luonnon kuvaaminen on keskeisessä 

osassa, ja etenkin vesi kuljettaa molempia tarinoita eteenpäin. Vesi tulee esiin jo teosten 

nimissä: Teemestarin kirja viittaa vahvasti teemestarin ja veden liittoon, kun taas Sarasvati 

merkitsee kauan sitten kuivunutta jokea Intiassa. Teokset ottavat omalla tavallaan kantaa 

siihen, millaisia valintoja ihminen voi tehdä suojellakseen luontoa ja tulevaisuutta. Ne ovat 

molemmat varoitustarinoita siitä, mitä maailmalle voisi tapahtua tulevaisuudessa, ja 

haluavat herätellä lukijaa pohtimaan omaa suhdettaan luontoon ja siihen, mitä ympärillä 

tapahtuu. Myös eräänlainen myyttisyys ja myyttinen menneisyys on läsnä molemmissa 

teoksissa. Vaikka teoksissa on paljon yhteisiä teemoja, mielestäni kiinnostava vastakkaisuus 

on kuitenkin siinä, kuinka Isomäellä on kirjoittamisessaan selvä tutkijan ote, kun taas 

Itärannan teksti on lyyristä ja filosofisen pohtivaa. Kun Sarasvatin hiekassa teoreettinen 

tutkimustieto esimerkiksi ilmastonmuutoksesta verhotaan henkilöhahmojen välisiin 

keskusteluihin, Teemestarin kirjan Noria pohtii ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia 

syvällisesti kytkien ne itämaiseen filosofiaan. 

Tutkimuksessani keskityn siihen, miten vesi esiintyy kohdeteoksissani. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: Millaisia erilaisia merkityksiä vedellä on Teemestarin 

kirjassa ja Sarasvatin hiekassa? Millaisia konkreettisia ja abstraktis-myyttisiä muotoja vesi 

saa? Ennakko-oletuksenani on, että teoksista on löydettävissä erilaisia konkreettisia ja 

abstraktis-myyttisiä vesielementtejä. Elementtien suora jakaminen kahteen kategoriaan ei 

kuitenkaan ole yksiselitteistä, vaan elementit limittyvät toisiinsa. Tämä jako voikin jossain 
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tilanteessa muodostua hieman ongelmalliseksi. Jaon ei ole kuitenkaan tarkoitus olla tarkka, 

vaan sen tarkoituksena on pikemminkin toimia välineenä veden merkityksiä analysoitaessa.  

Mitä sitten on konkreettinen ja abstraktis-myyttinen vesi? Markku Lehtimäen ym. (2018, 

9) mukaan kulttuurintutkimuksellinen lähestymistapa, joka korostaa veden sosiaalista ja 

historiallista kontekstia, kritisoi modernisoitumisen myötä tapahtunutta veden 

abstrahointia. Artikkelissa tuodaan esiin Ivan Illichin (1987, 3–4) ajatus siitä, että abstrakti 

vesi, joka on modernin luonnontieteen, insinööritaidon ja kansallisvaltioiden hallitsema 

tuote, ei sisällä kokemuksellista tietoa eikä tunnista veden omaa historiaa ja kykyä 

loputtomaan muuttumiseen. Lehtimäen ym. mukaan myös Jamie Linton kritisoi 

teoksessaan What is Water? (2010) moderneissa yhteiskunnissa yleistä suhtautumista 

veteen abstraktina aineena (H₂O) ja hyödynnettävänä ”resurssina”, joka on irrotettu 

kontekstistaan. Omassa tutkimuksessani näen asian niin, että konkreettinen vesi on käsin 

kosketeltavaa, fyysistä vettä, kun taas abstraktis-myyttisen veden käsitteeseen liittyy 

jotain, jota ei voi tuntea iholla. Luokittelen abstraktis-myyttisiksi vesielementeiksi juurikin 

veden oman historian, veden muistin, veden tarinat sekä veteen liittyvän myyttisyyden. 

Ajattelen, että konkreettinen vesi on jotain fyysistä, kun taas abstraktis-myyttinen vesi 

edustaa ikään kuin veden henkistä puolta. 

Veden konkreettiset muodot liittyvät kohdeteoksissani ekokatastrofin ja 

ilmastonmuutoksen kuvauksiin, veden mahtiin sekä elämään ja kuolemaan, veteen 

elinehtona. Teemestarin kirjassa veden konkreettisuus näkyy makean veden loppumisessa, 

veden säännöstelyssä, kätketyssä lähteessä sekä osittain Janssonin retkikunnan 

tutkimuksissa. Sarasvatin hiekassa konkreettisia vesielementtejä esiintyy puolestaan 

veteen ja jäähän liittyvissä tutkimuksissa, ilmastonmuutokseen ja jäätiköiden sulamiseen 

liittyvissä kohtauksissa sekä teoksen lopussa tapahtuvassa megatsunamissa ja 

merenpinnan nousussa.  

Veden abstraktis-myyttisiä elementtejä teoksissa ovat puolestaan veden tarinat ja veden 

muisti sekä eräänlainen myyttinen menneisyys. Teemestarin kirjassa myyttisyyttä luovat 

teemestariuteen liittyvät asiat, kuten veden merkitys teeseremoniassa sekä veden 

”kertomat” tarinat. Vesi elollistetaan, eli se ei ole vain objekti vaan itsenäinen toimija. 

Teoksessa menneisyys ja samalla veden olemassaolo on muuttunut myyttiseksi. Noria 

pohtii, millaista elämä oli silloin, kun oli vielä lunta ja jäätä. Menneisyyden myyttisyys näkyy 
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myös uskossa siihen, että puhdasta vettä voisi löytyä vielä Menetetyiltä mailta. Sarasvatin 

hiekassa myyttisyys liittyy muun muassa Cambaynlahden veden alle jääneisiin 

kaupunkeihin, Sarasvati-jokeen, Atlantis-taruun ja muihin vedenpaisumuskertomuksiin 

sekä veden kuluttamiin esineisiin ja veden tarinoihin.  

Lähestyn tutkimusaineistoani ekokritiikin näkökulmasta. Tämä teoreettinen 

lähestymistapa tukee tutkimustani, sillä ekokritiikki lähestyy kaunokirjallisia teoksia 

luontokeskeisestä perspektiivistä – sekä kohdeteoksissani että tutkimusongelmassani 

luonto on merkittävässä roolissa. Ekokritiikin lisäksi yhdistän tutkimukseeni dystooppiseen 

fiktioon liittyvää teoriaa. Sekä ekokritiikin että dystopiatutkimuksen mahdollisia 

tutkimuksen kohteita ovat apokalypsikertomukset, joten kohdeteokseni sopivat hyvin 

tähän traditioon. Metodina käytän vertailevaa kirjallisuudentutkimusta. Lähiluen Itärannan 

ja Isomäen teoksia vertaillen ja pyrin löytämään niistä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä veden 

merkityksen kontekstissa. Tärkeitä käsitteitä tutkimuksessani ovat muun muassa luonto, 

ympäristö, vesi, myytti, ilmastofiktio, apokalypsi ja postapokalypsi.  

Lahtisen ja Lehtimäen (2008, 7–8) mukaan 2000-lukua on kuvailtu ympäristön 

vuosituhanneksi ja ekokriittiseksi kaudeksi. Vuosituhannen vaihteessa 

kirjallisuustieteellinen kiinnostus kirjallisuuden ja ympäristön välisiä suhteita kohtaan alkoi 

kasvaa, jonka jälkeen kirjallisuustieteellinen näkökulma on laajentunut kattamaan 

teoriassaan ja tulkinnassaan myös ei-inhimillisen kontekstin. Ekokritiikki 

tutkimussuuntauksena keskittyy kirjallisuuden ympäristöllisiin merkityksiin. Se on Lahtisen 

ja Lehtimäen mukaan viime vuosina tehnyt nousuaan nopeasti tutkimuksen marginaalista 

kirjallisuudentutkimuksen yhdeksi keskeiseksi muotivirtaukseksi, jos nyt voidaan puhua 

muotivirtauksista kirjallisuudentutkimuksessa. Ekokritiikissä on kyse siitä, millaisia 

merkityksiä annamme luonnolle sekä näiden merkitysten vaikutuksesta siihen, kuinka 

kohtelemme luontoa. Sitä voidaan Lahtisen ja Lehtimäen mukaan luonnehtia kieli- ja 

kirjallisuuskeskeiseksi lähestymistavaksi, ja sen avulla voidaan muun muassa kysyä, kuinka 

luontoa koskevat metaforamme vaikuttavat tapaamme suhtautua luontoon tai millä tavoin 

kirjallinen ajattelu ja toiminta ovat vaikuttaneet ihmiskunnan luontosuhteeseen. 

Kirjallisuus eri puolilla maailmaa on aina jäsentänyt veden merkitystä elämälle. Viime 

vuosikymmeninä huoli ilmastonmuutoksesta ja maapallon tulevaisuudesta sekä elämälle 

välttämättömästä vedestä ja vesivarojen kestävästä hallinnasta on johtanut siihen, että niin 
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kirjallisuus kuin humanistinen tutkimuskin ovat muodostaneet entistä monisyisemmän 

suhteen veteen. Symbolisten merkitysten sijaan vedestä on tullut jotain konkreettista ja 

äärimmäisen tärkeä osa sitä, miten kirjallisuus kuvaa todellisuutta ja esittää erilaisia 

skenaarioita ihmisen ja koko maailman tulevaisuudesta. Vesi on keskeisessä osassa 

yhteiskuntakriittisessä keskustelussa, johon kirjailijat ja humanistit osallistuvat 

luonnontieteilijöiden rinnalla. Dystooppiset tulevaisuudenkuvat ovat motivoineet 

maailmanlaajuisia ja kansallisia järjestöjä aloitteisiin, kampanjoihin ja toimenpiteisiin 

veteen liittyvän kriisitietoisuuden vahvistamiseksi.1 (Lehtimäki ym. 2018, 7–8.) 

Valitsin tutkittavakseni kaksi suomalaista teosta, koska koen kotimaisen kirjallisuuden 

tutkimuksen tärkeäksi ja haluan olla itse mukana sen tutkimisessa. Olen kiinnostunut 

kirjallisuuden ja luonnon suhteesta sekä siitä, miten luontoa etenkin suomalaisessa 

kirjallisuudessa kuvataan. Dystooppinen fiktio taas genrenä on mielenkiintoinen, sillä sen 

avulla on mahdollista kuvitella synkkiäkin tulevaisuuksia ja samalla tulla ymmärtäneeksi 

jotain myös nykyisyydestä. Tulevaisuuden kuvitelmiin on turvallista sukeltaa, sillä 

lukemisen jälkeen voi palata nykyhetkeen, jossa asiat toivottavasti ovat vielä hyvin tai 

ainakin paremmin. Dystooppisessa fiktiossa korostuukin lukijaan vaikuttaminen; 

esimerkiksi ilmastofiktion avulla lukijalle tarjotaan tulevaisuuden näkymä, joka voi olla 

mahdollinen, jos ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä. Samaan aikaan tarina voi tarjota 

lukijalleen välineitä, joiden avulla tätä tulevaisuudenkuvaa on mahdollista käsitellä tai jopa 

muuttaa. Kiinnostavaa dystopioissa on myös faktan ja fiktion yhdistäminen, sillä monesti 

tarinat sisältävät tieteeseen pohjautuvia mahdollisia skenaarioita, joita kirjailija värittää ja 

muokkaa omaan tarinaansa sopiviksi.  

Lahtinen (2013, 98) mainitseekin, että ekologisissa tieteisromaaneissa keskeisiä ovat ne 

tavat, joilla teksti viittaa tulevaisuuteen. Tieteisfiktiossa painotetaan paitsi analogiaa 

kuvitellun maailman ja lukijan maailman välillä myös yhteyttä nykyisyyden ja tulevaisuuden 

välillä. Näin tieteisfiktio yllyttää lukijaa pohtimaan yhteiskunnan ja luonnon kehityssuuntaa 

sekä ihmisen tekojen vaikutusta. (Murphy 2001, 263.) Lahtinen (2013, 98) katsoo, että 

esimerkiksi juuri Isomäen teokset edustavat tendenssikirjallisuutta, joka pyrkii aktiivisesti 

                                                           
1 Esimerkiksi vuonna 1992 YK julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Päivän tarkoituksena on 
lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä 
muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia. (Lehtimäki ym. 
2018, 8.) 
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vaikuttamaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja luontoon liittyviin poliittisiin kysymyksiin. 

Toisaalta hänen mukaansa kaunokirjallisuuden modernit apokalypsit perustuvat jo 

lähtökohtaisesti ajatukselle siitä, että kiihottamalla mielikuvitusta on mahdollista oppia 

tunnistamaan kriisejä ja näin vaikuttaa maailman kohtaloon. 

Teemestarin kirjaa ja Sarasvatin hiekkaa -teosta on tutkittu muutaman artikkelin ja gradun 

verran. Hanna Meretoja käsittelee Teemestarin kirjan kerrontaa ja suhdetta veteen 

artikkelissaan ”Vesi, tarinankerronta ja todellisuuden hahmottaminen Jeanette 

Wintersonin Majakanvartijassa ja Emmi Itärannan Teemestarin kirjassa”. Artikkeli on osa 

keväällä 2018 julkaistua teosta Veteen kirjoitettu – Veden merkitykset kirjallisuudessa 

(toim. Lehtimäki, Meretoja & Rosenholm). Teoksessa käsitellään muun muassa veden 

rajatilaa ja rajan ylityksiä, veden metafysiikkaa, etiikkaa ja estetiikkaa sekä veden suhdetta 

modernisaatioon. Jyrki Korpua puolestaan tarkastelee artikkelissaan ”Spekulatiivinen fiktio 

valtakielen markkinoilla” (2017) Teemestarin kirjaa ja Hannu Rajaniemen Kvanttivarasta 

teosten kirjoituskielen – tässä tapauksessa englannin – näkökulmasta. Mariam 

Magomedovin gradu Valoisia ja vetisiä virkkeitä. Lyyrinen kertoja ja toksinen diskurssi 

2010-luvun kotimaisessa proosassa (2016) taas käsittelee lyyristä kerrontaa ja kertojaa 

Teemestarin kirjassa sekä teoksissa Auringon asema ja valoa valoa valoa.  

Sarasvatin hiekkaa -teosta on tutkinut etenkin Lahtinen artikkeleissaan ”Ilmastonmuutos 

lintukodossa” sekä ”Tarina suuresta vedenpaisumuksesta. Risto Isomäen Sarasvatin 

hiekkaa ilmastofiktiona”. Hän on kirjoittanut myös paljon artikkeleita niin dystooppiseen 

fiktioon kuin ekokritiikkiinkin liittyen. Myös Oski Vidgren käsittelee Isomäen teosta 

gradussaan Kulta-aika, rappio ja tuho. Atlantis-taru Hannu Raittilan vajoamistrilogiassa ja 

Risto Isomäen romaanissa Sarasvatin hiekkaa (2017). Koen, että oma lähestymistapani 

kohdeteoksiini on tuore ja mielenkiintoinen – kukaan ei ole vielä tutkinut Teemestarin 

kirjaa ja Sarasvatin hiekkaa -teosta vertailevalla, ekokriittisellä otteella. 

 

 

  

 



15 
 

2 TEORIATAUSTA 

 

 

Tutkimukseni teoriatausta ammentaa ekokriittisestä kirjallisuudentutkimuksesta ja 

dystooppisen fiktion teoriasta. Tässä luvussa esittelen käyttämäni teoriat sekä tarkastelen 

lähemmin niitä käsitteitä, jotka ovat oman työni kannalta tärkeimpiä. Luku 2.1 käsittelee 

ekokriittistä kirjallisuudentutkimusta, ja luvussa 2.2 keskityn tieteiskirjallisuuteen ja 

dystooppiseen fiktioon. 

Ekokritiikki teoreettisena lähestymistapana tukee tutkimustani, sillä ekokritiikki lähestyy 

kaunokirjallisia teoksia luontokeskeisestä perspektiivistä ja keskittyy siihen, millaisia 

merkityksiä annamme luonnolle ja miten tämä merkitykset vaikuttavat tapaamme 

suhtautua luontoon. Omassa tutkimuksessani tarkastelen etenkin veteen liittyviä 

merkityksiä ja sitä, miten vettä kuvataan kohdeteoksissani. Tärkeimpiä ekokriittistä 

kirjallisuudentukimusta edustavia lähteitäni ovat Cheryll Glotfelty, Greg Garrard sekä 

suomalaisista tutkijoista Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki, joilla on ollut merkittävä rooli 

ekokritiikin rantautumisessa Suomeen. Luonnon ja ympäristön käsitteiden määrittelyssä 

luotan Yrjö Hailan ja Ville Lähteen näkemyksiin. Ekokritiikin ja dystopiatutkimuksen 

mahdollisia tutkimuksen kohteita ovat apokalypsikertomukset, joten kohdeteokseni 

sopivat hyvin tähän traditioon. Tärkeimpiä lähteitäni liittyen tieteiskirjallisuuteen, 

dystooppiseen fiktioon sekä apokalypsiin ja postapokalypsiin ovat Markku Soikkeli, 

Raffaella Baccolini ja Tom Moylan, Saija Isomaa ja Toni Lahtinen sekä Pirjo Lyytikäinen.  

 

 

2.1 Luonto kirjallisuudessa – ekokriittinen kirjallisuudentutkimus 

 

Tässä alaluvussa käyn läpi ekokritiikin historiaa tutkimussuuntauksen synnystä aina tähän 

päivään asti. Ekokritiikki on melko nuori kirjallisuudentutkimuksen haara, joka ottaa 

vaikutteita yhteiskunnallisesta keskustelusta ja politiikasta. Se on jatkuvassa muutoksen 

tilassa, sillä keskustelu luonnosta ja maapallon tulevaisuudesta kehittyy koko ajan. 
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Alaluvussa 2.1.1 määrittelen ekokritiikin ja käyn läpi tutkimussuuntauksen vaiheita 

tunnettujen ekokritiikkitutkijoiden, kuten Glotfeltyn, avulla. Alaluku 2.1.2 käsittelee 

puolestaan ekokritiikkiin läheisesti liittyviä käsitteitä – luontoa ja ympäristöä – sekä 

luonnon politisoitumista. 

 

 

2.1.1 Ekokritiikki tutkimussuuntauksena  

 

Greg Garrard (2012, 1–2) toteaa, että yleisesti hyväksyttynä modernin 

environmentalismin2 alkupisteenä pidetään Rachel Carsonin satua ”A Fable for Tomorrow” 

teoksessa Äänetön kevät (1962). Satu alkaa luonnon kauneuden kuvailulla, ja siinä 

kerrotaan, kuinka ihmiset ja luonto kerran elivät harmoniassa keskenään. Pastoraalinen 

rauha kuitenkin rikkoutuu, kun maalaisidylli tuhoutuu jonkinlaisen sairauden tai kirouksen 

voimasta. Sadussa kuvataan etenkin lintupopulaation romahdusta sekä linnunlaulun 

katoamista, johon teoksen nimikin viittaa. Garrard huomauttaa, että teoksen nimi on 

toisaalta myös synekdokee, jolla viitataan laajemmin yleisesti ympäristön tuhoutumiseen 

ja maailmanloppuun. Vaikka sadussa puhutaan yliluonnollisista voimista, todetaan siinä 

myös, että luonnon tuhoamisen ovat aiheuttaneet ihmiset itse. Kyse on tuholaismyrkyistä, 

jotka aiheuttavat vakavan uhkan niin luonnolle kuin ihmisillekin. Äänetön kevät toi 

ekokatastrofin uhkan yleiseen tietoisuuteen ja muunsi ekologiset ongelmat 

luonnontiedettä laajemmaksi problematiikaksi, mikä tarkoittaa sitä, että 

ympäristökysymys levisi politiikkaan, lainsäädäntöön, tiedotusvälineisiin ja 

populaarikulttuuriin (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 10). 

Ekokritiikki kirjallisuudentutkimuksen suuntauksena sai alkunsa Yhdysvalloissa 1980-luvun 

lopulla, minkä jälkeen se rantautui Iso-Britanniaan 1990-luvun alussa. Yhdysvalloissa 

ekokritiikin kehittäjänä pidetään Cheryll Glotfeltyä, joka on toimittanut Harold Frommin 

                                                           
2 Tätä suomennosta sanasta environmentalism käyttävät esimerkiksi Lahtinen ja Lehtimäki (2008, 11). 
Garrardin (2012, 21–22) mukaan environmentalistit ovat henkilöitä, jotka ovat huolissaan ympäristöllisistä 
asioista, kuten ilmaston lämpenemisestä ja maapallon saastumisesta, mutta eivät ole valmiita radikaaliin 
yhteiskunnalliseen muutokseen vaan haluavat ylläpitää tai jopa parantaa omaa, vakiintunutta elintasoaan. 
Näin ollen environmentalisteiksi voidaan luokitella suurin osa kehittyneiden maiden ihmisistä. 
Yksinkertaistettuna environmentalismin voidaan ajatella tarkoittavan luonnon- tai ympäristönsuojelua.  
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kanssa teoksen The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology (1996). Glotfelty on 

ollut myös mukana perustamassa ASLE-yhteisöä (the Association for the Study of Literature 

and Environment). (Barry 2009, 239.) Glotfelty (1996, xviii) määrittelee The Ecocriticism 

Reader -teoksen johdannossa ekokritiikin yksinkertaisuudessaan kirjallisuuden ja fyysisen 

ympäristön välisen suhteen tutkimukseksi. Esimerkiksi kieltä ja kirjallisuutta gender-

tietoisesta näkökulmasta tutkivaan feministiseen kirjallisuudentutkimukseen ja taloudellis-

yhteiskunnallista luentaa korostavaan marxilaiseen kirjallisuudentutkimukseen verrattuna 

ekokritiikki lähestyy kirjallisuudentutkimusta luontokeskeisestä (earth-centered) 

näkökulmasta.  

Glotfeltyn (1996, xvi–xvii) mukaan vuosituhannen lopun teemoja 

kirjallisuudentutkimuksessa olivat rotu, luokka ja gender, kun taas median otsikoissa ja 

kirjallisuudessakin tiheästi esiintyneet ympäristöhuolet eivät jostain syystä päässeet 

tutkimuksen kohteiksi. Muut humanistiset tieteenhaarat – kuten historia, filosofia, 

sosiologia ja uskonto – vihertyivät jo 1970-luvulta lähtien, kun vastaavasti 

kirjallisuudentutkimus laahasi jäljessä ikään kuin tietämättömänä ympäristöllisistä 

huolenaiheista aina 1980-luvun puoliväliin saakka. Vasta tällöin tutkijat ryhtyivät erilaisiin 

vihreisiin yhteistyöprojekteihin, jotka johtivat ekokritiikin syntymiseen ja vakiintumiseen 

1990-luvulla. 

Amerikkalainen ekokritiikki ottaa kirjalliset suuntansa kolmelta 1800-luvun suurelta, 

luontoa teoksissaan juhlistavalta amerikkalaiselta kirjailijalta: Ralph Waldo Emersonilta 

(1803–1882), Margaret Fullerilta (1810–1850) ja Henry David Thoreaulta (1817–1862). 

Englantilainen ekokritiikki puolestaan ammentaa 1790-luvun englantilaisesta 

romantiikasta amerikkalaisen 1840-luvun transsendentalismin sijaan. Englantilaisen 

ekokritiikin kehittäjänä pidetään Jonathan Batea, joka on kirjoittanut teoksen Romantic 

Ecology: Wordsworth and the Environmental Tradition (1991). Glotfeltyn ja Frommin The 

Ecocriticism Reader -teosta vastaavana englantilaisena teoksena pidetään kuitenkin 

Laurence Coupin teosta The Green Studies Reader: From Romanticism to Ecocriticism 

(2000). (Barry 2009, 240–242.) 

Suomeen ekokritiikki on rantautunut suhteellisen hitaasti. Lahtinen ja Lehtimäki (2008, 25) 

toteavatkin, että ”[v]aikka ympäristötietoisuutemme on kansakuntana erittäin vahva, 

ekokritiikin hidas rantautuminen kirjallisuudentutkimukseemme kielii yhä hyvin 
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marginaalisesta asemasta kirjallisuustieteen kentällä”. Lahtisen ja Lehtimäen toimittama, 

vuonna 2008 julkaistu teos Äänekäs kevät. Ekokriittinen kirjallisuudentutkimus on 

ensimmäinen suomenkielinen kokonaisteos ekokriittisestä kirjallisuudentutkimuksesta ja 

metodologiasta. Hyödynnän ekokritiikkiä käsittelevissä alaluvuissani pitkälti samoja 

lähteitä kuin hekin, sillä he ovat omassa artikkelissaan ”Johdatus ekokriittiseen 

kirjallisuudentutkimukseen” koonneet yhteen tärkeimmät ekokritiikkiä käsittelevät 

artikkelit ja teokset. Toinen kotimainen, ekokriittinen antologia on Tapion tarhoista 

turkistarhoille. Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa (2011, toim. Laakso, 

Lahtinen & Heikkilä-Halttunen). Ekokriittisiä väitöskirjoja on ilmestynyt niin ikään kaksi: 

Karoliina Lummaan Poliittinen siivekäs. Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 1970-luvun 

ympäristörunoudessa (2010) ja Toni Lahtisen Maan höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen ja 

yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa (2013). Lisäksi jo mainittu, vuonna 2018 julkaistu 

teos Veteen kirjoitettu. Veden merkitykset kirjallisuudessa on osittain ekokriittinen 

artikkelikokoelma. 

Glotfelty (1996, xx) katsoo, että ekokritiikki nojaa perusajatukseen ja tietoisuuteen siitä, 

että ihmiskunta on saavuttanut ympäristöllisten rajoitusten aikakauden, jossa ihmisten 

tekojen vaikutukset vahingoittavat maapalloa ja sen elämää merkittävästi. Tämän johdosta 

meidän, maapallon asukkaiden, tulisi muuttaa tapojamme, sillä muuten jatkamme luonnon 

kauneuden ja lukuisten eläin- ja kasvilajien tuhoamista matkallamme maailmanlaajuiseen 

katastrofiin – maailmanloppuun. Richard Kerridge (1998, 5) puolestaan esittää teoksessa 

Writing the Environment. Ecocriticism & Literature ekokritiikin lähtökohdaksi totuuden 

siitä, että on olemassa ennennäkemätön, maailmanlaajuinen ympäristökriisi, joka nostaa 

esiin aikakautemme suurimpia poliittisia ja kulttuurisia kysymyksiä.  Hänen mukaansa 

ympäristökriisiin liittyvät huolenaiheet eivät suoranaisesti kuulu perinteiseen kirjallisuuden 

aihepiiriin samalla tavoin, kun ne kuuluvat esimerkiksi tieteeseen tai politiikkaan. 

Kirjallisuus luokitellaankin monesti vapaa-ajanvietteeksi ja viihteeksi, jolloin sillä on vain 

vähän vaikutusta niin sanottuun oikeaan elämään. Monien muiden taiteenmuotojen 

tapaan kirjallisuus luetaan yleensä kovemman, depersonalisoidun teknologia- ja 

bisneskulttuurin vastakohdaksi, ikään kuin turvapaikaksi sille. Tätä voidaan Kerridgen 

mukaan verrata luontoon, joka toimii esimerkiksi paimentolaisromaaneissa turvapaikkana 

urbaanista ja modernista maailmasta.  
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Ekokritiikki on tutkimussuuntauksena melko laaja ja monitahoinen, mutta kaiken 

ekokriittisen tutkimuksen perustana on kuitenkin ajatus siitä, että ihmiskulttuuri on osa 

fyysistä maailmaa, vaikuttaa siihen ja on sen vaikutuksen alaisena. Ekokritiikki tutkii 

luonnon ja kulttuurin välisiä yhteyksiä ja keskittyy etenkin kielen ja kirjallisuuden 

kulttuurisiin tuotteisiin. Voidaan sanoa, että sillä on kriittistä näkökulmaa ajatellen toinen 

jalka kirjallisuudessa ja toinen maassa, kun taas teoreettisena diskurssina se käy 

keskustelua inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä. (Glotfelty 1996, xix.) Peter Barry (2009, 

243) painottaa, että ekokriitikot hylkäävät käsityksen siitä, että kaikki on sosiaalisesti ja/tai 

kielellisesti konstruoitua, sillä heille luonto on todellakin olemassa, meidän itsemme tuolla 

puolen. Ekokritiikin merkitystä voidaan Glotfeltyn (1996, xix) mukaan luonnehtia 

erottamalla se muista kirjallisuudentutkimuksen lähestymistavoista. 

Kirjallisuudentutkimus yleensä tarkastelee kirjailijoiden, tekstien ja maailman välisiä 

suhteita, jolloin maailmalla tarkoitetaan etenkin yhteiskuntaa ja sosiaalista tilaa. 

Ekokritiikki laajentaa maailman käsitteen koskemaan koko ekosfääriä. Glotfelty on sitä 

mieltä, ettei kirjallisuus kellu materiaalisen maailman yläpuolella, vaan sillä on oma roolinsa 

kompleksisessa globaalisessa systeemissä, jossa materia, energia ja ideat ovat 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.  

Ekokritiikin yksi olennaisista pyrkimyksistä on paljastaa luontoon kohdistuvia vahingollisia 

asenteita ja ideologioita tulkitsemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä. 

Kirjallisuudentutkijoiden kriittisen tarkastelun kohteita ovat näin ollen erilaiset luontoa 

koskevat ajattelutavat, kuten vastakkainasettelut luonnon ja kulttuurin, inhimillisen ja ei-

inhimillisen sekä sisäisen ja ulkoisen välillä. (Lahtinen 2012, 81.) Glotfeltyn (1996, xviii–xix) 

mukaan ekokriitikot voivat kysyä tutkimusaineistoltaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

Miten luontoa representoidaan tekstissä? Mikä merkitys fyysisellä miljööllä on tarinan 

juonelle? Ovatko aineistossa esillä olevat arvot ekologisesti viisaita? Miten metaforamme 

luonnosta vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme luontoa? Millä tavoin kirjallisuus 

itsessään on vaikuttanut ihmisten luontosuhteeseen? Kirjoittavatko miehet eri tavalla 

luonnosta kuin naiset? Millä tavoin ilmastokriisi näkyy nykykirjallisuudessa ja 

populaarikulttuurissa? Mikä merkitys ympäristötieteellä voisi olla 

kirjallisuudentutkimukselle? Omassa tutkimuksessani kiinnitän huomiota siihen, millaisia 

merkityksiä luonto ja etenkin vesi saavat kohdeteoksissa. Tutkin, millaisissa eri muodoissa 
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vesi teoksissa näyttäytyy, ja miten nämä muodot kytkeytyvät tarinaan – mikä on niiden 

tarkoitus? Kertovatko nämä merkitykset jotain ihmisen luontosuhteesta? Samalla tutkin 

sitä, millä tavoin käynnissä oleva ympäristökriisi näkyy kohdeteoksissa. 

Glotfelty (1996, xx) tuo esiin, että ekokritiikin rinnalla käytetään muun muassa termejä 

ecopoetics, environmental literary criticism ja green cultural studies. Kaikista aikaisimmilla 

ekokriittisillä tutkimuksilla ei ollut yhteistä nimeä, minkä seurauksena suuntauksesta on 

alettu käyttää useita eri nimiä. Monet tutkijat käyttävät Glotfeltyn mukaan mieluummin 

eco-alkuisia sanoja kuin enviro-alkuisia sanoja, sillä enviro-alkuisilla sanoilla on konnotaatio, 

joka viestii ihmiskeskeisyydestä ja dualismista: me ihmiset olemme keskiössä ja meitä 

ympäröi kaikki, joka ei ole meitä eli ympäristö. Eco-alkuiset sanat puolestaan implikoivat 

vahvasta yhteydestä eri asioiden välillä. Barryn (2009, 242) mukaan ekokritiikki-termiä 

käytetään nykyisin enemmän Yhdysvalloissa, kun taas Iso-Britanniassa green studies on 

käytetympi termi. Esimerkiksi Laurence Coup (2000, 4) kertoo suosivansa ekokritiikin sijaan 

laajempaa termiä green studies. Hän kuitenkin huomauttaa, että ekokritiikki-termin hyvä 

puoli on siinä, että se muistuttaa meitä huomioimaan ekokritiikin aikakauden kriittisyyden. 

Hän tuo esiin, että suuntauksen statuksen ja sen muutenkin kun kielellisesti vakavasti 

ottamisen lisäksi tulisi kuitenkin olla huolissaan muun muassa eläinten, metsien ja jokien 

sekä ennen kaikkea koko biosfäärin oikeuksista.  

Ekokritiikin monitahoisesta luonteesta johtuen tutkimussuuntauksen sisältä löytyy 

kilpailevia ja rinnakkaisia koulukuntia, joista jokainen ymmärtää vallitsevaa ympäristökriisiä 

omalla tavallaan: toiset korostavat näkökulmia, jotka ovat myöntyväisiä tarjolla oleviin 

ratkaisuihin, kun taas toiset vastaavasti ehdottavat uusia poliittisia 

ratkaisumahdollisuuksia. Jokainen suuntaus tarjoaa omanlaisensa perustan ekokriittiselle 

lähestymistavalle, joka muodostuu tarkoista kirjallisista tai kulttuurisista mieltymyksistä ja 

ei-mieltymyksistä. Erilaisia ekokritiikin suuntauksia ovat esimerkiksi environmentalismi, 

syväekologia, ekofeminismi, sosiaalinen ekologia, eko-marxismi ja heideggeriläinen 

ekofilosofia. Ekokritiikin tutkimuksen kohteita ovat muun muassa pastoraali- ja 

apokalypsikertomukset sekä saastumista, erämaata ja eläimiä käsittelevät tekstit. (Garrard 

2012, 17–34.) 

Luonnon ja kulttuurin suhdetta on ekokritiikin lisäksi tarkasteltu humanistis-

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa posthumanistisen ajattelun piirissä. 1990-luvun 
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alusta alkaen vahvistunut posthumanismi on filosofinen ja tutkimuksellinen suuntaus, joka 

purkaa luonnon ja kulttuurin välistä vastakkainasettelua sekä ihmisen ja muiden elollisten 

olentojen välistä hierarkiaa. Se hyödyntää muun muassa tieteentutkimuksen, 

antropologian, naistutkimuksen, biologian sekä sosiologian käsitteistöä ja menetelmiä ja 

kohdistuu usein käytäntöihin tai ilmiöihin, joissa yksioikoiset käsitykset inhimillisen järjen 

ja objektiksi asetetun luonnon eroista rapautuvat. (Lummaa 2012, 159.) 

 

 

2.1.2 Ympäristö, luonto ja luonnon politisoituminen 

 

Lassi Perttilän (2011, 7–11) mukaan luonnolla ja luontosuhteella on suomalaisessa 

kirjallisuudessa ollut tärkeä paikka niin aiheena kuin kirjallisuuden välittämän 

maailmankuvan tekijänäkin – ehkä jopa tärkeämpi kuin monissa muissa eurooppalaisissa 

kirjallisuuksissa. Tätä Perttilä perustelee sillä, että suomalainen kehittynyt kirjallisuus on 

melko nuorta, ja sen ensimmäiset suuret saavutukset ovat syntyneet 1800-luvulla 

romanttisen vaikutuksen alaisina. Luonto sanana on hänen mukaansa monimerkityksinen 

ja kirjallisuuden aiheenakin rajoiltaan epämääräinen. Niin suomessa kuin monissa 

muissakin kielissä luonnolla tarkoitetaan luonnollisten olioiden ja ilmiöiden kokonaisuutta, 

jonka vastakohtana on kaikki ihmisen luoma ja rakentama eli kulttuuri. Todellisuus tai 

maailma on näin ollen jaettu kahteen osaan – luontoon ja kulttuuriin. Tämä jako ei 

kuitenkaan ole niin selkeä, miltä se vaikuttaa.  

Glen A. Love (2003, 23) taas on sitä mieltä, että yksi ihmiskeskeisen ajattelutavan 

isoimmista erheistä on ajatus siitä, että yhteiskunta tai kulttuuri on monimutkainen, kun 

taas luonto on yksinkertainen. Tällainen ajattelutapa johtaa siihen, että kirjallisuus, jossa 

luonto on merkittävässä osassa, nähdään jollain tapaa merkityksettömänä tai 

epäolennaisena. Luonnon kuvaamisen ajatellaan olevan ikävystyttävää, kun taas 

yhteiskuntakuvaukset ovat sofistikoituneita ja herättävät kiinnostusta. Teemestarin kirja ja 

Sarasvatin hiekkaa perustuvat ajatukselle siitä, ettei luonto ole millään tapaa 

yksinkertainen vaan päinvastoin monitahoinen ja arvoituksellinen osa maailmankaikkeutta. 
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Ihminen nähdään teoksissa niin luonnon vangitsijana kuin luonnon alaisenakin – monesti 

ihminen ei mahda mitään luonnonvoimille, jotka voivat yllättäen aiheuttaa paljon tuhoa.  

Raymond Williams (1983, 219) toteaa teoksessaan Keywords: A Vocabulary of Culture and 

Society, että vaikka luonto (nature) on ehkä mutkikkain kielen sana, sille voidaan löytää 

helposti kolme eri merkitystä. Luonnolla voidaan tarkoittaa 1) jonkin asian tai ilmiön 

perimmäistä laatua tai luonnetta, 2) luontaista voimaa, joka ohjaa maailmaa tai ihmistä tai 

molempia sekä 3) materiaalista maailmaa, jonka merkityksen piiriin ihminen voidaan lukea 

tai ei. (Ks. Lahtinen & Lehtimäki 2008, 8.) Yrjö Haila ja Ville Lähde (2003, 13–14) puolestaan 

määrittelevät luonnon vertaamalla sitä ympäristön käsitteeseen. Heidän mukaansa 

ympäristö ympäröi, kun taas luonto ei sijoitu tietyn keskipisteen ympärille vaan on 

kaikkialla läsnä. Ympäristö on perinteisesti paikkaan ja aikaan sidottu käsite, mutta nykyisin 

sen ajatellaan olevan myös yleiskäsite koko ihmiskunnan ympäristölle, mikä aiheuttaa 

epämääräisyyttä käsitteen määrittelyssä. Hailan ja Lähteen mukaan voidaan kuitenkin 

ajatella, että ihmisten ympäristö muodostuu heidän elinehtojaan määräävien 

konkreettisten tekijöiden kokonaisuudeksi, kun taas ihmisille merkityksellisen luonnon 

muodostaa heidän olemassaolonsa perustana olevien prosessien kokonaisuus. Ihmiset 

ovat luonnon kanssa vuorovaikutuksessa elämänkäytäntöjensä välityksellä omissa 

elinympäristöissään, mutta luonto on kuitenkin myös ”suurempi” kuin ihmisten 

elämänkäytäntöjen tuottamien kokemusten summa. Se ulottuu havaittavissa olevan 

luomakunnan yli, mutta toisaalta se on samalla myös olemassaolon perusta. Ihmisinä myös 

me olemme osa luontoa, ja meillä on oma ihmisluontomme.  

Tässä tutkimuksessa käytän enemmän käsitettä luonto kuin ympäristö, sillä tutkimukseni 

keskittyy kohdeteoksissani esiintyviin veden eri muotoihin ja merkityksiin, joiden koen 

olevan osa luontoa, kaikkialla läsnä. Toisaalta esimerkiksi Sarasvatin hiekassa tutkitaan 

luonnon ohella samaan aikaan myös ympäristön muuttumista ja tutkijat ovat huolissaan 

siitä, mitä ilmastonmuutos voi ympäristölle aiheuttaa. Tällöin kaikkialla oleva luonto on 

myös henkilöhahmojen sekä samalla koko ihmiskunnan ympäristö. Kuten Haila ja Lähde 

toteavatkin, luonto ja ympäristö eivät ole aina selkeästi erotettavissa, vaan ne voivat myös 

limittyä toisiinsa. Ekokritiikkiä käsittelevissä teoriateoksissa käytetään kumpaakin käsitettä 

rinnakkain; esimerkiksi Glotfelty (1996, xviii–xix) puhuu sekä fyysisestä ympäristöstä (the 

physical environment) että luonnosta (nature). Monet korostavat kuitenkin sitä, että 
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ekokritiikki tutkii juuri luonnon ja kirjallisuuden suhdetta sekä sitä, millaisia merkityksiä 

annamme luonnolle (ks. esim. Lahtinen & Lehtimäki 2008, 8). 

Lahtisen (2012, 79) mukaan luonto on kirjallisuudentutkijalle käsitteenä hankala, sillä hän 

ei tutki luontoa sinänsä vaan luontoa koskevia representaatioita. Toisaalta tähän 

ongelmaan törmätään kirjallisuudentutkimuksessa jatkuvasti, sillä tutkimuksen kohteena 

ovat aina representaatiot – esimerkiksi feministin kirjallisuudentutkimus ei tutki naista 

vaan sitä, miten nainen kirjallisuudessa esitetään. Lahtisen mukaan ongelmia aiheuttaa se, 

ettei kaunokirjallisuus kuvaa suoranaisesti olemassa olevaa todellisuutta vaan luo 

kuvitteellisia maailmoja, joiden suhdetta todellisuuteen on vaikea määritellä. Toisaalta 

Lahtinen myös huomauttaa, että vaikka kaunokirjallisuus heijastaa todellisuutta, se myös 

samalla luo sitä, sillä se tuottaa kuvitteellisten maailmojen lisäksi myös erilaisia 

kertomusmalleja ja kielikuvia, jotka vaikuttavat tapaamme suhtautua luontoon.  

Myös Lummaa (2012, 156) toteaa, että kirjallisuuden luontokuvaukset ilmentävät 

käsityksiä luonnosta ja ihmisen luontosuhteesta. Kirjallisuudentutkijat eivät kuitenkaan 

tarkastele luontoa koskevien esitysten ja väitteiden paikkansapitävyyttä vaan niitä 

motiiveja ja merkityksiä, joita näiden esitysten ja väitteiden takana on. Näin tutkijat 

rajaavat asiantuntijuutensa luontoa koskevan tutkimuksen laajalla kentällä. Esimerkiksi 

ympäristöongelmien kuvausten todenmukaisuudella ei siis ole oikeastaan väliä, vaan 

olennaisempaa on ongelmien inhimillinen merkitys – millaisia inhimillisiä kokemuksia ja 

ideoita ympäristöongelmien kuvaukset ilmentävät. Perttilän (2011, 16) mukaan 

luontosuhdetta voidaan pitää kirjallisuuden ilmentämän maailmankuvan keskeisenä 

tekijänä. Suhteessa luontoon paljastuu usein paljon sellaista, joka on kulttuurissa yleensä – 

ja myös kirjallisuudessa – kiinnostavaa. Luonnon kautta ihminen määrittää suhdettaan 

esimerkiksi ympäristöönsä, elolliseen ja tuonpuoleiseen, kauneuteen, omaan itseensä sekä 

laajasti ottaen omaan elämään ja kuolemaan. Myös arvot sekä moraaliset ja eettiset 

kysymykset kuuluvat usein luontosuhteeseen.  

Ekokritiikkiä voidaan pitää monitieteisenä tutkimusalana, sillä se kytkeytyy niin sanottuun 

vihreään etiikkaan ja politiikkaan ja on kiinteässä suhteessa filosofian ja poliittisen teorian 

alalla kehiteltyihin ympäristökysymyksiin (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 13). Viime 

vuosikymmeninä luonnosta on tullut poliittinen kysymys, ja voidaankin puhua luonnon 

politisoitumisesta. Hailan ja Lähteen (2003, 11) mukaan luonnon politisoitumista ilmentää 
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ympäristöherätys, jonka tuloksena ympäristöstä tuli 1970-luvulta lähtien poliittisten 

kamppailujen kohde ja kasvualusta. Hailan (2001, 9–11) mukaan ennen ympäristöherätystä 

ympäristöllä viitattiin jonkin määrätyn yksikön – olion, henkilön tai asian – ympärillä olevien 

olioiden ja ilmiöiden kokonaisuuteen, kun taas herätyksen jälkeen termiä on käytetty 

viittaamaan inhimillisen olemassaolon perustaan, jota uhkaa ihmisen omien toimintojen 

seurauksena tuho. Ympäristön määrittelyn ja sitä kuvaavan ilmiön ymmärryksen 

muuttumisen seurauksena syntyi myös ympäristökysymys eli pelko siitä, että inhimillisen 

elämän perustana oleva ympäristö ei säily itsestään selvästi ennallaan. Ympäristöön 

kohdistuu uhkia, joiden seurauksena tuntemamme inhimillisen elämän edellytykset voivat 

murtua. Uhkat ovat kumulatiivisia, eli vakavimmat seuraukset saattavat tulla ilmi vasta 

silloin, kun niihin reagoiminen on liian myöhäistä.  

Haila (2001, 11) kuvaa ympäristöherätystä inhimillisen olemassaolon uudenlaisen 

epävarmuuden tuottamana sokkina. Se perustuu pelkoon siitä, että nyky-yhteiskunnan 

kehitys tuottaa ihmiskunnan tulevaisuutta uhkaavia vaaroja, joita ei ole mahdollista 

etukäteen varmasti tunnistaa. Ympäristöhuoli taas viittaa huoleen siitä, ettei ole 

mahdollista saavuttaa ehdotonta varmuutta siitä, että nyky-yhteiskunnan täysin 

viattomalta vaikuttavat toimet eivät pitkällä aikavälillä ole uhka inhimillisen olemassaolon 

ekologiselle perustalle. Ympäristöön liittyvät poliittiset kysymykset liittyvät muun muassa 

siihen, ovatko ympäristön pilaantumista osoittavat ilmiöt paikallisia vai yhteiskunnallisia ja 

mitä kaikkea yhteiskunnassa tulisi muuttaa, jotta ympäristön tuhoutuminen saataisiin 

estettyä.  

Luonnon politisoitumisella ei tarkoiteta nimettyjen ja rajattujen ympäristöongelmien 

nousemista kiistojen kohteeksi, vaan luonto nivoo yhteen yksittäisiä ympäristökamppailuja 

ja on samalla niiden taustalla moniulotteisena ja monimerkityksisenä. Luonnonolot 

herättävät elinympäristön saastumisen aiheuttamiin kiistoihin verrattuna erilaisia kiistoja. 

Esimerkiksi erilaisista uhanalaisista lajeista on tullut luonnon elinvoiman symboleja, ja 

tietyn uhanalaisen lajin häviäminen omalta esiintymisalueeltaan antaa aiheen 

moniulotteisemmille poliittisille ja ideologisille ristiriidoille kuin esimerkiksi ihmisten 

asuinympäristössä esiintyvät saasteet, jotka uhkaavat ensisijaisesti ihmisten terveyttä. 

Luonnonolot voivat pelkällä läsnäolollaan vaikuttaa yhteiskunnallisen toiminnan 

mahdollisuuksiin. (Haila & Lähde 2003, 14–15.) 
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Sarasvatin hiekassa ympäristöön ja luontoon liittyvät huolet ja poliittiset kysymykset ovat 

vahvasti esillä. Toisaalta kyse on ihmisten ja heidän elinympäristönsä tuhoutumisesta, 

toisaalta taas kaikkialla läsnä olevan luonnon, sillä koko maapallon elinolot ovat vaarassa 

tuhoutua – uhattuna ovat siis myös eläimet ja kasvillisuus. Luonnon poliittisuus näkyy 

esimerkiksi silloin, kun Sergei pyytää Venäjän presidenttiä sulkemaan rannikolla sijaitsevat 

ydinvoimalat, jotta pahimmalta katastrofilta vältyttäisiin. Luonnon ja sitä kautta 

ihmiskunnan suojeleminen vaatii poliittisia päätöksiä, joita voivat tehdä vain korkeassa 

virassa olevat henkilöt:  

”Mutta jos Euroopan ja Pohjois-Amerikan ydinvoimalat tuhoutuvat, myös 
venäläiset kuolevat radioaktiiviseen säteilyyn?” täydensi presidentti ennen 
kuin Sergei ehti lopettaa lausettaan. – – ”Olette aivan oikeassa, herra 
presidentti.” – – ”Minä annan heille kaksi vaihtoehtoa. Joko he sulkevat 
voimalansa ja me syötämme Euroopan sähköverkkoon muutamia gigawatteja 
ylimääräistä, ilmaista sähköä, tai…” (SH, 262.) 

Sekä Sarasvatin hiekan että Teemestarin kirjan voidaan ajatella jo itsessään olevan 

poliittisia kannanottoja, sillä ne kytkeytyvät niihin poliittisiin keskusteluihin, joita 

ilmastonmuutoksesta ja esimerkiksi energian ja veden kulutuksesta on käyty. Teokset 

nostavat esiin kysymyksen siitä, kenellä on vastuu maapallon ja luonnon tilasta – kuka 

turvaa tulevaisuutemme? Adam Trexler (2015, 119) toteaakin, että melkein kaikki 

ilmastonmuutosta käsittelevät fiktiiviset teokset ovat tavalla tai toisella poliittisia. Ne 

vaikuttavat lukijan eettiseen tarpeeseen tehdä jotain ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 

tuovat näkyväksi vaihtokaupan, jossa vastakkain ovat tämänhetkisten päästöjen 

vähentämisestä aiheutuvat kulut ja vahinko sekä ilmastonmuutoksesta ihmisille aiheutuva 

haitta niin nykyhetkessä kuin tulevaisuudessakin. Nämä asiat nousevat Trexlerin mukaan 

lähes universaalisti esiin ilmastofiktiossa, vaikka teokset eivät kuvaisikaan 

ilmastonmuutokseen liittyvää niin sanottua virallista politiikkaa.  

Lahtinen ja Lehtimäki (2008, 13, 22) toteavat, että samalla, kun ympäristökysymykset ovat 

saaneet huomiota kirjallisuustieteessä ja tutkijat ovat lähentyneet toisiaan, ekokritiikin 

määrittely on alkanut sekä täsmentyä että laajentua. Heidän mukaansa voidaankin puhua 

jopa mahdollisesta kirjallisuudentutkimuksen kokemasta ekokriittisestä käänteestä jatkona 

kielelliselle, narratiiviselle ja kognitiiviselle käänteelle. Ekokritiikin täsmällinen anti teoriana 

ja metodina vaatii kuitenkin edelleen tarkentamista. Se on alusta alkaen ollut 



26 
 

metodologisesti ja teoreettisesti eklektinen, sillä se on yhdistellyt laajasti erilaisia 

lähestymistapoja. Ekokritiikin status tunnistettavana ja itsenäisenä koulukuntana perustuu 

oppositioon ja uudenlaisiin painotuksiin, pyrkimyksiin istuttaa ympäristöllinen kritiikki 

akateemiseen oppiaineeseen. Sitä on arvosteltu oman teorian puutteesta, mutta toisaalta 

voimme puhua myös teorian runsaudesta. Osa tutkijoista pitää väitettä teoriattomuudesta 

myös virheellisenä, sillä ekokriittisen teorian käytännönläheisyys ei ole teoriattomuutta.  

Lahtisen (2012, 82) mukaan monet luontoa kaunokirjallisuuden sisä- ja ulkopuolelta etsivät 

kirjallisuudentutkijat etsivät samalla myös itseään eri tieteenalojen rajoilta. Useiden 

tutkijoiden mukaan ekokriittiset ja eettiset kysymyksenasettelut ovat olleet tervetulleita 

postmodernismin moraalisen suhteellisuusajattelun jälkeen, mutta toisaalta esiin nousee 

kysymys siitä, kuinka kauas tekstien maailmasta kirjallisuudentutkijan kannattaa eksyä – 

mitä annettavaa kirjallisuustieteellä on ympäristöongelmien ratkomiselle? Lahtinen 

kuitenkin muistuttaa, että luontokuvausten ja luontoon liittyvien tarinamallien pohtiminen 

on ajankohtaista ja tarpeellista, sillä ”kaunokirjalliset kertomukset ovat yksi 

luonnonolentojen tapa pyrkiä ymmärtämään itseään, ympäristöään sekä inhimillisen ja ei-

inhimillisen yhä monimutkaistuvia suhteita”. 

 

 

2.2 Dystooppiset tulevaisuudenkuvat 

 

”’Meidän on parasta sukeltaa. Nopeasti. Vähän syvemmällä olemme turvassa. Otamme 

vain muutamia muita mukaamme.’ ’Mitä tapahtuu? Mitä siellä oikein on?’ kysyi Amrita. 

’Tuntemamme maailman loppu’, sanoi Sergei hiljaa.” (SH, 298.) 

Tässä alaluvussa käsittelen tieteiskirjallisuutta3 ja etenkin dystooppista fiktiota, joka 

luokitellaan yleensä tieteiskirjallisuuden alalajiksi (ks. Isomaa & Lahtinen 2017, 8). 

Tarkastelen dystooppisen fiktion alalajeina apokalypsiä ja postapokalypsiä, joiden piirteitä 

on selvästi löydettävissä kohdeteoksistani. Luvussa 2.2.1 käyn läpi tieteiskirjallisuuden 

                                                           
3 Käytän tässä tutkimuksessa rinnakkain käsitteitä tieteiskirjallisuus, tieteisfiktio ja scifi. Näitä käsitteitä 
käyttää esimerkiksi Soikkeli teoksessaan Tieteiskirjallisuuden käsikirja (2015). 
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historiaa ja termistöä, kun taas luku 2.2.2 käsittelee dystooppisen fiktion syntyä ja 

nykytilannetta. Luvussa 2.2.3 esittelen apokalyptisen ja postapokalyptisen kirjallisuuden 

dekadenssin suuntauksen kautta.  

 

 

2.2.1 Tieteiskirjallisuus 

 

Markku Soikkeli (2015, 9–10) toteaa, että tieteiskirjallisuuden karkeana määritelmänä 

voidaan pitää sitä, että tarinassa on jotain uutta ja yllättävää, mutta yllätyksen taustalla on 

tieteellinen tai vähintäänkin johdonmukaisen jäsentävä selitys tapahtumille. Tarkemmat 

määritelmät tieteiskirjallisuudesta lajina vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, millaista 

näkökulmaa kukin tutkija edustaa. Myös Farah Mendlesohnin (2011, 1) mukaan lukijoiden 

odotuksia ja käsityksiä tieteiskirjallisuudesta lajina hallitsee itse tarinan tapahtumaa 

enemmän se, miten tapahtuma kuvataan sekä ne tulkinnan välineet, joiden avulla lukijan 

oletetaan lähestyvän tekstiä. Nämä tulkinnan välineet ovat kuitenkin kiistanalaisia, minkä 

vuoksi Mendlesohn toteaakin tieteiskirjallisuuden olevan erilaisten fani- ja tutkijaryhmien 

välinen taistelukenttä.  

James Gunn (2005, ix–xi) puolestaan vertaa tieteiskirjallisuuden määrittelyä elektronin 

ominaisuuksien määrittelyyn: näennäisesti kiinteä objekti osoittautuukin oikeasti 

pilvenhattaraksi. Jopa tieteiskirjallisuuden nimi johtaa erimielisyyksiin, sillä esimerkiksi 

Jules Verne määritteli omat kertomuksensa nimellä voyages extraordiaires, kun taas H. G. 

Wells kutsui kirjoituksiaan nimellä scientific romance. Termin science fiction – alun perin 

scientifiction – loi tieteislehtitoimittaja Hugo Gernsback vuonna 1926 lehdessään Amazing 

Stories. Gunn itse määrittelee tieteiskirjallisuuden lyhyesti muutoksen kirjallisuudeksi 

(literature of change). Tieteiskirjallisuuden määrittelyssä on vaikeaa Gunnin mukaan se, 

ettei tieteiskirjallisuudella ole vain yhtä tunnistettavaa juonikuviota, kuten 

murhamysteereissä, tai tunnistettavaa miljöötä, kuten lännentarinoissa. 

Tieteiskirjallisuuden tarina voi sijoittua niin tulevaisuuteen, menneisyyteen kuin 

nykyhetkeenkin, ja se voi yhdistellä itseensä kaikkia muita genrejä. Tieteiskirjallisuus on 
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muutoksen, odotuksen ja spekulaation kirjallisuutta, mutta se on myös paljon muuta. Ja 

koska se on muutoksen kirjallisuutta, se myös muuttuu jatkuvasti itse. 

Brian Stablefordin (2011, 15–17, 19–20, 24) mukaan 1600-luvulla kirjailijat alkoivat 

kirjoittaa spekulatiivista fiktiota uusista löydöistä ja teknologioista, joita tieteelliset 

menetelmät voisivat saada aikaan. Nämä ovat aikaisimpia esimerkkejä tieteiskirjallisuuden 

genrestä, vaikka varsinainen lajityyppi ei tuolloin vielä ollut syntynytkään. Aluksi tarinat 

olivat utooppisia fantasiatarinoita, etenkin mielikuvituksellisia matkoja. Stableford 

mainitsee tieteiskirjallisuuden matkustajatradition aloittajaksi ja yhdeksi 

tieteiskirjallisuuden metodin ensimmäisistä mestareista Francis Baconin ja hänen 

teoksensa Uusi Atlantis (1627). Toiseksi tieteellisen vallankumouksen pioneeriksi 

Stableford mainitsee Johannes Keplerin ja hänen teoksensa Somnium (1634). 1700-luvun 

kunnianhimoisimmat kosmiset visiot esitti Stablefordin mukaan ruotsalainen, mystinen 

teologi Emmanuel Swedenborg teoksessaan Arcana Coelestia (1749–56). 1800-luvulla 

tiedettä yhdistelivät teoksiinsa esimerkiksi Mary Shelley, Jules Verne ja 1800-luvun lopulla 

myös H.G. Wells. 1900-luvun alkupuolella tieteiskirjallisuuden genre alkoi muodostua ja eli 

niin sanotusti kulta-aikaansa.  

Tieteiskirjallisuus käsitteenä vakiintui Suomessa 1950-luvulla, vaikka julkaisutoiminta oli 

tuolloin vielä vaatimatonta – käännöskirjojakin julkaistiin koko vuosikymmenen aikana 

arviolta vain noin 60 teosta. Kotimainen tuotanto ei seuraavinakaan vuosikymmeninä 

kasvanut, vaikka angloamerikkalaisia klassikoita suomennettiin ahkerasti. Fantasia- ja 

tieteiskirjallisuus onkin noussut suosioonsa juuri käännöskirjallisuuden sekä 

televisiosarjojen ja elokuvien menestyksen myötä. Suomessa scifin murroskohtana voidaan 

pitää vuotta 1982, jolloin scifin harrastajat järjestivät ensimmäisen kansallisen tapaamisen 

ja harrastajaliike alkoi kasvaa. Harrastajien kehittelemillä harrastajalehdillä on ollut 

merkittävä vaikutus suomalaisen fantasia- ja tieteiskirjallisuuden muodostumiselle. 

(Soikkeli 2013, 280.)  

Soikkelin (2013, 280) mukaan Suomessa tuotteliaita nykytieteiskirjailijoita ovat muun 

muassa Leena Krohn, Maarit Verronen, Johanna Sinisalo sekä Risto Isomäki. Nuorempaa 

sukupolvea edustaa Yhdysvalloissa asuva ja englanniksi kirjoittava kirjailija Hannu 

Rajaniemi (s. 1978). Soikkeli tuo esiin, että näistä kirjailijoista ainoastaan Isomäki on 

suhtautunut suopeasti luokitteluunsa genrekirjailijaksi. Toisaalta hän toteaa, että Isomäen 
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kustantaja on mieluummin sivuuttanut teosten yhteyden tieteiskirjallisuuteen, sillä 

kirjamarkkinoilla tieteisfiktiolla on marginalisoiva ja viihteellinen maine. Sarasvatin hiekan 

takakannessa teosta kuvaillaankin ekologiseksi jännitysromaaniksi, jonka lähtökohta on 

tositarinassa, Intian länsirannikon merialueiden pohjalta vuonna 2001 löydetyissä suurten 

kaupunkien raunioissa. 

Soikkeli (2015, 12) jaottelee tieteisfiktiolle ominaiset tarinat karkeasti kolmeen 

”jossittelevaan” alalajiin: Entäpä jos? -tarinoihin, Jos tämä kehitys jatkuu -tarinoihin sekä 

Jos vain tämä pieni asia olisi toisin -tarinoihin. Entäpä jos? -tarinoissa tärkeintä on 

ajatusleikki: jonkin uuden asian tai säännönmukaisuuden lisääminen tuttuun ympäristöön 

sekä monesti myös jonkin tutun asian liioittelu uudesta näkökulmasta. Jos tämä kehitys 

jatkuu -tarinat puolestaan liittyvät selvemmin tuttuun historiankirjoitukseen ja suhteellisen 

mahdolliseen tulevaisuuteen. Nämä tarinat ovat tyypillisesti dystopiakuvauksia, joiden 

tarkoituksena on varoittaa lukijaa siitä, millaiseen yhteiskuntaan esimerkiksi 

ydinasevarustelu, liikakansoitus tai geenimanipulointi voi johtaa. Jos vain tämä pieni asia 

olisi toisin -tarinat kuvaavat tyypillisesti aikamatkustuksen tai vaihtoehtohistorian 

seurauksia historiankirjoitukselle. Sekä Teemestarin kirjan että Sarasvatin hiekan voi 

luokitella Jos tämä kehitys jatkuu -tarinaksi. Ne ovat selkeitä varoitustarinoita siitä, mihin 

ilmastonmuutos – ja Teemestarin kirjassa lisäksi ihmisten ahneus ja sodat – voi johtaa. 

Soikkelin (2013, 281) mukaan nykykirjailijat ovat yhä kiinnostuneempia pohtimaan 

kirjallisen ilmaisun merkitystä tarinan sisällä, ja myös tieteiskirjallisuudessa huomio on 

kohdistunut yhä enemmän tieteellisen esitystavan merkitykseen osana kerrontaa. Isomäki 

on jo kahdenkymmenen vuoden ajan edustanut kotimaista ”kovaa scifiä” – kaunokirjailijaa, 

joka vakavasti hyödyntää teoksissaan luonnontieteellistä tietoa. Hänen teoksissaan on 

kuitenkin vähitellen alkanut painottua tieteellisen selonteon sijaan eksoottiset seikkailut. 

Lahtisen (2017, 78) mukaan kirjallisuuskriitikot ovat usein syyttäneet juuri kovaa 

tieteiskirjallisuutta henkilöhahmojen litteydestä, liiallisesta didaktisuudesta ja tiedon 

kaatamisesta lukijan syliin kerronnallisesti kömpelöin ratkaisuin. Lahtinen toteaa, että 

Isomäen henkilökuvausta on moitittu paperinmakuiseksi, sillä dialogit kääntyvät toisinaan 

pitkiksi ilmastotieteellisiksi luennoiksi tai tieteelliseksi valistukseksi. Hän kuitenkin 

muistuttaa, että Sarasvatin hiekassa henkilöhahmojen tehtävä on lähinnä personoida eri 

tieteenaloja, esimerkiksi meriarkeologiaa ja jäätikkötutkimusta, ja maanosia, kuten Aasiaa 
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ja Eurooppaa. Näin ollen melodramaattiset suhteet hieman sävyttömien henkilöhahmojen 

välillä kuvaavat globaaleja jännitteitä, ja heidän välisensä dialogi mahdollistaa tieteen 

popularisoinnin ilman äärimmäisiä yksinkertaisuuksia.  

Myös fantasian keskeisiä elementtejä, kuten magiaa ja hirviöitä, yhdistellään yhä 

useammin tieteiskirjallisuudelle ominaiseen miljööseen. Puhutaankin niin sanotusta 

”urbaanin fantasian” suuntauksesta, joka on alkanut näkyä myös Suomessa. Esimerkiksi 

Teemestarin kirjassa Itäranta sijoittaa urbaanin dystopian fantasialle ominaiseen 

maagiseen ympäristöön. (Soikkeli 2013, 296.) Teemestarin kirjassa maagisia elementtejä 

voidaan ajatella olevan esimerkiksi mystiset vedenvalkeat, joita Noria ja Sanja kiipeävät 

katsomaan vuorelle: ”Vedenvalkeat yllämme kurkottivat koko taivaan halki, aaltoilivat, 

tasoittuivat ja nousivat taas korkeille poimuille kuin meri” (TK, 112). Teos voidaan luokitella 

myös suomikummaksi eli spekulatiivisen fiktion alalajiksi, jossa teosten omalakisuus ja 

lajirajojen ylitys nähdään ”kummallisena” ja vierauttavana mielikuvituksellisena 

elementtinä (Korpua 2017b, 293). 

Spekulatiivista fiktiota on tavattu harrastajien keskuudessa käyttää yhteisnimityksenä 

fantasia-, tieteis- ja kauhukirjallisuudelle. Lajityyppien tutkimuksessa taas on suosittu 

kattokäsitettä fantastinen kirjallisuus. Sitä on käytetty yhteisnimityksenä fantasia- ja 

tieteiskirjallisuuden lisäksi kauhukertomuksille, vaihtoehtohistorialle, maagiselle 

realismille ja muille selvästi realistisesta kerronnasta erottuville kerrontamuodoille. 

(Soikkeli 2013, 280.) Erilaisia tieteiskirjallisuuden alalajeja ovat muun muassa 

avaruusooppera, kyberpunk, ”kova scifi”, tieteisfantasia sekä erilaiset utopiat ja dystopiat.  

 

 

2.2.2 Dystooppinen fiktio 

 

Vaikka dystopisesta kirjallisuudesta on nähtävissä viitteitä jo aiemmin, dystopian4 traditiot 

alkoivat kehittyä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun aikana. Sen synty voidaan hahmottaa 

                                                           
4 Osa tutkijoista käyttää dystopian rinnalla termiä anti-utopia. Toiset taas erottavat termit toisistaan, sillä he 
näkevät anti-utopioiden olevan selkeästi utopioiden vastakohtia, kun taas dystopiat sisältävät utopioiden 
kanssa osittain samankaltaisia piirteitä. (Baccolini & Moylan 2003, 4–5.) 
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osaksi laajempaa länsimaalaista aatehistoriallista kehityskulkua: valistuksen projektia ja 

sen murtumista. Valistuksen projekti syntyi 1700-luvulla, ja se uskoi ihmisen 

rationaalisuuteen ja kasvatukseen, luonnontieteen ja teknologian avulla saavutettavaan 

parempaan tulevaisuuteen. Toiveikkuus leimaakin monia ennen 1900-lukua julkaistuja 

tulevaisuuskuvitelmia. Esimerkiksi 1800-luvulla kirjoitetut sosialistiset tulevaisuusutopiat 

kuvasivat poliittisen aatteen ja teknologian kehityksen mahdollistavaa entistä parempaa – 

tervettä, hyvinvoivaa ja onnellista – maailmaa. Samalla vuosisadalla usko valistuksen 

projektiin ja utooppiseen tulevaisuuteen alkoi kuitenkin jo horjua, sillä kapitalistisen 

teollisuustuotannon huomattiin synnyttävän hyvinvointia ennen kaikkea omistavalle 

luokalle. (Isomaa & Lahtinen 2017, 9.) 

Raffaella Baccolini ja Tom Moylan (2003, 1–2) esittävät dystopiaperinteen aloittajiksi H. G. 

Wellsin tieteiskirjalliset modernismin visiot sekä esimerkiksi Yevgeny Zamayatin teoksen 

Me (1924), Aldous Huxleyn teoksen Uljas uusi maailma (1932) sekä George Orwellin 

teoksen Vuonna 1984 (1949), joita pidetään klassisen tai kaanonisen dystopian edustajina. 

Hieman erilaista dystopiaa edustavia teoksia ovat muun muassa Franz Kafkan 

Muodonmuutos (1915) ja C. S. Lewisin Piinattu planeetta (1945). Dystopiasta kehittyi toisen 

maailmansodan jälkeen yhä avoimempi ja peittelemättömämpi suuntaus, joka on jatkanut 

kehittymistään nykyaikaan saakka. Baccolini ja Moylan toteavat, että dystooppinen fiktio 

on tarjonnut profeetallisen ilmaisuvälineen – kuin kanarialinnun häkissä – niille kirjailijoille, 

joilla on eettinen tai poliittinen tarve varoittaa meitä hirveistä yhteiskunnallis-poliittisista 

tendensseistä. Kotimaiseen kirjallisuuteen dystooppisen fiktion traditio alkoi muodostua 

vasta 1990-luvulla, vaikka lajiin kuuluvia teoksia oli julkaistu harvakseltaan aiemminkin. 

Varhaisia suomalaisia dystopiateoksia ovat esimerkiksi Konrad Lehtimäen Ylös helvetistä 

(1917) ja Risto Kavanteen Viimeinen uutinen (1970). 1990-luvulla laji kasvoi selvästi, ja 

vuosikymmenen aikana dystooppisia teoksia julkaistiin toistakymmentä, kuten myös 2000-

luvulla. Vuodesta 2010 kevääseen 2017 kotimaisia dystopiateoksia julkaistiin jo noin 70. 

(Isomaa & Lahtinen 2017, 10–11.) 

Dystooppista fiktiota pidetään usein yhtenä tieteiskirjallisuuden tai spekulatiivisen fiktion 

alalajina.  Sitä voidaan myös itsessään pitää kattokäsitteenä, jonka alle voi luokitella eri 

lajeja ja teemoja. Käsitteen alle kuuluvia teoksia yhdistää kuitenkin yksi asia: 

epätoivottavien yhteiskuntien ja tulevaisuuksien kuvaus. Ilmiökentän piiriin kuuluvia lajeja 
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ovat muun muassa klassinen tai kriittinen dystopia, ekologinen eli ekodystopia, 

ilmastofiktio, apokalypsi ja postapokalypsi. Kullakin näistä lajeista on oma 

piirrerepertoaarinsa ja kuvauksen kohteensa. (Isomaa & Lahtinen 2017, 7–8.) 

Klassinen tai kriittinen dystopia kuvaa perinteisesti totalitaarista tai autoritääristä 

yhteiskuntaa sekä sitä vastaan suunnattua kapinaa, kun taas esimerkiksi ekologinen 

dystopia eli ekodystopia kuvaa maailmaa, jonka elinolot ovat heikentyneet esimerkiksi 

saasteiden vaikutuksesta. Ekodystopialle läheinen ilmastofiktio puolestaan keskittyy 

kuvaamaan ilmastonmuutosta ja sen seurauksia. Apokalypsikertomukset kuvaavat 

maapallon osittaista tai täydellistä tuhoutumista, kun taas postapokalypsi keskittyy 

nimensä mukaisesti apokalypsin jälkeisiin oloihin, mikä tarkoittaa tyypillisesti suuresta 

katastrofista selvinneiden eloonjäämiskamppailua. Lisäksi voidaan yleisesti puhua 

nuortendystopiasta, jolla viitataan nuorille lukijoille suunnattuun dystooppiseen fiktioon – 

kuten Suzanne Collinsin Nälkäpeli-trilogiaan (2008–2010). Nykykirjallisuudelle on tyypillistä 

eri lajien yhdisteleminen, joten edellä mainitut lajit esiintyvät harvoin yksin 

kaunokirjallisessa teoksessa. (Isomaa & Lahtinen 2017, 8.) Esimerkiksi Sarasvatin hiekkaa -

teoksen voi sijoittaa ekodystopiaksi, ilmastofiktioksi sekä apokalypsiksi, kun taas 

Teemestarin kirja edustaa ekodystopiaa ja postapokalypsiä. Toisaalta myös Teemestarin 

kirjassa on ilmastofiktion piirteitä, sillä teoksessa kerrotaan, että ilmastonmuutos on 

edennyt nopeammin kuin ihmiset olivat odottaneet. Ilmastonmuutos on myös yhdessä 

öljysotien kanssa syynä siihen, että makea vesi on lopussa. (TK, 68–69.) 

Isomaan ja Lahtisen (2017, 7, 11) mukaan epätoivottavien tulevaisuuksien kuvittelu on jo 

jonkin aikaa ollut kotimaisessa nykykirjallisuudessa merkittävä trendi. Kirjailijat ovat 

luoneet omia visioitaan mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden yhteiskunnista ja 

maailmoista, etenkin Suomesta. Leimallista näille tarinoille on ollut maapallon ekologisen 

tilan heikkeneminen sekä epäeettisten valtasuhteiden tai instituutioiden synty 

ihmisyhteisöihin. Isomaa ja Lahtinen kuvailevat kotimaisen nykydystopian kenttää rikkaaksi 

ja monimuotoiseksi, sillä reilussa kolmessa vuosikymmenessä kotimaiseen kirjallisuuteen 

on syntynyt kotoperäiset variantit lähes kaikista kansainvälisesti tunnetuista dystooppisen 

fiktion lajeista. Lisäksi kirjailijat kehittelevät temaattista kenttää uusiin suuntiin 

ennakkoluulottomasti ja luovasti. Se, että kotimaiset dystopiat kuvittelevat synkähköjä 

tulevaisuuksia usein juuri Suomelle, tuottaa niihin osaltaan omaleimaisia piirteitä. Isomaa 
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ja Lahtinen toteavat, että luonnon roolia ajatellen kotimaisessa ilmastofiktiossa arktinen 

alue säilyy usein elinkelpoisena seutuna siinä missä eteläinen Eurooppa tuhoutuu joko 

merenpinnan tai muiden ongelmien seurauksena. Tämä näkyy hyvin Teemestarin kirjassa, 

jossa tapahtumat sijoittuvat Kuusamon leveysasteille, missä elämä on radikaalisti 

huononneista elämisen olosuhteista huolimatta edelleen mahdollista. Myös Sarasvatin 

hiekassa Suomi selviytyy täpärästi megatsunamilta, joka pyyhkäisee melkein koko 

Euroopan alleen. 

Kotimaiseen nykydystopiaan kuuluu romaaneiden lisäksi myös esimerkiksi dystooppisia 

novelleja, runokokoelmia, lastenkirjallisuutta ja näytelmiä: esimerkiksi Sarasvatin hiekasta 

on tehty sarjakuvaversio sekä useita teatterisovituksia, ja Aku Louhimies on suunnitellut 

teoksesta elokuvaversiota. Kotimainen nykydystopia on noteerattu myös ulkomailla, sillä 

teoksia on käännetty useille eri kielille. Esimerkiksi Teemestarin kirjan englanninkielistä 

rinnakkaisteoksesta Memory of Water otettiin heti 50 000 kappaleen painos. 

Postapokalyptisistä kertomuksista on etenkin nuortenkirjallisuudessa tullut 

maailmanlaajuinen ilmiö, minkä seurauksena suomalaiset nuortenkirjailijat kirjoittavat 

muullekin kuin kotimaiselle yleisölle. (Isomaa & Lahtinen 2017, 12.) 

 

 

2.2.3 Apokalypsi ja postapokalypsi – maailmanlopun kirjallisuus 

 

Pirjo Lyytikäisen (1999, 206) mukaan kaunokirjallisuus on aina ammentanut ihmisiä 

koskettavista kriiseistä ja katastrofeista. Useimmiten kirjallisuus kuvaa yksityisiä tragedioita 

eli yksittäisten sankareiden tai sukujen tuhoa, mutta tiettyinä aikoina kulttuurien rappion 

ja tuhon kuvaukset nousevat ihmisen kuolevaisuuden ja haavoittuvuuden tematiikan 

rinnalle ja jopa ohi. Tällaisia virtauksia on esiintynyt kirjallisuudessa viime 

vuosisadanvaihteesta lähtien. 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella kuvattiin länsimaisen 

kulttuurin rappiota Ilmestyskirjan ja muun apokalyptisen kirjallisuuden avulla, kun taas 

1900-luvun loppupuolella alettiin kiinnostua uuden teknologian avaamista globaalin tuhon 

mahdollisuuksista.   
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Tuhon ja rappion kuvaukset liittyvät Lyytikäisen (1999, 206–207) mukaan kulttuuristen 

toiveiden ja ihanteiden romahtamiseen sekä menetyksen luomaan kulttuuriseen 

melankoliaan. Tämä melankolia juontaa juurensa menetetyistä illuusioista eli romantiikan 

idealismin kääntymisessä epäuskoksi suhteessa ”tuonpuoleiseen” ja yhteiskunnallisiin 

odotuksiin viime vuosisadan vaihteessa. Lyytikäinen puhuu ”Jumalan kuolemasta”, millä 

hän tarkoittaa vanhojen arvojen romahtamista ja ihmisten pettymistä poliittiseen 

demokratiaan ja moderniin ”massojen” kulttuuriin. Tämän romahtamisen seurauksena 

kirjailijat ja filosofit ryhtyivät työstämään menetystään tuhon ja rappion visioilla.  

Kirjallisuudessa syntyi 1800-luvun lopulla uusi rappiota korostava virtaus, dekadenssi5, 

jonka nimi viittasi alun perin erilliseen koulukuntaan 1880-luvun Ranskassa. Dekadenssin 

tematiikkaa on kuitenkin nähtävissä laajalti myös naturalistisessa ja symbolistisessa 

kirjallisuudessa. Kirjallinen dekadenssi oli yhteydessä laajempiin yhteiskunnallisiin 

antropologisiin ja filosofisiin dekadenssin esityksiin. Dekadentit omaksuivat ajatuksen 

omasta ajasta rappioaikana, joka synnyttää rappion runoutta. Dekadenssia on kritisoitu 

kirjallisuuden rappiosta eli huonosta kirjallisuudesta, mutta dekadentit itse ajattelivat 

mukautuvansa ”väistämättömään” eli siihen, että rappiokaudella voidaan luoda vain 

dekadenttia kulttuuria. Rappion kuvaukset liittyivät etenkin teknisen ja tieteellisen 

kehityksen uudenlaiseen tulkintaan, edistysuskon vastareaktioon. Monesti juuri tekniikan 

ja tieteen edistysaskeleet nähtiin osaksi rappioon johtavia prosesseja. Esimerkiksi 

teollistuminen, kaupungistuminen ja demokratisoituminen jäsennettiin rappioksi. 

(Lyytikäinen 1999, 207.) 

Rappion kuvaukset ja niiden kohteet ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana. 

Lyytikäinen (1999, 208, 211–213) toteaa, että historialliset rappion tuhon kuvaukset 

käsittelivät muinaisten kulttuurien tuhoa, kun taas naturalistisessa kirjallisuudessa 

analysoitiin rappiota oman ajan tapojen ja yhteiskunnallisen kehityksen valossa. 

Suomalaiset rappion symbolit syntyivät 1900-luvun taitteessa. Symbolistinen kirjallisuus 

siirsi tuhon näyttämön myyttihistorialliseen ympäristöön, ja Suomessa kansakunnan 

kriittistä tilaa puitiinkin Kalevalaa tulkitsemalla. Rappion kuvaajia olivat esimerkiksi Juhani 

                                                           
5 Dekadenssi oli kirjallisuuden ja taiteen suuntaus, jolle oli ominaista pessimistinen asenne kulttuurin 
kehitysmahdollisuuksia kohtaan. Dekadenssin edeltäjä ja tunnetuin kirjailija oli Charles Baudelaire (1821–
1867), jonka teosta Les Fleurs du mal (1957, Pahan kukkia) on luettu suorastaan dekadenssin manifestina. 
(Hosiaisluoma 2003, 140.) 
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Aho ja Eino Leino, joka kuvasi muun muassa kalevalaista kulttuuria tuhon partaalla 

näytelmässään Sota valosta (1900). Rappio liitetään Suomessa myös sosialismin nousuun 

ja työväestön herravihaan eli moderneihin ilmiöihin. Toisaalta suomalaisessa 

kirjallisuudessa on vaikuttanut myös nietzscheläinen dekadenssi, jossa etsitään 

uudistumista tuhosta, väkivallasta ja hävityksestä.   

Sarasvatin hiekassa tieteellisiin uhkakuviin maailman tuhoutumisesta liitetään erilaiset 

myyttiset kertomukset, joiden kautta uhkakuvat tehdään mahdollisiksi. Eri kansojen 

vedenpaisumusmyyttejä yhdistelemällä Sergei selvittää Cambaynlahden alle 

hautautuneiden kaupunkien historiaa, mutta samalla myös osoittaa uhkakuvan 

megatsunamista mahdolliseksi ja jopa todennäköiseksi. Teemestarin kirjassa myyttisyys 

liittyy puolestaan menneisyyteen, tuhon aikaiseen ajankohtaan. Luonnon ja yhteiskunnan 

tuhon lähtökohdat ovat muuttuneet kaukaiseksi myytiksi, jolle Noria pyrkii löytämään 

selitystä. Hän kysyy mielessään entismaailman ihmisiltä, miksi nykyiseen pisteeseen on 

päädytty. Yhteiskunnan epäkohtia puidaan siis teoksissa myyttien avulla.  

Itse termillä apokalypsi tarkoitetaan Roslyn Weaverin (2009, 174) mukaan ilmestystä ja 

paljastusta, jonkin piilossa olevan löytämistä. Nykyaikana termiä käytetään laajasti, ja sillä 

tarkoitetaan yleisesti ottaen jonkinnäköistä katastrofia. Koska katastrofi on laaja käsite, 

termillä onkin monenlaisia määrittelyitä termin määrittelijästä riippuen. Termillä kuvataan 

kuitenkin yleensä katastrofaalista tapahtumaa, johon liittyy ihmisten kuolemaa ja laajalle 

levinnyt maan tai urbaanin ympäristön tuho. Katastrofi voi olla luonnollinen – eli 

ympäristöllinen tai geologinen – tai vastaavasti tarkoituksellinen ja lähtöisin ihmisestä. 

Tarkoituksellisia katastrofeja ovat Weaverin mukaan esimerkiksi sota, kemikaalisen aseen 

kuten vaikkapa viruksen aiheuttama katastrofi sekä ydinaseiden käyttö. Katastrofi uhkaa 

monesti koko ihmiskuntaa, sillä esimerkiksi luonnonmullistukset sisältävät uhkan koko 

ihmiskunnan olemassaolon jatkumiselle. Postapokalypsillä taas viitataan katastrofin 

jälkeiseen tilaan. Monesti myös apokalyptisissä tarinoissa kuvataan jonkin verran 

katastrofin jälkeistä, uudelleenrakennuksen aikaa. Tämä pätee myös Sarasvatin hiekkaan, 

jonka epilogissa kerrotaan, kuinka katastrofista selvinneet henkilöhahmot alkavat rakentaa 

uutta maailmaa. 

Lyytikäisen (1999, 214–215) mukaan apokalyptiseen repertuaariin kuuluvat kriisi, välitila tai 

siirtymävaihe siinä missä kauhut, rappio tai uuden alun toivokin. Apokalyptisen 
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siirtymäkausiajattelun nykymuoto on kriisidiskurssi, jossa kriisissä on milloin yhteiskunta ja 

kulttuuri kokonaisuudessaan, milloin jokin osa-alue tai merkitys yleensä. Lyytikäinen 

toteaa, että jatkuvan kriisin tai siirtymävaiheen ajatus huipentaa vuosisadan vaihteen 

dekadenssiajattelun pessimistiset tendenssit, mutta toisaalta ajatus rappiosta kadottaa 

samalla merkityksensä. Hän huomauttaa, että säilyttääkseen merkityksensä kriisi tarvitsee 

vertailukohdakseen kriisittömän ideaalitilan. Historiallisessa ajattelussa ideaali sijaitsee 

menneisyydessä, ajassa ennen kriisiä, ja se saattaa näyttäytyä peruuttamattomasti 

menneenä. Usein menneisyyden ideaali kuitenkin asettuu myös muutoksen toivon ja 

toivotun tulevaisuuden kuvaksi. Myyttinen ajattelu korostaa puolestaan apokalypsin 

kauhun ja lopun aikojen tunnelmien liittymistä uudistumiseen ja vapahdukseen. 

Modernistisessa ajattelussa taas skepsis ja myyttinen vetovoima ottavat mittaa toisistaan.  

Teemestarin kirjassa vallitsee historiallinen ajattelu, sillä siinä ideaali sijaitsee juurikin 

menneisyydessä, ajassa ennen ilmaston lämpenemistä ja öljysotia. Teoksen nykyhetki on 

täynnä kurjuutta: luonto on muuttunut kitukasvuiseksi, ja ihmiset kärsivät makean veden 

puutteesta. Menneisyys näyttäytyy parempana ja terveempänä maailmana. Lyytikäisen 

määrittelyn mukaisesti menneisyyden ideaali asettuu kuitenkin myös toivon kuvaksi. Tämä 

näkyy esimerkiksi siinä, kun Noria ja Sanja löytävät Janssonin retkikunnan CD-levyt. Niistä 

he saavat tietää, että makeaa vettä on mahdollisesti vielä jäljellä. Se antaa tytöille toivoa 

paremmasta. Myös lopussa, kun Noria kirjoittaa teemestarin kirjaan muistiin oman 

tarinansa, esiintyy toivo siitä, että maailma voisi muuttua paremmaksi. Sarasvatin hiekassa 

on läsnä toisaalta ajatus menneisyyden ideaalista, toisaalta uudistumisesta ja 

vapahduksesta. Jo ennen katastrofia etenkin Amrita haikailee menneisyyteen, aikaan 

ennen ilmastonmuutosta ja liian pitkälle kehittynyttä teknologiaa. Katastrofin jälkeen on 

kuitenkin aistittavissa tietynlainen vapahdus, ikään kuin helpotus siitä, että kehittyneen 

teknologian aiheuttamat uhkakuvat on mahdollista välttää ainakin hetken ajan. Toisaalta 

samaan aikaan tapahtumien toistumien tulevaisuudessa tuntuu vääjäämättömältä. 

Lyytikäinen (1999, 216, 217) toteaa, etteivät modernistiset rappion ja kulttuurin tuhon 

visiot näkyneet Suomessa juuri lainkaan ennen sotia, eivätkä ne sopineet 50- ja 60-lukujen 

modernismiin ja ”osallistuvaan” realismiin. Vasta nykykirjallisuudessa kulttuurinen 

autiomaa ja tuhon uhkat muodostavat jälleen ja entistä vahvemmin kirjallisuuden 

perusmaiseman. Koska nykykirjallisuudelle on tyypillistä postmoderni lajirajojen 
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liukuminen ja sekoittuminen, se hyödyntää tieteiskirjallisuuden keinoja etsiessään lopun 

aikoja, katastrofeja ja ankeita tulevaisuudenvisioita.  

Myös M. Keith Booker ja Anne-Marie Thomas (2009, 53) toteavat, että tarinat luonnollisista 

ja yliluonnollisista katastrofeista ja niiden seurauksista ovat esiintyneet kirjallisuudessa 

hyvin pitkään. Ensimmäisenä postapokalyptisenä scifi-kertomuksena pidetään yleensä 

kuitenkin Mary Shelleyn tappavasta rutosta kertovaa teosta The Last Man (1826). Teosta 

seuraavien 120 vuoden aikana tieteiskirjallisuuden alle alkoi ilmestyä myös paljon muita 

apokalypsi- ja postapokalypsitarinoita. Booker ja Thomas pitävät Richard Jefferiesin teosta 

After London (1885) yhtenä tärkeänä virstanpylväänä alagenren kehittymisessä moderniin 

muotoonsa. Kuitenkin vasta elokuun 1945 Hiroshiman atomipommin sekä sen jälkeisten 

kylmän sodan ydinvoimajännitteiden jälkeen etenkin ydinvoimakatastrofeista kertovat 

apokalyptiset ja postapokalyptiset tarinat nousivat tieteiskirjallisuuden eturiviin. Monet 

1950-luvun scifi-elokuvat ja -romaanit kertovatkin katastrofeista, jotka ovat aiheutuneet 

tieteen vastuuttomasta hyödyntämisestä. Paradoksaalisesti tiede toimii usein – 

vastuullisesti käytettynä – myös välineenä, jonka avulla katastrofi lopulta saadaan 

ratkaistua.   

Soikkelin (2015, 297–298, 146) mukaan maailmanloppu on tieteiskirjallisuudessa 

järkyttäväksi tarkoitettu tehokeino, jota voidaan kierrättää loputtomiin ja jopa toistaa 

teoksessa. Maailmankaikkeutta tai aurinkokuntaa koskevat katastrofit ovat hyvin pitkässä 

aikaskaalassa erittäin todennäköisiä, mutta ne eivät toimi laajan aikaskaalansa vuoksi 

fiktiossa. Katastrofit, joissa uhattuna on pelkästään Maapallo tai ihmiskunta, ovat 

puolestaan melko epätodennäköisiä, mutta ne kiinnostavat ja kiehtovat lukijoita. Etenkin 

tarinat, joissa sivilisaatio murenee katastrofissa ja jättää ihmiskunnan rippeet jatkamaan 

elämäänsä, kiehtovat. Soikkeli toteaa, etteivät tällaiset tarinat välttämättä pyri 

varoittamaan jostain tietystä ekologisesta tai sosiaalisesta uhkasta, vaan voivat toimia 

kannanottona sille, että ”suhtautumisemme historiaan on muuttunut mielivaltaisen 

absurdiksi”. Hän myös huomauttaa, ettei dystopioita lueta pelkästään varoitustarinoina 

vaan oikeastaan päinvastoin, sillä dystopiat antavat myös miellyttäviä jännityksen 

väristyksiä – aivan kuin olisimme yhtä aikaa uhreja ja vartijoita. ”Dystopian eristetty 

maailma on perverssillä tavalla miellyttävän kapea aiheiltaan ja liikkumatilaltaan, aivan 

kuin näyttämö, jossa kaikki toiminta on korostetun merkitsevää”, Soikkeli toteaa. 
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Myös Kerridge (2000, 246) puhuu apokalyptisten tarinoiden viihteellisyydestä. Hänen 

mukaansa ekotrillereissä katastrofi on varoitus, joka on rakennettu näennäisesti 

pelottamaan meitä, jotta me muuttaisimme tapamme. Samalla se on kuitenkin myös 

nautinnon ja huvin lähde. Jännitys, jonka trilleri lukijalle luo, riippuu siitä, miten vaara 

purkautuu. Vaaran täytyy olla aidosti kauhistuttava, mutta sen täytyy olla myös juonen 

kontrollin alla, jotta hyvä loppuratkaisu on mahdollinen ja henkilöhahmojen selviytyminen 

taattu. Kerridgen mukaan tämä ambivalenssi, katastrofille flirttailu samaan aikaan 

turvallisuuden tunteen kanssa, antaa kuitenkin mallin myös omalle suhtautumisellemme 

oikeaa ekologista kriisiä vastaan.  

Maailmanlopun kuvaukset eivät muodosta omaa selkeää alalajiaan, johon nähden uudet 

kertomukset kirjoitettaisiin tai jota uudet kertomukset kommentoisivat. Luonnontieteet 

tarjoavat ainoastaan todennäköisyyksiä sille, mitä tulevina vuosituhansina saattaisi 

tapahtua, joten tieteiskirjallisuuden apokalyptiat ottavat mieluiten kantaa samoihin 

totaalisen tuhon mahdollisuuksiin, joita mediassa käsitellään päivittäin. Nämä 

mahdollisuudet voidaan jakaa kahteen luokkaan: sotiin ja ekologisiin maailmantuhoihin. 

(Soikkeli 2015, 299–300.) Soikkelin (2015, 300–303) mukaan postapokalyptiat testaavat 

käsityksiämme solidaarisuudesta: ”Maailma voi loppua paukahtaen sivilisaation ympäriltä, 

mutta järkyttävämpää on se, miten inhimillinen katoaa kitisten ja vinkuen ihmisten väliltä: 

kuvitelma maailman loppumisesta käy merkityspeliä lähimmäisyydestä.” Soikkeli myös 

katsoo, että ekologisten katastrofien voidaan ajatella olevan erilaisia museokierroksia 

sivilisaation saavutuksiin. Vaikka useimmat maailmanlopun kuvaukset ovat ikäviä ja verisiä 

tapahtumia, voi maailmanloppu olla hämmästyksen tehokeino myös siinä mielessä, että 

Maahan laskeutuu sivilisaation hävittyä hiljainen ja harmoninen tila. Tällöin voidaan kuvata 

meidän aikaamme inhimillisen kulttuurin korkeimpana saavutuksena ja aikakautena, jonka 

jälkeen seuraa pimeä ja barbaarinen vuosimiljoona. Toisaalta ekologinen katastrofi voi olla 

myös pelkkä ulkoinen tehokeino, sillä katastrofi kiinnittää huomiomme siihen, kuinka 

totaalisesti luonto voi muuttua ja miten totaalinen muutos voi vaikuttaa kulttuuriin.  

Koska apokalyptisiä tarinoita on kirjoitettu kautta aikain ja niitä kirjoitetaan edelleen, 

tuntuu apokalypsin ajatus toistavan itseään. Lyytikäinen (1999, 220) nostaakin esiin 

kirjallisuuden apokalypseihin liittyvän teeman ja kirjoittamisen paradoksin:  
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Ajatukset kaiken syövästä ajasta, omasta kuolemasta, koko maailman lopusta 

kietoutuvat kirjallisuudessa yhteen loputtomaksi apokalypsiksi. Onko niin, 

että kun kaikki muu tuhoutuu, teksti jää? – – Kirjallisuudessa toistuu loppu, 

mutta modernissa kirjallisuudessa kasvaa samalla tietoisuus toistumisesta. 

Maailmanlopun kirjoittaminen muuttuu ironiseksi tai parodioi itseään. Silti 

siitä on yhä uudelleen pakko kirjoittaa. 

Myös Christopher Palmer (2014, 159) esittää samankaltaisia ajatuksia todetessaan, että 

apokalyptiset tarinat muodostavat nykyisin tradition, joka toistaa rutiininomaisesti itseään. 

Ydinvoimakatastrofeja ja ekologisia romahduksia ei voida jättää kirjallisuudessa 

käsittelemättä, sillä ne ovat liian tärkeitä. Ne myös vetoavat meihin niin mielikuvituksen, 

tunteiden kuin toiminnankin tasolla. Apokalypsistä uhkaa kuitenkin Palmerin mukaan tulla 

klisee, koska olemme eläneet sen kanssa liian pitkään; sen kuvitteelliset ja vaikuttavat 

efektit ovat meille koko ajan tarjolla. Tarinoita lukiessamme me emme kohtaa loppua vaan 

loppuja. Katastrofi tapahtumana on niin tuhoava, että sen pitäisi olla uniikki, mutta 

tosiasiassa sillä on tusinoittain variantteja. Palmer toteaakin, että meidän pitäisi suhtautua 

skeptisemmin siihen, miten meillä on kirjallisuudessa tapana kuvitella katastrofin uhkaa. 
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3 VESI KONKREETTISENA ELEMENTTINÄ 

 

 

Vesi konkreettisena elementtinä liittyy niin Teemestarin kirjassa kuin Sarasvatin 

hiekassakin erityisesti ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin kuvauksiin sekä elämään ja 

kuolemaan – veteen elinehtona. Vesi on yksi ihmisen elämän perustarpeista, ja puute 

vedestä tai sen tiukka säännöstely voi johtaa kuolemaan. Toisaalta myös liika vesi, toisin 

sanoen tulva tai tsunami, voi aiheuttaa kuoleman nopeasti ja yllättäen. Lehtimäen ym. 

(2018, 7–8) mukaan vesi on noussut viime vuosina tärkeäksi maailmanlaajuisen 

yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi, mutta myös uudenlaisen, poikkitieteellisen 

akateemisen tutkimuksen kohteeksi. Yhteiskunta- ja ympäristötutkijoiden mukaan tulevien 

vuosikymmenten keskeisiä haasteita ovatkin yhtäältä kasvava vesitarve ja 

ilmastonmuutoksen aiheuttama veden puute ja toisaalta nousevan merenpinnan 

seuraukset ja vesimassojen tuhovoima. 

Teemestarin kirjan sanoin ”vettä eivät liikuta ihmisten murheet” (TK, 5). Veden mahti on 

jotain, mille ihminen ei voi mitään. Esimerkiksi Sarasvatin hiekan henkilöhahmot saavat 

kokea veden mahdin moneenkin kertaan, kun vesi eri elementeissään näyttää voimansa ja 

aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Vesi ja jää esitetään teoksissa kuitenkin kiehtovina ja upeina 

elementteinä, joita esimerkiksi Teemestarin kirjan päähenkilö Noria sekä Sarasvatin hiekan 

tutkijat ihailevat. Vaikka ihminen on monesti veden armoilla, on asialla myös toinen puoli, 

sillä valtaa pitävillä ihmisillä on ainakin hetkellisesti mahdollisuus päättää, kenelle puhtaat 

vedet virtaavat. Tässä luvussa tarkastelen sitä, miten konkreettinen vesi esiintyy 

tutkittavissa teoksissa ja millaisia merkityksiä siihen liittyy. 

 

 

3.1 Ilmastonmuutos ja ekokatastrofi 

 

Sekä Teemestarin kirjan että Sarasvatin hiekan dystooppiset tarinat sijoittuvat 

tulevaisuuteen. Teemestarin kirjassa tarkkaa vuosilukua tapahtumille ei ole annettu, joten 
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on lukijasta kiinni, miten kauas tulevaisuuteen tarinan haluaa sijoittaa. Lukijalle annetaan 

näin mahdollisuus pohtia, miten pian teoksen skenaariot voisivat olla mahdollisia teoksen 

miljöössä eli Suomessa. Sarasvatin hiekassa puolestaan mainitaan, että sen tapahtumat 

sijoittuvat vuoteen 2020 ja epilogi vuoteen 2026. Kun Teemestarin kirjan miljöönä toimii 

Skandinavian Unioni ja Uusi Qian, Sarasvatin hiekassa liikutaan niin Venäjällä, Intiassa, 

Suomessa kuin Grönlannissakin. Kummassakin teoksessa maailmaa koetteleva 

ilmastonmuutos on edennyt vaarallista tahtia. Teemestarin kirjassa makea vesi on 

loppumassa, minkä kerrotaan johtuvan monien asioiden summasta, muun muassa 

ilmastonmuutoksesta ja ihmisten välisistä sodista: 

Entismaailman ajan lopulla maapallo oli lämmennyt ja merenpinnat nousseet 
nopeammin kuin kukaan oli osannut ennustaa. Myrskyt raastoivat mantereita 
ja ihmiset pakenivat kodeistaan sinne, missä tilaa ja kuivaa maata vielä oli. 
Viimeisissä öljysodissa tapahtui onnettomuus, joka saastutti suurimman osan 
entisten Norjan ja Ruotsin vesivaroista ja teki alueista asuinkelvottomia.  
   Seurannutta vuosisataa nimitettiin Hämärän vuosisadaksi, ja sen aikana öljy 
oli kulunut loppuun. Suuri osa entismaailman teknologiasta katosi vähitellen. 
(TK, 68–69.) 

Jonkinlainen ekokatastrofi on siis tapahtunut paljon teoksen nykyhetkeä aikaisemmin. Vesi 

on ollut merenpinnan kohoamisen ja vesistöjen saastumisen myötä katastrofin keskiössä. 

Katastrofin ja sitä seuranneen makean veden vähenemisen myötä vedestä on tullut entistä 

tärkeämpi osa teoksen henkilöhahmojen jokapäiväistä elämää. Vesi – sen puute tai 

omistaminen – määrittelee sen, kuka selviää ja kuka ei. Alaluvussa 3.2 käsittelen enemmän 

sitä, millä tavoin veden puute ja sen säännöstely vaikuttavat henkilöhahmojen 

päivittäiseen elämään.  

Teemestarin kirjan päähenkilö Noria on kiinnostunut entismaailmasta, josta on saatavilla 

tietoa vain rajallisesti. Entismaailman ja nykyismaailman karttoja vertaillessaan hän 

huomaa, kuinka mannerten ja valtamerien ääriviivat ovat muuttuneet lähes 

tunnistamattomiksi: ”Hukkuneita saaria, rannikkotasankoja, suolan puremia jokisuistoja. 

Suuria kaupunkeja, jotka olivat nyt menneiden elämien vaitonaisia aaveita meren 

kääreessä, kaikkialla, kaikkialla.” (TK, 68.) Ilmastonmuutos on aiheuttanut luonnossa 

mullistuksia, ja etenkin vesi on saanut aikaan paljon tuhoa. Vedestä on tullut osittain tuhon 

symboli, vaikka veteen liittyy myös paljon muita merkityksiä. Luonto on muuttunut 

Noriankin elinaikana paljon: ”Toisessa suunnassa oli Kuolleen metsän takkuinen, hitaasti 
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kelottuva runkoryteikkö. Vielä lapsuudessani siellä oli kasvanut satunnaisia koivuja, jotka 

eivät ulottuneet vyötäröäni korkeammalle, ja kerran olin poiminut sieltä kokonaisen 

kourallisen puolukoita.” (TK, 12.) Elinvoimaiset metsät, ruokaviljelmät ja jäljellä olevat 

järvet ovat tarkoin vartioituja ja suljettuja siviileiltä. Myös alueen eläimistö on muuttunut: 

paarmoja ja muita hyönteisiä on jo niin paljon, että hyönteishuppujen käyttö ulkona on 

elintärkeää, ellei halua ihoaan täyteen pistoksia. Ilmastonmuutoksen seurauksena talvia ei 

enää ole ja lämpötilat putoavat harvoin alle kymmenen asteen. Noria haikailee mielessään 

tuhoutumattoman luonnon luo – aikaan, jolloin luonto on ollut ihmiselle muutakin kuin 

osoitus maailman muuttumisesta huonompaan päin.  

Öljyn lisäksi myös muut fossiiliset polttoaineet on joko käytetty loppuun tai niiden käyttöä 

on vähennetty runsaasti, sillä esimerkiksi aurinkoenergia on teoksessa itsestäänselvyys: 

”Sanjan vanhemmat olivat kertoneet, että katto oli aikoinaan ollut lähes tasainen eikä siinä 

ollut ollut aurinkopaneeleita. Minun oli vaikea kuvitella sellaista kattoa.” (TK, 20.) 

Ilmastonmuutos on aiheuttanut muutoksia, joihin ihmisten on täytynyt sopeutua – selvitä 

päivä kerrallaan: ”Selviytyminen nousi kaiken muun edelle. Kaikki, mitä ei pidetty 

välttämättömänä jokapäiväiselle hengissä pysymiselle, haipui pois.” (TK, 69.) Teoksessa 

huomio kiinnittyy ilmastonmuutoksen suoranaisen käsittelyn sijaan kuitenkin enemmän 

nykyhetkeen ja henkilöhahmojen jokapäiväiseen elämään, vaikka ilmastonmuutos ja 

ekokatastrofi ovatkin koko ajan taustalla mukana, etenkin Norian ajatuksissa.  

Sarasvatin hiekassa tietoisuus ilmastonmuutoksesta on koko ajan läsnä, minkä vuoksi 

teoksen voikin luokitella ilmastofiktioksi helpommin kuin Teemestarin kirjan. Oikeastaan 

kaikilla teoksessa mainittavilla veteen ja jäähän liittyvillä tutkimuksilla on linkki 

ilmastonmuutokseen ja teoksen lopun ekokatastrofiin, vaikka yhteys ei välttämättä 

olekaan heti teoksen alussa selkeä. Esimerkiksi Kari Alanen kehittelee Hangossa 

tuulimyllyä, joka pumppaa jään alta vettä ja hajottaa sen sitten hienojakoiseksi sumuksi. 

Teoksen lopussa Karin tunteva Sergei tajuaa, että tuulimyllyjä voidaan hyödyntää 

Grönlannissa, jossa niiden avulla voidaan tuottaa rannikoille keinotekoisia jäätiköitä. Ne 

hidastavat merenpohjan metaanikerrostumien sulamista, merenpinnan nousua sekä näin 

ollen ilmaston lämpenemistä. Susan Chengin Grönlannissa tekemä tutkimusretki 

kadonneen jääjärven löytämiseksi aloittaa puolestaan tutkimukset siitä, millainen vaikutus 

jäätikön sisään kadonneella vedellä on koko mannerjäätikköön. Sergein ja Amritan 
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tutkimukset Cambaynlahdella taas antavat vahvistuksen sille, että jättimäisen hyökyaallon 

syntyminen on mahdollista, eikä se olisi ensimmäinen kerta. Teoksen lopussa kaikki 

tutkimukset yhtyvät ja tutkijat keskittävät yhdessä voimansa torjuakseen suuren 

hyökyaallon eli megatsunamin syntymisen. Käsittelen megatsunamiin liittyviä asioita 

alaluvussa 3.2, sillä ne liittyvät keskeisesti veden mahtiin sekä elämään ja kuolemaan. 

Ilmastonmuutoksesta ja mannerjäätiköiden sulamisesta puhuminen Sarasvatin hiekassa 

muistuttaa mediassa muutaman viime vuosikymmenen aikana käynnissä ollutta 

ilmastonmuutoskeskustelua: tutkijat ovat muutoksesta hyvin huolissaan, mutta niin 

sanotun tavallisen kansan on vaikea sisäistää sitä, mitä ilmastonmuutos todellisuudessa 

tarkoittaa ja miten sitä vastaan on mahdollista taistella. Susanin luona Nugssuaqin 

tutkimusasemalla vieraileva toimittaja Pierre Chamberlain pohtii juurikin sitä, miksi 

ihmisten on vaikeaa ottaa ilmastonmuutosta tosissaan: 

Kun kaikki Susanin mainitsemat asiat laskettiin yhteen, näkymät olivat 
kieltämättä hiukan huolestuttavia. Itse asiassa oli merkillistä, etteivät ihmiset 
vieläkään olleet varsinaisesti huolissaan ilmaston lämpenemisen johdosta. 
Ehkä ilmaston lämpeneminen ja mannerjäätiköiden sulaminen nyt vain 
tuntuivat jollakin tavalla niin suurilta asioilta, että niihin oli vaikea suhtautua 
vakavasti. Hyvin suuriin asioihin sisältyi myös melkeinpä automaattisesti 
ajatus tietystä majesteettisesta hitaudesta. Ihminen ajatteli vaistomaisesti, 
että pienet asiat tapahtuivat nopeasti ja että paljon isommat asiat vaativat 
enemmän aikaa. Mutta se ei aina ollut totta. (SH, 145.)  

Trexler (2014, 205) toteaakin artikkelissaan ”Mediating Climate Change: Ecocriticism, 

Science studies, and The Hungry Tide”, että ilmastonmuutoksen kuvitteleminen on 

ihmiselle vaikeaa, sillä jo itse ilmastosta on vaikeaa muodostaa yhtenäistä kokemusta. 

Ilmastonmuutoksessa suoraa syy-seuraussuhdetta ei ole välttämättä nähtävissä, sillä yksi 

asia tai tapahtuma voi saada aikaan reaktion toisella puolella maapalloa. Selkeitä 

”roistojakaan” ei ole, vaan tapahtumien kulkuun vaikuttavat miljardit ihmiset ympäri 

maailmaa. Myös ilmastomuutoksen aikaskaalaa voi olla hankalaa hahmottaa, koska 

pienten asioiden muuttumisen vaikutukset saattavat näkyä ympäristössä vasta 

viidenkymmenen vuoden päästä. Fiktio voi auttaa meitä käsittelemään näitä vaikeuksia, 

mutta romaanin muoto ja kirjallisuudentutkimuksen asema tekevät Trexlerin mukaan 

tehtävästä vaikeamman. Hänen mukaansa lähestyttäessä ilmastonmuutosta fiktion kautta 
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on välttämätöntä tarkastella uudelleen perusoletuksia siitä, mitkä asiat romaaneissa ovat 

keskiössä.  

Trexlerin (2014, 205–206) mukaan viimeisen 30 vuoden aikana on julkaistu yli 200 fiktiivistä 

ilmastonmuutosta käsittelevää teosta – tänä päivänä luultavasti vielä monta kymmentä 

enemmän. Hän toteaa, että melkein jokaisessa tarinassa ilmasto muuttuu, jotta juoneen 

saataisiin aikaiseksi draamaa. Yleensä kertomukset sijoittuvat kauaksi tulevaisuuteen, jossa 

katastrofaaliset tapahtumat ja ilmastonmuutos ovat jo valloillaan. Kirjailijat luottavat 

mahdollisen mutta ennalta arvaamattoman, yhtäkkisen katastrofin ideaan, jossa tutut 

henkilöhahmot syöstään ennennäkemättömään lumimyrskyyn tai kuivuuteen. Jos romaani 

sijoittuu nykyhetkeen, mahdolliset rosvot eli petolliset energiayhtiöt, korruptoituneet 

hallitukset tai groteskit yksittäiset kuluttajat täytyy löytää. Suurin osa romaaneista sijoittuu 

tunnettuihin kaupunkeihin, mikä tekee mahdolliseksi ilmastonmuutoksen vaikutusten 

näyttämisen tuttuihin paikkoihin ja lajeihin. Tekemällä ilmastonmuutoksesta vaikuttavan ja 

mahtavan tarinat välttävät Trexlerin mukaan ne poliittiset ongelmat, joita me kohtaamme 

epämiellyttävässä nykyhetkessä yrittäessämme vaikuttaa ilmastonmuutokseen ennen kuin 

se ajautuu siihen dystopian pisteeseen, jota pelätään. 

Trexler (2014, 207) toteaa, että kun romaani toimii menestyksekkäästi ilmastonmuutoksen 

välittäjänä eli saa tieteellisen ilmiön näkymään kertomuksessa, romaanin mahdollisuudet 

muuttuvat. Ekokritiikin yksi tärkeimmistä oivalluksista on se, että paikat ovat 

kirjallisuudessa paljon rakentavampia kuin on aiemmin oletettu – ennen hahmot ovat 

olleet aina keskiössä. Ilmastonmuutosromaanissa taas asiat saavuttavat Trexlerin mukaan 

uudenlaisen merkittävyyden. Maisemat, eläimet, laitteet, ajoneuvot, rakennukset ja muut 

ihmiset ovat aina olleet rakentavia entiteettejä fiktiossa, mutta sulavat jäävuoret, globaalit 

ilmastomallit, aurinkoenergiateknologiat ja tipping pointit6 muuttavat kuitenkin aktiivisesti 

romaanin formaalisia mahdollisuuksia.  

Myös Kerridge (2000, 243–244) ajattelee, että ilmastonmuutoksen aikaskaala on yksi syy 

siihen, miksi ilmastonmuutosta on vaikeaa käsitellä niin todellisuudessa kuin 

kirjallisuudessakin. Kerridgen mukaan länsimaalaisille lukijoille ympäristölliset ongelmat 

ovat enemmänkin mahdollisuuksia kuin oikeita tapahtumia: kriisejä mieluummin 

                                                           
6 Tipping pointilla viitataan yleensä hetkeen, jolloin tiettyä ilmiötä tai muutosta – tässä tapauksessa 
ilmastonmuutosta – ei ole enää mahdollista pysäyttää.  
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rakennetaan kuin kohdataan, ja ne tapahtuvat mieluummin huomenna kuin nyt ja 

mieluummin muualla kuin lähellä. Koska ongelmat ovat niin abstrakteja, niitä voidaan aina 

lykätä ja pistää syrjään tärkeämpien, kiireisempien ja tutumpien ongelmien tieltä. Näin 

ollen todellisuus on koko ajan kyseenalainen. Ympäristöllisten ongelmien hämäryys 

aiheuttaa representaation ongelmia, joita realistinen kirjallisuus on alkanut hiljalleen 

käsitellä. 

Ympäristöllisistä ongelmista onkin tullut ensisijainen materiaali kliimaksin ja vapautuksen 

varaan rakentuville trillereille. Trilleri tekstilajina antaa lukijalleen mahdollisuuden toimia 

tirkistelevänä sivustakatsojana, kun maailmassa tapahtuu suurtuho. Esimerkiksi 

katastrofielokuvissa ympäristölliset vaarat eivät ole enää vaikeaselkoisia tai hämäriä, vaan 

katastrofit iskevät yksilöihin yhtäkkiä dramaattisesti, sillä yksilöt ovat sivuuttaneet selvät 

merkit mahdollisesta katastrofista. Tarinoissa keskitytään enemmänkin nopean toiminnan 

kuin hienovaraisen henkilöhahmojen kehityksen kuvaamiseen. (Kerridge 2000, 244.) Tämä 

pätee hyvin ekologiseksi jännitysromaaniksi tituleerattuun Sarasvatin hiekkaan, jossa 

henkilöhahmojen kuvaaminen jää tieteellisen tekstin ja dramaattisten käänteiden varjoon. 

Apokalypsikertomukset syntyvät Kerridgen (2000, 244) mukaan monesti 

luonnonsuojelijoiden peloista sitä kohtaan, että aika on lopussa. Ekokatastrofikertomukset 

ovat varoituksia ja herätyksiä, joita me tarvitsemme. Ne ovat opetustuokioita, jotka 

johdattavat meidät avaamaan silmämme juuri ajoissa. Kerridgen mukaan 

luonnonsuojelijoita on välillä syytetty siitä, että he haluavat ikään kuin elätellä 

maailmanlopun fantasioita haluamalla ekokatastrofitarinoiden olevan yhä hirveämpiä. Syy 

tähän voi kuitenkin olla siinä, että luonnonsuojelijat ovat monesti turhautuneita siihen, että 

katastrofiin johtaneita tilanteita tai olosuhteita ei ole teoksissa tuotu esiin, ja katastrofin 

jälkeen maailmaan palaa taas normaali tasapaino. Kerridge toteaa, että kirjailijoilla onkin 

tämän takia houkutus ennustaa katastrofeja ja hieman nautiskellakin siitä. Tämä on 

kuitenkin vahingollista luonnonsuojelijoita kohtaan, sillä se kertoo siitä, etteivät hekään, 

syvällä sisimmässään, ota uhkaa tosissaan. Apokalypsikertomukset, joissa on esillä 

voimattomuuden tunne, viestivät asenteesta, jonka mukaan asiat eivät tule muuttumaan.  

Sarasvatin hiekassa voimattomuuden tunne on toisaalta läsnä, mutta toisaalta teoksessa 

korostetaan tutkijoiden merkitystä katastrofin estämisessä. Vaikka lopun katastrofi onkin 

tietyllä tapaa vääjäämätön, katastrofiin johtavia asioita puidaan näkyvästi, ja niihin 
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yritetään saada ratkaisua. Ehkä tässä näkyykin teoksen tiedepainotteisuus; juonella tai 

katastrofilla ei niin sanotusti mässäillä, vaan tieteelliset faktat ovat pääosassa. Trillerin 

luonteeseen kuuluvasti jännittävän katastrofin kuvaamiselle annetaan kuitenkin teoksen 

lopussa paljon tilaa. Lahtinen (2017, 77) toteaakin, että tieteellinen vakuuttavuus on 

olennainen osa Isomäen kirjailijakuvaa suomalaisten ekodystopioiden mestarina. Hänen 

kaunokirjallisia teoksiaan markkinoidaan tieteellisen asiantuntijuuden voimin, jopa 

tiedekirjallisuutena. Toisaalta, kuten Lahtinen huomauttaa, Isomäen rohkea ja 

mielikuvituksellinen tapa popularisoida ja kuvittaa unohdettuja tieteellisiä teorioita 

muistuttaa siitä, että teokset ovat kuitenkin spekulatiivista fiktiota eivätkä 

tiedekirjallisuutta. 

Sarasvatin hiekassa näkyy hyvin myös se, millaisesta aikaskaalasta esimerkiksi 

Cambaynlahden alta löydetyissä kaupungeissa on kyse – kaupungit ovat vajonneet mereen 

tuhansia vuosia sitten. Ison aikaskaalan avulla on mahdollista havainnollistaa, etteivät 

luonnon muutokset tapahdu hetkessä, vaan ne tarvitsevat paljon aikaa. Teoksessa liikutaan 

muutenkin paljon ajassa erilaisten myyttien ja kertomusten avulla. Näistä kertomuksista ja 

tieteellisistä tutkimuksista muodostuu eräänlainen yhteinen tarina siitä, miten maailma on 

tuhansien vuosien aikana muuttunut. 

Sekä Sarasvatin hiekassa että Teemestarin kirjassa pohditaankin jonkin verran sitä, miten 

teosten nykyhetken tilanteeseen on päädytty. Teemestarin kirjassa kritisoidaan etenkin 

entismaailman ihmisiä ja heidän valintojaan: 

”Ei maksa vaivaa ajatella heitä, Noria. Eivät hekään ajatelleet meitä.”  
   Olen yrittänyt olla ajattelematta heitä, mutta heidän entismaailmansa 
vuotaa meidän nykyismaailmaamme, sen taivaaseen, sen tomuun. Vuosiko 
nykyismaailma, maailma joka on, koskaan heidän maailmaansa, maailmaan 
joka oli? Kuvittelen yhden heistä seisomaan sen joen äärelle, joka on nyt kuiva 
arpi maisemassamme, naisen joka ei ole nuori eikä vanha, tai ehkä miehen, 
sillä ei ole merkitystä. Hänen hiuksensa ovat vaaleanruskeat ja hän katsoo 
ohitse ryöppyävään veteen, joka on ehkä mutaista, ehkä kirkasta, ja jokin, 
mitä ei ole vielä ollut, vuotaa hänen ajatuksiinsa.  
   Haluaisin ajatella että hän kääntyy ja menee kotiin ja tekee yhden asian 
toisin sinä päivänä sen vuoksi, mitä on kuvitellut, ja jälleen seuraavana 
päivänä, ja taas sitä seuraavana.   
   Ja kuitenkin näen hänet uudelleen, toisena, joka kääntyy pois eikä tee 
mitään toisin – –. (TK, 30.)   



47 
 

Noria pohtii sitä, kuinka entismaailman ihmiset olisivat voineet tehdä erilaisia valintoja, 

mahdollisesti jopa pysäyttää ilmastonmuutoksen ja makean veden loppumisen. Miksi he 

eivät välittäneet? Eivätkö he tienneet tuhoavansa maapalloa? Kuten Noriakin toteaa, 

menneisyys vuotaa kysymättä lupaa nykyisyyteen, mutta on mahdotonta tietää, vuotaako 

nykyisyys myös menneisyyteen. Virheiden tapahtuminen huomataan monesti vasta silloin, 

kun on jo liian myöhäistä. Onko siis ratkaisuja ja tulevaisuuden suuntaa muuttavia tekoja 

mahdollista tehdä tarpeeksi aikaisin, vai ymmärtävätkö ihmiset aina vasta liian myöhään, 

että tekoihin olisi ryhdyttävä? Haluavatko ihmiset edes muuttaa tulevaisuutta? Noria saa 

monet ajatuksensa äidiltään, joka on tieteentekijänä kiinnostunut entismaailmasta ja 

maapallon kehityksestä. Hän ei luota sokeasti valtion kirjoittamaan historiankirjoitukseen, 

vaan on sitä mieltä, että ihmisillä on ollut vaikutusta maapallon tilan heikkenemiseen: 

”Maailma muuttui”, hän oli sanonut. ”Useimmat uskoivat, että se muuttui 
itsestään, vaati omakseen sen, minkä aika oli täysi. Mutta paljon tietoa katosi 
Hämärän vuosisadalla, ja on niitäkin, jotka uskovat, että ihmiset muuttivat 
maailman, tahtomattaan tai tahallaan.”  
   ”Mitä sinä uskot?” olin kysynyt.  
   Hän oli pitkään hiljaa ja sanonut sitten: ”Uskon, että ilman ihmisiä maailma 
ei olisi sama kuin se on nyt.” (TK, 45.) 

Mahdollisten tulevaisuuskuvausten avulla lukijalle annetaan ajattelemisen aihetta: Voiko 

meidänkin maailmamme tuhoutua? Entä voisinko minä tehdä jotain toisin, jottei 

maailmallemme kävisi samalla tavalla? Teemestarin kirjan kohdalla lukija voi kokea, että 

hän on osa niitä entismaailman ihmisiä, joista Noria puhuu. Tämä on kuitenkin jollain tapaa 

helpottavaa, sillä se merkitsee sitä, että meillä on vielä aikaa muuttaa tarinamme kulkua, 

jos vain ymmärrämme ryhtyä tekoihin tulevaisuutemme pelastamiseksi.   

Keira Hambrickin (2012, 132–133, 140–141) mukaan lukijat ottavat apokalyptisen 

kirjallisuuden hyvin vakavasti. Psykologit ovat selvittäneet, että ei-fiktiiviset tuomionpäivän 

skenaariot aiheuttavat lukijoissa huolta jopa siinä määrin, että huoli ympäristöä uhkaavista 

asioista vaikuttaa heidän subjektiiviseen hyvinvointiinsa. Tieteisfiktion kuvaukset oikean 

maailman ongelmista antavat kuitenkin lukijoille mahdollisuuden fiktiivisen maailman 

kytkemiseen irti oikeasta maailmasta. Tämä luo mielikuvituksellisen tilan, joka antaa 

lukijoille mahdollisuuden punnita näiden kahden maailman välisiä yhteyksiä 

merkityksellisesti. Tieteellinen fiktio ei Hambrickin mukaan selkeästi osoita, että fiktiivisen 

maailman olot pohjautuisivat todelliseen maailmaan tai kuvaisivat sen tulevaisuutta, mikä 
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auttaa lukijaa erottamaan oikean ja fiktiivisen maailman toisistaan. Fiktiiviset maailmat 

kutsuvat lukijoita tulemaan osaksi niiden maailmaa, hyväksymään maailma sellaisena kuin 

se on ja ymmärtämään, kuinka se toimii. Kun lukijat ymmärtävät, miten fiktiivinen maailma 

toimii, heillä on mahdollisuus tuoda oma kokemuksensa mukanaan oikeaan maailmaan. 

Sen avulla he voivat tarkastella mahdollisia tulevaisuuksia ja pohtia ratkaisuja esimerkiksi 

ilmastonmuutosta käsitteleviin ongelmiin.  

Hambrick (2012, 132) nostaa esiin Barry Brummettin (1991) apokalyptisen retoriikan jaon 

kahteen alagenreen, joita ovat premillennial ja postmillennial. Premillenniaaleille meidän 

ongelmamme eivät ole meidän syytämme, vaan ne ovat merkki lähestyvästä 

maailmanlopusta, jota seuraa rauhan ja menestyksen aikakausi. Tämän näkökulman 

mukaan ilmastonmuutoskaan ei ole oikeastaan meidän ongelmamme, koska se on vain 

merkki saapuvasta maailmanlopusta, ja kärsimisen jakson jälkeen tulee kultainen aika. 

Postmillenniaalit taas ajattelevat, että me elämme jo tuota kultaista aikaa, ja ongelmat, 

joita kohtaamme, ovat meidän aiheuttamiamme ja meidän vastuullamme. Vastuuta 

esimerkiksi hiilidioksidipäästöistä ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä on siis otettava, 

jotta ekologinen kriisi olisi mahdollista välttää. Sekä Teemestarin kirja että Sarasvatin 

hiekkaa edustavat tätä postmillenniaalista retoriikkaa, sillä molemmissa teoksissa tuodaan 

esiin ajatus vastuusta ja siitä, että meidän tulee korjata aiheuttamamme ongelmat. Näistä 

ongelmista suurin on ilmastonmuutos.  

Kun Teemestarin kirjassa kritiikki kohdistuu menneisiin sukupolviin, Sarasvatin hiekassa 

kritiikkiä saavat sen sijaan osakseen 1900-luvun lopun ja 2000-luvun ihmiset, joihin myös 

teoksen henkilöhahmot itse lukeutuvat. He tiedostavat, että heidän aikansa ihmiset ovat 

tehneet asioita väärin esimerkiksi luontoa kohtaan ja kokevat, että ihmiset ovat ikään kuin 

unohtaneet omat juurensa ja yhteytensä menneisyyteen. Amrita ja Sergei ajattelevatkin, 

että nykyihmisten tulisi hyödyntää niitä ikivanhoja viisauksia ja keksintöjä, jotka ihmiset 

ovat ajan mittaan unohtaneet: 

Ehkäpä vanhat kirjat, jopa hyvin vanhat kirjat, voivat edelleen sisältää 
viisautta ja tietoa, kirkkaita mutta raskaan harmaan pölykerroksen alle 
pitkäksi aikaa unohtuneita helmiä, kirkkaita kristallisia hiekanjyviä, joista voisi 
olla paljon hyötyä ja iloa, ajatteli Sergei. On niin paljon asioita joita emme, 
tällä hetkellä, tee kovin älykkäällä tavalla. Ehkä joku muu on joskus tehnyt 
samat asiat viisaammin ja paremmin, kestävämmällä tavalla, vähemmän 
vahinkoa ja murhetta aiheuttavalla tavalla. (SH, 104.)  
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Molemmissa teoksissa on havaittavissa myös kritiikkiä nykyajan teknologista ja tieteellistä 

kehitystä sekä kulutuskulttuuria kohtaan. Entismaailman rikkinäisiä elektroniikkalaitteiden 

osia muovihaudasta kaivaessaan Noria ja Sanja ihmettelevät, miksi ihmiset ovat hylänneet 

hyväkuntoisia ja helposti korjattavissa olevia koneen osia. Noria toteaa: ”’Haluaisin 

kaivautua muovihaudan pohjaan asti. Ehkä silloin ymmärtäisin entismaailmaa ja ihmisiä, 

jotka heittivät tämän kaiken pois.’” (TK, 29.) Amrita ja Sergei pohtivat epilogissa puolestaan 

sitä, olisiko teoksen lopun megatsunami ollut vältettävissä: 

”Mitä luulet, oliko meillä missään vaiheessa todellista mahdollisuutta välttää 
tämä?” mietti Amrita. ”Tarkoitan, että oliko tämä väistämätöntä vai 
olisimmeko me voineet estää tämän, jos olisimme toimineet järkevämmin?” 
   Sergei katseli meren hautaamaa katua. 
   ”En tiedä”, sanoi Sergei. ”Ehkä.”  
   Sergei katsoi veden alla häämöttäviä kirjakaupan näyteikkunoita.  
   ”Mutta jos me olisimme onnistuneet, minä luulen että olisi tapahtunut 
jotain muuta. Tieteellinen ja teknologinen kehitys alkoi olla niin nopeaa, että 
uusia uhkakuvia nousi esiin koko ajan, yhä useammasta suunnasta yhtä aikaa. 
Jossakin vaiheessa onnemme olisi kuitenkin lopulta pettänyt.” (SH, 311–312.)  

Teoksissa onkin nähtävissä joitakin ekotopisia piirteitä. Soikkelin (2015, 149, 153) mukaan 

ekotopia käsitteenä ja omana lajinaan syntyi 1960-luvulla reaktiona teknologiselle 

optimismille. Ekotopiat ovat olleet puheenvuoroja esi- tai antiteknologisesta 

yhteiskunnasta tai vastaavasti esitelleet uudenlaista utooppista teknologiaa. Soikkelin 

mukaan tieteisfiktion avulla voimme kyseenalaistaa tapamme ymmärtää teknologiaa ja 

kiinnittää huomiomme niihin teknologioihin, jotka muuttavat ihmiskuvaamme. Teknologia 

on paljon muutakin kuin kiiltäviä ja välkkyviä koneita; ekofilosofiassa määritelmän alle 

voidaan luokitella myös käsityötaito.  

Teemestarin kirjassa henkilöhahmot elävät maailmassa, jossa ei ole modernin ajan 

mukavuuksia tai teknologisia keksintöjä. Jopa perustarpeiden, kuten ruoan ja juoman, 

hankkiminen tuottaa hankaluuksia. Käsityötaitoja arvostetaan, mikä näkyy esimerkiksi 

siinä, miten Noria arvostaa ystävänsä Sanjan kykyä korjata muovihaudasta löytämiään 

esineitä ja keksiä niille uusia käyttötarkoituksia. Hahmojen käyttämät viestimet sisältävät 

kehittynyttä teknologiaa, mutta niistä on tehty hyvin yksinkertaisia ja alkeellisia. Sama 

pätee aurinkoenergialla toimiviin helivaunuihin. Elämän riisuminen monimutkaisesta 

teknologiasta näyttää, mitkä asiat elämässä ovat loppupeleissä tärkeitä. Toisaalta se myös 

näyttää, että epätasa-arvoisuutta ja ongelmia esiintyy niin modernissa ja teknologisesti 
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kehittyneessä kuin yksinkertaisessakin kulttuurissa. Vaikka entismaailmassa teknologia on 

ollut keskeisessä osassa elämää, on yhteiskunta kuitenkin ajautunut lopulta siihen 

pisteeseen, että yksi ihmisen elämän perustarpeista – puhdas juomavesi – on vaarassa 

loppua. 

Sarasvatin hiekassa taas hyödynnetään tieteenteossa uutta ja modernia teknologiaa, 

mutta samaan aikaan teoksessa kritisoidaan sitä, millä tavoin teknologian kehittyminen on 

lisännyt erilaisia uhkakuvia. Etenkin Amrita pohtii sitä, miten teknologiasta on tullut liiankin 

iso osa ihmisten elämää länsimaisissa yhteiskunnissa. Miten käy, jos sähköt menevät poikki 

ja pohja koko nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnalta viedään? Ihmiskunta on kehittynyt 

siihen pisteeseen, etteivät kaikki osaa enää universaaleja perusasioita, kuten tulentekoa. 

Ihminen on vieraantunut luonnosta, jonka kanssa se on tuhansia vuosia elänyt 

symbioosissa. Voidaankin ajatella, että teoksen lopussa vesi ikään kuin tsunamin muodossa 

antaa varoituksen ja opetuksen ihmiskunnalle, joka on omalla toiminnallaan tuhonnut ja 

muokannut luontoa: ”Me olimme pitkään todella onnekkaita”, sanoi Sergei. ”– – Oli ehkä 

väistämätöntä, että onnemme kääntyisi jossakin vaiheessa.” – – ”Ehkä oli parempi, että 

tämä tapahtui nyt eikä sitten, kun ydinjätteitä olisi ollut tuhat kertaa enemmän”, sanoi 

Amrita. (SH, 312.) Amritan kommentista käy hyvin ilmi juurikin tsunamin varoittava 

merkitys. Jos rannikoiden ydinvoimaloita ei olisi saatu suljettua tai jos voimaloita olisi ollut 

paljon enemmän, hyökyaallon aiheuttama tuho olisi ollut paljon suurempi. Todennäköisesti 

niin suuri, että koko ihmiskunta olisi pyyhkiytynyt maan päältä. 

Jonkinlainen kaipuu esi- tai antiteknologiseen yhteiskuntaan on siis molemmissa teoksissa 

olemassa. Monissa dystopioissa ja postapokalyptisissä tarinoissa tunnutaankin palaavan 

usein ainakin osittain antiteknologiseen maailmaan vastapainona nykyisyyden teknologiaa 

pursuvalle maailmalle. Soikkeli (2015, 304) tuo esiin kiinnostavan ajatuksen siitä, mille 

apokalypsitarinoiden suosio voisi perustua. Hän toteaa, että tarinat kertovat käänteisellä 

logiikalla oman aikamme yltäkylläisyydestä ja samalla pakottavat huomaamaan, miten 

teknologiasta on tullut epämääräisen luonnollinen osa arkipäiväämme: ”Vasta silloin, kun 

koko yhteiskunta romahtaa ympäriltä, voimme nähdä teknologian taanneen 

hyvinvointimme.” Ehkä tällä Soikkeli viittaa juuri siihen, että teknologia on kehittynyt jo niin 

pitkälle, ettemme enää osaa nähdä, millaista elämä olisi ilman sitä. Samaan aikaan kun 

teknologia kehittyy, kasvavat myös tuhon riskit. Tällöin elämä on jatkuvaa tasapainoilua 
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teknologian hyötyjen ja haittojen välillä. Tarvitaan vain yksi onnettomuus, sota tai 

luonnonkatastrofi, ja koko yhteiskunta voi romahtaa. 

Vaikka Teemestarin kirja ja Sarasvatin hiekkaa ovat dystooppisia tarinoita, on niillä 

molemmilla toiveikkaat lopetukset. Sarasvatin hiekan viimeiset virkkeet katsovat kohti 

tulevaisuutta: ”He matkasivat määrätietoisina, koska olivat päättäneet rakentaa uudestaan 

kaiken sen mikä oli tuhoutunut, tai ainakin sen, mikä olisi uudelleen rakentamisen arvoista. 

Sillä kun kaikki on menetetty, kaikki on yhä jäljellä.” (SH, 314.) Lahtinen (2017, 81) 

toteaakin, että Sarasvatin hiekassa toistuu moderneille dystopioille ja postapokalypseille 

yleinen, utooppisen toivon elementin sisältävä asetelma: pieni joukko selviytyneitä alkaa 

jälleenrakentaa länsimaista kulttuuria ja parempaa maailmaa.  Teos ei kuitenkaan pääty 

yksiselitteisesti unelmaan ekologisesti kestävämmästä kulttuurista vaan teoksen lopun 

ilmastonfiktiolle tyypillinen teknologiakriittisyys yhdistyy ajatukseen kulttuurin noususta ja 

tuhosta, historian ja luonnonkatastrofien kierrosta. Lahtinen huomauttaa, että teos päättyy 

ilmastofiktiolle tyypillistä didaktiivisuutta ajatellen yllättävän hauraaseen toiveeseen 

ihmiskunnan hitaasta kehityksestä kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa.  

Myös Teemestarin kirja päättyy toiveikkaasti, sillä vaikka Noria todennäköisesti kuoleekin, 

hän jättää jälkeensä oman tarinansa: ”Minä päätyn ehkä tähän, mutta tulee toisia, jotka 

kantavat tarinaa eteenpäin. Ehkä jokin pieni pala maailmasta on heidän jälkeensä ehjempi.” 

(TK, 262.) Norian kuolema saa aikaan myös sen, että Sanja lähtee Norian äidin luokse 

Xinjingiin Janssonin retkikunnan CD-levyt mukanaan. Hän on vakuuttunut siitä, mitä hän 

itse haluaa jättää maailmalle perinnöksi: ”’En tiedä, mitä te haluatte tehdä, rouva Kaitio’, 

Sanja lopulta sanoo. ’Mutta minä tiedän, mitä minun on tehtävä.’” (TK, 266.)  

Vaikka suurin osa dystooppisista teksteistä tarjoaa yksityiskohtaisen ja pessimistisen 

esityksen kaikista hirveimmistä yhteiskunnallisista vaihtoehdoista, Baccolinin ja Moylanin 

(2003, 6–7) mukaan muutamat ottavat vaikutteita utopiasta pitäessään yllä toivon 

horisonttia. He puhuvatkin kriittisen dystopian genrestä, jonka edustajia ovat esimerkiksi 

Pat Cadigan, Kim Stanley Robinson, Marge Piercy ja Ursula K. Le Guin. Dystopia on 

Baccolinin ja Moylanin mukaan perinteisesti melko ankea ja masentava genre, jonka 

tarinoissa on vain vähän tilaa toivolle. Klassiset dystopiat pitävät yllä utopian toivoa sivujen 

ulkopuolella, jos ollenkaan. Tällöin ne toimivat varoituksina, joiden avulla lukijoiden on 

mahdollista päästä pakoon tarinoiden pessimistisiä tulevaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan ole 
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mahdollista monille klassisten dystopiatarinoiden henkilöhahmoille. Esimerkiksi Vuonna 

1984 -teoksen tai Uljas uusi maailma -teoksen päähenkilöt – Winston Smith, Julia, John the 

Savage ja Lenina – ovat kaikki autoritaarisen yhteiskunnan murskaamia; heille ei ole luvassa 

uuden oppimista tai pakenemista.  

Uudet kriittiset dystopiat antavat kuitenkin niin lukijoille kuin henkilöhahmoillekin 

mahdollisuuden toiveikkuuteen. Monitulkintaiset, avoimet loput pitävät yllä utopian 

vaikutteita. Hylkäämällä perinteisen yksilön kukistamisen teoksen lopussa kriittinen 

dystopia avaa tilaa kilpailulle ja vastapuolen kollektiivisille subjekteille, joiden luokka, 

sukupuoli, rotu, seksuaalisuus tai muu asema ei ole hegemonisen hallinnan kelpuuttamaa. 

Kriittiset dystopiat monesti sumentavat oletettuja dystopian rajoja genrenä ja näin ollen 

myös laajentavat sen luovaa potentiaalia kriittiselle ilmaisulle. (Baccolini & Moylan 2003, 

7.) Sekä Teemestarin kirjan että Sarasvatin hiekan voisi luokitella kriittiseksi dystopiaksi, 

sillä ne sisältävät vastarinnan mahdollisuuden, ja niiden avoimet loput luovat ainakin 

hetkellisesti toivoa paremmasta maailmasta. Vaikka molemmissa teoksissa henkilöhahmot 

tavallaan kukistetaankin, tämän kukistamisen seurauksena syntyy jonkinlainen uusi 

vastarinta ja mahdollisuus muutokselle. Klassisissa dystopioissa tällaista toiveikkuutta ei 

ole. 

Soikkelin (2015, 150) mukaan totalitaarisiin maailmoihin sijoittuvat dystooppiset 

katastrofit ovat niin laajoja, että ne vievät pohjan paikallisen kulttuurin saavutuksilta. 

Samalla syntyy kuitenkin poikkikulttuurisia selviämiskeinoja. Soikkeli nostaa toiveikkaista 

dystopiatarinoista esiin juuri Teemestarin kirjan ja Sarasvatin hiekan. Hän toteaa näin: 

”Emmi Itärannan palkitussa Teemestarin kirjassa (2012) sopeudutaan ekologiseen ja 

sosiaaliseen dystopiaan, mutta vastarinta ei synny jousipyssy kädessä, vaan zeniläisestä 

vesifilosofiasta. Yhtä toiveikas on Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa (2005). Siinäkin 

globaalin mittaluokan katastrofi yhdistää kulttuureja eri puolelta maailmaa luoden uutta 

tietoisuutta veden kätkemästä maailmasta.” Molemmissa teoksissa vesi on siis keskeisessä 

osassa toivon ja paremman maailman rakentamisessa – Teemestarin kirjassa filosofian, 

Sarasvatin hiekassa tiedon ja tieteen kautta. 
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3.2 Vesi elinehtona ja veden mahti 

 

Sekä Teemestarin kirjassa että Sarasvatin hiekassa korostetaan veden itsenäistä olemusta: 

se ei ole riippuvainen mistään vaan virtaa omaa vauhtiaan. Seuraava sitaatti löytyy 

Teemestarin kirjan prologista (s. 5) sekä sivulta 260. Noria on ollut vankina omassa 

kodissaan seitsemän viikkoa, minkä jälkeen veden tulo taloon on viimein katkaistu: ”Asetin 

leilin suun hanan metallia vasten. Puhuin sille kauniisti ja puhuin sille rumasti ja saatoin 

huutaa ja itkeäkin, mutta vettä eivät liikuta ihmisten murheet. Se virtaa vauhtiaan 

hidastamatta tai kiihdyttämättä maan pimeydessä, siellä missä vain kivet kuulevat.” 

Sitaatissa korostuu veden omaehtoisuus, vaikka tosiasiassa veden tulon on katkaissut 

teoksessa valtaa käyttävä armeija. Toisaalta vesi ei siis kuulu kenellekään, mutta toisaalta 

armeijalla on valtaa päättää, kenelle vesi virtaa ja kenelle ei. 

Teemestarin kirjan henkilöhahmojen jokapäiväinen elämä pyörii veden ympärillä, sillä vesi 

on elintärkeää hengissä pysymiseksi. Kun vedestä on pulaa, myös oma elämä on vaarassa 

loppua. Se, mikä on kunkin ihmisen tai perheen kuukausittainen vesikiintiö tai kuinka paljon 

vettä saa ostettua, määrittää heidän elämäänsä. Henkilöhahmojen välillä vallitsee selvä 

luokkajako, mikä näkyy siinä, että rikkaat ja armeijan palveluksessa olevat saavat enemmän 

ja parempaa vettä kuin muut kyläläiset. Armeijan kanssa tekemisissä olevat voivat saada 

vettä myös ”pimeästi” erilaisia palveluksia vastaan, mikä korostaa armeijan valtaa ja 

asemaa entisestään. Norian pieni kotikylä on köyhää aluetta, mikä myös osaltaan vaikuttaa 

veden saatavuuteen ja puhtauteen. Lähikaupungit Kuusamo ja Kuolojärvi ovat isompia ja 

vauraampia, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että Norian perhe tekee isommat ostoksensa 

siellä. Kylässä juomavesi on puhdistettua suolavettä, kun taas isommissa kaupungeissa 

esimerkiksi teemestarit saavat käytettäväkseen myös makeaa luonnonvettä. 

Vesikiintiöiden täyttymistä ja muita veteen liittyviä asioita valvovat vesivalvojat, jotka ovat 

pelättyjä henkilöitä kansalaisten keskuudessa. Heillä on valtaa, jota he käyttävät surutta 

hyväkseen vesirikosten varjolla: 

Ajattelin vesivalvojia, heidän liikkumattomia kasvojaan sinisten 
hyönteishuppujen takana, tasaista marssia heidän kulkiessaan kaksittain 
pitkin kylää tarkastamassa ihmisten kuukausittaista vesikiintiöiden käyttöä ja 
jakamassa rangaistuksia. Olin kuullut hakkaamisesta ja pidätyksistä ja 
sakoista, ja kylässä kiersi kuiskeita pahemmastakin, mutta en tiennyt, mikä oli 
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totta. Ajattelin vartioiden aseita: pitkiä, kiiltäviä sapeleita, joilla olin nähnyt 
heidän leikkaavan metallia, kun he olivat leikkineet kadulla vanhan naisen 
talosta takavarikoidun laittoman vesijohdon palasilla. (TK, 22–23.)  

Vakavista vesirikoksista seuraa rangaistus, josta merkkinä on rikollisen oveen maalattu 

(veden)sininen ympyrä. Kyläläiset karttavat merkittyjä taloja ja varovat puhumasta 

rikoksista ääneen: ”Seurasin Sanjaa kiertotielle. Hän vilkaisi ympärilleen, ja kun ketään ei 

näkynyt, hän kuiskasi: ’Taloa vartioidaan. Ympyrä ilmestyi oveen viime viikolla. Se on 

vakavan vesirikoksen merkki.’” (TK, 26.) Rikolliset suljetaan omaan taloonsa, minkä jälkeen 

heidät tapetaan omalla pihallaan. Näin valtionjohto konkreettisesti näyttää, miten 

rikollisille käy. 

Bookerin ja Thomasin (2009, 65) mukaan utooppiset yhteiskunnat on perinteisesti 

suunniteltu mahdollistamaan maksimaalinen yksilön potentiaalin toteutuminen, kun taas 

dystooppiset yhteiskunnat perustuvat yksilön alistamiselle. Yhteiskunnassa vallitseva 

alistaminen tai ahdistavat olot ovat yleensä liioittelua oloista, jotka ovat jo olemassa 

meidän maailmassamme. Näin ollen dystooppinen fiktio saa mahdollisuuden kritisoida 

oikean maailman tilanteita laittamalle ne äärimmäisen fiktiivisen yhteiskunnan 

vieraannuttavaan kontekstiin. 

Dystooppinen fiktio keskittyy usein tiettyihin avainmotiiveihin, jotka tavalla tai toisella 

pitävät sisällään vastakkaisuuden sosiaalisen kontrollin ja yksilöllisen halun välillä. Yleensä 

sosiaalinen kontrolli on kuitenkin yksilöllistä halua ylempänä. Viralliset instituutiot, kuten 

kirkot, koulut ja poliisi, säätelevät usein kansalaisten ajatuksia, mielikuvitusta ja käytöstä 

tarjoamalla yksilölle hyvin rajatun valikoiman vaihtoehtoisten näkökulmien tai 

vaihtoehtoisten elämäntyylien ilmaisuun. Länsimaiseen yhteiskuntaan kuuluvien 

yksilöllisen identiteetin tai yksilöllisen halun tyydyttämiseen liittyviä aktiviteettejä – kuten 

taide ja seksuaalisuus – yleensä rajoitetaan ja kontrolloidaan erityisen tarkasti 

dystooppisessa hallinnossa, usein esimerkiksi kehittyneen teknologian avulla. (Booker & 

Thomas 2009, 65–66.)  

Teemestarin kirjassa armeijan valta näkyy katukuvassa päivittäin, ja sen avulla säädellään 

yksilöiden käytöstä ja rajoitetaan mahdollisuuksia toisinajatteluun tai -tekemiseen. Säätely 

näkyy myös siinä, miten kansalaisille kerrotaan valikoivasti ja valheellisesti yhteiskunnan 

historiasta. Valtion harjoittamaan kontrollointiin ja kertomattomaan historiaan liittyy 
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keskeisesti vesi. Koska valtionjohto on menneisyydessään tehnyt kansalaisten kannalta 

huonoja päätöksiä, on vesipula kasvanut ja muuttunut vakavaksi ongelmaksi. Toisaalta 

vedenjakelu on myös äärimmäisen totalitarismin muoto, sillä sen avulla yhteiskunnan 

jäseniä voidaan helposti kontrolloida. Luultavasti tämän takia Menetettyjen maiden 

vesivaroja ei ole edes lähdetty tutkimaan – jos vettä olisi rajattomasti saatavilla, höllenisi 

valtion ote kansalaisista. Valtio on sotatilassa, mikä korostaa sen halua pitää kansalaisensa 

kurissa. Vastapainona jatkuvalle sosiaaliselle kontrollille ja kurjuudelle näyttäytyy 

teoksessa kuukekri, jolloin kyläläisille annetaan mahdollisuus kokoontua juhlimaan ja 

nauttimaan yhdessä sadon antimista. Vastarintaa kuitenkin esiintyy, sillä juuri kuukekrin 

aikaan kolme unionistia polttaa itsensä Kuusamossa paikallisen sotilashallinnon päämajan 

portailla mielenosoituksena Qianin miehitystä vastaan. Vastarinta kukistetaan kuitenkin 

heti alkuunsa. 

On mielenkiintoista, ettei Teemestarin kirjassa tuoda esiin koko Skandinavian Unionin 

johtajaa, vaan valtaa käyttää ainoastaan armeija. Monesti totalitaristisissa dystopioissa – 

kuten esimerkiksi Nälkäpelissä tai Vuonna 1984 -teoksessa – valtion johtaja on korotettu 

kaikkien yläpuolelle luomaan pelkoa. Teemestarin kirjassa komentaja Taro esitetään vallan 

ilmentymänä, sillä muita vallankäyttäjiä ei ole personoitu, tai ne esiintyvät tekstissä vain 

vähän. Myös majuri Bolinilla on valtaa, mutta hänen valtansa heikkenee tarinan edetessä. 

Hän on myös Kaitioiden perheen puolella toisin kuin Taro. Taron kerrotaan tulleen muualta, 

kaukaa Uuden Qianin eteläisestä maakunnasta, joten hänellä ei ole kylässä tuttuja niin kuin 

Bolinilla. Hän on valmis kitkemään kylästä kaiken rikollisuuden tavalla tai toisella. Taron 

valta näkyy teoksessa kahdella tavalla: yhtäältä Taro edustaa armeijan valtaa, kun taas 

toisaalta hänellä on teemestarin koulutus, joten hän on samalla veden vartija. Vaikka Taro 

onkin hylännyt entisen elämänsä, hän tuntee teemestariuden opit. Koska Taro tuntee opit, 

hän pystyy näyttämään valtansa esimerkiksi rikkomalla teeseremonian etikettiä tietoisesti.  

Vesi symboloi teemestareille puhtautta, minkä vuoksi teemaja ja sen ympäristö 

puhdistetaan ennen teeseremoniaa vedellä: ”Teemajan edustalla nurmikko kimalsi 

auringossa: isä oli pirskotellut sille vettä puhtauden symboliksi, kuten tapana oli” (TK, 34). 

Veden pirskottaminen ennen teeseremonian alkua kuuluu ainoastaan teemestarin ja 

mestarioppilaan tehtäviin, ja kenen tahansa muun toimittamana toimenpide tarkoittaa 
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seremonian saastuttamista (TK, 246). Kun seremoniaan vierailulle tullut Taro rikkoo tätä 

sääntöä, merkitsee se suurta epäkunnioitusta teemestaria kohtaan: 

En nähnyt Taroa heti. Sitten huomasin, että hän seisoi teemajan edessä ja 
pirskotteli nurmikolle vettä kivisestä altaasta. Nurmikon kostuttaminen 
vedellä tarkoitti teemajan ja sen ympäristön symbolista puhdistamista 
seremoniaa varten, eikä kenelläkään muulla kuin teemestareilla ja heidän 
oppilaillaan ollut lupa tehdä sitä. Suuttumus kohosi kitkeränä kurkkuun ja 
silmien taakse. (TK, 242.)  

Noria ei tässä kohtauksessa vielä tiedä, että Taro on saanut isältään koulutuksen 

teemestariksi ja näin ollen tietää tarkalleen, mitä tekee. Sitaatista käy hyvin ilmi se, miten 

tärkeitä erilaiset tarkat säännöt ja käytännöt ovat teeseremoniassa. Seremonia ei ole 

täydellinen, ellei siihen liittyviä sääntöjä noudateta. Pitkän seremonian tarkoituksena on 

hiljentyä teen äärelle, unohtaa ulkomaailman murheet ja herkistää aistit ympäröivälle ajan 

virralle. Opeissa korostetaan, että valta on aina vedellä, ei ihmisellä. Myös keskustelu 

seremonian aikana on rajattua: ”Yksi seremonian kirjoittamattomista säännöistä oli, että 

keskustelu sen aikana oli rajattu huomautuksiin veden ja teen laadusta, vuoden sadosta 

kastelualueilla, säästä, teeastiaston alkuperästä tai teemajan sisustuksesta.” (TK, 37–38.) 

Taro rikkoo myös tätä sääntöä täysin tietoisesti ja tuo esiin tilanteessa vallitsevan todellisen 

valta-aseman. Hän näyttää, ettei piittaa seremonian käytännöistä ja etenkään siitä 

ajatuksesta, että ihmisen valta on alisteinen veden vallalle. Loppupeleissä siis armeijan 

valta voittaa veden ja veden vartijan vallan. 

Kamppailu makeasta vedestä on henkilöhahmojen arjessa kovaa, ja koska puhdasta vettä 

on vain vähän tarjolla, esiintyy toreilla huijarimyyjiä. Sanja joutuu huijarin uhriksi, eikä hän 

ole asiasta mielissään: ”’Saamarin puoskari myi suolavettä’, hän sanoi ja survoi raivokkaasti 

mustia hiuksiaan korviensa taakse. ’En tajua miten se onnistui, maistoin vettä ensin niin 

kuin aina ja se oli juotavaa. Ukko kiskoi hirveää hintaa, joten ostin vain puoli leilillistä, mutta 

hukkaan menivät nekin rahat.’” (TK, 20.) Koska Sanjan perhe kärsii jo valmiiksi huonosta 

raha- ja vesitilanteesta, vaikuttavat tällaiset vastoinkäymiset suuresti perheen 

hyvinvointiin. Tämä näkyy esimerkiksi Sanjan pikkusiskon, Minjan, sairastumisena. Kylässä 

liikkuukin huhuja myös armeijan jakaman veden puhtaudesta: ”Torilla jaettava vesi oli 

toistaiseksi ollut puhdasta, mutta kylässä liikkui huhuja ihmisistä, jotka olivat kaupungeissa 

ja toisissa kylissä sairastuneet vesiannoksistaan. Sanja sanoi vanhempiensa kuiskailleen, 
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että armeija sairastutti ihmisiä tahallaan jakamalla likavettä.” (TK, 133.) Puute vedestä 

korostuu etenkin juuri sairaiden kohdalla: ”’Olisiko teillä antaa kupillinen vettä? Lapseni on 

janoinen ja sairas, ja olemme odottaneet tuntikausia.’ Sanja katsoi minua. Tämä oli uutta. 

Kylässä oli ollut pulaa vedestä ennenkin, mutta kukaan ei ollut koskaan joutunut 

kerjäämään vettä.” (TK, 135.) Vesivarannot ovat ehtyneet niin paljon, että sairaat ihmiset 

joutuvat kerjäämään vettä kadulla. Herää kysymys, haluaako armeija kenties muistuttaa 

kansalaisiaan vallitsevasta valtasuhteesta tai jopa karsia ihmisiä liikapopulaation varjolla. 

Kuten sitaatistakin käy ilmi, tämä on henkilöhahmoille uusi asia: ajat ovat huonommat kuin 

koskaan ennen. 

Norialle ja hänen vanhemmilleen vesikiintiöt eivät aiheuta vaivaa, sillä he pystyvät 

käyttämään tunturiin kätketyn lähteen vettä. He voivat käyttää vesikiintiön vettä runsaasti 

peseytymiseen ja puutarhanhoitoon, eikä heidän näin ollen tarvitse olla niin huolissaan 

siitä, onko vesi saastunutta. Kaitioiden vesikiintiö on myös tavallista isompi Norian isän 

teemestariuden vuoksi. Perhe kuuluukin niin sanottuun ylempään luokkaan, mikä näkyy 

monesti epäsuorasti Norian ja Sanjan keskusteluissa. Noria auttaa usein Sanjan perhettä 

antamalla salaa Sanjalle vettä pieniä korjaustöitä, esimerkiksi vesileilien korjaamista, 

vastaan. Vesi toimii teoksessa muutenkin usein maksuvälineenä, sillä esimerkiksi Norian isä 

lupaa Jukaralle helivaunun lainasta vastineeksi vettä, kun Noria ja isä lähtevät saattamaan 

Norian äitiä rautatieasemalle äidin muuttaessa Xinjingiin. Norian perheen asema ja etenkin 

teemestariuden harjoittaminen aiheuttaa osassa kyläläisitä paheksuntaa. Esimerkiksi kun 

Noria sairaalan pihalla pahoittelee, ettei voi antaa omasta vesiannoksestaan kaikille sitä 

tarvitseville, saa hän tylyn vastauksen: ”’Olisi pitänyt tajuta. Teemestarit ovat aina pitäneet 

itseään liian hyvinä tähän kylään’, nainen jatkoi.” (TK, 136.)  

Vaikka Kaitioiden perhe onkin suhteellisen varakas, aiheuttaa armeijan sotilaiden 

tunkeutuminen perheen maille ja lähteen väkivaltainen etsiminen kolauksen perheen 

elannolle. Teemestarin maja tuhotaan, eikä korvauksia anneta. Tuho on myös henkinen, 

sillä teemestarin maja on pyhä paikka, eikä siitä voi enää koskaan tulla samanlainen kuin 

aikaisemmin. Norian perheen koettelemukset ovat kuitenkin eri maata kuin esimerkiksi 

Sanjan perheen, joka käy lähes päivittäistä kamppailua siitä, miten he saavat veden 

riittämään koko perheelle. Teoksen loppupuolella jo itse vedestä puhuminen muuttuu 

kiusalliseksi, eivätkä Sanja ja Noriakaan enää mainitse koko sanaa, vaikka Sanja kulkeekin 
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jatkuvasti Norian luona hakemassa vettä: ”Vedestä puhuminen ei ollut muuttunut 

kiusalliseksi vain meidän välillämme, vaan koko kylässä. Oli liian helppoa kuulostaa 

erehdyksessä siltä, että joko ylpeili omalla vesitilanteellaan tai kerjäsi vettä toiselta.” (TK, 

177.) Vesi aiheuttaa teoksessa jännitteitä, ja varsinkin kätketyn lähteen paljastuminen 

kyläläisille muuttaa koko kylän sisäistä kemiaa. Vaikka lähteen paljastuminen ja sitä kautta 

lisääntyvät vesivarat ovatkin tietyllä tapaa helpotus, läsnä on koko ajan tietoisuus siitä, että 

leikki tulee todennäköisesti pian loppumaan.  

Vastakohta teoksessa vallitsevalle totalitaariselle yhteiskuntajärjestelmälle on 

teemestariudesta kumpuava zeniläinen filosofia. Teoksessa Suomen luonto ja 

suomalaisuus sekoittuvat mielenkiintoisesti itämaiseen elämänkatsomukseen, kulttuuriin 

ja luontoon. Tämä näkyy konkreettisimmin teemestariuden harjoittamisena. Suomen 

alueella kasvaa myös Suomen luonnolle epätyypillisiä kasveja, kuten teepensaita. 

Itämaisuus näkyy myös erilaisissa itämaisilta kuulostavissa nimissä. Korpua (2017b, 303) 

kiinnittääkin tähän huomiota artikkelissaan ”Spekulatiivinen fiktio valtakielen 

markkinoilla”.  Hän toteaa, että itäisen vallan vaikutus näkyy teoksessa tuttujen 

paikannimien puolittain itämaisina kirjoitusasuina, esimerkiksi Moskova on ”Mos Quan”. 

Henkilöhahmojen nimet ovat luettavissa yhtä aikaa sekä itämaisina että suomenkielisinä.  

Esimerkiksi Noria Kaitio, Mikoa Kaitio, Sanja Valama, Kira Valama, Jukara, Taro, Bolin ja 

Niiramo kuulostavat itämaisilta, kuten esimerkiksi Nokiankin nimi englanninkielisen korviin 

kuulostaa. Nimien ilmiasu on yleisesti ottaen sekoitus japanilaista ja kiinalaista kulttuuria, 

vaikka välillä teoksessa esiintyy myös venäläisiä paikannimiä sekä esimerkiksi venäläinen 

hellittelymuoto Minjuska. Korpuan mukaan eksoottiset, mutta ymmärrettävät nimet luovat 

etenkin kansainväliselle lukijakunnalle yhtäältä kuvan vieraasta kulttuurista ja toisaalta 

tartuntapintaa nykyiseen, globaaliin maailmaan – teos ja sen nimistö ovat kiehtovalla 

tavalla yhtä aikaa tuttuja ja vieraita. 

Itämaisen filosofian ja teemestariuden ytimessä on ajatus siitä, että teeseremoniassa kaikki 

ovat tasavertaisia:  

Muistutin itseäni ajatuksesta, joka oli rakennettu seremonian ytimeen: teen 
äärellä kaikki olivat tasavertaisia, vaikka heidän elämänsä eivät koskaan 
kohtaisi majan seinien ulkopuolella. – – Huomasin ajattelevani: voiko jossain 
olla maailma, jossa ihmisten ei tarvitse valita puoltaan, jossa kaikki voivat 
istua juomassa teetä ilman että valta kuuluu yksille ja pelko toisille? Se oli 
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maailma, josta teemestarit olivat aina uneksineet, jota he olivat rakentaneet, 
jota he olivat vartioineet – mutta oliko se koskaan ollut todellinen, voisiko se 
koskaan olla? (TK, 194.) 

Teemestarit taistelevat totalitaarisen yhteiskunnan ajatusta vastaan antamalla 

teeseremoniassa kaikille saman ihmisarvon. Näin ollen teemajan ulkopuolella valtaa 

käyttävien, esimerkiksi armeijan työntekijöiden, arvo teemajaan astuessa laskee, kun taas 

yhteiskunnan alimmassa luokassa olevien arvo nousee. Tasa-arvoisuus näkyy 

konkreettisesti siinä, että kaikkien teeseremoniaan tulevien vieraiden tulee kumartua 

pienestä oviaukosta teemajaan astuessaan. Esimerkiksi Taroa tämä närkästyttää. Toisaalta 

pitää ottaa huomioon, että itse teeseremoniassa käyvät yleisesti ottaen vain yhteiskunnan 

ylempää luokkaa olevat ihmiset, jotka ovat perillä teeseremonian etiketistä ja 

merkityksestä. Kun Noria kutsuu valmistuttuaan Sanjan teeseremoniaan vieraaksi, toteaa 

Sanja näin: ”’Onneksi olkoon!’ – – ’Jätän kuitenkin väliin, en ole koskaan ollut sellaisessa, 

enkä osaisi käyttäytyä.’” (TK, 108.) Vaikka kaikilla olisi siis periaatteessa mahdollisuus 

osallistua seremoniaan, on se käytännössä vain yläluokan etuoikeus. Tasavertaisuus on siis 

läsnä pikemminkin teemestarin ja tämän vieraan välillä kuin kaikkien mahdollisten 

teevieraiden välillä. Rikkoessaan teeseremonian etikettiä Taro rikkoo myös tätä 

teemestareiden kirjoittamatonta sääntöä – hän siis osoittaa olevansa teemestarin ja veden 

yläpuolella. 

Teemestarin kirjassa korostuu veden olemus konkreettisena asiana, jonakin, jonka voi 

tuntea iholla, maistaa ja kokea. Kyläläiset odottavat innolla vesisadetta, joka mahdollistaisi 

ylimääräisen veden keräämisen sekä samalla puhdistaisi ajatukset: ”’Toivottavasti tänä 

iltana sataa’”, Sanja sanoi. ’Laitoin jo tynnyrit ja keruualtaan valmiiksi ulos.’ Myös minä 

kaipasin sadetta, vilvoittavaa ja puhdistavaa ryöppyä, joka huuhtoisi minut ja maiseman, 

saisi maailman tuoksumaan toiselta ja uudelta edes vähäksi aikaa.” (TK, 134.) Kun sade 

vihdoin tulee, on kyläläisten helpotus käsin kosketeltavaa: 

Sinä iltana satoi, kunnes maan tomu kuohui tummana mutana ja kapeat purot 
juoksivat kivillä ja pihoilla ja puiden hiutuneilla varsilla. Ihmiset avasivat 
suunsa ja joivat suoraan taivaalta ja kiittivät nimettömiä voimia. Vesi ropisi 
saaveihin ja altaisiin ja kattoihin, ja sen äänet sulkivat maiseman pehmeisiin 
sormiinsa, silittivät multaa ja nurmea ja puiden juuria. (TK, 172.) 

Vesi on teoksessa toisaalta jotain todella konkreettista, mutta toisaalta esimerkiksi sateen 

odottamisessa ja itse sateessa on myös jotain maagista. Maagisuutta luo muun muassa 
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veden personifikaatio ja vertaukset, joita käytetään teoksessa paljon: ”Kalpea hiekka väreili 

tummanharmaiden kivenlohkareiden välissä vaitonaisena kuin hylättyjä saaria ympäröivä 

vesi” (TK, 32).  Veden konkreettisuus ja materiaalisuus taas korostuvat etenkin kohdassa, 

jossa Norian isä paljastaa Norialle kätketyn lähteen salaisuuden. He ovat kävelleet pitkälle 

tunturiin, eikä Norialla ole aavistustakaan, mitä hän tulee seuraavaksi kokemaan. Kun lähde 

vihdoin paljastuu, tuntee Noria veden voiman koskettaessaan ja maistellessaan sitä: 

Työnsin sormeni veteen ja tunsin sen voiman. Se liikahteli kättäni vasten kuin 
hengitys, kuin eläin, kuin toisen ihmisen iho. Vesi oli kylmää, paljon 
kylmempää kuin mikään, mihin oli tottunut. Nuolaisin sormiani varovasti, niin 
kuin minulle oli aivan pienestä asti opetettu: älä koskaan juo vettä, jota et ole 
ensin maistanut.  
   ”Se on makeaa”, sanoin. (TK, 16.) 

Myös sitaatin kohtauksessa vettä personifioidaan. Siinä kerrotaan, kuinka vesi ryöppyää 

”kallion sisältä hohtavina noroina ja suihkuina ja säihkyvinä nauhoina”, purskahtelee, 

pyörteilee, kuohuaa ja tanssii (TK, 15). Magomedov (2016, 57) käsittelee gradussaan 

Teemestarin kirjan kerronnan lyyrisyyttä ja toteaakin, että kyseisessä kohtauksessa veden 

ryöppyävä liike materialisoituu kerrontaan kiihtyvänä rytminä, jonka muodostavat erilaiset 

veden liikettä ilmaisevien verbien variaatiot. Ja-sanan toistuminen virkkeen edetessä 

paineen lailla hengähdyttää lukijan, ”joka pidättäessään hengitystään uppoutuu veden ja 

kielen materiaalisuuksiin”.  Lyyrinen kertoja ilmaisee ryöppyävää liikettä moni eri tavoin, 

jolloin toisto kielessä kokemuksellistaa lukijalle paineen lailla purkautuvaa virtaa. 

Myös äänteiden soinnillisuus tekee kieleen Magomedovin (2016, 57) mukaan lyyrisyyden 

tuntua. Vesi-sanassa olevat e- ja i-äänteet toistuvat ja seuraavat toisiaan kohtauksen 

muissakin sanoissa, ja kerrontaa ääneen lausuttaessa painottuu s-äänne sekä myös 

voimakkaat r-, h- ja p-äänteet, joiden vaihtelut synnyttävät veden liikkeen tuntua. Vaikka 

lyyrinen kertoja aistii veden vahvasti, eloisa vesi ei ole vain aistimuksellinen objekti, vaan 

teoksen lyyrisessä kerronnassa aktiivinen toimija. Kun vesi värähtelee lyyrisesti, se on intra-

aktiivinen lyyrisen kertojan kanssa; ne tekevät toisiaan oleviksi liikkuessaan lyyrisesti 

kerronnan kieleen ja kielessä. ”Kielen virtaavasta rytmistä teos tulvii lukijaan”, Magomedov 

toteaa. Meretoja (2018, 203) tuo puolestaan esiin ajatuksen siitä, että teoksessa 

”[v]apaana virtaava vesi on kuin kaiku maailmasta, joka ei ollut vielä ihmisten 

järjestelmällisen riiston kahlitsema”. Teoksessa lähde kuvataankin paikkana, jossa 
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ympäröivä maailma ja sen kurjuus unohtuvat, sillä esimerkiksi Noria ja Sanja nauttivat 

yhteisistä retkistään lähteelle ja vapauden tunteesta, joka luolassa vallitsee. 

Teemestarin kirjassa on nähtävissä selvä vastakkainasettelu veden puutteen ja – kuten Taro 

toteaa – veden ”tuhlauksen” välillä. Taro kyseenalaistaa veden runsasta käyttöä etenkin 

teeseremoniassa: ”’Joidenkin mielestä tuota voisi pitää melkoisena veden tuhlauksena.’ – 

– ’On harvinaista, että kenelläkään on nykyisin varaa käyttää vettä täydelliseen, 

typistämättömään teeseremoniaan’, Taro jatkoi.” (TK, 37.) Taron ajatuksista paistaa läpi 

hänen ajattelumallinsa ja todennäköinen syy siihen, miksi hän on jättänyt ammattinsa 

teemestarina: teemestarius näyttäytyy hänelle hämärtyneenä entismaailman jäänteenä, 

joka nykytilassaan merkitsee pelkästään veden tuhlausta.  

Teoksessa pohditaan paljon myös sitä, kenelle vesi todellisuudessa kuuluu, vai kuuluuko 

kenellekään. Esimerkiksi Norian isä ja äiti väittelevät siitä, kenellä on oikeus tunturin 

lähteeseen. Norian isä puolustaa ikivanhaa teemestareiden salaisuutta, kun taas Norian äiti 

kyseenalaistaa sen, että lähteeseen pääsee käsiksi vain heidän perheensä, vaikka vettä 

tarvitsisivat ehkä kipeämmin muut kyläläiset: 

”Silti jotkin asiat ovat niin syvällä, ettei niiden virtaa voi pysäyttää. Vesi ei 
kuulu kenellekään. Armeija ei saa ottaa sitä omakseen, ja siksi salaisuus täytyy 
säilyttää.” – – 
   ”Jos vesi ei kuulu kenellekään”, hän sanoi, ”mikä oikeus sinulla on tehdä 
kätketystä vedestä omaisuuttasi samaan aikaan kun kokonaiset perheet 
rakentavat kylässä laittomia vesijohtoja pysyäkseen hengissä? Mikä erottaa 
sinut Uuden Qianin upseereista, jos toimit niin kuin hekin?” (TK, 49–50.) 

Lähteen omistamiseen liittyy vapautta, mutta toisaalta myös suuri vastuu. Pelko siitä, että 

salaisuus paljastuu muille kyläläisille ja lopulta armeijalle, saa Norian isän pitämään lähteen 

salassa. Noria taas kallistuu ajatuksissaan enemmän äitinsä puoleen paljastaessaan lähteen 

sijainnin Sanjalle. Todellisuudessa hän ei ehkä täysin ymmärrä, mitä kaikkea siitä voi 

seurata. Hetken aikaa lähteen omistaminen ja yhteisen salaisuuden jakaminen tuntuu 

tytöistä huumaavalta: ”Siellä meillä oli ulottuvillamme veden rajaton ylellisyys, vain meille 

kuuluva, enkä halunnutkaan, että olisi toisin.” (TK, 183.) Omistamiseen sisältyy kuitenkin 

myös vastuuta, jonka Noria huomaa kasvavan päivä päivältä: ”Ja kuitenkin sama asia, jota 

halusin paeta, vaati minua jäämään. Kuka huolehtisi lähteestä, jos lähtisin?” (TK, 182.) 

Vastuu kasvaa entisestään, kun salaisuus paljastuu Jukaralle ja lopulta myös muille 
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kyläläisille. Armeijan ei ole vaikeaa selvittää totuutta, minkä jälkeen Norian oveen ilmestyy 

sininen ympyrä. Jalo ajatus siitä, ettei vesi kuulu kenellekään, on kaukana todellisuudesta. 

Meretoja (2018, 201–203) näkee veden kuvastavan romaanissa todellisuuden 

hallitsemattomuutta ja sitä, miten luonnon riisto ja haltuunotto voivat kääntyä ihmistä 

itseään vastaan. Vastakkain teoksessa ovat armeijan manipulatiivinen ja välineellinen 

luontosuhde sekä itämainen luontosuhde, jolle on ominaista luonnon ehdoilla eläminen, 

sen rytmien ja kauneuden taju, johon liittyy keskeneräisyyden vaaliminen ja kontrollin 

kyseenalaistaminen. Armeija uskoo hallitsevansa vettä ja omistavansa sen, mikä näkyy 

veden rajoittamisella vesikiintiöiden avulla. Kuten Meretoja toteaa, teoksessa vastakkain 

asettuvatkin lähteen virtaava vesi sekä armeijan kahlittu vesi. 

Sarasvatin hiekassa ei ole pulaa puhtaasta juomavedestä, vaan ongelmana on pikemminkin 

liika vesi – tulvat, hyökyaallot ja merenpinnan nousu. Elämisen ehtona on riittävä 

juomaveden saanti, mutta sillä ei ole merkitystä, jos valtava, kuolettava hyökyaalto 

pyyhkäisee yli. Teoksessa veden aiheuttamat kuolemat tulevat esiin tutkimusten edetessä 

ja henkilöhahmojen pohtiessa sitä, mitä menneisyydessä on oikeastaan tapahtunut. 

Esimerkiksi Sergei pohtii tahollaan sitä, mikä on tappanut Cambaynlahden hiekkaan 

hautautuneen kaupungin asukkaat:  

”Kun kaikki nuo ihmiset eivät selvästikään ole kuolleet sodassa tai minkään 
äkillisen tautiepidemian seurauksena. Joten mikä heidät tappoi? Minä luulen, 
että he kuolivat, kun jonkinlainen valtava hyökyaalto tuli mereltä ja hautasi 
koko kaupungin alleen. Siksi tuon muurin edessä on niin paljon luurankoja: ne 
kuuluvat ihmisille, joita hyökyaalto kuljetti hetken mukanaan ja jotka 
puristuivat sitten vasten muuria ja hukkuivat.” (SH, 134.) 

Veden mahti näkyy teoksessa useaan otteeseen. Vesi eri muodoissaan koettelee 

henkilöhahmoja ja osoittaa, että ihminen on vain pieni hiukkanen verrattuna sitä 

ympäröivään luontoon ja koko maailmaan. Ihminen on lähes aseeton luonnonvoimia 

vastaan, sillä luonnossa syntyvät muutokset ja mullistukset tapahtuvat yleensä yllättäen. 

Susan Cheng saa kokea tämän omalla tutkimusretkellään Grönlannissa:   

Hän katseli kauhistuneena, voimatta tehdä mitään, kun pienen mökin 
kokoinen jäälohkare irtosi ja putosi suoraan häntä kohti. Se kasvoi hänen 
silmissään pelottavalla nopeudella. Kun se osui jäätiköltä kuiluun syöksyvään 
puroputouksen tielle, sen vesisuihku hajosi satoina pienempinä ryöppyinä 
joka suuntaan.  
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   Tässä se nyt sitten oli, ajatteli Susan, nyt minä kuolen. (SH, 175.) 

Susan on jo valmis kuolemaan, mutta pelastuukin viime hetkellä Pierren avustuksella. Myös 

Amrita joutuu kokemaan oman koettelemuksensa Grönlannissa ollessaan ja vertaakin 

mahtavia luonnonvoimia demoneihin: 

Amrita ei olisi uskonut, että missään voisi enää tuulla yhtään kovempaa, 
mutta heitä piinaavan myrskyn raivo tuntui yhä vain kasvavan. – – Amritasta 
alkoi jo tuntua, kuin jokainen vaatteita raivolla tempova puuska olisi ollut 
kokonainen ilmassa ratsastavien jäisten paholaisten, sinne tänne sekavina 
pyörteinä äkillisesti syöksyvien jäähileryöpsähdysten armeija. Ikään kuin he 
eivät olisi tarkastelleet pelkkää luonnonvoimien sokeaa leikkiä vaan 
miljardien pahantahtoisten demonien ääretöntä sotajoukkoa vastaan. (SH, 
246.) 

Vaikka vesi, jää ja muut luonnonvoimat koettelevatkin Sarasvatin hiekan henkilöhahmoja, 

eivät nämä kuitenkaan lopeta omia tutkimuksiaan. Oikeastaan kaikki teoksen tutkijat 

tuntuvat hyväksyvän sen, että vaikeissa olosuhteissa tutkimuksen tekemiseen liittyy aina 

riskejä. Koska he ovat omistaneet koko elämänsä tutkimukselle, he ovat myös valmiita 

ottamaan riskejä tulosten saamiseksi. Teoksessa tuodaankin esiin tutkijoiden kiinnostusta 

ja vilpitöntä ihailua luontoa ja vettä kohtaan. Esimerkiksi Susan kertoo omista ajatuksistaan 

näin: ”’– – Kuten kerroin, tutkin ensin isojen ja pienten joensuistojen muodostamia 

fraktaalisia muotoja, vettä ja hiekkaa. Sitten kävin kerran marraskuussa Suomen Lapissa ja 

rakastuin jäähän. Jää alkoi kiehtoa minua vastustamattomasti.’” (SH, 273.) Myös Sergei 

avaa Amritalle omaa kiinnostustaan mereen: 

”Minulle oli ehkä kaikkein oleellisinta se, että valtameret ja meren syvänteet 
ovat ihmiskunnan viimeiset rintamat”, hän sanoi sitten. ”Viimeiset todella 
suuret erämaat, viimeiset koskemattomat ja tuntemattomat villit alueet 
maapallolla.”  
   ”– – Vesi on lähes läpinäkymätöntä, planetaarisessa mittakaavassa. 1900-
luvun lopulla ihmiset olivat omin silmin tai kameroiden välityksellä nähneet 
yhteensä vain noin sadanviidenkymmenen neliökilometrin laajuisen osan 
syvästä merenpohjasta, senkin tuhansina pieninä palasina.” (SH, 94–95.) 

Veden läpinäkymättömyys tulee esiin konkreettisesti siinä, miten Intian länsirannikon 

vedet ovat esimerkiksi Norjan vesiin verrattuna epäpuhtaita, ”sakeaa vihreän ja ruskean 

sekaista puuroa” (SH, 78). Tämä vaikuttaa selvästi näkyvyyteen ja tutkimuksen tekoon 

Cambaynlahdella. Sekä Sarasvatin hiekassa että Teemestarin kirjassa kamppaillaan siis 

veden puhtauden puolesta, tosin ratkaisevan erilaisista näkökulmista. Teemestarin kirjassa 
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veden epäpuhtaus voi merkitä kuolemaa, kun taas Sarasvatin hiekassa veden sameus luo 

tutkimukseen salaperäisyyttä ja haastavuutta. Teoksessa tutkijat ovatkin kiinnostuneet 

vedestä, sillä se näyttäytyy arvoituksellisena ja mystisenä, loputtomana tutkimuskohteena. 

Tutkiminen on ikään kuin erilaisten myyttien purkamista, asioiden todellisen 

tapahtumakulun paljastamista. Tietyt asiat pysyvät kuitenkin edelleen mysteereinä, sillä 

kaikkea ei edes tiede pysty selittämään tai ymmärtämään. Veden myyttisyyttä ja 

arvoituksellisuutta käsittelen lisää luvussa 4.  

Kuten Glotfelty (1996, xix) toteaa, ekokriitikko voi esittää tutkimusaineistolleen 

kysymyksen siitä, edustavatko tekstissä esiin tuodut arvot johdonmukaisesti ekologisesti 

viisaita arvoja. Teemestarin kirjassa ja Sarasvatin hiekassa ekologisesti viisaat arvot ovat 

esillä monien henkilöhahmojen ajatuksissa ja teoissa, ja molemmista teoksista välittyy 

ajatus siitä, että luontoa tulisi kunnioittaa ja suojella. Ekologisesti viisaita arvoja välittää 

lukijalle jo se, että teoksissa ilmastonmuutos esitetään negatiivisena kehityskulkuna. 

Teemestarin kirjassa luonnon kunnioitus näkyy hyvin etenkin menneisyyden kaipuussa. 

Entismaailman aikakaudella luonnon kerrotaan voineen vielä hyvin, kunnes ihminen tuhosi 

sen omilla teoillaan ja piittaamattomuudellaan. Teoksesta nousee esiin ajatus siitä, että 

meidän pitäisi huolehtia luonnosta, sillä se huolehtii myös meistä. Sarasvatin hiekassa taas 

tutkijat osoittavat, että luonto on kiinnostava tutkimuskohde ja sen tutkiminen on tärkeää. 

Tutkijat ovat valmiita hinnalla millä hyvänsä pysäyttämään mahdollisen megatsunamin ja 

siitä aiheutuvan niin luonnon kuin ihmiskunnankin tuhoutumisen. 

Soikkelin (2015, 65) mukaan tieteiskirjallisuudessa kuvattava tiede toimii päinvastoin kuin 

oikea tiede. Hidas, analyyttinen päättely ei toimi kaunokirjallisessa tarinassa yhtä hyvin kuin 

nopea, intuitiivinen oivaltaminen ja uhkarohkeat kokeilut keksinnöillä. Scifissä 

painopisteenä onkin tieteen vaikutus ihmisiin: millainen inhimillinen hinta on maksettava 

uudesta tiedosta ja teknologiasta? Mitä ihminen menettää haaveillessaan esimerkiksi 

lentämisestä vieraille planeetoille tai oman persoonansa kopioimisesta tietokoneen 

levylle? Soikkeli toteaa, että mahdollisten menetysten vastapainoina toimivat tieteen 

kiistattomat saavutukset. Kirjailijat ovat kuitenkin olleet kiinnostuneempia tutkimustyön 

varjopuolista, joista usein vaietaan mediassa.  

Tieteisfiktiota on mahdollista kirjoittaa ilman tieteellistä asiantuntemusta, mutta 

valkotakkisten asiantuntijoiden sijoittamisen tarinaan on kuitenkin todettu antavan 
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uskottavuutta sille. Popularisoitujen tiedemiesten antama mielikuva tieteestä tosin 

poikkeaa tosielämästä, sillä scifitarinoissa tieteentekijät ovat monesti olleet 

hupsunpuoleisia tiedemiehiä. Mahdollinen syy tälle stereotypialle on populaari mielikuva 

tieteen tekemisen yksinäisyydestä ja eristyneisyydestä. Kun jokin asia on kuolemanvakava 

ja eksakti, se etääntyy arjesta niin kauaksi, että sille on helppo nauraa. 1700-luvulle asti 

tiedemiehet olivat hupsuja tai neroutensa riivaamia tiedemiehiä, kun taas 1800-luvun 

lopulla hupsun tiedemiehen rinnalle nousi ihailtu ja pelättykin tiedemies. (Soikkeli 2015, 

66, 69.) 

Teemestarin kirjassa ja Sarasvatin hiekassa tutkijat ovat melko kaukana hupsuista 

tiedemiehistä, vaikka Sarasvatin hiekan Karissa onkin ehkä hieman Pelle Pelottoman 

piirteitä. Karin vaimo Anna-Leena toteaakin, että Karin kokeilujen jälkeen muut 

paikkakuntalaiset pitävät heitä ”vähintäänkin tärähtäneinä” (SH, 40). Hän myös leikkisästi 

ehdottaa, että voisi kirjoittaa Karin projektista artikkelin Mad Scientist -lehteen. Karin 

”hulluus” esitetään kuitenkin positiivisessa mielessä: tärkeät tieteelliset keksinnöt voivat 

syntyä aluksi hulluilta tai mahdottomilta vaikuttavista ideoista. Sarasvatin hiekan tutkijat 

esitellään yleisesti varsin asiantuntevina ja vakavina, omalle työlleen uskollisina mutta 

myös lähestyttävinä hahmoina. Tietynlainen yksinäisyys ja eristyneisyys on nähtävissä 

esimerkiksi Sergeissä, jolle Igor toteaa, että tämä kaipaisi vähän vaihtelua: ”’Sergei, sinä 

juot liikaa. Sinä poltat liikaa… Täällä on liian harmaata, samoin Moskovassa. Liikaa pilvisiä 

päiviä. Liikaa räntää. Liikaa loskaa kaduilla. Ankeaa. Sinä voisit, ihan oikeasti, häipyä 

helvettiin, vähäksi aikaa’”. (SH, 38.) Myös Susan on melko eristäytynyt muusta maailmasta 

Grönlannissa, sillä hän vierailee kotonaan Bristolissa vain harvoin. 

Teemestarin kirjan tutkijoita edustavat Janssonin retkikunta ja Norian äiti. Janssonin 

retkikunnan tutkimuksissa Menetetyillä mailla korostuu tutkijoiden rohkeus ja riskinotto, 

sillä tutkijat ovat uhmanneet vallanpitäjiä omalla tutkimusretkellään Hämärän vuosisadalla. 

Norialle Janssonin retkukunnan tarina on toivonpilkahdus synkässä nykyhetkessä. Hänestä 

tuntuu uskomattomalta kuvitella, että tutkijat ovat todella olleet olemassa: 

He olivat eläneet ja hengittäneet, he olivat pakanneet nopean 
entisajoneuvonsa täyteen ruokaa ja vettä ja tutkimusvälineitä, ja jotenkin he 
olivat kuljettaneet sen kaiken ja itsensä vartioitujen rajojen yli Menetetyille 
maille. He olivat kiivenneet pitkin jyrkkiä kalliopolkuja, joilla kukaan muu ei 
ollut kulkenut vuosikymmeniin, ja katsoneet vuonojen rinteiltä veden alle 
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väsyneitä, hukkuneita kyliä. He olivat kastaneet sormensa jyrkänteiltä valuviin 
puroihin ja tummiin, jäänhiljaisiin järviin, ja kun heidän laitteensa olivat 
näyttäneet, että vesi oli juotavaa, jokainen askel oli saanut tarkoituksen. (TK, 
176.) 

Soikkeli (2015, 87, 90) toteaa, että vaikka tieteiskirjallisuus onkin lajina hajanainen, sillä on 

kuitenkin oma esteettinen ja sentimentaalinen ytimensä: sense of wonder eli ihmeen tuntu. 

Käsitettä käytetään monesti puhuttaessa tieteiskirjallisuuden tuottamasta mielihyvästä ja 

vertailtaessa scifi-romaanien paremmuutta. Sillä tarkoitetaan scifille ominaista 

lukukokemuksen huipennusta, jolloin lukija kokee ”innostuneen ihmetyksen”7 tajutessaan 

jonkin tapahtuman tai teon vaikutukset kaikessa laajuudessaan. Kirjan juoneen tai ideaan 

liittyvä äkillinen paljastus, etenkin kirjan loppupuolella, voi herättää vaikutelman siitä, että 

tieteellisessä maailmassa voi tapahtua jotain maagisen ihmeellistä kuten fantasiassa. 

Soikkeli kuitenkin toteaa, että joidenkin harrastajien mielestä ihmeen tuntu on nykyisessä 

tieteisfikitiossa menettänyt merkityksensä, sillä kaikki Suuret Ideat on periaatteessa 

kehitetty ja käytetty scifin kultakaudella eli 1930–50-luvuilla. Kokenutta lukijaa on siis 

vaikea saada tuntemaan suurta ihmetystä millään yllätyksellä.  

Ihmeen tuntu on löydettävissä kuitenkin ainakin Sarasvatin hiekasta, jossa 

loppuhuipennuksena toimii Grönlannista liikkeelle lähtevä megatsunami: 

Sergei tunsi pelon kylmäävän selkäpiitään, kun hän ymmärsi, etteivät 
korkealle ilmaan sinkoilevat jäänpalaset olleet muutaman millimetrin 
paksuista jääriitettä vaan usean metrin paksuisia ja kymmenien metrien 
levyisiä, suuria jäälauttoja. Sillä hän ymmärsi samalla hetkellä myös sen, ettei 
hänen näkemänsä hyökyaalto ollut mikään tavallinen maanjäristyksen tai 
tulivuorenpurkauksen synnyttämä, muutaman kymmenen sentin tai 
korkeintaan metrin korkuinen tsunami vaan ties miten monen kymmenen 
metrin korkuinen ylijättiläinen, megatsunami, Cambaynlahden aalto, 
Atlantiksen aalto, Eleutheransaaren aalto, Hawaijin aalto, Storeggan aalto, 
Raamatun vedenpaisumuskertomuksen aalto, Manun ja seitsemän rishin 
aalto, Gilgamesin aalto, Codex Troanon aalto. (SH, 296.) 

Vaikka megatsunamin mahdollisuus perustellaan teoksessa tieteen avulla, liittyy siihen 

myös jotain maagista – kyseisen kokoluokan hyökyaaltoa ei ole ainakaan 

                                                           
7 Lukijan reaktio, ”innostunut ihmetys”, on muutakin kuin tunne. Englannissa ”sense” on sellainen tunne tai 
vaikutelma, johon liittyy havaintotilanteen rationaalisuus ja suhteellisuudentaju. Tämän takia käsite onkin 
suomennettu sanapariksi ”ihmeen tuntu”, jossa korostetaan tunteen ja ymmärryksen yhteyttä. Kyse on tietyn 
tarinankohdan affektiivisuudesta sekä koko teoksen merkityssisällön rationalisoinnista ja suhteellistamisesta 
uuden ymmärryksen valossa. (Soikkeli 2015, 87.)  
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lähimenneisyydessä todistettavasti tapahtunut. Maagisuutta lisäävät myös teoksessa 

mainitut vedenpaisumuskertomukset ja myytit. Tsunamin mahdollisuus ja todennäköisyys 

on etenkin teoksen loppupuolella koko ajan läsnä, mutta lukijalle annetaan kuitenkin 

mahdollisuus luottaa siihen, että tutkijat saavat todennäköisen hyökyaallon estettyä. Kun 

megatsunami kuitenkin lähtee liikkeelle, lukija kokee ”innostuneen ihmetyksen” sijaan 

ehkäpä jonkinlaisen ”kauhistuneen ihmetyksen”.  Aallon syntymistä ja etenemistä 

kuvataan jännittävästi hetki hetkeltä, ja tapahtumien lopullinen laajuus ja vaikutus ihmisiin 

kerrotaan vasta epilogissa: 

Aalto oli ollut hyvin korkea, vielä suurempi kuin he olivat odottaneet. Se oli 
huuhtonut valtameren rannikot puhtaiksi puista ja irtonaisesta tavarasta 
monin paikoin kahdensadan kilometrin päähän sisämaahan. Atlantin 
rannikolla se oli lyönyt kahdensadan metrin korkuisten kukkuloiden yli. Vesi 
oli ollut hyvin kylmää, ja merenpinnan nousua torjumaan pystytetyt 
rantavallit olivat estäneet sitä valumasta takaisin. Suuri osa Euroopan 
väestöstä oli todennäköisesti hukkunut tai menehtynyt lämmönhukkaan 
tuntia lyhyemmässä ajassa. (SH, 310.) 

Myös Teemestarin kirjassa tapahtuu loppuhuipennus, kun Noria vangitaan omaan 

taloonsa. En luokittelisi tätä kuitenkaan ihmeen tunnuksi vaan pikemminkin osaksi 

tavallista kertomuksen kaarta. Huipennuksessa ei myöskään ole mitään maagista, vaikka 

Norian lopullinen kohtalo jääkin kertomatta. Molempien teosten lopussa vesi kuitenkin 

näyttää omalla tavallaan mahtinsa: Sarasvatin hiekassa kuolettavana aaltona, Teemestarin 

kirjassa elämän elinehtona. 
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4 ABSTRAKTIS-MYYTTINEN VESI 

 

 

Vesi esiintyy Teemestarin kirjassa ja Sarasvatin hiekassa abstraktis-myyttisenä elementtinä 

etenkin veden tarinoissa. Veden tarinoihin liittyvät veden itsensä ”kertomat” tarinat sekä 

tarinat ja myytit, joita teosten henkilöhahmot kertovat vedestä. Teoksista nousee esiin 

ajatus siitä, että kun ihminen ei enää muista omaa historiaansa, vesi muistaa. Vesi on 

ikuista, ja se pitää sisällään menneisyyden tarinoita ja kätkee salaisuuksia. Esimerkiksi 

veden kuluttamista esineistä voidaan päätellä, miltä ajalta ne ovat peräisin. Osittain veden 

tarinoihin liittyy myös myyttinen menneisyys, joka on molemmissa teoksissa vahvasti läsnä. 

Menneisyys on teoksissa muuttunut osittain myyttiseksi, mistä merkkinä ovat erilaiset 

kaukaiset tarinat ja myytit, jotka kiehtovat teosten henkilöhahmoja. Esimerkiksi Norialle 

talvet ja sitä kautta myös lumi ja jää ovat muuttuneet kaukaiseksi utopiaksi, kun taas Sergei 

ja Amrita pohtivat omia tutkimuksiaan erilaisia vedenpaisumusmyyttejä vasten. Yhdeksi 

yhteiseksi vesielementiksi teoksissa muodostuu myös virtaava vesi, joka näkyy teoksessa 

niin kielen, kerronnan kuin juonenkin tasolla. 

Lehtimäki ym. (2018, 11) toteavat, että vesi on yksi maailman vanhimmista kulttuurisista 

symboleista, ja siihen liittyy vahvoja filosofisia, uskonnollisia ja eettis-esteettisiä arvoja. 

Vedellä on tärkeä rooli useimmissa maailmansyntymyyteistä ja luonnonfilosofioissa. Se on 

kieliä ja kansallisia kulttuureja ylittävä symbolinkantaja ja toimii keskeisenä 

välittäjäaineksena vertauksille, metaforille, allegorioille ja muille kielikuville. Lehtimäen 

ym. mukaan vesi liitetään mitä erilaisimpiin elämänalueisiin, konkreettiseen ja abstraktiin, 

tilaan, muotoon, valtaan, naisellisuuteen, jumaluuteen, mutta myös politiikkaan ja 

oikeuteen, sillä se on osana kulteissa, rituaaleissa, uskonnoissa, taiteessa ja tieteessä. Tässä 

luvussa tarkastelen sitä, miten abstraktis-myyttinen vesi esiintyy tutkittavissa teoksissa ja 

millaisia merkityksiä siihen liittyy. 
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4.1 Veden tarinat 

 

Teemestarin kirjassa vesi elää vahvasti tarinoissa, joita kertovat niin vesi itse kuin vettä 

syvästi kunnioittavat teemestaritkin. Veteen liittyy monenlaisia merkityksiä ja vivahteita, 

jotka tulevat ilmi vähitellen teoksen tarinan edetessä. Norian isä on teemestari jo 

useammassa sukupolvessa, ja hänen tehtävänään on välittää teemestariuteen liittyviä 

arvoja tyttärelleen sekä valmistaa tätä teemestarin ammattiin. Teemestariuden ytimessä 

on herkkyys ja kunnioitus vettä kohtaan sekä tietynlaisen yhteyden – niin veteen kuin 

teeseremoniavieraisiinkin – luominen. Seremoniassa keskitytään virtaavuuteen ja sulavien 

liikkeiden hallintaan. Oikeanlainen virtaavuus ei synny toista mestaria kopioimalla vaan 

oman sisäisen virtaavuuden löytämisellä: 

Kun vesi oli kuumentunut oikeaan lämpötilaan, isä nosti kauhalla sitä padasta 
isoon teepannuun. Lapsena olin seurannut hänen liikkeitään ja yrittänyt 
jäljitellä niitä peilin edessä, kunnes käsivarsia, niskaa ja selkää särki. En 
koskaan saavuttanut samaa sulavaa, pakotonta virtausta, jonka näin hänessä: 
hän oli kuin tuulessa taipuva puu tai vedessä huojuva hiussuortuva. Omat 
liikkeeni näyttivät häneen verrattuina kömpelöiltä ja jäykiltä. ”Yrität kopioida 
ulkoista liikettä”, hän sanoi silloin. ”Virtauksen on tultava sisältäpäin ja 
kuljettava lävitsesi lakkaamatta, pysähtymättä, kuin hengitys tai elämä.”  
   Vasta kun aloin ajatella vettä, aloin ymmärtää mitä hän tarkoitti.  
   Vedellä ei ole alkua tai loppua, eikä niitä ole myöskään teemestarin liikkeillä 
hänen valmistaessaan teetä. Jokainen hiljaisuus, jokainen pysähdyskin on osa 
virtausta, ja jos liike näyttää taukoavan, tämä johtuu vain siitä, etteivät 
ihmisen aistit riitä sen havaitsemiseen. Virtaus ainoastaan kasvaa ja vähenee 
ja muuttuu, kuin vesi rautapadassa, kuin elämä.  
   Kun käsitin tämän, liikkeeni alkoivat siirtyä ihon pinnalta ja jännittyneistä 
lihaksista syvälle ihon alle. (TK, 36–37.)  

Koska vesi virtaa loputtomasti, omaa tahtiaan, on teemestarinkin löydettävä oma rytminsä 

seremoniassa. Kun Taro teeseremoniassa vieraillessaan tahallisesti keskeyttää seremonian, 

katkaisee hän myös tuon virran: ”Ja silloin virta katkesi” (TK, 37). Ajatukseen teeseremonian 

virtaavuudesta liittyy myös elämän jatkuva virtaavuus – se ei pysähdy, vaan virtaa 

pakottomasti eteenpäin välillä kasvaen, vähentyen tai muuttuen. Norian isän koko olemus 

ilmentääkin yhteyttä elämän ja maailmankaikkeuden virtaavuuden kanssa (Ks. Meretoja 

2018, 202). Päästäkseen samankaltaiseen virtaavuuden tilaan Noria ajattelee menneiden 

teemestareiden virtaa: ”Ajattelin heidän jälkeään maailman muistissa: heidän liikkeidensä 

virtaa, jota omani heijastivat, heidän sanojaan, joita toistin puhuessani, vettä joka oli 
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virrannut maassa ja ilmassa silloin, kun he kulkivat kivillä ja ruohonkorsilla, samaa vettä, 

joka yhä työnsi meren hiekkaa rantaan ja pyyhki halki taivaan.” (TK, 98.) Vesi ilmentää 

Meretojan (2018, 201) mukaan Teemestarin kirjassa todellisuuden virtaavaa luonnetta, 

tarinat puolestaan yritystä antaa sille muoto. Muodon antaminen voi tapahtua joko 

väkivaltaisesti tai luontoa kunnioittaen, kuten teemestarit sen tekevät. Tämän 

problematiikan lähtökohtana on Meretojan mukaan romaanista välittyvä 

todellisuuskäsitys, jonka mukaan todellisuus on jatkuvassa virtaamisen ja muutoksen 

tilassa: ”– – ja kaikkialla ympärilläni aistin pieniä liikahduksia maailman kudoksessa, elämän 

liikkeen joka kasvoi ja kutistui. Tuuli nousi ja haipui. Kätketyt vedet liikkuivat maan 

pimeydessä.” (TK, 33.)  

Myös Sarasvatin hiekasta on löydettävissä virtaavuutta, sillä jo nimen Sarasvati kerrotaan 

tarkoittavan virtaavaa:  

”Täsmälleen. Joen nimi on Sarasvati. Monet vanhat sanskriitinkieliset tekstit 
kutsuvat Sarasvatia jokien kuningattareksi. Nimen alkuperäisestä 
merkityksestä on erilaisia näkemyksiä, mutta ilmeisesti se on tarkoittanut 
’virtaavaa’. Toiset kyllä sanovat, että Sarasvati tarkoittaa ’lampien ketjua’, 
mutta tämä on todennäköisesti tuoreempi tulkinta, peräisin ajoilta jolloin joki 
oli jo kuivumassa. Joka tapauksessa Sarasvati oli aikoinaan Intian pyhin joki, 
jopa Gangesia pyhempi.” (SH, 68.) 

Teoksessa vesi on virrannut myös Cambaynlahden tuhansia vuosia vanhojen kaupunkien 

päältä ja haudannut kaupungit hiekkaan. Veden virtaus vertautuu Teemestarin kirjan 

tavoin myös Sarasvatin hiekassa ajan ja elämän virtaavuuteen: ”Ikään kuin paikalla olisi 

virrannut tuhansien ja taas tuhansien vuosien ajan vuolas ja inhimillinen virta, joka oli joka 

vuosi jättänyt jälkeensä pienen ja ohuen kerroksen ruukunsirpaleita ja luita ja muita 

ihmisasutuksen jäänteitä, kuin ison joen jokavuotinen monsuunitulva” (SH, 54). Niin ikään 

lopun megatsunami on omanlainen virtansa, joka vyöryy Grönlannista kohti Eurooppaa. 

Sarasvatin hiekassa tapahtumat tuntuvat virtaavan kiihtyvällä tahdilla eteenpäin kuin 

virtaava vesi, ja Lahtisen (2017, 77) mukaan teosta onkin kuvailtu tarinaksi, jossa pienet 

purot kasvavat yhdeksi suureksi virraksi. Siinä kuvataan, kuinka veden, jään ja hiekan 

liikkeet eri puolilla maailmaa lopulta synnyttävät ilmastonmuutoksen seurauksena 

megatsunamin. Soikkeli (2015, 302) toteaakin osuvasti, että ekologiset katastrofit voivat 

hämmästyttää meitä sillä, miten maailmankaikkeuden mittakaavat toimivat suhteessa 

toisiinsa: kaikista pienin yhteinen tekijä voi murtaa kokonaisen sivilisaation. 
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Kuten Meretoja (2018, 201) toteaa, myös Teemestarin kirjan kerronta etsii pakotonta, 

veden lailla virtaavaa rytmiä. Teoksessa toistuvat sitaatit – kuten tutkimuksen luvussa 3.2 

mainittu sitaatti siitä, etteivät vettä liikuta ihmisten murheet – luovat tekstiin lyyristä 

rytmisyyttä. Meretojan mukaan lyyristen elementtien ja itämaisen luontosuhteen osalta 

romaanin voidaan nähdä olevan yhteydessä taolaiseen runouteen, jossa virtaavan veden 

kuvasto ilmentää kaiken olevan alati muuttuvaa luonnetta. Teoksen lyyrisyyteen kiinnittää 

huomiota myös Magomedov (2016, 3), joka kuvailee Itärannan ilmaisua viehättäväksi, 

tiiviiksi, rytmilliseksi, veden liikkeessä syntyväksi sekä suussa ja mielessä solisevaksi.  

Virtaavuutta esiintyy niin teoksen kielessä, kerronnassa kuin juonessakin. Virtaavuus näkyy 

esimerkiksi kohdassa, jossa Noria valitsee teen omaan valmistumisseremoniaansa: 

”Kolmannen teen vihreydessä oli hopeinen häive ja lehdet oli kierretty pisaroiden 

muotoon. Valinnan ratkaisi kuitenkin tuoksu. Kolmannen teen tuoksu virtasi. Mitenkään 

muuten en osaa sitä kuvata.” (TK, 87.) Noria saa valita valmistumisseremoniassa 

käytettävän teen, sillä seremonia on mestarioppilaalle tärkeä ja ikimuistoinen hetki. Silloin 

oppilaasta tulee teemestari eli teen palvelija, ja hän valitsee omaksi tiekseen teen tien: 

”’Minä olen veden vartija. Minä olen teen palvelija. Minä olen muutoksen vaalija. En 

kahlitse sitä, mikä kasvaa. En takerru siihen, minkä on murruttava. Teen tie on minun 

tieni.’” (TK, 106.) 

Koska Noriasta tulee teemestari ja veden vartija, hän saa kannettavakseen salaisuuden 

tunturissa olevasta lähteestä. Isältään Noria saa tietää, että lähteet ovat osa 

teemestareiden historiaa:  

”Muinaisista ajoista lähtien teemestarit ovat olleet veden vartijoita. 
Sanotaan, että entismaailmassa jokaisella teemestarilla oli maillaan lähde, 
josta he pitivät huolta. Lähteillä oli erilaisia ominaisuuksia: yhden vedellä oli 
parantavia voimia, toisen vesi pidensi elämää, kolmas lisäsi mielenrauhaa. 
Myös veden maussa oli eroja. Ihmiset saattoivat tulla pitkien matkojen takaa 
nauttimaan teestä, joka oli tehty arvostusta nauttivan lähteen veteen. 
Teemestarin velvollisuus oli katsoa, että lähde säilyi puhtaan, eikä sen vettä 
käytetty liiaksi.” (TK, 92.) 

Kukaan Norian suvun teemestari ei ole kirjoittanut lähteestä päiväkirjaansa, mutta teoksen 

lopussa Noria päättää kuitenkin itse kirjoittaa kätketystä lähteestä omaan päiväkirjaansa ja 

jättää näin oman jälkensä ja perintönsä muuttuvaan maailmaan. Meretojan (2018, 204) 

mukaan Teemestarin kirjan tarinakerrontaan sisältyykin vastarinnan mahdollisuus, sillä 
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kertomusten välityksellä voi jättää jäljen ja näin ollen muuttaa maailmaa. Näin tekevät niin 

Janssonin retkikunta kuin Noriakin. Toisaalta Meretoja muistuttaa, että tarinat ovat myös 

vallankäytön ja historian väärentämisen muoto. Teoksen maailmassa vastakertomukset 

eivät pääse kuuluville, sillä armeija ja sen viestinuutiset tuottavat yhtenäisen ideologian, 

jossa menneisyydestä kerrotaan aina samalla tavalla. Annettua todellisuutta, virallisilla 

kertomuksilla tuotettua maailmankuvaa, ei ole helppoa kyseenalaistaa. 

Veteen liittyy erilaisia tarinoita ja merkityksiä, jotka kulkevat teemestarisuvuissa 

mestareiden päiväkirjojen sekä suullisten kertomusten välityksellä. Norian isä pitää huolen, 

että Noria tulevana teemestarina ymmärtää veden luonteen ja sen, millä tavoin 

teemestarin tulee monimerkityksiseen veteen suhtautua:  

”Entismaailman teemestarit tunsivat tarinoita, joista useimmat ovat jääneet 
unohduksiin”, hän sanoi hiljaa. ”Mutta yksi niistä on kirjattu jokaiseen 
teemestarin kirjaan, joka tässä talossa on säilynyt. Tarina kertoo, että vedellä 
on ymmärrys, että se kantaa muistissaan kaikkea, mitä maailmassa on 
tapahtunut, aina ajalta ennen ihmisiä tähän hetkeen, joka piirtää itsensä sen 
muistiin jo kuluessaan. Vesi tuntee maailman liikkeet ja tietää, milloin sitä 
etsitään ja missä sitä tarvitaan. Toisinaan käy niin, että lähde tai kaivo kuivuu 
ilman syytä tai selitystä. On kuin vesi pakenisi pois omasta tahdostaan, 
vetäytyisi maan kätköön etsimään uutta uomaa. Teemestarit uskovat, että on 
aikoja, jolloin vesi ei halua tulla löydetyksi, koska se tietää joutuvansa 
kahleisiin, jotka ovat sen luontoa vastaan. Siksi lähteen kuivumisella voi olla 
tarkoituksensa, jota vastaan ei tule taistella. Kaikki maailmassa ei ole 
ihmisten. Tee ja vesi eivät kuulu teemestareille, vaan teemestarit kuuluvat 
teelle ja vedelle. Olemme veden vartijoita, mutta ennen kaikkea olemme sen 
palvelijoita.” (TK, 94–95.)  

Meretoja (2018, 205) nostaakin esiin teoksesta välittyvän ajatuksen veden muistista. Veden 

muistihan näkyy myös teoksen englanninkielisen version nimessä Memory of Water. 

Meretoja toteaa, että veden muisti asettuu jännitteiseen suhteeseen sen romaania 

läpäisevän ajatuksen kanssa, että vesi on jotain ei-inhimillistä. Vesi virtaa omien lakiensa 

mukaan piittaamatta ihmisestä, mutta toisaalta vedellä on oma muisti. Tämä muisti on 

jotain, joka ei ole ilman muuta ihmisen ulottuvilla vaan pikemminkin pakenee inhimillistä 

merkityksenantoa ja ilmentää itse elämää ja kiertokulkua. 

Meretoja (2018, 206–209) huomauttaa, että veden muistista puhutaan teoksessa 

erityisesti silloin, kun korostetaan, että ihmisen muisti on irtaantunut pidemmän aikavälin 

menneisyydestä, ihmiskunnan ja planeettamme historiasta. Romaanin 
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ympäristökatastrofia leimaakin katkos veden muistin ja ihmisen muistin välillä.  Veden 

muistin metafora kytkeytyy Meretojan mukaan siihen, miten romaanissa kuvataan vettä 

ikään kuin sillä olisi oma voimansa ja toimijuutensa. Hänen mukaansa puhe veden muistista 

on eräänlaista antropomorfisointia, veden rinnastamista ihmiseen. Sen kautta 

problematisoidaan ajatus veden ja ihmisen suhteesta hierarkia- ja hallintasuhteena.   

Meretoja kuitenkin toteaa, että koska vesi itsessään on lopulta mykkää virtaamista ja osa 

elämän kiertokulkua, tarvitaan ihmisen muistia, jotta asiat voisivat saada uuden suunnan 

ja pääsisimme ulos loputtomasti itsestään toistavan historian kehästä. Veden muisti 

merkitseekin näin ollen ennen kaikkea veden muistamista: ”sen muistamista, että meitä 

kannatteleva elämän voima ei ole omassa hallinnassamme, vaan se virtaa omia lakejaan, 

meiltä kysymättä. Pysyvää on vain jatkuva muutos, kaiken loputon virtaaminen.” Tämä 

näkyy mielestäni hyvin Norian päätöksessä kirjoittaa oma tarinansa vedestä. Noria on sitä 

mieltä, että lopulta myös ihmisen täytyy muistaa oma historiansa: ”Ehkä tulee aika, jolloin 

on hyvä, että joku muukin kuin vesi muistaa ja tietää, sillä liian monta tarinaa katoaa 

kokonaan, ja liian harva, joka säilyy, on tosi” (TK, 152).  

Teemestarin kirjassa tuodaan toistuvasti esiin, kuinka erityislaatuinen ja sitova teemestarin 

ja veden liitto on: ”’Tee ei ole teetä ilman vettä, eikä teemestari ilman teetä ole 

teemestari’” (TK, 10). Teemestareiden filosofiaan kuuluu myös ajatus siitä, että kuolema ja 

vesi ovat liittolaisia. Koska vesi ja kuolema ovat liittolaisia, on teemestarilla vahva side 

veden lisäksi myös kuolemaan: 

Kuolema on veden liittolainen. Niitä ei voi erottaa toisistaan, eikä niistä 
kumpaakaan voi erottaa meistä, sillä niistä meidät on lopulta tehty: veden 
muuttuvaisuudesta ja kuoleman läheisyydestä. Vedellä ei ole alkua tai loppua, 
mutta kuolemalla on molemmat. Kuolema on molemmat. Toisinaan kuolema 
kulkee kätkettynä veteen, ja toisinaan vesi karkottaa kuoleman, mutta ne 
kulkevat aina yhdessä, maailmassa ja meissä. (TK, 9.)  

Meretojan (2018, 201) mukaan veden muuttuvaisuus toimii romaanissa elämän 

monimuotoisuuden, elämänkierron ja todellisuuden alati vaihtuvan luonteen ilmentäjänä. 

Romaani painottaa kuoleman ja veden yhteyttä siinä toistuvan ajatuksen kautta: vesi sitoo 

meidät elämään ja vain vesi voi erottaa meidät kuolemasta, maasta ja tomusta. Ajatus 

veden ja kuoleman liitosta kytkeytyy mielestäni mielenkiintoisesti siihen, kuinka 

konkreettinen puute vedestä voi johtaa kuolemaan. Teemestariuden filosofiasta välittyy 
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ajatus kuoleman kauneudesta ja väistämättömyydestä, kun taas veden puutteeseen ja 

esimerkiksi vesirikoksiin liittyvä kuolema näyttäytyy teoksessa raakana ja 

epäoikeudenmukaisena. Kuolema rinnastuu teoksessa osittain myös maapallon ja luonnon 

kuolemaan, sillä ekokatastrofin seurauksena makea vesi on loppumassa ja maapallon 

biodiversiteetti kuihtumassa (ks. Magomedov 2016, 52). Myös Sarasvatin hiekassa vesi 

rinnastuu kuolemaan niin tappavana aaltona kuin rauhoittavana totuutenakin:  

Rantabulevardin valorivin ja mustan meren välinen kontrasti oli tyly ja terävä. 
Mumbain valomeri katkesi kuin veitsellä leikaten. ”Niin kuin elämä ja 
kuolema, eikö totta”, totesi Amrita. ”Ensin maailma täynnä valoa ja elämää ja 
sitten… sitten ei enää mitään. Pelkkää pimeää. Se on kamalaa mutta samalla 
myös… jotenkin rauhoittavaa. Minusta on hyvä tietää, että kaikki loppuu 
joskus.” (SH, 97.) 

Teemestarin kirjassa vesi ja kuolema kulkevat rinnakkain, mikä tulee esiin teoksen juonen 

kautta, kun Norian isä sairastuu Norian äidin lähdettyä ja lopulta kuolee: ”Kuukekrin iltana 

isä lyyhistyy lattialle ja makaa hiljaa ja liikkumatta, kun vesi ja pimeys hiipivät hänen 

vaatteisiinsa ja hiuksiinsa ja iholleen” (TK, 127). Vesi siis ikään kuin valtaa Norian isän ja 

ottaa hänet omakseen, pois elävien maailmasta. Ennen isän kuolemaa Noria valmistaa 

isälleen viimeisen rituaalin, kuten teemestarilla ja hänen seuraajallaan on tapana: 

Hän määrää minut valmistamaan viimeisen rituaalin.  
   Hän on minun vieraani ainoan kerran elämässään, eikä teemestari näytä 
tunteitaan vierailleen. 
   Teen juotuaan hän odottaa teemajassa, kunnes kuolema painaa kätensä 
hänen sydämelleen ja hänen veressään virtaava vesi juoksee tyhjiin.  
   – – Isä ei ole täällä, ja hänen pitäisi olla. Hän makaa kivisessä ja metallisessa 
kammiossa, jossa vesi, joka virtasi hänessä, muuttuu jääksi ja jättää hänet. 
Kahden päivän kuluttua hän ei ole muuta kuin tomua bambuarkussa ja vettä 
hopeanvärisessä uurnassa.  
   Minä olen täällä, ja kaikki sanat ovat mykkää tuhkaa suussani, eikä mikään 
vesi vie janoani. (TK, 128–129.)  

Kun ihminen kuolee, vesi siis toisaalta hiipii ruumiiseen, mutta toisaalta kuolevan veressä 

virrannut vesi lakkaa virtaamasta ja lopulta muuttuu jääksi ja jättää hänet. Vesi vertautuu 

vereen, jonka virtaaminen suonissa on elämisen merkki. Vesi liittyy olennaisesti myös 

hautajaisiin, jossa kuolemasta on muistuttamassa bambuarkun lisäksi vesiuurna. Uurnan 

kaataminen teepensaiden juureen symboloi elämän mittaisen seremonian loppumista: 

”Nostin vesiuurnan kiviseltä penkiltä ja kävelin haudan päätyyn, missä teepensaat 
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kasvoivat. – – Kumarruin kaatamaan veden uurnasta teepensaiden juurille. Kun uurna oli 

tyhjä, kannoin sen takaisin kivipenkille. – – Seremonia on ohi, kun vesi on lopussa.” (TK, 

122.) Myös vieraiden tuomista tervehdyksistä huokuu vesi ja elämän loppuminen: ”Suurin 

osa vieraista jätti tervehdyksenään kauan sitten kuivuneesta joenuomasta haetun veden 

hioman kiven tai simpukankuoren. Ne ropisivat bambukanteen vaimeina kuin sade.” (TK, 

121.) Kuin sadetta on myös itkijänaisten valitus, joka kaikuu muuten hiljaisessa tilassa: ”Se 

alkoi hiljaisena lauluna, joka kasvoi vähitellen, samanaikaisesti kauniina ja rumana, kuin 

kasvavaksi ja haipuvaksi taottu itku, joka kääri sisäänsä kaiken ulottuvilla olevan” (TK, 121). 

Noria valmistaa viimeisen rituaalin teoksen lopussa myös itselleen. Norian isän tavoin myös 

Norian viimeisten hetkien lähestyminen vertautuu teeseremonian loppumiseen. Norian 

tapauksessa juomavesi on konkreettisesti loppunut, ja näin ollen edellytykset elämän 

jatkumiselle ovat kuihtuneet. Noria pyrkii kuitenkin vielä viimeisillä hetkillään 

vastustamaan armeijan valtaa ja halua kahlita vesi: 

Seremonia on ohi, kun vesi on lopussa.  
   En näe tätä pihaa kauemmas. En tiedä, ovatko kaupungit murentuneet 
maahan, enkä tiedä, kuka tänään kutsuu maata omakseen. En tiedä, kuka 
yrittää kahlita valtaansa veden ja taivaan ymmärtämättä, että ne kuuluvat 
kaikille eivätkä kenellekään. Niitä eivät mitkään ihmisten kahleet pitele. (TK, 
262.) 

Sarasvatin hiekassa veden tarinat heräävät henkiin etenkin erilaisten 

vedenpaisumusmyyttien myötä. Teoksessa mainitaan muun muassa Atlantis-taru, 

Raamatun vedenpaisumuskertomus sekä intialaiset Veda-kirjat. Lahtinen (2017, 84) 

toteaakin osuvasti, ettei Sarasvatin hiekkaa ole ainoastaan kertomus ilmastonmuutoksesta 

vaan ”kertomus kertomuksista ja kirjallisuutta kirjallisuudesta, joissa historiallisen tiedon, 

tieteen ja myyttien rajat kyseenalaistuvat”. Vedenpaisumustarinat ovat osa myyttistä 

menneisyyttä, mutta käsittelen niitä kuitenkin tässä alaluvussa, sillä luvussa 4.2 keskityn 

Sarasvatin hiekan käsittelyssä erityisesti tieteellisiin tutkimuksiin liittyvään myyttisyyteen. 

Liisa Saariluoman (2000, 9–10) mukaan arkikielisessä merkityksessä myytillä tarkoitetaan 

uskomusta, jolle ei ole rationaalisia perusteita. Esimerkiksi jokin henkilöhahmo voi olla 

myyttinen, jos häneen liittyy jotain salaperäistä tai jotain, mikä kohottaa hänet 

tavanomaisen yläpuolelle. Aiheeltaan merkittävää kertomusta taas voidaan kutsua 

myytiksi, kun se ei (enää) vastaa historiantutkimuksen esille tuomia tosiasioita ja siitä on 
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erotettavissa selvästi ideologinen tendenssi. Laveimmillaan minkä tahansa yleisen 

käsityksen tai uskomuksen voi Saariluoman mukaan luokitella myyttiseksi, kun se ei ole 

todennettavan rajoissa. Kun puhutaan myytistä kirjallisuudessa, voidaan tarkoittaa tällaista 

hyvinkin laveasti käsitettyä myyttiä. Klassisen kirjallisuuden myytit ovat kuitenkin 

rajatumpia ja perinteisiä, mytologiseen tarustoon liittyviä kertomuksia. Tällöin myytin 

käsite on samankaltainen kuin etnologeilla ja uskontotieteilijöillä.  

Saariluoma (2000, 10) toteaa, että myytintutkijat antavat hyvin erilaisia määritelmiä 

myytille ja usein myös jättävät hankalan käsitteen vaille selkeää määrittelyä.8 

Alkuperäisessä merkityksessään myytti on yhteydessä uskontoon ja samalla yksi 

esirationaalisen ajattelun muoto. Tässä mielessä esimerkiksi Raamatun luomiskertomus 

voidaan määritellä myytiksi. Riittävän lähtökohdan myytin tarkastelulle tarjoaa 

Saariluoman mukaan Lauri Hongon uskontotieteellinen määrittely. Honko (1972, 111) 

määrittelee myytin uskonnolliseen maailmankäsitykseen kuuluvaksi kertomukseksi 

alkuajan perustavanlaatuisista tapahtumista ja jumalten esikuvallisista teoista. ”Näiden 

tekojen ansiosta maailma, luonto, kulttuuri ja meidän sosiaalinen ryhmämme kaikkine 

osailmiöineen syntyi ja sai vielä nykyhetkessäkin vaikuttavan järjestyksensä”, Honko 

toteaa.  

Hongon (1972, 112–114) mukaan myytissä on 4 aspektia: muodollinen, sisällöllinen, 

funktionaalinen ja kontekstuaalinen. Muodoltaan myytti on kertomus, kun taas 

sisällöllisesti myytti on tietoa ratkaisevista, luovista alkutapahtumista, mistä johtuen 

myytillä on kosmogoninen eli maailmanjärjestyksen syntyä koskeva merkitys. Funktioltaan 

myytti on ennen kaikkea esikuva ja malli luonnon ja ihmisen toiminnalle. Sen totuus on 

jäljittelyn velvoittava, ja usein myytti esiintyykin jonkin riitin eli vakiintuneen uskonnollisen 

toimintamuodon yhteydessä. Saariluoman (2000, 11–12) mukaan Hongon määrittely 

osoittaa, että mikä tahansa kertomus ei ole myytti, vaan myytti on ainoastaan selittävä 

kertomus, jossa viitataan myyttiseen alkuun, sen tapahtumiin. Myyteillä on sakraalisen, 

                                                           
8 Esimerkiksi Northrop Frye (2006, 49–50) antaa myytille primaarisen ja sekundaarisen määritelmän. 

Primaarisen määritelmän mukaan myytti tarkoittaa juonta, kertomusta tai yleisesti peräkkäisessä 
järjestyksessä olevia sanoja. Frye kuitenkin toteaa, että tässä merkityksessä myytin määritelmä on 
tautologinen ja liian laaja. Sekundaarisessa merkityksessä myytillä tarkoitetaan yhteiskunnan tarinoita, jotka 
kertovat yhteisölleen asioita, joita sen tarvitsee tietää – esimerkiksi jumalista, historiasta, laeista ja 
luokkarakenteesta. Nämä tarinat eli myytit eroavat kansantaruista, joilla on viihdyttämisen funktio.  
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pyhän totuuden asema. Ne ovat kertomuksia jumalista ja lähes jumalankaltaisista 

heeroksista, mutta samalla myös jumalallinen totuus. Niitä ei voi kertoa tai ”keksiä” 

vapaasti, vaan tarina saa myytin statuksen vain yhteisön tunnustaessa sen sellaiseksi.   

”Valistuksen projektiin” 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella sisältyi ajatus myyteistä 

vapautumisesta, ja silloin ajateltiin tieteellisen ajattelun lopullisesti tulleen myytin tilalle 

todellisuuden tiedostamisen muotona. 1900-luvun loppupuolella myytin rajat muihin 

kulttuurisen diskurssin muotoihin, kuten historiankirjoitukseen tai tieteeseen, kuitenkin 

hämärtyivät. Myytti ei enää näyttäytynytkään valistuksen näkökulman mukaisesti 

yksiselitteisen vastakkaisena tieteelle. Samaan aikaan myytin käsitteen rajat laventuivat 

niin, ettei sillä tarkoiteta enää yksinomaisesti tai ensisijaisesti klassista, kreikkalais-

roomalaista mytologiaa, kuten antiikista uuden ajan ensi vuosisadoille ulottuvassa 

eurooppalaisen kirjallisuuden perinteessä. Modernit myytit ovat profaaneja, mikä 

merkitsee sitä, ettei myytin tarvitse olla sidoksissa uskontoon, vaan sillä voi olla pelkästään 

kulttuurinen ulottuvuus. Profaanin myytin tekee myytiksi sen luonne eräänlaisena 

mallikertomuksena. Niin arkaaiselle kuin modernillekin myytille on ominaista 

”luonnollistaminen”, mikä tarkoittaa sitä, ettei myytin syntyä reflektoida eikä perustella. 

Yhteistä on myös myyttisen tarinan sosiaalinen olemassaolo. Tarinasta muodostuu myytti 

vasta reseptiossa eli siinä, että jokin yhteisö tunnustaa sen mallitarinaksi. Kun tarina toimii 

mallina ihmisille ja ihmisryhmille, se osoittaa myyttisyytensä. (Saariluoma 2000, 8, 26–27.)  

Teemestarin kirjassa kyse on juurikin tällaisesta modernista myytistä, sillä siinä 

menneisyydestä kerrotaan muun muassa Janssonin retkikunnan CD-levyjen kautta 

eräänlaista mallitarinaa, jonka yhteisön jäsenet – tässä tapauksessa Noria ja Sanja – ottavat 

vastaan. Tämä tarina ei ole sidoksissa millään lailla uskontoon, vaan sillä on ainoastaan 

kulttuurinen ulottuvuus. Vaikka Janssonin retkikunnan nauhoituksissa Menetettyjen 

maiden vesiesiintymät ja historian tapahtumat esitetään totuutena, ovat ne kuitenkin 

myyttejä, sillä niitä ei tarinan aikana pystytä todentamaan. Menneisyydestä kerrotaan 

monenlaisia tarinoita, joista Janssonin retkikunnan tarina näyttäytyy Norialle ja Sanjalle 

todellisimpana. Kaksikon yritys saada Menetettyjen maiden myytti selvitettyä jää kuitenkin 

toteutumatta. Arvoitukseksi siis jää, millainen kohtalo CD-levyjen tarinalla on – pystytäänkö 

siinä kerrottu tarina menneisyydestä todentamaan vai säilyykö se edelleen myyttinä 

sukupolvilta toisille? 
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Sarasvatin hiekassa taas käsitellään ja osin myös tulkitaan uudelleen erilaisia klassisia 

vedenpaisumusmyyttejä. Koska Cambaynlahden hiekkaan hautautuneelle 

luurankoröykkiölle ei löydy sopivaa selitystä, etsii Sergei vastauksia vanhoista veteen 

liittyvistä tarinoista. Tarinoita vertaillessaan hän tajuaa, kuinka yleisiä 

vedenpaisumuskertomukset ovatkaan: 

”Kaikki maailman kansat tuntevat tarun suuresta vedenpaisumuksesta”, hän 
sanoi. ”Se sisältyy veda-kirjoihin. Kristityt ja juutalaiset ja muslimit tuntevat 
sen ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomana. Tarina mainitaan Gilgameš-
eepoksessa. Egyptin, Vähän-Aasian, Kreikan ja Italian vanhojen kaupunkien 
asukkaat pitivät sitä totena. Kiinalaiset ja keltit ja skandinaavit tuntevat 
tarinan, samoin kuin käytännössä kaikki Etelä- ja Keski-Amerikan 
intiaanikansat. Näyttää itse asiassa siltä, että kertomus suuresta 
vedenpaisumuksesta on suurin piirtein ainoa myytti, jonka kaikki maailman 
kansojen tarut kertovat suurin piirtein samalla tavalla jo ennen kuin 
esimerkiksi Amerikan ja Euraasian kansat olivat olleet missään yhteyksissä 
toisiinsa.” (SH, 134.) 

Lahtisen (2017, 76–77) mukaan ilmastofiktiolle onkin tyypillistä valistavan eetoksensa 

lisäksi myyttisten kertomusmallien hyödyntäminen. Sarasvatin hiekkaa on Lahtisen 

mukaan myyttiaineksen hyödyntämisessä poikkeuksellinen, sillä teokseen kuuluvat 

olennaisesti pohdinnat vedenpaisumusmyytin alkuperästä ja moraalisesta opetuksesta. 

Näin ollen teos kytkeytyy myös ekokriitikkoja askarruttaviin kysymyksiin siitä, mitkä 

erilaiset kulttuuriset kertomukset ja tarinamallit ovat muokanneet ymmärtämystämme 

ihmisen aiheuttamasta ilmastonlämpenemisestä ja muista ympäristöriskeistä. 

Trexlerin (2015, 82–83, 85) mukaan vedenpaisumusmyytistä on viimeisen neljän 

vuosikymmenen aikana tullut hallitseva kirjallinen strategia ilmastonmuutoksen 

kuvaamiseen niin tieteellisistä, historiallisista, kulttuurista kuin kirjallisistakin syistä.9 Niin 

kauan kun uhka vakavasta maapallon lämpenemisestä on ollut tiedossa, tieteilijät ovat 

ennustaneet, että napajäätiköiden sulaminen arktisella alueella, Grönlannissa ja 

Etelämantereella voisi nostaa merkittävästi merenpinnan tasoa. Koska aikaisemmilla 

geologisilla ajanjaksoilla merenpinta on ollut korkeammalla kuin nykyisin, 

maailmaamuuttavan tulvan tai vedenpaisumuksen mahdollisuus on näyttäytynyt 

                                                           
9 Vedenpaisumusteemaa käsitellään esimerkiksi J. G. Ballardin Uponneessa maailmassa (1962), Richard 
Cowperin teoksessa The Road to Corlay (1987) ja Will Selfin teoksessa The Book of Dave (2006) (Trexler 2015, 
84). 
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mahdollisena uhkana. Trexlerin mukaan arktisten alueiden lisäksi esimerkiksi Iso-

Britanniassa ilmastonmuutokseen liittyvän suurimman uhkan on ennustettu olevan 

alueellinen tulviminen, jonka myötä 3,6 miljoonaa ihmistä voi olla vaarassa vuosisadan 

puolessa välissä. Myös Yhdysvalloissa keskilännen, koillisen ja osan Gulf Coastista on 

ennustettu olevan kasvaneen tulvimisriskin alaisina. Lisäksi muut alavalla seudulla olevat 

alueet, kuten Alankomaat, Bangladesh ja Tyynenmeren saarivaltiot ovat saaneet 

näkyvyyttä tulvimisriskejä käsittelevissä ennustuksissa. Tämänhetkisten ennustusten 

mukaan merenpinta tulee nousemaan 2000-luvulla mahdollisesti alle metrin verran. Tämä 

tieto ei kuitenkaan estä fiktiivisiä kertomuksia kuvittelemasta tulevaisuutta, jossa 

kymmenien metrien nousut olisivat mahdollisia. 

Kuten Trexler (2015, 83) toteaa, vedenpaisumuskertomukset ovat osa kirjallisuuden 

traditiota, joka ulottuu tuhansien vuosien päähän. Tarinaa globaalista tulvasta, joka tuhoaa 

koko maailman, on kierrätetty monissa aikaisissa sivilisaatioissa, ja nykyisin sillä ajatellaan 

olevan juuret historiallisessa faktassa. Vedenpaisumusmyytin avulla voidaan samaan 

aikaan kuvata ilmastontieteellisestä näkökulmasta mannerjäätiköiden aiheuttamaa 

merenpinnan nousua sekä tarjota kulttuurisesti helposti lähestyttävä näkökulma 

ilmastonmuutoksen käsittelyyn. Trexler kuitenkin huomauttaa, että 1900-luvun 

Genesiksen uudelleentulkinnat olivat suosittuja jo ennen kuin kasvihuonekaasuista tuli 

yleinen huolenaihe. Mediassa jatkuvasti näkyvät raportit tuhoavista tulvista ja katastrofien 

tiedottamisen nälkä ruokkivat kuitenkin kirjallisuutta tarttumaan näihin aihepiireihin 

edelleen, erilaisista näkökulmista. 

Trexlerin (2015, 85–86) mukaan ilmastonmuutostulvaromaaneilla (climate change flood 

novels) on kaksi muotoa. Tulvan jälkeisissä (postflood) kertomuksissa lukija kohtaa 

rikkoutuneen maailman, jossa massiiviset tulvat tai hyökyaallot ovat jo laantuneet. Toisessa 

variaatiossa tarina kuvaa tulvien vaikutusta ja muutosta tunnistettavasta maailmasta 

maailmaan, jota ilmastonmuutos on merkittävästi muokannut. Molemmat variaatiot 

vetävät mukaansa myyttiset juuret Raamatun vedenpaisumuskertomuksesta. Vaikka 

tarinoissa olisikin ilmastotieteellinen näkökulma, niihin liittyy myös ajatus moraalisesta 

tuomiosta, kauhusta ja aikojen lopusta. Trexler myös toteaa, että vaikka muinainen myytti 

vedenpaisumuksesta onkin osa kirjallista perinnettä, ilmastofiktion kuvaukset 



80 
 

vedenpaisumuksesta saavat inspiraationsa ennemminkin vallitsevista olosuhteista kuin 

filosofisesta kiinnostuksesta itse myyttiin.  

Sarasvatin hiekkaa edustaa Trexlerin luokittelun mukaan variaatiota, jossa tulva tapahtuu 

tarinan aikana ja sen myötä kuvataan, kuinka maailma muuttuu ilmastonmuutoksen 

seurauksena. Romaanissa käsitellään ilmastonmuutosta ja merenpinnan nousua varsin 

tieteellisestä näkökulmasta, mutta samalla siinä nostetaan esiin vedenpaisumuksen 

myyttiset juuret. Eniten vedenpaisumusmyyteistä huomiota saa Atlantis-taru. Taru tulee 

ensimmäisen kerran esiin jo prologissa: ”Taru Atlantiksesta, uponneesta mantereesta, oli 

kiehtonut ihmisten mieliä niin pitkään, että Atlantiksen löytymisellä olisi luullut olevan 

merkittävä uutisarvo” (SH, 9). Prologissa kerrotaan, kuinka Atlantis on löydetty Intiasta, 

Cambaynlahdelta 2000-luvun alussa. Löytö ei kuitenkaan ole herättänyt kiinnostusta 

maailmalla, sillä se on sopinut huonosti yhteen aiempien uskomusten ja löytöjen kanssa.  

Vaikka prologissa Atlantis esitetään todellisena, tieteellisenä löytönä, itse tarinassa 

Atlantis-taru on aluksi todellakin taru, vailla tieteellistä pohjaa oleva myytti. Kun Sergei saa 

Amritalta ensimmäisen kerran tietää NIOTin löytämistä kahdesta vedenalaisesta 

kaupungista, hän viheltää ja toteaa leikkisästi: ”’Jopas nyt jotakin. Tämähän on valtavaa… 

kuin intialainen Atlantis.’” (SH, 71.) Tähän Amrita kuitenkin vastaa tiukka ilme kasvoillaan: 

”’Intialainen Atlantis, kyllä’ ” – – ’Mutta ehkä myös… jotain muuta. Sillä minä luulen, että 

tämä on myös se Atlantis, josta teidän Platoninne puhui.’” (SH, 71.)  

Aluksi Sergei suhtautuu Atlantis-tarun todenperäisyyteen skeptisesti, kuten faktoja 

punnitsevalta tutkijalta saattaa odottaakin: ”’Koko Atlantis-taru perustuu siihen, mitä 

Platon kirjasi kahteen dialogiinsa, Timaiokseen ja Kritiakseen’, protestoi Sergei. ’Mitään 

muita todisteita koko Atlantiksen olemassaolosta ei ole olemassa. Jos hylkäämme Platonin, 

mitään ei jää jäljelle.’” (SH, 72.) Vähitellen hän kuitenkin alkaa tutkia asiaa ja kuuntelee 

tarkemmin, mitä Amritalla on sanottavana. Amrita on vahvasti sitä mieltä, että Atlantis-

taru on peräisin Intiasta. Hän uskoo siihen, ettei tieto olekaan aina virrannut lännestä itään, 

kuten yleisesti kuvitellaan: ”’Euroopassa ajatellaan usein, että erilaiset ajatukset, ideat ja 

innovaatiot voivat kulkeutua vain lännestä itään, vaikka hyvin usein ne ovat vaeltaneet 

täsmälleen päinvastaiseen suuntaan’, aloitti Amrita” (SH, 72–73). Hänen mukaansa on 

mahdollista, että näin on käynyt myös Atlantis-tarun kohdalla: 
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”– – Tarina Atlantiksesta ei välttämättä ole muuttunut matkan varrella juuri 
lainkaan. Paitsi että siihen on jossakin vaiheessa alkanut liittyä… eräänlainen 
väärinkäsitys. Tarina, jonka kreikkalainen filosofi Solon kuuli egyptiläisiltä 
papeilta ja jonka hänen kaverinsa Platon kirjasi ylös, kertoi lännessä 
sijaitsevasta uponneesta mantereesta. Mutta ehkäpä kertomus lännessä 
sijaitsevasta uponneesta mantereesta olikin alun perin kotoisin Intiasta? 
Tämä on sikäli järkeenkäypää, että täällähän meillä todella on aivan oikea 
”uponnut manner”, suuria vedenalaisia raunioita ja kaikkea sellaista. 
Atlantilla ei ole eikä voi olla mitään vastaavaa.” (SH, 73–74.)  

Hetken mietittyään kuulemaansa Sergei toteaa: ”’Minä sanoisin, että sinä voit hyvinkin olla 

oikeassa’” (SH, 75). Vedenpaisumusmyyteillä on teoksen juonen kannalta suuri merkitys, 

sillä tulkitsemalla Atlantis-myytin alkuperää uudelleen ja tutkimalla muita 

vedenpaisumusmyyttejä Sergei ja Amrita tajuavat, että Cambaynlahden kaupungit ja 

ihmiset on hukuttanut tuhansia vuosia sitten alleen hyökyaalto, mahdollisesti Atlantiksen 

tuhonnut aalto. Vertaillessaan myyttejä Sergei tulee pohtineeksi myös sitä, miten eri 

kulttuurien tuntemat vedenpaisumuskertomukset liittyvät yhteen: ”Viittasivatko ne kaikki 

samaan tapahtumaan, vai kertoivatko ne useista erillisistä, toisiaan muistuttavista mutta 

joissakin suhteissa myös hyvin erilaisista tapahtumista?” (SH, 120). Teoksessa puidaan siis 

sitä, miksi vedenpaisumuskertomukset toistuvat eri kulttuureissa. Perustuvatko ne 

todellisiin tapahtumiin vai ovatko ne keksittyjä tarinoita, jotka ovat vuosien saatossa 

muuttuneet todellisia tapahtumia kuvaaviksi tarinoiksi? Entä onko niiden pohjalla yksi 

tarina tai tositapahtuma vai useita? 

Fryen (2006, 54) mukaan ihmiset ovat vuosisatoja uskoneet, että maailmassa on aikoinaan 

tapahtunut suuri tulva, joka hukutti kaiken alleen. Tästä todisteina ovat lukuisat 

vedenpaisumusmyytit, kuten Raamatun vedenpaisumuskertomus. Frye kuitenkin toteaa, 

että laaja vedenpaisumusmyyttien esiintyminen todisteena suuresta vedenpaisumuksesta 

ei ole yhtään sen parempi todiste kuin laaja luomiskertomusmyyttinen esiintyminen 

todisteena luomisesta. Hänen mukaansa ihmiset tuottavat tulvamyyttejä, koska heillä on 

kollektiivinen alitajunta, joka laittaa heidät tuottamaan niitä. Hänen mukaansa oikea tulva 

ei todennäköisesti ole vedenpaisumusmyyttien aiheuttaja, sillä esimerkiksi Raamatun 

vedenpaisumuskertomuksessa monet muut osatekijät ovat paljon tärkeämpiä kuin tulva 

itsessään. Hän myös toteaa, ettei Platon keksinyt tai ”vapauttanut” vedenpaisumusmyyttiä 

kertoessaan tarinansa Atlantiksesta. Kuten Trexlerkin (2015, 83) toteaa, nykyisin monet 

kuitenkin uskovat, että vedenpaisumusmyyteillä on jonkinlaiset juuret historiassa. 
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Teemu Manninen (2012, 63, 66) käsittelee Atlantis-myyttiä kirjallisuudessa artikkelissaan 

”Takaisin Atlantikseen: Modernin Atlantis-kirjallisuuden aatehistoriallista taustaa”. Hän 

toteaa, että myytti Atlantiksesta on muuttunut vuosituhansien kuluessa paljon. Platonin 

Timaios- ja Kritias-dialogien tarina saaresta, joka sijaitsi ”Herkuleksen pilarien tuolla 

puolen” ja jota hallitsi kehittynyt ja voimakas valtio, oli tarkoitettu alun perin allegoriaksi, 

kuten Aristoteleskin aikalaisilleen muistutti. Uuden ajan alussa asenne Atlantis-tarua 

kohtaan alkoi kuitenkin muuttua, mikä johtui osittain siitä, etteivät historia ja fiktio olleet 

tuolloin aivan niin selkeästi erotettavissa toisistaan kuin nykyään. Oli tavallista, että 

humanistihistorioitsijat kirjoittivat menneisyyden tapahtumia luovasti uudelleen joko 

hovien tilauksesta tai muista ideologisista syistä. 

1800-luvulla Atlantis-myytti sai uuden sisällön, kun siihen alettiin yhdistää erilaisia 

populaaritieteellisiä teorioita. Taustalla olivat muun muassa sen aikaisten 

evoluutioteoreetikkojen hypoteesit kadonneista mantereista, joilla selitettiin lajien 

esiintymistä ja vaeltamista. Esimerkiksi lemuuriapinoiden kehityshistorian selittämiseksi 

luodusta Lemuria-mantereesta tuli kiinteä osa Atlantis-myytosta10. Samoihin aikoihin alkoi 

syntyä myös erilaisia teorioita Atlantiksesta ja sen alkuperästä. Näitä teorioita sekä antiikin 

kirjoituksia hyödynsi amerikkalainen kongressimies Ignatius Donnelly (1831–1909) 

teoksissaan Atlantis: The Antediluvian World (1882) ja Ragnarok: The Age of Fire and Gravel 

(1883). Donnellyn teosten ansiosta Atlantis-tutkimuksesta muodostui varteenotettava 

näennäistieteen ala. Donnellyn vaikutus ulottui myös kaunokirjallisuuteen, sillä hänen 

teoksensa olivat pitkälti 1800-luvun lopun Atlantis-buumin taustalla. (Manninen 2012, 66–

67.)  

Mannisen (2012, 63–64) mukaan 1800-luvulta nykypäivään ulottuvalle, modernille 

Atlantis-tarinastolle ominaisia aiheita ovat kauhu-, scifi- ja fantasiakirjallisuudesta tutut 

teemat, kuten yliluonnolliset tai yliluonnollisilta vaikuttavat voimat ja ilmiöt: magia, 

telepatia, reinkarnaatio, ikuisen elämän salaisuudet ja hypnoosi. Tämä modernien 

populaarien tarinoiden kokoelma eroaa alkuperäisestä myytistä lähestulkoon kaikilla 

mahdollisilla tavoilla säilyttäen vain kadonneen mantereen, saaren tai kaupungin 

perustanaan. Manninen toteaa, että Atlantis-myytoksen kirjailijoiden tavoitteena on usein 

                                                           
10 Sanalla Atlantis-myytos voidaan kuvata Atlantis-taruun liittyvien modernien, populaarien tarinoiden 
kokoelmaa (Manninen 2012, 63). 
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oman aikamme pahoinvoinnin tai mullistusten selittäminen ikiaikaisen, feminiinisen tai 

seksuaalisen pahan avulla. Toistuva aihe on myös kehittyneen teknologian ja rappioituneen 

hallinnon yhdistelmä, joka uhkaa niin sanottua tavallista kansaa. Atlantis-myytoksen 

luonne on synkretistinen, mikä tarkoittaa sitä, että Atlantis-kirjailijat yhdistelevät 

ristiriitaisia lähteitä toisiinsa samankaltaisuuden logiikan mukaisesti. Näin ollen myytos 

mahdollistaa tai tukee usein muita fantastisia kuvitelmia ihmiskunnan menneisyydestä. 

Sarasvatin hiekassa Atlantis-taru yhdistyy Cambaynlahdelta löydettäviin kaupunkeihin, 

jotka tuntuvat liittyvän Platonin kertomaan tarinaan Atlantiksesta. Jo veden alle uponneet 

kaupungit itsessään ovat viittaus Atlantikseen, uponneeseen mantereeseen. Lahtisen 

(2017, 82) mukaan vajonneen kaupungin löytäminen on katastrofikertomusten klassinen 

varoitusmerkki. Atlantis toimii hänen mukaansa analogiana länsimaiselle kulttuurille 

katastrofin partaalla, pian katoavana valtakuntana. Sarasvatin hiekassa onkin useita 

elementtejä, jotka viestivät nyky-yhteiskunnan rappiotilasta: ilmastonmuutos, kehittyneen 

teknologian vaarat, korruptoitunut hallinto ja ihmisten eriarvoisuus.  

Kytkös Atlantis-taruun tulee konkreettisimmin esiin teoksen parateksteissä. Jokainen luku 

alkaa katkelmalla Platonin Timaioksesta (s. 15, 139 ja 215). Dialogissa keskustelevat 

keskenään Sokrates, Kritias ja Timaios. Katkelmat liittyvät kohtaan, jossa Kritias kertoo 

tarinan, jonka hän on kuullut vanhalta mieheltä. Katkelmissa pappi puhuu Solonille ja 

toteaa muun muassa, että vedenpaisumuksia on ollut enemmän kuin yksi: ”– – sillä 

ensinnäkin te muistatte vain yhden vedenpaisumuksen, vaikka niitä on ollut useita” (SH, 

215). Katkelmien kautta tuodaan myös esiin ajatus siitä, että vedenpaisumusten myötä 

ihmiskunnan tieto häviää ja kaikki täytyy opetella uudelleen:  

ja sitten kun vedenpaisumuksen tietyin  
väliajoin toistuva vitsaus  
jälleen laskeutuu maan päälle ja jättää teistä  
jäljelle vain ne, jotka eivät tunne kirjaimia  
eivätkä ole saaneet minkäänlaista opetusta, teidän  
on jälleen aloitettava uudestaan aivan alusta kuin  
olisitte lapsia, täydellisen tietämättöminä siitä  
mitä on tapahtunut aikaisemmin, meidän  
keskuudessamme  
tai teidän omassa keskuudessanne. (SH, 139.) 
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Nämä katkelmat saavat keskeisen merkityksen teoksen lopussa, jolloin megatsunamista 

selviytyneet Amrita ja Sergei kumppaneineen alkavat rakentaa tulevaisuutta. Katkelmat 

antavat olettaa, että ihmiskunta tulee kokemaan tuhon aina uudelleen ja uudelleen, kun 

historia toistaa itseään. Tätä käsittelen lisää luvussa 4.2. 

Sarasvatin hiekkaa edustaa modernia Atlantis-tarustoa, ja Vidgren (2017, 87–89) 

määritteleekin gradussaan teoksen yhdeksi Atlantis-tarun variantiksi.  Hänen mukaansa 

teoksesta on löydettävissä neljä osatekijää – kulta-aika, rappio, vedenpaisumus ja paluu – 

jotka tekevät siitä arkkityyppisen vedenpaisumusmyytin edustajan. Kulta-aika viittaa 

Sarasvatin hiekassa aikaan ennen länsimaiden harjoittamaa kolonisaatiota Intiassa. 

Rappion muodostavat teoksessa puolestaan liiallinen teknologian kehitys, kolonisaatio 

sekä länsimaisen kulttuurin luonnon kannalta kestämätön elämäntapa. Vedenpaisumusta 

edustaa teoksessa luonnollisesti megatsunami, joka hukuttaa mantereita alleen. Paluu on 

puolestaan nähtävissä epilogissa, jossa Amrita ja Sergei pyrkivät keräämään tuhoutuvan 

maailman kirjallisuutta. Kuten Vidgrenkin (2017, 76–79) toteaa, Sarasvatin hiekassa on 

erilaisia veteen liittyviä motiiveja. Atlantis-tarun ja muiden vedenpaisumusmyyttien 

käsittelyn lisäksi Vidgren mainitsee uppoamismotiivin, johon liittyvät niin Intian rannikon 

uponneet kaupungit kuin lopun megatsunamikin. Myös Karin ja Amritan retkeen 

napajäätiköllä liittyy uppoaminen, sillä heidän jalkojensa alla oleva jääsaari hajoaa ja 

uppoaa vähä vähältä.  Vesi niin konkreettisena kuin abstraktis-myyttisenäkin elementtinä 

on nähtävissä teoksessa sen alusta loppuun saakka.  

Vaikka veden tarinat liittyvätkin Sarasvatin hiekassa suurimmaksi osaksi 

vedenpaisumusmyytteihin, kertoo vesi tarinoitaan myös hieman eri tavalla. Kuten 

Teemestarin kirjassakin, myös Sarasvatin hiekassa vesi kätkee salaisuuksia: 

”Jos et tietäisi, että meren alla on raunioita, et millään voisi arvata sitä sen 
perusteella, miltä täällä näyttää”, sanoi Sergei. ”Sillä mitä sinä täällä näet? 
Lentokone taivaalla, asuintaloja ja tehtaita rannalla. Siellä täällä joitakin 
kalastajaveneitä.”  
   ”Meri osaa kätkeä arvoituksensa”, sanoi Amrita. ”Ilmakehässä voimme 
nähdä satojen, periaatteessa jopa tuhansien kilometrien päähän. Meressä 
emme koskaan näe kahtakymmentä metriä kauemmaksi.” (SH, 112.)  

Vaikka vesi pitää sisällään salaisuuksia, kertoo se myös erilaisia tarinoita. Meren pohjasta 

löydetyt, veden kuluttamat esineet voivat viedä löytäjänsä aikaan, jolta ne ovat peräisin – 
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jopa tuhansien vuosien päähän. Vesi jättää esineisiin jälkiä, aivan kuin se kirjoittaisi niihin 

oman tarinansa. Veden ja hiekan suhde määrittelee, millä tavalla esineet kuluvat: 

Sergei meni ensimmäisen huoneen keskelle sijoitettujen lasivitriinien luo. 
Vaalean kankaan päällä lojuvat esineet olivat kaikki ruskeaa tai mustaa kiveä 
tai savea, joukossa ei ollut ainoatakaan metalliesinettä. Esineet olivat 
pääsääntöisesti hyvin yksinkertaisen ja erittäin vanhan näköisiä. Merivesi oli 
pyöristänyt erityisesti savisten, mutta myös kivestä tehtyjen esineiden 
kulmia. Miten pitkään esineiden pitää olla vedessä kuluakseen tuolla tavalla? 
hän ajatteli mutta ymmärsi sitten, että vastaus riippui ratkaisevasti 
olosuhteista. Virtaavassa vedessä, esimerkiksi rantatyrskyissä, veden ja 
aaltojen mukanaan kuljettaman hiekan erosoiva vaikutus olisi paljon 
suurempi ja nopeampi kuin tyvenessä. Hiekan alle hautautuneet esineet 
puolestaan eivät välttämättä kuluisi juuri lainkaan edes monen tuhannen 
vuoden pituisen ajanjakson aikana. (SH, 69.) 

Myös Teemestarin kirjassa vanhat esineet kertovat tarinoita menneisyydestä. Noria ja 

Sanja tekevät löytöjä muovihaudasta, joka on pullollaan entismaailman teknologiaa: 

”Parhaita löytyjä olivat entismaailman rikkinäisen teknologian osat, yhteenkietoutuneet 

muovi ja metalli, jotka oli suunniteltu tekemään asioita joita mikään nykyismaailmassamme 

ei enää tehnyt” (TK, 25). Entismaailman esineet ja teknologian osat ovat kuin kurkistus 

historiaan: ne kertovat jotain menneisyydestä sekä ihmisten ja teknologian kehityksestä. 

Muovihaudasta Sanja ja Noria löytävät myös Janssonin retkikunnan CD-levyjä, joiden avulla 

he voivat konkreettisesti kuunnella menneisyyttä: ”Ääni oli odottanut kiekolla vuosisatojen 

ajan. Se oli osa tarinaa, joka oli melkein kadonnut muovihautaan.” (TK, 60.) Muovihauta 

pitää veden lailla sisällään salaisuuksia, kuin henkäyksiä menneisyydestä. Janssonin 

retkikunnan CD-levyt paljastavat tytöille salaisuuden, joka muuttaa heidän käsityksensä 

maailmasta. Samalla tavoin myös Cambaynlahden pohjalta löydetyt kaupungit muuttavat 

tutkijoiden maailmankuvaa ja käsitystä siitä, missä maailman vanhimmat sivilisaatiot ja 

kaupungit sijaitsevat. 
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4.2 Myyttinen menneisyys 

 

Sekä Teemestarin kirjassa että Sarasvatin hiekassa menneisyys on koko ajan läsnä. 

Kerronta ei pysyttele vain nykyhetkessä, vaan se poimii aineksia historiasta, tarinoista ja 

myyteistä. Teoksia yhdistää ajatus siitä, ettei menneisyydestä tiedetä kaikkea. Menneisyys 

on muuttunut myyttiseksi, kaukaiseksi kertomukseksi, jota teosten henkilöhahmot pyrkivät 

purkamaan. 

Sarasvatin hiekassa menneisyyden arvoituksellisuus ja myyttisyys tulee hyvin esiin 

luontoon ja veteen liittyvissä tutkimuksissa eri puolella maailmaa. Kaikkea sitä, mitä 

luonnossa tapahtuu, ei voida selittää tieteen avulla. Varsinkin kauan sitten tapahtuneiden 

asioiden syitä voidaan vain spekuloida: 

”Jossakin sanottiin, että metaanin äkillinen purkautuminen merenpohjalta 
nosti aikanaan maapallon lämpötilaa jopa kahdeksalla asteella”, sanoi 
Natalia. – –  
   ”Se on totta”, sanoi Sergei. ”Suuri osa isoimmista nisäkäslajeista kuoli 
sukupuuttoon.” 
   ”Miksi?” kysyi Natalia.  
   ”Kukaan ei tiedä. Voi olla, että ilmakehän koostumus muuttui liikaa. Voi olla, 
että siitä tuli myrkyllinen monille eläimille.” (SH, 33.) 

Kun tuntematonta asiaa tutkitaan, on epävarmuus aina läsnä. Kysymykset, kuten mitä on 

tapahtunut, miksi ja onko tapahtumalla jokin merkitys, ovat keskeisessä osassa 

tutkimusprosessissa. Sergei ja Amrita voivat aluksi vain arvuutella, miten Cambaynlahden 

pohjalta löytyneet luurangot olisivat selitettävissä: ”Mutta mitä täällä sitten oli 

tapahtunut? Jos paikka ei ollut hautausmaa, kaikkien noiden ihmisten oli täytynyt kuolla 

suurin piirtein yhtä aikaa. Jos he eivät ole kuolleet sodassa, mitä mahdollisuuksia jää 

jäljelle?” (SH, 85.) Myös tehdyt löydöt ovat tutkimustyössä monesti epävarmoja: 

Kuvien kattamilta alueilta oli jo tähän mennessä löytynyt valtava määrä 
vedenalaisia raunioita. Osa löydöistä oli varmoja ja osa epävarmoja, osa vain 
mahdollisiksi luokiteltuja. Aiemmin löytyneiden kolmen suuren kaupungin 
lisäksi kuvista oli tunnistettu vielä neljä uutta, hyvin suurikokoista 
asutuskeskusta. Varmoja löytöjä pienemmistä kaupungeista ja kylistä oli jo 
toista sataa. Epävarmojen ja mahdollisten löytöjen lista oli paljon pitempi ja 
juuri laajuutensa vuoksi myös erittäin vaikuttava. Siihen kuului jo tässä 
vaiheessa yli kaksituhatta kohdetta, jotka saattaisivat olla tai olla olematta 
meren alle jääneitä kaupunkeja ja kyliä. (SH, 195.)  
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Epävarmuus ja myyttisyys liittyy tutkimuksissa monesti siihen, miten tietyt luonnossa 

esiintyvät asiat ovat syntyneet tai muuttaneet muotoaan. Eri tutkijoilla voi olla aiheesta 

kilpailevia teorioita, jotka poikkeavat toisistaan paljonkin. Sarasvatin hiekassa esimerkiksi 

drumliinikenttien synty on aihe, josta tutkijat eivät ole samaa mieltä: ”’No niin, kuten 

tiedät, asiasta on kaksi teoriaa, sanoi Thaw. ’Niin sanottu yleisesti hyväksytty teoria ja sitten 

minun teoriani. Joka ei ole kaikissa piireissä kovin suosittu mutta jonka uskon olevan 

oikea.’” (SH, 190.) Ilmiö näkyy myös Teemestarin kirjassa, jossa valtionjohto sekoittaa tai 

jopa vääristelee historiaa ja tutkimustietoa: 

Monissa kirjoissa puhuttiin lämpötiloista ja vuodenajoista ja säästä, 
hukkuneista maista ja rajojaan sisämaahan työntäneistä meristä, ja kaikissa 
puhuttiin vedestä, mutta kirjat eivät aina olleet kaikesta samaa mieltä 
keskenään. Kysyin kerran äidiltä, mitä tämä tarkoitti. Hän kutsui itseään 
tieteentekijäksi. Jos tieteentekijät eivät olleet samaa mieltä keskenään, 
kysyin, tarkoittiko se, ettei kukaan todella tiennyt? Hän mietti hetken ja sanoi 
sitten, että oli olemassa erilaisia tapoja tietää, ja joskus oli mahdotonta sanoa, 
mikä tapa oli luotettavin. (TK, 46–47.) 

Voidaanko siis ajatella, että erilaiset selvittämättömät tai vaihtoehtoisia teorioita sisältävät 

tutkimuksetkin ovat omanlaisia profaaneja myyttejä, joita tutkijat kertovat esimerkiksi 

omalle tiedeyhteisölleen tai muille kansalaisille? Tietyille tapahtumille tai kehityskuluille 

voidaan antaa monta eri selitystä, joista mikään ei välttämättä ole oikea. Kyse on vain siitä, 

minkä tarinan takana kukakin tutkija haluaa seistä. Sarasvatin hiekassa mielenkiintoisen 

parin luovat tutkijoiden teoriat ja spekulaatiot sekä erilaiset vedenpaisumusmyytit. 

Teoksen lopussa nämä myytit ikään kuin todennetaan mahdollisiksi tieteen avulla – tai 

ainakin mahdolliseksi todetaan se, että menneisyydessä iso hyökyaalto on hukuttanut 

ihmisiä ja kokonaisia kaupunkeja alleen. Lahtinen (2017, 83) esittääkin mielenkiintoisen 

ajatuksen siitä, että teoksessa toisaalta tieteellistetään ja demytologisoidaan kertomusta 

Atlantiksesta, mutta samalla kuitenkin toistuvasti pyritään horjuttamaan uskoa tieteen 

totuuksiin.  

Meretojan (2018, 203) mukaan Teemestarin kirjassa taas on nähtävissä ajatus siitä, että 

tieteellä ei ole yksinoikeutta totuuteen, vaan kaunokirjalliset kertomukset voivat olla jopa 

todempia, sillä ne voivat välittää kokemuksellisen totuuden. Ne voivat myös paljastaa 

jotain, mitä tietokirjoissa ei lue; esimerkiksi teemestarin päiväkirjoista paljastuu tarina 

Janssonin retkikunnasta ja retkikunnan CD-levyiltä taas tarina vaietusta menneisyydestä. 
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Tämä näkyy toisaalta myös Sarasvatin hiekassa, jossa todetaan, kuinka Veda-kirjoja 

tutkimalla historioitsijat ja arkeologit ovat muuttaneet mieltään Intian sivilisaation iästä. 

Tiedekin on siis omanlainen virtansa, sillä se yhdistelee eri aikoina eri asioita toisiinsa: 

Sergei oli heti ensimmäisen Intian-matkansa jälkeen vakuuttunut siitä, että 
Intian sivilisaatio oli todennäköisesti maailman vanhin korkeakulttuuri. Hänen 
varmuutensa asiasta oli kuitenkin ollut lähinnä intuitiivista, sillä historioitsijat 
ja arkeologit olivat vielä tuolloin olleet asiasta eri mieltä. Mutta kun Veda-
kirjoja oli alettu lukea vähän tarkemmin, oli hyvin pian käynyt selväksi, että 
vanhat teoriat keskiaasialaisista paimentolaiskansoista eivät voineet pitää 
paikkaansa. Sillä Veda-kirjojen säkeissä hengitti meri. Ne olivat täynnä 
viittauksia mereen ja merenkulkuun ja laivoihin ja valtamerten eläimiin. 
Samaan aikaan arviot Indus–Sarasvati-kulttuurin vanhimpien kaupunkien 
iästä muuttuivat sitä mukaa kuin arkeologit kaivautuivat yhä syvemmälle 
muinaisten kaupunkien alle jääneisiin maakerrostumiin. (SH, 54.) 

Teoksessa toistuukin oikeastaan sitaatin kaltainen tapahtuma, sillä kirjallisuutta ja myyttejä 

tutkimalla ja yhdistämällä tieteellisiin tutkimustuloksiin Sergei ja Amrita luovat omat 

spekulaationsa siitä, mitä Cambaynlahden kaupungeille on aikoinaan tapahtunut. 

Epilogissa kerrotaan, kuinka he megatsunamin seurauksena saavat vastauksen tälle 

pitäkään mietityttäneelle arvoitukselle sekä varmistuksen omille spekulaatioilleen: 

Sergei ei halunnut muistella, mitä kaikkia hän oli nähnyt käydessään veneellä 
Lontoossa etsimässä eloonjääneitä, joita oli ollut hyvin vähän. No, ainakin he 
olivat näkemänsä perusteella oppineet ymmärtämään Cambaynlahden 
merenalaisista rauniokaupungeista ikuisuus aikaisemmin, jossakin aivan 
toisessa elämässä, tekemiään löytöjä. Luiden ja pääkallojen ja kokonaisten 
luurankojen epätasainen jakautuminen Cambaynlahden pohjalta löytyneissä 
raunioissa ei enää ollut heille mikään varsinainen arvoitus. (SH, 300.) 

Teemestarin kirjassa valtion kertoma historia tuntuu etenkin Noriasta ja tämän äidistä 

valheelliselta ja puutteelliselta. Paljon tietoa esimerkiksi Hämärän vuosisataa edeltävästä 

maailmasta puuttuu, eikä vastauksia mahdollisiin tapahtumiin löydy ainakaan virallisista 

historiankirjoista, sillä kirjat alkavat Hämärän vuosisadasta. Noria pohtiikin Sanjan kanssa 

sitä, miksi entismaailman kirjoja on säilynyt niin vähän: 

”Suurin osa niistä oli isoissa kaupungeissa, jotka jäivät veden alle kun meret 
muuttivat rajojaan”, Sanja sanoi.  
   ”Niin, mutta oletko koskaan nähnyt historiankirjaa, joka olisi kirjoitettu 
ennen Hämärän vuosisataa?”  
   ”Mitä järkeä sellaisessa historiankirjassa olisi, josta puuttuisivat Hämärän 
vuosisata ja nykyismaailman aika?”  
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   ”Silti, eivät kai ne kaikki voineet veden alle jäädä? Kun kaupungit hukkuivat, 
miksei enempää entismaailman kirjoja pelastettu?”  
   ”En tiedä.” Sanja levitteli käsiään. (TK, 71.) 

Sanja ei tunnu edes kyseenalaistavan helle annettua historiaa ja näkyviä aukkoja siinä, kun 

taas Noriaa mietityttää kovasti menneisyys ja se, miten esimerkiksi luonto on muuttunut 

vuosikymmenten aikana. Tämä kytkeytyy ilmastonmuutokseen ja ilmaston 

lämpenemiseen. Teoksen nykyhetken ilmasto poikkeaa paljon Suomen nykyisestä 

ilmastosta: talvia ei enää ole, eikä näin ollen lunta tai jäätäkään. Menneisyys, jolloin 

lämpötilat ovat laskeneet miinuksen puolelle, tuntuu Noriasta kaukaiselta utopialta: 

Kerran, kun maailmassa oli vielä talvia, kylmiä talvia, valkoisia talvia, talvia 
joihin saattoi kääriytyä ja liukastua ja joista saattoi tulla sisälle lämpimään, 
ihmiset kävelivät kiteytyneen veden pinnalla ja nimittivät sitä jääksi. Olen 
nähnyt jäätä, mutta vain pieniä, ihmisen tekemiä kimpaleita. Koko elämäni 
olen uneksinut siitä, millaista olisi kävellä meren jäällä. (TK, 9.) 

Etenkin suomalaiselle lukijalle ajatus Suomesta, jossa ei ole enää talvia, kuulostaa 

absurdilta. Suomessa – tuhansien järvien maassa – vesi ja jää ovat keskeinen osa luontoa 

ympäri vuoden. Suomalaiset ovat ylpeitä puhtaasta luonnostaan, ja samoin kuin teemestari 

kunnioittaa vettä, myös suomalaisessa kulttuurissa puhdas, omasta maasta saatu vesi on 

arvostettua. Eija Timosen (2014, 186, 188) mukaan kotimaisessa kirjallisuudessa onkin 

nähtävissä jäätä koskeva polariteetti, joka esiintyy suomalaisessa taiteessa laajemminkin. 

Vesi aineena on jatkuvasti liikkeellä taivaalta alas maahan ja edelleen jokien ja purojen 

kautta meriin. Se muuttaa lämpötilan mukaan muotoaan, kuumenee vesihöyryksi tai 

seisahtuu lumeksi ja jääksi. Nestemäisenä se merkitsee elämän eliksiiriä, mutta 

kylmetessään se muuttuu lumiseksi kuoleman kuvaksi, hyiseksi syliksi. Suomalaisessa 

taiteessa jää ja talvi ovat Timosen mukaan toisaalta kuoleman metaforia, toisaalta taas 

kevättalven kimmeltävä valo hangilla ja jäiden lähtö merkitsevät vapautta, iloa ja uuden 

elämän lupausta. Esimerkiksi Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu -teoksessa (1964) 

avanto muuttuu kuoleman syliksi, kielletyn rakkauden päätepisteeksi. Harvemmin 

käytettyä jäämaisemaa ovat puolestaan alkutalven veden asteittaisen hyytymisen ja 

hauraan jään vaiheet, jotka ovat keskeisessä osassa Ulla-Leena Lundbergin Jää-romaanissa 

(2012). 

Teemestarin kirjassa lumi ja jää ovat muuttuneet osaksi myyttisiä menneisyyden tarinoita. 

Ne ovat niin kaukaisia, että niiden olemassaolon voisi jopa kyseenalaistaa. Tarinat talvista 
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elävät Norian mielessä kuitenkin vahvoina pilkahduksina jostain paremmasta, ajasta ennen 

nykyistä kurjuutta. Vaikka Noria ei olekaan koskaan nähnyt lunta tai jäätä, on hän kirjojen 

ja äitinsä kertomien tarinoiden avulla pystynyt muodostamaan mielikuvaa niistä: 

Kuusivuotiaana olin lukenut entismaailman kirjan, jossa kerrottiin lumesta ja 
jäästä. Olin kysynyt äidiltä, mitä ne olivat. Hän oli ottanut yhden paksuista ja 
vakavannäköisistä niteistään hyllyltä, jonne en siihen aikaan ylettynyt, ja 
näyttänyt minulle kuvia – valkoisia, hohtavia, pyöreitä ja teräviä muotoja 
vieraissa maisemissa, kirkkaita kuin kiteytynyt valo – ja kertonut, että ne 
olivat vettä, joka oli ottanut toisen muodon matalissa lämpötiloissa, 
olosuhteissa joita pystyttiin tuottamaan ainoastaan keinotekoisesti meidän 
maailmassamme, mutta jotka olivat kerran olleet luonnollinen osa 
vuodenaikoja ja ihmisten elämää. (TK, 44.) 

Vaikka Noria saakin kirjoista ja äidiltään tietoa talvista, hänen on vaikea ymmärtää, 

millainen talvi vuodenaikana oikeasti on. Millaista olisi kävellä jäätyneen järven päällä? 

Entä miltä lumi tuntuu käsissä? Lumi ja jää tuntuvat Noriasta osittain abstrakteilta 

käsitteiltä, sillä hän ei ole kokenut niitä niiden luonnollisessa ympäristössä. Noria yrittää 

luoda todentuntuisen mielikuvan entisajan talvista upottamalla kätensä vedellä ja jäällä 

täytettyyn sankoon:  

Työnsin käteni veden hyiseen vaippaan, suljin silmäni ja kutsuin luokseni 
entismaailman talvien tuntua, josta olin lukenut niin monta tarinaa. – – 
Ajattelin vettä, ikuisesti muuttuvaa, ja ajattelin jähmettynyttä hetkeä, 
lumikiteeseen tai jääsirpaleeseen pysäytettyä liikettä. Liikkumattomuutta, 
hiljaisuutta. Loppua, ehkä alkua. (TK, 45–46.) 

Meretojan (2013, 203) mukaan Teemestarin kirjassa kertomukset ovat tapa 

merkityksellistää virtaavaa todellisuutta ja säilyttää todellisena se, mikä muuten haipuisi 

olemattomuuteen. Kun kokemukset puetaan kertomuksen muotoon, ne voidaan jakaa 

tavalla, joka ylittää ajan kuilun ja rakentaa yhteyksiä menneeseen ja tulevaan. Tarinoiden 

avulla on siis mahdollista uhmata aikaa ja kurottaa ajasta toiseen. Mielenkiintoista tässä on 

mielestäni se, etteivät kirjat tai suulliset tarinat voi kuitenkaan kertoa aivan kaikkea – 

esimerkiksi sitä, miltä lumi oikeasti tuntuu kämmenellä. Vaikka Noria koittaa saada 

yhteyden entismaailman tarinoiden avulla, hänen on hankala tavoittaa täydellistä 

mielikuvaa talvesta: 

Nostin käteni vedestä. Iho oli punainen ja turta ja sormia särki, mutta muuten 
minulla oli lämmin, enkä ollut lähempänä entismaailman talvia. En osannut 



91 
 

kuvitella niin kaikkinielevää, täydellistä kylmyyttä. Ja silti sellaista oli ollut 
jossain, oli ehkä vieläkin. (TK, 46.)  

Menneisyyden tarinat ovat teoksessa pirstoutuneina erilaisiin kirjoihin ja ihmisten 

kertomiin tarinoihin, mutta myös veden muistiin: ”Äiti oli kertonut minulle, että Pohjoisen 

valtameren keskellä – – saattoi yhä olla pieniä jääsaarekkeita, jotka leijuivat aution meren 

poikki vaitonaisina ja elottomina, kantaen entismaailman muistoja lukittuina sisälleen, 

veden syliin hitaasti vajoten ja sulaen” (TK, 46). Teoksessa tuodaan esiin, että vaikka ihmiset 

eivät enää muistaisikaan omaa historiaansa, vesi on se, joka loppujen lopuksi muistaa: 

”’Kukaan ei tiedä varmasti, kuka tämän rakensi’, hän sanoi. ’Mutta teemestarit ovat aina 

uskoneet, että se oli yksi heistä, ehkä ensimmäinen joka asettui tänne, ennen talvien 

katoamista ja sotien alkua. Nykyisin vain vesi muistaa.’” (TK, 17.) Pieniä, mutta tärkeitä 

palasia menneisyydestä löytyy kuitenkin Janssonin retkikunnan jälkeensä jättämiltä CD-

levyiltä, joita Noria ja Sanja yhdessä kuuntelevat. Ne kertovat tarinaa siitä, mitä 

menneisyydessä on todellisuudessa tapahtunut: 

Se oli kertomus tuhosta ja raunioista, valtameristä, jotka kurkottivat kohti 
mannerten keskustoja ja nielivät maata ja makeaa vettä. Miljoonista 
ihmisistä, jotka pakenivat kodeistaan, sodista, joita käytiin sulavien jäiden alta 
paljastuneista polttoaineresursseista, kunnes maan suonet vuotivat kuiviin. 
Ihmisistä, jotka haavoittivat maailmaansa, kunnes menettivät sen.  
   Sitten tarina muuttui kertomukseksi keksityistä totuuksista ja kerrotuista 
valheista ja historiasta, joka oli tehty ikuisesti toiseksi: se oli tarina kirjoista, 
jotka murenivat repaleiseksi paperiusvaksi pohjamutiin ja korvattiin helposti 
muokattavilla viestinkirjoilla, kunnes mikä tahansa tapahtuma oli mahdollista 
häivyttää maailman muistista muutamalla napin painalluksella, kunnes 
vastuu sodista tai onnettomuuksista tai kadonneista talvista ei enää kuulunut 
kenellekään. (TK, 257.) 

Baccolinin (2003, 115) mukaan dystooppisella fiktiolla on kompleksinen suhde historiaan. 

Vaikka dystopia yleensä sijoittuu tulevaisuuteen, sillä on juuret vahvasti historiassa. Sen 

tehtävänä on varoittaa lukijaa nykymaailman mahdollisista tulevaisuuksista, minkä takia 

dystopia sijoittuukin yleensä dystooppiseen maailman, joka on rakennettu meidän 

maailmastamme. Tältä kantilta katsottuna dystopia on historian – erityisesti historian, joka 

muovaa dystopiakirjailijan yhteiskuntaa – kritiikkiä. Dystopiakertomukset kuvaavatkin 

yleensä historiallista romahdusta ja taantumista aikaisempaan aikaan ja näyttävät, miten 

nykyhetki voi negatiivisesti kehittyä.  
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Dystopia on toisaalta riippuvainen historiasta, toisaalta se taas kieltää historian. Historia, 

sen tieto ja muisti, ovat vaarallisia elementtejä dystopiatarinoissa, sillä ne voivat antaa 

henkilöhahmoille mahdollisuuden vastarintaan. Klassisessa dystopiassa henkilöhahmojen 

on mahdotonta löytää tarttumapintaa omaan historiaan tai menneisyyteen saati 

hyödyntää sitä, kun taas kriittisessä dystopiassa historian tunnistamisen avulla toivo 

selviytymisestä muuttuu mahdolliseksi. Tällöin historiasta – vaikka se olisikin dystooppinen 

– muodostuu keskeinen ja välttämätön rakennusosa vastarinnan kehittymiselle ja toivon 

ylläpitämiselle. Tällaiset romaanit tuovat esiin historian tiedostamisen tärkeyden. 

Historiaan liittyy läheisesti myös muisti, joka pitää sisällään eettisen ulottuvuuden: vain ne, 

jotka valitsevat muistamisen ovat kykeneväisiä ottamaan vastuuta omista teoistaan ja 

olemaan vastuullisia. Historian hylkääminen ja tekojen unohtaminen taas tarkoittaa 

vastuullisuuden välttelyä. (Baccolini 2003, 115–116, 119.)  

Teemestarin kirjassa valtionjohto välttelee vastuuta hylkäämällä historian ja keksimällä sen 

tilalle oman totuutensa. Mutta kuinka kauan vastuullisuuden välttely on mahdollista? Kun 

Noria ja Sanja saavat Janssonin retkikunnan CD-levyjen kautta tietoa historiasta ja sen 

kohtalokkaista tapahtumista, he saavat samalla myös aihetta toiveikkuuteen ja vastarinnan 

mahdollisuuteen. Levyjen innoittamana työt päättävät lähteä tutkimusretkelleen 

Menetetyille maille etsimään puhdasta vettä. Menneisyyden tarinat nostavat siis pintaan 

uskon paremmasta tulevaisuudesta – ajatuksen siitä, että asiat ovat vielä korjattavissa: 

En vielä täysin ymmärtänyt, miksi hopeanvärisen kiekon tarina oli minulle niin 
tärkeä, sillä en osannut yhdistää lankoja, jotka tekivät siitä tärkeän. Yksi niistä 
oli pelko, että jonain päivänä näkisin lähteen pinnan vaipuneen liian matalalle 
tai löytäisin joukon sinipukuisia sotilaita luolasta sapelit paljastettuina. Toinen 
orastava aavistus, tai ehkä lähes mahdoton toivo, että elämässä täyty olla 
muutakin, että kylän ulkopuolella, jossakin taivaan alla täytyi olla olemassa 
syy uskoa, ettei maailma ollut kuiva ja karrella ja kuolemaisillaan, ei kokonaan. 
(TK, 141.) 

Risto Turusen (2007, 203–205) mukaan suomalainen kirjallisuus on kautta aikain jäsentänyt 

ja suhteuttanut aikaa ja edelleen asettanut nykyisyyden kokemuksen relationaaliseen 

suhteeseen menneen kanssa – toteuttanut siis yhtä kirjallisuuden perustehtävää. 

Nykykirjallisuudessa menneisyys näyttäytyy usein kaivattuna, todellisten tunteiden ja 

autenttisuuden varastona, järjestyksen, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvoinnin maailmana. 

Kaipuu menneeseen ja menneen paremmuus on näkynyt jo sanataiteen suullisessa 
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perinteessä; erilaisissa loitsurunouden variaatioissa tietäjä hakee luontonsa myyttisestä 

menneisyydestä, joka näyttäytyy yltäkylläisyyden paratiisilisena maailmana. Sekä 

Teemestarin kirjassa että Sarasvatin hiekassa menneisyys näyttäytyy ainakin osittain 

tällaisena hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden aikana. Sarasvatin hiekassa ajatus liittyy 

teknologian kehitykseen ja ilmastonmuutokseen, Teemestarin kirjassa taas etenkin 

Norialle menneisyys näyttäytyy kaikin puolin parempana aikana nykyisyyteen verrattuna – 

aikana, jolloin puhdasta vettä riitti vielä kaikille ja luonto voi paremmin.  

Turunen (2007, 218) toteaa, että menneisyyden kaipuu on ollut ja on edelleen keskeinen 

motiivi suomalaisen romaanikirjallisuuden tematiikassa. Kaipuuta on Turusen mukaan 

luettavissa sieltäkin, missä sitä ei tuoda eksplisiittisesti esiin, sillä ihminenhän on ”muistilla 

varustettu ajallinen olento ja varsinkin länsimaalainen ihminen ajantajussaan lineaarinen: 

se mikä aikajanalla jää taakse on mennyttä ja muistettava”. Kaipuu on myös länsimaisen 

spektaakkelikulttuurin ilmisisältöä, sillä monet näkyväksi tuotetut kulttuurituotteet ovat 

hyödyntäneet kaipuun tunteen. Läsnä olleesta mutta nyt jo menetetystä on tehty kohde, 

jolla sekä menneisyys että siihen kurottuva kaipuun tunne uusinnetaan. Tämä näkyy 

Turusen mukaan kauno- ja populaarikirjallisuuden lisäksi niin elokuvissa, tv-sarjoissa, 

historiankirjoituksessa kuin kirpputorin vanhantavaran kierrätyskoreissakin.  

Turunen (2007, 218–219) väittääkin, että viimeaikaisen kulttuurisen, sosiaalisen ja 

yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena menneisyys on entisestään korostunut. Samalla 

myös kirjallisuus on tullut tästä korostuksesta tietoisemmaksi, mikä näkyy kaipuun 

esittämisessä parodiana ja ironiana, jopa ilottomana nihilisminä. Tällainen negaatio 

herättää kuitenkin vastareaktiona Turusen mukaan myyttisen, ikuisen paluun idean: 

”Toisin sanoen, mitä me näemme kun taaksepäin katsomme? Väinämöisen veneen jäljetkö, 

joissa kuiskaa jatkuva, ei vain paluun, vaan myös uudistumisen lupaus – –.”  

Korpua (2017a, 24) puolestaan viittaa artikkelissaan ”Mitä otat mukaasi tästä maailmasta? 

Postapokalyptisen nuorten fiktion lainalaisuudet K. K. Alongin romaanissa Kevätuhrit” 

postapokalyptisessä fiktiossa jatkuvasti läsnä olevaan ajatukseen siitä, mitä viemme 

mukanamme uuteen, maailmanlopun jälkeiseen todellisuuteen. Jos teknologia pettää, 

sivistys ja moraalikoodisto katoavat, ruoantuotanto tuhoutuu ja ”vanhan maailman” tutut 

elementit häviävät, täytyy ihmisen punnita omia valintojaan. Teosten päähenkilöiden on 

mahdollista ottaa mukaansa kasvatuksensa, oppinsa, moraalinsa ja etiikkansa sekä vanhan 
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maailman esineistöä selvitäkseen uudessa maailmassa. Mukaan otetut elementit 

näyttävät, mitkä asiat muodostuvat lopulta apokalypsin jälkeen tärkeiksi. Tässäkin on siis 

kysymys siitä, mitkä menneisyyden asiat ovat sellaisia, jotka haluamme tulevaisuudessa 

muistaa. Apokalyptisessä ja postapokalyptisessä kirjallisuudessa nämä asiat ovat todella 

konkreettisia ja tärkeässä asemassa, sillä niiden avulla rakennetaan uutta maailmaa. 

Sarasvatin hiekan lopussa Sergei ja Amrita selviävät megatsunamista sukellusvene 

Lomonosovin avulla ja alkavat jälleenrakentaa uutta maailmaa. Tärkeäksi työkaluksi 

jälleenrakennukselle osoittautuvat kirjat, joita pariskunta lähtee etsimään veden alle 

jääneestä Hampurista. He siis miettivät varsin konkreettisesti, mitä haluavat ottaa 

mukaansa ”entisestä” maailmasta niin kutsuttuun uuteen maailmaan, jonka väkiluku on 

tsunamin seurauksena pudonnut todennäköisesti alle miljardiin (SH, 311). Kirjojen 

pelastaminen ja perimätiedon välittäminen vertautuu teoksessa esiintyviin Platonin 

Timaioksen katkelmiin, joissa viitataan siihen, että tuhon jälkeen kaikki täytyy kuitenkin 

aina rakentaa tyhjästä uudelleen. Toisaalta ajatus kytkeytyy myös Amritan kertomaan, 

Veda-kirjoissa esiintyvään tarinaan Manusta. Kyseinen tarina antaa puolestaan uskoa 

siihen, että tietoa on mahdollista säilyttää sukupolvelta toiselle:  

”Aivan oikein. Joka tapauksessa Manu on monien muiden asioiden ohella 
myös eräänlainen hindujen Nooa. Hän rakensi laivan, jonka ansiosta osa 
ihmisistä pelastui vedenpaisumuksesta. Manun laiva ei tarinan mukaan 
haaksirikkoutunut Araratvuorelle niin kuin teidän Nooanne, vaan Himalajalle. 
Seitsemän viisaan tehtävä oli pelastaa tuolloin vain suullisena perintönä 
sukupolvelta toiselle siirtyneitten Veda-kirjojen sisältämät tiedot 
vedenpaisumuksen yli. Tämä tarkoitti aivan erityisesti erilaisia maanviljelyyn 
liittyviä tietoja ja taitoja, siemeniä ja viljelymenetelmiä ja sen sellaista, mutta 
myös sairauksien parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita.” (SH, 
158.) 

Tätä ajatusta hyödyntäen Sergei ja Amrita yrittävät etsiä kenties tulevaisuudessa 

hyödylliseksi osoittautuvia – etenkin teknologiasta kertovia – kirjoja, jotta ihmiskunnan ei 

tarvitsisi opetella kaikkea uudelleen. Myös Teemestarin kirjassa korostuu kirjalisuuden ja 

tekstien merkitys tiedon välittämisessä. Noria kirjoittaa muistiin oman tarinansa sellaisena, 

kun hän sen haluaa muille välittää. Hän pohtii mukaan ottamisen sijaan enemmänkin sitä, 

mitä haluaa jättää jälkeensä tuleville sukupolville – tarinan lähteestä ja siitä, mitä 

menneisyydessä on oikeasti tapahtunut. On mahdollista, että sen avulla maailma voi 

jossain vaiheessa muuttua, kuten se jo muuttui, kun Noria ja Sanja saivat tietää totuuden. 
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Kirjallisuus nousee monissa muissakin dystopiateoksissa tärkeään asemaan; esimerkiksi 

Orwellin Vuonna 1984 -teoksessa historiallisia dokumentteja väärennetään 

Totuusministeriössä, kun taas Bradburyn Fahrenheit 451 sijoittuu yhteiskuntaan, jossa 

kirjallisuus on kiellettyä ja kaikki kirjat poltetaan. Vaikka Sarasvatin hiekan ja Teemestarin 

kirjan henkilöhahmot pyrkivätkin kirjallisuuden avulla välittämään tietoa ja mahdollisesti 

jopa muuttamaan tulevaisuutta, ei tulevaisuus näytä kuitenkaan erityisen valoisalta. 

Lukijalle herää kysymys siitä, tuleeko menneisyys olemaan aina seuraaville sukupolville 

myyttinen, sillä jossain vaiheessa historia unohtuu tai se joutuu vääristelyn kohteeksi. 

Käykö ihmiskunta aina ajoittain läpi tuhon, jonka jälkeen kaikki on rakennettava uudelleen? 

Onko historiasta mahdollista oppia? Näitä asioita pohtivat myös Sergei ja Amrita:   

”Olemmeko me oppineet jotain?” kysyi Amrita. ”Tällä kertaa?” 
   ”Me olemme. Mutta ne, jotka tulevat meidän jälkeemme… he unohtavat.” 
   ”Täytyykö niin olla? Täytyykö niin aina olla?”  
   Sergei mietti asiaa pitkän aikaa ennen kuin vastasi.  
   ”Ehkä jotakin siitä, minkä me olemme oppineet, myös säilyy”, hän sanoi 
lopulta. ”Aina vähän lisää. Ehkä meidän ei edes kannata toivoa sen enempää. 
En näet oikein jaksa uskoa, että tämä oli viimeinen kerta, kun meille käy näin.” 
(SH, 313.) 

Ainakin Sergei on siis sitä mieltä, että maailmassa tulee jatkumaan kulttuurin nousun ja 

tuhon sykli, jossa luonto uudelleen ja uudelleen antaa ihmiskunnalle opetuksen ja näyttää 

voimansa. Voidaan kuitenkin ajatella, että vaikka ihmiset eivät muistaisikaan omaa 

historiaansa, vesi muistaa. Sillä Teemestarin kirjan sanoin ihmisen ”[m]uisti on sen sijaan 

liukas ja lumeinen ja hajallaan, eikä sen polkuihin voi luottaa” (TK, 96). 
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5 PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Tässä tutkimuksessa olen tutkinut vertailleen keskenään kahta 2000-luvulla julkaistua 

suomalaista dystopiateosta: Emmi Itärannan Teemestarin kirjaa ja Risto Isomäen 

Sarasvatin hiekkaa -romaania. Olen keskittynyt siihen, miten vesi esiintyy näissä kahdessa 

teoksessa. Johdannossa esittelin tutkimuskysymyksikseni seuraavat: Millaisia erilaisia 

merkityksiä vedellä on Teemestarin kirjassa ja Sarasvatin hiekassa? Millaisia konkreettisia 

ja abstraktis-myyttisiä muotoja vesi saa? Teoreettisen lähestymistavan tutkimukselleni 

ovat muodostaneet ekokriittinen kirjallisuudentutkimus ja dystooppisen fiktion teoria. 

Niistä olen ammentanut teoriaa liittyen muun muassa luonnon käsittelyyn kirjallisuudessa, 

dystooppisten tulevaisuuksien kuvitteluun, apokalypsiin ja postapokalypsiin, 

ilmastonmuutoksen kuvaukseen sekä vedenpaisumuskertomuksiin. 

Olen jakanut teoksista löytämäni veteen liittyvät merkitykset ja elementit kahteen 

pääryhmään: konkreettisiin ja abstraktis-myyttisiin. Konkreettisen veden olen rajannut 

tässä tutkimuksessa tarkoittamaan käsin kosketeltavaa, fyysistä vettä, kun taas abstraktis-

myyttisen veden käsitteeseen liittyy jotain, jota ei voi tuntea iholla – se edustaa ikään kuin 

veden henkistä puolta. Kuten johdannossa totesin, ennakko-oletuksenani oli, että 

kohdeteoksista on löydettävissä erilaisia konkreettisia ja abstraktis-myyttisiä 

vesielementtejä, mutta elementtien suora jakaminen kahteen kategoriaan ei ole 

yksiselitteistä ja voi muodostua haasteelliseksi. Analyysissäni törmäsin juurikin tähän 

hankaluuteen. Esimerkiksi Teemestarin kirjassa tunturin lähde edustaa konkreettista, 

käsissä ja kielen päällä tuntuvaa vettä, mutta samalla lähde on myös osa veden tarinoita ja 

myyttistä menneisyyttä teemestarien tarinoiden kautta. Myös Sarasvatin hiekan 

megatsunami on jotain todella konkreettista, vaikka ajatukseen siitä liittyy myös 

myyttisyyttä eri kulttuureissa toistuvien vedenpaisumusmyyttien vuoksi. Näistä 

esimerkeistä näkyykin hyvin veden monimerkityksellisyys ja se, etteivät konkreettinen ja 

abstrakti olekaan välttämättä vastakkaisia vaan limittyvät usein yhteen.  

Veden konkreettisuus kiteytyy molemmissa teoksissa elämän jatkumiseen ja loppumiseen. 

Teemestarin kirjassa puhtaan juomaveden saanti on edellytys elämälle, ja veden 



97 
 

loppuminen merkitsee näin ollen myös elämän loppumista. Tämä näkyy konkreettisimmin 

Norian kohtalossa ja kyläläisten jokapäiväisessä taistelussa ja pelossa sitä kohtaan, että vesi 

loppuu. Tähän liittyy keskeisesti myös valta: armeijalla on valta valvoa veden käyttöä sekä 

katkaista veden tulo kokonaan. Toisaalta myös Norian perheellä on tiettyyn pisteeseen asti 

valtaa, sillä he varjelevat lähteen salaisuutta ja näin ollen yrittävät estää armeijaa 

ottamasta haltuun sitäkin. Koska vesi on niin suuressa osassa henkilöhahmojen 

jokapäiväistä elämää, korostuu veden olemus konkreettisena aineena: vesi on jotain, jonka 

voi tuntea iholla, maistaa ja kokea. Tämä näkyy esimerkiksi kyläläisten odottaessa 

ämpäreineen kaiken puhdistavaa sadetta ja kohdassa, jossa Noria näkee ja kokee tunturin 

lähteen ensimmäisen kerran. Siinä kuvaillaan, miltä vapaasti virtaava vesi näyttää, tuntuu 

ja maistuu. 

Sarasvatin hiekassa taas teoksen lopun megatsunami merkitsee monille henkilöhahmoille 

ja ihmisille etenkin Euroopassa kuolemaa. Vesi antaa tsunamin kautta ikään kuin opetuksen 

ja varoituksen ihmiskunnalle, joka on omilla teoillaan vahingoittanut luontoa. Molemmissa 

teoksissa korostuukin ajatus veden mahdista ja itsenäisestä olemuksesta – vesi ei ole 

riippuvainen mistään vaan virtaa omaa tahtiaan pysähtymättä. Etenkin Teemestarin kirjan 

teemestarit ajattelevat näin, vaikka paradoksaalisesti teoksessa armeija on kahlinnut 

veden, ja näin ollen sillä on valta päättää, kuka vettä saa käytettäväkseen. Sarasvatin 

hiekassa veden mahti tulee esiin konkreettisemmin, sillä teoksessa vesi koettelee tutkijoita 

moneenkin kertaan. Toisaalta vettä myös ihaillaan ja kunnioitetaan juuri mahtavuutensa ja 

arvaamattomuutensa takia. Vesi edustuu teoksessa konkreettisena, tutkittavana aineena, 

jonka parissa tutkijat viettävät suurimman osan ajastaan. Veteen liittyvät tutkimukset taas 

kytkeytyvät keskeisesti ilmastonmuutokseen ja sen estämiseen. 

Teemestarin kirjassa kerrotaan, kuinka osittain ihmisten, osittain ilmastonmuutoksen 

seurauksena yhteiskunta on ajautunut siihen pisteeseen, että makea vesi on loppumassa. 

Merenpinta on vuosien saatossa kohonnut, talvet ovat kadonneet ja vesistöt saastuneet, 

minkä seurauksena veden merkitys jokapäiväiselle elämälle on korostunut ja selviytyminen 

noussut kaiken muun edelle. Sarasvatin hiekan alussa ilmastonmuutos ei ole edennyt vielä 

yhtä pitkälle, mutta uhka siitä on koko ajan läsnä. Molemmissa teoksissa pohditaan sitä, 

miten nykyhetken tilanteisiin on päädytty. Teemestarin kirjassa Noria kritisoi 

entismaailman ihmisiä ja heidän valintojaan, Sarasvatin hiekassa taas kritisoidaan sitä, 
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mihin teoksen nykyhetkessä ollaan menossa; mitä pitäisi tehdä paremmin, jotta 

ilmastonmuutos saataisiin pysäytettyä? Tutkijat ryhtyvätkin toimiin muutoksen 

ehkäisemiseksi, mutta lopussa Teemestarin kirjan tavoin myös Sarasvatin hiekassa 

selviytyminen nousee kaiken muun edelle.  

Veden luonne abstraktis-myyttisenä elementtiä näkyy teoksissa etenkin veden tarinoissa ja 

veden muistissa, myyttisessä menneisyydessä, veden virtaavuudessa sekä kuolemassa. 

Vaikka Sarasvatin hiekan tsunamista ja Teemestarin kirjan veden puutteesta aiheutuvat 

kuolemat edustavat selkeästi veden konkreettisuutta, itse kuoleman käsitteeseen liittyy 

etenkin Teemestarin kirjassa myös abstrakti, hengellinen puoli. Teemestareilla on erityinen 

suhde veteen ja näin ollen myös kuolemaan, sillä kuolema on veden liittolainen. Kuoleman 

lähestyessä teemestari osallistuu vielä viimeisen kerran teeseremoniaan, jolloin 

seremonian loppuminen vertautuu elämän loppumiseen: ”Seremonia on ohi, kun vesi on 

lopussa” (TK, 262). Teemestarit ajattelevat, että ihmisen kuollessa vesi, joka virtaa hänessä, 

muuttuu jääksi ja jättää hänet. 

Kuolemaan liittyy molemmissa teoksissa kuitenkin myös ajatus muutoksesta. Teemestarin 

kirjassa Norian kuolema merkitsee mahdollisuutta maailman muuttumiseen, sillä Noria 

jättää jälkeensä oman tarinansa samoin kuin Sanja, joka haluaa paljastaa Janssonin 

retkikunnan kertoman totuuden maailmalle. Sarasvatin hiekassa taas vesi huuhtoo lähes 

kaiken alleen, mutta samalla syntyy mahdollisuus jälleenrakentaa maailma ekologisesti 

kestävämmällä tavalla. Toisaalta rakennukseen liittyy myös pelko siitä, että ihmiskunta 

tulee kokemaan tuhon yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä ajatus välittyy lukijalle etenkin 

Platonin Timaioksen katkelmista. Katkelmat ovat osa veden tarinoita, joita Sarasvatin 

hiekassa edustavat erilaiset vedenpaisumusmyytit. Myytit ja niiden uudelleentulkinta ovat 

ratkaisevassa osassa teoksen juonen kannalta, sillä ne auttavat Sergeitä ja Amritaa 

ratkaisemaan Cambaynlahden alle hautautuneiden kaupunkien arvoituksen. Teoksessa 

arvoituksellisuus ja myyttisyys onkin osa tutkimuksen tekoa, sillä erilaiset 

vahvistamattomat spekulaatiot ja tieteelliset teoriat muistuttavat luonteeltaan myyttiä. 

Joissain tapauksissa myös vesi itse voi ”kertoa” tarinaa sitä, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi 

kauan aikaa meren pohjalla olleista esineistä on mahdollista selvittää, miltä aikakaudelta 

ne ovat peräisin. 
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Teemestarin kirjassa veden tarinallisuus tulee esiin etenkin teemestareiden tarinoissa ja 

ajatusmaailmassa. Teemestareiden mukaan vedellä on muisti ja ymmärrys siitä, mitä 

maailmassa tapahtuu. Vaikka ihminen ei enää muistaisikaan historiaansa, vesi muistaa. 

Tämä ei kuitenkaan ole vastuun tai kehityksen kannalta hyvä asia, sillä Teemestarin kirjassa 

valtio on hylännyt oman historiansa ja välttelee näin vastuuta. Menneisyys, josta annetaan 

vain vähän ja ristiriitaista tietoa, on muuttunut myyttiseksi kertomukseksi. Norialle 

menneisyyden myyttisyys liittyy etenkin hänen ajatuksiinsa talvesta. Noria ei ole koskaan 

saanut kokea, miltä oikea talvi vuodenaikana näyttää ja tuntuu. Jää ja lumi ovat aineina 

hyvin konkreettisia, mutta Norialle ne ovat tietyllä tapaa abstrakteja asioita, sillä hän ei ole 

koskaan kokenut niitä niiden luonnollisessa ympäristössään. Myyttistä menneisyyttä 

edustaa myös Janssonin retkikunnan CD-levyjen välityksellä kertoma tarina 

menneisyydestä, vaietuista totuuksista ja Menetettyjen maiden vesivaroista.  

Osittain abstraktis-myyttisyyteen, osittain konkreettisuuteen liittyy myös molemmissa 

teoksissa esiintyvä ajatus virtaavasta vedestä. Konkreettisesti ajatellen Sarasvatin hiekassa 

megatsunami on omanlainen virtansa, kun taas Teemestarin kirjassa tunturin lähteen vesi 

edustaa armeijan kahlitsemaan veteen verrattuna vapaasti virtaavaa vettä. Molemmissa 

teoksissa veden virtaavuus vertautuu myös elämän virtaan ja jatkuvasti muuttuvaan 

todellisuuteen. Esimerkiksi Teemestarin kirjassa elämän virtaavuuteen yritetään saada 

yhteyttä teeseremoniassa virtaavien liikkeiden avulla. Virtaavuus näkyy teoksissa niin 

juonen kuin kerronnankin kautta – Sarasvatin hiekan juoni etenee kuin pienistä puroista 

syntyvä joki, kun taas Teemestarin kirjan lyyrinen kerronta soljuu eteenpäin elämän ja 

veden virran lailla. 

Vaikka Itärannan ja Isomäen teokset ja kerrontatyylit poikkeavat paljon toisistaan, toimii 

vesi tarinoita yhdistävänä tekijänä. Molemmista teoksista on mielestäni selkeästi 

löydettävissä niin konkreettisen veden kuvausta kuin veteen liittyvää abstraktis-

myyttisyyttäkin. Näitä kahta muodostamaani kategoriaa olen tutkimuksessani pilkkonut 

pienemmiksi niin, että olen jaotellut veden konkreettiset elementit ilmastonmuutoksen ja 

ekokatastrofin kuvauksiin sekä veden mahtiin ja veteen elinehtona, kun taas abstraktis-

myyttisen veden alle olen luokitellut veden tarinat ja myyttisen menneisyyden. Koko 

tutkimuksen läpi ajatukseni on kuitenkin ollut, ettei analyysissä tarvitse noudattaa orjallista 

luokittelua, vaan luokitukset toimivat enemmänkin välineinä veden merkityksiä 
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analysoitaessa. Teosten vesielementtejä olisi mahdollista luokitella myös eri tavalla, mutta 

koen, että tekemäni luokittelu tukee lähestymistapaani ja tutkimusongelmaani hyvin. 

Erilaista lähestymistapaa teosten vesimotiiviin ovat toteuttaneet esimerkiksi Meretoja, 

joka tarkastelee vettä suhteessa tarinankerrontaan ja todellisuuden hahmottamiseen 

Teemestarin kirjassa, ja Lahtinen, joka keskittyy analysoimaan Sarasvatin hiekassa 

esiintyviä ilmastofiktion piirteitä ja vedenpaisumusmyyttiä. 

Kirjallisuuteen heijastuvien luontokäsitysten ja näin ollen myös veteen liittyvien 

merkitysten tutkiminen on tärkeää, sillä ihmisen suhde luontoon on jatkuvassa muutoksen 

tilassa. Tällä hetkellä yksi luontosuhteemme määrittäjistä on ilmastonmuutos, jonka 

etenemisen pysäyttämiseksi meidän tulisi tehdä luontoa suojelevia tekoja. Tähän 

keskusteluun myös kirjallisuudella on vakavasti otettava mahdollisuus osallistua. Lehtimäki 

ym. (2018, 8) toteavatkin, että vettä koskevassa keskustelussa on hiljalleen herätty siihen, 

ettei luonnontieteellinen ja poliittis-taloudellinen tieto riitä yksinään selittämään ja 

muuttamaan modernien yhteiskuntien tuhlailevaa luonto- ja vesisuhdetta. Näin ollen 

tarvitsemmekin kokonaisvaltaista lähestymistä ja ymmärrystä, joka ottaa huomioon 

luonnon ja kulttuurin vastavuoroisuuden ja vahvistaa siten myös luontoa suojelevaa 

vesisuhdettamme. Kokonaisvaltaisen, poikkitieteellisen ymmärryksen muotoutumiseen 

tarvitaan luonnontieteilijöiden, yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien yhteistyötä. Tässä 

myös kirjallisuudella on oma roolinsa. 

Veden ohella Teemestarin kirjaa ja Sarasvatin hiekkaa -teosta yhdistää niiden mahdollinen 

luokittelu dystooppiseksi fiktioksi ja tarkemmin ottaen ekodystopiaksi tai ilmastofiktioksi. 

Mielestäni olisi kiinnostavaa tutkia laajemmin sitä, miten ilmastonmuutosta on kuvattu 

2000-luvun suomalaisessa dystooppisessa fiktiossa – millainen on suomalaisen 

ilmastofiktion kaanon? Entä mihin Teemestarin kirja ja Sarasvatin hiekkaa asettuvat tässä 

kaanonissa ja millainen rooli vedellä on siinä? Ilmastonmuutos teemana on ollut esillä 

esimerkiksi Elina Hirvosen teoksessa Kun aika loppuu (2015), Laura Lähteenmäen North End 

-trilogiassa (2012–2014) sekä Maarit Verrosen teoksessa Kirkkaan selkeää (2010). 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia, toistavatko teokset samaa kaavaa ja käsitelläänkö 

esimerkiksi 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun teoksissa ilmastonmuutosta eri tavalla 

kuin vaikkapa 2010-luvulla. En koe, että Sarasvatin hiekassa ja Teemestarin kirjassa tällaista 

eroa olisi. Yksi houkutteleva tutkimuskohde olisi myös lasten- ja nuortenkirjallisuus. Millä 
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tavoin ilmastonmuutos otetaan lasten- ja nuortenkirjoissa huomioon tai tarkastelun 

kohteeksi? Entä voisiko ilmastofiktio toimia osana opetusta niin päiväkodissa, ala- ja 

yläkoulussa kuin lukiossakin? Osittain tähän liittyy myös vastaanottotutkimuksen 

mahdollisuus. Olisi kiehtovaa tutkia, mitä lukijat ajattelevat, kun he lukevat dystooppista 

fiktiota. Onko kirjallisuudella mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi lukijan ekologisiin arvoihin 

tai valintoihin? 

Kohdeteokset ja tutkimuskirjallisuus johdattivatkin minut pohtimaan sitä, miksi 

dystooppisia tulevaisuudenkuvia kirjoitetaan; voivatko ne oikeasti toimia varoituksina ja 

sitä kautta antaa lukijoilleen ratkaisun avaimet esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviin 

ongelmiin? Vai tuleeko niihin suhtautua puhtaana viihteenä? Gregory Claeysin (2017, 498–

499) mukaan dystopia määrittää yhä enenevissä määrin aikamme henkeä. Tulevaisuuteen 

liittyvät pelkomme keskittyvät ilmastonmuutokseen, joka voi mahdollisesti muuttaa koko 

maailman. Olemme tuhoamassa planeettaamme, ja jopa pahaenteisimmät, sata vuotta 

sitten tehdyt ennustukset alkavat näyttää mahdollisilta. Kansainväliset sopimukset eivät 

ole tarpeeksi tiukkoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi, räjähtänyt väestönkasvu ylittää 

kapasiteettimme tarjota hyväksyttävät elinolot kaikille, eläin- ja kasvilajeja kuolee 

pelottavan nopeaa tahtia ja ydinsodan uhka on edelleen läsnä. Jos tulevaisuus kehittyy 

samaa tahtia, voimme Claeysin mukaan huomata olevamme olla tilanteessa, jossa 

napajäätiköt ovat sulaneet lähes kokonaan, lämpötila on monilla alueilla tukahduttavan 

kuuma ja yli 20 miljardia ihmistä taistelee keskenään vedestä ja maasta.  

Näistä synkistä tulevaisuuden skenaarioista dystooppisen fiktion kirjoittajat ammentavat 

aiheensa. Mutta mikä saa kirjailijat tarttumaan näihin aiheisiin? Itäranta toteaa Miia 

Gustafssonin (2015) haastattelussa näin:  

Päädyn usein kirjoittamaan aiheista, jotka huolestuttavat minua. Koen, että 
niitä on kommentoitava. Fantasiaa pidetään yleensä eskapistisena tyylilajina, 
joka ei kerro meidän todellisuudesta. Näen asian kuitenkin toisin. Minkä 
tahansa tyylilajin avulla voi kommentoida maailmaa ja sen tapahtumia.  

Itäranta siis kirjoittaa omat huolensa auki romaanin muotoon ja pyrkii näin ottamaan 

kantaa häntä puhuttaviin keskustelunaiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen. 

Tulevaisuudenkuva Suomesta, jossa makea vesi on loppumassa ja talvet 

ilmastonmuutoksen seurauksena kadonneet, tuntuu lukijasta kaukaiselta, mutta Itärannan 
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kertomana varsin todentuntuiselta tarinalta. Teoksen luettuaan lukija jääkin pohtimaan, 

onko näin mahdollista käydä ja jos on, milloin. Isomäki vie nämä spekulaatiot hieman 

pidemmälle, sillä Sarasvatin hiekan jälkisanoissa hän paljastaa lukijalle, mikä teoksessa on 

ollut totta ja mikä tarua. Näin lukija saa ainakin jollain tasolla tietää, kuinka todennäköinen 

teoksessa kuvattu katastrofi voi olla: 

Kaikki tässä kirjassa esiintyvät, megatsunameja koskevat tutkimustulokset 
ovat näet – valitettavasti – todellisia. Olen muuttanut vain kaksi asiaa. 
Storeggan vedenalaisen maavyöryn ulkonäköä on dramatisoitu, 
todellisuudessa vyöry koostui pääosin mudasta eikä kivistä. Todellinen 
henkilö, professori John Shaw, on puolestaan muutettu kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin eläväksi ja samansuuntaisia ajatuksia esittäväksi 
fiktiiviseksi professori John Thawiksi. (SH, 317–318.) 

Samalla Isomäki liittää teoksensa siihen ilmastonmuutoskeskusteluun ja -politiikkaan, jota 

aiheen tiimoilta käydään. Jälkisanoista käy myös ilmi, kuinka kirjailijan on toisinaan 

mahdollista ennustaa tulevaa, sillä Isomäen mukaan romaanin käsikirjoitus oli jo 

kustantajan hyväksymä ja viimeisteltävänä joulukuussa 2004, kun tapaninpäivän tsunami 

iski monien Aasian maiden rannikoille tuhoisin seurauksin. Claeys (2017, 501) toteaakin, 

että vaikka tulevaisuudenskenaariot näyttävät mielikuvituksellisilta, ne ovat kaikki 

mahdollisia ja osoittavat dystopian keskeisyyden meidän ajallemme. Hänen mukaansa 

varsinkin nyt, kun tiede ja teknologia ovat keskeisessä osassa yhteiskunnassamme, 

dystooppisella fiktiolla on paljon tarjottavaa. Se varoittaa meitä siitä, että uusi ei ole aina 

parempi, että kehitys voi olla vaarallista ja että koneilla – mutta toisaalta myös ihmisillä – 

on valta tuhota meidät. Kun matkaamme kohti epävarmaa ja vaarallista tulevaisuutta, 

tarvitsemme Claeysin mukaan visioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja uskallusta katsoa 

pitkälle tulevaisuuteen. Dystooppisen fiktion tulisi tarjota meille onnellisia loppuja sekä 

visioita järjellisistä ja kollektiivisista ratkaisuista, Claeys toteaa. 

Koen, että kirjallisuuden tehtävänä on usein vaikuttaa jollain tapaa lukijaan tai ainakin 

herättää lukijassa tunteita tai ajatuksia. Dystooppisessa fiktiossa ja etenkin ekodystopioissa 

tämä tuntuu kuitenkin korostuvan. Voidaanko ekodystopioiden ajatella siis 

vaikuttavuutensa kannalta olevan yksi ympäristöaktivismin muoto? Kuten kirjallisuuden 

lukeminen yleensäkin, myös dystooppisen fiktion lukeminen on yksilöllistä. Toiset lukevat 

dystooppista fiktiota sen viihteellisyyden takia, toiset se taas saa pohtimaan esimerkiksi 

omia ekologisia tottumuksia tai omaa suhdetta luontoon syvällisemmin. Mutta mitä 
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enemmän esimerkiksi ilmastofiktiota kirjoitetaan, sitä enemmän aihe saa huomiota, ja sen 

mahdollisuudet ihmisten ajatusmaailman vaikuttamiseen kasvavat. Kuten Hambrick (2012, 

141–142) toteaa, tieteisfiktio toimii ajatuskokeena, jossa lukijat voivat testata uusia 

todellisuuksia ja mielikuvituksellisia ratkaisuja oikean maailman ongelmiin. Visioimalla ja 

spekuloimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuksia luovuttamisen ja ankeiden tuomiopäivän 

skenaarioiden hyväksymisen sijaan voimme oppia käyttämään tieteisfiktion 

mielikuvituksellisia tiloja, jotka auttavat meitä paljastamaan oikeita ratkaisuja globaaleihin 

ja lokaaleihin ilmastokysymyksiin. Teemestarin kirjan viimeset sanat tiivistävätkin hyvin 

sen, mikä etenkin kriittisen dystopian tehtävänä on – muistuttaa meitä siitä, ettei 

tulevaisuutemme näytä suinkaan toivottomalta: ”Tänä aamuna maailma on tomua ja 

tuhkaa, mutta ei toivosta tyhjä” (TK, 266). 
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