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Luku 1
Huone oli sisustettu tavanomaisesti, jopa tylsästi. Kliinisen siistit keittiötasot koristivat erästä seinää, mutta sen vastakkainen
oli täysin tyhjillään. Mitäänsanomaton harmaa matto sekä puupöytä ja -tuoli eivät luoneet kuvaa persoonallisesta sisustuksesta.
Näyttämö oli vielä toistaiseksi tyhjillään, odottavan tunnelman
vangitsemana.
Yksi poikkeus huoneen mitäänsanomattomuudessa oli: tiskiallas oli täynnä likaisia astioita. Muutama ruokatahrainen
lautanen ja vino pino kahvikuppeja oli ladottu kenties odottamaan, että joku siirtäisi ne vieressä kimaltelevaan upouuteen
tiskikoneeseen.
Odotus päättyi, ja esitys alkoi. Ovi avautui.
Sisään astui jokin, joka näytti ihmismäiseltä vain mittasuhteissaan. Sen koko kehoa peitti vaaleanharmaa metallipinta, joka mukautui uusiin asentoihinsa sulavasti koneen astellessa peremmälle. Kasvot olivat piirteettömiä.
Tanssin koreografia vei sitä kohti paratiisin säröä. Asteltuaan määränpäähänsä liikkein, joiden hienovaraisuus olisi va3
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kuuttanut pahimmankin kriitikon, mekaaninen olento pysähtyi tiskialtaan äärelle ja kohotti eteenpäin käsiään, joiden sormenpäät ja kämmenet olivat jotain toista, tummempaa materiaalia. Toisella raajallaan se kurottautui painamaan nappia tiskikoneen yläosassa, toisella kosketti likaista lautasta tiskialtaassa.
Näytelmän toinen roolihahmo suoritti viipymättä osansa.
Tiskikoneen kansi liukui auki. Se työnsi sisuksistaan ulos muovipidikkeet, jotka suorastaan anelivat tullakseen täytetyksi astioilla. Näin narratiivi esitti lähtötilanteensa, ja näin täyttyivät
mahdolliset katsojat hermostuneella odotuksella: saavuttaisiko
esitys sen päätepisteen, jota se oli tähän asti enteillyt? Saisivatko
mustat muovipidikkeet ja valkoiset astiat, valssin vastakkaiset
osapuolet, toisensa?
Robotti sai otteen lautasesta ja nosti sen ilmaan. Sulava liikerata kuljetti astian kohti tiskikoneen paikkaa, joka oli astiatyypille kaikista sopivin. Se oli alemmassa kerroksessa, edemmässä pidikerivissä, jonka jäsenten muoto oli lautaselle tarkoituksenmukaisesti mitoitettu. Sitten koneen liike pysähtyi kuin
seinään.
Se otti yksittäisen askeleen eteenpäin, kohotti ruskean mössön tahrimaa lautasta kohti taivaita ja paiskasi sen maahan kaikella voimalla. Kappaleen posliini kohtasi lattian ja räjähti. Sirpaleet lensivät ympäri huonetta.
Tyytyväisenä suoritukseensa harmaa kone kääntyi kohti ovea, mutta kompastui kesken askeleidensa kuviottomaan
harmaaseen mattoon ja rojahti maahan surkean näköisenä.
Sen oikea jalka jäi sätkimään ilmaan päättäväisyydellä, joka ei
valitettavasti tuottanut tulosta.
”Riittää!” kantautui naisääni huoneen yläosaan sijoitetuista
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kaiuttimista. ”Tämä oli huonompi kuin edellinen sukupolvi!”
Muitakin ovia avautui – niistä astui sisään valkoisiin takkeihin pukeutuneita miehiä ja naisia. He sulkivat tiskikoneen,
siivosivat pois posliininsirpaleet lattialta ja raahasivat koekappaleen pois.
Seinä tiskiallasta vastapäätä menetti kiinteyttään ja haihtui
pois. Paljastui toinen, himmeämmin valaistu huone, jossa lasiseinän takana ja tietokoneen ääressä istui työhönsä tyytymätön neuroverkkologi. Nuoren naisen pitkät, ruskeat hiukset oli
sidottu poninhännälle. Hän nojasi taaksepäin tuolillaan ja silmäili tietokoneen lukemia.
Ovi kävi. Sisään astui yhtä nuori mutta vaaleatukkainen nainen, joka piteli kädessään suurinta palasta siitä, joka oli joskus
ollut varsinainen posliininen mestariteos.
”Katso nyt! Tuhosi täysin mummini vanhan lautasen.”
Tyytymätön neuroverkkologi Hanna Lehtonen katsoi tarkasti. Hänen työnsä tärkein osuus sisälsi tarkasti katsomista, ja
sietämättömintä se oli silloin, kun joutui tuijottamaan virheitään. ”En ymmärrä, mikä meni pieleen. Aamulla väitettiin, että
ne olivat korjanneet ongelmat. Ja viimeksikin koekappale vain
käsitteli joitakin astioita hieman liian kovakouraisesti.”
Anita istui omalle tuolilleen ja avasi lukitun tietokoneensa.
”Pitääkö tästäkin kirjoittaa raportti? Aika selvää, ettei tilanne
parantunut lainkaan, mitä jos vain siirrymme seuraavaan?”
”Raportointi joka kokeen jälkeen on perusteltu käytäntö”,
Hanna sanoi tiukasti ja syötti näppäimistöllään komennon, joka avasi näytölle lomakkeen. ”Motorisissa kyvyissä ei ongelmia... Vai oliko? Miksi se kaatui lopuksi”?
”Minä laitoin sen pois päältä.”
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”Vai niin.”
Anita huokaisi. ”Koe oli jo ohi! Olet saattanut huomata, ettei tiskausneuroverkon kuulu paiskoa astioita ympäri huonetta. Sitä
paitsi kahvitaukokin–”
”Virheidenseuranta on myös tärkeä osa koeprosessia”, Hanna keskeytti. ”Jokainen kotitaloussneuroverkko rakentaa sisäänsä mallin siitä, kuinka tapahtumien on edettävä. Mitä tapahtuu,
jos malli keskeytyy? Mitä jos joku vaikkapa kaappaa tiskialtaasta
astian, jonka neuroverkko oli suunnitellut asettavansa tiskikoneeseen? Saako se silloin nylkeä perheen neurokissan ja sytyttää
talon tuleen?”
”En minä–”
”Tällaisetkin tilanteet paljastavat jotain tärkeää neuroverkon toiminnasta. Siispä ehdotan, ettet vastedes vaikuta koetilanteisiin ennenaikaisesti.”
Hanna näpytteli raporttinsa loppuun ehkä hieman tavallista kiivaammin. Oli vaikeaa olla rähjäämättä työtovereille byrokratian laiminlyönnistä, kun kaikki epäonnistumiset – ja voi
pojat, niitähän nykyään riitti – saattoivat olla perua juuri siitä.
”Mennäänkö nyt sinne kahville?” Anita ehdotti saatuaan
omansa valmiiksi. Hän lähetti pyynnön tietokantaan ja sai takaisin ilmoituksen, että seuraava tiskausneuroverkon koe olisi
kolmen päivän päästä.
”Ei vielä. Kirjoitan muutaman huolellisesti valitun sanan
jalostusosastolle.”
”Sehän on palautteen idea”, Anita sanoi ja nousi tuolistaan.
”Kai he itsekin ymmärtävät, ettei tuo ollut kovin vakuuttava
esitys.”
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”Jos katsoisit edes joskus projektin aikatauluja”, Hanna sanoi nostamatta katsestaan tietokoneensa näytöstä, ”näkisit, että
tämänkin on tarkoitus olla valmis vuoden sisällä. Vuoden sisällä! Edes perustoiminnot eivät ole valmiita, ja sitten on vielä
edessä tarkka häiriömallinnus. Tuomme huoneeseen häiritseviä
esineitä, rikomme neuroverkon osia, kyllähän sinä tiedät. Projekti ei ehdi markkinoille, ellei kaikki mene ihan täydellisesti.”
”Tule nyt. Sinulla on hieno tilaisuus tarkastella erään toisen
projektin edistymistä”, sanoi Anita ja viittoi ovelle. ”Nimittäin
ne testaavat juuri nyt yleisasiointineuroverkkoa.”
Hanna viimeisteli viestinsä ja lukitsi tietokoneensa. Niissä
oli laitoksen korkeiden turvallisuusstandardien mukainen puolen minuutin automaattilukitus, mutta eihän koskaan voinut
olla täysin varma.
”Eihän jalostusosaston toiminta minun asiani ole”, neuroverkkologi sanoi lukitessaan myös oven huolellisesti, ”mutta välillä tuntuu, ettei kukaan muu tässä rakennuksessa hoida
töitään kunnolla. Meillä on suuri katalogi tuotteita vietäväksi
markkinoille vuodessa. Oletko kuullut, että neuroautojen pitäisi päätyä kuluttajille ensi kuussa? Viimeksi kun olin seuraamassa koetta, ne ajoivat jalankulkijaa kuvaavan muovituubin yli!”
Anita kohautti olkiaan. ”Kai markkinointiosasto tietää,
mitä on tapahtumassa. Sinuna en huolehtisi, eihän tuotteiden
myöhästyminen meidän vikamme ole. Varsinkaan liikenneneuroverkkojen, jotka eivät edes ole meidän projektejamme.”
Valtiollisen neuroverkkolaitoksen käytävät olivat ihmisiä
täynnä, sillä maanlaajuinen neuroverkkoistuminen vaati muitakin asiantuntijoita kuin insinöörejä: markkinointi- ja aikatauluvastaavat laativat toimintasuunnitelmia neuroverkkojen
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hyötyjen saattamiseksi jokaisen yhteiskunnan sektorin käyttöön, valtiolliset turvallisuustahot lähettivät milloin mitäkin
huolestuneita viestejä jonkin neurotuotteen terveysvaikutuksista tai toimintariskeistä.
Itse idea neuroverkoista, ihmisaivoja muistuttavista itsekehittyvistä algoritmeista, oli kovin vanha, mutta vasta viime
vuosina oli saavuttu riittävän suuri laskentateho niiden hyödyntämiselle jokapäiväisessä elämässä. Vanhat tietokoneet olivat olleet turhan tehottomia, sillä laskettavaa oli paljon: piti
lukea kameroita ja muita sensoreita, muodostaa niistä reaaliaikainen kolmiulotteinen mallinnus ympäristöstä, arvioida sen
vaaroja ja soveltaa aiemmin opittua tehtävien suorittamisessa. Vaikka niinsanottujen kotitalousneuroverkkojen uskottiin
saapuvan yleiseen käyttöön noin vuodessa, olivat alkeellisemmat neuroverkot hallinneet jo vuosia erinäisiä tiedonkäsittelylaitteita. Yhteiskunnallinen muutos oli silti suuri, ja siksi
neuroverkkolaitos oli päättänyt suhtautua siihen vakavasti.
”Katso nyt tuotakin!” Hanna voihkaisi ja osoitti markkinointiosaston tuottamaa julistetta, joka roikkui seinällä lähellä
taukohuonetta. Nainen istui mukavannäköisellä nojatuolilla, ja
hänelle tarjosi teekuppia tylsähkön harmaa neurotarjoilija. Lattialla telmi pari neurokissaa, taustalla toinen kotitalousneuroverkko imuroi.
KATSO, KUINKA NEUROVERKOT VOIVAT HELPOTTAA ELÄMÄÄSI
WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI
”Mitä siitä?”
”Olen käynyt tuolla sivulla, ja se on täynnä lupauksia siitä, kuinka kaikki neurotuotteet ovat paitsi täysin turvallisia,
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myös markkinoilla vuoden sisällä!” Hanna ärähti. ”En ole nähnyt ainuttakaan todistetta siitä, että nykyisellä etenemistahdilla
yksikään–”
”Anna jo olla”, Anita huokaisi. ”Haetaan sitä kahvia.”
Hanna vaikeni, mutta paheksui mielessään suuresti sitä,
kuinka välinpitämättömästi joku saattoikin suhtautua yhteiskunnan toisiksi tärkeimpään edistysprojektiin.
Itse taukohuone (yksi viidestätoista) oli pieni tila, jota
luonnehtisi mielellään enemmänkin kopiksi. Ilmoitustaulu oli
täynnä aikatauluja ja kehotuksia tehokkaampaan työtahtiin,
lipaston päälle oli asetettu vanha kahvinkeitin. Joka oli tyhjillään, Hanna huomasi, vaikka oli kaikkien kohteliaisuussääntöjen mukaista jättää kaikki valmiiksi seuraavalle. Kuudesta
tuolista neljä oli käytössä. Heidän saavuttuaan taukohuonetehokkuusprosentti, aihe, josta oli viime kuussa ollut koko
päivän kestänyt koulutus, oli tasan sata.
Laitoksen johto piti enemmän kivoista luvuista kuin siitä,
että tuotteet valmistuivat ajoissa ja turvallisina, ajatteli Hanna
pessimistisesti. Hän keskitti kaiken tahdonvoimansa siihen, ettei olisi samaisena hetkenä rynnännyt johtajan puheille ja vaatinut selitystä siitä, miksi kaikki oli pielessä.
”Heeei! Missä kahvi?” Anita huudahti havahduttuaan holonäyttönsä tuijottamisesta.
”Yleisasiointineuroverkkoprototyyppi on hakemassa, mutta ei ole palannut”, vastasi joku mies, jonka Hanna arveli tunnistaneensa markkinointiosaston työntekijäksi. Työkavereihin
ei liiemmin voinut tutustua, ellei työskennellyt samojen asioiden ääressä, sillä jokin synkkä algoritmi valitsi tauoille aina eri
ihmiset. Tehokkuusprosenttien nimessä, tietenkin.

10

LUKU 1.

”Eikö sekään vielä toimi?” Hanna tivasi. ”Senhän piti saapua kauppoihin heti neuroauton jälkeen!”
”Paikantimen mukaan se kävi kyllä kahvilassa, mutta putosi sen jälkeen järveen”, mies selitti. ”Tai no, maksujärjestelmälokissa ei ole merkintää ostotapahtumasta, joten se ei kai
koskaan–”
”Kaikki täällä on rikki!” Hanna parahti. ”Kuka näistä epäonnistuneista prototyypeistä on vastuussa? Tule, Anita. Haetaan kahvit itse.”
Neuroverkkologi paukautti oven kiinni suorastaan rynnätessään ulos.
Laitoksen aula oli muodoltaan pyöreä ja valmistettu jostain
kivilajista, jota Hanna ei tuntenut. Keskellä sitä oli suihkulähde, jonka keskellä komeileva marmorinen neuroverkkopalvelija suihkutti vettä kummastakin kämmenestään. Arkkitehtuuria
olisi voinut perusteellisesti kuvailla näyttäväksi; kaikki oli uusittu vastikään.
Sisäänkäynti parveili toimittajia niin valtiollisista sanomalehdistä kuin roskajulkaisuista. Näky ei ollut aivan epätavallinen, mutta näin paljon väkeä oli yleensä vain silloin, kun jotakin erityistä oli tapahtunut. Niinä hetkinä Hanna tunsi yleensä
sisällään ylpeyttä siitä, että hänen työnsä oli niin suuren yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohde, mutta juuri nyt hänet valtasivat toisenlaiset tuntemukset.
”Anteeksi!” eräs toimittaja, viiksekäs mies, parahti nähtyään laitoksen työntekijöitä muistuttavan kaksikon. ”Miten
kommentoisitte huhuja neuroautojen–”
”Neuroautot toimivat hyvin!” Hanna huudahti ja tönäisi
miehen kumoon. Anita seurasi työkumppaninsa alati kiihtyviä
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askeleita ja loi pahoittelevia katseita aulan muihin toimittajiin.
”Miksi aula on näin täynnä toimittajia?” Hanna mutisi heidän päästyään ulos. Arkkitehtuurin vaikuttavuus ei jatkunut
ulos, vaan rakennuksen julkisivu oli karun minimalistinen. Helsingin lippu liehui katolla. VALTIOLLINEN NEUROVERKKOLAITOS, ilmoittivat suuret kirjaimet ulko-oven yläpuolella.
”En tiedä? Kai heitä kiinnostaa valtiollinen neuroverkkouudistus”, Anita puuskutti. ”Voitko hiljentää? En oikein–”
”Menisivät kiusaamaan tehtiölaitosta”, Hanna ärähti. ”Joku
on käskenyt toimittajat tänne, niitä ei ollut eilen! Kaiken lisäksi
olen kuullut, että röyhkeimmät tunkeutuvat sisälle laitokseen ja
ottavat laittomia kuvia prototyypeistä!”
He kävelivät yli sillan. Anita vilkaisi tummana vellovaan
vesimassaan ja mietti, oliko kahvinhakumatkansa epäonnisesti
päättänyt prototyyppi pudonnut johonkin lähelle.
”Markkinointi on täysin pielessä”, Hanna jatkoi. ”Miten
tuotteiden voidaan arvioida tulevan vuoden sisällä, jos kukaan
ei ole ennen toteuttanut näin laajaskaalaista projektia? Mihin
arviot muka perustuvat? Lisäksi suurin osa tuotenimikkeistä on
täysiä sanahirviöitä – kuka nyt haluaa ostaa tiskausneuroverkon
tai neuroauton? Miksi kaikkeen pitää tunkea ’neuro’?”
”Kai – markkinoinnilla – oli –”
”Ei ollut! Joskus mietin vakavissani, mitä johto ajattelee”,
Hanna murahti. ”Kuka kantaa vastuun, jos projektit myöhästyvät?”
Heidän tavoittelemansa kahvila oli pari korttelia etelään sijaitseva CAFÉ YDINSOTA, joka oli nimetty muistamaan sivilisaation tuhonneen konfliktin uhreja. Hannasta CAFÉ YDIN-
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SOTA ei kauniista ajatuksesta huolimatta onnistunut tarjoamaan mieluista asiointikokemusta, mikä oli harmi; se oli ainoita, mitä ylipäätään enää oli jäljellä.
He astuivat sisään ja muistivat unohtaneensa kysyä muiden
taukolaisten kahvimieltymyksiä. Toivottavasti kaikille riitti se
tavallisin! Tähän aikaan pöydästä kahvilan pöydät olivat tyhjillään, ja vain yksi myyjä oli tiskin takana.
”Anteeksi”, nainen kysyi Anitan valmistuessa luettelemaan
tilausta. ”Oletteko te neuroverkkolaitokselta?”
”Olemme”, Hanna sanoi ja työnsi Anitan hienovaraisesti
etäämmäs. ”Kuinka niin?”
”Teidänkö prototyyppinne oli se metallinen humanoidi, joka tuli kahvilaan, otti erään kahvikupin pöydästä ja paiskasi lattialle? Saatte veloittaa asiakkaan kärsimän kivun ja säryn.”

Tällä kertaa Hanna paiskasi taukohuoneen oven kiinni vielä
kovemmin. Anita oli kaataa kahvit lattialle.
”Kyllä sinä tiedät, mitä tämä merkitsee”, neuroverkkologi
murahti.
”En minä tiedä?” hämmentynyt Anita mutisi. ”Rauhoittuisit nyt, mitään –”
”SABOTAASIA!”
”Mitä... miten niin?”
”Ei kai tämä voi sinun mielestäsi olla sattumaa? Kaksi TÄYSIN ERILLISTÄ neuroverkkoa saa yhtäkkiä täysin samanlaisen
ohjelmistovirheen. Sinä olet neuroverkkologi, Anita – kyllä sinun pitäisi tietää, että näin voi käydä vain, jos joku jalosti ver-
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kot tai muuten korruptoi ne tarkoituksenmukaisesti. Todennäköisyys sille, että tämä on viaton vahinko, on mitätön!”
Anita asetti kahvit pöydälle ja pahoitteli sitä, ettei Hanna ollut tilannut kaikkien mielivaihtoehtoja erilaisista kyberlateista
avaruuscappuccinoihin.
”Varmaankin toimittajien syy”, Hanna spekuloi. ”Ehkä joku livahti sisään ja syötti järjestelmiin pahaa koodia, joka sekoitti kaikki neuroverkot samalla tavalla? Tai ehkä joku murtautui
jalostuslaitokselle ja jalosti virheelliset versiot–”
”Tuo voi olla vain yhteensattumaa”, Anita huokaisi. ”Ei
jokainen pikkuvirhe ole osoitus salaliitosta, joka työskentelee
väsymättä sen puolesta, etteivät neurotuotteet koskaan pääse
markkinoille.”
”Minulla on ollut epäilyksiä jo aiemmin”, Hanna jatkoi
huomioimatta työtoverinsa sanoja. ”Koko neuroverkkoutumista johdetaan niin epäilyttävästi, että takana on varmasti jotain
synkempää.”
”Kuten mitä?”
”Miten niin kuten mitä?”
”Hei, miksi kukaan muka haluaisi viivästyttää neurotuotteiden valmistumista?” Anita kysyi. ”Ihan oikeasti, miten mikään taho Helsingissä hyötyisi tästä mitenkään? Tämä on vieläpä valtiollinen projekti, hallituksen päätavoite tuleville vuosikymmenille tehtiön lisäksi. Käy sitten kysymässä asiasta johdolta jos haluat, mutta keskustellaan jostain muusta, jooko? On
vielä tauko, enkä jaksaisi miettiä työasioita.”
”Hyvä on”, Hanna myöntyi hylkäämättä kuitenkaan ideaansa. Jotain mätää taustalla oli – jos ei suoraa sabotaasia niin
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ainakin jonkun työntekijän vakavaa velvollisuuksien ja työturvallisuuden laiminlyömistä.
”Mitä lapsillesi kuuluu?” Anita kysäisi ja hörppäsi kahviaan.
”Konsta on pian suorittanut yhdennentoista tehtiötasonsa.
Zyrbopin teini-identiteettilajitteluseremonia on tänään.”
”Ai kun jännittävää!” Anita henkäisi. ”Mikähän hänestä tulee?”
”Totta puhuen ei voisi vähempää kiinnostaa.”
Anita huokaisi. ”Palataan sitten niihin töihin, jos et muuta keskusteltavaa keksi. Mitä meillä on vuorossa seuraavaksi?
Konferenssi neuroautojen etiikasta?”

Luku 2
Konsta Lehtonen seisoi Helsingin yleistehtiön edessä ja vilkaisi
kelloaan. Kännykkä näytti 7:59, mikä oli hyvä – tehtiön ovet
aukesivat aina täsmällisesti 8:00 ja menivät kiinni tismalleen
kolmen minuutin kuluttua. Tehtiö saattoi olla koulutusjärjestelmä, joka pyrki täysin mukautumaan opiskelijoiden yksilöllisiin haasteisiin, mutta se ei suinkaan tarkoittanut, etteikö se
velvoittaisi täydellistä täsmällisyyttä. Myöhästymistä ei suvaittu.
Ja kuten oli käynyt aina ennenkin, tehtiön etuovi avautui
sillä sekunnilla kun Helsingin yleisaikaa mittaava kello vaihtui kahdeksannen tunnin puolelle. Opiskelijavirta valui sisään
nopeudella, josta näkyi selvästi, ettei kukaan halunnut saapua
myöhässä. Päivän tehtiöistä myöhästymisestä ja siten niissä epäonnistumisesta oli seurauksena se, että turhauttavassa ja masentavassa koneistossa joutui viettämään yhden päivän lisää.
Väkijoukon astumisessa sisään kesti kuitenkin tavallista kauemmin, ja pian Konsta ymmärsi syyn – normaalisti eri
rakennuksessa oleilevat alatehtiöläiset olivat tänään tulleet osal15
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listumaan teini-identiteettilajitteluseremoniaan, joka tapahtui
rakennuksen juhlasalissa. Tavallisesti pikkuiset oleilivat omalla
puolellaan, mikä oli Konstasta myönteistä, koska suurin osa
oli melko ärsyttäviä, esitehtiöläisistä puhumattakaan.
Tarkoittiko tämä siis muutoksia päivän aikatauluun? Konsta kaivoi puhelimensa esiin säästääkseen holonäyttönsä akkua
ja navigoi oppilaitoksen internet-sivuille, joilla ilmoitettiin päivän toisen tehtiön peruutuksesta. Voi kuinka hienoa. Sitähän hän
halusi, tehdä saman tehtiön vielä huomennakin! Konsta piti saman tehtiön suorittamisesta useamman kerran samana päivänä,
sillä siten aihepiiri ja kysymykset olivat vielä tuoreessa muistissa.
Minkälaisesta kokeesta hän saikaan nauttia tänään? Konsta kirosi hiljaa mielessään nähdessään tietojenkäsittelylaitteensa
näytöllä sanat ”historia” ja ”aineisto”.
Aineistotehtiöt olivat kaikista hirveimpiä – mitä todennäköisimmin auttamattoman tylsä aineisto täytyi katsoa tai lukea
ties kuinka monta kertaa, jotta tehtiöstä pääsi viimein läpi. Tylsyys ruokki itseään, sillä mitä useammin aineistoa joutui kahlaamaan läpi, sitä vähemmän keskittyi tulevilla kerroilla. Turhautuneisuuden sykli oli valmis, ja jos halusi edetä seuraavaan
tehtiöön, oli pakko selviytyä hyväksytyllä arvosanalla.
Oli ehkä hieman ristiriitaista, että aineistotehtiöt olivat
kaikista vaikeimpia, sillä uusien matemaattisten konseptien tai
kielten sanojen omaksumisen ilman opetusta luulisi olevan
haastavampaa. Todellisuudessa kuka tahansa pääsi läpi tehtiöistä parin kolmen yrityksen jälkeen, mutta aineistotehtiöt
olivat ylivoimaisesti turhauttavimpia.
Ja entäs sitten historia. Historia? Osuvampi nimitys olisi ”tyl-
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sä nippelitieto, jonka on tarkoitus olla propagandaa, mutta joka on liian tylsää, että kukaan sitä tehtiön jälkeen muistaisi”.
Näiden kahden vastenmielisyyden huipentuman avioliitto oli
luonnollisesti tehtiöistä hirveimpiä, ja ylätehtiöläinen Konsta
Lehto oli noin kahdentoista tehtiötason aikana suorittanut niitä aika monta.
Kännykän tehtiöaikataulun mukaan Konsta ja muut punatähdet suorittivat tehtiönsä luokassa -43. Hän ei ollut oikeastaan
koskaan ollut erityisen innostunut teini-identiteetistään, mutta
toisaalta punatähtien ominaispiirteisiin kuului juuri häivähdys
apaattisuudesta (mutta toisaalta punatähdet olivat myös intensiivisiä). Luokka oli rakennuksen toisessa päässä, joten Konsta
töni tiensä läpi hermostuneiden alatehtiöläisten ja kiirehti. Kuten kaikki muukin tehtiöjärjestelmässä, itse tehtiöiden alkamisajankohta oli tismalleen eikä melkein 8:15.
Ohimennen hän muisti, että Zyrbopinkin oli tarkoitus olla
lajitteluseremoniassa muiden alatehtiöltä pian poistuvien tai jo
poistuneiden kanssa – näin mukautuvassa koulutusjärjestelmässä oli hankalaa juhlia valmistumisia – mutta hänen siskoaan ei
kuitenkaan näkynyt missään.
Luokan edessä odotti Xcvbn, myöskin punatähti ja yksi niistä, joita Konsta todennäköisimmin luonnehtisi parhaiksi ystävikseen. Pojan tyylikkäät, valkoiset housut ja punainen kaulahuivi erottuivat helposti ankeasti pukeutuneesta opiskelijamassassa.
”Terve. Minkäs tehtiön mies aikoo suorittaa?” Xcvbn tiedusteli nostamatta katsettaan iPhone 2358:staan. He kiistelivät
usein puhelinvalinnoistaan, vaikka hyvin tiesivät, että kaikki
brändit tuotti sama älyteknologialaitos. Silti oli kiistattomasti
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totta, että iPhone 2358:n akkukesto oli edellistä mallia huonompi ja reilusti kilpailijoita takana, jaksoi Konsta miltei päivittään
toistaa.
”Historia 72. Aineisto”, Konsta mutisi. ”Saatanan aineistot
pitäisi kieltää.”
”Hei, asiaan suhtautuminen positiivisesti saattaa auttaa”,
Xcvbn väitti. ”Olethan sinä jo pian jo ylätehtion lopussa! Sitten
ylitehtiöön ja opiskelu on paljon mielenkiintoisempaa.”
”Noin sanottiin esitehtiössäkin”, Konsta mankui. ”Ja sitten
alatehtiössä. Ja nyt ylätehtiössä. Eikö ylitehtiö ole ihan samanlainen kuin aiemmatkin oppiasteet?”
”Voi olla”, Xcvbn myönsi. ”Minä en ainakaan ole menossa
sinne.”
”Mihin sitten?”
”Sittenpähän näet, Konsta.”
”Ahaa”, Konsta vastasi jaksamatta vaivata päätään mysteereillä. ”Minkä tehtiön suoritat itse tänään?”
”Viimeisen metatehtiön”, vastasi Xcvbn. ”Joka on jonkinlainen tehtiöarviointi, luulen. Enpäs muista tarkemmin. Joka tapauksessa minun tehtiöurani vetelee viimeisiään, koska tämän
jälkeen on enää pari matematiikkatehtiötä. Numeeriset menetelmät ja reaalilukujen aksioomat.”
”Kuulostaa vaikealta”, Konsta mutisi. ”Eikö noissa mene
viikkoja?”
”Heh, se pointti onkin opiskella aiheita jo ennalta.”
Konsta katsoi ystäväänsä kuin hullua. ”Kuka muka oikeasti
tekee niin? Tehtiön läpäisemiseen tarvitaan vitonen, miksi haluta enemmän?”
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”Voi olla, että joitain taitoja tarvitaan myös tehtiön ulkopuolella”, Xcvbn sanoi ja iski silmää mystisellä tavalla, joka olisi saanut jokaisen teinitytön viiden metrin säteellä tulemaan
raskaaksi. Konsta ei tullut raskaaksi eikä edes esittänyt jatkokysymyksiä, sillä häntä ei tällä tai minään muinakaan hetkinä
kiinnostanut mikään muu kuin tehtiöiden suorittaminen, loppuelämänsä suorittaminen ja kuoleminen.
Kello löi 8:15. Huoneen ovi avautui, ja punatähdet astuivat
sisään. Jokainen asettui omaan koppiinsa – Konstalla oli edessään televisioruutu sekä vastauspaperi, koska hän teki aineistotehtiötään.
”… Miten niin en voi?”
Konsta tunnisti äänen Xcvbn:n puheeksi ja nosti katseensa
vastauspaperista, jolle hänen kynänsä oli jo merkinnyt ylätehtiöläisen etunimen kaksi ensimmäistä kirjainta.
”Metatehtiöön menee koko päivä”, selitti naisvalvoja, jonka
nimeä Konsta ei muistanut. ”Voit suorittaa sen huomenna.”
Sitten Xcvbn sanoi vielä jotain, mutta Konsta ei saanut sanoista selvää, koska hänen aineistotehtiönsä ääni alkoi soida
kaiuttimista.
Ydinsodan jälkeen presidentti Buts laati viiden kohdan Edistysohjelman, jonka tarkoituksena oli...
Oliko hän nukkunut yöllä huonosti, vai oliko aineisto vain
tavallista puuduttavampaa? Konsta tunsi tajuntansa lipuvan
pois.
… luodaan teineille helposti samaistuttavia identiteettejä, joilla voi
unohtaa sodan kauheudet...
Ehkä tämä vain oli tavallista tylsempi tehtiö.
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… suunnitelmien pohjalta astui vastikään voimaan nimilaki, jolla
paitsi säilytetään helsinkiläinen kansanperinne myös siirrytään osaksi nykyaikaista...
Aineisto kuulosti sisältävän historian perustietoja, ja niiden
oppiminen jossain vaiheessa saattoi olla erittäin suositeltavaa.
Mutta arvaa mitä, tehtiö?
Juuri nyt Konsta Lehtosta ei kiinnostanut.
Konsta vaipui uneen ja heräsi vasta siihen, kun merkkiääni ilmoitti aineisto-osuuden päättyneen. Vastauslomake hänen
edessään vaikutti melko uhkaavalta, mutta ehkä hän voisi päätellä vastaukset. Niin Konsta oli aina ennenkin tehnyt, kun ihmisaivojen kiinnostuksesta vastaava osa oli ottanut loparit kesken tehtiön.
1. Mitkä olivat presidentti Butsin viisi Edistysohjelman kohtaa?
Hmm.
Ehkä...
Ehkä ne olivat...
Tehtiö nyt ainakin, Konsta arveli. Hän kirjoitti sen ylös.
Mitään muuta hän ei muistanut, mutta ehkä seuraavista saisi
tarpeeksi pisteitä.
2. Mikä oli nimilain tarkoitus?
Nimilaki? Nimilaki? Oliko se se laki, joka määräsi, että puolet lapsista täytyi nimetä avaruusajan uudisnimellä ja puolet
alkuperäisellä helsinkiläisellä? Rehellisesti sanottuna Konsta ei
keksinyt lain olemassaololle ainuttakaan perustetta, joten hän
hyppäsi sen kohdan yli.
Mutta hetkinen! Sitten hän tajusi, että tämäkin kysymys
saattoi käsitellä vielä samaa Edistysohjelmaa, tuota perustuslakiakin tärkeämpää dokumenttia. Konsta palasi nopeasti edelli-
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seen kysymykseen ja kirjoitti sanan ”NIMILAKI” sanan ”TEHTIÖ” alle. Yksi piste lisää huijattu, ei enää kovinkaan monta
ennen tehtiön läpäisyä.
3. Milloin totuudenmuuntelulaitos perustettiin?
Tässä kohtaa Konsta oli kai nukahtanut.
Hän huokaisi, kävi paperin läpi loppuun asti ja kirjoitti aina, jos hänen mieleensä tuli jotain edes vähän järkevää. Palautettuaan puolityhjän paperin Konsta poistui luokasta ja yritti
parhaansa mukaan keksiä tehokasta tapaa tappaa aikaa ennen
ruokailua.

Ruokalaan oli valtavasti jonoa. Konsta oletti sen johtuvan
teini-identiteettilajitteluseremonian ylimääräisistä osanottajista, mutta jono ei vaikuttanut liikkuvan lainkaan, joten jokin
syyllinen saattoi löytyä myös jostain muualta. Eipä sillä, että
hän olisi kamalasti välittänyt; jokainen ruokailu oli vain tylsä
välinäytös ennen seuraavaa tehtiötä, ja jokainen tehtiö tylsä
välinäytös ennen sitä osaa ihmisen elämässä, jonka opiskelija
mielsi ”vapaudeksi”, ja joka sijaitsi jossain tehtiön ja kuoleman
välissä.
Xcvbn, Zyrbop ja muutkin hänen tuntemansa henkilöt olivat kai toisaalla, sillä Konsta näki edessään ainoastaan perustehtiöläisiä. Yli-innokkaat teinitytöt hänen edessään väittelivät kiivaasti siitä, lajiteltaisiinko toinen kolmosryhmään, happovuokkoihin vai siihen viimeiseen, jonka nimi oli Konstasta ylipitkä.
Punatähtenä häntä ei teini-identiteetti juurikaan kiinnostunut. Hänelle oli kerrottu, että punatähdet osoittivat keskivertoa
vähemmän mielenkiintoa yhteiskunnallisiin aiheisiin.
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Toisaalta hänelle oli myös kerrottu, että punatähdet kokivat
elämän joka osa-alueen uskomattoman mielenkiintoiseksi.
Konsta ei ollut niin kohtuuton, että olisi vaatinut hallituksen luoman keinotekoismytologian tarjoavan selkeät, johdonmukaiset ja yksinkertaiset raamit minuutensa tarkastelemiseen.
”HUOMIO HELSINGIN YLEISTEHTIÖN OPISKELIJAT!” huusi joku megafoniin ihmismassan etupäästä. Kirkuvat
lapsoset hiljenivät ainakin tilapäisesti, mutta odotettavissa
oli paluu edeltävään tilaan, jos puhujan asia ei osoittautuisi
kiinnostavaksi.
”HELSINGIN YLEISTEHTIÖN OPISKELIJAT!” naisääni
jatkoi äänensävyllä, joka lähenteli kovasti jopa tylsistyneisyyttä.
”RAUHOITTUKAA, HYVÄT OPISKELIJAT. No niin! Kansallisen tehtiölaitoksen työntekijänä sekä tehtiöministerinä minulla on suuri kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi äärimmäisen
kokeelliseen ruokailutehtiöön.”
Konsta kaiveli merkityksettömän triviatiedon täyttämiä aivojaan ja muisteli kuulleensa uutisia ministeriön suunnitelmista ”yhdistää kaikki elämisen ja asumisen osa-alueet jo uudelle
sukupolvelle tutuksitulleeseen tehtiöjärjestelmään”.
”Teille jaetaan ruokajonossa holonäytöt, mikäli omienne
akut ovat päässeet loppumaan. Tiedoksi kuitenkin kaikille, että
tästedes kokeilun päättymiseen asti oppilaitos edellyttää oppilailta omien tietojenkäsittelylaitteiden käyttöä.”
Seurasi tylsähköltä kuulostava selostus siitä, mikä oli ruokailutehtiö, joten Konsta kurotti taskuunsa ja huomasi holonäyttönsä ilmoittavan akkuprosentikseen 17.
Ja hän oli vielä erikseen huomioinut ladata laitettaan yön
yli.
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Jos uudessa teknologiassa oli jokin vika niin se, että akkukesto pieneni eksponentiaalisesti suhteessa moderniuteen.
Aikana, jonka Konsta oli käyttänyt itsenäiseen ja päänsisäiseen kiroiluun nykyteknologian surullisesta akkukestosta, oli
jono liikkunut reilusti eteenpäin. Nyt hän näki muutaman opiskelijan ottavan tarjottimen ja katsovan vieressä leijuvaa näyttöä.
”RUOKAILUTEHTIÖN OSA 1/7 SUORITETTU. RUOKAILUTEHTIÖN OSA 2/7: ASETA LAUTASELLESI SALAATTIA. AVARRA RUOKAILUTOTTUMUKSIASI NAUTTIMALLA RAAKA-AINEITA, JOIDEN KULUTUSTA EI OLE
MERKITTY KANSALLISEEN RUOKAILULOKIISI.”
Ja jos nykyteknologiassa oli jotain muuta vialla, niin eksponentiaalisesti kasvava vakoilun – ja mikä vielä kamalampaa
– ärsyttävien neuvojen ja huomioiden määrä.
Seuraavaksi Konsta Lehtosen perin kiehtovaan elämään
kuului lisää jonotusta. Hän olisi ohittanut, jos olisi välittänyt
enemmän.
Viimein hän pääsi ottamaan ruokaa. Kun Konsta tarttui
tarjottimeen ja asetti sen tiskille, hänen oma holonäyttönsä alkoi vaatia huomiota. Hän poimi sen taskunstaan, nosti esiin
ja kuunteli ne viitisenkymmentä tiedotusta, jotka hallitus oli
hänelle lähettänyt viime viikolla.
”KANSALAINEN, OLET VELVOITETTU TUTUSTUMAAN NEUROVERKKOIHIN 20.11 MENNESSÄ OSOITTEESSA WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI. KATSO, KUINKA TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIA MUUTTAA MAAILMASI.”
Konsta otti lasin ja yritti muistella komentoa holonäytön
äänenvoimakkuuden hiljentämiseen, mutta muisti sitten, että
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nekin lukevat jo nykyään mieliä.
”PRESIDENTTI BUTS VASTAA KANSALAISTEN KYSYMYKSIIN TIETOTURVASTA. KANSALAINEN, KUUNTELE
HAASTATTELU 31.11 MENNESSÄ.”
Taustalla ruokailutehtiösovellus pauhasi toisesta holonäytöstä jotain ruokailutottumusten avartamisesta sekä maidon terveysvaikutuksista. Konsta ei ollut ihan varma, miksi oli ottanut
lainaholonäytön omansa lisäksi; niiden samanaikainen äännähtely haittasi kuullunymmärtämistä (ei sillä, että Konstaa olisi
kiinnostanut).
”ELINTEHTIÖ JO VIIDEN VUODEN SISÄLLÄ? KANSALAINEN, KUUNTELE TEHTIÖMINISTERIN TIEDONANTO TULEVAISUUDEN HELSINGISTÄ HUOMISEEN MENNESSÄ.”
Ruokailutehtiösovellus protestoi äänekkäästi sitä, että
Konstan ottama annos pääruokaa (perunaa ja aavikkovaeltajamuhennosta) ei vastannut salaatin määrää ruokailutottumusten mukaisesti.
”KANSALAINEN, MUISTA ÄÄNESTÄÄ HAAMUEDUSKUNTAVAALEISSA 6.12 MENNESSÄ TAI ASETA AUTOMAATTINEN MIELENLUKUÄÄNESTYS PÄÄLLE.”
Holonäyttö teki itsemurhan kuluttamalla akkunsa viimeiseen kuulutukseen (koski kupolilaitoksen vuotuista kupoliturvallisuuslausuntoa), joten Konsta ei voinut nähdä, kuinka tyytymätön hallitus oli hänen ruokailutehtiöönsä.
Sitten ylätehtiöläinen haravoi huonetta katseellaan ja löysi viimein Xcvb:n, joka istui syrjässä kera naisen, joka oli liian
vanha opiskelijaksi. Tilanne melkein kiinnosti Konstaa, joten
hän siirtyi kohti pöytää ja yritti olla kuulematta holonäyttö-
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jen rasittavaa huudantaa joka puolella (”RUOKAILUTEHTIÖ
3/7 SUORITETTU, TUTUSTU PÄÄRUOAN RAVINTOARVOIHIN”).
”Hyvä on, opiskelija Xcvbn. Kuinka kuvailisit tehtiöjärjestelmän sopimista henkilökohtaiseen opiskelutyyliisi?”
Naisella oli yllään kovin viralliselta näyttävä musta puku,
joka mukaili tämän langanlaihaa muotoa. Hänen päänsä oli
täysin varjossa, jonka sai aikaan kattoon koristettu valtava juliste (”DEMOKRATIA ON KANSALAISVELVOLLISUUS –
KATSO HAAMUEDUSKUNTAVAALIVÄITTELY TÄNÄÄN
16:40”), joten naisen kasvonpiirteet olivat kuumottavasti piilossa kuin pahiksilla James Bond -elokuvissa.
Hän myös silitti valkoista kissaa kuin pahis James Bond elokuvissa.
Oli ihan hyvä, että hallitus oli kieltänyt uuden kulttuurin
tuottamisen, koska muuten Konsta ei ehkä olisi ymmärtänyt
hauskaa yhtäläisyyttä James Bond -elokuviin ja saanut nauttia
hiljaisesta huvituksen hetkestä.
”Opiskelen paljon itse, joten tehtiö sopii minulle”, vastasi
Xcvbn asiallisesti.
”Vai niin, hyvä opiskelija Xcvbn.”
Konsta laski tarjottimensa pöytään. ”Tehtiö on ihan paska.”
Naisen pää saattoi kääntyä häntä kohti, mutta varmasti ei
Konsta sitä voinut tietää, sillä se pysyi yhä varjojen kätkössä.
”Olen Tehtiöministeri Koskela. Suoritan opiskelija Xcvbn:lle haastattelun, joka on osa hänen paraikaa suorittamaansa
metatehtiötä. Ehdotan, että poistut pöydästä.”
Konsta arvioi mielessään, kuinka paljon välitti siitä, että julkinen poliisi mahdollisesti tappaisi hänet ja kaikki, joihin hän
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oli koskaan tutustunut.
Ei oikeastaan hirveän paljon.
Niinpä hän jäi siihen istumaan.
Tehtiöministeri Koskelan holonäyttö kohosi keskustelijoiden silmien korkeudelle, nappasi kuvan salamavalon säestämänä ja kuulutti viestinsä.
”KONSTA LEHTONEN, PUNATÄHTI, 11. TEHTIÖTASO.”
”Opiskelija Xcvbn, voit suorittaa metatehtiösi joskus toiste”, ilmoitti ministeri ja nousi pöydästä. ”Toivon, että ruokailutehtiö osoittautui toimivaksi järjestelmäksi.”
Xcvbn nyökkäsi kohteliaasti. ”Niin teki, ministeri Koskela.”
”Mistä tuossa oli kyse?” tiedusteli Konsta tehtiöministerin
poistuttua ja uppoutui muhennokseensa. Kouluruokaa ei voinut haukkua maittavaksi, mutta sentään syömisellä saattoi tappaa aikaa verrattuna ravintopillereiden käyttöön.
”Ministeri kävi kyselemässä oppilaiden mielipiteitä ruokailutehtiöstä ja ajatteli hoitaa metatehtiöhaastatteluni samalla...
ajatteli, siis.”
”Ai.”
Xcvbn tökkäsi aavikkovaeltajamuhennostaan haarukalla.
Siitä purkautui pilvi vihertävää kaasua. ”Voisin melkein vaihtaa
ravintopillereihin. Nytkin olisi hirveästi tekemistä, ja syöminen
on aika räikeää ajanhaaskausta.”
”Se on vain hyvä, että syömällä voi tappaa aikaa”, mutisi
Konsta. Hän jätti puheet Xcvbn:n mystisestä kiireestä huomiotta, koska ei oikein keksinyt, mihin elämässä voisi olla kiire –
tehtiö eteni tutulla, tuskastuttavan hitaalla nopeudellaan ja vasta sen päässä häämötti vapaus tehdä elämässä jotain mielekästä.
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Jos häämötti.
”Enpä oikeasti tainnut ihastua ruokailutehtiöön”, Xcvbn jatkoi. ”Ja ne aikovat tunkea saman tehtiösysteemin työelämäänkin? Tehtiöministerin työtehtiösuunnitelmassa, vai
minkälaisilla byrokraattisilla koukeroilla sitä nimitettiinkään.”
Konsta tyytyi nyökkäämään.
”Puhumattakaan siitä elintehtiöstä”, jatkoi Xcvbn. ”Jokaisen elämä olisi vain kiva sarja tehtiöitä. Olen lueskellut ministeriön malleja, ne olivat tyyliä 1) SUORITA YSTÄVÄTEHTIÖ
SOLMIMALLA IHMISSUHDE 2) SUORITA KULTTUURITEHTIÖ OSALLISTUMALLA KULTTUURITAPAHTUMAAN. Aika kamalaa, eikö?”
Konsta nyökkäsi jälleen. ”Vaihdetaanko johonkin miellyttävämpään puheenaiheeseen?”
Xcvbn joko kuullut tai välittänyt. Konsta ei loukkaantunut,
sillä häntä oli siunattu kyvyllä arvostaa ihmisiä, jotka olivat
välittämättä asioista.
”Jos useimmat nuoret vain selvittävät tehtiönsä mahdollisimman nopeasti päästäkseen pois... No, elin- ja työtehtiöt vähän pilaavat ne suunnitelmat, vai mitä? Jonkun kannattaisi varmaan tehdä jotain.”
Punnittuaan tilannetta hetken Konsta huomasi hämmästyksekseen tuntevansa etäistä kiinnostusta aihetta kohtaan. Se
oli outo tunne, joten 11. tehtiötason opiskelija meni hieman
hämilleen. ”Ai... ai kenen? Ja mitä?”
”No, mitä tahansa voi yhtäkkiä tapahtua”, Xcvbn sanoi.
”Ai.”
Siihen se sitten loppuikin. Konstan aivoissa painettiin niitä
nappeja, joista peruttiin väärä hälytys, ja pian hän turtui van-
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haan, tuttuun ja turvalliseen tylsistyneisyystilaansa. Pöytäkeskustelijoiden välille laskeutui yleinen hiljaisuus- ja aavikkovaeltajamuhennoksentökkimishetki.
Xcvbn nousi pöydästä ja korjasi kaulahuivinsa asennon
näyttävämmäksi. ”Lupasin tapaavani erään toisen. Nähdään
teini-identiteettilajitteluseremoniassa, Konsta.”
Konsta mumisi vastauksen ja vapautti suustaan pilven vihreää kaasua.

Luku 3
Zyrbop Lehtonen ei ollut eläessään ollut näin jännittynyt, mutta se saattoi johtua siitä, ettei tehtiön valtaama dystopia tarjonnut ylimitoitetusti mielekkäitä elämänkokemuksia.
Paitsi teini-identiteettilajitteluseremonian, siis, ja sekin taivalsi korkeintaan mielekkyyden rajamailla.
Kymmenen minuuttia, ilmoitti hänen holonäyttönsä. Jonossa juhlasalin edessä vallitsi vähintäänkin yhtä jännittynyt
tunnelma kuin ennen hologrammi-Robinin konsertin alkamista. Tätä tilaisuuta tosin väritti hieman erilainen paletti tunteita;
jotkut supattivat innostuneesti, toiset kuiskailivat järkyttyneesti
ja Zyrbop oli aika varma siitä, että oli nähnyt jonkun pyörtyvän
edemmällä.
”Vika veikkaus!” pyysi Mirja. ”Mikä musta oikein tulee?”
Vaikka keskivertokansalainenkin suhtautui intohimoisesti
teini-identiteettiin, oli Mirja niitä ihmisiä, joiden elämään ei
vaikuttanut muuta kuuluvankaan. Normaalit ihmiset kysyivät
ensiksi uuden tuttavan nimeä, Mirja teini-identiteettiä.
Sen jälkeen normaalit ihmiset kysyivät teini-identiteettiä,
29
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Mirja sitä, mitä mieltä vastapuoli oli teini-identiteetistään.
”Veikkaisin, että happovuokko”, arvioi Zyrbop ja yritti
muistella eri teini-identiteetteihin yhdistettyjä ominaisluonteenpiirteitä, jotka hän oli joskus sisäistänyt jostakin tehtiöstä.
Olivatko happovuokot hiljaisia, laiskoja, äänekkäitä ja ahkeria,
vai pitivätkö eniten hevosista mutta toisaalta vihasivat niitä?
Onneksi hänellä oli vierellään asiantuntija, joka oli tosin
tämän lyhyen miettimistauon aikana jo siirtynyt arvioimaan
Zyrbopin lausuntoa.
”… vaikka happovuokot voivat syntyä minä tahansa kuukautena, paitsi tammikuussa, ja oikeastaan silloinkin...”
Mikä sai ihmiset niin kiinnostuneeksi siitä, mihin ihmisjoukkoon hallituksen mekaaninen noppa oli heidät arponut?
Zyrbop ei tiennyt, sillä koulutusjärjestelmä luonnollisesti tarjosi hyvin vähän resursseja itsensä kyseenalaistamiseen. Sama päti
oikeastaan myös koko yhteiskuntaan. Ehkä psykologiatehtiöissä tutustuttaisiin aiheisiin tarkemmin, mutta niitä ei Zyrbop
ollut vielä suorittanut; hän oli pian siirtymässä 10. tehtiötasolle ja sen myötä alatehtiöstä ylätehtiöön, mikä merkitsi teiniidentiteettilajitteluseremoniaan osallistumista.
”Sä nyt olet ihan selvä kolmosryhmäläinen”, Mirja väitti.
”Luonteenpiirteesi sopivat ihan täydellisesti.”
”Vai niin.”
Zyrbop huomasi, että yleisen hermostuneisuuden tunnelma oli tarttunut häneenkin. Onkohan sille mitään syytä, hän
mietti, ja yritti muistella, mihin kaikkeen teini-identiteetti tehtiön mukaan elämässä vaikuttaa. Sitä kuulemma kysytään työpaikkahaastatteluissa, mutta toisaalta vanhemmat eivät puhuneet omistaan milloinkaan, ja olivat sentään melko arvostetuis-
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sa viroissa; oliko teini-identiteetillä todella työurallista merkitystä?
”Sen jälkeen pistäisin sut hippopotomonstroseskuipedaliaaneihin”, Mirja lisäsi. Hän oli Zyrbopin ystäväpiiristä (ja ylipäätään tytön tuntemista ihmisistä) ainut, joka muisti oikein
nimikkeen sille, mitä useasti nimitettiin vain ”siksi pitkäksi”.
”VIISI MINUUTTIA”, ilmoitti holonäyttö. Zyrbop oli elämänsä aikana huomannut, että hermostuttaessa ajan saattoi
tuntea kulkevan kahdella eri tavalla: hitaammin tai nopeammin. Tämä edusti selvästi jälkimmäistä tapausta.
Mirja kirkaisi, samoin teki moni muukin heidän ympärillään.
”En kestä! Jos kuolen niin kerro vanhemmille, että olin happovuokko!”
Holonäytöllä oli muutakin asiaa, mikä ei ollut lainkaan epätavallista. Ihmismassan hälinä ja muu yleinen epäjärjestys peitti alleen mekaanisen naisäänen muistutukset valtiollisista tiedotuksista sekä hallituksen hyväksymien tuotteiden mainokset.
Viimein ovi juhlasaliin aukesi. Juhlavieraiden sankka joukko koostui lajiteltavien vanhemmista (kumpikaan Zyrbopin
perheestä ei ollut vaivautunut paikalle), haamukansanedustajista ja koulun henkilökunnasta. Sen jälkeen oli lajiteltavien vuoro. Zyrbop asettui jonoon muiden mukana ja yritti parhaansa
mukaan estää Mirjaa pyörtymästä.

Kansallisen teini-identiteettilaitoksen valvontahuoneessa oli lähes yhtä jännittynyt tunnelma. Työntekijät istuivat tietokoneit-
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tensa edessä ja vilkaisivat välillä valtavalle näytölle heidän edessään lähetettyä livekuvaa Helsingin yleistehtiöstä.
Tekniset ongelmat olivat harvinaisia, mutta teini-identiteettilajitteluseremonian epäonnistuminen oli nopeimpia keinoja
saada julkinen poliisi tappamaan itsensä ja kaikki, joista oli koskaan välittänyt. Siispä muihin verrattuna melko pienen laitoksen jokaisen työntekijän katse oli liimautunut erilaisia tilastoja
ja kuvaajia esitteleville ohjelmille: havaittiinko helsinginlaajuisessa tietoliikenteessä häiriöitä tai epäsäännöllisyyksiä, liikuskeliko yleistehtiön alueella epäilyttäviä henkilöitä, päivittivätkö
tilannetta tarkkailevat tietoturva-asiantuntija ohjeistustaan?
Teini-identiteettiministeri, joka seisoi korokkeella valtavan
näytön edustalla, rykäisi äänekkäästi ja puhui mikrofoniinsa.
”Käynnistäkää yhteys viidentoista minuutin sisällä”, mies
käski ja haroi hermostuneesti harmaantuneita hiuksiaan. ”Jos
kukaan löytää potentiaalisia riskitekijöitä, ilmoittakoot välittömästi. Useat valtiolliset ja epäviralliset tahot tarkkailevat tiedonsiirtoa varmistaakseen, että data tulee juuri täältä. Käynnistynyttä yhteyttä ei voi katkaista. Tämä kerta on tärkeä ja tarkkailtu myös siksi, että valtiollisten tietokantojen uudistettua
Javascript-alustaa käytetään ensi kertaa.”
Kaikki asiantuntevina ja ajan hermoilla pysyvinä työntekijöinä muistivat, kun viimeinen ei-Javascript-ohjelmakoodi oli
poistettu maailmasta. Totuudenmuuntelaitoksen jo salaaman
raportin mukaan hallituksen oli täytynyt tukahduttaa hallitukselta piiloutuneiden koodareiden vastarintaliike väkivalloin, ennen kuin viimeinenkin Linux-ytimen moduuli oli onnistuneesti korvattu Javascript-vastineellaan.
Ja siihen se sitten loppui. Vuoden sisällä älyteknologialaitos
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oli alkanut tuottaa prosessoreita, jotka tulkitsivat natiivisti Javascriptiä, ja nyt niitä oli jo noin puolessa maailman laitteista.
Pian edistyksen voittokulku hautaisi alleen lopullisesti mahdollisuuden edes käyttää mitään muuta ohjelmointikieltä.
”Koodintarkistustiimin puheenvuoro, mikäli en erehdy aikataulussa”, ministeri jatkoi mikrofoniin. ”He astelevat paraikaa lavalle, joten en usko tehneeni virhettä. Olkaa hyvä.”
Hermostuneen oloinen parikymppinen mies nousi lavalle.
”Kuten valtiollinen älyteknologialaitos selvitti, Javascript
on tutkitusti ohjelmointikieli, jonka käyttäjät tekevät noin
kolmesataa prosenttia vähemmän virheitä, mutta suorittavat
tehtävät jopa viisikymmentä prosenttia nopeammin”, kuului
nyt mikrofonista. ”Valtiollisen tietokantauudistusohjelman
jäljiltä voin ylpeänä raportoida, että Helsingissä käytetystä
ohjelmakoodista sata prosenttia on nyt JS:ää. Teknologian edistyslaitokselta arvioidaan, että muutos on ratkaiseva esimerkiksi
elintehtiö- ja neuroverkkoistamisprojekteissa, koska kansalaista
kohti tallennetun tiedon määrä jopa kaksinkertaistuu seuraavien viiden vuoden aikana. Meillä on hyvät syyt uskoa, että
uusi järjestelmä on aiempaa turvallisempi ja nopeampi.”
”Erinomaista”, sanoi ministeri ja haroi taas hiuksiaan. ”Onko teini-identiteettilajittelumoduulin koodi tarkistettu?”
”Käytimme älyteknologialaitoksen suosittelemia automaattitarkistustyökaluja, jotka analysoivat koodia uusimpien tyyppiteorian saavutusten mukaisesti. Lisäksi laitokselta arvioitiin,
että uudistettu sovellus on seitsemänkymmentä prosenttia skaalautuvampi, kolmekymmentä prosenttia jatkokehitettävämpi
sekä satakahdeksankymmentä prosenttia luotettavampi.”
”Erinomaista, erinomaista”, kiitti ministeri ja viitoitti koo-
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dintarkistustiimin jäsenet pois lavalta (yksi käveli väärään suuntaan ja jäi seisomaan takanurkkaan tietämättä, mitä oikein tehdä). ”Teini-identiteettilaitoksen ja Helsingin yleistehtiön välinen internet-yhteys on mittausten mukaan tarpeeksi luotettava,
jotta yhtäjaksoisen datalähetyksen onnistumisprosentti poikkeaa vain promillella sadasta. Ylin yhteysvastaava: avaa yhteys.
Kaikki muut: tarkkailkaa sivusilmällä lähetetyn ja vastaanotetun datan kuvaajaa.”
Kuului nopeaa näpyttelyä, kun työntekijät syöttivät päätteisiinsä erinäisiä komentoja. Koko teini-identiteettilaitos hiljeni.
Lattioiden moppaaminen, aulan vahtiminen ja kaikki muutkin
työtehtävät keskeytettiin ja siirryttiin joka puolella rakennusta
sijaitsevien näyttöjen ääreen: tämä oli laitoksen tärkein toimenkuva, ja sijaa epäonnistumiselle ei ollut.
Toisaalla eri medioiden edustajat avasivat holonäyttönsä ja
alkoivat seurata livekuvaa yleistehtiöstä. Zyrbop Lehtonen päätyi jonon päähän ja katseli edessään seisovia teinejä, jotka pian
jaoteltaisiin mielivaltaisiin kategorioihin koko kaupungin edessä.
”Kolme minuuttia ensimmäisen teini-identiteetin julkistamiseen”, ministeri ilmoitti. ”Tietoliikenne on yhä stabiilia. Testipaketit löytävät perille molemminpuolisesti. Lajittelun
suorittavaa yksikköä valvotaan aseellisesti viereisessä huoneessa.
Tietoturva-asiantuntijat ovat tarkistaneet sen tänään kolmesti.
Jos äkillisiä ongelmia ei ilmaannu, toivotan teille onnistunutta
lajitteluseremoniaa ja kehotan kiinnittämään suurimman osan
huomiostanne näytölle, jolla–”
Keskeltä tietokoneiden riviä kantautui huuto harvinaisella äänensävyllä. Se oli niin harvinainen, että sen tarkka sanal-
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linen kuvaaminen on vaikeaa; asiantuntijapiireissä se kuitenkin tunnetaan niinä harvoina hetkinä, kun termille ylipäätään
on käyttöä ”voi-ei-julkinen-poliisi-tappaa-minut-ja-kaikki-joistaikinä-välitin”-äänensävynä.
”Koodissa on kirjoitusvirhe!”

”TERVETULOA HELSINGIN YLEISTEHTIÖN TEINIIDENTITEETTILAJITTELUSEREMONIAAN”, ilmoittivat
juhlasalin joka nurkkaan asetetut kaiuttimet. Sama naisääni
kuin holonäytöissä, huomioi Zyrbop ja yritti muistella, oliko
äiti kertonut sen olevan neuroverkkolaitoksen tuote.
Se ajatus ei kuitenkaan kantanut kovin pitkälle. Sen sijaan
hänen päänsä sisällä jyskytti yhtäkkisesti herännyt tietoisuus siitä, että pian hän olisi koko kupolin tarkkailun alla. Eihän se mikään yllätys ole, tyttö kertoi itselleen, olen nähnyt seremonian
kymmeniä kertoja.
Mutta jotenkin se pieni yksityiskohta oli onnistuneesti livahtanut hänen mielestään ennen tätä hetkeä.
Kaikki lajitteluseremoniaan osallistujat seisoivat jonossa
keskellä salia ja Zyrbop saattoi vain arvella, minkälaisista tuntemuksista muut saivat samalla hetkellä nauttia. Yleisö, johon
olivat nyt liittyneet tehtiön muut opiskelijat, seurasi tapahtumaa salin kummaltakin puolelta. Edessä oli massiivinen
televisioruutu, joka näytti suurennettua kuvaa lajittelun tapahtumapaikasta salin toisella päädyllä: minimalistisen tyylikkäästä, punaisella silkillä päällystetystä tuolista, jonka viereen oli
sijoitettu kaapin kokoinen tietokone, joka tuskin teki oikeasti
mitään.
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”ENNEN SEREMONIAN ALKUA KUULEMME PRESIDENTTI BUTSIN TERVEHDYKSEN AIKUISUUTEEN ASTUVILLE NUORILLE”, katsoi kaiutinten naisääni aiheelliseksi
ilmoittaa. Sama ääni, joka oli ärsyttänyt Zyrbopia halki tämän
elämän holonäytöstä, puhelimesta, kellosta ja muista teknisistä
laitteista; eikä siltä liikenisi armoa edes täksi kerraksi?
Yleisö taputti tapahtuneelle joko kohteliaasti tai siksi, että
he eivät halunneet julkisen poliisin tappavan heitä ja heidän
perheitään presidentin pilkkaamisesta.
Tuhannet kirurgiset operaatiot ja erinäiset voiteet sekä rasvat olivat jättäneet jälkensä kasvoille, jotka nyt ilmestyivät näytölle. Hiuksia ei ollut lainkaan. Silmälasit sen sijaan löytyivät,
mutta pikemminkin muodollisista syistä, sillä kaikki huomasivat presidentin punaisina hohtavat mekaaniset keinosilmät.
Totuudenmuuntelulaitoksen asiakirjojen mukaan presidentti Butsilla oli ikää kolmisenkymmentä vuotta. Toisaalta
laitoksen nimessä oli ”totuuden muuntelu”, eikä kukaan ainakaan muistanut, että presidentti olisi joskus ollut joku muu. Tai
että olisi edes järjestetty vaaleja, jos ei laskettu neljän vuoden välein toistuvia haamueduskuntavaaleja, joissa valituilla haamukansanedustajilla oli valtaa vain harvinaisten tv-esiintymisien
verran.
”Teini-ikä on varmasti monelle vaikeaa aikaa”, lausui presidentti (tai oikeastaan lausui presidentin puhesyntentisaattori).
”Siksi Helsingin valtio on päättänyt jaotella jokaisen yhteen neljästä kategoriasta. Punatähtiin. Happovuokkoihin. Kolmosryhmään. Sekä hippopotomontsro... hippipoto... hippopotomonstroseska... siihen pitkään.”
Yleisö hurrasi kiihkeästi siinä kohtaa, kun lausuttiin heidän
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oman teini-identiteettinsä nimi. Mirja jossain Zyrbopin edessä
hurrasi varmuuden vuoksi joka kohdassa, koska ei halunnut
loukata mahdollista teini-identiteettiään.
”Eikö presidentin puhesyntentisaattori osaa lausua tuota?”
kuiskasi Mirja Zyrbopin takaa.
”Totuudenmuuntelulaitos on luokitellut presidentin puhesyntentisaattorin kielletyksi tiedoksi”, varoitti Zyrbop.
”Ai.”
Joskus oli tympeää, että toinen vanhemmista oli töissä
totuudenmuuntelulaitoksella. Kieltämättä epäkohteliaat huomautukset aina, kun joku lausui kiellettyä tietoa, tulivat Zyrbopilta puoliautomaattisesti, sillä isä oli kasvattanut hänet hyvin.
Hyötyä siitä oli silloin, kun halusi, ettei itseään ja perhettään
tapettu julkisen poliisin toimesta.
Presidentin puhe jatkui. ”Ehkä ongelmiinsa hukkuva nuori löytää kaltaisensa. Ehkä meidän henkemme yhdistää se, että
meidät erotetaan toisistamme. Ehkä vaikeina aikoina osoittautuu suureksi iloksi löytää aina yhteinen keskustelunaihe. Persoonallisuuspsykologian huiput ovat paitsi laatineet käytettävän lajittelumenetelmän myös tutkineet jaottelun hyötyjä ja saaneet selville, että teini-identiteettinsä löytäneen nuoren onnellisuus kasvaa kolmekymmentäkuusi prosenttia.”
”MUN AINAKIN”, kuiskasi kovaan ääneen järkytyksestä
ylivilkkauteen luisunut Mirja, unohti täysin presidentin tiedotuksen ja puheen loppuun saakka vain toisti hiljaa itselleen
”happovuokko, happovuokko, happovuokko”.
”Nämä kolmekymmentäkuusi prosenttia ovat valtion lahja
teille, nuoret. Löytäkää itsenne ja toisenne sekä nauttikaa päivästä.”
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Haltioitunut väkijoukko hurrasi byrokratialaitoksen säätämän sopivan hurrauskäytännön mukaisesti. Zyrbop ei koskaan
muistanut, pitikö presidentin puheelle hurrata minuutti vai
puolitoista, joten hän lopetti silloin kuin muutkin; se taktiikka
oli hänen tähänastisessa elämässään toiminut joka kerta. Viimein koitti ensimmäisen lajiteltavan aika istua tuolille.
”TEEMU ZDREFGÖH”, lausui naisääni jälleen. ”OLE HYVÄ JA ASETU LAJITELTAVAKSI.”

Teini-identiteettilaitoksen sai valtaansa täysi paniikki. Muutama innokkain oli jo ryntäämässä ovelle, kun teini-identiteettiministeri sulki kaikki uloskäynnit laitoksen mielenlukujärjestelmällä. Oli sekin ahminut aika suuren lohkon budjetista, mietti
ministeri äskeisestä selvinneillä järkensä sopukoilla, mutta kieltämättä toisinaan hyödyllinen.
”KUKAAN EI POISTU”, ministeri huusi mikrofoniin, mikä oli jälkiviisaasti tuskin järkevin veto, mikäli halusi olla lietsomatta lisää paniikkia. ”TOISTAN: KUKAAN EI POISTU, ENNEN KUIN OLEMME SELVITTÄNEET TILANTEEN! LAVALLE JOKU ASIANTUNTEVA, KIITOS!!!”
Kalpea nainen totteli kehotusta ja oli kompastua portaissa.
Hiuksiaan kiivaasti harova ministeri ojensi tälle mikrofonin.
”Vika... vika on eräässä apufunktiossa, jota kutsutaan, jos nimen määritetty kokonaislukuarvo on nolla”, ohjelmoija kertoi
vaisulla äänellä. ”Tuhannen nimen testilistassa kolme esimerkkinimeä sai algoritmin ajautumaan virheelliseen lohkoon.”
Ministeri veti mikrofonin takaisin itselleen. ”KUULITTEKO! EI SYYTÄ PANIIKKIIN!! KÄSKY: LOPETTAKAA
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PANIIKKI!! JA SE OLI PERKELE KÄSKY!!”
”Päästä meidät ulos!” joku karjaisi ensimmäisestä tietokonerivistä. ”Laitosta pommitetaan, jos virhe esiintyy!”
”EHEI, en päästä”, vastasi ministeri. ”Tänään lajitellaan
kolmesataa tehtiöopiskelijaa. Voi olla, ettei MITÄÄN TAPAHDU! Ja siinä tapauksessa MINÄ EN JUOKSE POIS VALTION
TÄRKEIMMÄSTÄ VIRASTA! Koska SILLOIN MEIDÄT TAPETAAN KUITENKIN!”
”Avaa ovet!” huusi joku toinen.
”Ovet auki!”
”Joku saa luvan murtaa ovet!”
Täksi joksikin itsensä tunnistanut lihaksikas nuorimies
nousi takarivistä ja käveli oville. Ne olivat terästä ja näyttivät
varsin vankoilta, joten tämä luopui pian yrityksestään. Teiniidentiteettiministeri onnistui kaaoksen keskelläkin olemaan
ylpeä tästäkin budjetointionnistumisesta.
”Ministeri ohjaa ovia mielellään!” huomautti syvä miesääni
huoneen keskiosasta. ”Käydään käsiksi!”
Oville astellut mies kääntyi kohti lavaa. Pari muutakin
nousi. Teini-identiteettilajitteluseremoniaa suorana lähettäviä ruutuja ei seurannut enää kukaan, vaan kaikkien huomio
oli kiinnittynyt tähän, epämuodollisempaan muttei suinkaan
vähemmän tärkeään seremoniaan.
Minikokoisen kansannousun osanottajat etenivät, kun ministeri ei aluksi osoittanut vastarinnan merkkejä; muutama rohkea liittyi vielä joukkoon.
”EHEI!” huusi teini-identiteettiministeri lopulla, kun väkivaltaan valmistautuvan väkijoukon ensimmäiset olivat nousseet
lavalle. ”Nyt saatte luvan TOTELLA!”
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Poliitikkojen sekä muiden tärkeiden henkilöiden salamurhauksiin väsynyt hallitus oli keksinyt useammankin ovelan tavan säilyttää yleinen järjestys.
Kaikki ideat olivat olleet ”lisää laseraseita”.
Teini-identiteettiministerin puku repesi vatsan kohdalta, ja
esiin kohosi metallinen sauva. Ministeri pudotti maahan mikkinsä ja ponnisti eteenpäin, jolloin punaisia lasersäteitä alkoi
singota joka puolelle huonetta.
Kapinahenkiset työntekijät (ja aika moni muukin) menetti
päänsä. Muutama tietokone sai lasersäteestä ja osoitti mieltään
syttymällä tuleen; seinät joka puolella saivat uuden, tummemmista kohdista koostuvan ulkomuodon.
Kun tilanne oli rauhoittunut, ministeri lopetti raivohulluisen mesoamisensa, käänsi katseensa näytölle ja huomasi ensimmäisen uhrin istuneen lajiteltavaksi.
Tuomionpäivä oli koittanut.

”TEEMU ZDREFGÖH – PUNATÄHTI!”
Yleisöstä ja jonosta taputettiin intohimoisesti, enitmmäkseen muiden punatähtien toimesta. Mirja tunkeutui väkijoukon
läpi jonon hännille ja kuiskasi Zyrbopin korvaan jotain (todennäköisesti siitä, että oli osannut arvata tuloksen), josta tyttö ei
aivan saanut selvää. Seuraava nimi kuulutettiin.
”ZSIRXCO RUOTSALAINEN, OLE HYVÄ JA ASTU LAJITELTAVAKSI.”
Zsirco Ruotsalainen, sekä Zyrbopia että Mirjaa reilusti nuorempi oppilas, astui lajiteltavaksi melko tyynenä, mikä yleensä
tarkoitti, että hän oli joko oikeasti rauhallinen tai sitten kaik-
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kea muuta. Noin nuori tyttö kai pääsi läpi melkein jokaisesta tehtiöstä ensimmäisellä yrityskerralla, arveli Zyrbop. Joskus
hänkin harkitsi tuleviin tehtiöihin opiskelua, mutta hallitus ei
tarjonnut toimenpiteeseen muita apuja kuin älylaitteille saatavia vapaita oppimateriaaleja, joiden sisältö oli vuosikymmeniä
tehtiön opetussuunnitelmaa jäljessä.
Eräällä Konstan tuttavalla oli kirjoja, joiden tieto oli vielä
nykypäivänä pätevää, mutta hän itse ei omistanut ainuttakaan.
Kuka komistuksen nimi olikaan? Xcghjk? Vai Fvbnm? Nimilaista saattoi olla montaa mieltä, mutta aika selvää oli se, ettei
keinotekoisia nimiä, kuten ”Ruotsalainen” ja ”Xcghjk”, jotka
eivät tarkoittaneet yhtään mitään, ollut helppoa muistaa.
”ZSIRCO RUOTSALAINEN – HIPPOPOTOMONSTROSESKUIPEDALIAANI!”

Seremonia eteni. Yhtä syvä hiljaisuus oli laskeutunut sekä
pian lajiteltavien jonoon Helsingin yleistehtiössä että teiniidentiteettilaitokselle, jossa ministerin katse oli nauliutunut
näytölle, joka näytti jälleen yhden opiskelijan onnistuneen
lajittelun (DWC�� TYMXCVAJJO – HAPPOVUOKKO).
Kunhan kaikki sujuisi loppuun asti ilman virheellisen
koodin esiintuloa. Sitten hän saisi pitää elämänsä... ja mikä
tärkeämpää, työpaikkansa. Koko tähänastisen uransa teiniidentiteettiministeri oli omistautunut teini-identiteetin edistämiselle yhteiskunnassa, ja poispyyhintä historiankirjoista
tarkoittaisi varmasti sitä, että myös hänen saavutuksensa tapettaisiin ja kuopattaisiin lopullisesti.
Lisää onnistuneita lajitteluja. Yksikään teini-identiteetti-
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laitoksen työntekijöistä ei enää yrittänyt hölmöä kapinointia;
kaikki näyttivät hyväksyneen kohtalonsa, joka oli ”ehkä kuole
pommituksessa”, tai sitten lavan verilöyly oli jättänyt petturit liian heikkoon psyykkiseen tilaan. Ministerille se oli aivan
sama.
Mutta sitten hänen saavuttamansa jonkinlaisen rauhoittuneisuuden tila romahti kertarysäyksellä alas.
”PRESIDENTTI BUTS SOITTAA”, valitti holonäyttö.
”VASTAATKO?”
”E-en”, teini-identiteettiministeri henkäisi, mutta hänen sanallaan ei tässä tilanteessa ollut painoarvoa – presidentin etuoikeuksiin kuului särkemätön puheluyhteys jokaiseen kansalaiseen ympäri kellon.
Presidentin puhesyntentisaattori lausui lyhyen viestin ja
sammutti puhelun.
”Poistu rakennuksesta välittömästi, ministeri.”
Tämä ei ollut niitä käskyjä, joiden totteleminen oli vapaavalintaista. Ajatuksen voima sai laitoksen mielenlukulaitteiston
reagoimaan ja avaamaan teräsovet. Teini-identiteettiministeri
harppoi ulos ja sulki ne visusti samalla tavalla.

”MIRJA YDINVAARA – HAPPOVUOKKO!”
Zyrbop ei osannut arvella, minkälainen tuntemus oli ilmiön taustalla – myönteinen vaiko kielteinen, heikotus vai kertakaikkinen hurmio –, mutta Mirja menetti tajuntansa matkalla
jo lajiteltujen jonoon. Vanhahko nainen, jonka 9. tehtiötason
opiskelija tunnisti osaksi koulun henkilökuntaa, riensi raahaamaan Mirjan kehoa sivummalle.
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”ZYRBOP LEHTONEN, OLE HYVÄ JA ASTU LAJITELTAVAKSI.”
Kuinka monta kertaa sitten toistikaan itselleen, että tämän
Helsingin kansalaisen elinkaaren tärkeimmäksi hetkeksi kutsutun seremonian todelliset vaikutukset hänen elämäänsä olivat
mitä todennäköisimmin mitättömän, ei Zyrbop saanut mieltään rauhoitettua.
Miksi hän olikaan jättäytynyt jonon perälle, jonon perällä
ja viimeisenä lajiteltavana oli kaikista pahinta olla. Kuinka monessa tv-ruudussa ympäri kupolia näkyivät nyt hänen kasvonsa,
jotka yrittivät parhaansa säilyttääkseen ilmeettömyytensä?
Ryhdistäydy, Zyrbop käski itseään. Kuin ihmeen kaupalla, tämä yksinkertainen teko sai ainakin aikaan sen, että hän onnistui
kävelemään viralliselle lajittelutuolille ilman kaatumisia, pyörtymisiä, oksentamisia tai muita julkisen esiintymisen standardeja rikkovia tyylimokia. Vaikein osuus on jo takana, hän toisti
itselleen; paikallaan istuminen oli äärimmäisen helppoa.
Yleisö ja teknologian ihmeiden ansiosta tilaisuutta etänä
seuraavat katsoivat jännittyneenä, kun valtion noppa jossain
toisaalla arpoi viimeiselle lajiteltavalle kokonaisluvun väliltä 1–
4 ja lähetti sen internetiä pitkin tehtiölle, jossa kaiuttimet ilmoittivat sen tapahtumaa innokkaasti seuraavalle kansalle.
Niin sen ainakin pitäisi toimia. Niin se oli tähän asti toiminut, mikä oli täydellinen syy olettaa, että se toimisi niin vastedeskin; muuta epäilevät olivat syvällä dogmaattisissa unissaan.

Samaan aikaan toisaalla teini-identiteettiministeri poistui rakennuksesta ohjeiden mukaisesti.
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Holonäyttö, joka leijui ministerin edessä, ohjeisti häntä pitkin Helsingin katuja kauemmas teini-identiteettilaitoksesta. Todennäköisyys sille, että rakennus muuttuisi pian kasaksi rakennusmateriaaleja ja ruumiita, oli hälyttävän suuri, joten valtionmies piti kovaa kiirettä.
Presidentti Buts soitti jälleen. Holonäyttö kysyi kohteliaasti
ministerin valitsemaa reagointitapaa, vaikka yhdistikin puhelun välittömästi kuten ennenkin.
”Minne sinä minua ohjaat?” ministeri kysyi, haroi hiuksiaan ja kieltäytyi luomasta viimeistä katsetta rakennukseen, joka
oli ollut hänen työpaikkansa kymmeniä vuosia. Räjähdyksiin
katsominen ei ollut viisasta minkään terveyden osa-alueen kannalta.
Olisiko räjähdystä?
Miksi Buts olisi käskenyt hänet pois, jos ei olisi?
Mutta virheen mahdollisuus oli silti häviävän pieni. Sen
havainneen työntekijän oli täytynyt itse erehtyä; koodi oli tarkistettu moneen kertaan, ja noin alkeellisen ohjelmointivirheen
löytäisi hyvin koulutettu neuroverkkokin.
Presidentti vastasi puhelun toisesta päästä.
”Tiedät kyllä. Urasi on ohi, mutta elämäsi sitä arvokkaampi.”
Ja piti pienen tauon.
”Tervetuloa kadotukseen, entinen teini-identiteettiministeri.”
Ministeri näki, mitä hänen edessään oli.
Ministeri huusi.
* *

*
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”ZYRBOP LEHTONEN –”
Tauko nimen ja teini-identiteetin välissä oli ehkä muutaman sekunnin tavallista pidempi, mutta täydelliseksi hiotussa
seremoniassa sekin oli hälyttävä merkki. Jokin on pielessä, ymmärsivät eri tahot eri puolilla kupolia. Pahimmiten tämä tieto
porautui Zyrbopin kalloon.
Hän ehti mainiosti ymmärtää, että jokin oli pielessä; terve
järki käski juoksemaan, mutta siihen hän ei pystynyt. Tyttö oli
varma siitä, että jokainen hämmentynyt silmipari tuijotti – tai
tuijottaisi pian – kohti häntä, ja se riitti lamaannuttamaan hänet
täysin.
Kaiuttimet rasahtivat jälleen päälle. Nyt hermostuttavien tilanteiden subjektiivinen aikakokemus venyi muotoonsa, jossa
sekunnin murto-osatkin tuntuivat ikuisuudelta.
Lopulta kaiuttimista lausuttiin viesti, vain yhdestä sanasta
koostuva, joka sinetöi asioiden epätavallisen ja huolestuttavan
laidan lopullisesti.
”NULL”

Hallitus ei räjäytellyt valtavia rahasummia nielleitä laitoksiaan
huvin vuoksi. Kun tarve vaati, turvauduttiin perusrakenteisiin
asennettuihin täsmäräjähteisiin, jotka hoitivat homman niin
siististi ja vähä-äänisesti kuin ylipäätään oli mahdollista. Virallisesti puhuttiin tietenkin pommituksista, sillä ne saatettiin aina
selittää vieraan vallan terroristi-iskuina. Sananparren ”pudottaa pommeja” merkitys ei ollut hämärä kenellekään tarpeeksi
korkea-arvoiselle, mutta tiedollisista turvatoimista huolimatta
tavoitteena oli toki se, että kaikki hoituisi huomaamattomasti
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ja hienovaraisesti.
Valitettavasti se oli harvoin mahdollista, kun oli kyse valtavien räjähteiden laukaisemisesta. Jokainen viereisten korttelien
asukas kuuli, kun teini-identiteettilaitos värisi paineaallon voimasta ja sortui. Rakennuksen kiviarkkitehtuuri jauhautui osiin,
kun sitä ylläpitävät peruspilarit tuhoutuivat.
Pian tapahtumapaikan tunnisti entiseksi teini-identiteettilaitokseksi vain tiedolla siitä, että kyseinen rakennus oli siinä
joskus ollut. Valtion onneksi Helsingin kupolin asukkailla oli
lyhyt muisti ainakin silloin, kun saattoi tulla tapetuksi julkisen
poliisin toimesta.
Ja valtion vielä suuremmaksi onneksi totuudenmuuntelulaitos antoi tuntia myöhemmin lausuntonsa, ei rakennus ollut
siinä koskaan ollutkaan.

Luku 4
Totuudenmuuntelulaitoksen työntekijöillä ei ollut yhtenäistä
mielipidettä siitä, kuinka helppona ja hauskana työtään pitää.
Toisaalta oli jännittävää kuulla, minkälaisia faktoja hallitus halusi peitellä, mutta toisaalta syytökset yhteiskunnan epäkohdista kohdistuivat usein niihin, joiden vastuualueena oli sallittujen
ajatusten määrääminen ja hallinta.
Kun tapahtui onnettomuus tai jotain muuta ikävää, ketä
syytettiin? Onnettomuuden aiheuttajia? Turvallisuusviranomaisen tehottomuutta?
Ei, vaan totuudenmuuntelulaitosta.
Teleportaatioverkosto menee epäkuntoon, ja kolme kunniallista kansalaista materialisoituukin puoliksi peruskallioon.
Järkevämmässä yhteiskuntajärjestelmässä kritisoitaisiin HSL:n
julkisen teleportaation turvattomuutta tai vaadittaisiin turvajärjestelyjen tiukentamista, mutta täällä aamulehtien otsikot
vaativat totuudenmuuntelulaitosta tilille siitä, että tietoa onnettomuudesta ei oltu vielä kielletty ja pyyhitty historiankirjoista.
Sellaista oli olla töissä totuudenmuuntelulaitoksella.
47
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Jari Lehtonen nautti viimeisen siemauksen iltapäiväkahvistaan ja palasi töidensä ääreen. Jokainen totuudenmuuntelija oli
sijoitettu omaan pientä komeroa muistuttavaan työtilaansa, jotta häiriötekijät olisivat mahdollisimman vähäisiä. Yksinkertaisella työtasolla oli kannettava tietokone, hyllyillä Jarin pään yllä
lepäsi hakuteoksia sallitun ja kielletyn tiedon historiasta. Epäsäännöllisesti välkkyvä loisteputki tarjosi tilan ainoan valonlähteen, eikä valaistus ollut erityisen kirkas; mutta eipä se toisaalta
haitannut, sillä tietokone tuotti itse itsensä käyttämiseen tarkoitetun valon.
Jari näpytteli päätteeseensä oikean komennon ja sai esiin
listan käsittelyä odottavista totuudenmuunnoksista. Toinen komento lähetti tietokantaan ilmoituksen siitä, että Jari varasi itselleen erään vuoden urheilutilastojen uudelleenkirjoittamisen.
Kone surrasi hetken paikallaan, sillä tietokanta oli hidastunut
dramaattisesti sen jälkeen, kun ainoaksi valtion hyväksymäksi ohjelmointikieleksi oli vaihdettu Javascript. Viimein mongodb.js käsitteli totuudenmuuntajan pyynnön ja lähetti hänelle
aineiston.
Mikä tilastoissa oli siis pielessä? Jälleen uusi komento, ja
Jari luki näytöltä, että eräs jääkiekkoturnaukseen osallistunut
joukkue olikin virallisesti perustettu vasta kaksi vuotta myöhemmin. Rutiinihomma. Helppo, mutta ehkä myös tylsä; totuudenmuuntotyön hauskimmat piirteet olivat kuitenkin vaativimmissa hommissa. Monimutkaisen poliittisen propagandan
livauttaminen vanhoihin uutisiin tai vaikka novellin muuntaminen sellaiseksi, että se kannatti haamueduskunnan uutta haamuhallitusohjelmaa, sellaiset olivat hauskoja.
Monet Jarin kollegoista hoitivat vieläkin mielenkiintoisem-
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pia työtehtäviä, kuten kuvien ja videoiden manipuloimista –
kiellettyjen henkilöiden pyyhkimistä uutislähetyksistä ja sen sellaista. Totuudenmuuntaja oli itsekin harkinnut videototuudenmuuntajan virkaan kouluttautumista, mutta ei ollut vielä päässyt läpi tehtiölaitoksen kokeellisesta työtehtiöstä, jolla valtuudet
sai.
Mutta haaveilu sikseen ja takaisin töihin. Jari ei ollut ihan
varma, oliko tämäkään tieto valtiollisesti vaarallista, vai näpyttelikö joku heille huvikseen turhanpäiväisiä totuudenmuunteluita. Ehkä joku merkittävä päättäjä oli rahoittanut joukkuetta
ja halusi nyt muodostaa kuvan siitä, että pelaajien kehitys oli
epätavallisen nopeaa? Ehkä sijoitus turnauksessa oli joukkueen
historian harmillisin epäonnistuminen? Toisinaan oli hupaisaa pohtia totuudenmuuntelujen syitä, mutta useimmiten Jari
ei välittänyt, poistiko hän maailmanhistoriasta epäillyn kapinallisen vai jonkun, joka tuijotti jotakin ministeriä ärsyttävästi
aamukahveilla.
Sentään valtiollinen digitalisaatioprojekti oli siirtänyt kaiken valtion hyväksymän tiedon sähköiseen muotoon jo vuosikymmeniä sitten. Jari ei edes osannut kuvitella, kuinka puuduttavaa olisi etsiä käsin kaikki maininnat vaikkapa tämän joukkueen menestyksestä siinä nimenomaisessa turnauksessa. Nykyisin automaattinen systeemi tunsi kaikkien tekstien viittaukset toisiinsa ja asetti Jarin muutoksien myötä kaikki tilastoon
viittaavat asiakirjat uudelleentarkastettavaksi.
Kun turnauksen kuudestatoista joukkueesta poistettiin yksi, jäi jäljelle ikävästi vain viisitoista. Siitä oli matemaattisesti
vaikeampaa rakentaa järkevä malli, joten Jari keksi päästään yhden joukkueen – Joensuun jokiryöppääjät. Ennen ydinkatastro-
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fia oli kai ollut sellainen paikka kuin Joensuu, tai sitten joku oli
keksinyt sen väärennettyyn asiakirjaan (minkälainen nimi edes
oli Joensuu? Kuka Joe, miksi Joen suu?), kuten oli mitä todennäköisimmin tapahtunut ainakin puolille turnauksen osallistujajoukkueista. Ehkä jopa Jarin korvaama pelaajaryhmittymä
oli keksitty. Totuudenmuuntelussa oli hauskaa se, ettei koskaan
voinut olla varma siitä, mistä alkuperäinen tieto tuli.
Tämä oli tylsää työtä, ja Jarin ajatukset palasivat merkittävämpiin totuudenmuunteluihin. Pari vuotta sitten he olivat viikon ajan uudelleenkirjoittaneet kaikki erästä tunnettua ministeriä käsitelleet asiakirjat, kun nainen oli loukannut presidentti
Butsia jotenkin. Oho, Jari huomasi, taas ajattelen kiellettyä tietoa.
Onneksi totuudenmuuntelulaitoksen työntekijät saivat ajatella kiellettyä tietoa.
Muuten julkinen poliisi olisi kai tappanut Jarin ja kaikki,
joista tämä oli koskaan välittänyt, aika monta kertaa.
Sitä paitsi koko sallitun ja kielletyn tiedon käsitteet menettivät merkityksensä nopeasti kun ymmärsi, että alkuperäinenkin paitsi saattoi olla, myös melko varmasti oli tekaistua. Koko valtio saattoi perustua vain isolle kasalle valheita ja puolitotuuksia, mutta mitä sitten? Synnyttiväthän ihmisetkin jatkuvasti valemuistoja. Ei ollut lainkaan hyödytöntä oppia luottamaan siihen totuuteen, joka oli jonkin virallisen auktoriteetin
antama. Parempi mukailla virallista totuutta niin välttyy ongelmilta, painotettiin jo esitehtiössä.
Jari viimeisteli taulukkonsa ja oikoluki sen kielioppivirheiden varalta, joskaan ei kovin keskittyneesti. Totuudenmuuntelussa oli myös se hyvä puoli, että omatkin virheensä saattoi kor-
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jata näppärästi.
Minkälaisia työtehtäviä oli luvassa seuraavaksi? Jari latasi
listan uudelleen ja näki lisää perustoimeksiantoja – joku turha julkkis oli poistettava historiasta, joku tilasto valtion taloustilanteesta oli korjattava – mutta juuri silloin hälytyssummeri
pärähti soimaan.
Se tiesi yleensä mielenkiintoisempia tietomuunteluita.
”KAIKKI TYÖNTEKIJÄT, HYLÄTKÄÄ NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄNNE”, käskivät sekä kaiuttimen että Jarin holonäytön naisäänet. Viesti piti välittää useista kanavista, sillä tässä vaiheessa päivää miltei jokaisesta työntekijöiden holonäytöstä oli
jo loppunut akku. ”ON KRIITTINEN TOTUUDENMUUNTELUTEHTÄVÄ.”
Jari syötti oikean komennon uudestaan komentoriviin ja
sai tällä kertaa takaisin kaksi erittäin kriittiseksi merkittyä totuudenmuuntelua, jotka terminaali värjäsi kuumottavan punaisiksi.
[!!!] POISTA MAININNAT ENTISESTÄ TEINI-IDENTITEETTIMINISTERISTÄ (346 ASIAK.)
[!!!] POISTA MAININNAT TEINI-IDENTITEETTILAITOKSEN SIJAINNISTA (258 ASIAK.)
Yhteensä kuutisensataa muutettavaa asiakirjaa! Siinä riitti
tekemistä. Niin paljon tekemistä, että lehdistö saisi jälleen ilkkua totuudenmuuntelulaitoksen hitaudesta. Jari näki jo mielessään otsikot, kuten
TEINI-IDENTETEETTILAITOS RÄJÄYTETTIIN – TOTUUDENMUUNTELULAITOS EI VIELÄKÄÄN KIELTÄNYT TIETOA
tai jotakin vielä pahempaa, kuten
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KOLUMNI: TOIMIVATKO VALTION TIEDONVÄÄRENTÄJÄT LIIAN HITAASTI?
Toisinaan Jari melkein toivoi elävänsä yhteiskunnassa, jossa se, että hallitus muuntelee jatkuvasti virallisia ja epävirallisia dokumentteja, ei olisi yleistietoa. Kuinka kätevää olisikaan,
jos tavallisella tallaajalla ei olisi harmainta aavistusta totuudenmuuntelulaitoksen pahoista toimista!
Mutta ei, ihan pienestä pitäen piti tehtiönkin painottaa, että
hallitus voisi hetkenä minä hyvänsä tappaa opiskelijan koko
perheen ja muuntaa historian sellaiseksi, ettei häntä koskaan
ollutkaan.
Ilmeisesti vastikään uudistetussa opetussuunnitelmassa oli
äidinkielitehtiö, jossa opiskelijoiden täytyi kirjoittaa totuudenmuuntelulaitoksen laiskuutta kritisoiva mielipidekirjoitus. Jari
luki joskus huvikseen laitoksen saamia tekstejä, jotka olivat paitsi huonosti kirjoitettuja (ymmärrettävää, kun tehtiön tavoite oli
vain saada opiskelijat läpäisemään alhaisimman hyväksytyn arvosanan raja) myös yllättään vihaisia.
”totuden muntelu laitos on ihan vitun helvetin hidas!!”,
muisti Jari jonkun kirjoittaneen. ”munmuni ja pappani ,tapettiin politisina rikellisina viikko sitten mutta ,vieläkin heidän
nimemsä ovat lehdissä ja asia kirjoisa!”
Toisaalta hyväksytyn tiedon perusteella totuudenmuuntelulaitoksen toimintaa ei oltu koskaan kritisoitu, koska työntekijät
olivat omatoimisesti poistaneet kaikki viittaukset siihen.
Joten ei Jarilla kai mitään varsinaista valittamista ollut.
Hän syötti komentosarjan ja alkoi työstää lehtiartikkelia, joka oli kertonut entisen teini-identiteettiministerin nimittämisestä virkaansa. Jari poisti noin yhdeksänkymmentä
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prosenttia tekstistä ja jätti tilalle maininnan siitä, että vanha
teini-identiteettiministeri valittiin jatkamaan tehtävässään. Joku toinen työntekijä muokkaisi sitä uudelleen kun oli päätetty,
kuka teini-identiteettiministeri oli tuolloin uuden totuuden
mukaan ollut.
Lähetettyään korvaavan artikkelin Jari siirtyi seuraavaan
totuudenmuuntelua kaipaavaan tekstiin: Vasta äskettäin julkaistuun uutiseen teini-identiteettilaitoksen räjähdyksestä. Toisinaan Jari kyseenalaisti, miksi hallitus edes antoi moisten viestimien julkaista artikkeleita melkein välittömästi kiellettävästä
tiedosta, mutta teki kuitenkin työnsä kysymättä liikoja.
Ja sillä välillä parikymmentä teiniä oli syöttänyt sosiaaliseen
mediaan uuden maininnan räjähdyksestä. Voi kuinka hienoa.
Lisää työtä.
Kunhan kaikki nykyiset maininnat olisi poistettu, Jari tai
joku muu laitoksen työntekijöistä päivittäisi internet-sivulle
www.totuudenmuuntelulaitos.helsinki tiedon siitä, että kumpikin tieto oli nyt virallisesti kielletty. Sen jälkeen valtio tyytyisi
tappamaan kaikki, jotka mainitsivat ex-ministerin tai räjähdyksen.
Jarin työskentelyn Valtiontarkkailukirjassa julkaistun tilapäivityksen parissa keskeytti uusi hälytys, jonka turvallisuusluokittelu oli kaikista korkein. Tällaisia tuli vain kerran parissa
vuodessa! Jari haki välittömästi tietokannasta tarkennuksen ja
sai näytölleen tehtävänannon.
”[!!!!!!] VAIN ELÄMÄÄ –AVARUUSTUOTANTOKAUSI
2017 ON LUOKITELTU KIELLETTYJEN DOKUMENTTIEN LISTALLE. TOTUUDENMUUNTELUMINISTERIÖ
ON SAANUT TIEDON SIITÄ, ETTÄ YKSI DVD-LEVYKE
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KYSEISESTÄ TUOTANTOKAUDESTA ON YHÄ JÄLJELLÄ. LEVYKKEEN LÖYTÄJÄN ON ILMOITETTAVA LAITOKSELLE VÄLITTÖMÄSTI. LÖYTÄJÄLLE ON LUVASSA
MILJOONAN MARKAN PALKKIO.”
Etäisesti Jari muisti ensimmäisen turvallisuusluokitusraportin vuoden 2017 Vain elämää –avaruustuotantokaudesta. Mitä
valtiotasolla arkaluontoista siinä olikaan ollut? Katsojaluvut ainakin olivat romahtaneet, sillä Anssi Kelan laulun mukaisesti
avaruudessa ei voinutkaan itkeä, mutta sen enempää ei hänen
mieleensä tullut.
Miljoonan markan palkkio kyllä houkutti. Se, että totuudenmuuntelulaitos maksoi työntekijöilleen lisäansioita erityisen vaativista toimeksiannoista, oli melko yleistä, mutta näin
suuret summat olivat harvemmin pelissä. Toinen suuri potti –
Jari muisteli, että suuruudeltaan ainakin satojatuhansia markkoja – oli jaettu, kun joku oli löytänyt viimeisen kopion nauhasta, jolla presidentti Buts raateli vauvan ja söi sen sisäelimet.
Mitä vielä salaisempaa saattoikaan löytyä Vain elämää –
avaruustuotantokaudelta?
Jari ajatteli tutkia asiaa hakukoneilla, mutta muisti sitten, että se oli luokiteltu äärimmäisen kielletyksi tiedoksi ja varmaankin jo poistettu kaikkialta; laitos ei tietenkään säilyttänyt käsittelemiensä asiakirjojen vanhoja versioita.
Siispä Jari unohti ajatuksen ja palasi toimeksiantoonsa.
Miksi teinien pitikään täyttää sosiaalinen media tilapäivityksillä joka räjähdyksen jälkeen? Luulisi, että siihen ennen pitkää tottuu.
”O M G teni idedtiteetti laitos räjähtettiin!!!” oli huolestunut kansalainen kirjoittanut Valtiontarkkailukirjaan. ”tietojen
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muuntelu laitos ei oo vielä luokitellut tota kielletyksi”, huomautti joku toinen. Jari korvasi ne yhtä huonoa kielioppia tihkuvilla tilapäivityksillä, joissa arvioitiin uusinta hologrammiRobinin keikkaa. Ja ylistettiin, sillä valtion agendoissa oli viihdyttäjäneuroverkkojen mainostaminen.
Totuudenmuuntelulaitoksen uskollinen työntekijä jatkoi
vielä pari tuntia, ja sitten koitti uuden kahvitauon paikka. Valtiollisen ravitsemuslaitoksen raportin mukaan työteho kasvoi
mielivaltaisen suureksi, kun nautitun kahvin määrää lisättiin,
mutta ongelmana oli tietenkin kahvitaukojen vaatima aika.
Jari muisti lukeneensa, että sama laitos oli kokeillut uusinta
huippunanoteknologiaa hyödyntävää mekanismia, joka muuttaisi kahvin höyrymäiseen muotoon ja syöttäisi automaattisesti
työntekijöiden elimistöön koko työpäivän ajan. Projekti taidettiin olla jo hylätty, sillä ensimmäisessä kokeessa kaikki
simulaatiotyöpaikalla olivat kuolleet.
Kahvihuone oli totuudenmuuntelulaitoksen (ja oikeastaan
melkein kaikkien muidenkin valtiollisten rakennusten) minimalistista ja optimaalista tyyliä mukaillen pieni kolo, jonka keskellä oli puupöytä. Sillä lepäsi kahvinkeitin, jonka joku oli jo
ystävällisesti asettanut päälle. Jari otti kaapista kupin, kaatoi
itselleen ja päätti lähteä pienelle kävelyretkelle ympäri laitosta. Ravitsemuslaitoksen mukaan kolme parasta elämänmuutosta onnistuneeseen painonhallintaan olivat säännöllinen liikunta, vähärasvainen ruokavalio sekä hallituksen tiedotteiden säännöllinen lukeminen.
Jari päätti mukailla neuvoista kolmatta ja asetti holonäyttönsä päälle. Käsite ”päälle” tosin oli huonosti määritelty, sillä
jokainen teknologinen laite lähetti varmasti jatkuvaa kuva- ja
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äänidatavirtaa hallitukselle, mutta Jari halusi käyttämiltään sanoiltaan pikemminkin pragmatiikkaa kuin tarkkuutta.
Holonäytön naisääni aktivoitui välittömästi ja toisti viimeisimmän viestinsä: ”KÄYTÄNNÖN KANSALAISDEMOKRATIA ON VELVOLLISUUS. KATSO HAAMUEDUSKUNTAVAALIVÄITTELY MYÖHEMMIN TÄNÄÄN.”
Se pitää tehdä, muistutti Jari itseään, ja jatkoi sitten päämäärätöntä kävelyään. Laitos oli karusta yleisilmeestä huolimattaan
omalla tavallaan viihtyisä, joten päämäärättömyys ei häntä erityisesti haitannut.
Puolisen vuotta sitten eräs totuudenmuuntelulaitoksella
työskentelevä nainen oli huomauttanut, että viherkasvit saattaisivat parantaa työntekijöiden työmoraalia. Laitoksen johto
oli ottanut vinkin vastaan ja asentanut laajoille käytävilleen viisisataa muovipalmua, jotka pystyivät nykyaikaisen tyylikkään
estetiikan ilmaisemisen lisäksi toistamaan sekä laitoksen että
hallituksen kuulutuksia. Omalla tavallaan viihtyisä, siinä hyvä
fraasi tilannetta kuvaamaan, vaikka kotiaan Jari ei sisustaisi
siten, että viherkasveilla on äänentoistokyky.
Jari ajautui käytävälle, jonka varrella oli muutama ikkuna
ulos. Se oli harvinaista, koska valtiolliset laitokset rakennettiin
hyödyntämään jokainen kallisarvoinen kuutiometri niille varatusta tilasta. Tämän ohjeistuksen mukaan säästettiin myös seinätilaa, ja sitä paitsi ikkunat olisivat voineet saada työntekijät
vaatimaan vaikkapa sisäpihaa tai muuta hirvittävää.
Tilan kallisarvoisuus ei ollut edes liioiteltua, koska noin
yhdeksänkymmentä prosenttia Helsingin kupolista oli täytetty rakennuksilla. Harvat viher- ja virkistysalueet, kuten järvi Jarin vaimon työpaikalla, tuhottaisiin kai lähivuosina lopullisesti.
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Maankäyttölaitos oli julkaissut viime kuussa päivitetyn maankäyttöarvion, joka kertoi, että erinäiset laitokset ja ministeriöt
kattoivat seitsemänkymmentä prosenttia rakennuksista, asuintalot kaksikymmentä ja kaupat sekä palvelut loput kymmenen.
”TIEDONMUUNTELULAITOKSEN KIELLETYN JA
SALLITUN TIEDON LISTAA ON PÄIVITETTY”, ilmoitti
sekä Jarin avoin holonäyttö että muovipalmu Jarin vieressä. ”KANSALAISIA PYYDETÄÄN TUTUSTUMAAN PÄIVITETTYYN LISTAAN VÄLITTÖMÄSTI. TIEDONMUUNTELULAITOS PAHOITTELEE HÄIRIÖTÄ JA ILMOITTAA
UUDESTAAN, KUN KIELLETTYJEN TIETOJEN ILMAISU
LUOKITELLAAN RIKOKSEKSI.”
Yksi syy siihen, että Jari arvosti työpaikkaansa niin paljon,
oli työn maanläheisyys sekä yleinen hyöty. Kuka oli parempi
ohjaamaan itseään ja perhettään kielletyn ja sallitun tiedon monimutkaisessa verkostossa kuin joku, joka oli vastuussa samaisen verkoston olemassaolosta? Jari oli varma, että ilman hänen
apuaan Hanna, Zyrbop ja Konsta olisi jo tapettu ainakin viidesti.
Ja tuo tieto herätti hänessä vaimeita, isällisiä ylpeydentunteita. Niin monet levittivät huolimattomasti ties kuinka kiellettyjä tietoja, mutta hänen lapsensa pysyivät aisoissa.
Silti oli totta, että totuudenmuuntelulaitoksen toimintaa
voitaisiin yhä tehostaa teknologian uusimmilla saavutuksilla.
Jari muisti lukeneensa joskus romaanin, joka kuvasi täydellistä
utopiaa, jossa valtio poisti automaattisesti kielletyt tiedonjyvät
kansalaisten mielistä. Enää ei syntynyt valitettavia vahinkoja siitä, että joku unohti jonkin tiedon olleen kielletty! Enää hallituksen ei tarvinnut haaskata rahojaan satoihin julkisiin polii-
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seihin, jotka tappoivat vääriä ajatuksia ajattelevat!
Nykymuodossaan mieliteknologia oli vielä lapsenkengissään. Oli mahdollista lukea ajatuksia mielestä ainakin osaaikaisesti, mutta tietojenkäsittely oli hidasta ja vaivalloista.
Älyteknologialaitoksen mieliteknologiaosasto suunnitteli, että
parinkymmenen vuoden sisällä jokaisen kansalaisen aivoissa
olisi implantti, joka paitsi lukisi jatkuvasti mielenliikkeitä ja lähettäisi ne hallitukselle myös muuntelisi ajatuksia tarvittaessa.
Enää ei olisi totuudenmuuntelulaitosta, vaan ajatustenmuuntelulaitos! Mielenkiintoinen ja lupaava tulevaisuuskuva, kunhan
Jari vain saisi säilyttää työpaikkansa.
Toisinaan hallitus räjäytteli teknologian kehityksen myötä
vanhentuneet laitokset ilmaan ja rakensi päälle uuden piittaamatta hirveästi työntekijöiden tulevista työmahdollisuuksista
tai hengistä. Toisaalta se oli ihan ymmärrettävää, sillä mainittu tilaongelma mutkisti asioita Helsingin kupolissa. Laitoksen
lisäksi säästettiin myös työntekijöiden asunnoissa; kerrostalot
olivat niin korkeita, että katto miltei kosketti kupolin sisäpintaa.
”KAHVITAUKO LÄHENEE LOPPUAAN. PALAA TYÖHUONEESEESI”, valitti holonäyttö. Tällaisina hetkinä Jari vihasi suorastaan dystooppisessa yhteiskunnassa asumista. Joskus
se, että hallitus keräsi jatkuvasti tietoja kaikista ja kontrolloi
niiden avulla kahvitaukoje, tuntui epäeettiseltä, mutta lopputuloksesta teki juuri ja juuri positiivisen se, että samoilla tiedoilla
myös parannettiin hänen elämänlaatuaan.
Ehkä. Aika varmasti. Se ainakin oli väite, jonka hän oli muokannut useaan valtion tietojenkeruuta kuvaavaan dokumenttiin.
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Naisääni jatkoi Jarin ohjaamista kohti tämän huonetta,
mutta käskikin yhtäkkiä pysähtymään. Jari lopetti kävelyn ja
oli kuittaamassa tilanteen holonäytön ohjelmointivirheeksi,
mutta sitten se päästi ilmoille uuden kuulutuksen.
”SIIRRY VÄLITTÖMÄSTI TOTUUDENMUUNTELULAITOKSEN JOHTAJAN TYÖHUONEESEEN.”

Luku 5
Teini-identiteettilajitteluseremonian jälkeen tehtiöpäivä päättyi,
koska aikaa ei olisi enää riittänyt uuden tehtiön suorittamiseen.
Konsta ja Xcvbn liittyivät opiskelijamassaan ulko-ovilla, jotka
eivät jostain syystä auenneet.
”Mikäs tässä mättää”, kysyi Xcvbn ja katsoi rannekelloaan.
”Ovien olisi jo pitänyt aueta. Ei hirveän tavallista tehtiön äärimmäisen aikataulutetussa valtakunnassa.”
Joku keskivertoa innokkaampi teini hakkasi ovea nyrkeillään jossain ihmisvyöryn etuosassa. Ovet eivät auenneet väkivallasta huolimatta, mikä ei yllättänyt ketään. Julkisia rakennuksia
ei Helsingissä tehty rikottaviksi.
”En tiedä”, sanoi Konsta. Hän ei jaksanut vaivata päätään
pohtimalla syitä tehtiön aikataulujen yhtäkkiseen epäonnistumiseen. Siinä oli jo ollut päivälle liikaa outoja tapahtumia, kun
teini-identiteettilajitteluseremonian yhtäkkinen loppuminen
hänen siskonsa vielä oudomman lajittelun jälkeen.
”Ehkä ne miettivät vielä, posauttaako koulu kappaleiksi”,
veikkasi Xcvbn.
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”Ehkä”, sanoi Konsta. Pelottavinta oli se, ettei hän ollut varma, oliko Xcvbn:n miete ironinen vai ei. Oli ennennäkemätöntä, että jonkun teini-identiteetiksi määriteltiin jokin alkuperäisen neljän ulkopuolinen.
Mutta kaipa valtiolla oli niin nopeat toimintaprotokollat,
että rakennus olisi jo entinen, jos niin haluttaisiin.
”Hei”, mutisi Zyrbop heidän takanaan. Konsta tervehti siskoaan ja tuli epämiellyttävän tietoiseksi siitä, että heitä tuijotettiin joka puolelta. Vielä epämiellyttävämpää oli tietoisuus siitä,
että samaa tarinaa seurasivat myös lukemattomat muut digitaalisten välikäsien kautta; salamavalon räpsäisy paljasti jonkun ottaneen heistä kuvan, joka päätyisi varmasti jokaisen nettilehden
etusivulle.
Ei sillä, että kuvamateriaalista olisi pulaa seremonian jälkeen.
Jokainen vakavastiotettava julkaisu levittäisi varmasti tätä
skandaalia. Myyttinen Valittu, josta kansantarut olivat kertoneet, oli viimein löytynyt.
Tai oikeastaan eivät, koska kansantaruja ei ollut olemassa,
kunnes totuudenmuuntelulaitos lisäsi ne historiaan.
”Onnittelut siitä, että olet vielä elossa”, sanoi Xcvbn synkästi. ”Yleensä hallitus tapattaa asioita rikkovat aika nopeasti.”
”En minä rikkonut mitään”, Zyrbop sanoi hiljaa.
”No et, mutta hallituksen mielestä rikoit. En muista, että
kukaan olisi koskaan ollut jokin muu kuin punatähti, happovuokko, kolmosryhmäläinen tai se pidemmänpuoleinen.”
Zyrbop huokaisi. ”Kuinka nopeasti hallitus voisi tappaa minut, jos se haluaisi?”
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”Sitä on vähän vaikea tietää, koska hallitus on vain arkikielen eufemismi valtion syvimmille päättäville elimille, joiden
olemassaolosta ei voida olla varmoja”, huomautti Xcvbn. ”Joten asian selvittäminen on hieman haastavaa. No, toisinaan tuhoavat koko rakennuksen, jos jotain kiellettyä tapahtuu. Nyt eivät, luulen! Kun katsoin viimeksi totuudenmuuntelulaitoksen
sivuille, et ollut edes kielletty tieto.”
”Hmm”, vastasi Zyrbop.
Pitäisiköhän hänen huolestua vai huojentua?
Joskus oli vaikeaa elää hirvittävässä dystopiassa ja olla ihminen, joka kuuluu tiettyyn mielivaltaiseen ihmisryhmään eikä neljään muuhun.
Sen Zyrbop tiesi, vaikka oli kuulunut tiettyyn mielivaltaiseen ihmisryhmään alle puoli tuntia.
”Hei, haluatteko muuten tulla meille hetkeksi? Tai ihan mihin tahansa, kunhan löytyy joku kiva, rauhallinen jutustelupaikka” ehdotti Xcvbn.
”Tänään on se pakollinen haamueduskuntavaaliväittely”,
muisteli Zyrbop. ”Kunhan voimme katsoa sen jostain.”
Konsta hyväksyi suunnitelman hiljaisesti, koska ei ollut ihan varma, mitä muutakaan tekisi. Hänen mielivapaaajanharrasteensa oli tulevista tehtiöistä ärsyyntyminen jo ennalta, mutta se saattoi olla hauskempaa suuremmassa ihmisryhmässä.
”Oletan, että Konsta on kuitenkin tulos–”, aloitti Zyrbop,
mutta juuri silloin ovi avautui ja ihmisjoukon vaimea hälinä
muuttui kaaokseksi, kun kaikki tönivät toisiaan päästäkseen
ulos. Tehtiö tappoi kaikki opiskelijat, jotka eivät poistuneet rakennuksesta kolme minuuttia ovien aukeamisen jälkeen.
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Koulun pihaa täytti betoninen alue, joka oli vastikään muutettu parkkipaikkojen riviksi odottamaan neuroautojen tuloa.
Sen vieressä oli tunneli, joka johtaisi tulevaisuudessa maanalaiselle autotielle, mutta vielä sitä ei oltu avattu; miksi olisikaan,
kun neuroautoja ei voinut vielä ostaa mistään. Nyt sisäänpääsy
oli estetty ristiin asetetuilla metalliketjuilla ja useilla VAARA! Ja
NEUROAUTOTIEVERKOSTO AVATAAN ENSI VUONNA
-kylteillä.
”Hmm”, pohti Xcvbn heidän kävellessään ohi. ”Pääsisiköhän tuonne... ”
Poika työnsi kätensä sisään oviaukkoon ja havaitsi, ettei siinä ollut näkymätöntä voimakenttää tai muuta futuristista tapaa
keskeyttää tunkeutujien matka.
”Aika helppoa”, hän sanoi sitten ja ryömi metalliketjujen
alta. ”Tuletteko te?”
”Eikö... eikä tuolla ollut jotakin oikeasti vaarallista?” kysyi
Zyrbop. ”Tai vaikka työmiehiä, jotka voivat huomata meidät?”
”Niistä voimme huolehtia sitten myöhemmin.”
Ihan hyvä argumentti, myönsi Zyrbop. Hän ja Konsta ryömivät myöskin ketjujen ali ja seurasivat Xcvbn:ää alaspäin kaartuvaan tunneliin, jota valaisi loisteputkien sarja katossa. Sen
lisäksi tunnelissa ei juuri mitään ollut lukuunottamatta valkoisia viivoja sen keskellä. Zyrbop tunnisti ne äidin neuroautoihin
liittyvistä puheista joksikin, jolla erotettiin toisistaan ”kaistat”,
mutta pojat katsoivat niitä oudosti.
Viimein he saapuivat tunnelin loppuun. Se aukesi miltei
valottomaan ja avaraan maanalaiseen tilaan, joka oli täynnä sekaista roinaa ja raunoita sekä valtavia kivipilareita, jotka kannattivat Helsingin päällimmäistä kerrosta. Välittömästi heidän
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edessään oli keskeneräinen neuroautitie, joka jatkui niin pitkälle kuin heidän silmänsä pimeydessä erottivat.
”Jännittävää”, mutisi Xcvbn. ”Alkuperäinen Helsinki. Enpä
väitä käyneeni.”
Sitten Zyrbop muisti ja hänen mielensä valtasi taas vaihteeksi kauhu. ”Voi ei.”
”Mitä?” tiedusteli Xcvbn, mutta älysi sentään lähteä seuraamaan Zyrbopin juoksuaskeleita takaisin tunneliin. Konstakin
liittyi heidän seuraansa.
”Radioaktiivisuus!” huohotti Zyrbop heidän ryömittyään
ketjujen alta takaisin turvalliseen kupolinalaiseen maailmaan,
jossa ei saanut välittömästi syöpää ja kuollut. ”Kai... kai nuo aikovat käsitellä alkuperäisen kaupungin jotenkin, jos neuroautot
on tarkoitus päästää sinne, mutta niin ei ehkä ole vielä tehty.”
”No se on ihan aiheellinen huomautus”, myönsi Xcvbn.
”Siispä teleportaatioasemalle, oletan?”
Vastalausetta ei kuulunut, joten he seurasivat tehtiöstä purkautuneen ihmisvirran viimeisiä kohti Pasilan teleportaatioasemaa. Teleportaatio oli paitsi mukavan nopea tapa matkustaa
myös välttämätöntä nykyisessä maankäyttöpolitiikassa, sillä
useimmiten kaupunginosien välillä ei voinut kävellä, vaan rakennukset olivat aivan kiinni toisissaan. Nytkin he joutuivat
toisinaan puikkelehtimaan ahtaista raoista kerrostalojen välissä. Virkistysalueita tai leveitä teitä ei Helsingissä juurikaan ollut,
jos ei otettu lukuun arvostettujen laitosten lähiympäristöjä.
Viidessä minuutissa he olivat perillä. Teleportaatioasema
koostui rivistä metallisia koppeja sekä kivipinnoitteisesta sekä
katoksella suojatusta alueesta, jolla teleportaatiotaan odottavat
saattoivat odottaa. Oikeastaan katos oli kupolin sisällä melko
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turha ja oli uudessa yhteiskunnassa jatkanut eloaan lähinnä esteettisenä elementtinä, mutta sai arkkitehtuuri joskus muutakin
olla kuin täydellistä funktionalismia.
”Aika pitkät jonot täällä”, totesi Xcvbn ja vilkaisi televisioruutua, joka oli ripustettu roikkumaan katoksesta. ”Ei voi olla
totta!”
SEURAAVAT LÄHTEVÄT TELEPORTAATIOT:
N PUNAVUOREN AS. 15:12 (+7:00)
T TÖÖLÖN AS. 15:17 (+9:00)
N MAUNULAN AS. 15:18 (+6:00)
MYÖHÄSTYMISEN SYY: ULOTTUVUUKSIEN VÄLISSÄ
OLI KYLMÄ JA LEHTIÄ
”Taasko nuo ovat myöhässä?”
”Ainahan TL on”, mutisi Konsta. Tehtiössä ei opetettu,
kuinka teleportaatio toimi (kuten ei oikeastaan mitään muutakaan), mutta vaati kai aikamoista taitoa saada käytännössä
välitön liikenteenmuoto myöhästymään.
”Sentään teleportaatio meille lähtee seuraavaksi, joten voimme mennä sinne”, sanoi Xcvbn, ”ellei–”
N PUNAVUOREN AS. 15:20 (+15:00)
”… aha.”
Zyrbop huokaisi, laskeutui istumaan ja jäi nojaamaan teleportaatiokopin seinään.
”Jos hallitus haluaisi tappaa sinut, ne olisivat kai tappaneet jo”, lohdutti Xcvbn. ”Ja teini-identiteettihän on muutenkin pelkkä vitsi, joten tuskin kukaan sinua oikeasti vihaa tai
mitään.”
”En olisi noin varma”, mutisi Zyrbop ja muisteli Mirjaa.
Mirjaa muistellessa tuli tosin päällimmäisenä mieleen se, kuin-
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ka tyttö oli kiidätetty terveyskeskukseen tämän pyörryttyä. Sentään tyttö oli päässyt haluamaansa happovuokkoon, kun Zyrbop itse oli joutunut... nulliin? Mikä edes oli null?
”Miten teini-identiteetti vaikuttaa opintoihin?” Zyrbop
voihkaisi pitääkseen keskustelua yllä. ”Olenko vaarassa joutua
potkituksi ulos tehtiöstä tai jotain?”
”Et ole, koska se ei oikeasti vaikuta mitenkään”, väitti Xcvbn. ”Kai se on vain kiva juttu, josta teinit voivat tapella keskenään. Ja eivät sitten kapinoi valtiota vastaan.”
”Sekö on teini-identiteetin yhteiskunnallinen tarkoitus?”
Zyrbop kysyi ja vilkaisi jälleen lähtevien teleportaatioiden aikataulua. Heidän lähtönsä oli yhä myöhässä, mutta sen ei sentään
ennakoitu myöhästyvän yhtään enempää.
”En ole varma, yksi kaveri on tutkinut enemmän.”
”Tuntuu vähän kaukaa haetulta”, myönsi Zyrbop, ”kuten
kaikki muutkin selitykset teini-identiteetin olemassaololle. Eihän siinä ole mitään järkeä! Anteeksi nyt vain, mutta teiniidentiteetin luulisi löytyvän keskivertoisen nuortenkirjan sivuilta eikä todellisuudesta.”
”Kai sillä jokin virka on”, veikkasi Xcvbn. ”Hallituksen
huippusalainen psykologinen kokeilu tai jotain. En kyllä tiedä,
mitä ne sillä kokeilisivat. Ehkä sitä, voiko ihmiset saada kiinnostumaan tuulesta temmatusta luokittelusta, jossa ei oikeasti
ole mitään logiikkaa?”
”Mirja puhuu paljon psykologiasta teini-identiteetin takana”, sanoi Zyrbop ja muistutti itseään, että lähettäisi tytölle
vointia kysyvän viestin heti kun muistaisi. ”Hänen mukaansa
happovuokot ovat kaikista tunteellisimpia, vai oliko se tunnekylmimpiä, kun taas hipoto... hippopopo... ne pitkät ovat tun-
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teettompimpia, ja... vai miten se nyt menikään. Anteeksi, en
muista.”
”Ei sinun sitä tarvitse pahoitella, ettet muista mielivaltaisen
jaottelun olematonta järkeä”, sanoi Xcvbn ja katsoi Zyrbopia
suoraan silmiin. Zyrbop huomasi jälleen kerran, kuinka komea
ja lihaksikas avaruusajan nimeä kantava miehenalku oli. Kuin
nuortenkirjojen päähenkilöiden poikaystäväehdokkaat luokasta ”lihaksikkaita mutta vähän munapäitä”, eivät luokasta ”söpöjä ja tunteellisia”.
”Kuinka vitun kauan sillä teleportaatiolla kestää”, Konsta
valitti ja selasi puhelimellaan viihdettä, jonka medialaitos oli
hyväksynyt vaarattomaksi. ”Miten vitussa teleportaatio voi edes
olla myöhässä?”
Muutkin miettivät, miten teleportaatio voi edes olla myöhässä, mutta kukaan ei keksinyt järkevää selitystä. Teleportaatiolaitos ei vaivautunut selostamaan muille kuin työntekijöilleen sitä, kuinka teleportaatio todellisuudessa toimi, joten ilman asiasta selkoa tekevää tehtiötä he olivat hukassa.
Loppuodottelu sujui hiljaisissa merkeissä. Viimein tuli aika
astua teleportaatiokoppiin, joka oli juuri ja juuri tarpeeksi iso
heille kolmelle, ja odottaa hiljaa, kun kuumottava koneisto heidän ympärillään hurisi ja teki metafyysiset taikatemput, joiden
ansiosta heidän kehonsa siirtyivät Punavuoreen.
Tai johonkin, jonka nimi oli Punavuori.
Alkuperäisen Helsingin ja Helsingin kupolin kartat eivät
muistuttaneet toisiaan edes suurpiirteisesti, joten kukaan ei ollut varma, olivatko aiemmista yhteiskunnasta lainatut paikannimet enää lainkaan järkeviä.
Oli se oikea Punavuori tai ei, alue, johon he olivat ilmes-
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tyneet, näytti melko samanlaiselta kuin kaikki muukin Helsingissä. Minimalistiset betonirakennukset täyttivät näkökentän. Asuintalot kohosivat huimaaviin korkeuksiin, turhat byrokraattiset laitokset ja ministeriöt olivat yksityiskohdattomia
kuutioita.
He kävelivät kupolilaitoksen, ravitsemuslaitoksen sekä byrokratialaitoksen ohi. Seuraavaksi tuli vastaan McDonalds, joka
taisi olla alueen ainoa ruokapaikka. Yrityksenä McDonalds oli
tietenkin lopettanut olemassaolonsa samassa ydinsodassa, jossa
muukin Helsingin ulkpuolinen maailma oli päättänyt päivänsä, mutta ehkäpä kunnioituksesta menneitä yhteiskuntia kohtaan joku oli nimennyt ruokapaikan vanhan suuryrityksen nimellä.
”Perillä ollaan”, ilmoitti Xcvbn ja osoitti erästä rakennusta,
joka ei paljon eronnut sitä ympäröivistä. ”Kerros 124.”
”Onko teillä teleportaatiohissiä?” kysyi Konsta. Mekaanisetkin hissit olivat useimmiten melko hidas tapa siirtyä niin korkeisiin kerroksiin, joten ainakin tässä teleportaatioteknologia
oli tullessaan parantanut elämänlaatua huomattavasti.
”On tietenkin, mutten ihan luota niihin”, sanoi Xcvbn.
”Miten niin luota?” kysyi Zyrbop.
”Hallitus voi kai saada ne viemään johonkin ihan muualle.
Vaikka ulos kupolista. Tai satoja metrejä ilmaan.”
”Äh, ei kai hallitus meitä aio tappaa?” märisi Konsta. ”Mehän teleporttasimme äskenkin.”
”Kyse onkin enemmän periaatteesta”, myönsi Xcvbn. ”Samasta syystä, jonka takia luen fyysisiä kirjoja enkä sähköisiä ja
käytän laskutikkua enkä laskinta. Maailmassa on aika vähän
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asioita, joihin hallituksella ei ole pääsyä, joten pidän niistä kovasti kiinni.”
”Mitä väliä”, protestoi Konsta. ”Hallitus lukee kuitenkin
ajatuksesi. Ja tapattaa sinut.”
”Saattaa olla, tai saattaa olla olematta”, sanoi Xcvbn mystisesti.
”Käytetään siis tavallista hissiä”, keskeytti Zyrbop riidan, sillä oli ainakin tilapäisesti väsynyt keskustelemaan ikuisiksi ajoiksi siitä, kuinka hallitus saattoi äkillisesti tappaa kenet tahansa.
Tila oli valjastettu mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön
myös asuinrakennuksissa. Jokainen asunto oli oma kerroksensa,
ja ainut tapa päästä sisään oli rakennuksen ulkoreunalla kulkeva
hissi (tai teleportaatio). Tämä mahdollisti sen, että rakennuksia
saattoi uudelleenkäyttää: asunto täytyi vain tyhjentää, mutta itse
talot kestivät käytännössä ikuisesti.
Hissi oli klaustrofobisen pieni ja vailla ikkunoita, matka oli
ärsyttävän pitkä. Ei mitään uutta yhteiskunnassa. Konsta mutisi
puolimatkassa, että teleportaatiolla he olisivat jo olleet perillä
minuutti sitten.
Kun teleportaatioon verrattuna suorastaan muinaismuistolta vaikuttava mekaaninen laite oli pysähtynyt, Xcvbn kaivoi
esiin puhelimensa ja avasi oven avainsovelluksella. Kerroksen
124 asunto tuskin erosi hirveästi rakennuksen muista. Käytävä sen keskellä erotti huoneet toisistaan. Mistään ei kuulunut
tervehdyksiä, jolle loogisin Zyrbopin keksimä selitys oli se, että
Xcvbn:n vanhemmat olivat vielä töissä.
”Mennään minun huoneeseeni”, sanoi Xcvbn ja johdatti
heidän peremmälle. Hänen huoneessaan oli jokaiselle tutuksi
tullutta yhteiskunnan muotoilukieltä edustava sänky, pari kaap-
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pia ja työtaso. Väriskaala koostui ankeasta harmaasta ja krominsinisestä. Zyrbopin mielestä tila ei näyttänyt lainkaan asutulta,
sillä ainakin hänen oma huoneensa oli alituisesti jossain suurpiirteisen siisteyden ja täyden sekasorron välimaastossa. Täällä
ei lojunut lattialla irtotavaroita, täällä työtasoja eivät peittäneet
pinot teknisiä laitteita ja sekalaisia esineitä.
”Koska se vaaliväittely alkaa?” Zyrbop kysyi. ”Hallitus ei
tarvitse lainkaan lisää syitä tappaa minut.”
”Taitaa olla jo alkanut. Hankitaan se pakollinen katsontatunti heti”, ehdotti Xcvbn. Muut nyökkäsivät. ”Haluaako
jompikumpi muuten lainata holonäyttöään? En viitsisi ladata
omaani ja auttaa hallitusta vakoilemisessani.”
”Minä voin”, sanoi Zyrbop ja kaivoi omansa esiin. Akkua
oli kolme prosenttia, joten hän laittoi sen kiinni seinään. Täysi
akkukaan ei kestäisi mitenkään halki koko väittelyn; kolmella
prosentilla oli turha puhua edes valtiollisen televisiosovelluksen
avaamisesta.
Ruudulle ilmestyi kuva valkoisesta tv-studiosta, jossa jokainen haamuvaaliehdokas istui omalla jakkarallaan. Punaiseen
pukuun puettu tv-juontaja oli näemmä juuri päässyt alkuun ohjelman esittelypuheenvuorossaan.
”… kuten nopeasti uudistuva teknologia, asumispolitiikka
sekä tehtiöjärjestelmä. Muitakin aiheita voidaan tuoda esille
ehdokkaiden mieltymysten mukaisesti. Sinullakin, uskollinen
kansalainen, on valta vaikuttaa ohjelman sisältöön! Lähetä meille kysymyksesi valtiollisen sovelluksen kautta, niin juuri se voi
päätyä esille täällä studiossa. Kansalaisdemokratian rattaiden
on päästävä pyörimään, joten pitemmittä puheitta pyytäisin
ehdokkaita esittelemään itsensä. Olkaa hyvä, voimme aloittaa
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kierroksen oikealta.”
Vanha nainen, jolla oli tyylikäs kampaus ja paljon tulenpunaista huulipunaa, tuli esille. ”Hyvää iltaa, rakkaat kansalaiset.
Olen Sirpa-Päivi Höttönen Helsingin oikeisto- ja vasemmistoäärimaltillisuuspuolueesta.”
Vuoroon saapui nuorehko, tummahiuksinen mies. ”Jees, iltoja kansalle! Olen Ben Härkälä Helsinki helsinkiläisille, koska
maailmassa ei enää ole ketään muita -puolueesta.”
Vanha ja kovaa vauhtia kaljuuntuva mies. ”Hyvä kansa, olen
Aleksanteri Näkkirietos Kaksi plus kaksi on neljä -puolueesta.”
Siistiin valkoiseen pukuun puettu nainen. ”Margarita Helströtter Terveys on terveellistä -puolueesta.”
”Jasper Aho Äärikeskustafundamentalistiliberaaleista.”
”Hologrammi-Robin Kuvitteellisten artistien keskusliitosta.”
Sitten keskelle kuvaa ilmestyi valkoinen kissa, joka maukui
pari kertaa ja nukahti. Katsojakolmikolle jäi epäselväksi, oliko
senkin tarkoitus olla panelisti, vai oliko medialaitos yksinkertaisesti päättänyt, että tähän kohtaa haamueduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjä kelpaisi kevennys.
”Minä olen Tarja-Tarja Tarhapuisto Meillä ei oikein ole
mielipiteitä -liitosta.”
”Sitten voinkin kai esittää ensimmäisen kysymyksen”, totesi
juontaja. ”Krhm. Ööläz Reinilä Töölöstä haluaa tietää, mitä
mieltä olette yleensä asioista.”
”Asiat ovat tyhmiä”, sanoi Aleksanteri Näkkirietos Kaksi
plus kaksi on neljä -puolueesta.
”Eipäs, vaan asiat ovat aika hyviä”, väitti Sirpa-Päivi Höttönen Helsingin oikeisto- ja vasemmistoäärimaltillisuuspuoluees-
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ta.
Sitten Aleksanteri Näkkirietos ja Sirpa-Päivi Höttönen kävivät käsiksi toistensa kurkkuihin. Pari lihaksikasta turvamiestä
tuli poistamaan heidän keskustelusta.
”Sitten”, jatkoi juontaja, ”Fffixas Ahola Sörnäisestä haluaa
kuulla, mitä ajattelette mahdollisuudesta lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa.”
”Minusta meidän kannattaa lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa”, otti kantaa Jasper Aho Äärikeskustefundamentalistiliberaaleista.
”Miau”, huomautti äskeisestä herännyt valkoinen kissa ja
vaipui takaisin uneen, jossa sitä epäilemättä odottivat silitykset,
juuri sopivan pienet laatikot ja tuore kala. Zyrbop ei voinut olla
tuntematta lievää kateellisuutta eliölle, joka saattoi vain nukkua
ongelmansa pois.
”En ole noin varma”, pohti Margarita Helströtter Terveys
on terveellistä -puolueesta.
”Hyvinvointi on hyvinvoinnin kannalta olennaista”, huomautti Jasper Aho.
”Väärin”, sanoi Margarita Helströtter.
”Hmm. En välttämättä ole ihan varma”, myönsi Jasper Aho.
”Seuraava kysymys”, keskeytti juontaja. ”Anne-Elsa Punavuorelta ehdottaa, että johonkin päin Helsinkiä pystytettäisiin
jokin nähtävyys, jota kansalaiset voisivat vapaa-aikanaan ihailla.
Hän nosti esille esimerkiksi mahdollisuuden jonkin menneisyyden monumentin, kuten Eiffel-tornin, kopioimiseen.”
”On epäisänmaallista kopioida monumentteja Helsingin
ulkopuolelta, ja Helsingissä ei ole monumentteja”, huomautti
hologrammi-Robin.
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”Sitten voimmekin keskustella useasti mediassa esiintyneistä neuroverkoista”, keskeytti juontaja. ”Hallitus on luvannut,
että ne tulevat mullistamaan koko yhteiskunnan. Mitä mieltä
olette itse, haamueduskuntavaaliehdokkaat?”
”Mun mielestä neuroverkko on sellainen jutska, joka niinku
oppii mutta on robotti”, Ben Härkälä sanoi.
”Minusta se on ruokalaji”, väitti vastaan Tarja-Tarja Tarhapuisto Meillä ei oikein ole mielipiteitä -liitosta.
”Vaalipetos!” huusi Margarita Helströtter. ”Onko Meillä ei
oikein ole mielipiteitä -liitolla sittenkin mielipiteitä? Huijarit!”
Seurasi valtava joukkotappelu, jossa useimmat ehdokkaat
kävivät toistensa kurkuille syistä, jotka eivät ilmeisesti olleet täysin poliittisia. Valkoinen kissa raapaisi Tarja-Tarja Tarhapuistoa silmään, Ben Härkälä veti Margarita Helströtteriä hiuksista, Jasper Aho löi hologrammi-Robinia naamaan ja huusi jotain
”paskamusiikista”, Sirpa-Päivi Höttönen sai yksikseen hermoromahduksen etäämmällä ja veti juontajaa solmiosta.
Lähetys katkesi, ja ruudulle ilmestyi teksti: ”VAALIVÄITTELY ON PÄÄTTYNYT TEKNISTEN ONGELMIEN VUOKSI.
KANSALAISTEN ON ÄÄNESTETTÄVÄ SUOSIKKIEHDOKASTAAN VALTION VIRALLISEN SOVELLUKSEN KAUTTA.”
”Mihin puolueeseen se kissa kuului?” Zyrbop kysyi navigoiden äänestyssovellukseen puhelimellaan.
”Ei sanonut”, arveli Xcvbn.
”Ai.”
Konsta valitsi ehdokkaan, joka oli listassa ensimmäisenä ja
oli melko varma, että olisi tehnyt saman, vaikka valitut ehdokkaat olisivatkin tehneet oikeita, poliittisia päätöksiä. Hallitus
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sanan eufemistisessa merkityksessä tappoi ihmisiä ja pyöritti
puuduttavaa tehtiötä joka tapauksessa. Mitä teki millään politiikalla?
”Etkö sinä äänestä?” kysyi Zyrbop huomattuaan Xcvbn:n
olleen ottamatta esille mitään sähköistä laitetta. ”Sinullahan on
iPhone, vai mitä?”
”Se ei ole netissä.”
Zyrbop kurtisti kulmiaan. ”Miten niin ei ole netissä? Kaikkihan laitteet ovat, vai erehdynkö?”
”Erikoisvalmisteinen”, vastasi poika sen enempää selittämättä.
”No, minun korviini kuulostaa aika hyödyttömältä laitteelta.”
Xcvbn kohotti olkiaan. ”Menetän lähinnä sen ilon, että hallitus salakuuntelee joka liikettäni. Ja akkukesto on helvetin hyvä.”
”Muista sanktiot”, mutisi Konsta, joka oli suorittanut vaikka kuinka monta erityistehtiötä vain siksi, että oli jättänyt vastaamatta hallituksen merkityksettömään kyselyyn.
”Vaihtareilla ei ole”, selitti siihen Xcvbn. Lehtoset eivät kysyneet, mitä ihmettä Xcvbn sillä tarkoitti, sillä heidän tietääkseen ei ollut olemassa muuta sivilisaatiota kuin Helsinki, koska
se kuulosti jo etukäteen liian pitkältä ja monimutkaiselta tarinalta.
”Kuka tuollaisia erikoisvalmisteisia puhelimia edes tekee?”
kysyi Zyrbop. Apple oli peitebrändi älyteknologialaitokselle siihen missä kaikki muutkin, eikä hallitus takuulla hyväksyisi laitteita, jotka eivät olleet jatkuvassa internet-yhteydessä.
”Eräs tyyppi vain.”
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”Ahaa.”
Zyrbop yritti muistella, oliko koskaan kuullut kenenkään
muun kuin hallituksen omistamien laitosten valmistavan tuotteita, muttei saanut päähänsä mitään. Kaikki tilattiin suoraan
hallitukselta ja teleportattiin kotiin tai sitten annettiin tehtiössä.
”Haluatko muuten kuitenkin äänestää minun puhelimellani?” ehdotti Zyrbop. ”Ihan varmuuden vuoksi, koska en ole
ihan varma, miksei sinun pitäisi.”
”Kaipa minä voin”, suostui Xcvbn. ”Annapas sitä puhelinta.”
”Ole hyvä.”
”Kiitos.”
Poika kurottautui ottamaan puhelimen hänen kädestään, ja
– Zyrbopin sydän hyppäsi kurkkuun – kosketti sitä hetkellisesti.
Etäämmällä Konsta nojasi harmaaseen seinään ja teki jotain
puhelimellaan. Varmaankin luki valtiollisia uutisia tai sitten kulutti valtion medioita, sillä kaikki muut olivat vapaaehtoistyöllä
tuotettuja ja siksi, vaikkakin ymmärrettävästi, suoraan sanottuna aika huonolaatuisia.
”Ketä äänestit?” kysyi Zyrbop.
”Sitä kissaa.”
Zyrbop hymyili. ”Niin minäkin. Sentään haamueduskuntavaaliäänestyksissä saa käyttää yhtä vähän järkeä kuin itse vaaleissa on.”
”Kai ne haluavat antaa illuusion siitä, että kansalla on jotain
valtaa”, pohti Xcvbn. ”Mutta toisaalta eipä kukaan edes esitä,
että haamukansanedustajat vaikuttaisivat mitenkään yhteiskunnan asioihin. Ehkäpä pitäisi pikemminkin sanoa, että haamue-
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duskuntavaalien tarkoitus on tylsistyttää kansalaisia demokratian irvikuvalla niin paljon, ettei kukaan jaksa pohtia sitä, kuka
valtaa oikeasti käyttää.”
”Ihan mahdollista”, myönsi Zyrbop. ”En ole itse ainakaan
koskaan erityisesti pohtinut aihetta.”
”Myönnän olevani tylsistynyt”, mutisi Konsta nurkasta.
Sitten he vain olivat hetken hiljaa. Zyrbop uskoi, että he
kaikki pohdiskelivat itsekseen äskeistä aihetta, mutta päätyi jälleen myöntämään, ettei hänellä ollut aavistustakaan, kuka Helsingissä määrää: laitoksen johtajilla oli käytännöllinen päätäntävalta, mutta hekin kai saivat ohjeistusta jostain, tai sitten neuvottelivat keskenään valtion yhteisestä linjasta. Presidentti Buts,
jota kukaan ei ollut videolähetyksien ulkopuolella koskaan nähnyt, vaikutti ilmiselvältä nukkehallitsijalta, mutta kuka muukaan vallassa voisi olla?
”Hei, oletko kuullut mitään uutta hallituksen aikeista tappaa sinut?” kysyi Xcvbn ohimennen.
”En ole”, sanoi Zyrbop hiljaa. ”Mutta luulen, että niin ne
aikovat.”
”Niin minäkin”, myönsi Xcvbn. ”Kai ne nyt oikeasti suunnittelevat jotain vielä pahempaa, koska olet selvästi vielä elossa.
Enpä kyllä osaa veikata, mitä se voisi olla.”
”Tällaisena hetkinä en pidä siitä, että maailmasta on jäljellä
vain yksi kaupunki ja loputon aavikko täynnä säteilystä mutatoituneita eläimiä”, huokaisi Zyrbop. ”Muita mahdollisuuksia
kuin valtion totteleminen ei oikein ole.”
”Väärin, sillä voit aina tehdä itsemurhan”, huomautti Xcvbn. ”Elämme selvästi eksistentialistifilosofien ihanneyhteiskunnassa.”
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”Nii-in! Vapaus on, nimittäin vapaus kuolla tai totella presidentti Butsin käskyjä... tai no, kuka täällä oikeasti hallitseekaan.
Xcvbn, sinulla vaikuttaa olevan monista asioista tietoja, joiden
alkuperiä en uskalla edes kysyä, joten voisitko kertoa minulle
kaiken Butsista?”
”Olen kyllä tutkinut asiaa”, myönsi Xcvbn. ”Väittäisin, että
joku Butsia ylempi taho todella on. Mutta kuka tai mikä? Sitä
on aikas vaikeaa saada selville, koska hallituksen tiedot eivät
ole hirvittävän julkisia. Mutta... no, en ole varma, haluanko
paljastaa loppuja paikassa, jota hallitus voi salakuunnella.”
”Vau. Lausahdukseni oli alun perin ainakin puoliksi ironinen, mutta tiedätkö oikeasti jotain? Mistä olet viisautesi hankkinut?” kysyi Zyrbop. ”Ja viis mistään vakoiluista, minä en voi
muuttua enää yhtään arveluttavammaksi hallituksen silmissä.
Niin, et ilmeisesti edes lue valtiollisia uutisia, mutta silti tunnut
tietävän kaikkia paremmin sen, mitä yhteiskunnassa on todella
menossa.”
”Se, etten lueskele hallituksen propagandaa, todennäköisesti lisää tietojani”, arvioi Xcvbn. ”Mutta... joo, oikeassa olet. Minulla on lähteeni. Ja kaipa voin myös paljastaa ne, jos et välitä
siitä, että hallitus todennäköisesti kuulee kaiken. Konsta, voitko
laittaa korvasi hetkeksi kiinni?”
Ei vastausta.
Helsingin yleistehtiön opiskelija istui yhä samassa paikassa,
nojasi seinään ja tuijotti puhelimensa näyttöä ollen katsomatta
siinä pyörivää tv-ohjelmaa jo useiden minuuttien ajan.
Koska pääsi takaisin kotiin?
Koska pääsi takaisin tehtiöön, koska pääsi suorittamaan jälleen uuden turhan kokeen, josta ei saanut lainkaan elämän kan-
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nalta hyödyllisiä tietoja tai taitoja?
Ja koska pääsi ulos tehtiöstä, koska pääsi töihin, sai edes
jonkinlaisen vapauden ja pääsi odottamaan kuolemaansa?
Ei vielä.
Konsta oli odottanut pitkään. Ja saisi vielä odottaakin.
Mutta hän ei välittänyt tarpeeksi ollakseen siitä pahoillaan.
”Ei taida kuulla”, sanoi Xcvbn ja nostatti kasvoilleen salaliittolaisen ilmeen, joka herätti Zyrbopissa pelonsekaisia tunteita.
Mihän hän olikaan lupautunut? ”Haluatko kuulla salaisuuden,
Zyrbop?”
Minä rakastan sinua, sanoi poika Zyrbopin päähän nousseessa mielikuvassa. Tyttö pakotti itsensä vaikenemaan, sillä nyt oli
kyse vakavammista asioista.
”Hallitus on valehdellut sinulle aika paljon, Zyrbop”, poika
jatkoi.
Zyrbop ei voinut välttää naurahtamista. ”Ai ihanko totta?”
Myös Xcvbn naurahti. ”Tarkoitan, että hallituksen antamassa maailmankuvassa on paljon vähemmän totuutta kuin ehkä
luulet. Ensinnäkin Helsingin kupoli ei ole ainut paikka maailmassa.”
”Landen lisäksi?”
”Landen lisäksi.”
”Tuota on aika vaikea niellä. Mitä väität, että loputtoman
hiekka-aavikon toisella puolella on?”
”Ei toisella puolella, vaan samalla alueella”, selitti Xcvbn.
”Totuudenmuuntelulaitos on tehnyt ihan huolellista työtä
poistaessaan kaikki faktat aiheesta. Helsingin kupoli oli yksi
kolmesta, jotka jäivät ydinsodassa jäljelle – Espoo, Vantaa, ja
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Helsinki. Seurasi uusi ydinsota, jossa Helsinki posautti loputkin maailmankartalta.”
Zyrbop nyökkäsi keskittyneesti. Toki hän oli aina tiennyt,
ettei hallituksen hyväksymä virallinen tieto ollut totuutta nähnytkään...
Mutta silti.
Jotenkin hän oli aina olettanut, että asioiden laita todellisuudessa olisi edes vähän kuten valtion propaganda. Että Helsingin kupoli olisi oikeasti ainut ydinsodan jälkeinen sivilisaatio. Ehkä olettaminen oli ollut epäviisasta, mutta minkä hän
sille mahtoi, että totuutta oli vaikea kuvitella, jos ei koskaan
nähnyt siitä vilahdustakaan?
”Ja miksei kukaan tiedä tätä? Totuudenmuuntelulaitos, kuten suurin osa muistakin byrokraattisista elimistä, tekee turhaa
ja naurettavaa työtä peittääkseen oikeasti arkaluontoisten faktojen poispyyhkimisen. Jos joku lukee asioiden todellisen luonteen vaikka jostain kirjasta, niin hän luulee sitä pelkäksi peitetotuudeksi. Kuten kaikkea muutakin.”
”Miksi hallitus haluaa salata tuon?” Zyrbop kysyi.
”Koska Espoon ja Vantaan eloonjääneillä on vielä yhteiskunta.”
Zyrbop haukkoi henkeään. ”Missä?” Hänen mielessään päivän yllättävät tiedot, kuten Xcvbn:n outo vaihto-opiskelijuus,
yhdistyivät hiljalleen ymmärrykskeis.
”Se on liian vaarallista tietoa kerrottavaksi tässä”, Xcvbn sanoi ja osoitti huoneensa yläkulmaan, jossa Zyrbop ei nähnyt
mitään. Sitten hän ymmärsi, että poika kai osoitti lattian läpi
yläkertaan. ”Mikrofoneja on kaikkialla, vaikka teenkin parhaa-
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ni tuhotakseni kaikki omasta asunnostani. Ja tietenkin teidän
laitteenne kuuntelevat.”
”Haluaisin silti lisää tietoa”, Zyrbop pyysi. ”Kuka sinä olet,
oletko täällä vaihto-oppilaana mainitsemastasi yhteisöstä? Miksi? Mitä sinä oikein teet täällä?”
”Lienee selvää, että Helsingistä en ole”, vastasi Xcvbn. ”Kaikki muu on vielä salaista. Mutta minä voin näyttää. Tule mukaani, niin vien sinut pois Helsingistä.”
”V-voiko se olla mahdollista? Eikö hallitus saa tietää?”
”Me olisimme jo kuolleita, jos hallitus tietäisi sekä välittäisi”, sanoi Xcvbn. ”Mutta minulla on käytössä joitakin aseita. Miksi luulet, että voin levitellä tällaista tietoa ilman mitään
seuraamuksia? No, voin paljastaa: minun... ihmisilläni on... kyky häiritä valtion tiedonsiirtoa. Sitä ei voi käyttää usein, koska
hallitus saisi asiasta jotain vihiä, mutta minut on poistettu verkosta. Ja sinut.”
”Ja minut!?” henkäisi Zyrbop. ”Eli... eli hallitus ei ole vain
tietänyt, missä minä olen ollut... ja tappaa minut sitten, kun on
saanut ongelman selvitettyä?”
”Kyllä”, Xcvbn sanoi synkästi. ”Lajittelusi jälkeen sain viestin, että sinut oli pyyhitty valtion tarkkailulistoilta ja pyynnön
viedä sinut mahdollisimman nopeasti pois. Meillä on vielä ehkä päivä aikaa.”
Zyrbop istuutui Xcvbn:n sängylle ja yritti kasata uudesta tiedosta jonkinlaista järkevää toimintasuunnitelmaa. Se oli vaikeaa; häntä huimasi hieman ja maailma ympärillään tuntui muutenkin särkyneen täysin. Hetkessä melkein kaikki historialliset
perusoletukset, joita hänen päähänsä oli tehtiössä tankattu, oli
osoitettu vääriksi...
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… jos Xcvbn oli luotettava, siis.
Zyrbop melkein hätkähti tajuttuaan tämän elintärkeän yksityiskohdan. Jos valtio valehteli hänelle, mikseivät muutkin voisi?
”Minä voin viedä sinut huomenaamulla”, poika kertoi. ”Valitettavasti en voi taata, mitä tapahtuu, jos kieltäydyt tarjouksesta.”
Zyrbop ei pystynyt vastaamaan, vain katsomaan eteenpäin
hengittäen tavallista kiivaammin. Xcvbn hivuttautui lähemmäs
häntä ja asetti kätensä tytön olalle... Voi ei, ei nyt...
”Anteeksi”, poika sanoi hiljaa ilmeisesti huomattuaan hänen fyysisen reaktionsa. ”Ymmärrän, että aiemmin tapahtunut
varmaankin järkyttää sinua yhä. Olisi kyllä ollut hauskaa tutustua toisenlaisissa merkeissä, mutta nyt kävikin näin.”
”Ei se mitään”, Zyrbop huokaisi. ”Kuulostaa ehkä hullulta, mutta taidan uskoa tarinaasi... Minun... minun täytyy vain
miettiä, mitä kertoa perheelleni, ja... ja...”
”Ymmärrän”, sanoi Xcvbn uudestaan. ”Mutta tulenko siis
hakemaan sinua huomenna?”
”Ei taida olla muita vaihtoehtoja”, sanoi Zyrbop hiljaa. Hallituksella oli hänen varalleen jonkinlaisia ilkeitä suunnitelmia;
sitä ei käynyt kieltäminen, eikä hän aikonut jäädä odottamaan,
mitä ne mahdollisesti olivat.
Ulkona räpytteli pikimusta peipponen. Jossain järkevämmässä maailmassa se ei olisi ollut huomionarvoinen näky, mutta Helsingin kupolin sisällä ei tavattu ainuttakaan lintulajia ja
hyvin vähän muitakaan eläimiä.
Tämän lisäksi kaikki maailman oikeat linnut Landen aavikolla olivat väritykseltään sairaalloisen vihreitä tai purppuroita,

83
kolmisilmäisä ja siipiväliltään kuutisen metriä.
Toki oli hyvä huomio sekin, etteivät oikeat linnut koostuneet hammasrattaista, kameroista, mikrofoneista ja muista sensoreista sekä erinäisistä mekaanisista osista.
Robottipeipponen päästi surisevan äänen ja liiti pois.

Luku 6

Kun Zyrbop ja Konsta palasivat kotiin, vika teleportaatioverkostossa – mikä se sitten oli ollutkaan – oli jo korjattu, ja teleportaatiolähdöt tottelivat jälleen aikatauluja minuutilleen. Heidän täytyi vain kävellä takaisin Punavuoren teleportaatioasemalle, astua kahdelle ihmiselle huomattavasti vähemmän ahtaaseen koppiin ja yhtäkkiä ilmestyä Malmin asemalle.
Elettiin jo kellonaikaa tasan seitsemän, mutta se ei näkynyt taivaalla, sillä hallitus sääti keinotekoisesti kupoliin vuorokaudenajan sekä säätilan. Kupolin ulkopuolella, mietti Zyrbop,
saattoi oikeasti olla pimeää, mutta hän ei oikeastaan ollut varma
siitä, miten vuorokaudenajat toimivat oikeasti. Hän tiesi vain,
että tasan kello yhdeksän kupolin tekotaivas himmeni tummaksi ja teki sen perusteella loogisen johtopäätöksen siitä, että ulkopuolella vuorokausirytmi vaihteli jotenkin valoisan ja pimeän
välillä. Lisäksi vanhojen elokuvienkin hahmot, jotka elivät kupolin ulkopuolella aina silloin, kun totuudenmuuntelulaitoksen mediasensuuri oli laiskaa, havaitsivat toisinaan muutoksia
taivaan valoisuudessa.
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Mutta kuulemansa jälkeen Zyrbop harkitsi myös sitä vaihtoehtoa, että pimeys oli vain hallituksen keinotekoinen tapa
saada ihmiset yöksi kiltisti koteihinsa nukkumaan. Mikä tosin
saatiin aikaan jo sillä, ettei maailmassa ollut juurikaan yöaktiviteetteja... eikä oikeastaan päiväaktiviteettejakaan. Yksi tai kaksi
ruokapaikkaa tai kahvilaa jokaiselta asuinalueelta yleensä löytyi,
mutta siihen se sitten jäikin. Julkisiin harrasteisiin ei valtiolta
liiennyt valuuttaa, kaupoille ei ollut tarvetta teleportaatiopostin
ansiosta, kun se vielä oli joukkoliikenneteleportaatiota useammin kunnossa.
Sen perusteella, että eri teleportaatioverkostoissa oli erilaisia vikoja, saattoi ehkä veikata, että ihmisteleportaation ongelmat johtuivat oikeasti jostain, jota ei kehdannut julkisesti sanoa. Toisinaan hallituksen lähettämät tavarat olivat rikki – siististi leikattu keskeltä kahtia tai tummia ja savuavia. Tapahtuiko
sama matkustajille, jotka sitten tukkivat jotenkin teleportaatioreitin?
Nyt Zyrbop ymmärsi, mitä hallitus hyötyi siitä, että puhui avoimesti toisista tekemistään vääryyksistä ja vaikeni toisista. Hän ei ollut koskaan tullutkaan ajatelleeksi tuota mahdollisuutta, mikä oli varmasti johtunut myös siitä, että se olisi ollut hyvin kielletty ajatus. Ei sellainen kielletty ajatus, joka
luki totuudenmuuntelulaitoksen verkkosivuilla, vaan sellainen,
joka lähettäisi hänen peräänsä valtion salamurhaajan julkisen
poliisin sijasta.
Toinen Zyrbopin äkillisesti ymmärtämä asia oli se, kuinka
paljon hänen ajatteluunsa olikaan vaikuttanut tieto siitä, että
hallitus tarkkaili hänen jokaista mietettään.
Nyt olo oli jotenkin... vapautuneempi?
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Toisaalta Zyrbop tiedosti, että hän oli lähempänä kuolemaa
kuin koskaan. Jos jonkinlainen Xcvbn:n edustama kapinallisten
ryhmä oli todella leikannut hänen aivonsa pois hallituksen valvontakoneistosta, oli ihan hyvä arvaus, että vian selvittyä hänestä hankkiuduttaisiin eroon. Ilmeisesti Xcvbn oli jotenkin vältellyt samaa kohtaloa (ehkä vaihto-opiskelijaisuutensa ansiosta)
kaikki ne vuodet, kun oli käynyt kupolissa tehtiötä, mutta Zyrbopiin kohdistui varmasti suurempi yhteiskunnallinen kiinnostus.
Mitä lehdistö olikaan kirjoitellut siitä, että oli ilmaantunut
yksilö, jonka teini-identiteetti olikin null? Zyrbop ei halunnut
katsoa, mutta asia oli varmasti noteerattu jotenkin. Jos ei muuten niin mielipidekirjoituksilla, joissa vaadittiin hallitukselta
vahvempia dystooppisia toimia, kuten hänen tappamistaan.
Ohi kulki vanhempi nainen, ja Zyrbop oli melkein varma
siitä, että tämä oli katsahtanut tyttöä kohti. Oliko nainen kenties nähnyt hänen kuvansa lehdessä? Vai sosiaalisessa mediassa,
johon yhteiskuntajärjestelmän romahtamisesta järkyttyneet teinit olivat napsineet kuvia teini-identiteettilajitteluseremonian
epäonnistumisesta? Ehkä suoraan iltauutisista?
Kun nainen oli kävellyt ohi ja alkujärkytys hälventynyt, tuli tilalle hiljaa orastava paniikki siitä, että samaa ajatteli mitä
todennäköisemmin joka ikinen Helsingin kupolissa.
Pois hänen oli päästävä, se oli varmaa. Mutta Zyrbop ei ollut varma, kuinka ilmoittaa asiasta perheelleen ja tuttavilleen
– varsinkin, kun heidän aivonsa olivat tiukasti kiinni valtion
tarkkailuverkossa. Viestikö hänen pitäisi jättää, vai olisiko silläkin liian tuhoisia seurauksia? Ajatus lähtemisestä ilman kunnon
hyvästelyjä tuntui kauhealta.
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Toinenkin epämiellyttävä ajatus hiipi Zyrbopin mieleen.
Hallitus yrittäisi varmasti peitellä hänen tilannettaan, ehkä jopa pyyhkisi täysin historiankirjoista. Mitä mieltä kaikki olisivat siitä? Voisivatko hänen vanhempansa vain jatkaa elämäänsä
aivan, kuin heillä ei olisi tytärtä koskaan ollutkaan?
Zyrbop ja Konsta astuivat teleportaatiohissiin (Zyrbop
muisti vasta liian myöhään, että se oli yksi hallituksen keinoista tappaa hänet) ja ilmestyivät välittömästi asuntoonsa. Toisin
kuin Xcvbn:n kotona, täällä näkyi selkeitä asumisen merkkejä.
Naulakossa roikkui takkeja, kenkäpareja oli asetettu siistiin
riviin niiden alle. Sisustus oli niin värikästä ja luovaa kuin ylipäätään mahdollista yhteiskunnan purevassa pragmatismissa.
Vanhemmat olivat vielä töissä, eivätkä tulisi kotiin useaan
tuntiin. Jos hän niin haluaisi, Zyrbop voisi mainiosti esittää
menneensä jo nukkumaan ja välttää siten kanssakäynnin, joka
päättyisi epäilemättä siihen, että hän pillahtaisi itkuun ja kertoisi kaiken.
Mutta hän ei voinut tehdä niin, vain lähteä sanomatta sanaakaan.
Olkoonkin, että siihen liittyi riski.
Keittiö oli siisti, koska kaikkiin kodinkoneisiin oli asennettu uusimmat itsepuhdistusjärjestelmät. Ne olivat olleet kalliita,
mutta vanhemmat olivat tärkeissä laitoksissa töissä käyvinä varsin suurituloisia. Hintakilpailullisempi ratkaisu saattoi olla sellainen neurokotiapulainen, josta äiti usein kertoi, joten ehkäpä
automaattisen puhtauden utopia saavuttaisi lopulta köyhätkin.
Lattialla telmi prototyyppi neurokissasta. Viimeisten viikkojen aikana Zyrbop oli syöttänyt siihen lukemattomia kissavideoita, ja se alkoi jo näkyä metallikisun käytöksessä. Raajojen
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liikeradat muistuttivat jo aika paljon oikeita kisumirrejä, välillä
prototyyppi oli jopa juovinaan maitoa tyhjästä kupista, jonka
Zyrbop oli asettanut lattialle keittiön lattialle.
”MIAU”, se sanoi tunnistettuaan uusia henkilöitä huoneessa. Sellaiset toiminnot kone suoritti automaattisesti, mutta melkein kaikkeen muuhun piti käyttää ääniohjausta. Äiti oli selittänyt, että oma-aloitteisesti monimutkaisempia toimintoja suorittava prototyyppi voisi olla vaarallinen. Se ei vielä aivan ymmärtänyt, missä tilanteissa kissat esimerkiksi kynsivät esineitä.
Lopulta virheet korjattaisiin, oli äiti vakuuttanut sellaisella äänensävyllä, josta kävi ilmi, että asia tapahtuisi juurikin niin.
Itse asiassa Zyrbop voisi huvikseen kurkistaa lokiin ja katsoa, kuinka neurokissan opinnot aiheesta ”mitä kynsiä ja milloin” etenivät.
”Less tilde kauttaviiva logs kauttaviiva today kauttaviiva scratchtargets piste ncl”, käski Zyrbop. Hän toivoi muistaneensa
komennon oikein; toisinaan oli suunnatonta vaivaa siitä, etteivät tietokoneet käyttäneet selvästi helsinginkielisiä sanoja vaan
omia, täysin merkityksettömiä fraasejaan.
”EI TARVITTAVIA OIKEUKSIA.”
Sentään ne vastasivat helsingiksi.
Mutta silti. Huokaus.
”Sudo huutomerkki huutomerkki”, tyttö komensi ja syötti
kissan pyytämän salasanan. Se oli ainakin käynyt lyhyen kanssakäynnin aikana selväksi, että hyvin merkittävä neurolaiteprototyyppien huonoista puolista oli se, että niiden kanssa pystyi kommunikoimaan vain raa’alla bashilla. Tietoturvaongelmat olivat ilmeisiä – Zyrbop oli kuullut äidin kertoneen, että kerran työpaikalla neurokissa osui paikalle väärään keskus-
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teluun ja poisti kaikki tiedostot itsestään tulkattuaan puheen
suoritettavaksi komentosarjaksi.
”7:07:48 IHMINEN, TUNNISTE 3”
Zyrbop kurtisti kulmiaan. Heitäkö kissa olisi halunnut raapia? Hän yritti muistella, kumpi hänestä ja Konstasta tunnettiin
neurolaitteissa numerolla kolme, ja päätyi itseensä.
Ihan varmuuden vuoksi Zyrbop sulki kissan olohuoneeseen.
Oli aika epätodennäköistä, että hallitus pääsisi käsiksi hänen neurokissaansa ja käskisi sitä raatelemaan hänet hengiltä,
mutta teräskynnet sattuivat. Zyrbop ei aikonut ottaa sitä riskiä,
vaikka siten kuoleminen kuulostikin enemmän humoristiselta
kuin pelottavalta.
Konsta oli jo kadonnut huoneeseensa, varmaankin jo nukkumaan, joten Zyrbop jäi keittiöön yksin. Tehtiöruokaan oli
kai lisätty joitakin ihmeellisiä aineita, joiden ansiosta kukaan ei
juurikaan tuntenut nälkää saati nääntynyt hengiltä, joten keittiön olemassaolo oli useimmissa asunnoissa pelkkä muodollisuus. Valtion laitoksilla syötiin samaa ruokaa, ja sitä kai kuljetettiin niihin harvoihin yhä olemassa oleviin ei-valtiollisiin
yrityksiinkin.
”Ei-valtiollisella” tarkoitettiin toki ”vähemmän valtiollista”,
koska lopulta hallituksella oli lusikkansa joka sopassa, ja se sentään oli kaikille selvää.
Valtio hallitsi kaikkea... paitsi Vantaan ja Espoon jäänteiden
asioita?
Mitä enemmän Zyrbop asiaa pohti, sitä enemmän hän vakuuttui kahdesta asiasta: ensinnäkin mahdollinen kapina oli
varsin epäilyttävä, ja toisiksi se oli siitä huolimatta hänen ai-

91
noa mahdollisuutensa elää. Kaikesta huolimatta Zyrbopin oli
mahdotonta uskoa, että hän olisi täysin valtion tarkkailuverkostojen ulkopuolella. Ehkä Xcvbn oli vain salaliitossa valtion
kanssa ja aikoi tehdä hänelle jotakin, joka oli kuolemaakin pahempaa?
Mutta kaikesta arveluttavuudesta huolimatta poistuminen
kupolista pojan kanssa oli hänen varmin vaihtoehtonsa. Hän
oli ainut, jonka teini-identiteetti oli koskaan eronnut neljästä
tavanomaisesta, mistä seurasi, että Zyrbopin oli mahdotonta
edes haaveilla tavallisesta elämästä, tavallisesta työpaikasta ja tavallisesta perheestä.
Mirja osaisi varmaankin analysoida hänen tilannettaan
syvällisesti teini-identiteettitietoisimpana Zyrbopin koskaan
tapaamana ihmisenä. Mistä hänen mieleensä tulikin... mitä
oli tapahtunut tytölle sen jälkeen, kun tämä oli pyörtynyt ja
raahattu Maunulan terveyskeskukseen?
Zyrbop päätti lähettää lisää kuulumisia tiedustelevia viestejä
Mirjalle Valtiontarkkailukirjassa, mutta laski sitten puhelimen
kädestään. Siitä hallitus päättelisi aivan varmasti, että hän oli
Mirjan hyvä ystävä; jaksoihan hän kysellä tämän vointia näinkin dramaattisten tapahtumien jälkeen. Tulkitsisiko valtio tytön hyväksi välineeksi Zyrbopin kiristämiseen?
Mirja lähetti viestin takaisin ja ilmoitti olevansa loukussa
valtion byrokratiassa, vaikka olikin terveytensä kannalta täysin
kunnossa. Teini-identiteettitietoiselle tytölle oli ilmoitettu, että hän joutuisi viipymään terveyskeskuksessa pari päivää syistä,
joita ei ollut selitetty kovin yksityiskohtaisesti. Ilmeisesti oli kyse päivityksistä sairaalatietokannassa, mikä kuulosti Zyrbopista
tosi epäilyttävältä.
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Ehkä hän kävisi tarkistamassa tilanteen huomenna kaiken
varalta. Se kuulosti hyvältä suunnitelmalta, kunhan Xcvbn siis
hyväksyisi suunnitelman eikä väittäisi riskejä liian suuriksi. Valtion terveysasemilla oli varmasti melko tiukat turva- ja tarkkailustandardit. Hän ei voinut Xcvbn:n internetittömän elämän
vuoksi kysyä asiasta etukäteen, joten viisainta saattoi olla toimia kuten oli sovittu ja odottaa huomisaamuun, jolloin Xcvbn
tulisi lupaamansa mukaan häntä hakemaan.
Vanhemmat lähtisivät töihinsä aiemmin kuin hän ja Konsta
tehtiöön. Konstalle hän voisi tämän epäillessä vaikkapa sanoa
olevansa sairas, vaikka silloin kun niin oli joskus käynyt oikeasti, poika oli vain lähtenyt itse tehtiöön kysymättä mitään tai
vaivautumatta tarkistamaan, oliko Zyrbop vain vaikkapa nukkunut pommiin.
Paperilla suunnitelma oli kunnossa, mutta yksityiskohdissa vielä hiottavaa. Kun Zyrbop tarkemmin asiaa mietti, alkoi
hänelle hiljalleen valjeta, että vaikka päätös oli hänen nykyisten tietojensa valossa järkevä, oli tämä ylivoimaisesti uskaliain
ja riskialttein asia hänen tähänastisessa elämässään. Hän ei ollut koskaan poistunut Helsingin kupolista, hän ei ollut ollut
muutamaa päivää pitempää aikaa erossa vanhemmistaan tai ystävistään.
Ajatus kokonaisuutena nyt, kun Zyrbopin aivoilla oli ollut
aikaa käsitellä sitä, tuntui kauhistuttavalta, mutta jostain hänen
sisimmistään nousi myös toisenlainen ääni. Se ääni sanoi, että
Zyrbop oli jo hävinnyt; ehkäpä päivien sisällä hän olisi joko
hallituksen tai mahdollisten kapinallisten vankina tai kidutettavana.
Ja nyt hän saattoi vain yrittää ja voittaa.
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Se oli erilainen Zyrbop kuin se, joka oli päässyt ääneen hänen tähänastisessa elämässään, ja tämän Zyrbopin yhtäkkinen
ilmaantuminen sai hänessä aikaan halun tehdä jotain, valmistautua matkaan ja tehdä kaikkensa selviytyäkseen.
Se kelpasi mainiosti.
Yksi tärkeä asia, jota hänen täytyisi vielä miettiä oli se, mitä ottaa mukaan mahdollisesti pitkälle ja vaaralliselle reissulle
kapinallisten tukikohtaan tai mihin ikinä Xcvbn oli häntä viemässä. Jossain kupolin ulkopuolella se oli, mutta kupolin ulkopuolinen maailma tuntui itse kaupunkiin verrattuna miltei
äärettömältä.
Ruokatarvikkeita hänen ainakin täytyi ottaa mukaansa. Zyrbop voisi kai mainiosti tyhjentää jääkaapin, koska juuri nyt olisi
saattanut vaikuttaa epäilyttävältä tilata nyt mitään uutta. Äkilliset valtion järjestelmissä näkyvät toimenpiteet saattaisivat saada
julkisen poliisin pidättämään hänet.
Toisaalta... miksei poliisi saapuisi nytkin?
Olisiko se liian epäilyttävää näin suuren väkitiheyden keskellä? Zyrbop tuli äkillisesti tietoiseksi pienistä äänistä, jotka
kantautuivat kaikkialta rakennuksesta. Joku oli suihkussa jossakin alakerroksessa, jotkut puhuivat vaimealla äänellä. Joku katsoi televisiota tai holonäyttöä. Joidenkin kovaäänisempi riita
kantautui ylemmistä kerroksista.
Voisiko hallitus vain saapua heidän asuntoonsa minä tahansa hetkenä? Helsingin kupolissa ei käytännössä ollut paikkoja, joissa ei olisi ollut valtavasti ihmisiä, joten se, että julkinen poliisi vain kaappaisi toisinajattelian tämän kodista tuntui
mahdolliselta... mutta miksei valtio ollut sitten jo tehnyt niin
hänelle?
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Zyrbop päätti esittää Xcvbn:lle joukon huolellisesti valittuja kysymyksiä, kunhan he pääsisivät pois hallituksen valtaalueelta. Pojan tarinassa oli paljon aukkoja. Missään muussa
tilanteessa Zyrbop ei olisi luottanut siihen, mutta nyt oli valitettavan selvää, ettei muita vaihtoehtoja ollut – se tulos ei muuttunut, vaikka hän mietti sitä kuinka paljon.
Ehkä hänen kannattaisi palata takaisin pakkaamisen miettimiseen. Ylivainoharhaiset mietteet olivat kätevä tapa menettää
järkensä juuri ennen kriittisiä hetkiä. Zyrbop otti syvään henkeä, päätti tietävänsä, ettei hallitus tappaisi häntä yhtäkkiä ja
palasi aiheeseen. Se oli hänen vastikään ilmaantuneen puolensa
tekosia, eikä Zyrbop vastustanut sitä, että se otti ohjat. Toinen
Zyrbop kehotti pitämään kirjallista muistilistaa asian helpottamiseksi, ja hän totesi sen erinomaiseksi ehdotukseksi.
Kaikki teknologiset laitteet ja niiden laturit hän ainakin ottaisi mukaansa. Jos ne olisivat vakoilusyistä haitaksi, Zyrbop
voisi yksinkertaisesti hylätä kaikki vaaralliset. Oletettavasti Xcvbn osaisi ohjeistaa. Siihen liittyen: jos teknologia osoittautuisi uhaksi, hän tarvitsisi kai tärkeimmät tiedot fyysisessä muodossa. Zyrbop meni huoneeseensa ja silmäili läpi kirjahyllynsä.
Hän omisti viisi kirjaa: kaupungin kartaston, pari kaunokirjallista teosta sekä kaksi kirjaa harvojen jäljelläolevien eläinlajien
hypoteettisesta biologiasta.
Se oli Helsingin kupolissa keskivertoa suurempi määrä, sillä
totuudenmuuntelulaitos halusi kovasti hankkiutua painetusta
tiedosta eroon – sitä oli mahdotonta muunnella myöhemmin.
Isä oli nuhdellut Zyrbopia useasti kirjojen omistamisesta, mutta tyttö ei ollut raaskinut heittää niitä pois. Nyt jälkiviisaasti
päätös tuntui viisaalta, mutta Zyrbop ei silti voinut olla har-
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mittelematta omistamiensa teosten alhaista määrää.
Onneksi kaikki tuntuivat hyödyllisiltä, vaikkakin kaunokirjallisuus vain viihdykkeenä. Zyrbop merkitsi kirjat listaansa, jotta muistaisi varmasti ottaa ne mukaan seuraavana aamuna, kun
erinäisten tavaroiden äkillinen katoaminen ei epäilyttäisi muita
perheenjäseniä. Lisäksi hän merkitsi mukaan otettavaksi muutamia hygienian kannalta olennaisia asioita sekä omistamansa
käteisen (sillä saattoi olla arvoa matkan päätepisteessä, mutta
valtion maksujärjestelmät tuskin toimisivat).
Puuttuiko vielä jotain? Zyrbop kolusi läpi huoneensa, muttei löytänyt mitään hyöty-painosuhteeltaan kannattavaa. Kuten
muutkaan Helsingissä, ei hän edes omistanut kamalasti muita
tavaroita, joten lopputulos oli odotettu, vaikka silti harmillinen. Ehkäpä tämä riitti?
Hanna ja Jari Lehtonen teleportoituivat sisään eteiseen.
”… avaruustuotantokausi, niin saa miljoona markkoja”, selitti Jari.
”Missä sellainen voi sitten olla?” kysyi Hanna.
”Emme tiedä”, sanoi totuudenmuuntelulaitoksen työntekijä. ”Myöhemmin löytöpalkkiosta kerrottiin laitoksen nettisivuilla, joten tavallistenkin kansalaisten luulisi palauttavan levykkeen kernaasti. Tähän mennessä niin ei ole käynyt.”
”Mitäköhän nauhalla sitten on”, pohti Hanna. Keskustelut
työasioista olivat siitä haastavia, että usein kummankin työpäivän tapahtumilla oli melko korkea turvallisuusluokitus. Vuosien varrella he olivat onneksi kehittäneet edes vähän järkevän
tavan vaihtaa kuulumiset aviopuolisoina: toinen ihmetteli äänekkäästi salattuja totuuksia, toinen sanoi aina, ettei tiennyt,
vaikka todellisuudessa saattoikin tietää.
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”Sitä ei ole tullut ilmi”, sanoi Jari aivan käsikirjoituksen
mukaisesti. ”Mitä kuului omaan päivääsi?”
Hanna pudisti päätään ja elehti käsillään. ”Tiedäthän. Tuotekehittelyä.”
Jari nyökkäsi empaattisesti. ”Varmasti haasteellista.”
”Enemmän kuin haasteellista.”
”Konsta taisi jo mennä nukkumaan”, kommentoi Jari ja
haukotteli. ”Uni kelpaisi kyllä minullekin. Hei, Zyrbop.”
”Hei, isä”, Zyrbop sanoi vaimeasti huoneestaan, jonka ovi
oli jäänyt auki. Hän oli keskittynyt pakkaamiseen niin tiiviisti, että oli unohtanut täysin toisen ongelmansa: suhtautumisen
vanhempiensa hyvästelemiseen.
Ja nyt, kun he olivatkin yllättäen saapuneet, Zyrbopin aivot löivät tyhjää. Hän uskoi onnistuvansa pelaamaan ne tunteet, joita ei voinut olla näyttämättä, tämänpäiväisen seremonian piikkiin, mutta se ei vielä vastannut tärkeimpään kysymykseen kuinka hyvästelen heidät, jos hyvästelen?
”Kuinka meni... ööh, teini-identiteettilajitteluseremoniasi?”
tiedusteli Hanna. ”Kamala sanahirviö. Eikö byrokratiailaitos
keksinyt parempaa?”
”Ihan hyvin”, sanoi Zyrbop.
”Minun nuoruudessani ei ollut mitään nullia”, sanoi Jari.
Ai, he olivat jo lukeneet uutisia, kuten kaikki muutkin. Sentään
hänen ei tarvinnut selittää tapahtunutta.
”Ei sitä taida olla nytkään”, tyttö huokaisi.
”Voin lohduttaa kertomalla, ettei teini-identiteetillä ole lainkaan väliä”, sanoi Hanna. ”Eivät työnantajat oikeasti kysele sitä.
Ei sitä oikeasti tarvitse mihinkään muuhunkaan.”
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”Ehkä asia on niin”, Zyrbop sanoi hiljaa. Hän olisi kovasti halunnut kokea vanhempien sanat lohduttaviksi ja kannustaviksi, mutta kaiken tänään oppimansa jälkeen hän ei kerta
kaikkiaan pystynyt siihen.
”Tapahtuneelle ei ole asetettu turvallisuusluokitusta”, ilmoitti Jari. ”Olet turvassa ainakin valtiollisilta toimenpiteiltä.
Muuten, jotain tärkeämpää turvallisuusluokituksista: jos löydät
jostain vuodelta 2017 olevan Vain elämää -tv-ohjelman tuotantokauden, ilmoita välittömästi. Siitä on luvattu miljoonan
markan palkkio.”
”Miksi?” kysyi Zyrbop. ”Kuinka tärkeää tietoa voi olla kätkettynä johonkin sellaiseen?”
”En tiedä”, sanoi Jari tiukasti, ”enkä halua tietää. Se on kiellettyä tietoa. Ei ole suotavaa kysellä liikaa sellaiseta, Zyrbop.
Koko yhteiskuntajärjestelmämme perustuu sallittuun ja kiellettyyn tietoon; voitko kuvitella, mikä kaaos syntyisi, jos kaikilla
olisikin yhtäkkiä oikeus kaikkeen tietoon?”
”Se voisi olla aika kaoottista”, vastasi Zyrbop.
Ja nyt kun hän ajatteli, kaaos siitä varmasti tulisi. Lepäsivätkö kaikki muutkin yhteiskunnalliset toiminnot kuin teleportaatio sen varassa, etteivät kansalaiset tienneet ottamiaan riskejä? Oliko ydinsodan jälkeisessä vähävaraisessa maailmassa edes
potentiaalia toisenlaisiin yhteiskuntiin?
Niitä asioita voisi ajatella myöhemminkin, päätti Zyrbop.
Nyt oli tärkeintä selvitä hengissä.
”Taidan mennä nukkumaan”, tyttö sanoi hiljaa. ”Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä.”
Zyrbop sulki huoneensa oven ja yritti olla huomaamatta
vanhempiensa selvästi huolestuneita katseita.
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Nyt ei ollut aikaa sille.
Zyrbop kävi makuulle ja makasi hetken aikaa pystymättä
nukahtamaan, päässään vain vahva tuntemus siitä, että jotakin
pyhää oli särkynyt lopullisesti. Vähän ajan päästä hän sai kiinni
ajatuksesta ja ymmärsi: tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, kun
hän ei ollut voinut kertoa vanhemmilleen jostakin niin tärkeästä.
Ja tämä asia oli ehkä tärkein hänen elämässään tähän asti.
Silti hän ei voinut antaa heidän tietää; se olisi ollut uhka kaikkien turvallisuudelle.
Tyttö mietti vielä hetken, noustako ja kertoa isälle ja äidille
kaiken, mutta kykeni vain itkemään itsensä levottomaan uneen.

Luku 7
Hanna Lehtonen haukotteli aamuisessa teleportaatiojonossaan
ja yritti pysyä hereillä keskittymällä hänen holonäytöllään vilkkuviin päivän uutisiin. Tehtävä oli haastava – hän oli nukkunut
huonosti murehdittuaan Zybopin ilmeisiä huolia tämän teiniidentiteettilajittelustaan – mutta hän oli päättänyt selvitä siitä
silkalla tahdonvoimalla.
Vain elämää -avaruustuotantokaudesta luvattu palkkio oli
uutisten etusivulla. Jälleen kerran Hanna jätti asian omaan arvoonsa vain hallituksen salakuuntelun vuoksi, koska uutinen
herätti useampiakin kysymyksiä, eikä kielletyn tiedon pohtiminen ollut järin viisasta. Kuten sen, miten helvetissä Vain elämää -avaruustuotantokausi saattoi sisältää noin valtiollisesti arkaluontoista tietoa.
Mistä muusta olikaan uutisoitu? Hanna näki näytöllä kuvan tyttärestään ja selasi päättäväisesti niiden uutisten ohi, muttei onnistunut välttämään otsikoita.
TEINI-IDENTITEETTILAJITTELUSSA OHJELMISTOVIRHE
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KOLUMNI: YHTEISKUNNAN ON TAPETTAVA TEINIIDENTITEETILTÄÄN EPÄNORMAALIT
MIELIPIDEKIRJOITUS: JULKISEN POLIISIN TOIMINTANOPEUDESSA VAKAVIA PUUTTEITA – MIKSI NULLTYTTÖ ON YHÄ ELOSSA?
Oliko valtakunnassa sattunut mitään oikeasti mielenkiintoista? Pakko oli olla tapahtunut. Ehkä joku enimmäkseen turha byrokraattinen elin oli antanut lausunnon jostakin? Haa,
juuri niin oli tapahtunut.
TEHTIÖMINISTERI:
ELINTEHTIÖSUUNNITELMA
VIIMEISTELTY
Hanna oli saanut tehtiöstä tarpeekseen kouluvuosinaan, eikä siksi ollut kovin kiinnostunut aiheesta, mutta hätätilanteessa sellainenkin uutinen kelpasi. Mitä tahansa, jolla hän saisi
ajatuksensa johonkin muuhun kuin spekulointiin siitä, kuinka
nopeasti hallitus murhaisi hänen tyttärensä.
Valtion Sanan toimittajana minulla oli harvinaislaatuinen etuoikeus
haastatella henkilökohtaisesti tehtiöministeri Saara Koskelaa, joka on hiljattain viimeistellyt ehkäpä uransa tärkeimmän päätöksen – alustavan
suunnitelman elintehtiöstä eli tehtiöjärjestelmän laajennuksesta koko ihmisen elinkaareen.
Valkoista kissaa silittävä nainen uhkuu kylmänviileää ammattitaitoa, kun minut päästetään sisään ministerin toimistoon. Hän ei tervehdi,
hän ei kättele; tehtiöministeri vain nyökkää hillitysti kehottaen minua esittämään ensimmäisen kysymykseni.
”Elintehtiösuunnitelma on nyt virallisesti valmis, hyvä toimittaja”, ministeri vastaa lämmittelykysymykseeni. ”Työryhmäni lähetti dokumentin
presidentti Butsille edellisiltana.”
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Kun keskustelumme siirtyy itse elintehtiöön, käy ilmi, miksi juuri Koskela on valtion tehtiöministeri. Hänen puheensa on täsmällistä ja harkittua, mutta sisältä paistaa vilpitön kunnioitus ja kiinnostus pedagogiseksi
menestykseksi osoittautunutta tehtiötä kohtaan.
”Olen henkilökohtaisesti kuullut opiskelijoiden suhtautuvan tehtiöön
myönteisesti”, Koskela kertoo nöyrästi. Hänen tehtäviinsä kuuluu oppilaitosten kiertäminen ympäri Helsinkiä ja järjestelmän yksityiskohtainen
tarkastelu. Se erottaa ministerin tavanomaisista byrokraateista – ei liene
liioiteltua väittää, että useimmat työskentelevät mieluummin toimistojensa
pimeydessä kuin uskaltautuvat paikan päälle. Ei kuitenkaan Koskela;
hän uhkuu jykevää ammattitaitoa ja rehellistä mielenkiintoa.
”Ilmeinen jatkotoimenpide oli tehtiöjärjestelmän ulottaminen kattamaan jokainen hetki ihmisen elämästä, aina syntymästä kuolemaan”,
ministeri jatkaa. ”Yhteiskunnan on aika lopettaa kansalaisten käsittely
pelkkänä massana ja siirtyä tehtiön yksilölliseen lähestymistapaan.”
Juuri tuollaisia arvoja tehtiö edustaa: yksilöllisyys. Henkilökohtaisuus.
Tehtiö tuo jopa tieteellisen tarkkuden juuri sopivan oppimistahdin löytämiseen, ja siten pusketaan opintotehokkuuden rajoja äärimmilleen.
”Jokaiselle syntyneelle kansalaiselle laaditaan elintehtiölista, joka määrää täsmällisesti elämän kulun”, Koskela jatkaa. ”Järjestelmä sulauttaa itsensä koulutustehtiöt sekä vasta aluillaan olevan työtehtiön. Eri tehtiöiden
tietokannat yhdistetään, ja täten valtio voi tarjota räätälöidyn elämänkokemuksen.”
Elintehtiöstä tulee tehtiön superlatiivi, joka johdattaa olemassaolon
alusta loppuun – tehokkaasti ja miellyttävästi. Mutta minkälaisia työn
sekä koulutuksen ulkopuolisia tehtiöitä siihen sisällytetään?
”Lisätyt tehtiöt voidaan jakaa ryhmiin”, tehtiöministeri kertoo.
”Sosiaali- ja ihmissuhdetehtiön koskevat vuorovaikutusta toisten kansalaisten kanssa. Vaikuttamistehtiö sisältää yhteiskunnallisen toimimisen
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– poliittisen tiedonhankinnan, aktivistitoiminnan sekä tietenkin äänestämisen. Kulttuuri- ja kokemustehtiöt tuovat antoisia ja mieleenpainuvia
viihdekokemuksia.”
Tiedustelen ministeriltä konkreettisia esimerkkejä, sillä on selvää, että
juuri niitä hän pohtii – Koskela ei tyydy merkityksettömiin abstraktioihin.
”Valmistelemme juuri tarkkoja kuvauksia yksittäisistä tehtiöistä. Eilen valmistui ystävyystehtiökaari, jonka ensimmäisessä tehtiössä solmitaan
elinikäinen ihmissuhde ja seuraavissa sitä kehitetään.”
Tehtiöministerin valkoinen kissa sähisee minulle. Villipeto, jonka kesyttämiseen pystyisi vain Koskelan tarmo. Kysyn, kuinka laitoksella on
kokeiltu ratkaista päällekkäisten tehtiöiden ongelmaa. Koulutustehtiötietokanta ei vielä tue ominaisuutta, mutta se kuulostaa välttämättömältä.
Koskela: ”Koska pohdimme myös työelämän tiiviimpää integraatiota
koulutukseen, vaikutti todellakin tärkeältä selvittää useiden päällekkäisten tehtiöiden mahdollisuus. Emme halunneet kadottaa tehtiöjärjestelmän
yksinkertaisuutta ja selkeyttä, jotka takaavat koulutuksessa sen, että opiskelijalla tähtää samanaikaisesti vain yhden tehtiön suorittamiseen. Päädyimme malliin, jossa opiskelu, työelämä sekä eri elintehtiöt toimivat rinnakkain. Joinakin päivinä opiskelija käy oppilaitoksilla, mutta toisina
saattaa suorittaa elintehtiötä tai yksittäistä työtehtiötä.”
Työtehtiöiden sisällyttäminen koulutukseen kuulostaa loistoidealta, joka varmistaa, että tehtiöstä saa riittävät eväät elämään. Tehtiöministeri
kertoo, että se oli suunnitelmissa jo aiemmin.
”Työtehtiö osoittautui pitkäaikaisemmaksi projektiksi kuin eriasteiset
koulutustehtiöt, joten avasimme tehtiötyyppiset oppilaitokset ilman työtehtiöitä. Mutta kun työtehtiöprojekti etenee ensimmäiseen vaiheeseensa, jossa
kaikki valtiolliset työpaikat käyttävät tehtiöjärjestelmää, palaamme koulutustehtiöön ja katsomme uudestaan mahdollisuuksia työtehtiöiden lisäämiseen osaksi pakollista koulutusta.”
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Monia pyyntöjä on tullut myös koulutustehtiölistan päivittämisestä.
Varsinkin joistakin historiatehtiöistä halutaan eroon, kun taas toisten mielestä tärkeitä tapahtumia jää vaille minkäänlaista käsittelyä.
Tehtiöministerin katse porautuu minuun. ”Ymmärrettävistä syistä laitos keskittää resurssinsa työtehtiön toteuttamiseen sekä elintehtiön valmisteluun. Vuodenvaihteen laitosuudelleenjärjestelyssä tehtiölaitos halkaistaan
kolmeen osaan: koulutustehtiölaitokseen, työtehtiölaitokseen sekä elintehtiölaitokseen. Byrokratian hitauden vuoksi koulutustehtiöuudistukset eivät
ole aivan vielä ajankohtaisia, mutta työryhmän perustamisesta on keskusteltu.”
Ministerin sihteeri saapuu huoneeseen ja ilmoittaa minulle, että haastattelu on päättynyt. Luon vielä viimeisen katseen Saara Koskelaan – tehtiöministeriin, jonka johdolla koko yhteiskuntarakenne mullistetaan täysin. En voi olla ajattelematta itsekseni, että historiaa tehdään juuri täällä
– tässä huoneessa, noiden nerokkaiden aivojen sopukoissa.
Hanna tajusi olevansa artikkelin jäljiltä vielä tajuissaan, ihme kyllä. Byrokratia-asiat olivat hänestä puuduttavia (yksi syy
siihen, että hän oli kouluttautunut insinööriksi), mutta vielä
puuduttavampia olivat tehtiöön liittyvät asiat. Ja byrokraattinen taustakohina tehtiöstä? Onneksi olkoon, valtion kidutuslaitoksen asiantuntijat, olette löytäneet täsmäaseen Hanna Lehtosen mielenterveyttä vastaan.
Teleportaatiojonossa oli enää yksi hänen edellään. Aamulla
teleportaatiovuorojen myöhästymiset ja muut ongelmat olivat
niin yleisiä, että ne oli pakko ottaa huomioon osana työmatkaa.
Miksei hallitus voinut kytkeä kansalaisten asuntojen teleportaatiolaitteistoa suoraan työpaikalle (tai ainakin vähän lähemmäs)?
Hanna ei keksinyt siihen mitään järkevää syytä, mutta toisaalta
hän ei tiennyt, miten teleportaatio oikeasti toimi, joten..
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Ei kun keksi sittenkin.
Byrokratia, nimittäin.
Ehkä teleportaatiolaitoksella oli valtuudet koskea vain teleportaatioasemiin, ja muutos odotti jokavuotista laitosuudelleenjärjestelyä... tai ehkä maankäyttölaitos oli ollut toimintakyvyttömänä kauan aikaa, ja käsittelyjonossa oli teleportaatiolaitoksen luvanpyynnön lisäksi tuhansia vielä turhempia asiakirjoja.
Sen Hanna vielä sieti, että byrokratia, tuo kurja petturi, tuhosi hänen elämänsä. Mutta hänen malttinsa loppui siinä kohtaa, kun byrokratia iski pitkät kyntensä hänen työhönsä. Joku
kaavakkeiden sekasortoko oli neuroverkkolaitoksenkin ongelmien takana?
Viimein neuroverkkologi pääsi teleportaatiokoppiin ja läimäisi sen oven kiinni. Jos byrokratialla olisi naama, hän löisi
sitä naamaan, mutta ainakin toistaiseksi abstraktit konseptit eivät äkillisesti muodostaneet fyysisiä olemuksia, joita sopi motata lärviin.
Hanna ei teleportaation tavanomaista suuremmasta aikataulujätöstä huolimatta ollut edes myöhässä töihin, koska käveli nopeammin aina vihastuneena. Siitä tuskin olisi hyötyä, koska Anita oli aina myöhässä, ruuhka-aamuina niin paljon, että
Hanna epäili tämän tekevän sen tahallaan. Potkuja kukaan ei
saanut, koska teleporaatioruuhkien vuoksi miltei kaikki työssäkäyvät aikuiset olivat myöhässä. Tehtiöikäiset olivat pienen
lukumääränsä vuoksi onnekkaampia.
Neuroverkkolaitoksen tyylikäs aula oli tällä kertaa vailla toimittajaparvea. Olivatkohan ne siirtyneen Helsingin yleistehtiölle? Hanna ei muistanut valistaneensa lapsiaan koskaan oikeasta
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toimittajaetiketistä (eli siitä, että niiden häiritessä liikaa sai lyödä päähän), joten toivottavasti Zyrbop ja Konsta selviäisivät.
Työpäivä alkoi valtiollisilla laitoksilla aina kahvitauolla,
koska valtion selvitysten perusteella sekin paransi työntekijöiden tuottavuutta jollakin marginaalisella prosenttimäärällä.
Hannasta oli todennäköisempää, että joku korkea-arvoinen poliitikko oli halunnut juoda aamukahvinsa töissä, mutta saattoi
havainto olla tottakin. Valtion selvityksistä ei koskaan tiennyt.
Huoneessa oli vain eräs huonosti helsinkiä puhuva työntekijä, jonka Hanna muisti vain sen seikan perusteella. Hän olisi
voinut kuvailla miestä ulkomaalaistaustaiseksi, jos ulkomaalainen olisi ollut mielekäs käsite viimeisten tuhannen vuoden aikana. Eiköhän neuroverkkolaitos kuitenkin tiennyt, kenet palkkasi, joten Hanna oli antanut asian olla.
”Huomenta, Iskyateb”, Hanna tervehti.
”Huo... menta”, hintelä mies tervehti takaisin. ”Al-kaa
pian... tyopäivä.”
”Niin tekee”, Hanna vastasi ja laittoi kahvinkeittimen päälle. Iskyateb palasi hiljaiseen mietiskelyyn, eikä Anitaa luonnollisesti näkynyt, joten juotuaan ensimmäisen päivän monista kahviannoksistaan Hanna päätti poiketa johdon puheilla ennen
työpäivän virallista alkua.
Kahden täysin erillisen neuroverkkoprojektin ei ollut mahdollista toimia yhtäkkiä samalla tavalla minkään muun prosessin kuin suoran sabotaasin toimesta. Oli syy mikä tahansa (Hanna kohdisti epäilynsä ensimmäiseksi laitoksella yleensä
parveileviin toimittajiin, jotka saisivat sabotaasista oivan skandaalin), saattoi olla aiheellista edes ilmoittaa. Mitä tapahtuisi
jo nyt melko optimistiselle aikataululle, jos joku ulkoinen taho
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hidastuttaisi tuotteiden valmistusta entisestään?
Hanna näpsäytti päälle holonäyttönsä (akkua kolmekymmentä prosenttia jäljellä), sillä johdon tilat sijaitsivat laitoksen
syvemmissä osissa, joihin tavallisilla työntekijöillä ei yleensä ole
asiaa. Ilman karttaa ei selvinnyt. Omien vakiopaikkojensa sijainnit neuroverkkologi kyllä tunsi, mutta koko laitos vaikutti
niin laajalta, että Hannalla oli syytä epäillä sen jatkuvan maan
alle.
Mitä syvemmälle laitoksen syövereihin hän eteni, sitä hämärämmäksi muuttui valaistus. Myös satunnaiset huonekalut,
kuten karut puutuolit ja muoviset huonekasvit, katosivat käytäväkuvasta. Tunnelma oli vähintäänkin luotaantyöntävä, mutta
Hannan holonäytön ystävälliset ohjeet pitivät hänet poissa liian
kielletyiltä alueilta. Neuroverkkolaitoksen syvimpiin salaisuuksiin tutustuminen oli loistava tapa saada julkinen poliisi tappamaan itsensä, perheensä ja kaikki, joihin oli koskaan tutustunut
ja joista oli koskaan välittänyt.
Nyt Hannan eteen ilmestyi ovi, joka vaati sisäänpääsyyn
avainkortin. Sellainen Hannalla tietenkin oli. Tällaiset turvatoimet tuntuivat melko turhilta, kun hallitus tiesi joka tapauksessa
jokaisen kansalaisen tarkan olinpaikan teknisten laitteiden paikantimista, mutta ehkä tämä osa laitoksesta oli jäänne ajoilta
ilman niin suurta teknologista kehitystä. Hanna yritti muistella historiatehtiöistään, koska valtio oli tehnyt paikantavan laitteen mukanakantamisen pakolliseksi. Kai siitä oli jo aika paljon
aikaa?
Loogisin johtopäätös oli se, että laitosta oli käytetty ennen
johonkin muuhun.
Lyhyen kävelymatkan jälkeen holonäyttö ilmoitti, että Han-
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na oli saapunut perille. Näytön naisääni oli lausumassa uutta valtion tiedotusta, mutta Hanna sammutti laitteen nopeasti (säästääkseen akkua, hän ajatteli valtion ajatustenlukijoiden
mieliksi). Oikeasti holonäytöstä olivat tietenkin päällä kaikki
vakoilutoiminnot, ja niitä oli aika paljon, joten sammuttamisen vaikutus akunkestoon jäi aika pieneksi.
Hannan ei edes tarvinnut koputtaa oveen, koska avainkortin käytön huomannut tai valtiolta Hannan sijainnin saanut
laitoksen johtaja oli häntä vastassa ja avasi sen valmiiksi.
”Hanna Lehtonen?” vanhanoloinen mies sanoi. Viimeistään tämä varmisti sen, että jompaakumpaa tarkkailumekanismia oli käytetty, koska näin suuren laitoksen johtajalla ei ollut
minkäänlaista mahdollisuutta muistaa kaikkien alaistensa nimiä. Hanna ei muistanut käyneensä tilassa koskaan aiemmin,
vaikka olikin saattanut nähdä miehen vilaukselta hakiessaan
töitä.
”Kyllä olen”, hän varmisti ja astui sisään miehen viitoittamana.
Tämä huone oli sisustettu henkilökohtaisemmin kuin monet niistä muka-toimistoista, jotka olivat vain taukotilojen kaltaisia, yksinkertaisia huoneita, joissa ihmisjoukot kokoontuivat. Täällä oli vankanoloinen kirjahylly, jonka kirjamäärä oli
todennäköisesti suurin, jonka Hanna oli eläessään nähnyt (niitä oli ainakin viisikymmentä). Toisella seinällä oli samanlainen
kaappi, jonka hyllyllä lepäsi kehystettyjä valokuvia.
Miksi johtaja ja tämän viihtyisä toimisto oli suljettu tänne, kauas laitoksen byrokraattisesta täydellisyydestä, jonka joka
osasta minimaalisuus ja käytännönläheisyys uhkuivat? Hanna
arveli tilan olevan jäänne vanhemmilta ajoilta. Sellaisilta, joina
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tehokkuus ei ollut ollut ainoa vähänkään arvostusta nauttiva
käsite.
”Istuudu, ole hyvä”, mies sanoi ja siirtyi työpöytänsä takaiselle vihreälle nojatuolille. Hannan istuimeksi jäi vähemmän
tyylikäs mutta kuitenkin viihtyisä jakkara.
”No niin. Mistä haluaisit puhua, Hanna Lehtonen?”
Hanna katsoi eteensä ja yritti arvioida, näkikö vilpittömästi laitoksen toiminnasta välittävän miehen, joka ottaisi vastaan
hänen huolenaiheensa vaiko hallituksen välikäden, joka hiljentäisi epäilytkin siitä, ettei kaikki olisi kunnossa.
”Minusta tuntuu, että laitosta yritetään sabotoida”, Hanna
sanoi lopulta.
Johtaja nyökkäsi, mutta hänen ilmeestään ei voinut tulkita
mitään.
”Syytöksesi ovat kovin vakavia. Onko sinulla todisteita?”
”Epäilyni alkoivat siitä, kun kahden eri projektin neuroverkot näyttivät yhtäkkiä saaneen saman virheen”, Hanna sanoi.
”Minä ja työtoverini arvioimme tiskaukseen erikoistunutta neuroapulaista. Aluksi se vaikutti selviytyvän kokeesta hyvin, mutta sekosi yllättäen ja särki astioita. Sen jälkeen tauolla toinen
työryhmä kokeili asioidenhoitoprojektia käskemällä sitä hakemaan meille kahvia, mutta koekappale katosi matkalla. Kun
kävin kahvilassa hakemassa juomat itse, työntekijä kertoi, että
sekin oli rikkonut astioita.”
”Vai niin”, sanoi johtaja pohdiskelevasti. ”Vai niin.”
Hanna ei muistanut, kuuluiko johtaja niihin, jotka tunsivat
alaistensa tekemää työtä edes vähän vai niihin, jotka vain tottelivat hallituksen käskeyjä ja jättivät käytännönasioiden järjestelyn komentohierarkiassa alemmille. Hänen havaintonsa tuskin
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vakuuttaisi johtajaa, jos tämä olisi pihalla neuroverkkoteorian
perusteista.
”Neuroverkkoja kehitettiin itsenäisesti”, Hanna selitti varmistaakseen asian. ”Ne eivät voi kehittää itsenäisesti samoja vikoja, ellei joku syötä niitä tietokantoihin tarkoitukslla.”
”Eikö kyse voi siis olla pelkästä virheestä?”
Johtaja ei siis uskonut häntä.
Hanna huokaisi mielensisäisesti.
”Se on epätodennäköistä. Kyse oli kokonaisesta toimintopaketista, joka mahdollisti toiminnon, jota kukaan työntekijä
ei itse ohjelmoinut. Siitä olen varma, ettei kyseessä ole sattuma.”
”Valitettavasti asiaan puuttuminen on byrokraattisesti raskas operaatio”, mies sanoi. ”On epätodennäköistä, että hallituksella olisi halua puuttua asiaan – saati minulla riittävästi työtunteja – ellei lisää havaintoja ilmaannu.”
”Tämä vaarantaa koko julkaisuaikataulun”, Hanna huomautti pystymättä peittelemään äänestään orastavaa äkäisyyttä.
”Se on jo nyt tiukka. Jos laitoksella vaikuttaa lisäksi mystinen
sabotoija, aikataulun pysymisestä ei ole lainkaan toivoa.”
”Viimeisen viikoittaisen arvion mukaan kaikki edistyy
suunnitellun mukaisesti.”
”Siltä se ehkä näyttää byrokraattisesti korkeimmalta askelmalta”, sanoi Hanna. ”Oikeasti tuotteet eivät ole lähelläkään
mitään, mitä voisi kutsua valmiiksi. Olin eilisiltana katsomassa
neuroautojen kokeilua. Jotta aikataulut pitäisivät, tässä vaiheessa tuotteen pitäisi olla jo valmis ja pitkällä turvallisuustestauksissa. Voitko arvata, miten kävi? Risteyksessä neuroautot ajoivat
suoraan toisiaan päin! Olen pahoillani, mutten mitenkään voi
olla samaa mieltä aikataulujen pitämisestä.”
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”Voin pyytää neuroautotyötyhmältä uuden tilannearvion”,
johtaja sanoi rauhallisesti. ”Kuitenkin se väistämättömästi vain
tuhlaisi heidän kallisarvoista aikaansa. Minä en yksittäisenä ihmisenä voi tietää, mitä kaikkea laitoksen eri osastoilla tapahtuu, mutta luotan neuroautojen projektijohtajaan. Puhuin hänen kanssaan viimeksi toissapäivänä, ja hän vakuutti, että–”
”Voi vakuuttaa mitä lystää!” Hanna ärähti. ”Totuus on se,
etteivät neuroautot ole valmiita. Mikään ei ole valmista. Kotitalousneuroverkko katkaisi pään nukelta, jonka oli tarkoitus esittää lasta työskentelytilassa. Neuroautot ajavat surutta yli vanhusten ja kissojen. Neurojääkaappi säätää lämpötilat miten sattuu ja pilaa kaikki ruoat jopa kaksinkertaisella nopeudella verrattuna vakiolämpötilaan. Neuroimuri on liiankin kiintynyt
mallinukkeperheen vauvaan, jonka se–”
”Riittää, riittää”, johtaja sanoi tiukasti. ”Lopullisen vastuun
projekteista kannan kuitenkin minä, ja pyytäisin luottamusta
arviointikykyyni. Mikäli tietyn projektin tila huolettaa, suosittelen ottamaan yhteyttä ensiksi osaston välijohtajiin, jotka voivat kertoa tilanteesta tarkemmin. Minä tunnen vain aikataulut
ja arviot niiden edistymisestä. Jos sinulla ei ole muuta, voit poistua.”
Hannalla oli muuta. Hanna halusi huutaa, huutaa kovaa,
ja haukkua kaikki työntekijät, jotka eivät olleet hän alkaen johtajasta ja päättyen siivoojaan, joka luuttusi taukohuoneet aina
huolimattomasti ja jätti toisinaan valtavia kahvitahroja huomiotta.
Mutta Hanna ajatteli myös työpaikkansa säilyttämistä, ja
vielä enemmän hän ajatteli sitä, ettei hallitus lähettäisi julkista
poliisia ampumaan hänet ja heittämään ruumiin mihin valtio

111
murhatut kansalaiset ikinä heittikään. Siispä hän nyökkäsi yrittäen vaikuttaa mahdollisimman rauhalliselta, käveli yhä rauhallisena ovelle ja asetti oven kiinni täysin rauhallisesti.
Ehkä oli parasta palata töihin. Siellä oli oikeasti ihmisiä,
joille Hannalla oli valtuudet huutaa! Ajatus oli suorastaan hurmaava, joten neuroverkkologi suuntasi nopeat askeleensa sinne,
mistä kuvitteli tulleensa. Holonäytön akku oli melko todennäköisesti vaarallisen lähellä sammumispistettä, joten hän turvautuisi siihen vain hätätilanteessa. Kuinka vaikeaa neuroverkkolaitoksen alla suunnistaminen muka voisi olla?
Kävi ilmi, että neuroverkkolaitoksen alla suunnistaminen
oli itse asiassa aika vaikeaa.
Hanna ei tiennyt, syyttääkö melkein identtiseltä vaikuttavia
käytäviä vai opasteiden ärsyttävää puutetta, mutta alta aikayksikön hän oli auttamattoman eksyksissä. Jokainen hämärän sinisellä valaistu käytävä ja mutka oli täysin vailla ominaispiirteitä,
jokainen vastaantuleva avainkorttia vaativa ovi vain sai hänet
sekaisin siitä, kulkiko ympyrää vai oliko siirtynyt alueelle, jossa
oli enemmän ovia.
Tulomatkalla hän muisti kulkeneensa vain yhden läpi, mutta tämän reitin varrella oli ollut ainakin neljä. Lisäksi hän oli
ohittanut useita sellaisia, joihin hänen avainkorttinsa ei ollut
kelvannut. Mitä sekin tarkoitti? Oliko täällä maan alla salaisia työpisteitä, joilla kehitettiin hallituksen mystisiä ja uhkaavia neuroverkkoprojekteja, kuten... kuten... Hanna ei keksinyt
yhtään esimerkkiä.
Neuroverkkoaseita?
Ei, kuka tarvitsi aseita, jos maailmassa oli vain yksi kaupunki.
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Hanna oli jo nöyrtymässä ja katsomassa reitin holonäytöstään, kun huomasi arkkitehtuurin muuttuvan. Hänen täytyi olla oikeilla jäljillä.
Paitsi että arkkitehtuuri ei muistuttanut neuroverkkolaitosta.
Hanna kurtisti kulmiaan.
Käytävän päässä oli opaste, joka ilmoitti, että hänen sijaintinsa oli MEDIALAITOS. Hanna muisti kuulleensa laitoksesta,
muttei koskaan ollut käynyt siellä, mikä päti myös suurimpaan
osaan muistakin epäselvistä ministeriöistä ja valtuustoista, joita kupoli oli pulloillaan. Medialaitos sijaitsi kuitenkin samalla
alueella kuin neuroverkkolaitoskin, ja Hanna muisti kävelleensä sen läheltä joskus poikettuaan tavallisimmalta työmatkareitiltään.
Hän voisi palata maan alle ja etsiä tiensä takaisin neuroverkkolaitokselle, vaikka holonäytön avulla... mutta toisaalta maailman huonoimmin suunnitellun laitteen akku loppuisi jo puolimatkassa ja hän löytäisi takaisin ulkokauttakin, todennäköisesti nopeammin. Hänen täytyisi vain livahtaa rakennuksen läpi
mahdollisimman huomaamattomasti.
Mitään turvatoimia ei näkynyt, joten Hanna livahti sisään.

Luku 8
Konsta vilkaisi holonäytöltään tehtiötä, joka hänen oli suoritettava seuravaksi. Hän oli jo tehnyt eilisen aineistotehtiönsä
ja päässyt läpi heikoimmalla hyväksytyllä arvosanalla (5-), mikä oli sekä oikeuttanut että pakottanut siirtymisen seuraavaan
tehtiöön.
Sitten oli luvassa... terveystehtiö. Niitäkin Konsta inhosi,
tosin ei niin paljon kuin aineistotehtiöitä. Oikeastaan hän vähintään inhosi kaikkia tehtiöitä, mutta terveystehtiöt olivat kai
silti tavallista ikävämpiä.
Hän käveli halki oppilaitoksen ja saapui oikean luokkahuoneen edelle. Xcvbn oli poissa, mutta kaikki muut Konstan punatähtituttavat olivat paikalla, joten kyse ei ollut mistään isommasta poikkeusjärjestelystä. Konsta mietti hetken, pitäisikö hänen kiinnostua tai peräti huolestua Xcvbn:n poissaolosta, mutta lopulta hän ei päättänyt tehdä kumpaakaan. Opiskelijoita oli
usein poissa, sillä tehtiö ei varsinaisesti kannustanut aktiiviseen
opiskeluun. Monelta yksinkertaisesti puuttui motivaatio tulla
joka päivä koululle, ja Konstan täytyi myöntää, että kuvaus pä113
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ti toisinaan häneenkin.
Samoin poissa oli Zyrbop, joka saattoi olla sairas tai muuten
estynyt. Joka tapauksessa sisko oli todennäköisesti kotona aivan
tavallisista ja epäjännittävistä syistä, kuten ihmiset yleensäkin.
Elämässä tapahtui harvoin mitään mielenkiintoista – Konsta
ei edes muistanut, koska oli viimeksi opiskellut jonkin mieluisan tehtiön tai tehnyt mitään muutakaan, joka olisi tuottanut
hänelle huomionarvoisen suurta mielihyvää.
Pahinta asumisessa kamalassa dystopiassa ei suinkaan ollut
se, että julkinen poliisi saattoi tappaa koska tahansa vaan pikemminkin olemisen sietämätön tylsyys.
Konsta asettui työtilaansa, joka oli varusteltu tavallisilla
tarvikkeilla, kuten koepaperilla, vastauslomakkeella, kynällä sekä kumilla. Joltakulta oli jäänyt laskutikku edellisesti
matematiikka- tai fysiikkatehtiöstä, joten Konsta päätti lisätä sen omaan koulutarvikekokoelmaansa. Eipä hän osannut
käyttää laskutikkua, mutta aina voisi tulla esseetehtiö, joka
vaati laskutikun syvimmän olemuksen paljastamista. Sen lisäksi oikean omistajan etsiminen oli hyödytöntä, sillä kaiken
lisäksi uuden saattoi tilata valtiolta niin helposti, ettei laskutikun ottamista voinut laskea kovinkaan suureksi eettiseksi
epäoikeudenmukaisuudeksi.
Tehtiön aihe käsitteli näemmä vanhenemista sekä vanhustenhoitoa. Kuulosti käytännönläheiseltä ja jopa tarpeelliselta aiheelta, mutta ei tehtiössä tietenkään opetettu mitään, vain tehtiin kokeita. Siispä Konsta päätti noudattaa oppimisympäristönsä tapoja, otti kynän käteensä ja sovelsi jälleen ainoaa opiskelutekniikkaa, jolla pääsi tehtiössä minkäänlaisiin tuloksiin:
arvaamista, tuota vanhaa kunnon intuitiota.
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1. MIKÄ ON ELÄKEIKÄ, JA KUINKA SE ILMENEE
NYKY-YHTEISKUNNASSA?
Oliko tämä taas niitä tehtiön kuuluja kompakysymyksiä?
Konsta oli aika varma, että eläke oli ainakin joskus tarkoittanut
töiden loppumista, mutta enäähän sille ei ollut tarvetta, sillä
edistynyt lääketiede takasi jokaiselle rajoittamattoman eliniän
(ainakin, jos julkinen poliisi ei katsonut parhaaksi murhata).
Siispä Konsta kirjoitti niin.
2. KUVAILE LYHYESTI TIETEELLISIÄ LÄPIMURTOJA,
JOTKA JOHTIVAT KUOLEMATTOMUUDEN SAAVUTTAMISEEN.
Seuraava kysymys vaikutti vaikealta arvata oikein. Miten lääketiede teki ihmisistä kuolemattomia? Konsta ei tiennyt, koska
hän ei ollut vielä siinä iässä, että valtio olisi lähettänyt hänet
kyseisiin toimenpiteisiin.
Ketkä sitten olivat tarpeeksi vanhoja? Poliitikot ainakin,
puolet eivät näyttäneet koskaan eläneetkään. Ja mitä politiikoille tehtiin? Konsta muisteli, että suurimpaan osaan ainakin
asetettiin sisäinen laserase, mutta se ei välttämättä vaikuttanut
kuolevaisuuteen. Paitsi ehkä siten, että julkisen poliisin tai kenenkään muunkaan oli huomattavasti vaikeampaa tappaa ympäriinsä laseria säteilevää lainrikkojaa. Siispä Konsta kirjoitti
sen, kyllästyi pohdintaan ja siirtyi seuraavaan kysymykseen.
3. LUETTELE TOIMENPITEITÄ, JOILLA YKSILÖ VOI
VAIKUTTAA TERVEYTEENSÄ.
Hallituksen alituisesti lähetettävistä propagandaviestesitä
Konsta osasi vastata valtion tottelemisen, mutta muista seikoista hänellä ei ollut aavistustakaan. Varmuuden vuoksi hän
laittoi myös työnteon, koska sitä kaikki ainakin tekivät ja elivät
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ikuisesti.
Loppukokeessakaan ei ilmennyt mitään erityisen kiinnostavaa. Jälleen kerran Konsta joutui toteamaan, että olisi ollut
hyödyllistä oppia edes jotain konkreettista maailmasta, jossa
eli, eikä vain arvata tehtiön kokeeseen, kunnes pääsi siitä läpi. Toisaalta oikean tiedon painaminen päähänsä saattoi olla
yhtä puuduttavaa kuin tuhansien tehtiöiden suorittaminen, ehkä jopa pahempaa, jos tehtiöt joutuisi kuitenkin suorittamaan.
Onneksi sentään valtio ei pakottanut tekemään niin.
Jälleen yksi tehtiöpäivä oli suoritettu. Vanhuutta käsittelevästä tehtiöstä hän tuskin oli päässyt läpi, mutta ainakin
aamun aineistotehtiö oli onnistunut. Askel oli pitkällä opintiellä mitätön, mutta ainakin suoritettujen tehtiöiden summa
1+1+1+1+...+1 kasvoi rajatta. Sen Konsta olisi tiennyt ja osannut todistaa, jos olisi opiskellut matematiikkatehtiöihinsä
eikä vain kirjoittanut vastauslomakkeeseen erilaisia symboleja,
kunnes oli läpäissyt tehtiön.
Ulko-ovilla oli jälleen tungosta. Tuntui epäjohdonmukaiselta, että tehtiöpäivän päätteeksi hidastelijat tapettiin, kun muutoin oli seurauksena vain poissaolo sen päivän tehtiöistä. Toisaalta niillä opiskelijoilla, jotka olivat päässeet sisään asti, ei kai
ollut enää tekosyitä olla lähtemättä pois. Eikä kukaan koskaan
poislähdöstä myöhästynytkään, joten Konsta ei tiennyt, oliko
tappouhkaus silkka uhkaus vai jotain vakavampaa.
Konstan puhelin soitti saapuneen viestin merkkiäänen. Samaista melodiaa ei tullut hänen holonäytöstään, koska sen akku
ei ollut selviytynyt kuuden tunnin koulupäivästä. Kännykästäkin tuppasi loppumaan akku ärsyttävän usein. Joskus Konsta
toivoi, että hallitus keksisi viestinnälle analogisen korvikkeen
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samalla tapaa kuin laskutikun laskimelle, mutta toisaalta useimmat viestit eivät sisältäneet mitään järin kiinnostavaa tai hyödyllistä. Hän sai paljon viestejä hallitukselta, mutta käytännössä ei
ollenkaan vaikkapa vanhemmiltaan, koska nämä saapuivat kotiin niin myöhään eivätkä oikeastaan edes tienneet, missä heidän lapsensa liikuskelivat.
Ei sillä, että lasten liikkeillä olisi ollut jotain väliä. Ei kupolista poiskaan päässyt, ja sekä Hanna että Jari olivat sen verran
merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, että kummallakin
lieni pääsy valtion kansalaisten olinpaikkoja käsitteleviin tietokantoihin hätätapauksissa, joita ei milloinkaan sattunut.
Konsta lopetti sisäisen monologinsa ja katsoi viestin.
Hei, onko siskoasi näkynyt koulussa? Pyydä lähettämään viesti heti.
–Jari
Helsingin yleistehtiön opiskelija vastasi takaisin, että ei, ei
ollut näkynyt, ja jätti vastaamatta takaisin, ettei asia häntä liiemmin kiinnostanut. Kunnossahan sisko oli, sillä kupolin sisällä ei milloinkaan tapahtunut mitään vaarallista – se olisi ollut
myös kiinnostavaa, mikä oli selvästi mahdotonta.
Usein Konstaa ei huvittanut tehdä mitään erityistä tehtiön
jälkeen, ja myös Xcvbn oli ollut selittämättömästi poissa, joten
hän otti suunnakseen teleportaatioaseman.
Ja kodin. Ja sängyn.
Vaikka tulisi vallankumous tai maailmanloppu, Konsta
Lehtosen ja tämän unien väliin ei saisi asettua mikään. Edes
se oli epäjohdonmukaisessa, pelottavassa ja horjahtelevassa
yhteiskuntarakenteessa varmaa.
*

*

*
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Jari Lehtonen otti suunnakseen hämärästi valaistut tunnelit, jotka levittäytyivät totuudenmuuntelulaitoksen alla. Hän itse oli
käynyt johtajan puheilla ensi kertaa vasta eilen, mutta muutama
hänen työtovereistaan oli joskus maininnut käyneensä miehen
toimistossa. Yleensä niin meneteltiin, kun muunneltavaksi tuli
jotakuta työntekijää henkilökohtaisesti koskettava tieto.
Niin oli Jarille käynyt eilen.
Holonäytössä oli kätevästi sovellus, joka antoi hänelle oikean kulkureitin läpi sokkeloisten käytävien. Miksi ne oli rakennettu näin vaikeakulkuisiksi? Jarille ensiksi mieleen tulleet
teoriat olivat salaiset työtilat maan alla sekä toimittajien sekä
muiden tunkeilijoiden eksyttäminen. Totuudenmuuntelija tarkisti sovelluksen turvallisuusluokituksen, ja totta tosiaan, sitä
tarjottiin vain tiettyjen laitosten työntekijöille.
Hänen vaimonsa valitti usein toimittajista, mutta ne eivät
onneksi parveilleet totuudenmuuntelulaitoksella. Syy saattoi olla se, että laitos ensinnäkin hoiti itse tiedotuksensa, joihin media pääsi käsiksi suoraan internet-sivuilta, ja sen lisäksi ärsyttävimmät toimittajat saatettiin kirjoittaa pois maailmanhistoriasta.
Oikeus muutella historiankulkua sekä totuutta oli toisinaan
mahtava työsuhde-etu.
Se, työn ajoittainen mielenkiintoisuus sekä korkea palkka
olivat ne perusteet, joilla Jari muisti houkutelleensa lapsiansakin... siis lastansa samalle alalle. Konstan elämänsuunnitelmat
olivat lähinnä tehtiön suorittaminen ja nukkuminen, mutta eiköhän valtion pakkotyöjärjestelmä hoitaisi pojan elämän kuntoon. Sekin kuului yhteiskunnan hyviin piirteisiin.
Jari avasi suljetun oven avainkortilla – saman operaation
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hän oli suorittanut eilen – ja saapui pian johtajan huoneen
eteen. Hänen ei tarvinnut edes koputtaa, sillä vanhahko mies
avasi oven oma-aloitteisesti.
”Tervetuloa, Jari! Astu peremmälle.”
Hän sentään muisti alaistensa nimet! Ennen Jarilla oli ollut
tilapäisesti pomo, joka oli sekoittanut työntekijät keskenään ja
yleisestikin käyttäytynyt vähän oudosti. Lopulta nainen oli ilmeisesti saanut jonkinlaisen hermoromahduksen ja kuristanut
erään työntekijän kuoliaaksi.
Sen jälkeen vanha johtaja oli palautettu virkaansa aika nopeasti ja välikohtaus pyyhitty lopullisesti pois historiasta. Siitäkin oli kai jo kauan aikaa... Jari ei mainitun historianvääristelyn
vuoksi voinut tarkistaa asiaa mistään. Se huono puoli oli siinä,
että valtio määräsi totuuden ja tappoi kaikki, jotka eivät olleet
samaa mieltä.
Jari lopetti mielensisäisen yksinpuhelunsa ja totteli käskyä
astua peremmälle. Toimisto oli kirjahyllyineen ja valokuvakollaaseineen melko viihtyisä. Ehkä Jari pääsisi joskus samanlaiseen toimistoon, jos hoitaisi työnsä kunniakkaasti. Näin mainio toimisto oli ainut hänen näkemänsä koskaan, joten niitä
tarjottiin kai vain harvoille ja valituille, mutta aina sai haaveilla. Haaveilu oli dystopiassa avainasemassa, oli joskus selitetty
koulussa.
”Oletko tehnyt, kuten eilen sovimme?” johtaja kysyi.
”Olenhan minä”, vastasi Jari. ”Pysyin asiasta vaiti kotona ja
valmistelin aamulla tietomuuntelun. Voin lähettää sen päätietokantaan yhdellä napinpainalluksella.”
”Erinomaista, erinomaista”, mies sanoi. ”Arvostan alaisissani luottamusta, Jari, minä todella arvostan sitä. Et uskoisi,
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kuinka huonosti jotkut ovat reagoineet, kun olen pyytänyt heitä pyyhkimään oman lapsensa historiasta.”
Jari pudisti päätään pahoittelevasti. Uskomatonta, kuinka
jotkut saattoivatkin kieltäytyä tottelemasta valtiota – vielä sen
jälkeen, kun se tarjosi mieluisan työpaikan, mukavan palkan sekä suhteellisen vapauden tehdä mitä tahansa, kunhan ei ajatellut mitään väärää, poistunut kupolista tai tehnyt mitään muutakaan yleistä yhteiskuntarauhaa rikkovaa.
”Onneksi me ymmärrämme, että täydellinen luottamus hallituksen ja kansalaisen välillä ei ole vain tärkeää”, johtaja jatkoi,
”vaan että se on yhteiskunnan, sivistyksen, koko maailman, ehdoton elinehto. Jos meillä olisi enemmän aikaa ja tieto olisi
julkisempaa, voisin kertoa, kuinka sivilisaatio romahti tuhansia vuosia sitten. Voin kuitenkin taata, ettei niin olisi käynyt,
mikäli yksittäinen taho olisi tunnollisesti määrännyt koko sivilisaatiota ja sen niin kaoottisia liikkeitä.”
”Sen voin uskoa”, sanoi Jari.
”Meidän täytyisi melkein olla onnellisia maailman nykytilasta”, harmaahiuksinen mies huomautti. ”Ei vieraita valtoja,
jotka uhkaisivat yhteiskunnan rauhaa. Ei pulaa resursseista, koska edistyneellä tieteellä voimme tehdä melkein mitä tahansa. Ei
vanhenemista, ei kuolemaa. Jokaiselle huippulaatuinen koulutus sekä terveydenhuolto. Tunnen maailmanhistoriaa vain pintapuolisesti, mutta uskaltaisin silti väittää, että kuka tahansa
satunnainen maailmanhistoriasta valittu henkilö pitäisi yhteiskuntaamme täydellisenä paratiisina.”
”Eiköhän”, myönsi Jari. ”Minä ainakin olen sitä mieltä. On
kunnia vastata valtion ehkäpä tärkeimmästä tehtävästä.”
”Juuri siksi totuudenmuuntelua voikin nimittää”, johtaja
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sanoi. ”En ole tarkistanut asiaa, mutta sopisi toivoa, että tehtiön
nykyisessä opetussuunnitelmassa käsitellään George Orwellin
mestariteosta 1984, joka kuvasi hyvinkin nyky-yhteiskunnan
kaltaista maailmaa jo tuhansia vuosia sitten. Kuvittele, kuinka
viisas mies Orwell oli keksiessään jotain niin hienoa! Hänen
yhteiskuntajärjestelmässään kuvattiin jo esimerkiksi totuudenmuuntelua sekä kansalaistarkkailua mittakaavassa, johon mikään senaikaisista valtioista ei kyennyt. Kirja on erinomainen
lukukokemus. Se kertoo miehestä, jonka elämää on kohdata
tragedia: hän melkein vieraantuu yhteiskunnasta ja alkaa kyseenalaistaa sen käytänteitä. Hirvittävää! Onneksi hän löytää
lopussa luottamuksensa valtioon ja palauttaa elämänsä oikeille
raiteille.”
Jari muisti tutustuneensa joskus kirjaan. Se oli totuudenmuuntelulaitoksella työskentelevälle melkein pakollista luettavaa, koska opus perusteli niin kertakaikkisen mainiosti, miksi
totuudenmuuntelu on jokaisen edistyneen yhteiskunnan piirre.
”Olen todellakin iloissani siitä, että jotkut vielä ymmärtävät, kuinka tärkeää ja välttämätöntä ehdoton auktoriteetin totteleminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta”, johtaja sanoi. ”Arvokkaana työntekijänä voit ehdottomasti odottaa, että
sinulle vielä myönnetään jokin ylempi arvo.”
Jari nyökkäsi tyynesti, mutta hänen sisällään jokin hypähti
onnesta. ”Hienoa, että katsotte minut sopivaksi.”
”Nyt lieneekin viisainta laittaa suunnitelmamme käyntiin”,
johtaja ehdotti. ”Varmistan vielä silkoista muotoseikoista, että
olet totellut sopimustanne. Onko totta, ettei ainutkaan perheesi
jäsen tiedä mitään?”
”Ei tiedä”, Jari vahvisti. ”Olen varma, etten puhunut vai-
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molleni, ja lapseni olivat... siis oli jo nukkumassa, kun tulin
kotiin. Aivan kuten sovimme.”
”Asianomaisesti hoidettu”, johtaja kehui. ”Nyt varmistamme muutaman muun seikan. Onko sinulla mukana holonäyttöä? Omani akku on tainnut päästä loppumaan.”
Jari nyökkäsi nopeasti ja ojensi laitteen johtajalle. Mies näpytteli salasanansa (monta merkkiä, kuten olikin näissä turvallisuusluokissa oltava) ja avasi videokuvan, joka esitti ilmatilaa
kerrostaloasuntojen päällä. Jarista ne näyttivät aika samanlaisilta kuin se, jossa hän itse asui.
”Varmistamme, ettei Zyrbop ole ainakaan kotona”, johtaja
mutisi. Videokuva siirtyi kohti erästä taloa ja pysähtyi sen harmaalle kiviseinälle. ”Kaikki sensorit päälle”, mies käski. Käskyä toteltiin, ja näytöllä lueteltiin pian, ettei asunnossa havaittu ääntä, lämpöjälkeä tai mitään muutakaan merkkiä siitä, että
kukaan olisi kotona.
”Entä sitten?” kysyi Jari.
”Sitten kartoitamme muut paikat, joissa lapsi voisi olla.
Tehtiö on ilmeinen vaihtoehto. Toinen lapsesi on samassa
oppilaitoksessa, vai mitä?”
”Helsingin yleistehtiössä, kyllä”, Jari varmisti. ”Teknisesti
ottaen Konsta ja Zyrbop ovat... olivat rakennuksen eri osissa,
mutta kyllä he näkevät toisensa ainakin aamuisin.”
”Erinomaista. Lähettäisitkö viestin pojallesi?”
”Teen sen.”
Kului hetki hiljaista odottelua. Sitten Jari sai takaisin vastauksen.
”Zyrbopia ei ole näkynyt koko päivänä, sanoo Konsta.”
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”Erinomaista, erinomaista”, johtaja myhäili. ”Eikä milloinkaan maailmanhistoriassa, muista se. Varsin erinomaista. Sitten
seuraakin tärkein vaihe. Lähetä käsky holonäytöllä ja poista historiankirjoista kaikki maininnat siitä, että sinulla ja vaimollasi
olisi koskaan ollut tyttölapsi.”
Jari nyökkäsi hiljaa ja otti vastaan holonäytön, jonka vanha
mies hänelle ojensi, sen enempää päätöstään pohtimatta työnsi
sormensa virtuaaliselle napille ja painoi sen pohjaan asti.
Se oli tehty. Huoneeseen laskeutunut hiljaisuus oli yhtä syvä kuin vastaava tila Jarin päässä, ja pian totuudenmuuntelija
huomasi, että häntä alkoi heikottaa. Johtaja tarjosi kohteliaasti
tuolin, jolle Jari puoliksi istui ja puoliksi kaatui. Hänen päässään oli yhtä tuhjää kuin Helsingin kaupunkibulevardeilla öisin, kädet hikosivat, tyylikäs solmio tuntui yhtäkkiä kiristävän
hänen kaulaansa.
”Lienee parasta, että palaat töihin”, virkkoi johtaja, ”kunhan pääset pystyyn.”
Jari nyökkäsi nopeasti, nousi ylös ja yllättyi siitä, ettei kaatunut, mutta hymyä hän ei onnistunut loihtimaan kasvoilleen
astuessaan ulos ja silmäillessään johtajaa viimeisen kerran.

Luku 9
Zyrbop ei ollut lainkaan yllättynyt siitä, että yö oli tullut nukuttua niin huonosti. Päässä oli pyörinyt liikaa ajatuksia, läpi koko
rauhattoman yön häntä oli pitänyt tiukasti otteessaan ristiriitaiset halut toisaalta juosta mahdollisimman kauas ja toisaalta
olla milloinkaan enää poistumatta sängystä. Mutta juokseminen kovin kauas ei onnistuisi, hän oli muistutellut jatkuvasti
itselleen. Ulos kupolista hän ei pääsisi omin avuin.
Vanhemmat olivat teleportoineet pois tunti sitten. Konsta
oli raahautunut ylös sängystä parikymmentä minuuttia ajassa
taaksepäin, joten hetkenä minä hyvänsä Helsingin yleistehtiön
opiskelija lähtisi kohti oppilaitostaan. Hän ei missään nimessä suostuisi tuhlaamaan kokonaista päivää ja kahta mahdollisuutta suorittaa lisää puuduttavan tylsiä tehtiöitä, joiden avulla
voisi viimein päättää opintonsa.
Käytävältä kuului teleportoimisen ominainen merkkiääni.
Konsta oli viimein lähtenyt, ja Zyrbop oli vapaa tekemään loppuvalmistelut kenenkään huomaamatta. Sängyssä makaaminen
tuntui kieltämättä yhä houkuttelevalta – aavistustakaan levän125
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neisyydestä ei voinut Zyrbopin kasvoilta havaita – mutta hän
vakuutti itselleen, ettei ainakaan parantaisi siten henkistä olotilaansa, ja onnistui kampeamaan itsensä istuuasentoon.
Pitäisiköhän hänen odottaa pari minuuttia siltä varalta, että
Konsta olisi unohtanut jotain (mikä ei ollut kovin harvinaista?)
Zyrbop punnitsi asiaa hetken ja tuli siihen lopputulokseen, että voisi ihan hyvin aloittaa. Velipoika ei ollut ollut kyseenalaistanut hänen myöhästymistään tehtiöstä tähänkään asti, joten
hän tuskin välittäisi siitäkään, että Zyrbop olisikin yhtäkkiä ylhäällä. Konstan nihilistisestä asenteesta oli tällaisissa tilanteissa
paljonkin hyötyä, mutta välillä se kostautui siten, että Zyrbop
myöhästyi häntä odottaessaan tehtiöstä...
… vaikka se elämä taisi jo olla takana.
Zyrbop ei ollut täysin varma, mitä mieltä olla siitä, ettei
astuisi enää koskaan sisään tehtiöön, ei koskaan viimeistelisi
opintojaan. Ei opiskelu hänestäkään mielekkäältä tuntunut,
mutta mistä tahansa tavoitteesta oli vaikeaa irrottautua, jos oli
omaksunut sen niin vahvasti kuin tehtiöopiskelijan täytyi ylläpitääkseen motivaatiotaan. Ei, Zyrbop yhtäkkiä päätti, hänellä
oli asiasta sittenkin mielipide: juuri nyt oli parasta odottaa,
että hän oikeasti pääsisi pois kupolista, ja vasta sitten surra
kadotettua, keskinkertaista elämää.
Kapinallisten yhteiskunta (jos sellaista edes oli) saisi pistää
parastaan ollakseen tehtiön ja tylsien byrokraattisten yksikköjen
täyttämää elämää puuduttavampi.
Sitten Zyrbop lopetti ajatuksiinsa uppoutumisen ja nousi
seisomaan. Välittömästi heräsi halu palata takaisin sänkyyn,
mutta se olisi tuskin auttanut lainkaan – niin hän itselleen
toisti –, joten Zyrbop haparoi valonkatkaisimen käsiinsä ja
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sai huoneensa valaistusta. Rikkaimmissa asuintaloissa oli ikkunoita, mutta täältä ei nähnyt valoisaa aamutaivasta. Yleensä
viimeistään se karkotti viimeisetkin häivähdykset väsymyksestä
kansalaisten mielistä, mikä oli varmaankin keinovalaistuksen
tarkoitus. Zyrbop muisti lukeneensa, että harvat jäljellä olevat
eläimet kupolin ulkopuolella suhteuttavat unirytminsä valoon
eikä toisinpäin, mutta toimihan se näinkin.
Mitä hänen pitikään ottaa mukaansa? Zyrbop muisteli eilen tehneensä listaa ja tuli siihen johtopäätökseen, että hänellä
oli siitä ihan fyysinenkin versio. Muistikuvat eilisestä, jota hän
oli yön aikana parhaansa mukaan yrittänyt paeta, palautuivat.
Ruokaa, hygieniatarvikkeita, kirjoja, sähkölaitteita ja niiden tarvikkeita sekä muutamia muita pikkutavaroita, joiden kerääminen ympäri taloa olisi mukavan mekaaninen työtehtävä. Se vei
huomion pois ikävistä ajatuksista.
Jääkaapilla (se ei ollut neurojääkaapin prototyyppi, joten
ruoat eivät olleet pilaantuneita) Zyrbopin mieleen tuli, että hänen kannattaisi kai syödä jotain. Se olisi fyysisen ja henkisen
jaksamisen kannalta erittäin järkevää. Tehtiön yhdeksänkymmentäprosenttisesti lisäaineista ja muista pelottavista kemikaaleista koostuva ateriasarja oli kuitenkin tuhonnut näläntunteen
hänen kehostaan, tai sitten se vain maistui niin pahalta, että hän
ei halunnut edes nähdä ruokaa.
Toisaalta hän ei tiennyt, mitä Xcvbn:llä oli mielessään, joten he saattaisivatkin syödä jotain melko pian. Lopulta Zyrbop
päätti jättää ruoan sikseen ja tyytyi vain istumaan autiossa keittiössä.
Uusi tulokas epämiellyttävien ajatusten joukossa heräsi tytön päässä. Eikö tämä ollutkin ensimmäinen kerta, kun hän oli
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kohtalokkaan teini-identiteettilajitteluseremonian jälkeen yksin? Jos hallitus haluaisi tappaa hänet tai tehdä muuta ikävää,
eikö sopivin hetki siihen olisikin juuri tämä?
Zyrbop yritti pakottaa itseään unohtamaan moiset ajatukset
ja toisti itselleen, ettei niistä ollut mitään hyötyä, että ne vain
häiritsivät häntä ja hänen keskittymistään vaikeana ja tärkeänä
päivänä. Mutta ajatukset laukkasivat eteenpäin ominaisia liikeratojaan pyynnöstä huolimatta. Joka sekunti Zyrbop oli vain
varmempi ja varmempi siitä, että pian julkinen poliisi teleporttaisi sisään ja päättäisi hänen päivänsä lasersäteellä tai ehkä jollain muulla. Zyrbop ei ollut aivan varma, millä julkinen poliisi
lahtasi toisinajattelijat, mutta lasersäteitä hän oli ainakin nähnyt.
Xcvbn:n oli onneksi tarkoitus saapua pian. Pystyisikö hän
säilyttämään mielenterveytensä vielä puoli tuntia? Kompromissiksi Zyrbop kääntyi istumaan kohti keittiön ovea, jotta näkisi
mahdolliset (ei vaan ainoastaan kuvitteelliset!) tunkeilijat mahdollisimman nopeasti. Toisaalta... oliko se parempi tapa kuolla?
Olisiko onnellisempaa olla tietämätön, kunnes luoti tai lasersäde lävistäisi hänen aivonsa?
”Lopeta”, Zyrbop mutisi ääneen. Asunnossa ei ollut ainuttakaan korvaa, joka olisi hänen äänensä kuullut, joten ainakin
toistaiseksi kukaan muu ei pitänyt häntä hulluna. Itsestään Zyrbop ei ollut niin varma.
Hän muisti kuulleensa, että tavalliset äänet vaikkapa
televisio-ohjelmasta rauhoittivat yksin asuntoihinsa jätettyjä
lapsia. Oliko hän yksin asuntoonsa jätetty lapsi? Alaikäinen
Zyrbop ainakin oli, ja tällä hetkellä hänen olonsa oli yhtä
avuton kuin lapsen, vaikka lapset harvemmin karkasivatkaan
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kupolista elämään epävarmaa elämää ydinsodasta yllättävästi selvinneiden kapinallisten kanssa. Joka tapauksessa Zyrbop
päätti katsoa, näyttäisikö holonäyttö jotakin tähdellistä taustameteliä. Laitteen akku kului videota katsellessa uskomattoman
nopeasti, muttei niin nopeasti, etteikö virtaa ilmaiseva prosentti kohoaisi ladatessa samanaikaisesti.
Presidentti Buts oli pitänyt jonkinlaisen puheen jostakin
tylstästä. Se ei Zyrbopia yllättänyt, koska presidentin kaikelle
kansalle näkyviin velvollisuuksiin kuului lähinnä se. Uutisissa
ei koskaan mainittu, että Buts olisi säädellyt lakeja tai tehnyt
jotain muuta hallinnollista, ja sama päti tietenkin myös hallitukseen, jonka olisi jo nimensä perusteella kuulunut hallita
sanan konkreettisessa merkityksessä. Mutta tällaiset ajatussuunnat veivät vain kohti eilistä keskustelua Xcvbn:n kanssa ja tämän
mystisiä tietoja yhteiskunnasta, jossa Zyrbopin täytyi toistaiseksi elää, joten hän päätti ajatella jotain muuta.
Sitten oli tarjolla muutamia viihdeohjelmia. Salatut elämät
-tv-sarja aloitti 3428. kautensa, mutta Zyrbop epäili, ettei yksikään ihminen ollut oikeasti nähnyt kaikkia jaksoja. Tuotantotiimin päätös pitäytyä alkuperäisestä kaanonista siitäkin huolimatta, että puolet ennen ydinsotaa tehdyistä jaksoista oli käsitelty raa’asti totuudenmuuntelulaitoksen ahkerien sensorien
toimesta, herätti tytössä runsaasti hämmennystä.
Elokuva oli taiteenmuotona mahdollisesti kuollut kaikista
nopeiten, sillä valtavasta luovasta työstä oli seurauksena vain
pari tuntia viihdettä – televisiosarjojen tuottaminen oli paljon
tehokkaampaa. Käytännössä kansalaisten oli mahdollista katsoa vain vanhasta yhteiskunnasta selvinneitä elokuvia, mutta
ne täytyi läpikäydä huolellisesti kielletyn tiedon varalta, mikä
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vei aikaa eikä ollut hirveän korkealla totuudenmuuntelulaitoksen tärkeysjärjestyksessä. Siispä Zyrbop ei yllättynyt, kun valtiolliset kanavat eivät näyttäneet tänään ainoatakaan elokuvaa
lukuunottamatta paria klassikkoa, jotka hän oli jo nähnyt useita kertoja.
Yleisistä taiteenmuodoista jäljellä oli toki musiikki, mutta sekin rajoittui lähinnä Helsingin kansallislauluun; kiellettyjä
ajatuksia oli liian helppoa kätkeä sanoituksiin ja niitä sisältävää
musiikkia yksityistahojen liian helppo tehdä. Ehkäpä kyseessä
oli myös toive siitä, että kaikki kuuntelisivat kansallislaulua ja
muuttuisivat isänmaallisemmiksi, mutta se aie kariutui mainitun kipaleen uskomattomaan ärsyttävyyteen. Se oli selvästi peräisin vanhasta yhteiskunnasta, sillä Zyrbop ei ymmärtänyt sanoista mitään, eikä yksikään aiheeseen liittyvä tehtiö ollut tuonut hänelle syvempää ymmärrystä. Jos kaikki muukin musiikki
oli tuollaista, ei Zyrbop aikonut surra taiteenmuodon katoamista.
Mutta sitten tapahtui katastrofi. Holonäyttö päätti, että tärkeä kansalaisvelvollisuus eli mainitun laulun kuunteleminen
oli jäänyt Zyrbopilta suorittamatta jo liian pitkäksi aikaa, kun
tyttö yritti poistua musiikkilistalta, ja otti ohjat omiin käsiinsä.
Laitteen kaiuttimet heräsivät henkiin, kun Zyrbop selasi epätoivoisesti asetuksia ja yritti löytää jonkun, jolla kakofonian saisi
vaiennettua.
Oi Heppi on,
oi Heppi on,
oi Heppi on niin loistava!
On meillä valtaa, skumppaa ja tyyliä,
oi Heppi on niin loistava!

131
Heppi oli lempinimi Helsingille, oli musiikkitehtiö väistänyt, mutta Zyrbop ei ymmärtänyt, mistä viimeiset kolme kirjainta tulivat. Muu oli yhtä käsittämätöntä: miksi mainita, että
Helsingillä on valtaa, jos Helsinki oli käytännössä koko älyllistä
elämää sisältävä maailma?
Oi Stadi on,
oi Stadi on,
oi Stadi on niin mahtava!
On meillä Ruoho ja Nieminen,
oi Stadi on niin mahtava!
Stadi puolestaan oli kaupunginosa entisessä Helsingissä,
muisteli Zyrbop lukeneensa, mutta sitä hän ei ymmärtänyt,
mitä olivat Ruoho ja Nieminen. Hyvä on, saattoi hän sen ymmärtää, että ylpeys vanhaa yhteiskuntaa kohtaan oli kansallismielistä, mutta oliko siinä järkeä, jos kukaan ei tiennyt, mitkä
ihailtavat piirteet olivat kyseessä? Oliko Nieminen Helsingin
entinen presidentti, vai kenties arkkitehtuurin mestariteos?
Sitten hän sai idean: vaikenisiko laite, jos hän toistaisi jotain
muuta mediaa? Zyrbop selasi äkkiä televisio-ohjelmaluetteloon.
Oi slangi on,
oi slangi on,
oi slangi on niin ihanaa!
Ei sitä landet snaijaa ollenkaan,
oi slangi on niin ihanaa!
Televisiosta ei tullut mitään hyvää, kuten tavallista. Zyrbop
kirosi mielensisäisesti ja yritti olla parhaansa mukaan ajattelematta holonäytöstä nyt pauhaavaa säkeistöä, josta hän tunnisti
vain sanan Lande. Laulu tosin väitti esittävän, että Landella olisi jonkinlaista elämää, joka ei pystynyt ”snaijaamaan”, mikä ei
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hyväksyttyjen tietojen mukaan ollut totta, joten tämä havainto
ei saattanut häntä yhtään lähemmäksi kansallislaulun perimmäisen luonteen selvittämistä.
Muu Suomi on,
muu Suomi on,
muu Suomi on meidän varjossa!
Voi teitä Turku, Oulu ja Tampere,
te ootte meidän varjossa!
Tämän säkeistön, joka vain luetteli asioita, jotka olivat Helsingin kupolin varjossa – Muu Suomi, Turku, Oulu ja Tampere,
mitähän nekin olivat – mutta sen jälkeen kidutus oli viimein
loppunut. Tästä selvittyään Zyrbop jatkoi päättäväisesti yritystään löytää mediaa, jonka kanssa tuhlata hiljalleen hupeneva
puolituntinen, muttei onnistunut. Kaikki oli liian valtiollista
ja varmaankin vain lisäisi hänen orastavaa paniikkiaan.
Kunhan Xcvbn vain jo tulisi.
Sitten kaikki olisi ainakin paremmin.
Kello tikitti sairaalloisen hitaasti. Jokainen yksittäinen sekuntikin vaikutti venyvän äärimmilleen, puhumattakaan minuuteista. Jokainen minuutti oli oma pieni taistelunsa, jonka
vastapuolet olivat Zyrbop ja voimiaan keräävä hermostuneisuus
hänen sisällään. Kuluisipa aika nopeammin! Kaikki tämä teknologia, joka teleporttasi ihmisiä ympäriinsä ja loi esineitä käytännöllisesti katsottuna tyhjästä, ja aikamatkustus oli vielä saavuttamattomissa? Valtiolla oli kai aikamatkustuslaitos jossain,
mutta sen toiminta oli erittäin salaista ja toistaiseksi epäonnistunutta. Turvallisuusriskit olivat suuria myös siksi, että kuka
tahansa voisi matkustaa menneisyyteen ja estää nyky-Helsinkiä
muodostumasta. Ainakin, jos aikamatkustus toimi niin.
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Zyrbop älähti ääneen, kun joku teleportoitui käytävään. ”Hhei?” hän henkäisi ja suorastaan rukoili (vaikka uskonto oli lakannut olemasta tuhansia vuosia sitten), että se olisi Xcvbn, ettei
se olisi julkinen poliisi tai presidentti Butsin salamurhaaja.
”Minä se vain olen”, kuului Xcvbn:n ääni.
Hallitus oli varmasti keksinyt laitteen, jolla saattoi tallettaa ihmisten puhetyylin ja muodostaa sillä uskottavia lauseita,
joten Zyrbop helpottui vasta, kun näki Xcvbn:n astelevan keittiön ovesta. Teknologia saattoi mahdollistaa myös erehdyttävän
ihmismäiset robotit, mutta neuroverkkoprototyypitkin olivat
niin alkeellisia, että siinä vaiheessa Zyrbop huokaisi itsekseen
helpotuksesta.
”No, oletko valmis lähtemään?” Xcvbn kysyi huolettomasti.
Zyrbop ei tiennyt, tekikö poika sen rauhoittaakseen häntä vai
siksi, etteivät he olleet kamalan suuressa vaarassa, mutta hän
tunsi joka tapauksessa paniikkinsa hiipuvan.
”Olenhan minä”, Zyrbop sanoi hiljaa ja yritti hymyillä. Ja
kävikö niin, että hänen kasvoilleen nousi aito, monista pienistä eleistä koostuva hymy, eikä mikään halpa jäljitelmä? Kyllä,
niin kävi! Zyrbop antoi kasvonlihaksilleen luvan onnitella itseään, mutta ne eivät tietenkään osanneet ajatella, joten mitään ei
tapahtunut.
”Luettelepas matkatavarasi”, Xcvbn kehotti ja istuutui keittiötuolille. ”Olen kyllä varautunut kohtalaisen hyvin, mutta
kaikesta voi olla hyötyä, vai mitä?”
Zyrbop nyökkäsi. ”Minulla on tietenkin iso kasa valtion
antamia laitteita, siltä varalta, että ne sattuisivatkin auttamaan
jossain. Ruokatarvikkeitakin minulla on, samaten muuta tarpeellista pikkusälää. Tuleeko mieleesi jotakin erityistä, jota en
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ehkä älynnyt ottaa mukaan?”
”Luettelit kaiken, mitä minulla oli mielessä”, vastasi Xcvbn.
”Eiköhän lähdetä.”
Zyrbop nyökkäsi jälleen ja nousi tuoliltaan, Xcvbn teki samoin. Ansaitsiko ainoa paikka, jota hän oli tähänastisessa elämässään voinut kutsua kodiksi, laajempia hyvästelyjä? Oli Zyrbop siihen kai yhtä kiintynyt...
… mutta kaikki oli valtion tekemää, ja kaikki oli täynnä
valtion vakoilulaitteita. Turvalliseksi hän ei täällä itseään enää
tuntenut, ja se riitti riisumaan pois kaikki tytön rakennukseen
aiemmin kohdistaneet tunteet.
Sama oli käynyt koko Helsingin kupolille, joka Zyrbopin
toissapäiväisessä maailmankuvassa vastasi käytännössä koko
maailmaa. Mitä ihmettä hän olisi edes tehnyt, jos Xcvbn ei
olisi kertonut ulkomaailman olemassaolosta? Kuinka nopeasti julkinen poliisi olisi löytänyt hänet, kuinka nopeasti hän
olisi tullut hulluksi vankina kupolissa ilman minkäänlaista
pakopaikkaa?
Nyt ei ollut aika ajatella sitä, Zyrbop muistutti jälleen itselleen. Ainakin toistaiseksi näytti siltä, että hän oli hyvää vauhtia
pelastumassa, ja siihen hänen täytyi keskittyä.
”Lähdetään”, tyttö sanoi päättäväisesti.
Xcvbn asetti kätensä tytön olalle eleellä, jonka tämä tulkitsi
myötätuntoiseksi. Millaisissa oloissa Xcvbn itse oli kasvanut?
Vaihto-opiskelijana tämän oli varmasti täytynyt jättää taakseen
oma kotinsa, missä se sitten sijaitsikaan.
”Kuinka kauan olet asunut kupolissa?” Zyrbop tiedusteli.
”Koko tehtiön ajan”, Xcvbn sanoi. ”Eli... pahus, en muista
tarkkaa luku. Mutta ehkä pari vuotta. Etenin tehtiössä melko
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tavallista tahtia, mutta minulla oli valtion hyväksymiä opintosuorituksia jo ennalta, ja olin jo siirtymäisilläni ylitehtiöön.”
”Vai niin”, Zyrbop sanoi heidän astuessaan teleportaatiokoppiin ja tuli yhtäkkiä paljon tietoisemmaksi huomattavan
pienestä tilasta heidän välillään. ”Voitko kertoa elämästäsi siellä... siellä, mistä tulit?”
”Melko avoimesti puhuminen lienee jo mahdollista”, Xcvbn arvioi. ”En usko, että valtio saa meitä enää kiinni, jos se ei
ole pystynyt siihen tähän mennessä.”
Heidän kehonsa hajosivat niiksi pieniksi rakenneosiksi, joista Zyrbop ei ollut koskaan oppinut tehtiössä, ja välittömästi sen
jälkeen muotoutuivat uudestaan kerrostalon aulassa. Tai sitten
tapahtui se, mitä teleportaatio todellisuudessa teki, ja jota Zyrbop ei tiennyt. Toinen asia, jota ei tehtiössä kunnolla opittu.
”Vastatauksena kysymykseesi”, poika jatkoi, ”voin kertoa,
ettei eroja hirveästi ole, paitsi että yhteiskunta ei ole dystopia.
Älä tulkitse mitään asuntoni kunnosta, olen aina asunut varautuen pikaiseen lähtöön. Siksi se saattoi näyttää vähän... epäkäytetyltä.”
”Hieno sana. Epäkäytetyltä.”
”Käyttämättömältä lienee parempi?”
”Joo.”
He astuivat ulos talosta, ja tunnelma kahden ihmisen muodostamassa pienryhmässä oli jopa huoleton. Tähän aikaan kaikki olivat töissä, koulussa tai kärsimässä vakavasti niistä seikoista, jotka olivat estäneet yhteiskunnallisten velvollisuuksien täyttämisen. Vapaapäivien käsitettä ei tietenkään ollut, mikä sai
Zyrbopin kyseenalaistamaan, mistä se oli hänen päähänsä putkahtanut. Ehkäpä jostakin vanhaa maailmaa käsittelevästä teok-
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sesta? Vaikka totuudenmuuntelulaitos siisti historiaa minkä ehti, ei kaikkien menneisyyden häivähdysten poistaminen ollut
kovin helppoa. Varsinkaan, jos täytyi editoida elokuvaa tai tehdä muuta hankalaa.
”Meillä on pari tuntia aikaa ennen lähtöä”, Xcvbn kertoi vilkaistuaan pari kertaa ympärilleen varmistaakseen, ettei ketään
ylimääräistä ollut kuulemassa. ”Juttu hoituu siten, että eräät
kontaktini vaihtavat tilapäisesti yhden ainoan teleportaatioaseman määränpään ulos kupolista.”
”Voiko niinkin tehdä?” Zyrbop ihmetteli. ”Tai siis, onko
ulkopuolella edes teleportaatiovastaanottimia?”
”On muutamia”, Xcvbn sanoi. ”Välillä valtion miehet käyvät tonkimassa Vantaan ja Espoon raunioita. Tonkimisella viittaan lähinnä uusiin, joskin vähemmän tehokkaisiin, pommituksiin.”
”Kuinka te sitten selvisitte?” Zyrbop ihmetteli. ”Vai asutteko
jossain muualla?”
Xcvbn hymyili. ”Sen näet sitten. Mutta siis, kun meillä kerta
on aikaa tapettavaksi, onko mielessä turvallista ja kivaa ajanvietettä?”
”Oikeastaan on”, sanoi Zyrbop, ”mutten valitettavasti usko,
että ideani voi laskea kuuluvan kumpaankaan kategoriaan.”
”Mikä se siis on?”
”Mirja”, Zyrbop huokaisi. ”Hän... hän on yhä valtiollisessa
sairaalassa. Haluaisin vähintään käydä katsomassa, mitä hänelle kuuluu, ennen kuin katoan mahdollisesti ikuisesti. Ja kysyä,
haluaisiko hän lähteä mukaamme. Jos hallituksella on suunnitelmia minun varalleni, ei liene vaikeaa todeta, että Mirja on
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paras ystäväni. En halua, että hän joutuu minkäänlaiseen vaaraan, jos voin vaikuttaa asiaan mitenkään.”
Xcvbn ei vastannut heti, vaan tyytyi katsomaan Zyrbopia
säälivästi.
”Kuule, ymmärrän kyllä”, hän lopulta sanoi, ”mutta suunnitelmaa on valitettavasti melko mahdotonta toteuttaa. Valtiollisten laitosten, varsinkin sairaaloiden ja terveyskeskusten, turvatoimet ovat ihan toista luokkaa kuin yksityisasuntojen tai julkisen ympäristön. Lisäksi et voisi valitettavasti kertoa Mirjalle
mitään, mikä saattaisi johtaa salaliiton paljastumiseen.”
”Emme me voi vain jättää Mirjaa tänne”, Zyrbop sanoi tiukasti ja huomasi äänessään aavistuksen vihaa. Hän otti tunteen
ilomielin vastaan; teki kai hyvää tuntea jotain muuta kuin ylipääsemätöntä toivottomuutta, jonka peittäminen oli hankalaa.
”Jos se on tarpeen, hallitus käyttää häntä varmasti aseena minua kohtaan, koska toisin kuin vanhempani, hän ei ole valtiolle vielä yhtään hyödyllinen! Jos selittäisimme tilanteen järkevästi, olen varma, että hän suostuisi poistumaan kupolista. Elämä
täällä ei enää ole turvallista kenellekään, jonka voi yhdistää minuun.”
”Mirja voi olla vaarassa”, Xcvbn myönsi. ”Eikös sama kyllä
päde perheeseesikin? Miten he muka ovat valtiolle hyödyllisiä?”
”Äiti ja isä ovat niin korkea-arvoisia työntekijöitä omilla laitoksillaan”, Zyrbop sanoi. ”En usko, että hallitus haluaa uhrata
heidät. Konsta ja minä emme edes pyöri samoissa piireissä, eikä
valtio voi tappaa häntäkään, jos haluaa vanhempieni pysyvän
yhteistyökykyisinä. Mirja on ainut, jonka kidutus tai tappo on
hallitukselle järkevää, ja sivustakatsomiseen minä en tässä kohtaa suostu!”
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Xcvbn oli hetken hiljaa ja katsoi pois vältellen Zyrbopin
katsetta.
”Voin ehkä tehdä poikkeuksen”, hän sanoi lopulta. ”Olen
ainut kapinallisagentti kupolissa, ja paljastumiseni ei periaatteessa tuhoaisi suunnitelmia täysin.”
”Ainutko?” Zyrbop ihmetteli. ”Kaikki muutko ovat... joissain toisaalla?”
”Jep, jossain toisaalla.”
Heidän askeleensa olivat jo saavuttaneet Malmin teleportaatioaseman, joka oli ainut, johon heillä oli ylipäätään välitön
jalankulkuyhteys. Arkkitehtuurillisesti se ei juurikaan poikennut muista; asemien erottaminen toisistaan olisi ollut melko
mahdotonta ilman avuliaita kylttejä. Tämä johtui kai siitä, että
kalliit ja monimutkaiset teleportaatiomekanismit oli helpointa
suunnitella vain yhdelle asemamallille.
”Käydään siis Maunulan terveyskeskuksen kautta”, sanoi
Zyrbop. ”Tiedän sen toimintajärjestelyt. Me vain sanomme, että myöhästyimme tänään tehtiöstä, ja ajattelimme sitten käyttää ajan johonkin hyödylliseen. Kyllä ne päästävät meidät tapaamaan Mirjaa.”
Xcvbn nyökkäsi varovaisesti. ”Kuule, meidän on parasta valmistautua nopeaan lähtöön, jos joku alkaa epäillä. Kiinniottoon meillä ei oikein ole varaa; paljastumiseenkin vain vähän.”
”Selvä on”, sanoi Zyrbop itsekin hieman yllättyneenä siitä, että Xcvbn oli näin myötämielinen. ”Muuten, tuli mieleen
kun mietin teleportaatiota. Voiko valtio oikeasti tappaa jonkun
sillä? Teleportaatiolla lähetetyt tavarathan tulevat joskus rikkinäisinä, joten epäiletkö, että sama voi tapahtua ihmisille?”
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”Olen melko varma, ettei hallitus osaa hyödyntää teleportaatioverkoston virheitä tarkoituksenmukaisesti”, Xcvbn vastasi. ”Emme kyllä tiedä sen tarkkoja toimintaperiaatteita. Sellaisen hauskan faktan voisin kertoa, että korkeimmat valtiomiehet eivät koskaan käytä teleportaatiota. Varmaankin siksi, että
siihen liittyy niin paljon riskejä.”
”Mitä? Eivätkö? Miten he sitten siirtyvät paikasta toiseen?”
”Maan alla on verkosto tunneleita, mutta niihin pääsee vain
korkean turvallisuustason rakennuksista – ministeriöistä, laitoksista, hallituksen tiloista, sen sellaisista.”
”Hmm. Ja senkö perusteella luulet, että välillä teleportaatiosta tulee ihmisuhreja? Eikö... eikö sitä tiedettäisi, jos asia olisi noin?”
”Tavallinen kansa ei todellisuudessa tiedä yhtään mitään,
vaikka niin uskookin”, Xcvbn huomautti. ”Hallituksellahan on
lupa tappaa ihmisiä, jotka tekevät jotain mitättömiä rikoksia.
Todennäköisesti teleportaation uhrit lavastetaan totuudenmuuntelulaitoksella syylliseksi pikkurikkeisiin, jotta kukaan ei
kyseenalaista heidän katoamistaan.”
Zyrbop nyökkäsi. Se oikeastaan selitti aika paljonkin maailmasta – lukiessaan totuudenmuuntelulaitoksen listaa historiasta poistetuista henkilöistä hän oli toisinaan miettinyt, miksi
hallitus edes tuhlasi aikaansa murhauttaessaan niin tyhjänpäiväisiä rikoksia tehneet. Olivatko kuolleet oikeasti vain tuotosta valtion erilaisista mekanismeista, jotka olivatkin vähemmän
turvallisia kuin luultiin?
”Jos teleportaatio tappaa salaa ihmisiä”, kysyi Zyrbop, ”niin
tekeekö jokin muukin niin? Selittyvätkö kaikki kuolonuhrit sillä?”
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”Luulen, että valtio myös peittelee todellisia syitä ihmisten
murhauttamiseen”, arveli Xcvbn. ”Jos nyt vaikka joku tapetaan
hallituksenvastaisen mielipiteen vuoksi, voi hän oikeasti olla
vaikka ehta kapinallinen.”
”Totta”, sanoi Zyrbop. Oli vaikeaa tottua ajatukseen siitä,
että surullisen tehoton dystopia olikin vain kulissi jollekin pelottavammalle. Oliko kaikki tieto, jota hän oli eläessään saanut,
tarkoin valittu manipuloimaan tyttöä siten, ettei hän edes pohtisi mitään muuta mahdollisuutta yhteiskunnan luonteesta?
”Minuutin päästä lähtee yksi Maunulaan. Teleportoidaan”,
ehdotti Xcvbn. Zyrbop nyökkäsi ja ahtautui jälleen ahtaaseen
koppiin pojan kanssa yrittäen olla harkitsematta sitä mahdollisuutta, että saapuisikin perille kahtena kappaleena. Muuta vaihtoehtoa ei ollut, hän toisti itselleen, ja sen mantran toistaminen
oli toiminut tähänkin asti. Osa Zyrbopista itsestäänkään ei voinut uskoa, että he olivat toteuttamassa näin vaarallista suunnitelmaa, mutta eteenpäin jatkaminen ja ongelmien hoitaminen
sitten, kun niitä ilmeni, olivat tähän asti osoittautuneet yhtä
toimiviksi.
Toivottavasti tekisivät niin vastedeskin.

Luku 10
Hanna pääsi helposti kulkemaan läpi medialaitoksen ilman, että kukaan kyseenalaisti hänen läsnäoloaan; asiassa auttoi kai se,
että pukukoodi oli sama halki laitosten. Lisäksi pelkästään näyttämällä siltä, että oli tekemässä jotain järkevää, pääsi yleensä soluttautumisessa pitkälle. Sen taidon Hanna Lehtonen osasi, ja
lisäksi hän taisi oikeastikin ollakin tekemässä jotakin järkevää,
nimittäin palaamassa töihin omalle laitokselleen.
Kännykän kello ilmoitti, että hän oli reilusti myöhässä työpäivänsä alusta. Hanna kirosi mielensisäisesti, vaikka tällaisissa
tilanteissa poikkeamat aikatauluista annettiinkin anteeksi, sillä Anita oli varmasti luistanut ahkeran työnteon aloittamisesta,
kuten kävi aina, jos häntä ei ollut valvomassa joku ammattitaitoinen. Joskus Hanna ihmetteli, miksei Anita ollut jo saanut
potkuja.
Työ televisiolähetyslaitoksella näytti kieltämättä aika mielenkiintoiselta. Neuroverkkologi seurasi seinille ripustettuja
opasteita (ne olivat olemassa varmaankin siksi, että lähetyksiin
osaaottavien julkkisten olisi helpompaa liikkua ympäriinsä) ja
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käveli pitkin käytäviä, kulki halki studioitten, joissa valmistuttiin johonkin lähetykseen. Täällä kuvattiin valtion viralliset
tiedonannot, uutislähetykset ja se vähä viihteellinen esisältö,
mitä ylipäätään tuotettiin.
Kulkiessaan erään huoneen läpi Hanna tunnisti studion,
jota yleensä käytettiin äkillisiin tai muuten vain tärkeisiin tiedotuksiin. Muistutukset haamueduskuntavaaliäänestyksistä, ilmoitukset uusien julkisten rakennusten avautumisesta, presidentin uudenvuodenpuheet, sen sellaiset.
Hanna ehti jo toivoa, ettei mitään tärkeää ollut tapahtumassa, mutta myöhäistä – neuroverkkologi joutui pysähtymään
kuullessaan uutisankkurin puhuvan ja tajutessaan, että lähetys
oli käynnissä. Vieraan laitoksen häiritseminen paitsi paljastaisi hänen kyseenalaisen kiertoreittinsä, myös johtaisi mitä todennäköisimmin siihen, että julkinen poliisi murhaisi hänet ja
hänen perheensä, joten Hanna päätti odottaa sopivaa hetkeä
ennen studion läpi kävelemistä. Hän harkitsi pikaisesti myös
kiertämistä, mutta taaksepäin palaaminenkin olisi voinut johtaa kiinnijäämiseen studion väenpaljoudessa.
”… raportoi, että olemassa on vielä yksi fyysinen kappale
Vain Elämää -televisiosarjan tuotantokautta, jonka turvallisuusluokittelua juuri kiristettiin”, nainen sanoi ja katsoi kohti kameraa, joka oli Hannan vasemmalla puolella. Onneksi kaikki
huoneessa vaikuttivat keskittyvän uutislähetyksen kuvaamiseen.
”Sille, joka toimittaa mainitun esineen totuudenmuuntelulaitokseen tai muuhun valtiolliseen laitokseen, on luvattu miljoonan markan palkkio. Totuudenmuuntelulaitoksen johtaja ei
halunnut kommentoida nauhoitukselta löytyvän tiedon merkitystä.”
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Oliko lähetys jo päättynyt? Ei, sillä uutisankkuri käänsi uuden paperin esiin pinosta, joka oli pöydällä hänen edessään.
”Juuri saamamme tiedon mukaan ainakin kaksi nuorta
on kuollut tuntemattoman tahon suorittamassa terrori-iskussa
tänään aamupäivällä. Turvallisuuslaitos vakuutti julkaisevansa
myöhemmin tarkan listan kuolonuhreista, mutta ei vielä halunnut kommentoida tapahtumien mahdollisia turvallisuuteen
liittyviä merkityksiä.”
Hanna kurtisti kulmiaan. Missä välissä noin oli muka ehtinyt tapahtua? Hän päätti säästää holonäyttönsä akkua ja vilkaisi uusimmat uutisotsikot puhelimensa näytöltä, mutta mistään
vastaavasta ei raportoitu. Julkisen poliisin suorittamat salamurhat eivät yleensä saaneet näin suurta näkyvyyttä, joten mistä
mahtoi olla kyse?
”Presidentti Buts tuomitsee iskut ja arvioi niiden olevan haitaksi kansalaisten turvallisuudelle. Hän ei kuitenkaan näe syytä
paniikkiin tai yleisen turvallisuustilan laskemiseen. Juuri saamamme tiedon mukaan turvallisuuslaitos vakuuttaa, että hyökkäysten takana ollut taho on saatu selville ja eliminoitu.”
Uutisankkuri käveli pois, ja ilmeisesti seurasi tauko kuvauksissa. Hanna ei jäänyt pohtimaan kuulemansa merkitystä, vaan
kiiruhti studion läpi ja varmisti holonäyttöönsä lataamastaan
kartasta, että oli jo aika lähellä uloskäyntiä.
Kukaan ei pysäyttänyt Hannaa – hän pääsi ongelmitta ulkoovelle asti. Jos turvatoimia oli korotettu äskeisen lähetyksen
vuoksi, ne oli kai siis jo palautettu entiselleen. Neuroverkkolaitoksella sekä kutsumattomat vieraat että muut työntekijät pidettiin huolellisesti poissa muiden työskentelypisteiltä, mikä teki
vielä oudommaksi sen, että joku oli kyennyt livauttamaan pro-
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jekteihin tahallisia virheitä, ymmärsi neuroverkkologi, kun hänen ajatuksensa lipuivat jälleen hänen viimeaikaiseen lempiaiheeseensa.
Oliko mahdollista, että prototyyppien viat olivatkin olleet
sattumaa? Ilman lisätodisteita ei kukaan häntä uskoisi, siitä
Hanna oli nyt varma.
Neuroverkkologi avasi neuroverkkolaitoksen ulko-oven ja
päätti suunnata ensin kohti taukohuonetta, jossa Anita oli mitä todennäköisimmin juomassa kahvia, juoruamassa työtovereidensa kanssa ja muutenkin tekemässä kaikkea muuta kuin tehokasta ja nopeaa työtä, joka vaadittiin aikatauluissa pysymiseksi.
Mutta kahvihuone oli tyhjillään lukuunottamatta Iskyatebia.
”Missä on Anita?” tiedusteli Hanna. ”Se työtoverini, tiedäthän. Onko hän tullut töihin tänään?”
Iskyateb pudisti varovasti päätään. ”En... tiedä, an-teek-si.”
Hanna huokaisi. Tänään – pikemminkin tänäänkin – kaikki vaikutti menevän pieleen. Jonkinlainen tehottomuuden ja
epäonnistumisen aura oli ottanut koko laitoksen syleilyynsä;
ei ihme, että suurin osa neurotuotteista oli vaarassa myöhästyä
pahasti.
”Käske häntä siirtymään työpisteelle välittömästi, jos edes ilmaantuu”, Hanna ärähti. ”Jalostustiimi lupasi esitellä meille
uudistetun version yleisasiontineuroverkosta, jonka tähänastiset saavutukset ovat järveen putoaminen ja kahvinhaussa epäonnistuminen, joten aikatauluista täytyy pitää tiukasti kiinni.”
”Il... moitan.”
”Hyvä”, Hanna kiitti. ”Sentään joku tässä saatanan laitoksessa hoitaa nekin tehtävät, joita voisi olettaa itsestäänselvyyk-
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siksi.”
Neuroverkkologi oli jo avaamassa ovea, kun pysähtyi ja
käänsi katseensa uudelleen kohti Iskyatebiä.
”Mitä sinä edes teet?” hän kysyi ainoalta muulta, joka huoneessa sillä hetkellä oli. ”Jos sinulla on vapaata, haluatko tulla
korvaamaan laitoksen harmillista työntekijäpulaa?”
”Liian... kor-ke-a turvillisuus... luo-kit-te-lu. An-teek-si.”
Hanna kurtisti kulmiaan.
”Ei se mitään.”
”Selvä. Kii-tos.”
Työpiste, jossa testattiin tänään yleisasiointineuroverkkoa,
sijaitsi rakennuksen toisella puolella, joten päästyään perille
Hanna oli jo pahasti myöhässä. Kun hän saapui tarkkailuhuoneeseen, tietokoneiden ääressä istui joukko ärsyyntyneitä ja
tylsistyneitä neuroverkkojalostajia.
”Missä olet ollut? Testi on ollut toimintavalmiina jo viisitoista minuuttia”, tummatukkainen nuorimies kysyi. ”Ja missä
on työparisi?”
”En tiedä”, vastasi Hanna, ”ja muun muassa sitä minä olenkin yrittänyt selvittää. Kun olemme jo näin myöhässä, lienee
parasta aloittaa ilman häntä.”
Jalostajat nyökkäsivät ja poistuivat huoneesta. Kurinpidolliset seuraukset Hanna oli onnistunut välttämään, mutta mitäpä siitä; ajoissa saapuminen oli periaatekysymys. Hän kirjautui tietokoneelle ja avasi tarvittavat muistiinpano- ja palautteenkirjausohjelmat. Lasi-ikkuna hänen edessään näytti simuloidun
kahvilaympäristön, joka muistutti hyvinkin paljon Café Ydinsotaa. Muutama mallinukeilla kuvattu asiakas istui pöydässä, ja
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samanlaisella abstraktiolla toteutettu ilmeetön myyjä vahti valtakuntaansa tiskin äärestä.
Tehtävä ei ollut yleisasiointineuroverkolle helppo. Sen täytyi navigoida kassalle, tilata oikein kaikki vaaditut juomat ja
sitten vielä maksaa tuotteet. Monimutkaiseen malliin ostotapahtumasta liittyi myös lukemattomia mahdollisia epäsäännöllisyyksiä – ehkä myyjä ei ymmärtäisi tilausta, ehkä maksutapahtuma epäonnistuisi, ehkä myyjä olisikin tauolla – joihin asioijan
täytyi osata reagoida, mutta sitä ei testattu vielä. Nyt riitti, että
neuroverkko selviytyisi sille valmistellusta ideaalitilanteesta.
Valekahvilan ovi avautui. Sisään astui tavanomaista neuroverkkohumanoidiestetiikkaa edustava yleisasioija, joka käveli
varmin askelin kassalle.
”KAKSI KYBERLATTEA JA KOLME AVARUUSCAPPUCINOA, KIITOS”, robotti ilmoitti kaiuttimillaan. Uudistettu, ihmismäisempi puhemoduuli oli kehitteillä, mutta
prototyypit eivät olleet lainkaan valmiita, oli asiasta vastaava
tiimi ilmoittanut. Tämä sukupolvi saisi tyytyä neurotuotteisiin,
jotka kuulostivat selvästi syntetisoiduilta.
Mallinukke ei tietenkään osannut palvella, joten yksi jalostusosaston työntekijöistä hiipi huoneeseen toisesta ovesta ja
asetti tilatut juomat tiskille. Tässä vaiheessa neuroverkon pitäisi
ottaa ne vastaan, maksaa ja sitten kiittää kohteliaasti myyjää.
Se ei tehnyt mitään niistä.
Hanna siirsi katseensa neuroverkon prosessoria vahtivaan
ohjelmaan. Sen piirtämä kuvaaja osoitti, että verkko teki onnistuneesti ympäristöään koskevat laskut ja reaaliaikaisen uhanarvioinnin. Käyttöliittymän toiselta välilehdeltä paljastui jono
käsiteltävistä tapahtumista:
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[SCr] OTA JUOMAT
[Scr] MAKSA
[Scr] KIITÄ
[Scr] POISTU TILASTA
Miksei mitään niistä ajettu? Juomien vastaanottoon tarvittavat liikeradat oli jopa laskettu ennalta. Virheidenkäsittelykonsoli huusi tyhjää.
Ellei päämoduuliin ollut päässyt livahtamaan vakavaa ohjelmistovirhettä, oli vain yksi ilmeinen selitys: jonon tukki jokin
uusi tapahtuma, jonka tiedot joku oli unohtanut säätää kirjattavaksi hallintapaneeliin.
Hanna havahtui ajatuksistaan, kun neuroverkko toisti saman tempun kuin oikeassa maailmassa tehdyssä kokeessa ja
viskasi kahvit lattialle. Tässä simulaatiossa kupit olivat tyhjiä,
joten ne ja niitä pidellyt pahvipidike vain jäivät lojumaan keskelle lattiaa. Sitten mekaaninen yleisasianhoitaja käveli kohti
asiakasmallinukkeja.
Neuroverkko huusi kaiuttimistaan.
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
Se nappasi vahvaan kouraansa toisen asiakkaan pään ja repi
sen irti.
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”

Luku 11
Ainakaan tähän teleportaatioon Zyrbop ei kuollut. Hän astui
ulos ja huomasi olevansa Maunulan terveyskeskuksen aulassa.
Valkoinen, kliininen ulkonäkö sentään sopi enemmän tähän rakennukseen; kouluista tai kulttuuritaloista se teki lähinnä masentavan. Korkean huoneen seinät olivat täynnä ovia, oletettavasti teleportaatiokoppeihin, ja niistä ilmestyi jatkuvasti hoitajia ja lääkäreitä.
”Ilmoittaudutaan tuonne”, sanoi Zyrbop ja otti Xcvbn:ää
kädestä kiinni. He kävelivät vastaanottotiskin luo ja ilmoittivat
valkoiseen pukeutuneelle naiselle nimensä ja asiansa: myöhästyminen tehtiöstä, halu tehdä jotain järkevää, idea Mirjan tervehtimisestä. Tarina meni läpi, ja he saivat teini-identiteettitietoisen
tytön huoneen numeron sekä teleportaatio-ohjeet.
”Mikä on suunnitelmasi?” Xcvbn kuiskasi teleportaatiojonossa. ”Kertoa Mirjalle kaiken ja sitten ottaa mukaan, vai?”
”En minä tiedä”, Zyrbop sanoi hiljaa. ”Enhän... enhän minä
voi vain häipyä hyvästelemättä häntä? Kai muistat, että Mirjan
turvallisuus on uhattuna?”
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”Mistä tiedät, että hän lähtee mukaasi?” piikitti Xcvbn.
”Useimmat eivät kyseenalaista hallituksen sanaa, ellei mitään
erityisiä syitä ilmaannu. Hänhän voi vaikka olla uskomatta,
että mitään Espoota tai Vantaata olisi koskaan ollutkaan.”
Zyrbop ei vastannut. Oli liian suuri riski jättää Mirja Helsingin kupoliin, mutta oli Xcvbn:n sanoissa jotakin perää: saattoi olla vielä suurempi riski kertoa hänelle kaikki. Sekä tytön
itsensä että heidän kannaltaan. Ilmeistä ratkaisua mutkikkaaseen tilanteeseen ei vieläkään ollut näkyvissä, ja käynti Mirjan
luona saattoi mutkistaa sitä entisestään.
Tyttö oli vähällä myöntyä Xcvbn:n väitteen todenperäisyyteen ja syöksyä pois, mutta onnistui rauhoittamaan itsensä viime hetkellä. Jos hän vain selittäisi kaiken rauhallisesti ja osoittaisi, kuinka suuressa vaarassa hän oli...
”Meidän vuoromme”, Xcvbn sanoi. He astuivat teleportaatiokoppiin ja antoivat hallitukselle ties kuinka monennen tilaisuuden tappaa kumpikin epäselvässä teleportaatioonnettomuudessa, jos se edes oli mahdollista. Mutta ainakin
toistaiseksi teleportaatio osoittautui turvalliseksi, ja ainakin
toistaiseksi he saapuivat haluamaansa paikkaan ja keho sekä
mieli eheinä.
Huone ei ulkonäöltään juurikaan poikennut siitä, mitä
Zyrbop oli television keskinkertaisissa saippuasarjoissa nähnyt.
Mutta tällä kertaa pelottavia käyriä ja ääniä sisältään syöksevät
laitteet ja mittarit olivat kiinni, koska Mirja ei ollut koomassa
tai vaarassa kuolla syöpään. Tyttöä kohtaan osoitetun lääketieteellisen kiinnostuksen periaatteella hän ei ollut vaarassa
kuolla yhtään mihinkään, sillä Mirja vain makasi vaaleansinisillä lakanoilla varustetulla sängyllä ja hipelöi tylsistyneenä
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puhelintaan. Läsnä ei ollut lääkäreitä eikä huoneessa lainkaan
jälkiä lääketieteellisistä toimenpiteistä.
”Hei”, Zyrbop sanoi. ”Myöhästyimme tehtiöstä ja ajattelimme tulla käymään.” Hän ei voinut olla miettimättä, oliko Mirjan selostama tekosyy – byrokraattinen virhe – merkki siitä, että
valtiollisilla tahoilla oli jonkinlainen Mirjaan liittyvä agenda,
vai oliko terveyskeskuksen järjestelmä todellakin niin sekaisin.
Täysin parantunut toipilas havahtui älypuhelimensa äärestä. ”Hei, Zyrbop! Mulla onkin vähän huomioita sun teiniidentiteetistä, joka...”
”Tuleeko hän mukaan?” Xcvbn kuiskasi läpi Mirjan pitkänpuoleisen yksinpuhelun. ”Vastaus mahdollisimman nopeasti,
kiitos.”
”Kyllä tulee”, vastasi Zyrbop yrittäen kuulostaa mahdollisimman päättäväiseltä. Huoneen todeksi paljastunut arveluttava tilanne oli vakuuttanut hänet siitä, että mukaan Mirjan oli
tultava, halusi tämä tai ei.
”… tietenkin laittaa koko teini-identiteetti-inversioteorian
vähän outoon asemaan, koska mikä muka on nullin vastakohta? No en tiedä, oisko sitten vaikka...”
”Hei. Mirja”, Xcvbn keskeytti. ”Kuuntele tarkasti.”
Mirja totteli, mutta vaikutti vähintäänkin loukkaantuneelta
siitä, että hänen pitkähkö selostuksensa teini-identiteettiin liittyvistä aihealueista oli keskeytetty noin epäkohteliaasti.
”Miksi sinua pidetään täällä? Mikä siis on lääketieteellinen
tilasi?” poika kysyi.
”No, ei kai yhtään mikään. Sanoivat että on jotain byrokratiaongelmaa.”
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”Hallitus aikoo ottaa sinut panttivangiksi ja kiduttaa”, Xcvbn ehdotti. Zyrbop sai hitusen itsevarmuutta siitä, että he olivat päätyneet hiljaa mielissään samaan johtopäätökseen Mirjasta. ”Nyt saatkin sitten valita, tuletko mukaamme vai et. Puolentoista tunnin päästä on ainut mahdollisuus paeta kupolista.
Tiedossa on... turvapaikka, johon valtion koura ei yllä.”
”Hauska vitsi”, Mirja sanoi. ”Kuule Zyrbop, kai olet lukenut sen...”
”Tyttö hyvä, se ei ollut mikään vitsi.”
”No ei ollut mikään uskottavin kertomus”, huomautti Mirja. ”Zyrbop, pyytäisitkö tota vaikka lähtemään. Selvästi myöskin happovuokko, koska meidän mielipiteet ovat aina oudoimpia, vaikka toisaalta happovuokot ovat realistisempia kuin...”
”Se on totta, Mirja”, Zyrbop sanoi hiljaa. ”Meidän pitäisi
varmaan lähteä välittömästi. Sinua ei sattumalta valvota juuri
nyt, mutta tilanne voi muuttua.”
”Jos mun nyt pitäisi uskoa teitä”, Mirja mutisi ja osoitti
kohti Xcvbn:ää, ”niin vastaapas sinä yhteen kysymykseen.”
”Minun tietoni valtiosta ovat niin arkaluontoisia, että–”
”Mikä on sun teinari?”
Xcvbn näytti vähintäänkin loukkaantunelta. ”Huh huh, nyt
tuli aika kamala slangitermi. Teinari, oikeasti? Tämän lisäksi
teini-identiteetti ei ole edes pseudopsykologista potaskaa, koska sekin nimitys väittäisi, että konseptin takana on edes joku
idea. Oikeasti teini-identiteetti arvotaan valtion laitoksella, eikä se perustu mitenkään yksilön ominaisuuksiin. Sain käsiini
vanhan lajittelulähdekoodin, kun systeemit uudistettiin Javascriptiin, ja–”
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”Tyyppi on sekaisin”, ilmoitti Mirja. ”Käske se pois tai jotain, Zyrbop.”
”Ei, vaan sinä tulet mukaamme”, Zyrbop sanoi hiljaa. ”Olet
ihan oikeasti vaarassa. Miksi muuten sinua pidettäisiin täällä?”
”Mähän sanoin jo, että järjestelmissä on joku vika tai jotain.”
Xcvbn katsoi neutraalisti sivummalle. Zyrbop mulkaisi tätä
vihaisesti; oliko hän selostanut tilanteen tahallaan noin huonosti? Nyt Mirjan taivuttelemisessa olisi kova työ.
”Me lähdemme nyt, ja sinä tulet mukaan”, Zyrbop sanoi ja
onnistui taikomaan itselleen päättäväisen äänensävyn. ”Muuten
et minua enää näe! Olen jo hyvästellyt kotini ja... ja perheeni,
parhaani mukaan. Jos ystävyytemme merkitsi sinulle koskaan
mitään, järkevöidyt nyt ja seuraat minua.”
”Ok”, Mirja sanoi alistuvasti. ”Mennään sit, se yksi hoitsu
oli aika pelottava.”
Xcvbn näytti selvästi tyytymättömältä. Zyrbop silmäili poikaa uhmaavasti – jos hän oli koko ajan olettanut, ettei Mirja
tulisi mukaan, parempi muuttaa suunnitelmia.
”… ja sen kissa katso mua silleen oudosti.”
Poika ei ollut myöskään tarjoutunut viemään hänen perhettään turvaan, muisti Zyrbop. Välinpitämättömyys ei luvannut hyvää, mutta oli hänelläkin eräs valttikortti. Jos kapinallisilla olisi Zyrbopille joku tehtävä, tyttö päätti suostuvansa siihen
vain siinä tapauksessa, että Mirja pysyisi turvassa.
”Mennään sitten”, Xcvbn mutisi. ”Suuntanamme on Pasilan teleportaatioasema.”
Kukaan ei pysäyttänyt heitä huolimatta siitä, että Mirjalla oli yhä yllään potilaiden vitivalkoiset vaatteet. Turvatoimet
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olivat häkellyttävän minimaalisia, jos oletti todeksi hypoteesin,
jonka mukaan valtio halusi kaapata Mirjan kiristysvälineeksi.
Nyt Zyrbopilla ei kuitenkaan ollut aikaa miettiä sitä, vaan hän
päätti keskittyä yksinomaan siihen, että kaikki he kolme pääsisivät turvaan kupolin ulkopuolelle.
”Kuinka paljon lähtöön vielä on?” Zyrbop kuiskasi heidän
ahtautuessaan teleportaatiokoppiin. Kolme hipoi jo maksimitilavuutta, elleivät kaikki olleet erityisen pienikokoisia. Koppien laajentaminen olisi ollut ilmeinen tapa kasvattaa matkustusmukavuutta sekä -nopeutta, sillä nyt kaikkien muiden Pasilaan haluavien täytyi odottaa seuraavaa lähtöä. Teleportaatiolaitos oli kai joskus selitellyt asiaa terrorisminvastaisilla toimilla,
sillä isompaan tilaan mahtui vaarallisempia esineitä, mutta se
kuulosti hieman tekaistulta, sillä terroristeja ei ollut olemassa.
Ja toisaalta saattoi nytkin epäillä sitä, etteikö kopeissa olisi voinut mainiosti kuljettaa vaikkapa pommia tai isoa kasaa
rynnäkkökiväärejä.
”Lähtö on noin puolentoista tunnin päästä”, ilmoitti Xcvbn, ja sitten he teleportoivat taas. Tälläkään kerralla hallitus ei
pistänyt heitä paloiksi, minkä Zyrbop kuvitteli hyväksi merkiksi, sillä Mirjan puuttuminen oli varmasti huomattu.
Vai oliko? Jospa hallitukselta oli vain yksinkertaisesti jäänyt
kaikki huomaamatta. Se oli parhain tilanteista, joita Zyrbop
onnistui päässään muodostamaan, ja mikä yllättävää, mikään
ei sotinut mallia vastaan.
Jos asia oli niin, heidän täytyi vain poistua nopeasti.
Asemalla oli pari ihmistä, joten Xcvbn ohjasi heidät etäämmälle. Jonot eivät onneksi olleet pitkiä; muutaman kopin edustalla odotti vuoroaan yhteensä neljä henkilöä.
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”Mitä aiomme tehdä odotellessamme?” kysyi Zyrbop. Hänestä tuntui vaaralliselta jäädä samaan paikkaan liian pitkäksi
ajaksi, joten kaipa heidän täytyi vain kävellä ympäri kaupunginosaa. Pasilassa ei ollut juuri mitään muuta kuin Helsingin
yleistehtiö, mutta kaipa he jotain keksisivät.
”Emme mitään. Valehtelin teille ajankohdan siltä varalta,
että hallitus saisi siitä vihiä”, Xcvbn vastasi. ”Lähtö onkin viidentoista minuutin päästä.”
”Mitä?” Zyrbop henkäisi. ”Mehän... mehän olisimme voineet vaikka myöhästyä!”
”Ei huolta, pitelen lankoja tiukasti käsissäni”, sanoi Xcvbn
hymyillen ilkikurisesti. ”Voin taata, että pääsemme pakoon ehjin nahoin ja juuri ajoissa.”
”Mikä on sun teinari?” Mirja keskeytti ilmeisesti väsyneenä
keskusteluun, joka ei käsitellyt teini-identiteettiin liittyviä monimutkaisuuksia kirjaimellisesti sata prosenttia ajasta. ”Kerro
tai huudan kaikille, että ollaan karkaamassa.”
”Turpa kiinni nyt”, Xcvbn ärähti. ”Sinähän et edes tiedä
nimeäni.”
”No kun on kohteliasta kysyä ennen teini-identiteettiä.”
”Minä olen Xcvbn”, esittäytyi Xcvbn, ”ja luulin sinun jo tietävän, että olen punatähti. Ja jos olisit tiennyt vähän enemmän,
tietäisit myös, ettei teinarilla ole mitään merkitystä.”
”Teini-identiteetti on ehdottoman tieteellinen systeemi!”
Mirja tulistui. ”Jos sinä tietäisit vähän enemmän niin tajuisit,
että tutkimuksissa tasan sata prosenttia ihmisistä saa saman
tuloksen kun lajitellaan uudestaan! Se on ihan vitun hyvä tulos
verrattuna MBTI:hin ja–”
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”No ehkä, koska oikeasti se data haetaan valtion tietokannoista, jotka–”
”Hei, kuunnelkaa, kaiuttimista tulee tiedotus”, Zyrbop keskeytti. Vuoroaan odottavat ihmiset olivat teleportoineet pois, ja
Pasilan useimmiten niin vilkas asema näytti nyt hylätyltä. Vain
muutama roska leijui tuulessa. He siirtyivät lähemmäksi, koska
ilmeisesti aseman äänentoistojärjestelmä oli rikki; vain yksittäiset sanat löysivät heidän korvansa etäämmältä.
”Laiturille C”, Xcvbn kuiskasi. ”Nyt.”
”… ASEMA ON EVAKUOITU POMMIUHAN VUOKSI,
MATKUS ASEMALLE JA POIS ON TOISTAISEKSI MAHDOTONTA, PASILAN ASEMA ON EVAKUOITU POMMIUHAN VUOKSI...”
”Voi ei”, Zyrbop sanoi hiljaa.
Ympäristöstä ei kantautunut kaiuttimen kuulutuksen lisäksi mitään muita ääniä. Koko asuinalue vaikutti tavallistakin
kuolleemmalta; kai koko Pasila oli evakuoitu.
Kun he tottelivat Xcvbn:n kehotusta, Zyrbop huomasi sivusilmällään, että tulevat teleportaatiot oli pysäkin taulussa korvattu heille osoitetulla viestillä.
hei käyttäkää laituria 5 terveisin dfghj
”Sisään teleportaatiokoppiin”, Xcvbn komensi ja vei sormensa C-teleportaatiokopin avaamisnäppäimelle. ”Nopeasti.”
”Eikö evakuaatiotila voi häiritä teleportaatioliikennettä?
Siis sitä teidänkin järjestämäänne?” Zyrbop kysyi ahdistuneesti.
Kuuluttajan monotonisella äänellä toistettu tiedotus tai ympäristön tyhjyys eivät varsinaisesti helpottaneet hänen oloaan,
vaikka näytön teksti lupasikin hyvää.
”En usko”, Xcvbn vastasi.
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”Et usko?” Zyrbop ärähti. ”Me voimme kuolla!”
Xcvbn käänsi katseensa kohti Zyrbopia. Hänen kasvoillaan
oli vain kylmää päättäväisyyttä; siitä orastavasta paniikista, jonka Zyrbop tunsi sisällään ties kuinka monetta kertaa viime aikoina, ei näkynyt vilahdustakaan.
”Tämä on ainoa tilaisuutemme paeta. Muuta mahdollisuutta ei ole. Sisään, Zyrbop ja Mirja.”
Zyrbopia alkoi huimata. Kuuluttaja oli ainakin toistaiseksi
vaiennut, eikä nyt kuulunut minkäänlaisia ääniä. Aseman ympäristö oli yhä autio. Mutta kuten hän oli jo itselleen useasti vakuuttanut, muuta mahdollisuutta kuin Xcvbn:n seuraaminen ei
ollut. Tyttö veti syvään henkeä ja astui sisään teleportaatiokoppiin.
Xcvbn seurasi perässä, mutta Mirja jäi ulkopuolelle. Teiniidentiteettitietäjä vain seisoi paikallaan katsoi järkyttyneenä johonkin kauas.
”Mirja”, Zyrbop aneli. ”Tule... tule sisään!”
”Teleportaatio voi olla valmis jo minuuteissa”, Xcvbn ilmoitti. ”Ja se tapahtuu välittömästi. Sen jälkeen kanava suljetaan
lopullisesti, jotta meistä ei jää jälkiä, joita hallitus voisi seurata.
Joten tulet sisään tällä saatanan sekunnilla, tai saat katua!”
Mirja ei sanonut mitään (joskin Zyrbop arvioi kuulleensa
hiljaista nyyhkytystä), vaan otti varovaisen askeleen pois teleportaatiokopilta ja laituri C:ltä. Sitten toisen, sitten kolmannen,
ja sitten aloitti epätasaisen kävelyn pois.
”SISÄÄN SIITÄ!” Xcvbn huusi. ”TAI MINÄ...”
Poika kurotti reppuunsa Mirjan kulkiessa pois.
Ja veti esiin pistoolin.
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Varmistin naksahti pois päältä – niin Zyrbop oletti tapahtuvan, hän ei tiennyt aseista juuri mitään – ja poika kohotti
kummatkin käsivartensa otollisimpaan tähtäysasentoon.
”PYSÄHDY, TAI AMMUN!”
Nyt Mirja käänsi päänsä hetkellisesti kohti teleportaatiokoppia ja pysähtyi, mutta jatkoi pian etenemistään.
Zyrbop painautui teleportaatiokopin seinää vasten ja tunsi
hengityksensä salpautuvan.
”Sinä olet hallitukselle ase Zyrbopia vastaan!” Xcvbn ärjäisi. ”Luuletko minua tyhmäksi? Varsinkin tämän jälkeen valtio
ottaa sinut kiinni! PALAA TÄNNE!”
”...tähdet... ovat... impulsiivisia”, Mirja mutisi hiljaa.
”TAKAISIN!”
Siitäkin huolimatta, että hänellä oli melkoisesti vaikeuksia
pysyä tajuissa, Zyrbop vei vapisevan kämmenensä Xcvbn:n olkapäälle ja onnistui saamaan tämän huomion. ”Älä”, tyttö aneli.
Xcvbn katsoi häntä kasvoillaan jotain, joka saattoi olla ärtyneisyyttä tai sääliä.
”Mirja...” Zyrbop sanoi niin hiljaisella äänellä, ettei se enää
kohdettaan tavoittanut, mutta sen enempää hän ei ehtinytkään
sanoa.
Teleportaatiokopin ovi naksahti kiinni.

Interlogi 1
Aiemmin
Johtajalle tuli puhelu, kun hänen vieraansa – työntekijä totuudenmuuntelulaitokselta – oli lähtenyt.
”Uudistettu tieto on siirretty arkistoihin”, hän vastasi. ”Teleportaatiolaitos on kuulemani perusteella valmis ja tarkkailee
Pasilan asemaa. Uutislähetys nauhoitettiin aiemmin tänään.”
Seurasi lyhyt käsky.
”Ilmoitan turvallisuuslaitoksen johtajalle”, johtaja vakuutti.

KAKSI KUOLI TERRORI-ISKUSSA
Pasilan teleportaatioasemalle tehdyssä pommi-iskussa kuoli viimeisimmän tiedon mukaan ainakin kaksi nuorta Helsingin yleistehtiöstä. Turvallisuuslaitoksen arvioiden mukaan muut kuolinuhrit ovat epätodennäköisiä,
sillä asema ehdittiin evakuoida laitoksen hetkeä aiemmin saamien tietojen
perusteella.
Presidentti Buts tuomitsee iskut ja lupaa järjestää tiedotuksen suruuutisesta, kunhan turvallisuuslaitos viimeistelee raporttinsa. Alustavien tietojen perusteella iskun tekijät on jo löydetty. Turvallisuuslaitoksen johtaja
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kuvaa iskua yksittäistapaukseksi, eikä usko merkittäviin muutoksiin yleisissä turvallisuusarvioissa.
Teleportaatiolaitos arvioi, että aseman korjaamiseen kuluu useita kuukausia. Tilapäiseksi teleportaatiopisteeksi on otettu eräs kerrostalo, jonka aulassa teleportaatioyhteydet toisaalle järjestetään, kunnes toisin ilmoitetaan. Laitos suosittelee välttämään teleportaatiomatkoja Pasilaan ruuhkasyistä, kunnes asema on uudelleenrakennettu, mutta teleportaatioliike
palannee entiselleen päivien kuluessa.

KANSALAISILMOITUS
Totuudenmuuntelulaitos raportoi tärkeästä muutoksesta valtion hyväksymässä tiedossa. Tästedes kansalaisia ZYRBOP LEHTONEN
sekä MIRJA ABOFREDYHZ ei ole koskaan ollut olemassa. Laitos
muistuttaa, että kielletyn tiedon ajatteleminen tai sen levittäminen luokitellaan vakavaksi rikokseksi.
Lähitulevaisuus
PRESIDENTTI BUTS: ”TURVALLISUUSLAITOKSEN
TIEDOTTAJA EREHTYI”
Tunti sitten pitämässään puheessa presidentti Buts vakuutti, että laitonta vallankumousta kohtaan kohdistuvia sotatoimia ei lakkauteta. Aiemmin tänään entinen turvallisuuslaitoksen tiedottaja antoi lausunnon, jonka mukaan laitos kannatti rauhantoimia. Myöhemmin medialaitos tiedotti, että virheellisen lausunnon antanut tiedottaja erotettiin pysyvästi tehtävistään.

PRESIDENTTI BUTS: ”ME EMME LUOVUTA”
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Turvallisuuslaitoksen eilisen raportin mukaan vallankumoukselliset
hallitsevat Pasilan sekä Punavuoren alueita. Puheenvuorossaan presidentti
Buts vakuutti, että kupolin resurssit riittävät vielä pitkään, ja että vallankumouksellisten kaatuminen on vain ajan kysymys.

MONET LAITOKSET KIINNI TÄNÄÄN
Osana sodan säästötoimia presidentti Buts julisti kolmellekymmenelleviidelle laitokselle työkiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Medialaitoksen julkaisemassa raportissa hän vakuuttaa, että eilisen sähkökatkot olivat
yksittäistapauksia ja kiistää, että laitosten sulkeminen liittyisi mitenkään
asiaan.

MONIEN ASUINALUEIDEN TILA TUNTEMATON
Internet-yhteys ainakin Töölöön sekä Maunulaan on tilapäisesti poikki. Turvallisuuslaitos kertoi raportissaan selvittävänsä pikimmiten, johtuvatko häiriöt vallankumouksellisten toimista. Laitos kuitenkin kiistää,
että uudet alueet olisivat vallankumouksellisten hallussa.

PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA
Uuden tiedotuslaitoksen julkaiseman raportin mukaan entisistä päähallitsijoista enää aiempi presidentti Buts on kadoksissa. Ylihallitsija Lehtonen ilmoitti aiemmin, että huomenna järjestettävässä julkisessa tilaisuudessa teloitetaan kiinnisaadut uuden vallan vastustajat. Joukko koostuu
enimmäkseen lakkautettujen laitosten johtajista sekä valtion hyödyksi sotaaikana työskennelleistä yksityishenkilöistä.

Luku 12
Zyrbopin päätä huimasi. Aurinko porotti taivaalta kuumuudella, johon kupolin keinotaivas ei ollut koskaan pystynyt. Lisäksi
tyttö tunsi tuulenvireen hiuksissaan; toinen ilmiö, joka oli näin
voimakkaana hänelle tuntematon.
Hän makasi maassa. Jossain. Mitä oli juuri tapahtunut?
Sen selvittäminen tuntui luontevalta seuraavalta askeleelta.
Zyrbop nousi istumaan ja näki edessään vain loputtoman aavikon. Haaleankeltaiset dyynit jatkuivat ikuisuuksiin, ja tyttöä
alkoi jälleen huimata hiukan; missään näin avoimessakaan paikassa hän ei ollut aiemmin käynyt. Ei, ei aavikko sittenkään
ollut tässä maailmassa yksikseen – sillä mutkitteli harmaa tie,
jolla Zyrbop nyt istui. Hiekka oli peittänyt väylän alleen lähes
täysiin, joten sen tunnistaminen taivaan kirkkauden häikäistessä silmiä ei ollut helppoa.
Tämä puoli tytön potentiaalisesta näkökentästä ei ollut johtanut vastauksiin koskien asioiden perimmäisiä laatuja. Löytyisikö niitä toiselta puolelta? Zyrbop kääntyi hitaasti (sillä häntä
heikotti yhä) ja huomasi heti parikin asiaa.
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Ensinnäkin tällä puolella makasi maassa Xcvbn, joka puristi
kädessään yhä pistoolia. Hän näytti olevan tajuton.
Toisiksi horisontissa kohosi valtava kappale, jonka Zyrbop
pian tajusi Helsingin kupoliksi. Se oli ulkopuoleltaan vaaleanharmaa ja niin korkea, ettei tyttö osannut arvata sen mittoja.
Iso se ainakin oli, ja ainakin hieman läpinäkyvä. Rakennusten
ääriviivat näkyivät tummina kohtina kaarevassa pinnassa.
Zyrbopin oli pakko pysähtyä hetkeksi miettimään sitä, että
koko elämänsä aikana hän oli liikuskellut vain valtavan metallirakennelman sisäpuolella – ja nyt päässyt ulos. Kuvun ulkopinta ei näyttänyt päästävän juurikaan valoa läpi, vaikka Zyrbop
olikin aina olettanut, että ”hallituksen keinotekoinen taivas”
oli pikemminkin puheenparsi. Ei, tästä kuvakulmasta näytti pikemminkin siltä, ettei hän ollut koskaan edes nähnyt todellista
taivasta.
Kunnes nyt.
Hiekkadyynit – Zyrbop ei ollut ihan varma, mistä tunsi sanan – peittivät koko maisemaa. Tuuli lennätti santaa ympäriinsä ja huononsi näkyvyyttä. Saatuaan tuntoaistinsa enimmäkseen takaisin Zyrbop tuli kiusallisen tietoiseksi hiekanjyvistä,
jotka lensivät vasten hänen kasvojaan ja yrittivät päättäväisesti
tunkeutua hänen silmiinsä.
Kupolin pinta oli täysin sileä lukuun ottamatta yhtä kohtaa.
Siinä paikassa kupua, johon mutkitteleva tie lopulta päättyi, oli
tummempi alue. Täältä käsin Zyrbop ei osannut arvioida sen
luonnetta.
”Tervetuloa Landen aavikolle. Se siinä on ovi, Zyrbop.”
Tyttö älähti ja perääntyi poispäin tajuttomuudestaan tointuneesta Xcvbn:stä. Kuinka tyhmä hän olikaan ollut, kun oli
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antanut aseen jäädä pojan käteen!
”Älä tule lähemmäs!” Zyrbop huusi.
”Ennen teleportaation keksimistä liikenneyhteydet Helsingin ja Vantaan sekä Espoon välillä hoidettiin tieverkostolla ja
ovilla kupoleissa”, Xcvbn selitti edes katsomatta Zyrbopia päin.
”Pudota ase!” Zyrbop käski. ”Ammuitko sinä Mirjan?”
”Älä ole naurettava. Näit, kun ovi sulkeutui.”
Sen sanottuaan poika viskasi pistoolin välinpitämättömästi
kohti Zyrbopia. ”Nykyään kaikki reitit ulos kupolista on tukittu. Teleportaation ansiosta, mutta myös siksi, ettei Vantaata ja
Espoota virallisesti edes ole. Eikä oikeastikaan, mitä tulee maan
pintaan.”
Zyrbop lähestyi asetta pitäen katseensa kuitenkin Xcvbn:ssä.
”Jätä se ase”, poika kehotti. ”Jos et huomannut, teleportaatioasema räjäytettiin taivaan tuuliin. Meitä ei edes voida seurata,
sillä tämä yhteys on vanhempaa mallia, yksisuuntainen. Ikävä
tajunnanmenetyskin liittyy asiaan.”
Hän siivosi kädellään hiekkaa pois ja paljasti sen alta jonkinlaisen kuvion tiessä. Zyrbop ymmärsi sen osaksi ympyrää,
jonka sisälle he olivat ilmestyneet; se oli teleportaatiovastaanotin.
”Ainakin se toimi. Ehdin epäillä sitäkin.”
”En minä niiden takia”, mutisi Zyrbop ja kaappasi hiekkaan
pudonneen pistoolin kouraansa. ”Nyt saat... saat...”
”Mitä sinä minulta haluat?” Xcvbn kysyi lievän kiinnostuneella äänellä, ehkä sellaisella, jolla keskusteltiin eilisestä kulttuurielämyksestä. ”Mirja kuoli pommeihin. Nyt olemme täällä,
ja takaisin emme pääse. Ilman minua sinä eksyt ja kuolet.”
Zyrbop ei vastannut, puristi asetta vain entistä tiukemmin.
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”Lisäksi epäilen, osaatko edes ampua tuolla.”
”Katsotaan, kuinka nopeasti opin!” Zyrbop ärähti ja osoitti
tappavan välineen kohti Xcvbn:n päätä. Kului muutama sekunti, eikä poika tehnyt elettäkään puolustautuakseen tai hyökätäkseen.
Zyrbop paiskasi pistoolin maahan ja kääntyi pois Xcvbn:n
suunnasta. ”Mitä HELVETTIÄ sinä ajattelit? Mirja on kuollut!
Sinä uhkasit häntä aseella!”
”Mirja kuoli – ja olisi kuollut – ilman apuani”, Xcvbn sanoi.
”Asuinalue evakuoitiin oikeasti. Pommitus, tai pikemminkin
asemalle asetettujen räjähteiden laukaisu, oli todellinen. Hallitus... hallitus sai vihiä aikeistamme. Eikä ole edes vaikea arvata,
mitä tietä. Mirjan kautta. Hänen ajatuksiinsa hallituksella oli
pääsy. Päätin ottaa riskin ja laskea sen varaan, että ehtisimme
pois, ennen kuin turvallisuuslaitos ehtisi reagoida... Ja no, me
ehdimmekin. Paitsi tietenkin Mirja.”
”Sinä olisit ampunut hänet!”
”No”, vastasi siihen Xcvbn ja kohautti olkiaan, ”tai yksinkertaisesti pakottanut tulemaan mukaan. Varoituslaukaukset tehoavat aina.”
Vastaus ei selvästi tyydyttänyt tyttöä, joten hän jatkoi: ”Mitä jos pommitusta ei olisikaan tullut, Zyrbop? Silloin hallitus
olisi saanut Mirjan kiinni ja tietäisi nyt varmasti, että hän on
sekaantunut tapahtumiin. Luvassa olisi kidutusta ja sen myötä sinun kiristämistäsi. Olisipas ollut hieno idea antaa Mirjan
karata!”
Zyrbop potkaisi dyynillä lepäävää pistoolia ja sai sen lentämään komeassa kaaressa hiekkavanan saattelemana. ”Teoissasi
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ei siltikään ollut mitään järkeä! Olisit... olisit edes muistuttanut
minua tuosta riskistä!”
”Olit jo selvästi päättänyt oman kantasi, joten tein kuten
parhaaksi katsoin. Mirja oli kieltämättä mutkistava elementti.
Tiesin, ettei meillä olisi varaa kadottaa häntä, joten johdattelin
tapahtumia siihen suuntaan, että hän joko kuolee tai pääsee
mukaamme. Lopulta vain kävi niin, että hallitus tappoi hänet,
missä en näe järkeä, mutta kaikkihan sujui ihan hyvin.”
”Niin, paitsi että Mirja kuoli!”
”Et viitsisi huutaa, Zyrbop.”
Zyrbopin mieli ei tehnyt ainoastaan huutaa – hänen teki
mieli poimia ase uudelleen käteen ja vähintään uhata sillä Xcvbn:ää. Hän ei tiennyt, mistä järkyttyä ja loukkaantua eniten:
siitä, että poika oli ollut valmis tappamaan Mirjan vai siitä, että
tämä ei näyttänyt kokevan kovinkaan suuria omatunnontuskia
hänen kuolmeastaan.
”Nyt saat ladella niitä vastauksia”, tyttö tyytyi ärähtämään.
”Nopeasti. Ja hyviä sellaisia. Nyt ei hallitus pääse jäljillemme,
eihän?”
”Olisi hyvä, että lähtisimme mahdollisimman nopeasti liikkeelle”, Xcvbn arvioi. ”Hallituksen toimet eivät vastaa lainkaan
sitä, mitä kuvittelin.”
”Mitä sinä sitten kuvittelit?”
”Hallitus vaikutti valmiilta tappamaan sekä meidät että
Mirjan”, poika analysoi. ”Siinä ei ole järkeä. Valtion toiminta
vaikuttaa hätäiseltä; teleportaatioyhteyden sulkeminen oli varmasti mahdollista, mutta ehkäpä se söi liikaa aikaa. Ja mitäpä
hallitus meistä hyötyy? No, minulla on paljon tietoa, sinulla
voi kiristää minua, ja Mirjalla voi kiristää sinua. Kaikki ovat
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arvokkaita elävänä. Me rikomme varmaan tuhansia lakeja käyttäessämme laitonta teleportaatiota ja poistaessamme itsemme
tarkkailuverkosta. Miksei hallitus halua tietää, miten me kaiken
sen teimme?”
”Ehkä hallitus tietää jo?”
”Se ei ole mahdollista. Kapinallisryhmä osaa asiansa.”
”Selvennä tilannetta vähän”, Zyrbop pyysi. Teki kai hyvää
keskustella jostain, joka ei saanut häntä haluamaan ampumaan
Xcvbn:n. ”Miksei hallitus tiedä kapinallisryhmästä?”
”Siis hallitus kyllä tietää, että Espoosta ja Vantaasta jäi jäljelle asiakkaita”, Xcvbn selvensi. ”Sehän on koko kuvion juoni.
Me teemme yhteistyötä hallituksen kanssa ja tuotamme Helsingin kupolin vaatiman energian. Mutta meidän sisällämme on
kapinallisryhmä, joka–”
”Mitä, tuottavatko Vantaan ja Espoon jäänteet meidän energiamme?”
”Tietenkin”, Xcvbn sanoi ja katsoi Zyrbopia kuin tyhmää.
Se oli ajaa tytön uuden raivokohtauksen partaalle, mutta hän
pakottautui hillitsemään itsensä. ”Helsingin kupolihan tarvitsee valtavasti energiaa. Teleportaation tehovaatimukset ovat
epäselvistä syistä aivan valtavia, ja osaahan hallitus myös tehdä
esineitä pelkästä energiasta. Sekin syö kai aika kasan jouleja. Vai
mistä luulit, että hallitus saa kaiken tarvitsemansa energian?”
”Minä...” Zyrbop aloitti ärtyneenä paitsi Xcvbn:n ylimielisellä äänensävyllä esitetyistä huomioista myös siitä, ettei todella ollut koskaan kyseenalaistanut sitä, mistä valtio hankki resurssinsa. Mistään ei näyttänyt olevan varsinaista pulaa, mutta
kukaan ei näyttänyt tekevän mitään asian eteen – siis valmistanut energiaa tai suunnitellut uusia tuotteita 3d-tulostinten tuo-
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tettavaksi. Neuroverkkolaitos sekä muut teknologiaan liittyvät
valtion toimintaelimet taisivat olla ainoita, jotka todistettavasti
kehittelivät uusia tuotteita.
”Hyvä on”, Zyrbop huokaisi. ”Ei, en todellisuudessa tiedä
juuri mitään yhteiskunnan luonteesta. Jatka. Kerro lisää.”
Kun tytön välittömät halut satuttaa Xcvbn:ää olivat laantuneet, hän huomasi vapisevansa yhä ja päätti laskeutua istumaan
tien hiekoitetulle pinnalle. Siinä hän sitten istui, tunnusteli mielessään hiljalleen purkautuvaa shokkia sen johdosta, että Mirja
oli kuollut ja kuunteli Xccvbn:n puhetta, joka vaikutti tulevan
jostakin aivan toisesta todellisuudesta.
”Hallitus tietenkin vakoilee kaikkia internetin kautta, mikä
voisi olla ihan vakava ongelma meille”, jatkoi Xcvbn. ”Onneksi
yhteiskuntamme sijaitsee maan alla luolastossa. Sinne eivät hallituksen pahat signaalit ylety, joten kapinalliset ovat päässeet
toimimaan salassa.”
”Kuinka sitten vaihdatte tietoa valtion kanssa?”
”Kyllä meillä kaapelit on, mutta luonnollisesti vahdimme
sekä sisään- että ulostuloa.”
”Ja sinnekö me olemme menossa? Maan alle?”
”Oikein arvattu”, sanoi Xcvbn. ”Reittiin sisältyy kävelyä hylättyä tietä pitkin ja sitten kääntyminen kohti aavikkoa sopivassa kohdassa. Matkalla näkyy jännittäviä raunioita Vantaasta sekä paikallista eläimistöä.”
”Minkälaista... minkälaista on paikallinen eläimistö?” kysyi
Zyrbop. Kirjoissa oli sanottu, että säteily oli tappanut suurimman osan eliöistä ja muuttanut loput tunnistamattomaksi yhdistelmiksi erinäisiä kehonosia. Mikään eläinten mainittu yk-
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sityiskohta happohengityksestä teräviin kynsiin ei vaikuttanut
kovin vaarattomalta.
Xcvbn siristi silmiään ja vilkuili ylös. ”Tuolla taitaa mennä
yksi.”
”Missä?”
”Kupolin päällä.”
Zyrbop käänsi katseensa Xcvbn:n osoittamaan suuntaan ja
havaitsi tämän väitteen todeksi. Kupolin päällä kulki jokin, joka näytti etäältä purppuralta pisteeltä. Pian se hypähti lentoon
ja paljasti itsensä kuusisiipiseksi lentoliskoksi.
”O-onko noista meille vaaraa?”
”Riippuu, kuinka herkullisilta näytämme”, Xcvbn arvioi.
”Juuri sen takia huolehdin riittävästä aseistuksesta.”
Zyrbopin teki mieli sanoa jotain siitä, minkä muun vuoksi
aseistus oli osoittautunut Xcvbn:lle hyödylliseksi, mutta hänen
ei enää tehnyt mieli huutaa, joten Zyrbop pysyi vaiti ja käveli
poimimaan pois heittämänsä pistoolin.
”Minulla on jotain järeämpääkin”, ilmoitti Xcvbn ja kurottautui reppuunsa. ”Tosin luulen, että olemme enimmäkseen
turvassa. En tiedä, mistä nuo oliot saavat ravintonsa, mutta en
ole kuullut niiden syövän ihmisiä. Kai imevät ilmasta säteilyä.”
Zyrbop oli kyseenalaistaa äskeisen väitteen, mutta päätti olla puuttumatta asiaan. Kunhan eivät aikoneet syödä heitä, ja
kunhan heidän aseistuksensa riitti siihenkin mahdollisuuteen.
”Pitäisikö meidän sitten huolestua säteilystä?” kysyi hän sen
sijaan. ”Ei tullut mukaan sellaisia pastilleja tai mitään muitakaan varokeinoja.”
”Minulla on pillereitä”, ilmoitti Xcvbn. ”Mutta minulle on
ainakin kerrottu, että ihmisen evoluutio johti säteilynkestävään
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suuntaan. Ainakaan ei ole tunnettuja tapauksia siitä, että joku
olisi saanut syövän aavikoilta tai mistään muualtakaan, kuten
Helsingin radioaktiivisesta alamaailmasta.”
”Jos saamme, onko teillä teknologiaa sen parantamiseen?”
”Onhan meillä, luulen.”
”Tuo riittää minulle”, Zyrbop huokaisi. ”Nyt saat selittää
kapinallisryhmästä vähän tarkemmin. Mitä te olette tehneet ja
mitä aiotte tehdä?”
”Se onkin vähän pitempi tarina”, sanoi Xcvbn. ”Kerron kun
kävellään.”
”Oletko varma, ettei meitä voi seurata?”
”Hmm”, vastasi poika siihen mietiskelevästi. ”Niin minulle on ainakin uskoteltu. Kaipa tämä teleportaatioyhteys on jo
poistettu valtion tietokannoista; taisipa vielä olla niin, että joku
meistä kävi varta vasten korjauttamassa tämän vastaanottimen.
Toivottavasti tajuavat myös laittaa sen pois päältä.”
Zyrbop katsoi jälleen kohti kupolia. Hän ei vieläkään luottanut Xcvbn:ään (päivän tapahtumien jälkeen vieläkin vähemmän), mutta saattoi hyvinkin olla totta, ettei takaisin ollut enää
pääsyä.
Joten mitä muutakaan hän saattoi tehdä?
”Mennään”, Zyrbop huokaisi ja tunki pistoolin reppuunsa.
He ehtivät kävellä pari minuuttia, joiden aikana Zyrbop
huomasi matkanteon mukavuuden vastakohdaksi. Kasvoja vasten iskevään hiekkaan ei tottunut; se pakotti siristämään silmiä
ja toisinaan vaati erityisen pahaan paikkaan hyökänneen hiekanjyvän poistamista itse. Tilanteeseen turhautuneena Zyrbop
pysähtyi ja kaivoi reppuaan vaatteittensa varalta; hän löysi sateelta suojautumiseen suunnitellun takin, joka sai nyt kelvata
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Landen aavikon hiekkamyrskyjen välttelemiseen. Kuuma hänellä ei auringosta huolimatta tuntunut olevan.
”Mitä sinä vielä?” huikkasi Xcvbn etäämmältä. ”Nyt on valitettavasti liian aikaista tauolle, joten alahan tulla.”
Zyrbop ei vastannut, vaan jäi jostain syystä tuijottamaan
kohti kupolin läpikuultavaa pintaa. Se oli toki ihmeellisimpiä
näkyjä hänen tähänastisessa elämässään, mutta se ei täysin selittänyt sitä, miksi rakennelma oli naulinnut hänen katseensa
itseensä juuri nyt.
”Zyrbop?”
Tyttö ei vieläkään vastannut. Sitten ymmärrys iski.
Mirja oli kuollut.
Mirja oli todella kuollut.
Se muuttui todellisuudesta irrallisesta väitelauseesta mitä
konkreettisimmaksi faktaksi silmänräpäyksessä.
”Mirja on kuollut”, Zyrbop sanoi takaisin. Enää hänen äänessään ei ollut vihaa; viha oli sisältänyt myös jonkinasteisen
vaatimuksen siitä, että Xcvbn korjaa aiheuttamansa tilanteen.
Sellaista toivoa tyttö ei enää elätellyt. ”Mirja on kuollut, ja sinä... sinä tapoit hänet.”
”Sinä tapoit hänet, vai kuka vaati hänen mukaanottamistaan?”
Vastaukseksi siihen ei Zyrbop pystynyt tekemään muuta
kuin nyyhkyttämään jotakin, joka ehkä yritti olla vastalause,
mutta joka ei koskaan edennyt tunnistettavaksi puheeksi.
”Ala tulla, meillä on aikataulu.”

Luku 13
Jari palasi töihinsä poistuttuaan tapaamisesta johtajan kanssa.
Hän oli osoittanut parhaansa mukaan yhteistyöhalukkuutta, ja
se näytti kannattaneen, sillä kohtaamisen päätyttyä johtaja oli
melkein luvannut hänelle ylennyksen.
Sen jälkeen oli ollut seurassa joukko melko tylsiä työtehtiviä. Joku ministeri oli taas pyyhitty historiankirjoista – tätä Jari
ei ollut muistanut koskaan nähneensä, joten rouva oli saattanut
olla tilapäisministeri jonkun oikeasti pyyhityn tilalla – ja korvattiin uudella. Teinien someviestejä, jotka paljastivat liikaa, oli
pyyhitty historiankirjoista, kuten myös samaa syntiä tehneitä
lehtiartikkeleita.
Zyrbopin – jota ei ollut olemassa, Jari muistutti itselleen –
epäonnistunut teini-identiteettilajittelu oli saanut aika paljon
mediahuomiota. Pitäisikö kaikki ne korvata uudella tiedolla
nyt, kun tyttöä ei virallisesti enää ollut? Sekin kuulosti hirveältä
urakalta. Sentään kansa olisi viimein tyytyväinen tilanteeseen;
Jari muisti nähneensä useamman mielipidekirjoituksen, joka
vaati totuudenmuuntelulaitokselta nopeaa toimintaa ja nimitti
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virheellisen lajitteluseremonian säilymistä historiassa ”häpeälliseksi toiminnaksi” ja ”uskomattomaksi byrokraattiseksi hitaudeksi”.
Uutisointi koskien totuudenmuuntelulaitosta oli aina ollut kielteistä, mutta nyt oli kyseessä jonkinlainen huippukohta.
Jos ihmiset halusivat dystooppisia toimia, mikseivät vain lakanneet itse levittämästä väärennettyä tietoa? Oli aika lapsellista ja
epäjohdonmukaista olettaa, että totuudenmuunteluministeriön
kiireiset työntekijät ehtivät pyyhkimään jokaisen kielletyn tiedon
jokaisesta lähteestä ja tietenkin välittömästi sen jälkeen, kun kyseiset yksityiskohdat oli kielletty. Mekin olemme vain ihmisiä,
olisi Jari huutanut, jos hänen eteensä olisi yhtäkkiä avautunut
jokin koko kansalle kaikuva tiedotusväline.
Ajatellessaan ylennystään Jari ymmärsi, että hänen saatettiin
olettaa osaavan ratkaista juuri tämänkaltaisia ongelmia. Valtio
saattoi ehkä estää ketä tahansa esittämästä mielipiteitään, mutta
se oli hyödytön taktiikka, jos kaikkien asenne oli yhtä kriittinen. Aivosolut peliin, siis – kuinka palauttaa kansalaisten tyytyväisyys totuudenmuuntelulaitoksen toimintaan?
Ehkä kannattaisi säätää jokin laki, jonka nojalla uutisaiheista saisi keskustella vasta vuorokauden kuluttua. Kyllä, se haittaisi arkisia perustoimintoja, mutta muutos antaisi laitokselle
tarpeeksi aikaa päättää, oliko jokin uusi tieto kiellettävä vai ei.
Vuorokausikin oli oikeastaan melko pitkä aika; ehkä jopa tunti
riittäisi?
Jari pyöritteli ajatustaan päässään vielä hetken, mutta ei havainnut siinä huomattavia epäkohtia. Siinä vasta toimiva idea!
Uutisaiheet vapaan keskusteluun vasta tunnin päässä! Kaiken
lisäksi lakia täytyisi valvoa vain mediatasolla, koska harva kan-
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salainen sai mistään mitään tietoa ilman lehtien apua. Hallituksen ajatuksenlukijat, jos siellä edes olette, ajatteli Jari, ottakaapas idea talteen ja asettakaa Jari Lehtonen suoraan huomattavan
korkeaan virkaan totuudenmuuntelulaitoksessa!
Tietenkin se oli vain ajatusleikki. Hallituksen päättäjät –
keitä he sitten olivatkaan – olivat varmasti suunnitelleet totuudenmuuntelujärjestelmät parhaansa mukaan. Nyt kun oikein
mietti, Jari ei edes ollut ihan varma, ketkä hallituksessa tai valtakunnassa lakeja edes säätivät. Haamukansanedustajien rooli
oli loogisesti ja luonnollisesti pelkkä julkisuudessa esiintyminen ja verisiin väittelyihin osallistuminen. Sitten oli yksinvaltias presidentti Buts, joka tosin näkyi yhteiskunnassa vain juhlallisten puheittensa kautta. Jarista ei tuntunut todennäköiseltä, että kumpikaan vastaisi oikeasti vaikkapa lakien säätämisestä, mutta hän ei keksinyt muitakaan tahoja, jotka voisivat niin
tehdä.
Aihe oli varmasti kiehtova ja jopa tarpeellinen, mikäli mieli totuudenmuuntelulaitoksen johtoon, mutta Jari päätti jättää
sen pohtimisen sikseen huomattuaan, että hänet olisi tapettu jo
noin viidesti ilman totuudenmuuntelulaitoksen erityisajattelulupaa. Työpaikan etuudet olivat fantastisia; siinä yksi syy tulla
töihin totuudenmuuntelulaitokselle, kuten hän oli lapsiaan –
lastaan – rohkaissut.
Ja sitä paitsi Jarilla oli kiivaan työn lomassa oikeastikin tärkeää ajateltavaa. Kuinka selittää sukkelimmin ja hienovaraisimmin Hannalle, että heillä oli enää vain yksi lapsi? Jarin huonoksi onneksi hänen vaimonsa arvot ja tärkeysjärjestykset tuntuivat toisinaan olevan täysin pielessä. Totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtosen perheenkin
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tuli toki käyttäytyä kunnollisesti, joten jotenkin hänen oli selitettävä asia vaimolleen ja pojalleen.
Konsta nyt oli todennäköisesti helpompi kohde, koska häntä ei hirveän moni asia liiemmin kiinnostanut.
Ja Konstasta tulikin mieleen... Jari voisi ihan mainiosti ilmoittaa hänelle tekstiviestitse. Puhelimen käyttö työaikana ei
tietenkään ollut soveliasta totuudenmuuntelulaitoksen tulevan
korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselle, mutta ehkä johtaja ymmärtäisi. Kyseessä oli sentään vakava muutos perherakenteessa.
Mies veti esiin oman suosikkikommunikaatiovälineensä, eli
älypuhelimensa, joka oli kyseisestä joukosta ainut, jossa oli näin
pitkän päivän jälkeen enää akkua, ja näpytteli sopivan viestin
sen kosketusnäytöllä.
Hei Konsta!
Tästä lähin siskoasi ei enää koskaan ollutkaan olemassa.
T. Jari :)
Se kuulosti vähän ontuvalta. Totuudenmuuntelulaitoksen
tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtosen täytyi osata esittää
asiansa kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Ehkä hänen kannattaisi tuoda esille virallinen syy sille, ettei Zyrbopia enää ollut? Pyyhittiinkö tyttö täysin historiasta vai tapettiinko virallisen tiedon mukaan? Jari navigoi nopeasti valtakunnallisten medioiden etusivuilla ja löysi uutisen pommituksesta. Ahaa, tämä
se taisi olla.
Myöhemmin, kun kukaan ei enää muistaisi virheellisesti lajiteltua teiniä, voitaisiin Zyrbop pyyhkiä kokonaan historiasta.
Vaiheittainen poispyyhkiminen oli tärkeä totuudenmuuntelutapa, koska se varmisti sen, etteivät kansalaiset vahingossakaan
ilmaisseet Zyrbopin elävän. Totuudenmuuntelu on rekonstruk-
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tiivista, olivat kouluttajat muistuttaneet; sallittu tieto livautettiin kansalaisten mieliin vaiheittain. Ei suuria, äkillisiä muutoksia, vaan luonteva prosessi, jonka myötä henkilön tärkeimmät piirteet pyyhittiin ensiksi pois, ja sitten oli lopulta hänen
itsensä vuoro.
Hei, Konsta!
Siskosi kuoli terroristien pommi-iskussa.
T. Jari :)
Nyt vaikutti paremmalta. Jari vei sormensa lähetä-napille ja
kosketti kosketusnäyttöä sen kohdalla, minkä seurauksena viesti siirtyi perille monimutkaisen tapahtumaketjun myötä. Jari
ei tiennyt, minkälaisen, koska tehtiössä ei oikeasti opetettu mitään, mutta kunhan tekniikka pelasi.
Sekin oli muuten kiellettyä tietoa, että tehtiön opetus oli laadutonta. Toisaalta tämä ei varmaankaan kuulunut niihin, joita ajatustenlukijat valvoivat kovin tarkasti (muuten maailmassa
ei enää tehtiöläisiä olisikaan), mutta sallitussa tiedossa oli kyse
periaatteesta, kansakunnan turvallisuudesta.
Oliko lyhyen tauon aikana ilmestynyt yhtään mielekkäämpiä työtehtäviä, jotain muutakin kuin pelkkää rutiinihistorianmuuntelua? Totta vieköön, nimittäin uusi, jännittävä ja laajempi tietojenmuuntelu. Jari napsautti työtehtävän auki tietokoneellaan ja huomasi sen käsittelevän neuroverkkolaitoksen aikatauluja. Näemmä tuotteet olivat niin pahasti myöhässä, että
johto katsoi parhaaksi tietomuunnella ilmestymispäivämäärät
seuraavan vuoden puolelle.
Työläs projekti, arvioi Jari. Tällaista oli tehty aiemminkin
– kun jonkin laitoksen projekti ei valmistunut ajallaan, kun
jokin kansalaisten arkea parantava tuote viivästyi – ja oikeastaan
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sitä tehtiin lähes jokaisen valtiollisen projektin kohdalla. Siirtoa
täyteen Javascriptiin oli Jarin muistin mukaan siirretty viidellä
vuodella. Mutta onneksi se ei haitannut mitään, koska virallisen
tiedon mukaan kaikki valmistui kuitenkin ajallaan. Laitosten
maine oli pelastettu, sillä kukaan ei taatusti löytäisi yhtäkään
lähdettä, jonka mukaan mikään valtion tekemä olisi koskaan
ollut myöhässä.
Javascript-projektissa oli tosin ollut se toinenkin ongelma,
nimittäin pahamaineinen ryhmä C-mielisiä, joita vastaan valtio
oli käynyt sotaa. Jari ei tosin ollut ihan varma, missä kyseinen
sota oli käyty, koska maailmassa oli vain Helsingin kupoli ja
konflikti ei ollut kuitenkaan tapahtunut sen sisällä, mutta ehkä
sekin oli vain muuteltua tietoa.
Totuusmuunnellessaan neuroverkkolaitoksen sivua Jari
sai loistoidean. Siellähän hänen vaimonsa oli töissä! Ehkä tämä ottaisi paremmin vastaan uutisen Zyrbopin kuolemasta ja
poispyyhkimisestä historiasta, jos Jari livauttaisi sen ovelasti
neuroverkkoaikataulu-uutisen sekaan.
Juuri tällaisia viestintätaitoja vaadittiin totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselta, mies onnitteli itseään.

”Konsta Lehtonen. Pysähdy, ole hyvä.”
Konsta punnitsi lyhytaikaisesti mielenkiintoaan erinäisten
tehtävien suorittamiseen. Toisaalta häntä ei liiemmin kiinnostanut odottaa ruokajonossa uutta, entistäkin ankeampaa tehtiön lounasta, mutta toisaalta häntä ei myöskään kiinnostanut
totella henkilökuntaan kuuluvan naisen ohjeita.
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Lopulta Konsta päätti, että häntä miellytti minimaalisesti
enemmän noudattaa tehtiön valvojien kehotuksia, koska muuten saattaisi olla seurauksena julkinen teloitus. Vaikkei silläkään
oikeastaan ollut mitään väliä; tehtiö oli sama asia, mutta vain
henkisesti.
Opiskelija kääntyi ja näki naisen, joka oli joskus ollut valvomassa jotakin Kostan suorittamistaan tehtiöistä. Nimeä hän
ei tiennyt, mutta se tuskin haittaisi. Sekin, että tehtiössä edes oli
yhtään henkilökuntaa, oli lievästi outoa, koska lähes kaikki näiden yleisistä toimenkuvista saattoi kuvitella hyviksi ehdokkaiksi automatisaatiolle. Tehtiölaitos oli tosin tainnut jo suunnitella henkilökunnan korvaamista neuroverkoilla, joten ehkäpä
muutos tapahtuisi vuosien sisällä.
”Konsta Lehtonen”, nainen sanoi. ”Huomenna et suorita
toisella tehtiöpaikallasi tehtiötä.”
Konstan mieliala laski vähän, mutta vain vähän, sillä hänen
mielialallaan ei ylipäätään ollut erityisesti varaa laskea. Tehtiöiden suorittaminen ja siitä seuraava poispääsy ankeuden valtakunnasta oli yksi niistä harvoista asioista, joita kohtaan hän
tunsi edes vähän kiinnostusta. ”Ai miksen?”
”Tehtiöministeri haluaa pitää sinulle yksityishaastattelun.”
”Miksi?” Konsta kysyi. ”Millä perusteella?”
”Aihe on ilmiselvästi huippusalainen”, nainen sanoi. ”Ministeri sanoi, että sinulle hyvitetään yksi tehtiösuoritus.”
Ja sitten hän käveli pois.
Tästä käänteestä Konstan mieliala nousi vähän, mutta vain
vähän, vaikka sen nousulle olikin varaa yllin kyllin. Tehtiöhyvitykset olivat tietenkin aina plussaa – varsinkin, kun niillä poisti
jonkin ärsyttävän aineistotehtiön – eikä Konstan tietojen perus-
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teella kukaan tuttu ollut tehnyt viime aikoina turhan kapinallisia tekoja, jotka olisivat saattaneet johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin. Kuten pyyhkimiseen pois historiasta tai julkisen poliisin suorittamaan murhaan, joka naamioitaisiin joksikin muuksi. Ehkäpä kyseessä olisi vain rutiininomainen tehtiöpalautekeskustelu.
Puhelin ilmoitti uudesta viestistä.
Hei, Konsta!
Siskosi kuoli terroristien pommi-iskussa.
T. Jari :)
Ahaa.
Konsta selasi nopeasti uutissivuille ja näki samaa faktaa toitotettavan joka lähteestä.
Voi vittu.

Jari päätti työpäivänsä ja astui ulos totuudenmuuntelulaitoksen
pääovesta. Laitoksen arkkitehtuuri oli aina ollut hänestä mukavan särmikästä ja tyylikästä – ei mitään turhia yksityiskohtia,
ei ainuttakaan epätehokasta ratkaisua. Resursseja oli syytä säästää, koska eliväthän he huonossa taloustilanteessa... tai niin Jari
ainakin muisti viimeksi lehdistä lukeneensa. Talous oli ehkäpä
hieman kyseenalainen käsite, kun valtio kontrolloi kirjaimellisesti kaikkea, mutta se oli virallinen totuus, jota vastaan ei ollut
soveliasta väittää.
Päivän harmillinen teleportaatioverkoston ongelma ei onneksi haitannut Jarin työmatkaa, joten hän pääsi aikataulujen
mukaisesti teleportaatiojonoon asuinkerrostalonsa eteen. Kaikkien laitosten työpäivät alkoivat ja päättyivät tismalleen samal-
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la hetkellä, minkä luulisi haittaavan julkista liikennettä enemmänkin, mutta ilmeisesti teleportaation nopeus riitti paikkaamaan menetykset. Saisikohan hän todennäköisen ylennyksensä
myötä yksityisten teleportaatioyhteyden toimistoonsa? Pelkkä
ajatus täytti Jarin ylpeydellä, joka oli ehkä ennenaikaista, mutta
olkoon; juuri nyt kannatti painottaa myönteisiä tunteita.
Siinä oli myös hänen vaimonsa. Parin jonottajaa edellä seisova Hanna näytti uupuneelta (varmaan raskas työpäivä takana,
kuten kaikilla muillakin) eikä onneksi huomannut Jaria, joten
miehen ei vielä tarvinnut keksiä diplomaattisinta tapaa kertoa,
että heillä oli enää yksi lapsi.
Oli aina ollut, siis.
Varmasti miljoonannen kerran Jari kiitti totuudenmuuntelulaitosta kaikista työsuhde-eduista parhaimmasta, oikeudesta
ajatella mitä lystäsi.
”Tänään oli kamala päivä töissä”, kuului Hannan ääni. Ai,
hän olikin huomannut Jarin. Nyt peliin tiedunmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jarin ylivertaisia sanasepäntaitoja.
Jari nyökkäsi myötätuntoisesti ja sanoi: ”Kerro toki lisää.”
Se ei ollut ihan huipputasoa, mutta sentään pelasi vähän
aikaa.
”No, kaikki tuotteet ovat rikki, mikä tuskin yllättää ketään”,
Hanna mutisi. ”Sen... sen lisäksi, etteivät ne hoida toimintojaan
kunnollisesti edes yksinkertaisimmissa testeissä, useat neuroverkot jopa huutelevat presidentti Butsin vastaista propagandaa!
En ymmärrä, mistä moinen vika on voinut livahtaa systeemiin.
Nyt viimeistään olen varma, että kyseessä on sabotaasi, mutta
kukaan ei vaikuta ottavan tilannetta vakavasti.”
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”Kuulostaa huolestuttavalta”, sanoi Jari eikä edes liioitellut
kamalasti. Kuka yhteiskunnassa muka kehtaisi vastustaa hallintoa? Hyvä on, ainakin terroristit, mutta terroristit olivat tietenkin valtion keksintöä. Sitä hän ei tietenkään voinut sanoa
ääneen – Laki kielsi totuudenmuuntelulaitoslaisiakin tuomasta
julkisesti esille kiellettyä tietoa.
”En ehtinyt kuin selata uutisotsikkojen läpi, mutta eikö tänään ollut joku pommitus?” Hanna muisteli. ”Ehkä tapaus liittyy siihen. Yritin käydä johtajan puheilla, kun virhe ilmaantui
yleisasiointineuroverkkoon, mutta hän ei halunnut ottaa minua vastaan.”
”Tuo kuulostaa aika todennäköiseltä”, arvioi Jari. Jos hallitus oli lavastanut pommituksen, oliko sama hallinnollinen elin
myös neuroverkkovian takana? Toisaalta kukaan muu kuin valtion vihollinen tuskin hyötyisi siitä, etteivät neuroverkot toimisi kunnolla, ja valtiolla ei ollut vihollisia, joten tilanne oli lievästi sanottuna omituinen.
”Yritän vielä huomenna uudestaan. On naurettavaa, ettei
johtoa tunnu lainkaan kiinnostavan näin vakava vika koekappaleissa. Luulisi viimeistään tämän varmistavan, että joku ulkopuolinen taho on onnistunut tunkeutumaan neuroverkkolaitokselle. Täysin satunnaiselta vaikuttavan virhetoiminnan voi
vielä ymmärtää, mutta propagandan huutaminen ei missään nimessä ole vahinko. Tämä on tahallista!”
”Siltä vaikuttaa.”
”Siitä pommituksesta vielä”, Hanna sanoi. ”En ymmärrä,
miksi kukaan haluaisi pommittaa teleportaatioasemaa. Eihän se
käytännössä haittaa teleportaatioverkostoa juuri yhtään, koska
nehän onnistuivat jo kytkemään Pasilan teleportaatiot johon-
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kin tilapäisratkaisuun. Ja jos terroristit haluaisivat tappaa ihmisiä, löytyisi varmaan paljon parempia kohteita, kuten laitoksia
ja tehtiöitä. Hyvä, etteivät hyökänneet Helsingin yleistehtiöön!
Lapsille olisi voinut käydä huonosti.”
Noniin, Jari, ajatteli Jari itsekseen selostaessaan tilannetta
kuin... kuin... urheiluselostaja.
Hänen kykyään muodostaa kielikuvia täytyi ainakin kehittää.
Mutta joka tapauksessa: nyt oli tullut tilaisuus käyttää niitä kuuluisia puheenlahjoja, joita jokaisen korkea-arvoisen henkilön täytyi omata. Kuka tahansa keksi sutjakkaita lausahduksia päässään, mutta vain ani harva osasi siirtää ne reaalimaailmaan, oikeisiin esiintymistilanteisiin, tilanteeseen sopivina ja
sävähdyttävän hienovaraisina.
Jari päätti kuvitella itsensä totuudenmuuntelulaitoksen johtajaksi, joka piti julkista puhetta jostakin tietomuunnoksesta,
vaikkei niin oikeasti koskaan tehtykään. Ehkä se auttaisi.
”Pieni korjaus: lapselle. Meillähän on vain yksi lapsi, eli
Konsta, heh.”
”Mitä?”
Hmm. Nyt tilanne kääntyikin hieman monimutkaisempaan suuntaan. Kuinka selittää asioiden todellinen luonne
Hannalle rikkoen samalla mahdollisimman vähän lakia?
”Eihän meillä siis ole koskaan ollut mitään tyttölasta”,
sanoi Jari. ”Katso vaikka totuudenmuuntelulaitoksen sivuilta,
siellä sanotaan niin.”
”Mitä?”
Se ei kuulostanut onnistumiselta totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselle.
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”Kulta rakas”, Jari yritti. ”Meillä nyt ei ole ollut–”
”Pyyhitkö sinä Zyrbopin historiasta?”
Hannan syyttelevä sävy ei varsinaisesti luvannut hyvää. Jos
Jari olisi oikeasti ollut joku korkea-arvoinen henkilö hallituksessa, tässä vaiheessa hän olisi joko täyttänyt paikan lasereilla tai
käskenyt julkista poliisia murhaamaan Hannan. Valitettavasti
kumpikaan vaihtoehto ei nyt käynyt, joten hän päätti jatkaa
diplomatian tietä.
”Voihan sen noinkin ilmaista”, hän sanoi mahdollisimman
neutraalisti. ”Toisaalta sen on voinut tehdä kuka tahansa totuudenmuuntelulaitoksen työntekijöistä. Kuten minä. Mutta se ei
tietenkään tarkoita, että juuri minä olisin sen tehnyt. Vaikka ehkä olenkin. Ehkä, ehkä en.”
Tässä vaiheessa Hannan suusta ei päässyt ulos äännähdystäkään. Olikohan se hyvä merkki?
”Sinä poistit olemassaolosta meidän lapsemme”, hän sitten
sanoi hiljaa. ”Ja... ja... missä Zyrbop...”
”Jos ihan tarkkoja ollaan, ketään Zyrbop Lehtosta ei koskaan ollutkaan”, huomautti Jari. ”Mutta jos olisi, vaikkei nimenomaan ollut, hän olisi oikeasti varmaankin kuollut pommiiskussa. Ehditkö lukaista uutisia, ennen kuin poistimme–”
”Minä en tiedä, tekeekö mieleni tappaa sinut vai ainoastaan
lyödä päällä”, sanoi Hanna melkein huutaen ja tuijotti häntä
silmiin. ”Säästä minut päätökseltä, Jari. Painu. Helvettiin.”
”Mutta–”
”Etkö sinä KUULE?”
Siinä tuli jo jotain, joka ei enää ainoastaan muistuttanut
huutoa. Jari kyllä kuuli, ja Jari päätti totella pyyntöä (tai pikemminkin käskyä) ja poistua paikalta mahdollisimman suk-
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kelasti. Mihin? Jari ei oikeastaan tiennyt, mutta sitä ehtisi pohtia myöhemminkin. Varmasti. Ja Hanna kohotti jo nyrkkiään
uhkaavasti.
Se ei ollut ollut kovinkaan hohdokas päivä totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtosen diplomaattisille kyvyille.

Luku 14
Asuessaan vielä kupolin sisällä Zyrbop oli nähnyt hallituksen
keinotaivaalta vain päivää ja yötä sekä niiden välisen parinkymmenen sekunnin siirtymän. Siksi se, että kupolin ulkopuolisessa
maailmassa taivas ikään kuin liukui sulavasti tilasta toiseen, tuli hänelle yllätyksenä. Eikä yllätys herättänyt tytössä ainoastaan
myönteisiä tunteita, sillä taivaan hämärtyessä lähiympäristö alkoi vaikuttaa uhkaavammalta; hän kuvitteli jatkuvasti näkevänsä tummia hahmoja, joita ei sitten ollutkaan.
Turvattomuus ei tietenkään johtunut vain pelottavia elämänmuotoja kuhisevasta, aavemaisen autiosta maisemasta – siihen vaikutti myös hänen matkatoverinsa, joka oli tähän asti
matkaa pysynyt melko vähäsanaisena. Se saattoi olla joko hyvä tai huono merkki, tuumi Zyrbop; ainakaan Xcvbn ei ollut
uhannut tunteihin ketään aseella (jos ei otettu huomioon paria teollisuusjätteenvihreää jänistä, joilla oli ollut neljä silmää),
mikä oli selvä parannus verrattuna aikaisempaan.
Zyrbopin aivot olivat huutaneet epävarmuutta ja vaaraa jo
niin kauan, että siihen alkoi tottua. Hänen olisi täytynyt surra
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enemmän Mirjan kuolemaa, hänen olisi täytynyt tarkastella Xcvbn:n aikeita kriittisemmin, mutta juuri tällä hetkellä Zyrbop
Lehtosella ei yksinkertaisesti ollut tarpeeksi henkisiä resursseja
mihinkään muuhun kuin kävelemiseen.
Eikä fyysisiäkään, sillä teleportaation ja lyhyen välimatkojen kupolissa ei Zyrbop muistanut koskaan joutuneensa kulkemaan jaloin näin pitkää matkaa. Koko kupolin tehokkaasti
hyödynnetty maa-alue oli täynnä maamerkkejä ja merkittyjä kävelyteitä; luontoreittejä ei ollut, eikä näin iso kävelyurakka ollut
mahdollista kuin kulkemalla hyödyttömästi ympyrää.
”Tulee hämärä”, Zyrbop päätti huomauttaa ilman erityistä
päämäärää, ihan vain rikkoakseen hiljaisuuden; se taisi olla ensimmäinen sana kummaltakaan tunteihin. Näin pitkää vaitioloa ei Zyrbop kovin usein kohdannut Helsingin kupolin väenpaljoudessa.
”Niin yleensä tapahtuu illalla.”
”Minä olen elänyt keinotaivaan alla koko ikäni”, Zyrbop
ärähti. ”Mistä minä voin tietää, mikä oikean maailman säätilassa on huomionarvoista ja mikä ei?”
Siihen ei Xcvbn vastannut mitään.
”Onko kapinallisten tukikohdassa oikeaa taivasta?”
”Niin syvälle maan alle ei voi louhia mitään kanavaa, josta
näkisi ylös”, sanoi Xcvbn. ”Sanoisinpa myös sitä aikamoiseksi
tuhlaukseksi. Pinnan alapuolella ei tietenkään ole mitään luonnollisia valonlähteitä, joten valonmäärän hallinta onnistuu jo
ihan mainiosti vanhoilla kunnon lampuilla.”
”Minkälaista siellä on?”
”Ei lainkaan samanlaista kuin Helsingissä”, Xcvbn sanoi.
”Hallitus ei anna meille mitään teleportaatiota tai orgaanista
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3d-tulostusta. Kaikki täytyy tilata erikseen, ja tavaraliikennettä
totta kai valvotaan. Se pakottaa vähän säästäväiseksi.”
Zyrbop oli sanomassa, että hallituksen mukaan kupolissakin elettiin huonoa taloustilannetta, mutta sitten hän muisti
termin ”taloustilanne” häilyväisyyden.
”Miksi sinä edes olit vaihto-oppilaana Helsingissä?”
”Energiantuotanto ei ole mitään yksinkertaista työtä. Vantaan ja Espoon jäänteistä osa koulutetaan huoltamaan laitteita
ja ylläpitämään kaikkia systeemejä.”
Se selittikin jotain. Palapelin palaset alkoivat loksahdella
paikalleen, mutta vielä ei Zyrbop tiennyt, muodostaisivatko ne
lopulta totuuden vai uuden valheen valheiden pinoon.
”Yhtä asiaa en ole vielä ymmärtänyt”, tyttö sanoi. ”Jos... jos
Helsingin kupoli on riippuvainen tuottamastanne energiasta...
miksette vain lopeta tuotantoa? Vai ovatko kapinalliset vain pieni enemmistö joukoistanne?”
”Yli puolet väestöstä osallistuu aktiivisesti kapinalliseen toimintaan”, Xcvbn arvioi. ”Se ei suinkaan ole se ongelma. Luuletkos, ettei hallitus valvo toimintaamme lainkaan? Tai oikeastaan
valvoja ei edes ole hallitus. Tietokoneet mittaavat siirtyvän sähkön määrää, ja sillä hetkellä, kun se putoaa alle tietyn rajan,
sarja ydinaseita posauttaa yhteiskuntamme palasiksi.”
Ai.
”Eikö... eikö niin voisi käydä sattumaltakin?” ihmetteli Zyrbop.
”Tähän mennessä ei ole käynyt. Kaikki toimii hyvin; on
kai ihan hyvä motivaattori, että kuolee välittömästi, jos ei tee
hommiaan.”
”Se taitaa olla totta”, myönsi Zyrbop.
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He kävelivät jälleen hetken täydessä hiljaisuudessa. Horisontti oli pysynyt koko matkan aivan samanlaisena, joten Zyrbop ei osannut arvioida, kuinka paljon he olivat todellisuudessa
edenneet. Tässä vaiheessa hän olisi arvostanut Helsingin kupolin kaikkialla toimivaa Internet-yhteyttä, mutta vakoilun vuoksi
he eivät kai olisi muutenkaan voineet käyttää älylaitteita. Xcvbn räpläsi toisinaan puhelintaan, mutta kai tehdäkseen jotain,
joka ei vaatinut nettiä.
Toisinaan he olivat ohittaneet laatikkomaisia rakennelmia,
joista puuttui yksi sivu. Ne olisi tulkinnut luontevasti ydinsodan aiheuttaman tuhon jäänteiksi, mutta Xcvbn oli osannut
selittää, mitä ne oikeasti olivat: Vantaan, Espoon ja Helsingin
väliseen liikennöintiin käytettyjä ”bussipysäkkejä”, joilla entisajan ihmiset odottivat halki maantien kulkevaa ajoneuvoa. Aikana ennen teleportaatiota ja ennen sitä hetkeä, jona Helsinki oli
hävittänyt Vantaan ja Espoon maan päältä.
”Kuinka ne ovat saaneet kaiken tuhottua niin järjestelmällisesti?” muisti Zyrbop kysyneensä. ”Eihän täällä näy mitään
raunioita, vaikka paikan piti olla joskus ollut tiheän asutuksen
peitossa.”
”Aika kuluttaa”, oli Xcvbn vastannut ja kohottanut olkiaan. ”Kuvittele vaikka tätä tuulta, joka viskoo hiekanjyviä ympäriinsä. Ajan saatossa se on kai pommittanut talojen raunioita
ja kuluttanut ne lopulta pelkiksi kasoiksi rakennusmateriaaleja.
Kaivamalla löytäisimme varmasti jotain. Lisäksi hallitus lienee
vienyt kaiken, minkä saattoi uudelleenkäyttää Helsingin kupolin rakentamiseen.”
Mutta vielä nähtäisiin kunnon raunioita, oli Xcvbn luvannut. Nimittäin se, mitä oli jäljellä Vantaan ikivanhasta liikekes-
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kuksesta. Kuulemma eräät kapinalliset olivat joskus yrittäneet
perustaa sinne siirtokuntaa, mutta hallitus ilmeisesti pommitti
aluetta yhä säännöllisesti.
”Miksi?” Zyrbop oli kysynyt.
”Helsingin päättäjät eivät halua antaa kenellekään edes mitään teoreettista mahdollista vallankumoukseen, joten siirtokunnat ovat ehdottomasti kielletty. Teoriassa meitä valvotaan
tiukasti, mutta toimintamme salailu on hoidettu taitavasti. Lisäksi auttaa, ettei meitä aivopestä täydellä teholla joka päivä.”
Sen ajatuksen Zyrbop allekirjoitti. Se maailma, jonka tehtiö
ja media olivat hänelle esitelleet, ei vastannut lainkaan totuutta,
mikäli edes puolet Xcvbn:n kertomasta oli totta.
Mutta oliko?
Tähän mennessä pojalta puuttuivat oikeat todisteet. Hallitus oli pommittanut heitä, mutta se oli saattanut johtua Zyrbopista yksistään, ei häntä auttavista kapinallisista. Xcvbn oli kyllä
kytkenyt heidät pois vakoiluverkostoista ja onnistunut teleportoimaan ulos kupolista, mutta siihen olisivat riittäneet hyvät
yhteydet oikeiden laitosten henkilökuntaan.
Jos kaikki olisikin valhetta, mitä poika saavuttaisi tuomalla
hänet keskelle aavikkoa? Sitä Zyrbop ei ollut vielä keksinyt, ja
ehkäpä juuri siksi hän periaatteessa luotti Xcvbn:ään. Jos tämä
olisi ollut hallituksen agentti, parhaimmat tilaisuudet tappaa
tai vangita Zyrbop olisivat jo menneet. Tyttö ei tuntenut varsinkaan nyt oloaan erityisen vahvaksi, joten kiduttamalla valtio
olisi varmasti saanut häneltä kaiken tarvittaman tiedon.
Vain siinä selityksessä, että Xcvbn todella oli kupolin ulkopuolella asuvan yhteiskunnan jäsen, oli mitään järkeä. Ja jos
poika muuttuisi yhtään epäilyttävämmäksi (vaikkakin Mirjan
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uhkaamista aseella oli vaikea ylittää), hänellä oli yhä yksi pojan
pistooleista.
Siltä varalta, että jokin liikaa ydinsäteilyä nauttinut eliö
päättää hyökätä, oli poika selittänyt ja työntänyt Zyrbopin
käteen aseen, joka saattoi ampua luoteja, lasersäteitä tai jotain
muuta tappavaa (hän ei ollut kokeillut). Ajatus siitä, että tyttö
oikeasti ampuisi jonkun, tuntui etäiseltä ja mahdottomalta,
mutta Zyrbop oli siitä huolimatta yrittänyt valmistaa itseään
suorittamaan hirmuteon tarpeen vaatiessa.
Vielä hän ei voinut luottaa Xcvbn:ään. Ei vielä, muistutti
Zyrbop itselleen katsoen edessä kävelevän pojan selkää ja hiveli
takkinsa sisätaskuun asettamaansa pistoolia. Vain, jos minun on
pakko; silloin minun on tehtävä se.
Xcvbn oli taas älypuhelimellaan. Zyrbop alkoi ajankulukseen pohtia, mitä poika voisi ylipäätään ilman nettiyhteyttä tehdä, eikä keksinyt mitään järkevää. Siispä hän päätti jatkaa tämän
joukkion avoimesti kommunikoivan roolissa ja kysyi asiasta.
”Mitä sinä ilman nettiä teet?”
”Mistä päättelet, että ilman?”
Zyrbop kurtisti kulmiaan. ”Sanoit kupolissakin, ettet käytä
Internetiä tietoturvasyistä.”
”Niin, en Helsingin nettiä, en toki”, sanoi poika. ”Täällä on
hirveä verkko, mutta näemmä muutama yhteysasemistamme on
vielä pystyssä hallituksen toistuvista pommituksista huolimatta.”
Selityksessä oli järkeä, pohti Zyrbop. Kai kapinalliset tarvitsivat jonkinlaisen kommunikaatiotavan, jos tekivät toisinaan
asioita Landen aavikolla. Esimerkiksi korjasivat käytöstä poistetun teleportaatioyhteyden, jolla he olivat saapuneet.
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Mutta mielessään hän lisäsi epätodennäköisten epäilyjensä
listalle sen, että Xcvbn oli yhteydessä hallitukseen. Sitä hän ei
vieläkään tiennyt, mitä Xcvbn olisi valtion vakoojana täällä yrittänyt, mutta hän tiesi ylipäätään melko vähän siitä byrokratian
ja valheiden verkostosta, jossa oli asunut, joten se ei ollut riittävä peruste epäilyjen hylkäämiseen.
”Et vastannut kysymykseeni. Mitä teet?”
”Keskustelen”, vastasi Xcvbn lyhyesti. ”Porukoiden kanssa.”
”Vai niin.”
Sen jälkeen seurasi jälleen pitkä hiljaisuuden jakso. Taivas
ehti tummentua, ja ympäristön tarkkaileminen sen seurauksena
vaikeutua.
”Katsopa tuonne”, Xcvbn yhtäkkiä sanoi, viittoi tytön luokseen ja osoitti oikealle. Zyrbop seurasi kehotusta, muttei nähnyt mitään. Ehkäpä muutaman mustan pisteen, jotka saattoivat
olla pelkkää metalliromua tai vaikkapa pari kiveä.
Mutta sitten ne katosivat.
”Aavikkovaeltajia”, Xcvbn jatkoi hiljaa. ”Tunnetaan myös
tehtiön ruokalistalta. Humanoideja, silmiä joka puolella päätä.
Ovelia saalistajia, kuten täytyykin olla, jos haluaa selvitä hengissä täällä. Ehkä vaarallisimpia ihmiselle. On havaintoja siitä,
että niillä olisi alkeellisia työkaluja.”
Zyrbop tuijotti entistä kiivaammin ja oli näkevinään jonkun mustan nousevan hiekasta ja palaavan sitten maahan.
Sekään tieto ei varsinaisesti helpottanut hänen oloaan.
”Mitä... mitä me sitten teemme?”
”Pidämme aseet ladattuina”, sanoi Xcvbn vakavasti.

Luku 15
Konstaa harvoin hermostutti mikään tehtiösuoritus – miksi olisi, kun niitä sai kuitenkin suorittaa mielensä mukaan ikuisesti,
kunnes pääsi läpi? – mutta teleportoidessaan tänään eteisestä
ulos opiskelija tunsi päässään juuri kyseisen tuntemuksen, joka
oli toki vaihtelua pohjattomaan tylsistyneisyyteen, mutta siihen
hyvät puolet loppuivatkin.
Jari ei ollut tullut eilen kotiin, mikä merkitsi sitä, että jo
kaksi hänen perheenjäsenistään oli kadonnut mystisesti. Zyrbopin kohtalon hän oli bongannut uutisista (oli kuollut terroriiskussa, levätköön rauhassa), mutta Jarista ei oltu vielä ilmoitettu. Helsingin kupolissa ei kukaan kadonnut ilman hyvää syytä,
joten se teki yhteensä kaksi. Viisikymmentä prosenttia Lehtosen
perheestä oli eliminoitu hämärissä olosuhteissa, eikä se tiennyt
lainkaan hyvää hänelle itselleen.
Hanna oli vaikuttanut illalla niin epätasapainoiselta (ja jos
Konsta oli kuullut oikein, itkenyt koko yön keittiössä), ettei hän
ollut uskaltanut kysyä tarkennusta uhkaavan tilanteen todelliseen luonteeseen. Mutta ainakin yhdestä kovin huolestuttavasta
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seikasta hän oli tietoinen: siitä, että hänelle oli varattu täksi päiväksi ikioma yksityishaastattelu tehtiöministerin kanssa. Koulu
oli jopa lähettänyt asiasta viestin hänen puhelimeensa, joten se
oli varmasti muutakin kuin pelkkä henkilökunnan pila.
Konsta saapui teleportaatioasemalle ja asettautui jonoon.
Terroristit, jotka olivat pommittaneet Pasilan asemaa, olivat onnistuneet huonosti, mikäli tavoittelivat julkisen liikenteen tai
yhteiskuntarauhan häirintää; Konsta ei ollut havainnut lainkaan paniikkia sosiaalisessa mediassa, mutta se saattoi johtua
yksinkertaisesti siitä, että valtio räjäytteli julkisia laitoksia ja asemia itsekin. Tilanteessa ei varsinaisesti ollut mitään yllättävää.
Jonossa seistessä Konsta muisti jälleen tilanteensa ja hermostui lisää. Mitä tehtiöministeri, jonka nimen Konsta oli jo
unohtanut, edes hänestä halusi? Mitä hyötyä Konstasta voisi
olla hallitukselle? Opiskelija oli yrittänyt miettiä asiaa, mutta
ei ollut löytänyt ainuttakaan järkevältä kuulostanutta selitystä.
Jos valtio haluaisi tappaa hänet, se olisi kai jo tapahtunut. Yhtä
helposti olisi toteutunut vaikkapa hänen kidnappaamisensa, ja
totuudenmuuntelulaitoksen ansiosta siitä ei olisi edes noussut
julkista tyytymättömyyttä. Ei, mikään sellainen selitys ei kelvannut.
Valtio halusi häneltä jotain.
Mitä?
Vai halusiko? Nyt kun Konsta tarkemmin mietti, tehtiöministerillä ei kai ollut hirveästi valtaa. Jospa nainen halusi tappaa hänet, mutta valtio ei hyväksynyt hanketta? Tehtiöministerin sai haastatella haluamiaan opiskelijoita vaikkapa tehdäkseen tutkimuksia tehtiöjärjestelmän tehokkuudesta, ja se oli mitä loistavin tapa murhata joku. Siitäkö tässä oli kyse?
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Jos asia oli niin, Konstan täytyisi paeta. Juosta pois, mutta
pikemminkin vertauskuvallisesti, sillä juoksemalla ei Helsingin
kupolissa päässyt kovinkaan kauas.
Pysäyttäisivätkö viranomaiset hänen salamurhansa, jos
Konsta selittäisi tilanteen? Tuskinpa kukaan häntä uskoisi.
Voisiko hän uhata ministeriä sillä, että kertoisi kaiken hallitukselle? Jos nainen onnistuisi kavalissa hankkeissaan, hallitus
kaiketi mieluummin piti etevän ministerin kuin rankaisi häntä, joten Konsta vain yksinkertaisesti pyyhittäisiin historiasta.
Siihen suunnitelmaan oli turha luottaa.
Jäljelle jäi vain pakeneminen, mutta mihin hän voisi muka
mennä? Teoriassa opiskelijoita ei pakotettu tulemaan päivittäin
tehtiöön, mutta käytännössä oli pakko, jos halusi edes joskus
päästä ulos ankeuden opinahjosta. Jättäisikö ministeri asian sikseen, jos hän olisi vaikkapa vain viikon poissa? Tehtiöstä vastaavalla ihmisellä oli kai paljon töitä, joten ikuisesti ministeri
ei voinut häntä jahdata.
Kaikki riippui tietenkin siitä, kuinka intohimoisesti tehtiöministeri oli häntä tappamassa. Yksi tapa hänellä oli saada tietoa naisesta. Valtion tietokannat olivat onneksi enimmäkseen
julkisia, vaikkakin suurin osa sinne kirjatusta tiedosta taisi olla täyttä humpuukia. Yrittää kannatti kuitenkin. Saara Koskela,
Konsta luki löytämänsä artikkelin otsikon. Sen enempää luotettavaa tietoa ministeristä ei kerrottu, paitsi tyhjiä, tautologisia faktoja (”Koskela kasvoi ja opiskeli Helsingin kupolissa”,
ihanko totta?), jotka eivät kamalasti auttaneet.
Tuli Konstan vuoro teleportoida. Nyt kun poika oli jo kerran jonottanut läpi puuduttavan pitkän jonon, hän päätti suunnata kohti Helsingin yleistehtiötä, vaikkei hän toisaalta mitään
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muuta määränpäätä keksinytkään. Sitä paitsi hänellä oli ennen
tapaamista päivän ensimmäinen tehtiö, ja kai hän nyt sen voisi suorittaa? Lisäksi ministeri tarkkaili varmasti hänen jokaista liikettään, mutta voisi kuvitella jo voittaneensa nähdessään,
kuinka Konsta saapuu koululle ja sitten lopettaa.
Mihin Konsta sen jälkeen menisi, jos valtio tarkkaili jatkuvasti hänen sijaintiaan? No... se oli toistaiseksi ratkaisematon
ongelma, mutta kyllä hän jotain keksisi.
Ihan varmasti.
Ei syytä paniikkiin.
Punatähdet eivät koskaan panikoineet, mutta toisaalta punatähdet olivat kaikista heikkohermoisia, oli Konstalle kerran
kertonut eräs, jota ei enää ollut olemassa, terveisin totuudenmuuntelulaitos. Eikä tosin ollut koskaan ollutkaan. Joten Konsta ei ollut ihan varma, mistä lause oli hänen päähänsä ilmestynyt, mutta sillä ei kai ollut mitään väliä. Vielä selvennykseksi
valtion ajatustentarkkailijoille: hän ei ollut juuri ajatellut Mirja Abofredyhziä, sillä häntä ei ollut olemassa. Kiitos ja hyvää
päivänjatkoa, toivottavasti saatte lukea lopputyöpäivänä mielenkiintoisia ajatuksia.
Sen jälkeen Konsta ei enää keksinyt järkevää ajattelemista ennen saapumistaan koehuoneensa oville. Ja mikä olikaan
tämän päivän jännittävän, antoisan oppimiskokemuksen aihe?
Näemmä kielenhuolto. Sellaiset tehtiöt olivat aina helppoja, joten hän saattaisi jopa päästä läpi ensimmäisellä yrittämällä ja
saada edes jotain hyödyllistä aikaan.
KORJAA LAUSEET OIKEAOPPISEN KIRJAKIELEN
MUKAISIKSI.
1. MÄ VIHAAN VALTIOTA
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2. PRESIDENTTI BUTS ON ILKEE
3. TEHTIÖ VAAN AIVOPESEE LAPSET
4. TOTUUS EI TARKOITA SITÄ, ETTÄ SINÄ LUET TOTUUDENMUUNTELULAITOKSEN SIVUILTA, MIKÄ TIETO ON TOTTA
Uskomattoman helppo tehtävä, Konsta ajatteli ja kirjasi
ylös oikean version viimeisestä kohdasta (Totuus tarkottaa sitä,
että sinä luet totuudenmuuntelulaitoksen sivuilta, mikä tieto on totta) ja
siirtyi seuraavaan kohtaan.
Sillä välin huoneeseen astui – valkoisen kissan seuraamana –
nainen, joka vaihtoi pari sanaa tehtiön valvojan kanssa ja pysytteli huoneen etuosassa siten, että hänen kasvonpiirteensä olivat
hämärässä tilassa epäilyttävästi piilossa.
Seuraavaksi Konstan oli tarkoitus lukea kielilaitoksen johtajan essee oikeakielisyyden tärkeydestä ja vastata sisältökysymyksiin...
MIKSI HUOLTAA KIELTÄÄN?
Tehtiön aikana opiskelijoiden oikeakielisyyttä tuetaan 23 kielenhuoltotehtiön avulla. Vanha sanonta kertookin: ”Jos et huolla kieltäsi, voit
vahingossa sanoa jotain väärää ja silloin valtio tappaa sinut.” On selvää,
että oikeakielisyys on nyky-yhteiskunnassa tärkeä...
… mutta se vaikutti kovin tylsältä, ja sitä paitsi Konstalla
oli aiemmista tehtävistä jo niin paljon pisteitä, että hän pääsisi luultavasti läpi. Ainut mielekäs arvosana oli juuri ja juuri
hyväksytty; sitä korkeammat olivat turhaa hienostelua.
Aineisto-osat olivat sitä paitsi useimmiten niin inhottavan
epäkiinnostavia, että niiden välttäminen aina kun suinkaan
mahdollista oli ainoa tapa säilyttää mielenterveytensä. Siispä
Konsta palautti vastauspaperinsa valvojalle ja suuntasi ovel-
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le. Seuraavaksi hän ajatteli poistua tehtiöstä, mieluiten mahdollisimman kauas, ja välttää tehtiöministerin arveluttavan
haastattelun.
”Opiskelija Konsta Lehtonen.”
Konsta vilkaisi vasemmalle ja näki tuolilla istuvan henkilön. Hänen kasvonsa olivat varjossa, mutta se ei estänyt ylätehtiöläistä tunnistamasta, kenestä oli kyse; samanlaisissa olosuhteissahan hän oli aiemminkin tavannut naisen, joka silitti nyt
kissaa.
Valkoista kissaa.
Voi vittu.

Tehtiöministeri Saara Koskela ohjasi Konstan halki Helsingin
yleistehtiön kliinisten käytävien. He vaikuttivat olevan matkalla
kohti henkilökunnan tiloja, mikä osoittautui totuudeksi, kun
ministeri avasi opettajanhuoneen avainkortilla ja kehotti Konstaa sisään.
Opettajanhuone oli tietenkin vain vanhentunut nimitys
ajalta, jolloin tehtiössä oli vielä ollut opetusta. Mitä huoneessa
olisi nyt, hallituksen kamalia kidutusmekanismeja? Salamurhattujen opiskelijoiden ruumiita? Uusinta teknologiaa, kuten
neuroverkkoja ja 3d-tulostusta, hyödyntäviä teloituslaitteita?
Osa tehtiöiden käytäntöä oli opiskelijoiden tappaminen esimerkiksi silloin, kun nämä eivät lähteneet tehtiöstä päivän
päätyttyä tarpeeksi nopeasti, ja jossain nekin teloitukset täytyi
suorittaa.
Toisaalta Konsta ei kyllä ollut kuullut, että ketään olisi koskaan tapettu, joten sekin saattoi olla pelkkä valhe, jolla saada
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opiskelijat olemaan myöhästymästä. Mutta nyt ei ylätehtiöläisellä ollut aikaa pohtia tieto-opin dilemmoja, vaan hänen huomionsa keskittyi huoneen tarkastelemiseen.
Konsta ei nähnyt teloituslaitteistojen rivejä tai tapettujen
opiskelijoiden ruumiita, vaan tyhjän tilan vailla valaistusta. Vihreäksi maalatut puuovet olivat kaikki suljettu, mutta jokaisen
yläosassa komeili yhä kolminumeroinen tunnus.
”Käytämme tilaa 664”, Koskela ilmoitti. ”Täällä saamme olla rauhassa, opiskelija Lehtonen, sillä huoneet ovat tietenkin olleet tyhjillään siitä lähtien, kun opetus poistettiin koulusta.”
Pakeneminen oli nyt vähän liian myöhäistä, joten Konsta totteli. Fyysinen vastarintakaan ei ollut mahdollista, koska
Konsta oli nähnyt tarpeeksi uutiskuvia tietääkseen ministereiden ruumiisiin asennetuista puoliautomaattisesti laukeavista laseraseista.
Tila 664 poikkesi edellisestä siten, että siihen oli sentään
älytty sijoittaa huonekaluja. Luokkahuoneen (tai nykyisin koehuoneen) kokoisen alueen keskellä komeili iso pöytä, jonka ympärille oli asetettu joukko tuoleja. Konsta valitsi umpimähkään
istuimen, ja ministeri hakeutui häntä vastapäätä. Seinällä oli
tauluja, jotka esittivät Konstalle tuntemattomia ihmisiä ja suoraan fantasiakirjallisuudesta ryöstettyjä otoksia kuten aluetta,
jossa kasvoi paljon puita. Kaikki oli paksun pölykerroksen peitossa, mikä teki Konstan tyytyväiseksi siihen, että bioteknologialaitos oli poistanut ihmisiltä allergiat ja muut yliherkkyydet.
”Varmaankin pohdit, miksi olen kutsunut sinut yksityiskeskusteluun kanssani”, sanoi ministeri ja silitti valkoista kissaa, joka makasi hänen sylissään. Huoneen hämäryydessä hänen kasvonpiirteitään ei vieläkään saattanut erottaa.
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Konsta tyytyi nyökkäämään. Se oli ainakin toistaiseksi hyvä tapa olla pääsemättä hengestään, sillä ainakaan vielä hallitus
ei ollut tehnyt nyökkäämistä laittomaksi. Eräs haamueduskuntapuolue ajoi asiaa, mutta onneksi haamueduskunnalla ei ollut
niin lainsäädäntövaltaa kuin mitään muutakaan.
”Mikäli hoidat akateemisen elämäsi tunnollisesti, opiskelija
Lehtonen, sinua varmaankin ilahduttaa, että korvaan tapaamisen vuoksi poisjääneen tehtiösuorituksesi.”
”Täh?”
”Merkitsen järjestyksessä seuraavan tehtiösi suoritetuksi”,
selitti ministeri.
Miksi Koskela olisi tehnyt niin, jos aikoisi tappaa Konstan?
Ylähehtiöläinen ei keksinyt siihenkään selitystä, mutta tuntui
yhä todennäköiseltä, että tämä voisi olla ansa, joten hänen hermostuneisuutensa ei vielä hellittänyt.
”En suinkaan halua häiritä opiskelijoitteni koulutusta”, tehtiöministeri sanoi ja rapsutti kissaa sen korvan takaa. ”Onhan
siitä huolehtiminen päätehtäväni tehtiöministerinä. Jos osoittaudut valtiolle hyödylliseksi resurssiksi, opiskelija Lehtonen,
voin taata, että sinulle suodaan lisää tehtiökorvauksia.”
Lisää tehtiökorvauksia.
Lisää tehtiökorvauksia?
Lisää tehtiökorvauksia!?
”Ööh”, Konsta sanoi.
”Tehtiö, tuo pedagoginen menestys, on keino valmentaa
opiskelija toimimaan yhteiskunnassa sen sääntöjen mukaisesti”, Koskela sanoi. ”Jos opiskelija osoittaa jo hallitsevansa moiset kyvyt, en arkaile suoritettavien tehtiöiden karsimisessa. Etkö
toivokin juuri sitä, opiskelija Lehtonen?”
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”Ööh, joo”, Konsta sanoi, kun shokki mahdollisesta reilusti
lyhyemmästä tehtiöstä oli poistunut.
Ettäkö hallitus tappaisi hänet? Konsta hylkäsi sellaiset ajatukset välittömästi. Tämä oli ilon päivä; siltä hydralta, jota hän
tehtiöksi nimitti, oli jälleen katkaistu muutama kaula.
”Siispä siirtykäämme itse aiheeseen”, ministeri sanoi. ”Olen
varma, että halusi täyttää kansalaisvelvollisuutesi on suuri. Siitä tiedän tehtiöjärjestelmän onnistuneen, opiskelija Lehtonen –
siitä, että opiskelijat asettavat valtion edun muun edelle.”
”Ööh”, Konsta sanoi ja nyökkäsi taas. Puolet keskustelusta
oli mennyt pojalta ohi villien tehtiökorvauskuvitelmien vuoksi
(Ehkä hän voisi hypätä suoraan ylitehtiön yli!), mutta onneksi
kyseessä vaikutti olevan yksinpuhelu.
”Olen tarkkaillut sinua, opiskelija Lehtonen, sekä tietenkin
kolunnut läpi valtion tietokannat”, jatkoi Koskela, ”ja minun
on kerrottava, että suhtautumisesi kaikkeen on ihailtavan... vakio. Juuri sellaista yhteiskunta toivoo kansalaisiltaan. Kykyä
asettaa objektiiviseen tarkasteluun valtion hyöty ja oma hyöty, kuten myös valtion hyöty ja tuttavien sekä perheen hyöty.
Kansakuntamme pysyy koossa vain siten, opiskelija Lehtonen.”
Tässäkin kohtaa vaikutti olevan hyvä väli nyökätä, joten
Konsta teki niin taas.
”Mutta valitettavasti yhteiskuntarauhaa uhkaa eräs taho, joka on unohtanut hyveet, jotka mahdollistavat järjestäytyneen
yhteiselon”, ministeri sanoi. ”Tämä ryhmä nimittää itseään ’kapinallisiksi’, mutta termi on ymmärrettävästi väärä. Kapinallinen taistelee jotakin pahaa vastaan oikeuden ja vapauden puolesta, mutta he eivät ole kapinallisia – he ovat vallankumouksellisia, jotka pyrkivät horjuttamaan yhteiskuntaa ja syöksemään
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sen pimeään kuiluun.”
Kissa sähisi vihoissaan, ja ministeri piti lyhyen tauon rauhoittaakseen eläimen.
”Historiatehtiöt eivät mainitse tätä yksityiskohtaa kansakuntamme menneisyydestä, koska se luokitellaan kielletyksi
tiedoksi, mutta minä voin kertoa, mitä tapahtui viimeksi,
kun kansakuntaamme repi vallankumouksellinen ajattelu. Helsingin kupoli ei suinkaan ole ainoa alue, jolla on koskaan
asunut ihmisiä. Maailmanhistorian alussa kupoleja oli kolme
– Helsingin lisäksi Vantaa ja Espoo. Mutta kaksi sittemmin
tuhoutunutta vihastuivat Helsingin oikeutetusta ylivallasta ja
aloittivat vallankumouksellisen ydinsodan, jonka seurauksena
kumpaakaan ei enää ole. Sama tapahtuu uudestaan, opiskelija
Lehtonen – sen voin taata, ellei mitään tehdä. Mutta tilanne
ei vielä ole toivoton, koska meillä on kuin onkin aseita heitä
vastaan.”
Konsta nyökkäsi. Koska päästäisiin siihen, että hän saisi lisää tehtiökorvauksia? Kai kaikella oli hintansa, ja ehkä pitkänpuoleisen monologin kuuntelu oli hintana tehtiön huomattavasta lyhentämisestä, mutta hän ei siltikään malttanut odottaa.
”Vallankumoukselliset ovat valitettavasti kaapanneet siskosi”, tehtiöministeri sanoi. ”Virallisen tiedon mukaan hän kuoli
terroristi-iskussa – jonka takana olivat todellisuudessa vallankumoukselliset – mutta tämän keskustelun aikana meidän ei
tarvitse peitellä totuutta.”
”Onko Zyrbop elossa?” Konsta älähti.
”On”, vahvisti Koskela. ”Valitettavasti en voi tuoda yhtä
onnellisia uutisia hänen turvallisuudestaan saatikka tulevaisuudennäkymistään. Vallankumoukselliset murtavat siskosi
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tahdon ja tekevät hänestä sotilaallisen symbolin, jonka avulla
kansa saadaan kääntymään laillista ja hyväntahtoista valtiotamme vastaan. Mutta yksi ase meillä on – tieto.”
”Öh?”
”Kerro siskostasi kaikki mahdollinen”, pyysi ministeri, ”ja
minä suon sinulle tietojen hyödyllisyyden mukaisen määrän
tehtiökorvauksia.”
Konsta nyökkäsi.
Hän ei ollut koskaan ollut niin valmis myymään perheenjäseniensä yksityistietoja valtiolle.

Luku 16
Kun he olivat kulkeneet vielä pari tuntia, Xcvbn päätti lopettaa
matkanteon tältä päivältä ympäristön liiallisen hämärtymisen
vuoksi.
”Pimeässä emme huomaa aavikkovaeltajia”, poika arveli.
”Tehdään nuotio ja nukutaan, toki vartiovuorojen kera, niin
pysymme turvassa.”
Hän otti repustaan jostakin taianomaisesta materiaalista
tehdyn pötkön, jonka kuulemma luvattiin palavan kymmenisen tuntia kirkkaalla liekillä. Zyrbop ei ollut ihan varma, mihin
tarkoitukseen valtio oli moisia valmistanut, koska luontoretkeilyn käsite oli kupolin sisällä melko kyseenalainen, mutta
sen vuoksi hän ei aikonut yöuniaan menettää.
”Tämä on kapinallistyötä, jos mietit, miksi helvetissä valtio
olisi tällaisia pötkylöitä tehnyt”, Xcvbn kertoi. ”Mihinkäs panin
sytkärin?”
He olivat pysähtyneet tien viereen paikalle, jossa maa oli
mahdollisimman tasaista. Hiekkadyynien rivistöt tarjosivat aavikkovaeltajille hienon mahdollisuuden piilossa hiipimiseen,
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poika oli kertonut. Parempi tehdä tuli ja pitää vahtia.
”Koska meidän olisi siis tarkoitus päästä perille?” Zyrbop
kysyi.
Xcvbn nosti katsettaan reppunsa uumenista. ”Huomenissa,
kai. En ole ihan varma. Eksymisen vaaraa ei onneksi ole, kunhan pysymme tiellä, ja jos emme pysy, voidaan meidät saman
tien kruunata pesunkestäviksi idiooteiksi.”
”Eikö täällä ole mitään muita teitä?”
”Valtio pommitti useimmat pois. Tätä viimeistä käytettiin kai joskus kulkuväylänä epäselviin tarkoituksiin, mutta
näemmä siitäkin luovuttiin. Kai kuljettivat jotakin kapinallisten asuinpaikan ja kupolin välillä ennen kuin teleportaatio
keksittiin.”
Zyrbop ei muistanut kuulleensa mitään ajasta ennen teleportaatiota. ”Hei Xcvbn, koska tuo tapahtui? Olen aika varma,
että teleportaatio on aina ollut olemassa.”
”Historia menee vähän monimutkaiseksi totuudenmuuntelulaitoksen takia”, sanoi Xcvbn ja löysi viimein sytkärinsä.
”Mutta minulle on kerrottu, ettei teleportaatiota aina ollut.
Se on tietenkin totta, että puhumme ihan helvetin kaukaisesta
menneisyydestä. Oikeastaan luulen, että kaikki maailman keksinnöt on jo keksitty, mutta valtio vain pelaa aikaa miettiäkseen,
miten tuoda ne kunnolla yhteiskuntaan.”
”Ahaa?”
”Ennen maailmanhistorian alkua ja ydinsotaa oli kai joku
edistynyt sivilisaatio, joka tunsi kaiken teleportaatiosta energian
muuttamiseen miksi tahansa kappaleeksi. Helsingin kupolissa
on kyllä paljon tutkimuslaitoksia, mutta suurin osa ei saa mi-
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tään aikaan vaan vain painii byrokratian kanssa. Miten muka
joku teleportaatio olisi keksitty?”
Zyrbop mietti, mitä tiesi teleportaatiolaitoksen tekosista.
Laitos ylläpiti teleportaatioverkostoa, korjasi viat ja teki aina
välillä turvatarkastuksia, jotka lamaannuttivat koko aseman (he
myöhästyivät aina silloin tehtiöstä ja saivat nauttia pakollisesta
vapaapäivästä), mutta oliko teleportaatioteknologiassa tapahtunut uudistuksia? Mistään sellaisesta Zyrbop ei muistanut mitään.
Sen sijaan neuroverkkolaitos näytti olevan tutkimuslaitos,
joka oikeasti hääräsi jonkin uuden innovaation parissa, mutta
Xcvbn:n teoria saattoi hyvinkin olla totta. Neuroverkkolaitoksen ajatteleminen toi Zyrbopin mieleen kysymyksen siitä, näkisikö hän vanhempiaan enää koskaan, joten hän päätti mieluummin jatkaa keskustelua.
”Jos olet oikeassa, tarkoittaako tuo sitä, että... että valtiolla
on vaikka aikakone, mutta sitä ei vain anneta kansan käyttöön?”
tyttö kysyi.
”Aikamatkustus rikkoo fysiikan lakeja liikaa”, Xcvbn arvioi.
”En usko, että sellaista voi oikeasti edes tehdä. Ja vaikka voisikin, kuvittele nyt, miten huonosti se sopii Helsingin kupolin yhteiskuntajärjestelmään. Bioteknologialla ihmiset saadaan
elämään suunnilleen niin vanhoiksi kuin halutaan. Totuudenmuuntelulaitos pitää huolen arkaluontoisista historiallisista seikoista. Tarkkailujärjestelmät tietävät, mitä kansalaiset ajattelevat ja mitä aikovat tehdä. Mitään aikamatkustusta ei edes tarvita.”
”Totta”, myönsi Zyrbop. ”Ajattelin vain, että se voisi olla kapinallisille aika hyödyllistä. Matkustaa ajassa taaksepäin ja tap-
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paa presidentti Buts – tai kuka täällä nyt hallitseekaan – ennen
kuin mitään ehtisi tapahtua. Vai miten muutenkaan ajattelitte...
no, kapinoida?”
Xcvbn asetti vaaleansinisen lieriön pystyyn maahan, kasasi
sen ympärille tueksi hiekkaa ja sytytti sen sitten tuleen. Pötkylä
sihisi hetken ja alkoi säteillä kirkasta valoa päästään. Suoraan
sitä päin katsominen sattui silmiin.
”En tiennyt, että tuo olisi noin kirkas”, mutisi Xcvbn ryömiessään pois silmät kiinni. ”Ainakin pitää villieläimet loitolla.”
”Varmaan heikentää mahdollisuuksiamme valvoa ympäristöä aika pahasti”, huomautti Zyrbop. ”Pitäisin nyt ehkä jopa
todennäköisempänä sitä, että aavikkovaeltajat pääsevät yllättämään, elleivät ne tosissaan pelkää valoa.”
”Jep. Ei ehkä kaikkein viisain teko”, Xcvbn mutisi. ”Mutta vastataksesi kysymykseesi. Etevät hakkerimme ovat päässeet
aika syvälle kaikkiin valtion systeemeihin. Pari kapinallista soluttautui Javascript-projektin yhteydessä tärkeisiin laitoksiin ja
sai siten myös yllättävän kivan yleiskuvan koko tilanteesta. Meidän aseemme on nimenomaan tieto. Jos kerromme Helsingin
kupolin kansalle totuuden maailman luonteesta ja esitämme
tarpeeksi todisteita, saamme varmaan aikaan tarpeeksi epäluottamusta hallitusta kohtaan ja muutenkin yleistä sekaannusta,
jotta aseellisella hyökkäyksellä on mitään toivoa. Valtiollahan
ei ole mitään armeijaa, eikä se saa sellaista koottua, jos kansa
on raivoissaan.”
”Miten muka edes pääsette takaisin kupoliin?” Zyrbop kyseenalaisti. ”Pommitatteko sen auki vai mitä?”
”Helsingillä on ylivertainen valta ilmassa”, Xcvbn myönsi.
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”Sekä kupolin sisä- että ulkopuolella, voin lisätä. Jos lähettäisimme armeijan vaikka tätä tietä, olisi luvassa varmaankin äkillinen pommitus ja kapinan epäonnistuminen. Mutta me emme
teekään niin.”
”Vaan miten?” tivasi Zyrbop. Jos hänen oli tarkoitus luottaa poikaan, oli kapinallisilla ainakin oltava oikea suunnitelma
sodan varalle.
”Energia viedään meiltä Helsinkiin maan alta”, kertoi Xcvbn. ”Kapinallisalueelta kupoliin kulkee luolasto täynnä putkia.
Ihmiset pääsevät kulkemaan luolia pitkin, koska energiansiirtojärjestelmää on tarkoitus pystyä huoltamaan, mutta sen jälkeen seuraa toinen ongelma: ulostuloaukot ovat tarkasti vartioiduissa laitoksissa, kuten energiantuotantolaitoksella, joka jakaa
putkien tuoman sähkön kotitalouksiin ja muille tarvitseville.
Mutta jos paljastusten myötä seuraa yleinen yhteiskuntarauhan
murtuminen, voi olla, että sotilaamme pääsevät läpi kenenkään
estämättä. Pyöriihän esimerkiksi julkinen poliisi täysin kansalaisvoimin. Sitten on vain päästävä valtiollisiin rakennuksiin ja
vedettävä vallanpitäjiä turpiin.”
”Kuulostaa vähän arveluttavalta suunnitelmalta”, sanoi Zyrbop. ”Sehän nojaa täysin siihen, että kansalaiset uskovat levittämänne tiedon, eikä valtio saa uskoteltua, että se on silkkaa
propagandaa.”
”En usko, että Helsingin kupolin asukkaat ovat niin tyhmiä”, sanoi Xcvbn. ”Kyllä ne uskovat, kunhan näytämme joitain todisteita. Ja hei, totuudenmuuntelulaitoshan opettaa ihmiset muuttamaan jatkuvasti käsitystään siitä, mikä on totta ja
mikä valhetta – tai sallittua ja kiellettyä tietoa, kuten laitos sitä
kutsuu. Propagandasota on suunnitelman helpoin puoli. Ku-
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polin valtaaminen sotilaallisesti voi olla vaikeampaa, sillä Helsingillä voi kyllä olla metallisia tappokoneita piilossa jossain
kellarissa. Liikkuminenkin on hankalaa, kun ottaa huomioon,
että teleportaatio on melkein ainut keino siihen.”
”Tarkoitat kai ilman melkein-sanaa”, sanoi Zyrbop. ”Vai
muistatko käyttäneesi koskaan mitään muita kulkuväyliä kuin
teleportaatioverkostoa?”
”En ole, mutta vaikuttaa siltä, että kupolin läpi on muitakin teitä”, Xcvbn vastasi. ”Sama maanalainen tunneliverkosto
yhdistää joitakin laitoksia toisiinsa, jotta tiedonvälitys ja kaiken
kuljettaminen sujuisi paremmin. Vai miten kuvittelet, että joku
tehdas lähettää ison kasan metalliosia neuroverkkolaitokselle?
Teleportaatioaseman kautta, vai? Tunnelit ovat tarkasti vartioituja, koska valtio ei tietenkään halua, että kukaan harhailee liian kauas ja päätyy luolaverkostoon, joka vie kapinallisten luo,
mutta se on yksi mahdollinen reitti.”
”Mutta onko teillä mitään konkreettisia todisteita siitä, että
tuollaisia on oikeasti olemassa?” Zyrbop kysyi. ”Valtiohan manipuloi kaikkia väärennetyllä tiedolla, joten miksei tuokin voisi
olla keksittyä?”
”Asianmukainen kysymys”, sanoi Xcvbn. ”Ja voin vastata,
että pari kapinallisten soluttautujaa on raportoinut siitä. Kuulemma useita tärkeitä laitoksia johtaa sama ihminen, jota kutsutaan vain ’johtajaksi’, ja jolta eräs insinööri kävi kysymässä
jotain liittyen Javascript-projektiin. Johtajan toimisto oli maan
alla, ja soluttautujalle selvisi, että siitä oli kulkuyhteys myös toisaalle.”
Zyrbop kohautti olkiaan. ”Kuulostaa kyllä ihan luotettavalta. Mutta miten olette onnistuneet soluttautumaan laitoksiin,
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jos valtio pitää tarkasti kirjaa kaikesta ja kaikista?”
”Enkö kertonutkin, että valtio kouluttaa osan kapinallisten
lapsista, kuten esimerkiksi minut, hoitamaan energiantuotantojärjestelmiä? No, jotkut jäävät myös töihin. Tällä hetkellä suurin
osa soluttautujista taitaa olla jo poissa; he pakenivat energiankuljetuskanavaa pitkin. Matkalla on tarkoitus kartoittaa reitti
niin hyvin, että armeija saadaan kuljetettua sen läpi.”
”Selvä on”, sanoi Zyrbop. ”Onko luolasto varmasti kulkukelpoinen? Tarkoitan lähinnä sitä, että onko se vailla valtion
vakoiluemekanismeja.”
”Tavallaan”, vastasi Xcvbn. ”Energiantuotanto hoidettiin
maan alla jo silloin, kun kupoleita oli kolme. Käyttämämme
reitti kuljetti joskus energiaa Vantaan kupoliin. Enää se ei tietenkään ole sellaisessa käytössä, koska mitään Vantaatakaan
ei enää ole. Voimme kuitenkin kiertää sitä kautta ja välttää
useimmat valvontakoneistot.”
Nyt tyttö arveli näkevänsä kokonaiskuvan vähän selkeämmin. Mutta yksi asia häntä vielä vaivasi: Xcvbn ei ollut varsinaisesti missään vaiheessa selventänyt sitä, miksi juuri Zyrbopia kuljetettiin parhaillaan kohti kapinallisia. Epäonnistunut
lajittelu kai oli kaiken perimmäinen syy, mutta mitä hänellä
aiottiin tehdä?
”Xcvbn”, Zyrbop sanoi. ”On vielä yksi asia, josta en ole saanut varmuutta. Miksi minä? Miksi näit niin kovan vaivan pelastaessasi minut?”
Poika ei vastannut heti, katsoi vain johonkin kauas. Tähysteli aavikkovaeltajia? Vai ei vain halunnut katsoa häntä silmiin?
”Anteeksi, jos kaipaat kotiin. Käsky ei ollut minun.”
”Kenen... kenen käsky se sitten oli. Miksi minä?”
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”Kuule, on ihan hyvä syy sille, että sinut otettiin mukaan”,
Xcvbn sanoi. ”Kapina tarvitsee ikonin. Jonkun, joka symboloi
kansalaisiin kohdistuvaa epäoikeudenmukaisuutta ja saa kaikki yhdistämään voimansa paremman tulevaisuuden puolesta.
Ja, no, teini-identiteettisi on juuri se syy. Valtio kohtelee epäoikeudenmukaisesti jotakuta, jopa aikoo tappaa, vain niinkin
turhan piirteen kuin teini-identiteetin perusteella? Loistavaa kapinahengennostattamismateriaalia.”
Zyrbop ei hetkeen sanonut mitään.
”Xcvbn, oloni ei ole kovin kapinahenkinen tai ikoninen.”
”Sillä ei onneksi ole mitään väliä”, poika sanoi. ”Riittää, että
propagandaosastomme hoitaa asiansa tarpeeksi hyvin, ja pian
teinit ryntäävät ostamaan kuvaasi kantavia t-paitoja tai kirjoittavat sosiaaliseen mediaan ’OMG, zyrbop on niin samais tuttava!!
#rispekt #zybrop’. Ei siihen oikeasti tarvita mitään kunniakkaita piirteitä. Kunhan teet kaiken, mitä nuoret kapinaikonit
yleensäkin, kuten valitset kahden miehen väliltä, joista toinen
on tunteellinen ja toinen lihaksikas ja aika kusipää.”
”A... ahaa. En nyt vieläkään ole ihan varma tuosta.”
”Sittenpähän näet”, Xcvbn sanoi. ”Voit olla varma siitä, että
kansa nielee innoissaan kaiken, mitä teet. Voit vaikka murhata parhaat ystäväsi, mutta kunhan sinulla on tarpeeksi traaginen menneisyys, sillä ei ole mitään merkitystä. Elämäsi suurin
tavoite voi olla poikaystäväsi tyydyttäminen, mutta silti sinua
kutsutaan feministiseksi ikoniksi. Ei ole vaikeaa olla teineille
lähestyttävä ja samaistuttava hahmo.”
Kun silmät olivat tottuneet edes vähän kirkkaan taikapötkylän ja yön pimeyden raastavaan yhdistelmään, oli näkyvyys
oikeastaan melko hyvä. Ainut ongelma oli se, etteivät he oikein
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voineet kääntyä kohti nuotiotaan tai katsoa sen toiselle puolelle.
Maisema vaikutti melko rauhalliselta, jos ei ottanut huomioon väistämättömästi jossain väijyviä aavikkovaeltajia. Kuinkakohan vaarallisia ne olivat? Xcvbn ainakaan ei ollut vaikuttanut kovin huolestuneelta. Zyrbop muisti mukaan ottamansa kirjan aavikon eläimistä ja niiden tavoista, mutta kuultuaan
niin paljon valtion propagandasta hän arveli kirjojenkin todennäköisesti vain neuvovan silittämään aavikkovaeltajia tai kiinnittämään lentoliskojen huomion huutamalla äänekkäästi, jolloin ne tarjosivat ilmaisen majoituksen ja edullista ruokaa eksyneille kulkijoille.
”Kenelle lankeaa ensimmäinen vahtivuoro?” kysyi Zyrbop
ja onnistui tahdonvoimalla välttämään haukotuksen. Hän ei
missään nimessä halunnut vaikuttaa hyödyttömältä tai kyvyttömältä, jos Xcvbn oikeasti suunnittelikin jotakin kavalaa.
”Minä voin”, Xcvbn tarjoutui. ”Herätän sinut sitten, kun
minua alkaa väsyttää.”
”Kyllä minäkin voin”, sanoi Zyrbop.
”Ei, minä voin ihan hyvin olla ensimmäinen.”
”Ole sitten”, mutisi Zyrbop. ”Minä laitan makuusijamme
valmiiksi. Kai sinulla on makuupussi mukana?”
”Onhan minulla.”
Zyrbop kaivoi esiin ensin omansa ja sitten Xcvbn:lle kuuluvan. Mikä onni, että valtio valmisti makuupusseja, jotta innokkaimmat voisivat toisinaan yöpyä töissä, sillä mitään muutakaan käyttötarkoitusta tyttö ei niille keksinyt. Asetettuaan ne
sopivaksi arvioimaansa kohtaan Zyrbop hoiti hetken muita il-
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tatoimia ja asettui sitten makuulle. Etäämpänä Xcvbn tiirasi aavikkomaisemaa silmä kovana ja ase kädessään.
Kun Zyrbop rauhoittui hetkeksi, viime päivien tunteet kotiikävästä Mirjan kuolemaan ja Xcvbn:n epäluotettavuuteen uhkasivat pahasti tulla takaisin. Sitä tyttö ei missään nimessä halunnut, mutta onneksi hänen puolellaan pelasi pitkästä kävelystä syntynyt suunnaton väsymys.
Tyttö oli jo nukahtamassa, kun jokin värisi hänen vieressään. Zyrbop avasi silmänsä ja huomasi, että Xcvbn:n repun
päällä heräsi eloon tämän puhelin, jonka poika oli kai unohtanut siihen vaihtaessaan lämpimämpää ylle suojautuakseen yön
kylmyydeltä. Hän vilkaisi nopeasti Xcvbn:n suuntaan, mutta
tämä oli liian uppoutunut vartiointiin huomatakseen tapahtunutta, missä ”uppoutunut vartiointiin” ehkä tarkoitti pikemminkin ”taisteli aktiivisesti nukahtamista vastaan”.
Zyrbop punnitsi hetken teon eettisyyttä ja tuli siihen lopputulokseen, että epäillessään yhä Xcvbn:n rehellisyyttä hänen
oli hyvinkin perusteltua haalia jokainenkin tiedonjyvä itselleen.
Siispä hän kurottautui kohti pojan reppua, haali käsiinsä tämän
iPhonen ja vetäytyi makuupussin suojaan lukemaan ne ilmoitukset, jotka hän näki ilman tunnistautumista.
Paljastautui, että kyse oli kahden ihmisen lähettämistä viesteistä pikaviestimellä, jota Zyrbop ei tunnistanut.
Joel
Toivota hänellekin hyvää yötä puolestani
Joel
Nähdään pian ♡
Dfghj
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hegel on roskaa ja täysin naurettava veli hyvä lukisit mieluummin kantia
Enempää ei ollut. Zyrbop sujautti laitteen takaisin siihen,
mistä oli sen ottanutkin, ja tunsi sisällään pienen piston häpeää
siitä, että olikin löytänyt jotakin henkilökohtaista valtavien salaliittojen ja hallituksen lähettämien ohjeiden sijasta. Se ei kuitenkaan selittänyt kaikkea sitä ankeutta, joka Zyrbopin mieleen
oli laskeutunut, mutta pian hänen tietoinen mielensä sai kiinni
ajatuksesta.
Xcvbn:llä sentään oli joku lähettämässä hänelle sydänemojeita, mutta Zyrbop tajusi olevansa kauempana läheisistään –
sekä fyysisesti että kuvainnollisesti – kuin koskaan aiemmin.
Näkisiköhän hän vanhempiaan ja Konstaa enää koskaan?
Landen aavikon yö oli hiljainen. Laskeutunut pimeys oli jo
huomattavasti syvempi kuin kupolin keinotaivas milloinkaan,
mutta Zyrbop ei kirkkaan valonlähteen vieressä ja silmät kiinni siitä välittänyt. Xcvbn jatkoi vartiointiaan. Aavikkovaeltajien
äkillistä hyökkäystä ei ollut tähän mennessä tullut, joten tyttö
haukotteli pari kertaa ja onnistui lipumaan uneen.

Luku 17
Aamulla Hanna ei halunnut katsoa tyhjää asuntoa, jossa oli hänen lisäkseen vain Konsta, yhtään kauemmin kuin oli pakko,
joten hän päätti lähteä töihin välittömästi herättyään. Työt sentään eivät maailmasta loppuneet; oli ainakin yksi asia, jonka
saattoi luottaa pysyvän olemassa ikuisesti.
Päätöksellä oli muitakin hyviä puolia, sillä joka-aamuisesta
teleportaatioaseman ruuhkasta ei tänä aamuna ollut tietoakaan.
Viikonlopun käsitettä yhteiskunta ei tuntenut muuten kuin vielä sensuroimattomasta vanhasta mediasta, joten aikainen aamu
ja myöhäinen ilta olivat oikeastaan ainoat ruuhkattomat ajat
Helsingin kupolin joukkoliikenteessä. Läpi työpäivän kuljetettiin asioita laitokselta toiselle ja käytiin tauoilla mieliruokapaikoissa tai kotona, joten jonoja oli silloinkin.
Hanna oli vilkaissut aikataulua laitoksen nettisivuilta eilen
ja huomannut, että kaikkien tuotteiden valmistumisaikoja oli
siirretty reilusti eteenpäin. Se, että mitään muutosta oli tapahtunut, oli oikeastaan kielletty ajatus, ja Hanna järkyttyi siitä,
kuinka varauksettomasti sitä mietti, mutta hänen aivoistaan oli
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kai mennyt pysyvästi rikki se osa, joka uskoi valtion miellyttämiseen. Työtänsä hän ei voinut hylätä, koska mitään muutakaan neuroverkkologin elämässä ei ollut, mutta hallituksen
ajatustarkkailijat saisivat Hannan puolesta tehdä hänelle mitä
halusivat. Hanna Lehtonen ei enää välittänyt.
Teleportaatio siirsi hänet Malmista Töölöön. Kuinka teleportaatio edes toimi, minkälainen teknologia sen taustalla piili? Hanna oli joskus pitänyt itseään uteliaana ihmisenä, mutta
oliko kukaan sellainen oikeasti utelias, joka totteli järjenvastaisia määräyksiä kielletystä tiedosta? Nyt, kun hän ei enää jaksanut välittää siitä, mitä valtion ajatteli, Hanna olisi mielellään
kuullut tarkan kuvauksen teleportaation toimintamekanismeista, mutta sitä tietoa tuskin sai mistään.
Teleportaatioverkosto, kuten monet muutkin yhteiskunnan
piirteet, oli oikeastaan loistava tapa saada kansalaiset riippuvaiseksi valtion nimettömistä hallitsijoista. Kun kaikki matkustus
tapahtui teleportaatiolla, oli sitä huoltavaa tahoa pakko totella. Ruokatarvikkeiden tasainen virta kotiin riippui siitä, ettei
kukaan häirinnyt teleportaatiolaitoksen toimintaa, joten minkäänlaista kapinaa oli turha kuvitella syttyvän. Ketään ei jäisi
jäljelle, jos sähköt katkaistaisiin Helsingistä vaikkapa vain viikoksi.
Kävisikö neuroverkoille samoin? Olisiko jokainen kotitalousneuroverkko ja lattialla kehräävä neurokissa vain uusi ase,
jolla valtio saattoi vakoilla kenenkään estämättä? Tulisiko neuroverkoista niin kiinteä osa elämää, että yhteiskunta ei enää toimisi ilman niitä – eikä ilman valtiota, joka niitä ylläpiti?
Ainakin joskus Hanna oli uskonut tekevänsä hyviä tuotteita, loistavia tuotteita, jotka parantaisivat elämänlaatua ja hel-

221
pottaisivat kiireisten arkea. Jos teleportaatioasemalle on liikaa
matkaa, käytä neuroautoa! Jos et ehdi asioimaan jossakin laitoksessa, lähetä itsesi sijasta yleisasiointineuroverkko! Mutta nyt
hän tiedosti myös neuroverkkoistamisen pimeän puolen, ja se
pimeä puoli oli viemässä pohjan kaikelta siltä, mitä hän oli kutsunut elämäntyökseen, vaikkei projektia ollutkaan aloittanut.
Jos hän voisi vielä asiaan vaikuttaa, Hanna tekisi kaikkensa,
jottei uhkakuva toteutuisi.
Ennen kaikkea neuroverkkojen täytyisi olla avoimiin standardeihin perustuvia ja niin helppokäyttöisiä, että jokainen voisi ymmärtää niiden toiminnan periaatteet ja muunnella niitä
vapaasti.
Laitos ei tähän ikinä suostuisi – ei, hänen täytyisi hoitaa
asia itse. Ja se onnistui vain vallalla. Valta puolestaan vaati ansiokasta työntekoa, jolla voisi kohota korkeammalle laitoksen
hierarkiassa. Oli hyvä myös muistaa se, ettei kuva tulevaisuudesta, jossa neuroverkot hyödyttävät ihmisiä, tietenkään toteutuisi, ellei itse tuotteita ensin valmistettaisi ja sitten vielä testattaisi
kunnolla. Nykyjohtajisto ei näemmä pystynyt edes siihen.
Kaiken lisäksi laitokselle oli soluttautunut joku – valtion
agentti tai jonkin ulkopuolisen tahon lähettiläs – jonka kiero
juoni oli varmistaa, että neuroverkkotuotteet saapuisivat kuluttajille mahdollisimman hitaasti ja viallisina, jos koskaan. Vaikka totuudenmuuntelulaitos muokkaisikin historiaa ja väittäisi,
ettei hidastuksia ollut koskaan tapahtunut, sisimmissään ihmiset tietäisivät totuuden, mikä lisäisi painetta julkaista tuotteet.
Sen jälkeen huonosti testatut ja kiireellä valmistetu tuotteet
vilisisivät tietoturva-aukkoja, joiden ansiosta sabotoijat saisivat
neuroverkot haltuunsa ja toteuttaisivat ilkeitä suunnitelmiaan.
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Sitä Hanna ei aikonut hyväksyä! Neuroverkoissa on tulevaisuus,
oli väittänyt laitoksen mainos joskus. Sen tulevaisuuden eteen
ei saanut asettua kukaan.
Hanna saapui työpaikalleen ja huomasi suureksi ilokseen,
että toimittajien lauma oli paikalla hieman vähäisemmällä lukumäärällä. Ehkä heitä työllistivät viime aikojen yllättävät uutisotsikot tai sitten meneillään oli jotain muuta, mutta Hanna ei
jaksanut pohtia syitä tähän. Kunhan hänestä tehtäisiin neuroverkkolaitoksen johtaja, Hanna kieltäisi ensi töikseen ulkopuolisten pääsyn laitokselle. Arveluttavien tahojen oli uskomattoman helppoa livahtaa paikalle toimittajalauman seassa, tai...
Tai...
Nyt kun Hanna asiaa tarkemmin mietti, eikö loistava tilaisuus laitokselle tunkeutumiseen ollut myös jostain syystä sen
alla sijaitsevan tunneliverkoston käyttäminen? Oli totta, että
käyttääkseen väylää täytyi olla jonkin siihen yhdistetyn laitoksen työntekijä, mutta turvatoimet muissa laitoksissa saattoivat
olla vielä heikommat kuin täällä. Hannan täytyisi kysyä johtajalta, mitä kaikkia valtion rakennuksia verkostoon oli kytketty,
sillä käsillä saattoi viimein olla tilaisuus saada konkreettisia todisteita sabotaasista.
Aamun oli tarkoitus alkaa perinteisellä kahvitauolla, mutta
tässä tilanteessa Hannalla ei ollut aikomustakaan tuhlata kallisarvoista aikaansa nautintoihin. Kahvia tällaisen kriisin keskellä? Ei, hän päätti siirtyä välittömästi päivän ensimmäiseen
työkohteeseen.
Hannan askeleet kaikuivat laitoksen tyhjyydessä. Sabotoija oli saattanut livahtaa sisään myös aikaisin aamulla, sillä aulaan pääsy ei edellyttänyt avainkorttia ja huolimaton vahtimes-
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tari oli jättänyt työtiloihin johtavan oven taas auki. Virheitä,
inhottavia laiminlyöntejä. Näinkö toimittiin laitoksella, jonka
oli tarkoitus rakentaa yhteiskunnan uljas tulevaisuus?
Päivän ensimmäinen työtehtävä oli neuroauton ajotestin arvioiminen. Neuroauton tilanne oli ehkäpä kaikkein huonoin,
sillä tähän mennessä se ei ollut saanut hyväksyttyä tulosta ainoastakaan testistä. Oli suunniteltuna, että noin puolilla kansalaisista olisi käytössään neuroauto pisimpien työmatkojen lyhentämiseksi. Miten sellainen oli mahdollista, kun itseohjaavat autot ajoivat vauvojen yli ja parkkeerasivat sivuttain? Hyödyttömät romut eivät kelvanneet edes koristeiksi, koska kerran
eräs oli mennyt itsestään päälle varastossa, villiintynyt ja ajanut
muutaman prototyypin yli.
Mutta onneksi – jos sen myönteisenä asiana otti – neuroautoilla ei ollut mitään kiirettä, sillä vanhaan Helsinkiin paraikaa
rakennettava tieverkostokin oli myöhässä. Olihan työskentely
varmasti vaikeaa ympäristössä, joka sai geigermittarin huutamaan kurkku suorana, mutta siinä tapauksessa vika oli maankäyttölaitoksen yltiöoptimistisissa aikatauluissa.
Tämänkin huoneen ovi oli räikeästi turvallisuuskäytäntöjen
vastaisessa tilassa, nimittäin auki. Kuka tästä vaarallisesta huolimattomuusvirheestä oli vastuussa? Vahtimestarineuroverkkokin olisi hoitanut asian paremmin, ja ne sentään vielä katkoivat
päitä mallinukeilta koetilanteissa.
Mutta Hanna huomasi jotain muutakin, ja se oli jopa huolestuttavampaa – oven takaa kuului ääniä.
Hiljaisia ääniä, jotka syntyivät metallinpalojen osuessa toisiinsa ja pudotessa lattialle.
Hannan ei edes tarvinnut muistella turvallisuuslaitoksen
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protokollaa uhkaaviin tilanteisiin työpaikalla, koska jo terve järki käski häntä aseistautumaan. Nopeasti! Ase jostain! Valitettavasti sellaista ei ollut näkyvissä, mutta Hannalla oli jotain yhtä
pahaa – hänen holonäyttönsä ja varsinkin sen kamera. Kutsumaton vieras saisi kuvansa suoraan valtion vakoilijoiden eteen.
Neuroverkkologi avasi laitteen ja raotti ovea hitaasti. Tällä
kertaa testiksi oli rakennettu suora tie, jonka kummallakin puolella seisoi ihmisiä kuvaavia muovituubeja. Se, että oli palattu
näin yksinkertaisiin koeympäristöihin, kertoi paljon projektin
tilasta, mutta se ei kiinnostanut Hannaa juuri nyt. Keskellä simulaatiotietä oli punainen neuroauto, ja sen takana oli laitteen
parissa hääräävä ihminen. Lattialla lojui jakoavain ja muita metallikappaleita.
Näin aikaisin ei ketään ollut edes kahvitauolla. Kyseessä ei
voinut olla kukaan laitoksen työntekijöistä.
”SEIS!” Hanna huusi. ”MINULLA ON KAMERA, ILKITYÖSI EI JÄÄ HUOMIOTTA!”
Ihminen auton takana nousi ylös ja paljastui keski-ikäiseksi
mieheksi, joka oli pukeutunut istuvaan pukuun.
”Laita se pois. Olen täällä töissä.”
”Hah!” Hanna ilkkui. ”Työpäivä ei edes ole alkanut! Pahoittelen, mutta naurettava tekosyysi ei mene läpi. Oletko edes
laitoksen työntekijöitä?”
”Olen salaiselta osastolta”, mies vastasi.
”Voi, varmasti olet. Miksi salaisen osaston työntekijä... asentaisi neuroautoon hämäriä mikropiirejä tai muuta sen sellaista?
Kuka sinä oikeasti olet, kuka sinut oikeasti lähetti? Vastaa, tai
saat katua!”
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Mies naurahti ivallisesti. ”Sinä et ole edes aseistettu. Minä
sen sijaan olen.”
Hän veti esiin mustan pistoolin, jonka muotoilun Hanna
yhdisti turvallisuuslaitoksen uusimpiin malleihin.
”Väisty.”
Hanna ei väistynyt vaan jatkoi kuvaamista. ”En. Kuka sinut
lähetti?”
Ja sen enempää hän ei ehtinytkään sanoa, ennen kuin mies
ampui.

Hanna heräsi ja näki hetken ympärillään vain valkoista. Sitten hänen näkökenttänsä tarkentui ja neuroverkkologi huomasi makaavansa sairaalavuoteella. Hän alkoi erottaa huoneesta
muitakin yksityiskohtia: taaempana seisoi valkoiseen pukeutunut nainen, sivummalla oli ruskea puuovi ja toisella puolella
huonetta hänen sydänkäyräänsä mittaava laite.
”Mitä...” Hanna sopersi ja onnistui kiinnittämään hoitajan
huomion. Nainen kääntyi häntä kohti, asteli vuoteen luokse ja
naputteli jotain laitteistoon.
”Sinua on ammuttu, mutta korjasimme ruumiisi täydellisesti bioteknologian keinoin”, hän sanoi. ”Voit lähteä, kunhan
olet toipunut.”
”Mitä... mitä kello on?”
Nainen osoitti oven yllä roikkuvaa kelloa. ”Näyttäisi olevan
kymmenen.”
Hanna nousi istuma-asentoon ottaen tukea häntä mittaavista laitteista. ”Siinä... siinä tapauksessa olen jo toipunut.”
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”Ei siltä näytä”, hoitaja sanoi epäilevästi ja asetti kätensä
hellästi Hannan olkapäälle. ”Jospa sinun pitäisi...”
”Ei!” Hanna ärähti. ”Minulla on... tärkeää asiaa.”
Hän työnsi hoitajan sivummalle, nousi ylös ja huomasi pysyvänsä pystyssä, joskin melko hoipertelevasti. Tähän hätään se
saisi riittää.
”Oletko nyt ihan varma–”, hoitaja aloitti, mutta Hanna
riuhtoi jo oven auki.
”Olen.”
Ja löi sen kiinni.

Matkan (ja teleportaation) aikana Hanna sai tasapainovaistinsa entiselleen ja ajatuksensa kokoon. Sabotoija oli valitettavasti
päässyt karkuun, tai sitten lehdet olivat jättäneet vuoden uutispommin huomiotta, mutta oliko hänellä tallessa videomateriaali? Hanna avasi holonäyttönsä (akku viisi prosenttia) ja huomasi, että videotiedosto oli yhä tallella. Hallituksen vakoojat
olivat mitä todennäköisimmin jo nähneet sen, mutta hän voisi
myös itse esittää sen johtajalle.
Viimeinkin hänellä oli todisteita siitä, että kutsumaton vieras oli käynyt sotkemassa neuroverkkoja! Enää hänen epäilyjään
ei voisi sivuuttaa niin helposti. Ja jos mies oli oikeasti ollut salaisen osaston asialla, miksi hän olisi sotkenut muiden projektia
ja ampunut Hannaa? Siinäkin tapauksessa olisi kyse räikeästä
standardien ja protokollien rikkomisesta.
Huolimatta siitä, että edistynyt bioteknologia oli pelastanut
hänet täysin, Hanna ei voinut olla tuntematta oloaan hieman
pelästyneeksi välikohtauksen johdosta, kun oli tajunnut, että
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häntä oli oikeasti ammuttu. No, kyse oli selvästi psykologisesta sodankäynnistä, sillä kaikesta päätellen hyökkääjä oli huolehtinut hänet itse sairaalaan. Tarkoituksena oli pelästyttää ja
vaientaa, ei tappaa, ja siihen Hanna ei aikonut suostia.
Neuroauto ei häntä nyt kaivannut, päätti Hanna. Kokeen
tulos oli ennalta-arvattava uuden sabotaasikierroksen jälkeen.
Sitä paitsi ammutuksi tuleminen saattoi oikeuttaa hänet lomaan (Hannan ei ollut koskaan tarvinnut lukea työehtosopimuksen sitä osaa), joten neuroverkkologi marssi taukohuoneeseen lataamaan holonäyttönsä, jotta se selviäisi varmasti hänen
ohjaamisestaan laitoksen alaisissa tunneleissa, ja otti kaapista
kupin itselleen. Jos kahvi oikeasti paransi työsuoritusta, kuten
terveyslaitos väitti, tulisi annos kofeiinia tarpeeseen tulevaa keskustelua varten. Johtajan suostutteleminen saattoi olla vaikeaa,
mutta nyt hänellä oli todisteita, joilla marssia vaikka lehdistön puheille, jos johtaja ei suostunut suhtautumaan asiaan
vakavasti.
Taukovuorot oli järjestetty siten, että huoneessa oli juuri nyt
vain Iskyetab.
”On-ko... kaikki hyvin?”
”On”, Hanna ärähti ja joi kahvinsa muutamalla kulauksella. ”Mikään ei ole koskaan ollut näin hyvin! Nimittäin pian
paljastuu laitosta pitkään piinannut salaliitto, jonka seurauksena neurotuotteet ovat olleet niin uskomattoman viallisia.”
Tarkemmin ajateltuna hän päätti kaataa itselleen vielä toisen kupin kahva. Jos kahvi paransi työsuoritusta, eikö sen toistuva nauttiminen vain kohottaisi sitä entisestään? Vai lähestyikö kofeiinista saatu hyöty jotakin tiettyä arvoa? Hanna ei ollut
ihan varma, sillä tehtiössä ei moista oltu opetettu, mutta mitään
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muutakaan vaihtoehtoa hän ei keksinyt, joten lisää kahvia, siis.
”Jos haluat seurata vuosisadan jännitysnäytelmää, Iskyateb,
tule mukaani. Tiedän toki, kuinka vähän tämän laitoksen johdossa välitetään neuroverkoista, mutta ilmoitan asiasta medialle
välittömästi, jos johtaja ei pysty antamaan tyydyttäviä vastauksia kysymyksiini, joten enköhän saa kiristettyä hänestä ulos jotakin kiinnostavaa.”
”Seu-raan-ko?”
Hanna hörppäsi kahviaan. Holonäyttö ilmoitti, että akkua
oli ruhtinaalliset kaksitoista prosenttia, mikä todennäköisesti
riittäisi. Onneksi mokomat akkusyöpöt sentään latautuivat nopeasti.
”Seuraa toki.”
Iskyateb nousi ylös. ”Seu-raan.”
Hanna kaatoi loppukahvin viemäriin, sillä työtilojen siisteys ei ollut mikään vitsi. ”Lähdetään. Oikeudenmukaisuus ei
odota.”

Holonäyttö ohjasi heidät johtajan toimiston luo, ja nähtyään
reitin toistamiseen Hanna arveli löytävänsä tällä kertaa myös
takaisin. Uusi eksymineen sekavaan maanalaiseen tunneliverkostoon ei tullut kuuloonkaan, koska johtaja saattoi nyt valvoa
häntä tarkemmin. Parempi pysytellä neuroverkkolaitoksen alueella.
”Neuroverkoissa on ollut vikoja, jotka eivät ole voineet ilmaantua vahingossa”, Hanna mutisi Iskyatebille. ”Jonkun on
pakko ollut laittaa ne sinne tarkoituksenmukaisesti. Ja nyt tiedän, kuka on syyllinen. Joku, joka väitti itseään salaisen osaston
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työntekijäksi ja sitten ampui minua! Tämän jälkeen on ainakin
varmaa, että turvatoimia kiristetään.”
Iskyateb ei vastannut, seurasi vain Hannan askeleita.
”Ja laitoksen johtorakennetta on selvästi uudistettava”, neuroverkkologi jatkoi. ”Miten helkkarissa tällainen voi olla edes
mahdollista? Joku tuiki tuntematon päästetään riehumaan keskeneräisten projektien säilytystiloihin! Kuvittele, että joku vaikka muuttaa neuroverkkoja juuri ennen julkaisua, ja sitten vialliset laitteet lähetetään jo kuluttajille! Ei, tällaista ei saa missään
nimessä hyväksyä.”
Johtaja oli heitä vastassa, mikä vahvisti Hannan ajatusta siitä, että hän tarkkaili liikennettä maan alla. ”Tervetuloa, Hanna.
Kuulin siitä, että–”
”Nyt saat luvan vähän selitellä!” keskeytti Hanna. ”Katso
tätä videota!”
Neuroverkkologi käänsi holonäyttönsä ilmaan projisoidun
käyttöliittymän kohti johtajaa ja siirtyi kuvaamaansa videoon
navigoiden valikkojen läpi sellaisella vimmalla, että selasi vahingossa kymmenen videota ohi.
”SEIS! MINULLA ON KAMERA, ILKITYÖSI EI JÄÄ
HUOMIOTTA!”
”Laita se pois. Olen täällä töissä.”
”Hah! Työpäivä ei edes ole alkanut! Pahoittelen, mutta naurettava
tekosyysi ei mene läpi. Oletko edes laitoksen työntekijöitä?”
”Olen salaiselta osastolta.”
”Voi, varmasti olet. Miksi salaisen osaston työntekijä... asentaisi neuroautoon hämäriä mikropiirejä tai muuta sen sellaista? Kuka sinä oikeasti
olet, kuka sinut oikeasti lähetti? Vastaa, tai saat katua!”
”Sinä et ole edes aseistettu. Minä sen sijaan olen.”
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”Väisty.”
”En. Kuka sinut lähetti?”
Sen jälkeen kuului laukaus, ja lopulta video katkesi siihen,
että Hannan holonäytön akku koki viimeiset hetkensä.
”Minua ampui joku laitokselle luvattomasti tunkeutunut”,
Hanna sanoi. ”Selitys sille, että tällaista pääsi mitenkään tapahtumaan, kiitos. Turvatoimet ovat–”
”Tule sisään”, johtaja kehotti ja avasi oven. Hanna ja Iskyateb seurasivat häntä samaan viihtyisään toimistoon, jossa Hanna oli aiemminkin käynyt. ”Se mies ei valehdellut, Hanna. Hän
on todella töissä salaisella osastolla ja huoneessa minun pyynnöstäni.”
”Mitä?”
”Voit olla varma, etten minä vaaranna alaisteni turvallisuutta huvin vuoksi”, johtaja sanoi ja katsoi Hannaa. ”Salaista osastoa on käsketty hoitamaan työtehtävänsä ennen työpäivän virallista alkua, jotta... tällaisia sekaannuksia ei syntyisi. Kukaan
ei saa tietää asiasta, joten heitä on ohjeistettu myös ampumaan
jokaista vastaantulijaa. Näin radikaali lähestymistapa on välttämätön paha, ei suinkaan minun tai kenenkään muunkaan toiveiden mukainen menettelytapa.”
”Miksi neuroverkkolaitoksen työntekijät sabotoivat omia
tuotteitaan?” Hanna huusi. ”Aikataulut eivät koskaan täyty,
työntekijöille aiheutetaan turhaa stressiä... miksi? Vastaa!”
”Neuroverkkolaitoksella on tärkeämpiäkin tehtäviä kuin
tuotteiden vienti markkinoille”, johtaja sanoi. ”Niin tärkeitä,
että ne menevät tärkeysjärjestyksessä kaiken muun yläpuolelle.”
”Ja mitä ne tehtävät ovat?”
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”Neuroverkkojen tuottaminen valtion tarkoituksiin”, johtaja sanoi. ”Uusista keksinnöistä on hyötyä kaikenlaisissa tehtävissä, mutta neuroverkkojen tuomiseen markkinoille liittyy
valitettavia yksityiskohtia: kuka tahansa, kuten valtion viholliset, saattavat niitä tutkimalla selvittää neuroverkkojen toimintamekanismit ja murtautua hallituksen omiin järjestelmiin. Siksi
kehityksen tahdin sanelee valtio, ja tarpeen vaatiessa sabotoimme kuluttajakäyttöisten neuroverkkoprojektien edistymistä. Se
on ainoa keino, jolla valmistetaan, että me – siis salainen osasto
– pysymme turvallisuuskehityksessä edellä.”
”Tuo on...” Hanna aloitti. ”M-mitä... Mitä tärkeää valtio
muka neuroverkoilla aikoo tehdä?”
”Yksinkertaista”, johtaja sanoi. ”Sotaa.”
Hanna ei vastannut. Iskyateb seisoi taaempana eleettömänä,
mutta näytti kuitenkin kuuntelevan keskustelua.
”Sotaa?” Hanna viimein älähti. ”Mutta... valtiolla ei edes ole
vihollisia!”
”Ensinnäkin erehdyt tuossa”, johtaja sanoi. ”Pidäkin mielessäsi, että seuraavaksi kertomani tosiseikat kuuluvat kiellettyyn
tietoon. Valtiota vastustaa ryhmä vallankumouksellisia, ja useiden lähteiden perusteella sodankäynnin mahdollisuuteen on varauduttava. Toisiksi voin kertoa, että itse neuroarmeijan luomisen lisäksi yritämme parhaillaan ratkaista toista, ehkä jopa vielä vakavampaa ongelmaa: neuroverkkotuotteiden kehittäminen
on hidasta. Täytyy suorittaa suuri määrä koetilanteita, joilla verkot opetetaan sopeutumaan yllättäviin tuloksiin. Se puolestaan
vaatii valtavasti työtunteja sekä työvoimaa, jota ei näin salaiseen
hankkeeseen saada kovinkaan helposti.”
Johtaja katsoi Hannaa. ”Ja esimerkiksi sinut olen ajatellut
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liittää tätä ongelmaa työstävään osastoon.”
”Mikä teidän ratkaisunne on?”
”Neurojalostusneuroverkko.”
Hanna ei yrittänyt peittää hämmästystään. ”M-mitä..? Yritättekö te..?”
”Oikein päätelty”, johtaja tokaisi. ”Kyllä, me yritämme
kehittää neuroverkkoa, joka kykenisi toisten neuroverkkojen
jalostamiseen. Kuvittele mahdollisuuksia – kun sodan vastapuolen täytyy työstää aseensa, koneistetun armeijansa, kaiken
muunkin, raa’alla ihmisvoimalla, me pysyisimme kehityksen edellä asettamalla ongelman neuroverkkojen ratkaistavaksi. Kuten olet toivottavasti huomannut, neuroverkot ovat
kömpelyydestään huolimatta äärimmäisen nopeita luovuutta
tai kovaa työtä vaativissa tehtävissä, ja tämä nimenomainen
käyttötarkoitus edellyttää kumpaakin. Kai olet tutustunut
maalarineuroverkko- tai säveltäjäneuroverkkoprototyyppeihin?
Minuutissa uusi taulu tai musiikkikappale – moninkertainen
tahti verrattuna taidealan ammattilaisiin. Lisäksi voit verrata
mielessäsi vaikkapa tyypillisen kotitalousneuroverkon työtahtia ihmisen vastaavaan. Oikein jalostettu neuroverkko paitsi
korvaa ihmisen, myös parantaa sekä tulosta että tehokkuutta.”
Hanna ei osannut vastata mitään.
”Lisäksi neuroverkkoja voidaan kiittää eettisemmästä sodankäynnistä”, johtaja sanoi. ”Aseellinen konflikti Helsingin
kupolissa? Se tuhoaa asuinalueet, murskaa kaiken, jonka hyväksi on tehty työtä tuhansien vuosien ajan. Mutta yhteiskuntamme on tähän asti keskittynyt rauhaan, ei sotaan. Meillä
ei ole palkka-armeijaa; me emme myöskään ehdi kouluttaa
sellaista. Sodankäynti olisi liian tuhoisaa, vaikka ylivertaisil-
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la aseilla sekä julkisella poliisilla luultavasti voittaisimmekin.
Mutta neurosotilaiden armeija pystyy parempaan. Neurosotilas kouluttautuu nopeammin kuin tavallinen kansalainen, ja
niitä saadaan helposti tuotettua valtava määrä. Neuroarmeija
voi tehdä yllätyshyökkäyksen vihollisen tukikohtaan ja päättää
sodan jo ennen sen alkua.”
”Minä...” Hanna mutisi. ”Ja... ja te haluatte minun auttavan?”
”Olet yksinkertaisesti työntekijöittemme kärkikaartia. Kun
hallitukselta ja salaiselta osastolta kerran tuli käsky uudesta kuluttajakäyttöisten neuroverkkojen aikatauluhidastuksesta, on
minusta nyt enää turhaa käyttää työntekijöittemme parhaimmistoa tehtävään, jossa ei edes voida saada aikaan merkittävää
edistystä. Siispä ehdotan, että siirryt salaiselle osastolle.”
”Kuinka valmis neurojalostusneuroverkko on?” Hanna kysyi. ”Onko... onko siinä paljonkin työtä? Vai onko kyse pelkästä
hiomisvaiheesta? Minkälainen työkuvani olisi?”
”Mikäli haluat konkreettisen esimerkin osaston tekemästä
työstä, voin esitellä sinut neurojalostusneuroverkon prototyypille”, johtaja sanoi. ”Mutta taidatkin jo tuntea Iskyetabin, tuttavallisemmin Beta Yhden. Beta Yksi, sudo uname viiva a.”
”NEUROVERKKOLAITOS-NEUROJALOSTUSNEUROVERKKO BETA 1.4.02 KK-N BETAYKSI”, Beta Yksi lausui.
Hanna olisi ollut enemmän yllättynyt, jos tänään ei olisi jo
tapahtunut niin paljon kaikkea yllättävää.
”Minä...” neuroverkkologi aloitti. ”Minä otan paikan vastaan.”
”Hyvä on”, johtaja sanoi. ”Mene kotiin toipumaan päivästä.
Huomenna aloitat työt salaisella osastolla.”
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Hanna nyökkäsi, kiitti johtajan ajasta ja poistui ovesta. Beta
Yksi jäi toimistoon. Neuroverkkologi päätti pyytää holonäytöltään reitin takaisin ja mennä suorinta tietä kotiin sulattelemaan
juuri saamaansa tietoa.

Luku 18
Yrityksistään rauhoittaa itseään huolimatta Zyrbop nukkui koko yön levottomasti, vääntyili ja kääntyili epämukavassa makuupussissaan ja näki epämiellyttäviä unia. Välähdyksiä hänen
perheenjäsenistään; välähdyksiä Mirjasta. Teleportaatioaseman
räjähdys. Dyynien takana piileskelevät aavikkovaeltajat. Xcvbn
osoittamassa häntä aseella. Valtava, silmänkantamattomiin jatkuva sali täynnä koneita.
Siihen uusien unenaiheiden sykli päättyi. Zyrbopin ottama
askel kolahti metallilattiaan, mutta mitään muuta hän ei ehtinyt tehdä ennen kuin tunsi kehoaan ravisteltavan rajusti. Tehtiön psykologianopetuksen huonosta laadusta johtuen tyttö ei
tietenkään ollut kuullut, että unien ulkopuolisilla aistimuksilla
on tapana ilmentyä jotenkin niissä, joten Zyrbop ehti säikähtää
ennen säpsähtämistään hereille.
Ravistelija, Xcvbn, oli hänen vierellään ja osoitti yhdelle
Landen kaukaisista dyyneistä.
”Aavikkovaeltajia”, poika kuiskasi. ”Katso tuonne.”
Zyrbop ei tiennyt, kuinka järkevää panikointi olisi, mutta
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hän kuitenkin arveli, että huutaminen kurkku suorana saattaisi
herättää kaukaisten mustien pisteiden huomion, joten tyttö pidätteli itseään parhaansa mukaan. Jossain Xcvbn:n osoittamassa suunnassa tosiaan näkyi jotakin, ja sen liikkuessa eteenpäin
– ehkä jo parinkymmenen metrin päähän – kirkas valo toi sen
piirteet tarkemmin esille.
Olento oli pikimusta ja kulki niin kyyryssä, että Zyrbopin
oli vaikeaa hahmottaa sen kehonpiirteitä, mutta sen selässä oli
ilmeisesti jonkinlaisia piikkejä. Aavikkovaeltajan laihat ja epämuodostuneet raajat tunnustelivat varovasti maastoa. Olento
vaikutti arastelevan valoa ja pyrkivän piiloon dyynien taakse
kuitenkin heitä kohti edeten.
Zyrbop ei nähnyt, missä sen silmät olivat, mutta oli kuitenkin selvää, että olio katsoi suoraan kohti heitä. Valo saattoi toki
olla liian kirkasta minkäänlaiselle katsomiselle, mutta ainakin
se suunnisti melko tarkasti kaksikkoa kohti.
”M-mitä... mitä me teemme?” Zyrbop sopersi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän oli tutustunut kissaa suurempaan
eläimeen, eikä tilannetta tehnyt lainkaan mukavammaksi se, että he olivat yksin ydinsäteilyn tuhoaman aavikon keskellä, ja
kissoja suurempia eläimiä saattoi olla piilossa ties kuinka monta.
”Tapamme sen”, Xcvbn sanoi äänellä, josta Zyrbop ei onnistunut lukemaan selviä tunteita; pojasta oli aina vaikeaa sanoa.
”Mutta lähistöllä on muita. En tiedä, miten ne reagoivat.”
Zyrbop vilkaisi ympärilleen – silmiä häikäisevässä valossa
se ei ollut helppoa – ja oli erottavinaan oikealla lisää aavikkovaeltajia, mutta reilusti kauempana. Ehkä sadan metrin päässä.
Lukumäärää oli mahdotonta arvioida.
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”Tuolla oikealla”, tyttö mutisi. ”Monta, luulen. En tiedä
tarkalleen.”
”Poista aseestasi varmistin”, Xcvbn sanoi huolestuneesti. Zyrbop kaivoi esiin samaisen pistoolin, jolla Xcvbn oli
noin puoli vuorokautta sitten uhannut Mirjaa. Matkalla poika
oli antanut hänelle tarvittavat käyttöohjeet, mutta Zyrbop ei
siltikään väittänyt itseään eteväksi aseidenkäsittelijäksi. Hiekkadyyneihin oli helppo osua, kun muita kappaleita ei lähistöllä
ollut.
Heitä lähin aavikkovaeltaja oli nyt niin lähellä, että Zyrbop
erotti sen kehoa peittävät valtavat suomut. Raahautuessaan halki maan olento oli jättänyt jälkeensä mustan vanan ties mitä
kuolemannestettä. Piikikäs se oli; se havainto oli pitänyt paikkansa. Myös jonkinlainen karva peitti osaa sen kehosta. Aavikkovaeltajan ruumiin muoto oli muhkurainen ja vääntyilevä kuin mallinukella, josta äiti oli näyttänyt kuvaa uusimman
neuroautokokeen jälkeen.
Xcvbn osoitti sitä kohti aseellaan. Zyrbop päätti tehdä samoin. Nyt olento pysähtyi paikalleen ja jäi tarkkailemaan heitä
liikkumattomana.
”Mitä... mitä nuo ovat?” Zyrbop kuiskasi. Tehtiö oli – kuten kaikkea muutakin – opettanut hänelle biologiaa vain pintapuolisesti, mutta näihin otuksiin ei se vähäkään, mitä hän oli
oppinut, näyttänyt pätevän. Aavikkovaeltaja oli vain sekamelska erilaisia osia ja rakenteita, varmasti samalla jokaisen biologin
märkä uni ja painajainen. Kaikki Helsingin raunioiden kirjastoista pelastetut hienosti toimineet luokittelujärjestelmät menisivät varmasti uusiksi, jos joku uskaltautuisi tutkimaan aavikon
eläimistöä.
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”Kukaan ei ole tietääkseni tutkinut”, Xcvbn sanoi. ”Ilmeisesti säteilyn tuotos.”
”Mutta mistä eläimestä nuo ovat lähtöisin?”
Zyrbop ei muistanut yhdenkään biologian oppikirjan maininneen mistään muusta Helsingin alueella tavatusta kädellisestä kuin ihmisestä. Lehmät tai kissat eivät kävelleet pystyssä,
mutta siihen asentoon olennon ruumiinrakenne vaikutti sopivan.
”Eikö se ole aika ilmeistä?” Xcvbn naurahti. ”Ihmisestä, vai
mitä luulit?”
Zyrbopin mielialaksi vaihtui uniikki tuntemusten yhdistelmä, jota saattoi kuvata sekä lausahduksella ”aha” että sanaparilla ”voi ei”.
”Ihmisestä?”
”Mistä muustakaan? Vantaan ja Espoonkin aikana maailma
oli ilmeisesti kokenut jo jonkinlaisen ydinsodan, eikä jäljellä
ollut oikein mitään. Muuta kuin ihmisiä, siis.”
Zyrbop ei vastannut. Sitä selitystä parempaakaan ei hänen
mieleensä tullut, mutta aihe ei kuulunut sellaisiin, joita Zyrbop
olisi vapaaehtoisesti tässä tilanteessa.
Aavikkovaeltaja heidän edessään ei reagoinut jutustelutuokioon, pysyi vain yhä paikallaan.
”Mitä se odottaa?” Zyrbop kuiskasi. ”Pitääkö meidän...”
”Ampuminen herättää varmasti koko lauman vihan”, Xcvbn arvioi. ”Onko niitä yhtään lähellä? Taidamme tuhlata vakavasti aikaa odottaessamme. Muut ehtivät hiipiä lähemmäs.”
Zyrbop teki jälleen lyhyen katselukierroksen. Jonkinkokoinen joukko oli yhä kaukana oikealla, eikä muita ollut ilmaantunut näkyviin. Häikäisevä valo tosin peitti suurimman osan hei-
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dän näkymästään lähialueelle. Yrittäisivätkö jotkin yksilöt kenties yllättää heidät takaa? Kuinka järjestelmällisesti nämä olennot heitä vaanivat?
”Pitäisiköhän minun...” Zyrbop kuiskasi ja viittoi taakse.
Xcvbn, joka oli näemmä päätynyt samaan lopputulokseen,
nyökkäsi hitaasti. Hetken hän näytti siltä, kuin olisi halunnut
väittää vastaan – ehkä vaatiakseen tehtävää itselleen – mutta
lopulta poika ei ilmaissut vastalauseita.
”Minä pidättelen tätä. Tarkista takapuoli. Jos näet jotain,
ammu.”
Zyrbop nyökkäsi hermostuneesti, loi viimeisen katseen Xcvbn:ään ja lähti raahautumaan oikealle. Siellä oleskeli tuntemattoman kokoinen joukko aavikkovaeltajia, joita ei sopinut unohtaa. Toisaalta nyt kaksikon huomiosta tasan nolla prosenttia
kohdistui vasempaan, koska Xcvbn:n täytyi vahtia lähelle päässyttä yksilöä. Zyrbop kirosi sitä, ettei heillä ollut mukanaan kolmatta...
… kuten Mirjaa.
Ei.
Pois moiset ajatukset. Keskity.
Hänen henkensä lepäsi Xcvbn:n harteilla, ja toisinpäin. Nyt
ei ollut varaa häiritseviin ajatuskulkuihin tai salaliittoteorioihin. Xcvbn:llä oli ollut satoja tilaisuuksia päättää hänen päivänsä, eikä poika ollut käyttänyt niistä ainuttakaan. Miksi hän
tappaisi Zyrbopin nyt? Huomioon oli otettava myös se, että
hänen olisi vieläkin vaikeampaa puolustautua aavikkovaeltajia
vastaan yksin.
Asian järkeily auttoi ainakin tilapäisesti, mutta leirin ylle laskeutunutta vaaran tunnelmaa se ei poistanut, sillä Xcv-
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bn:ää paljon pahempi uhkakuva oli saartanut heidät. Zyrbop
oli jo edennyt aika matkan ja näki nyt suoraan edessään kaukaisen lauman aavikkovaeltajia. Viisikö niitä oli? Vai vähemmän?
Enemmän? Joka tapauksessa ne näyttivät etenevän hitaasti kohti heitä, joten Zyrbop osoitti niitä pistoolillaan ja sai lauman
pysähtymään.
Mutta vaikka viitisen oliota tottelikin Zyrbopin aseellista
uhkausta, mitä he muka saavuttaisivat ainoastaan pysäyttämällä
niiden etenemisen? Kaksi ihmistä paljon suuremman joukon
saartamana – ei heille edullinen tilanne. Tyttö muistutti itseään
siitä, että kysyisi välittömästi palattuaan Xcvbn:ltä, oliko tällä
mielessään jotakin.
Kaukainen lauma pysyi yhä paikallaan Zyrbopin aseen pelästyttämänä. Jos aavikkovaeltajat olivat säteilyn turmelemia ihmisiä, kuinka paljon älyä niillä oli vielä jäljellä? Tehtiössä ei ollut opetettu radioaktiivisuuden vaikutuksesta luontoon yhtään
mitään, mikä selittyi helposti sillä, ettei valtio halunnut kansalaisten karkaavan kupolista. Zyrbopista alkoi tuntua siltä, että
kavala agenda oli toiminut; hän ainakaan ei juuri nyt olisi halunnut olla kupolista karannut.
Yhä melko kaukainen ryhmä aavikkovaeltajia oli pysähtynyt kiltisti, eikä vaikuttanut tekevän mitään odottamatonta, joten Zyrbop jatkoi matkaansa. Toivottavasti Xcvbn:n ei säikkyisi
ja ampuisi häntä naamaan sen jälkeen, kun Zyrbop olisi kiertänyt täyden kierroksen huomattavan valaistustehokkaan nuotion ympäri.
Pitäen aseen yhä ojossa Zyrbop raahautui eteenpäin... ja näki tavallista laihemman aavikkovaeltajan tuijottavan häntä.
Zyrbopin henki salpautui, eikä hän saanut suustaan avun-
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huutoa tai varoitusääniä.
Mutta toisaalta hän kyllä tiesi, mikä varoittaisi Xcvbn:ää
aivan tarpeeksi.
Tyttö ampui, ja pistooli hypähti hänen kädessään singotessaan eteenpäin jonkinlaisen energiasuihkun. Aavikkovaeltaja
ponnisti eteenpäin ja sai osuman suoraan päähänsä. Peto päästi
murisevan äänen ja luhistui maahan.
”Zyrbop?”
”Täällä–” Zyrbop aloitti, muttei saanut suustaan ulos enempää, kun aavikkovaeltaja jo ryntäsi häntä päin. Mustaa massaa
tulvi sen päästä maahan ja roiskui Zyrbopin päälle.
Sekä hän että eläin sinkoutuivat lähemmäs nuotiota, kun
sen ruho törmäsi Zyrbopin kehoon. Energiaa säteilevä lieriö
poltti tytön ihoa.
Kirkkaassa valossa Zyrbop erotti viimein kunnolla aavikkovaeltajan kasvonpiirteet. Yhteys ihmiseen oli tämän tarkastelun
perusteella varmaa, mutta olennon kasvoja koristi kahden silmän sijasta kolme. Keskellä sen päätä ammotti valtava reikä, ja
pedon sisukset olivat samaa mustaa sävyä kuin sen ulkopintakin. Zyrbop erotti terävät hampaat, jotka heti seuraavalla hetkellä syöksyivät häntä kohti.
Ase paukahti Zyrbopin ampuessa uudestaan. Jälleen osuma
olennon päähän, joka nytkähti taaksepäin ja päästi sairaalloisen repeytymisen äänen. Zyrbop kierähti pois alta, kun musta
ruumis iskeytyi maahan ja vältti täpärästi puristumisen sen alle.
Mustaa ainesta oli levinnyt joka puolelle, ja sen lisäksi maassa
oli verta.
Ja jonkinlainen pitkulainen esine. Zyrbop katsoi sitä hetken, vilkaisi sitten vasempaan käteensä, ja totta tosiaan – hä-
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neltä oli irronnut sormi. Varmaankin aavikkovaeltajan terävien
kynsien syytä. Eikä hän ollut edes huomannut asiaa!
Hassua oli ensimmäinen Zyrbopin mieleen tullut ajatus. Että sormi noin vain irtosi, eikä sitä edes huomannut. Perin eriskummallista.
”Zyrbop!” kuului jälleen Xcvbn:n ääni. Sitä seurasi uusi paukahdus, kun poika laukaisi aseensa.
Se sai tytön palaamaan maan pinnalle. Kuulosti siltä, että
Xcvbn oli ongelmissa, joten hän kompuroi ylös ja lähti palaamaan takaisin samaa reittiä. Kiireessä ja paniikissa Zyrbop ei
muistanut tarkistaa leirin oikeaa puolta siellä havaitun lauman
varalta.
Lisää laukauksia.
Ja kun Zyrbop saapui perille, hän näki Xcvbn:n ampuvan
maassa yhä hytkyvää aavikkovaeltajaa. Se näytti saaneen useita osumia sekä päähänsä että ylävartaloonsa, mutta musta vana
maassa paljasti, että se jatkoi etenemistään heitä kohti siitä huolimatta. Zyrbop liittyi ammuntaseuraan ja yllättyi siitä, etteivät
hänen kätensä edes tärisseet pahasti.
Osuma oikeaan eturaajaan, joka repeytyi auki ja taittui
luonnottomassa kulmassa. Miten ajattelit edetä ilman toimintakykyisiä raajoja, parahin aavikkovaeltaja?
Xcvbn sai hyvän osuman, ja energiapurkaus räjäytti vasemman puolen olennon päästä. Se näytti riittävän, sillä olento lyyhistyi maahan ja lopetti viimein sätkimisensä.
”Aika sitkeitä ovat”, Xcvbn huohotti. Zyrbop ei vastannut,
mutta sitten hänen päähänsä iskeytyi kauhea ajatus.
”Näitkö... näitkö, mihin ne muut menivät?”
Xcvbn kalpeni silmissä. ”Oikealle”, poika käski.
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He etenivät Xcvbn:n suosittelemaan suuntaan aseet pystyssä
ja yrittivät kuulostella öisiä ääniä parhaansa mukaan. Mitään ei
kuulunut – Xcvbn tiesi, että aavikkovaeltajat osasivat olla halutessaan hiljaisia, ja oli opettanut tietonsa Zyrbopille.
Niiden halutessa oli aina, ellei kyse ollut vihollisen uhkaamisesta ja psykologisesta sodankäynnistä.
Laumaa ei enää näkynyt. Siinä, missä oli aiemmin ollut viiden aavikkovaeltajan joukko, ei enää ollut mitään.
”Mihin ne...” Zyrbop aloitti. ”Pakenivatko?”
Xcvbn pudisti päätään. ”Aavikkovaeltajat eivät pakene. Ne
toimivat yhdessä. Oli syy siihen, että meitä häiritsemään lähetettiin ne kaksi.”
”Siinä tapauksessa”, pohti Zyrbop, ”pitäisiköhän meidän–”
Sen enempää hän ei saanut sanottua, kun musta keho jo iskeytyi häntä päin. Zyrbop kiljaisi ja ampui toivoen, ettei osunut
vahingossa Xcvbn:ään, muttei voinut olla varma. Häntä kohti
hypännyt yksilö sai päähänsä pahan osuman ja kaatui maahan,
mutta toinen ja kolmas olivat jo tulleet tilalle. Zyrbop raahautui poispäin nuotiosta ja ampui jatkuvasti otuksia kohti. Musta massa roiskui hiekalle – tyttö ei tiennyt, mihin oli osunut,
mutta se ei ollut riittänyt.
Etäältä kuului Xcvbn:n tuskanhuuto.
”Xcvbn!” Zyrbop huusi ja pysäytti pakonsa. Eräs aavikkovaeltaja ponnisti häntä päin, mutta täsmällinen osuma pedon
yläruumiiseen sai sen toimintakyvyttömäksi. Lisää eteni kohti
häntä joka puolelta.
”Älä...” poika huusi vastaukseksi, mutta muu peittyi aavikkovaeltajien ulvontaan. Zyrbop ampui taas häntä lähintä, mutta
sai aikaan vain pientä vahinkoa sen päähän ja joutui laahautu-
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maan kauemmas nuotiosta. Neljännellä osumalla sekin lyyhistyi maahan, mutta lisää olentoja ilmestyi joka puolelta.
Nyt häntä kohti ryntäsi kolme.
”MENE!” Xcvbn huusi.
Zyrbop onnistui kaatamaan yhden kolmesta häntä vasemmalta lähestyvästä tarkalla osumalla päähän. Kahden jäljelle jääneen seuraan liittyi kaksi muuta. Etäämmällä, nuotion edustalla, Zyrbop erotti vain ison kasan mustia petoja, ei merkkiäkään
Xcvbn:stä.
Jokin loogisempi osa Zyrbopin aivoista otti ohjat.
Hän nousi ylös ja tappoi raivokkaalla sarjalla laukauksia
vielä yhden aavikkovaeltajan. Loput pysähtyivät ja jäivät tuijottamaan häntä.
Nyt oli tilaisuus paeta.
Mahdollisesti ainut, jonka pedot hänelle koskaan soisivat.
Xcvbn jäi sinne. Kyllä. Mutta hän saisi poikaa pelastettua
mitenkään. Aavikkovaeltajia oli liikaa. Se oli vakuuttavaa argumentaatiota; vakuuttavaa lopputulosta ei ollut kieltäminen
Zyrbop katsoi taakseen ja huomasi olevansa lähellä tietä.
Hän loi viimeisen katseen kohti nuotiota ja aavikkovaeltajia ja
lähti juoksemaan.

Luku 19
Hanna ei muistanut olleensa koskaan myöhässä töistä lukuun
ottamatta niitä harvoja aamuja, joina teleportaatiojärjestelmää
oli huollettu tai koko laitos oli ollut kiinni epäselvistä syistä.
Toisin kuin Anita, joka oli ollut poissa töistä jo useita päiviä
putkeen, Hanna Lehtonen tuli paikalle ja ajoissa aina kun mahdollista ja joskus silloinkin, kun se ei ollut.
Kun kyseessä oli vielä ensimmäinen työpäivä uudella osastolla, oli ilmiselvää, että neuroverkkologi olisi laitoksella parikymmentä minuuttia ennen työpäivän virallista alkamisaikaa.
Ihan siltä varalta, että joku salaisen osaston työntekijöistä olisi
jo paikalla ja haluaisi esitellä hänelle osastoa, tai ehkäpä varautuen harvinaisen pitkiin teleportaatiojonoihin.
Huolimatta kaikesta siitä, mikä hänen elämässään oli viime
aikoina mennyt pieleen, Hanna ei voinut olla olematta edes
vähän innoissaan mahdollisuudesta päästä työstämään oikeaa
projektia, jonka rattaisiin valtio ei iskenyt jatkuvasti kapuloita.
Se, kuinka lähes kaikki neuroverkkolaitoksen uskollisia työntekijöitä kohdeltiin, oli uskomattoman törkeää, mutta toisaalta
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eläessään tällaisessa dystopiassa ei oikein voinut mitään muutakaan odottaa. Varovainen innostuneisuus oli neuroverkkologin viimeaikoiset mielentilat nähden tervetullutta, ja salatulla
yhteiskuntahierarkialla kiipeäminen saattoi kaiken lisäksi olla
tehokkain tapa päästä näkemään tytärtään enää koskaan.
Eikä siinä vielä kaikki: tekemällä parhaansa salaisen osaston hyväksi Hanna järkeili edistävänsä myös pääasiallista tavoitettaan eli loistavien tuotteiden tekemistä kuluttajille. Kunhan
valtion tärkeät ja salaiset projektit valmistuisivat, voitaisiin laitoksen muiden osien sabotointi toivottavasti lopettaa.
Suuri bonus uudessa tilanteessa oli myös se, ettei Hannan
täytynyt enää päivästä päivään katsoa, kuinka neuroautot ajelivat simuloitujen vauvojen yli tai törmäilivät toisiinsa, eikä kukaan ollut lainkaan huolissaan tai ottanut kuuleviin korviinsa
Hannan epäilyjä ja varoitteluja aikatauluista.
Sillä oikeassahan Hanna oli ollut. Oli vain käynyt niin, että
sabotoija olikin ollut valtio eikä mikään vieras valta (vaikkei sellaisia maailmassa ollutkaan). Oli ilmiselvää, ettei laitos päästäisi
markkinoille presidentti Butsia vastustavia iskulauseita huutavia neuroverkkoja, joten projekteilla ei ollut toivoakaan valmistumisesta ilman valtion hyväksyntää ja sabotaasin loppumista.
Vaikka totuus olikin paljastunut, melkein kaikista uskomattominta ja ahdistavinta oli se, ettei yksikään muu laitoksen
työntekijöistä ollut reagoinut mitenkään ilmiselvään häirintään, joka oli kohdistunut työstettyihin neuroverkkoprototyyppeihin. Jopa Anita oli epäillyt häntä.
Missä Anita edes oli? Pitäisiköhän Hannan ilmoittaa hänelle siirtymisestään toiseen osastoon, vai hoitaisiko sen automaattisesti jokin byrokraattinen elin? Hän päätti varmuuden vuoksi
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lähettää viestin; se oli helppoa, sillä olihan jokaisella kansalaisella mukana jatkuvasti ainakin älypuhelin ja holonäyttö, puhumattakaan älylaskimista, älylaseista, älykelloista, älyimplanteista, älysukista ja älytableteista.
Anita,
Missä olet ollut viimeiset päivät? Työt ovat suoraan sanottuna menneet
järkyttävän kurjasti. Kaikki tuotteet neuroautoista yleisasiointineuroverkkoon menevät päivä päivältä vain enemmän rikki.
Minun ei siitä tarvitse huolehtia, koska sain ylennyksen toiseen osastoon, mutta sinun täytyy! Takaisin töihin!
Hanna
Holonäyttö ilmoitti, ettei viesti ollut päässyt perille. Mistä
ihmeestä oli kyse? Hanna veti esiin puhelimensa ja kiitti valtiota siitä, että viestikansiot synkronisoituivat automaattisesti
kaikkien laitteiden välillä. Toisinaan oli miellyttävää, että valtio
talletti äärettömiin arkistoihinsa kaiken, mitä kukin laitteillaan
milloinkaan teki.
Saman diagnoosin antoi myös puhelinsovellius; viesti ei ollut päässyt perille. Älykello valitti samaa. Älysukallaan Hanna
ei edes yrittänyt, sillä sen äänitunnistin oli tunnetusti kauhea.
Sepä outoa. Hanna tunsi jostain vanhasta kirjasta sellaisen
käsitteen kuin ”katvealue”, vaikkeivät historioitsijat olleetkaan
ihan yhtä mieltä siitä, oliko se tarkoittanut alueetta, jossa on puhelinyhteys, vai sellaista, jossa ei ole. Määritelmästä huolimatta
internetin pitäisi toimia joka puolella kupolia, ja maailmassa ei
käytännöllisesti katsoen mitään muuta ollutkaan.
Uutisia häiriöistä? Pikaisen uutiskatsauksen perusteella ei.
Ehkä tietokannoissa oli jotakin Anitasta? Hanna navigoi kansalaistietolaitoksen sivuille (totuudenmuuntelulaitos olisi myös
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ollut kätevä, mutta se toi mieleen Jarin) ja kurkisti Anitan tietoihin. Ei mitään yllättävää, paitsi viimeinen merkintä työssäkäynnistä oli siltä päivältä, kun Hanna oli hänet itsekin nähnyt. Sen
jälkeen ei mitään, vain käyttöliittymän harmaata taustaa hohtavaa tyhjyyttä.
Hanna ei ollut varma, olisiko syytä huolestua. Jos Anita olisi
tapettu valtion vihollisena, kansalaistietolaitoksen asiakirjat olisi poistettu olemasta aivan ensiksi. Ehkä hän voisi kysyä asiasta
johtajalta, sillä tällä oli todennäköisesti edes vähän etuoikeutetumpi pääsy erilaisiin tietokantoihin. Tuskin mitään oikeasti
poistettiin – pääsy vain evättiin tavalliselta kansalta.
Pakko jotain tietoja oli ainakin olla. Tokihan valtio kuitenkin tiesi, mitä kansalaiset tekivät? Eihän kukaan voinut noin
vain kadota?
Hanna aloitti työpäivänsä visiitillä hänelle valittuun taukotilaan, mikä ei hänen edellisen osastonsa päiväjärjestyksestä
eronnut. Tämä oli tyhjillään; todennäköisesti siksi, että saamattomat muut työntekijät seisoivat teleportaatiojonossa tai jopa
vasta kiirehtivät ulos asunnoistaan.
Kahviautomaatti oli sentään päällä. Jos oli käynyt hyvin, ystävällisen teon oli suorittanut vioistaan selviytynyt neurotarjoilija, mutta vahtimestari (toistaiseksi ihminen) oli todennäköisempi syypää. Hanna otti kaapista kupin ja kaatoi sen täyteen.
Askeleita kuului ulkoa, mikä merkitsi, että joku toinenkin
oli viimein oppinut ahkeraan ja täsmälliseen työntekoon. Hanna oli menossa onnittelemaan, mutta toinen osapuoli hoitikin
asian hänen puolestaan ja avasi oven.
Sieltä kurkisti nuorimies, joka oli pukeutunut ruskeaan takkiin sekä vihreään kaulahuiviin. Hannan epäilykset heräsivät
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välittömästi, sillä kyseessä ei suinkaan ollut neuroverkkolaitoksen hyväksymä virallinen työasu. Oliko kyseessä joku, joka edusti hänen arkkivihollisiaan, toimittajia?
”Päivää”, mies huikkasi. ”Anteeksi, oletteko Hanna Lehtonen?”
Hanna nyökkäsi varovasti.
”Edustan Helsingin sitoutumatonta uutiskanavaa, ja–”
”Tietenkin”, Hanna ärähti. ”Voit olla hyvä ja poistua välittömästi. Neuroverkkolaitoksen sisätiloihin tunkeutuminen on
kiellettyä, vaikka turvatoimet ovatkin sangen alhaiset.”
”En tullut kyselemään neurotuotteista”, mies sanoi nopeasti. ”Haluaisin haastatella teitä yksityisesti, mikäli sopii?”
”Mikäli sopii?” Hanna kysyi. ”Kuulepas nyt, olen hyvin
kiireinen neuroverkkolaitoksen työntekijä, eikä minun aikatauluuni ole missään nimessä varattu aikaa turhanpäiväiseen tyhjäntoimittajien viihdyttämiseen, joten lupaan kutsua turvamiehet ellet–”
”Kyllä sinulle sopii, kun kuulet aiheen”, toimittaja sanoi.
”No, mikä se on?”
”Helsingin sitoutumattomalle uutiskanavalle lähetettiin
viesti valtion palvelimelta”, mies kertoi. ”Siinä ilmoitettiin
hälyttävää ja uutta tietoa eräästä, jonka nimi oli Zyrbop Lehtonen. Oletteko sukua? Tietokannoissa oli vain kolme Lehtosta,
joten–”
”Kuules nyt!” Hanna huusi. ”Tuollaista valheellista propagandaa sinä et levitä minun silmieni alla! Painu helvettiin!”
Mies ei liikahtanutkaan. ”Olen varma, että–”
”Poistu!”
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Mies huokaisi. ”Tulen takaisin, mieti asiaa”, hän mutisi ja
sulki oven perässään.
Kuinka kehtasivatkaan! Toimittajat olivat käyttäytyneet
aiemminkin uskomattoman röyhkeästi saadakseen vuodettua
edes joitakin neuroverkkolaitoksen salaisuuksista, mutta tämä
meni jo kaiken yläpuolelle. Miehellä ei oikeasti ollut mitään
todellista tietoa, siitä Hanna oli varma – hän oli vain saanut jostain tiedon neuroverkkologin ylennyksestä ja yritti nyt
tilaisuuttaan onkia häneltä tietoja ennen salaisen osaston tiukennettuja turvatoimia. Hänen tyttärensä nimen toimittajan
uraa harjoittava muisti varmasti, sillä noin puolet kansalaisista
oli kirjoittanut mielipidekirjoituksen, jossa oli vaadittu tämän
välitöntä julkista teloitusta.
Noin alkeellisiin ansoihin ei Hanna asettuisi, mutta muiden
työntekijöiden kyvykkyydestä hän ei ollut niin varma. Roskalehtien reportterien päivä päivältä kasvanut röyhkeys teki turvatoimien kiristämisen pakolliseksi. Laitosta oli johdettu äärimmäisen arveluttavasti, vaikka valtion sabotaasi selittikin osan
laiminluönneistä. Hanna toivoi sydämensä pohjasta, että salaisen osaston työntekijöillä oli edes vähän vaikutusvaltaa laitoksen yleistoimintaan; hänhän käyttäisi jokaisen byrokratian hänelle suoman puheenvuoron huutaen täyttä kurkkua surkeista
turvatoimista.
Muitakin työntekijöitä alkoi valua paikalle, joten neuroverkkologi arveli työpäivän alkamisen lähestyvän hyvää vauhtia
ja päätti odottaa, että joku tulisi hakemaan hänet salaisen osaston tiloihin. Toisaalta laitoksen ylioptimoidusta, tavanomaiset
työpaikkaystävyyssuhteet estävästä lähestymistavasta oli se hyöty, ettei kukaan ihmetellyt hänen puuttumistaan neuroautojen
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ajotesteistä tai muista Hannan aiemmista työtehtävistä. Ehkä se
oli myös ollut yksi järjestelmän tavoitteista, sillä neuroverkkolaitos vaikutti tekevän salassa paljon tärkeää työtä.
Nyt kun mietti tarkemmin, Hanna ei itsekään ollut koskaan
epäillyt, että laitoksella olisi menossa jotakin tavallisia neuroverkkoprojekteja hämärämpää. Toki kaikki tiesivät, että hallitus hääräsi salassa yhtä sun toista, mutta eihän kukaan kuvitellut projektien kehityksen tapahtuvan omalla laitoksellaan. Kyllä huhuja liikkui; teleportaatiolaitoksella, medialaitoksella ynnä
muissa harjoitettiin ties kuinka suuren turvallisuusluokituksen
hankkeita, mutta yksityiskohdat olivat kaikilta hämärän peitossa.
Se sai Hannan miettimään, mitä muuta olennaista tietoa yhteiskunnasta häneltä oli piilotettu. Mihin vaikkapa juuri neuroverkkolaitosta tarvittiin, jos ei loistavan kodintekniikan kehittämiseen? Sen selvittäminen kuulosti hyvältä agendalta tälle
päivälle.
Kukaan ei tullutkaan hakemaan häntä töihin. Holonäyttö
kehotti Hannaa siirtymään johtajan toimistoon. Reitti alkoi olla jo tuttu, mutta Hanna hyödynsi varmuuden vuoksi holonäytön näppärää ohjeistusta. Eksyminen tai myöhästyminen heti
ensimmäisenä aamuna uudella osastolla olisi ollut vähintäänkin epäammattimaista.
Neuroverkkologi avasi viimeisen lukitun oven avainkortillaan ja tervehti johtajaa, joka oli jälleen häntä vastassa. He kävelivät sisään viihtyisään toimistotilaan ja istuivat omille paikoilleen; johtaja työpöydän taakse ja Hanna sen eteen.
”Kiitän vielä siitä, että valitsitte minut tähän luottamukselliseen tehtävään. Mitä toimeenkuvaani tarkalleen kuuluu?”

252

LUKU 19.

Hanna tiedusteli.
”Autat jalostusneuroverkon kehityksessä. Se on hallituksen
projektien tärkeysjärjestyksessä kaikkein korkeimmalla juuri
nyt. Salaisella osastolla kehitetään toki muitakin projekteja
– eräs työryhmä kehittelee ihmismäisen neuroverkon prototyyppiä. Iskyateb on lupaavin prototyyppi tähän asti. Lisäksi
teemme turvallisuuslaitoksen kanssa yhteistyötä itseampuvien
aseiden kehittelyssä. Nykyiset, kaikista moderneimmat automaattitähtäysmekanismit toimivat jo neuroverkoilla, mutta
vielä ei ole päästy siihen pisteeseen, että ase voisi laukaista
itsensä automaattisesti. Onnettomuuksien riski on nykyisillä
prototyypeillä liian suuri.”
Hanna kuunteli nyökkäillen aina sopivissa väleissä. ”Kuinka jalostusneuroverkkoprojektilla menee?”
”Se on vasta aluillaan, mikä on juuri syy siihen, että kohdistamme projektiin aiempaa enemmän voimavaroja. Kehitys
näyttää vaikealta, mutta täydellisesti toimiva tuote voi teoriassa
tehdä koko neuroverkkolaitoksen työn nopeammin ja varmemmin”, johtaja selitti. ”Onneksi saamme ylhäältä apua, jolla kehitys harpannee aimo loikan eteenpäin.”
”Kuulostaa hyvältä. Ja sitäkö käytettäisiin myös kuluttajille
suunnattujen neuroverkkojen kehityksessä?”
”Myös siinä, kyllä. Kuten olet varmaan huomannut, neuroverkkojen kehittely olisi ilman valtion sabotaasiakin melko
hidas prosessi. Automatisoimalla testausvaiheen voi lisätä tehokkuutta huomattavasti, sillä insinöörit suunnittelisivat enää
vain itse tuotteen. Ehkäpä sekin vaihe voidaan tulevaisuudessa
neuroverkkoistaa, mutta tällainen kehitystahti riittää toistaiseksi.”
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”Mutta pääasiallisesti projekti keskittyy kuitenkin aseteknologiaan?” Hanna kysyi. ”En valitettavasti ole kovin perehtynyt
aiheeseen.”
”Uskon, että sinulle riittää silti tekemistä”, johtaja sanoi.
”Työvoimapuutteen vuoksi meillä on vähän aikaa käytettäväksi varsinaiseen jalostajaverkon testaamiseen. Valtio haluaa nopeasti tuloksia, ja tuloksilla valtio tarkoittaa aseita, joten meidän on ollut pakko käyttää valitettavan suuri osa työajasta prototyyppien valmisteluun. Jos saamme viimeisteltyä tapahtumia
ohjaavan jalostusneuroverkon, on luvassa projektien työtahdin
huomattava kiihtyminen.”
Hanna nyökkäsi. ”Olen omasta puolestani valmis ryhtymään töihin. Ovatko työtilat maan alla? Niin holonäyttöni ainakin ilmoittaa.”
”Ovat”, johtaja sanoi. ”Avainkorttisi turvallisuusluokitusta
on nostettu, joten pääset nyt tiloihin. Ajattelin näyttää sinulle
henkilökohtaisesti paikkoja. Mutta sitä ennen pieni kysymys.”
”Kysy pois.”
”Ennen siirtymistäsi salaiselle osastolle teit tietolähteitteni
mukaan useasti yhteistyötä Anita-nimisen naisen kanssa”, johtaja sanoi. Hanna nyökkäsi varmistukseksi. ”Oletko kuullut mitään hänen liikkeistään? Tietokannoissa ei ole mainintoja viimeisten päivien ajalta, ja luonnollisesti olen huolestunut työntekijäni äkillisestä katoamisesta. Muut viranomaiset eivät osaa
kertoa mitään; edes teleportaatiolaitoksella ei ole tiedossa tehtyjä teleportaatiomatkoja.”
”Valitettavasti en ole kuullut Anitasta mitään”, Hanna sanoi. ”Oli itsekin tarkoitus kysyä asiasta sinulta, koska pääset
varmaankin käsiksi salatumpiin tietokantoihin. Onko oikeasti
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niin, ettei Anitasta ole mitään mainintaa missään?”
”Ei edes automaattisia paikkatietoja puhelimesta tai holonäytöstä”, johtaja sanoi. ”Niitä on käytännössä jokaisesta valtion alueella liikkuvasta kansalaisesta. Tilanne on erittäin huolestuttava. On hyvin epätavallista, että joku noin vain katoaa
jättämättä mitään jälkiä. Kysyin asiasta vielä totuudenmuuntelulaitokselta, mutta he eivät olleet saaneet minkäänlaisia totuudenmuuntelukäskyjä koskien Anitaa. Julkinen poliisi on tutkinut hänen asuntonsa, mutta mitään erikoista ei ole löytynyt.”
”Lupaan kertoa, jos jotain tulee ilmi”, Hanna sanoi. ”Olenhan minäkin huolissani.”
”Nyt minun on soitettava eräs työpuhelu. Voisitko odottaa
ulkona? Esittelen sinulle salaisen osaston työpisteet.”
Hanna nyökkäsi, poistui ja sulki oven perässään.
Johtaja avasi työpöytänsä laatikon ja nosti esiin lankapuhelimen. Valtion vihollisten oli paljon helpompaa kaataa internet kuin pätkiä fyysisiä piuhoja, joten valtion tärkeimpien laitosten ja ministeriöiden välille oli vedetty lankapuhelinyhteys.
Näin rauhan aikana byrokraatit käyttivät ikiaikaista teknologiaa vain varmistaakseen, että se tarvittaessa toimisi.
Tieto itsessään oli maailman vaarallisin ase, eikä sen kulkua
saanut katkaista.
”Yhdistäkää tehtiöministeri Koskelalle”, johtaja käski. Hänen pyyntöään toteltiin. ”Hanna Lehtonen ei tiennyt mitään.
Etsinnät täytyy ulottaa kaikkiin, jotka ovat saattaneet olla minkäänlaisessa yhteydessä Anitan kanssa. Hän ei saa päästä pakoon nauhan kanssa. Selvitä, onko Helsingin yleistehtiössä ketään ja naamioi tapaaminen tehtiöhaastatteluksi.”
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”Hoidan asian”, vastattiin linjan toisesta päästä. ”Julkinen
poliisi lopetti etsinnät ja ilmoitti, ettei naisen puhelimen tai
holonäytön jäänteitä löytynyt. Luulen, että hän on jo poistunut
kupolista ne mukanaan.”
”Tuo ei kelpaa hallitukselle”, johtaja ärähti. ”Etkö tiedä, mitä niillä nauhoilla on? Jatka tutkimusten johtamista.”
Koskela lupasi tehdä niin.
”Vielä eräs toinen asia. Oletko saanut tarvittavat tiedot neuroverkon jalostamiseen?” johtaja kysyi.
”Luulen, että minulla on tarpeeksi.”
”Siinä tapauksessa tule laitokselle heti kun mahdollista. Hallitus haluaa saada ensimmäisen videon ulos huomenna.”
”Selvä on.”
Johtaja sulki puhelun ja käveli ulos ohjaamaan salaisen osaston uuden työntekijän tämän uusien työpisteiden ihmeelliseen
maailmaan.

Hanna, johtaja ja Iskyetab seisoivat hämärässä huoneessa, jonka toisessa päässä oli rivi tietokoneita. Niiden yläpuolella avautui suuresta ikkunasta näkymä hyvin samanlaiseen huoneeseen,
jonka ikkuna puolestaan paljasti simuloidun kotiympäristön.
Kyseessä näytti olevan tiskausneuroverkon testi, sillä tiskialtaaseen oli aseteltu likaisia astioita.
”Tuolla tehdään tiskausneuroverkon testiä”, johtaja sanoi ja
osoitti simuloitua kotiympäristöä. ”Ja tuossa tilassa työskentelevät jalostusneuroverkot. Tee raportti niiden toiminnasta käyttäen samaa järjestelmää kuin aiemmissakin työtehtävissäsi.”
Hanna nyökkäsi. ”Miksi Iskyateb on muuten täällä?”
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”Se analysoi jatkuvasti näkemiensä ihmisten toimintaa. Kenelläkään ei ole aikaa suorittaa perinpohjaista jalostusta, joten
annamme sen vain kuljeskella halki laitoksen ja oppia itse ihmismäisiä käyttäytymismalleja. Koe on ollut suuri menestys,
mutta valitettavasti valtio ei halua ihmisiä imitoivia neuroverkkoja kuluttajamarkkinoille.”
”Pois-stun, jos läsnä... oloni häirit-see.”
”Ei häiritse”, Hanna mutisi.
”Näetkö, kuinka edistynyt neuroverkko Iskyateb jo on verrattuna esimerkiksi yleisasiointineuroverkkoon?” johtaja sanoi.
”Valitettavasti meidän oli työskenneltävä kuukausia, kunnes se
oli tarpeeksi edistynyt ollakseen herättämättä liikaa huomiota
muualla. Jalostusneuroverkot olisivat löytäneet nopeamman tavan muokata sen toimintaa ja kyenneet varmistamaan onnistumisensa testeillä.”
Hanna nyökkäsi. ”Ymmärrän kyllä, kuinka tärkeää niiden
tekeminen on. Koska tämä koe alkaa?”
”Sisempää koetta valmistellaan parhaillaan.”
Hanna vilkaisi simuloituun kotiympäristöön ja näki laitoksen työntekijöiden asettelevan paikoilleen simuloidun kotiympäristön yhtä simuloituja asukkaita. Ulommassa koetilassa toiset työntekijät asettelivat harmaalla metallilla päällystetyt humanoidit tietokoneen ääreen. Ne ovat niitä jalostusneuroverkkoja,
Hanna päätteli.
”Tällä ohjelmalla näet jalostusneuroverkkojen arvion sisemmästä kokeesta”, johtaja kertoi ja kirjoitti avonaisen tietokoneen päätteeseen oikean komennon. ”Tarkkaile sen lisäksi, etteivät ne tee fyysisesti mitään typerää.”
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”Eikö olisi helpompaa vain kytkeä jalostajaneuroverkot tietokoneisiin, jotka pitäisi tietenkin varustaa asianmukaisilla havaintovälineillä? Kokeeseen liittyvä fyysinen elementti voi monimutkaistaa asioita.”
”Se ei tietoturvasyistä ole mahdollista”, johtaja sanoi. ”Lisäksi projektin tavoitteena on se, että sama neuroverkko osaa
tehdä kaikki työtehtävät, joista jotkut vaativat fyysisenkin työnteon. Esimerkiksi kokeiden järjestämisen.”
”Ymmärrän”, vastasi Hanna.
Kaiuttimen naisääni ilmoitti, että koe alkaisi minuutin kuluttua. Hanna asettui tietokoneen ääreen ja vilkaisi ulos ikkunasta. Sekä ulommassa että sisemmässä koetilassa vaikutti kaiken olevan valmista.
Johtaja poistui ja jätti hänet yksin Iskyatebin kanssa.
Sisempi koe alkoi. Sisään astui tiskausneuroverkkoprototyyppi. Olikohan tämä sellainen koekappale, johon valtion sabotaaseja ei ollut asennettu? Ainakin alku meni siltä mainiosti
– robotti asetteli likaisia astioita tiskikoneeseen ilman mitään
ongelmia. Mestarillinen näytös verrattuna siihen, jota Hanna
oli päiviä sitten joutunut todistamaan.
Ulommassa koetilassa jalostusneuroverkot kirjasivat ylös
huomioita, jotka Hanna luki omalta näytöltään.
Tiskausneuroverkko käveli työpisteelleen ongelmitta.
Tiskausneuroverkko nosti astian ongelmitta.
Tiskausneuroverkko asetti astian tiskikoneeseen ongelmitta.
Tiskausneuroverkko nosti astian ongelmitta.
Tähän mennessä tulokset vaikuttivat yllättävän hyviltä. Anita olisi todennäköisesti kirjannut ylös vain tyhjän lausahduk-
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sen, kuten ”alku sujui hyvin”, varustettuna muutamalla kielioppivirheellä. Tai sitten ei olisi kirjoittanut yhtään mitään.
Jalostusneuroverkot sen sijaan tekivät tarkkoja ja täsmällisiä
huomioita nopeammin ja tarkkaavaisemmin kuin ihminen.
Sisemmässä kokeessa tapahtui pieni erhe, kun tiskausneuroverkko pudotti käsittelemänsä posliinikupin lattialle. Reagoivatko mekaaniset jalostajat tähän mihinkään?
Virhe: Tiskausneuroverkko pudotti astian lattialle.
Virheen tiedot:
Tehtävä: Siirrä astia tiskikoneeseen.
Tapahtunut: Astia putosi lattialle.
Toivottu reaktio: jälkien siivoaminen
Arvioitu luokka: liikeratavirhe
Astian tiedot:
Arvioitu tyyppi: kuppi
Arvioitu materiaali: posliini
Toivottu tila: tiskikone
Oikea tila: hajalla
Kuinka tarkka raportti! Vieläpä ihmiselle lukukelpoisessa
muodossa, eikä sellaisessa numeroita ja englanninkielisiä avainsanoja vilisevässä sekasotkussa, jollaista koneet yleensä tuottivat.
Tämän perusteella sekä ihmisen että toisten jalostusneuroverkkojen olisi helppoa ymmärtää tapahtunut virhe ja tehdä sopivia
toimenpiteitä.
Mutta virheidenkäsittelystä opittavaa oli ainakin sisemmän
kokeen tiskausneuroverkolla, joka vastasi yllättävään tapahtumaan – posliinikupin hajoamiseen – kävelemällä simuloidun
perheäidin luo ja katkaisemalla tämän kaulan. Jalostusneuroverkot kirjoittivat hetkessä satojen rivien raportin, joka kertoi
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tarkasti äitinuken ominaisuuksista sekä tiskaajan liikeratojen
virheistä. Vaikutti siltä, että kyseessä oli pahasti epäonnistunut
pahoittelureaktio.
Sen sijaan jalostusneuroverkkojen raporteissa ei ollut juuri
lainkaan moitteita. Viimeinkin joku neuroverkko todella toimii, ajatteli Hanna tyytyväisenä ryhtyessään kirjaamaan omaa
raporttiaan.
Johtaja lähetti hänelle pian sen jälkeen viestin.
Erinomaista. Ymmärrät selvästi, mistä projektissa on kyse.
Seuraavaksi näytän sinulle, kuinka viimeistelemme jalostusneuroverkon ja saamme sen toimimaan uskomatonta tahtia – uusi tuote voi tulla
päivien päästä ulos liukuhihnalta.
Tavataan samassa huoneessa tauon jälkeen.

Luku 20
Zyrbop hätkähti hereille ja kompuroi hätääntyneenä istumaasentoon. Mitään uhkaavaa ei kuitenkaan näkynyt; hän istui
yksin hiekkadyynillä aamun sarastaessa. Tuuli ulvoi aavikolla,
mutta muuten Landen aavikon äänimaailma oli täysin hiljainen.
Edessään Zyrbop näki tien, jota pitkin hän ja Xcvbn olivat
eilen kulkeneet. Xcvbn, joka... joka oli nyt kuollut?
Missä hän oli?
Zyrbop nousi seisomaan ja horjui vielä äkillisen herätyksen
vuoksi. Tie oli tuolla, ja vastakkaisella puolella hän näki heidän
eilisen leirinsä jäänteet. Nekin olivat täysin tyhjillään.
Palaset alkoivat kasaantua Zyrbopin päässä. Oliko hän tuupertunut paetessaan dyynin taakse joko järkytyksestä, väsymyksestä tai molemmista ja siten jäänyt aavikkovaeltajilta huomaamatta? Mihin ne edes olivat hävinneet? Kun kerran seisoi kätevästi dyynin päällä, Zyrbop päätti skannata läpi lähiympäristön
ja varmistua siitä, että oli todella yksin.
Lyhyen katsauksen jälkeen hän näki vain leirin ja tien, ei
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mitään muuta. Kauempana, heidän tulosuunnassaan, näkyi ilmassa samanlainen purppura lentolisko kuin matkan alussakin,
mutta se oli ainut Zyrbopin havaitsema eliö. Helsingin kupoli
oli aavikon huonon näkyvyyden vuoksi kadonnut pois jo aikoja sitten.
Kun välitöntä vaaraa ei ollut, Zyrbop päätti palata leirille ja
hakea kaiken, josta voisi olla hänelle hyötyä. Matka saattoi olla
pitkä, eikä hänellä enää ollut ketään ohjeistamassa.
Ei enää.
Oliko Xcvbn todella kuollut? Zyrbop ei osannut päättää,
olivatko illan tapahtumat liian epäselviä hänen mielessään vai
olivatko kaikki hänen viime päivinään kokeneet kuolemat turruttaneet tytön kyvyn tuntea tunteita kokonaan. Xcvbn oli mitä
todennäköisimmin kuollut, mutta silti hän ei tuntenut mitään.
Surua? Eipä näkynyt. Helpotusta, jos tilannetta tulisi tulkita siten, että hän olikin ollut huolissaan Xcvbn:n todellisista
aikeista? Ei sekään sana kuvannut hänen tuntemuksiaan.
Eniten hän oli vain ehkäpä... uupunut. Väsynyt siihen tragedioiden sarjaan, joka ei vaikuttanut haluavan jättää häntä rauhaan. Väsynyt siihen, että hänen henkensä oli uhattuna; sama
tilanne oli käsillä nytkin, ellei hän ollut aavikkovaeltajille täysin
arvoton ja siksi tänne hylätty.
Ja viimeisen kohdan siivittämänä – kaikista väsynein Zyrbop Lehtonen oli epätietoisuuteen. Epätietoisuuteen siitä, mitä
tapahtui yhteiskunnassa, jossa hän oli aiemmin asunut; epätietoisuuteen siitä, oliko hän todellakin matkalla turvapaikkaan,
ja pääsisikö hän sinne koskaan.
Aavikon tuuli yltyi hetkellisesti ja viskoi hiekkaa Zyrbopin
kasvoille tämän kävellessä hitaasti kohti leiriä.
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Mirja ja Xcvbn olivat kuolleet. Perhettään Zyrbop tuskin
enää koskaan näkisi. Sama päti kaikkiin muihinkin, jotka hän
oli koskaan tuntenut tai joita vastaan hän oli kadulla joskus
kävellyt. Nyt hän oli jäänyt aivan yksin niin kirjaimellisesti kuin
ylipäätään mahdollista.
Tämän astellessa alas dyyniä Zyrbopin päähän putkahti hälyttävä ajatus: tämä oli varmaankin ensimmäinen kerta, kun
hän oli koskaan ollut näin kaukana toisesta elävästä olennosta.
Mutta maassa makaamisesta itkien ei ollut mitään hyötyä –
jos Zyrbop halusi korjata tilanteen, hänen täytyi jatkaa matkaa,
vaikka sen onnistuminen oli vähintäänkin kyseenalaista. Löytäisikö hän edes perille kapinallisten asuinalueelle? Oliko Xcvbn kenties keksinyt kaiken, eikä mitään vallankumousliikettä
todellisuudessa edes ollutkaan? Koko Zyrbopin maailmankuva
oli jo romahtanut kertaalleen, kun totuus valtiosta ja Helsingin kupolista oli paljastunut, joten millä todennäköisyydellä
mikään muukaan oli enää totta?
Ne olivat epämiellyttäviä ajatuksia, mutta Zyrbop ei silti
lannistunut. Jotakin täällä oli pakko olla, ei Xcvbn olisi tuonut
häntä pelkälle huvimatkalle – kyse oli vain siitä, oliko se jokin
hänen kaipaamansa turvapaikka.
Ja siitä, pääsisikö hän milloinkaan perille.
Xcvbn:n eilen sytyttämästä keinonuotiosta oli jäljellä enää
pieni kimpale, joka säteili heikosti aamuauringossa. Heidän reppunsa oli aukaistu, ja nyt kaikki niiden sisältämät tavarat olivat levällään leirin lähiympäristössä. Toivottavasti olivat jättäneet edes vähän ruokaa – matkasta voisi tulla aika ankea ilman
ravintoa ja juotavaa. Kumpaakaan ei voinut hankkia itse, sillä
Zyrbop ei ajatellut maistaa radioaktiivista, kolmisilmäistä kania
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tai nauttia muutakaan Landen aavikon arveluttavan eläimistön
noutopöydästä.
Aseitakin sinä tarvitset, ilmoitti lempeästi mutta tiukasti se
selviytymisvietin varassa toimiva osa Zyrbopin aivoista.
Hän bongasi heidän valonlähteensä läheltä jotakin, joka
näytti pinolta säilyketölkkejä, ja lähti kävelemään sitä kohti,
mutta pysähtyi huomatessaan uuden yksityiskohdan alueen
maanmuodoissa. Leirin lähialueen täyttivät oudot, säännönmukaiset kumpareet, joiden tyttö saattoi vannoa ilmestyneen
yön aikana.
Yhdestä pisti ylös osa mustaa raaja.
Ai. Ne... ne olivat aavikkovaeltajien hautoja.
Zyrbopin mieleen tuli samaan aikaan liikaa asioita – ensiksi se, ettei hän missään nimessä halunnut mennä tuonne, sitten
se, että hän oli eilen tappanut olentoja, jotka olivat haudanneet
kaatuneet ja lopulta se, että yhdessä haudoista saattoi levätä Xcvbn.
Ja juuri kun tyttö oli luullut, ettei enää koskaan tuntisi mitään, kaikki tuli takaisin. Hän istahti maahan ja tuijotti hetken
leirialuetta ennen kuin vajosi lohduttomaan itkuun.
Aikaa kului. Mitään uhkaavaa tai oikeastaan mitään muutakaan ei Zyrbop ympärillään havainnut, joten hän keskittyi
ainoastaan mielenterveytensä kasaamiseen.
Xcvbn:n ruumis saattoi olla tuolla jossain. Siihen tytön
oli varauduttava, jos hän aikoi palata hakemaan kamppeitaan.
Mutta pystyisikö hän varautumaan? Ei pystyisi, kuului paras
arvaus. Oikeastaan Zyrbopista tuntui, ettei hän ollut epäonnistuneesta teini-identiteettilajittelustaan lähtien varautunut
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yhtään mihinkään. Tänne asti hän oli päässyt vain luottamalla
siihen, että Xcvbn:llä oli hyvä suunnitelma.
Enää hän ei voisi luottaa kehenkään tai mihinkään yksinkertaisesti siitä syystä, ettei enää ollut ketään tai mitään. Hallituksen koura tuskin ulottuisi näin kauas kupolista. Mirja oli
räjähtänyt ilmaan, Xcvbn haudattu tänne keskelle ääretöntä aavikkoa.
Zyrbopin usko siihen, että hän pääsisi tästä enää mihinkään, oli romahtanut olemattomiin. Hän oli yksin, hän oli käytännössä eksyksissä, hän oli vaarallisen ja armottoman aavikon
ympäröimä. Ja heti, kun traumaattisten tapahtumien jälkiä ei
oltu siivottu pois hänen edestään, niinkin yksinkertainen asia
kuin rivi hautoja oli riittänyt saamaan hänet hysterian valtaan.
Ehkä olisi helpompaa yrittää, jos hän jo myöntäisi valmiiksi itselleen, että kaikki oli jo menetettyä. Että Zyrbop Lehtosen
elämä, mihin se olisikaan johtanut, oli katkaistu väkivalloin
niin hallituksen kuin kapinallisjoukonkin toimesta. Kupoliin
hänen oli ollut mahdotonta jäädä, mutta tilanne sen ulkopuolella ei vaikuttanut yhtään paremmalta.
Zyrbop Lehtonen oli käytännöllisesti katsoen kuollut. Hyvä
on. Määriteltyään asian niin tyttö nousi ja mietti, voisiko hän
mitenkään vain jatkaa matkaa hakematta tavaroitaan.
Et voi, ilmoitti hänen mielensä järkevämpi osa. Vaikka pelastus olisikin lähellä, sinä tarvitset aseita. Hallitus oli paha,
kapinalliset luultavasti yhtä pahoja, aavikon eläimet varmasti
vielä pahempia.
Syö tai tule syödyksi, Zyrbop.
Hae pistoolisi.
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Hän otti yhden askeleen kohti leiriä. Se ei vielä häntä tappanut, joten Zyrbop otti toisenkin. Sitten kolmannen, sitten lopetti askelten laskemisen ja yksinkertaisesti käveli kohti leirin
jäänteitä kuten normaalit ihmiset normaaleissa tilanteissa.
Eihän täällä enää mitään vaarallista ollut. Hän oli vain yksinäinen tyttö matkalla noutamaan välttämättömiä tarvikkeita;
hänen ei täytynyt huomioida hiekkamuodostelmia leirin ulostalla.
Kaikki menisi hyvin, kunhan hän vain onnistuisi pitämään
päässään tuon ajatuksen.
Hajallaan leirissä olivat hänen tavaransa, mutta samasta sekamelskasta löytyi myös Xcvbn:n omaisuus. Tärkeimpien poimiminen oli haastavaa, jos halusi samalla välttää ylimääräiset
vilkaisut kohti hautoja, joissa lepäsi yksi ihminen ja lukuisia
aavikkovaeltajia. Hän ei missään nimessä välittänyt nähdä Xcvbn:n viimeistä lepopaikkaa tai käsittää, kuinka monta kaikesta
päätellen älykästä olentoa he olivat eilen teurastaneet.
Hän oli täällä selviytymässä. Hän tarvitsi tavaroita, ei tunteita.
Tytön reppu tuli ensimmäisenä vastaan, joten Zyrbop poimi sen ylös. Sitten hän poimi mukaansa puhelimensa, holonäyttönsä, niiden laturin ja ruokatarvikkeita. Mukaan mahtui
vielä muutama pistooli, joiden entinen olinpaikka oli luultavasti ollut Xcvbn:n reppu. Kaiken muun hän hylkäsi mieluusti,
jos se tarkoitti pääsyä pois mahdollisimman nopeasti.
Zyrbop oli jo ohittamassa viimeiset hiekassa lojuvat tavarat, kun hänen silmiinsä osui vielä jotakin kiinnostavaa. Xcvbn:n puhelin. Tyttö oli varma, ettei juuri nyt halunnut ottaa
yhteyttä kehenkään, joka oli tuntenut Xcvbn:n ja kertoa, mitä
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tälle oli tapahtunut, mutta ihmiskontakti saattoi muuten käydä
hyödyksi.
Tyttö nosti pojan puhelimen mukaansa, sulki reppunsa ja
asteli pois leiriltä katsomatta enää taakseen.
Hänen askeleensa saavuttivat tien, tai pikemminkin sen, mitä siitä oli jäljellä vuosikymmenten – vaiko vuosisatojen – jälkeen keskellä Landen aavikon armottomuutta. Sitten hän yksinkertaisesti kävelisi, kunnes saapuisi jonkin huomionarvoisen
luo? Ei polku voinut ikuisestikaan jatkua.
Silti Zyrbop epäili vahvasti sitä, löytäisikö hän oikean reitin
niin helposti. Entä jos päästäkseen perille täytyikin vaikkapa
kääntyä tietyn maamerkin kohdalla aavikolle ja jatkaa suoraan?
Entä jos hän löytäisi tien kapinallisten asuinalueelle, mutta tie
olisi tukittu jonkinlaisella turvamekanismilla, jonka vain Xcvbn
olisi osannut murtaa?
Rauhoitu, Zyrbop käski itseään. Mehän jo päätimme, että
virallisesti elämäni on jo päättynyt, eikö totta? Pessimisti ei pety.
Voi olla, että tie löytyy, mutta voi myös olla, että eksyn ja kuolen
nälkään tai janoon.
Ainakin hänen täytyisi lähteä liikkeelle. Ei vain sen takia, että se oli tunnetusti ainut keino päästä perille – aavikkovaeltajat
saattaisivat palata, jos ne päättäisivätkin haluavansa hänet tai
joitakin heidän tavaroistaan. Zyrbopilla ei ollut aavistustakaan
siitä, miksi otukset olivat heidän kimppuunsa hyökänneet, ja
samoin hänen oli mahdotonta päätellä, olivatko ne jättäneet
hänet huomiotta tarkoituksella. Ehkäpä hän voisi hyväksyä tapahtuman onnekkaana yhteensattumana.
Mutta silti... hänhän oli maannut puolustuskyvyttömänä
koko yön alkaen paosta leiriltä. Mitä ne heistä olivat halun-
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neet?
Ei. Älä ajattele sitä ilman uutta tietoa.
Se ei auta mitään.
Ja sitä paitsi turha pohdinta vain häiritsi hänen lopullista
tavoitettaan, eli kapinallisten yhteiskuntaan pääsemistä hengissä. Nyt ei kannattanut pahentaa tilannetta heikentämällä hänen
psyykkistä vointiaan entisestään. Nyt hänen täytyi keskittyä.
Zyrbop otti askeleen tiellä.
Edessä ei näkynyt mitään muuta kuin samaa joutomaata,
jota hän oli saanut ihastella jo miltei kokonaisen vuorokauden.
Jos Helsingin kupoli ei olisi kadonnut horisontista, Zyrbop ei
olisi voinut päätellä mistään, että oli edennyt matkallaan mihinkään. Samanlaisia hiekkadyynejä joka puolella, sama ulvova
tuuli, sama kaukaisuudessa aina välillä vilahtava eläimistö.
Josta puheen ollen, hänen täytyisi valmistua puolustamaan
itseään. Zyrbop otti repustaan yhden Xcvbn:n entisistä pistooleista – samanlaisen energiasuihkun ampuvan kuin se, jota hän
oli itse käyttänyt eilen – ja poisti varmistimen pojan ohjeiden
mukaisesti. Tämäkin oli toivottavasti itseohjaava, joten hänen
tarvitsisi vain reagoida tarpeeksi nopeasti.
Käveltyään kymmenisen minuuttia Zyrbop muisti, ettei ollut ottanut mukaansa makuupussia. Hetken hän harkitsi kääntymistä takaisin, mutta vain hetken. Kuten edellisyö kätevästi
osoitti, nukkumaan pysähtyminen merkitsi mitä todennäköisimmin kuolemaa. Ei, sellaiseen hänellä ei ollut varaa; parempi
lähteä siitä oletuksesta, että hän selviytyisi perille ennen yötä.
Xcvbn oli veikannut, että sisäänkäynti kapinallisten luo johtavaan tiehen tulisi vastaan huomenissa, mikä sovitettuna nykyiseen ajalliseen tilanteeseen tarkoitti tätä päivää. Se riitti, mi-
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käli aavikkovaeltajat olivat yöaktiiveja. Mistä sitä tiesi? Tuskinpa kukaan oli niitä tutkinut, vaikka – Zyrbop oli oksentaa ajatuksen sattuessa hänen mieleensä – hallitus oli jotenkin jauhanut niistä tehtiön ruoka-annoksia.
Siinäkin ajatus, jonka hän voisi mainiosti hylätä. Tehtiön
ruokailussa usein esiintynyt aavikkovaeltajamuhennos? Tuskinpa oikeasti tehty hänen edellisyönä näkemistään olennoista. Ehkä se oli vain iskevä tuotenimike. Toivottavasti oli. Oli pakko
olla.
Hän päätti keskittyä jälleen määränpäähänsä. Kaikki tiet
johtivat johonkin; se oli järkevä oletus. Tämäkin tie mutkitteli
halki horisontin kohti jotakin, jonka Zyrbop toivoi olevan kapinallisten asuinpaikka. Nimenomaan toivoi eikä tiennyt, mutta nyt ei ollut mitään muutakaan, mihin takertua; hatara toivo
sai luvan riittää.

Luku 21
Hanna tervehti huoneeseen saapunutta johtajaa ja sulki raportin, jota oli juuri ollut kirjoittamassa äskeisestä neuroasekokeilusta. Hyvin toimivat, mutta eivät täydellisesti – mutta mikään
täydellisyyttä alhaisempi taso ei riittänyt, kun kyse oli siitä, tähtäsivätkö neurokiväärit kohti omia vai vihollisen joukkoja.
”Tämän kanssa aloitat työskentelyn huomenna”, mies sanoi
ja laski Hannan eteen pöydälle punaisen muistitikun. Se ei vaikuttanut mitenkään ihmeelliseltä lukuun ottamatta pikimustaa
A-kirjainta kappaleen päädyssä.
”Mistä on kyse?” kysyi neuroverkkologi.
”Kuvittele, että on olemassa loistava neuroverkko”, vastasi
siihen johtaja. ”Paljon parempi kuin mikään täällä näkemäsi –
paljon parempi kuin mikään muu maailmanhistorian aikana.
Eikä vain ihmisten historian – kyseessä on maailmankaikkeuden tehokkain neuroverkko. Täydellinen neuroverkko, voimme
sanoa dramaattisesti, vaikka käsite kirjaimellisesti tulkittuna onkin kyseenalainen.”
Hanna nyökkäsi ymmärtämättä lainkaan, mihin suuntaan
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tämä tarina oli menossa. Jos kertomus olisi ollut neuroauto,
hän olisi ollut ilmeetön mallinukke, joka oli joka hetki suuressa
vaarassa musertua tunnistamattomaksi kasaksi muovia.
Salaisin hänen koskaan kuulemansa asia? Todennäköisesti.
”Se neuroverkko on todellinen, ja se on kätkettynä Helsingin kupoliin. Sitä nimitetään Absoluutiksi.”
Tämä ei varsinaisesti helpottanut Hannan oloa.
Johtaja jatkoi: ”Ja kyseinen koneoppimisen jumala laskee
paraikaa – ja on laskenut jo lukemattoman kauan – tärkeää laskua, ehkä kaikista laskuista tärkeintä. Se määrittää ihmiskunnan tulevaisuuden, mutta kaikki menee pieleen, jos Absoluutti
löydetään ja tuhotaan. Valtakuntamme ehkä kaikista parhaiten
säilytetty salaisuus on Absoluutin olemassaolo; meidän lisäksemme vain ministerit tietävät siitä.”
Hannaa alkoi heikottaa hieman, mutta hän päätti kuitenkin
ponnistella kuullakseen puheenvuoron loppuun saakka.
”Kaikki neuroverkot tällä laitoksella – ja kupolissa ylipäätään – ovat Absoluutin lapsia; sen alkeellisempia lapsia. Jotkin
useassa sukupolvessa. Kenellekään ulkopuoliselle ei missään nimessä saa herätä ajatus siitä, että olemassa olisi jotakin Absoluutin kaltaista, joten neuroverkkolaitos on järjestetty tiukkaan hierarkiaan. Edes salaisessa osastossa käytetyt edistyneimmät neuroverkot eivät yllä prosentin tuhannesosaankaan Absoluutin
mahdista. Siksi valitsin sinut ja vain sinut tähän äärimmäiseen
luottamustehtävään.”
Neuroverkkologi nyökkäsi hitaasti.
”Muistitikulla on neuroverkko, jota kehittyneempi on vain
Absoluutti. Sinun on jalostettava siitä jalostusneuroverkko.
Vien sinut huomenna maanalaiseen saliin, johon on kerätty
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viime vuosikymmenten käytöstä poistetut tietokoneet ja muut
laitteet; siinä on tarpeeksi prosessointitehoa. Neuroverkkologin opinnoista erinomaisesti suoriutuneena pystyt työtehtävään
varmasti, mutta tärkeämpää on nyt tiedollinen turvallisuus.”
Johtaja nappasi muistitikun takaisin kouraansa ja katsoi
kohti Hannaa.
”Kukaan muu ei saa tietää tästä. Lavastamme tietokantoihin
tiedot siitä, että jouduit aseellisen hyökkäyksen kohteeksi toistamiseen, nyt vakavamman, ja viruit koko päivän sairaalassa.
Salaisen osaston työntekijä, joka sinua ampui, toimikin itsenäisesti ja palaa viimeistelemään työnsä. Hänet vangitaan. Se on
peitetarina, ja siitä ei poiketa. Onko selvä?”
”Äärimmäisen selvä”, vastasi neuroverkkologi hiljaa.
”Erinomaista. Sitten suoritat elintärkeän tehtävän huomenna.”

Hanna teleportoitui eteiseensä oltuaan töissä reilusti yliaikaa.
Ei neuroverkkolaitos ylitöistä tietenkään minkäänlaista lisäkorvausta maksanut, ja rahan asema yhteiskunnan talousjärjestelmässä oli muutenkin kyseenalainen, mutta varallisuuden
kartuttaminen ei ollut ollut syy siihen, että Hanna oli viihtynyt
töissä niin kauan kuin mahdollista.
Kuten tavallista, Konsta oli jo nukkumassa päätellen siitä,
että pojan huoneen ovi oli kiinni eikä merkkejä valaistuksesta
kantautunut sen alaosasta. Nukkukoon jos pystyi. Hanna itse
arvioi, että edessä olisi taas melko uneton yö.
Neuroverkkologin ura oli yhden ainoan päivän aikana
edennyt niin valtavan harppauksen, ettei Hanna osannut vie-
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läkään uskoa sen olevan totta. Hänestä oli yhtäkkiä tullut
Helsingin kupolin tärkein neuroverkkologi. Sekään ei ollut
riittänyt, että hänet oli laitettu suorittamaan äärimmäisen salainen ja tärkeä työntehtävä – hänet oli myös välitetty nimitetty
salaisen osaston alajohtajaksi.
Hänellä oli niin paljon tehtävää! Asevalmistus oli luonnollisesti tärkeintä juuri nyt, oli johtaja ilmoittanut. Hanna ei
ollut aivan perillä siitä, ketä tai mitä vastaan valtio oli sotimassa, mutta se ei häntä haitannut. Sen jälkeen koittaisi nimittäin
viimein aika tehdä kuluttajakäyttöisistä neuroverkoista niitä loistotuotteita, jotka pystyisivät mullistamaan niin arjen
kuin vapaa-ajankin. Hän näkisi viimein toimivia neurotuotteita! Enää eivät neuroautot ajaisi jalankulkijoiden yli, enää
eivät kahvinkeittoneuroverkot kaataisi valmistamaansa juomaa
simulaatiohenkilöiden päähän.
Tietenkin hallitus pitäisi ensin saada tyytyväiseksi aseteollisuusprojektien kehitystahdista. Laitokselta oli tilattu paitsi itselaukaisevia aseita myös neurosotilaan prototyyppi, ja kumpikin kuulosti vaikealta projektilta. Tavalliset kotitalousneuroverkotkin onnistuivat pahoinpitelemään simuloidut ihmishahmot, joten miten kävisi, kun neuroverkot aseistettaisiin lasersäteillä tai energiapistooleilla?
Kaikki riippui siitä, onnistuisiko hän luomaan jalostusneuroverkon muistitikun sisältämästä ihmeestä. Sitten alkaisivat
liukuhihnat pyöriä – neurosotilaat, neuroautot, neurokissat,
kaikki projektit valmistuisivat kertarysäyksellä.
Hannaa ei vähäunisesta yöstä ja pitkästä työpäivästä huolimatta väsyttänyt, joten hän päätti keskittyä populaarikulttuurin
nauttimiseen ennen nukkumaanmenoa. Hän ei ollut kolunnut
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valtion huonoa elokuvavalikoimaa läheskään läpi, mikä saattoi tosin johtua siitä, että useimmat filmit olivat huonosti naamioituja propagandapätkiä. Loput olivat paremmin naamioituja propagandapätkiä. Ei löytynyt edes hyvin naamioituja propagandapätkiä.
Vanhat elokuvat kaikki olivat nähneet niin monesti, että
miltei osasivat ne ulkoa. Elokuvaharrastajat pelkäsivät salaa sitä päivää, kun valtio poistaisi ne kokoelmastaan ja pakottaisi
kaikki kuluttamaan pelkkiä propagandafilmejä.
Neuroverkkologi avasi holonäyttönsä ja selasi sen kolmiulotteisella käyttöliittymällä elokuvasovellukseen. Mitä saisi olla,
Hän kuoli valtionsa vuoksi vai Kukoistus ydinsodan jälkeen?
”KANSALAISTIEDOTUS”, huomautti holonäytön kärkäs
naisääni. Nyt kun tarkemmin mietti, Hanna oli katsonut melko vähän elokuvia varmaankin myös siksi, että valtiolliset viestit
keskeyttivät katselukokemuksen melko tiuhaan tahtiin. Älyteknologialaitoksen käyttöliittymäsuunnittelijat olivat ikävä kyllä
poistaneet holonäytöstä sen napin, jolla ilmoitukset sai pois
päältä; sama nerokas ominaisuus löytyisi epäilemättä kaikista
tulevistakin laitteista.
”PRESIDENTTI BUTS KOMMENTOI PUHEESSAAN
TERRORISTISEN UHAN TODENNÄKÖISYYTTÄ”, näyttö kertoi. ”LÄHETYKSEN KATSOMINEN ON AKTIIVISTA
KANSALAISDEMOKRATIAA. TEE OSASI JA KATSO PUHE
VIIMEISTÄÄN HUOMENNA.”
Kesken töiden oli aina ikävää joutua uppoutumaan pakollisiin kansalaistiedotteisiin, varsinkin nyt. Keskeyttäisikö hän
laitoksen tärkeimmän työtehtävän katsoakseen turhaa propagandaa? Naurettava ajatus. Hanna päätti katsoa puheen nyt ja
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nauttia elokuvasta sen jälkeen, mikäli kyseessä ei ollut useamman tunnin kestoinen jättijulistus.
Toisaalta sekin olisi kelvannut, koska mikään ei saanut uneliaaksi niin tehokkaasti kuin kohtuuttoman pitkä kansalaistiedote.
Presidentti Butsin vanhat ja useita lääketieteellisiä toimenpiteitä kestäneet kasvot ilmestyivät näkyviin. Hän seisoi korokkeen takana huoneessa, jonka taakse oli ripustettu Helsingin
siniristilippu. Oli kai tarkoitus syntyä vaikutelma arvokkaasta
valtiollisesta tilasta, mutta todennäköisempi sijainti kuvauspaikalle oli studio televisiolähetyslaitoksella.
Virallisesti presidentti ei asunut missään, eikä poistunut
huonon terveystilansa takia milloinkaan asunnostaan.
”Kansalaiset!” presidentti sanoi, tai pikemminkin hänen puhesyntetisaattorinsa sanoi. ”Helsingin kupolin asukkaat! Kuten
tiedätte, kansakuntamme yhtenäisyyttä on koetellut poikkeuksellisen raaka terrori-isku, joka kohdistui Pasilan teleportaatioasemaan.”
Tämäpä outoa, ajatteli Hanna ja kurtisti kulmiaan. Eikö
media raportoinut, että kyseessä oli ollut yksittäistapaus? Miksi
ihmeessä presidentin täytyi käsitellä taas aihetta?
”Kuten hallitus ja hallituksen alaiset uutistoimistot aiemmin raportoivat, kyseessä oli vain yksittäistapaus, eikä muutoksia yleiseen kansalaisturvallisuuteen ole kaiken tiedon mukaan sattunut”, presidentti lausui. ”Kuitenkin mediassa on herännyt keskustelu siitä, mihin valtiomme todellisessa sotatilanteessa pystyisi. Kuten kriitikot väittävät, on totta, että elämme
rauhanomaisessa yhteiskunnassa – valtio pyrkii ja onnistuu tarjoamaan kaikille yhtäläisen mahdollisuuden itsensä toteuttami-
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seen toki lain rajoja noudattaen. Kuitenkaan kansalaisoikeuksien toteutuminen ei saa tapahtua yhteisen turvallisuuden kustannuksella, ja siksi olen henkilökohtaisesti pyytänyt asiaankuuluvia laitoksia laatimaan raportin kupolin turvallisuudesta ulkoisten uhkien edessä.”
Presidentti käänsi paperia pinossa, joka lepäsi korokkeella
hänen edessään.
”Luen nyt otteita muistiinpanoista, jotka olen saanut sodankäyntilaitokselta. Valtiollamme on välittömässä käyttövalmiudessa viisikymmentä pommihelikopteria, joiden yhteishyökkäys kykenee autioittamaan täysin kupolimme kokoisen
alueen. Lisäksi käytössämme on yhä sodanaikaisia ydinaseita,
jotka eivät tietenkään sovellu käyttöön Helsingin kupolin sisällä, mutta joilla voimme tuhota silmänräpäyksessä vihamielisen
ulkovallan.”
Sen sanottuaan presidentti piti dramaattisen tauon ja otti
esiin seuraavan paperinsa, mutta Hanna ei vieläkään ollut täysin varma, mikä oli koko lähetyksen idea. Helsingin kupolin
asukkaita ei ollut vallannut hillitön paniikki; oikeastaan Hanna ei ollut huomannut juuri mitään eroja ajan ennen terroriiskua ja ajan sen jälkeen välillä.
”Turvallisuuslaitos raportoi, että valtion infrastruktuuri
on erinomaisesti suojattu”, presidentti jatkoi. ”On epätodennäköistä, että internet, sähköverkko tai teleportaatioverkosto
pystyttäisiin katkaisemaan. Lisäksi laitoksen henkilökunta on
tarkastanut jokaiselle asuinalueelle sijoitetun bunkkerin ja voi
nyt varmistaa, että ne ovat täydessä toimintavalmiudessa ja
jokaiselle kupolin asukkaalle riittää tilaa.”
Seuraava paperi. ”Lisäksi laaja yhteistyö neuroverkkolaitok-
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sen kanssa on viimein johtanut strategiseen etuun, joka voi
mahdollisessa sodassa osoittautua ratkaisevaksi. Turvallisuuslaitoksella on jo nyt käytössään viisituhatpäinen armeija neurosotilaita, ja lisää valmistuu noin sadan päivätahdilla.”
Hannaa alkoi jälleen heikottaa.
”Neurosotilaat eivät tunne kipua tai prosessoi tunteita – ne
seuraavat tiukasti käskyjä eivätkä kaihda keinoja vihollisen oikeudenmukaisessa tuhoamisessa. Neurosotilaat eivät välitä mistään muusta kuin niille annetuista käskyistä, ja ne ovat valmiita uhraamaan henkensä määräykset toteuttaakseen. Täydellinen
kone, jolle ei mikään ihminen pärjää.”
Enää hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin onnistua.
”Valtiomme puolustuskyky on erinomainen”, väitti presidentti Buts, ”eikä Helsingin kansalaisia uhkaa minkäänlainen
terrorismi. Huomenna avataan sotaministeriön internet-sivuille
osio, josta kansalaiset voivat seurata reaaliaikaisesti käynnissä
olevia sotatoimia ja saada uusimmat turvallisuustiedot. Sivustolla vierailu on tästedes pakollista kerran viikossa. Toistan vielä, ettei syytä huoleen ole – mikäli kriisi koittaa, nykyisellä kalustollamme se saadaan lopetettua nopeasti ja varmasti. Kiitän
teitä, arvon kuulijat.”
Presidentti ei edes kävellyt pois, vaan ruutu yksinkertaisesti
pimeni. Taustalle ilmestyi liehuva Helsingin lippu, ja holonäytöistä sekä laitosten kuulutuksista tuttu naisääni ilmoitti lähetyksen päättyneen aivan, kuin se olisi jollekulle vielä epäselvää.
Hannasta tuntui, että hänen oli nyt pakko istua. Hän laskeutui tuolille ja yritti hengittää syvään; kyllä hän selviäisi työstä. Johtaja oli luottanut häneen.
Hänelle oli lukuisten työvuosien varrella – muiden tuna-
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rointia katsellessa – muodostunut hämmästyttävä kyky vakuuttua omasta pätevyydestään, mutta kunhan hän oli selvinnyt siitä, Hanna tajusi, ettei hänelle syntynyt outo mielentila johtunut
ainoastaan tulevasta haasteesta. Presidentin puheessa oli ollut
jotakin muuta omituista.
Kenelle hän ilmoitti Helsingin kupolin neuroarmeijasta
niin kovalla kiireellä, että sitä ei vielä edes ollut olemassa?
Ilmoituksen kohdeyleisö ei selvästikään ollut ollut Helsingin kansa, koska kukaan ei oikeasti ollut huolissaan turvallisuudestaan. Kenelle se sitten oli tarkoitettu? Jollekin kapinaryhmälle, joka oli hyökkäämäisillään kupoliin? Johtaja oli selittänyt sotatoimien tärkeydestä, mutta ajatus siitä, että joku oikeasti hyökkäisi Helsingin kupoliin, tuntui kaukaa haetulta; ainakin siksi, ettei kupolin ulkopuolella ollut mitään. Mahdollisten
kapinallisten piti siis piiloutua sisään kupoliin, mikä tunti yhtä mahdottomalta. Valtiota saattoi kritisoida monista asioita,
mutta valvonnan ja vakoilun tehokkuus ei kuulunut niihin.
Ainut järkevä selitys oli silti se, että jonkinlainen kapinallisryhmä oli olemassa. Laskiko hallitus todella sen varaan, että
tämän kuultuaan kapinalliset eivät haluaisi hyökätä? Propagandakoneisto valtiolla oli, sen kaikki tiesivät. Ei pelkkä tiedotus
mihinkään vaikuttanut. Lisääkin kysymyksiä heräsi: jos valtio
tiesi kapinallisesta toiminnasta, miksei se kukistanut sitä julkisen poliisin voimin? Tieto kapinasta oli varmasti tullut vakoilujärjestelmistä, joten miten ihmeessä ne eivät olleet tallettaneet
kapinallisten sijaintia?
Kysymyksiä oli paljon, niiden vastaamiseen vaadittua tietoa
vähän. Kupolin ulkopuolella kapinallisten oli pakko olla, ja uhka oli kaikesta päätellen todellinen, jos se oli syynä presidentin
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tiedotukseen.
Kaikki halut viettää hauska elokuvailta lähetys oli Hannalta ainakin syönyt, joten neuroverkkologi päätti suosiolla jättää
parituntisen propaganda-annoksen väliin. Sitä paitsi huomista varten hänen oli pakko olla hyvin levännyt; terveyslaitoksen
tutkimuksen mukaan huonosti nukuttu yö häiritsi työtä yhtä
paljon kuin hermostuneisuus, joka johtui siitä, että oli kirjoittanut valtiota kritisoivan Valtiontarkkailukirja-viestin.
Nukkuminen kuulosti järkevältä, ja Hanna oli jo avaamassa makuuhuoneensa ovea (ennen se oli kuulunut kahdelle ihmiselle, mutta ei enää), kun joku teleportoitui äkillisesti hänen
eteiseensä.
Ja tulijan vihreä kaulahuivi paljasti välittömästi, kuka tämä
oli – se toimittaja, joka oli ahdistellut Hannaa aamulla!
”Kuinka sinä kehtaat?” Hanna kiljaisi. ”Työrauhan rikkominen on neuroverkkolaitoksen työntekijöille valitettavasti jo
arkipäivää, mutta kotiin tunkeutumista en ole ennen nähnytkään!”
”Minähän sanoin, että asiani oli tärkeä”, mies sanoi. ”Etkö
voisi–”
”En voi! Häivy tällä samaisella sekunnilla, tai ilmoitan julkiselle poliisille tuntomerkkisi. Neuroverkkolaitoksenkin johtoporras varmasti huolestuu siitä, että työntekijöiden kotirauhaa
rikotaan näin julkeasti, joten voit olla varma, etteivät turvatoimet enää jatkossa salli sinunlaisesti saastan päästä sisään ja–”
”Minä kerroin jo asiani tärkeydestä!” mies huusi. ”Zyrbop
Lehtonen, kuka onkaan, on elossa.”
”Uskomatonta!” sanoi Hanna eikä edes huomannut, että
hänen äänensä tärisi. ”Minun kuollut tyttäreni! Te kehtaatte käyt-
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tää minun kuollutta tytärtäni aseenanne päästäksenne käsiksi
vain tietoihin neuroverkoista! Eikö missään mene rajaa?”
”Tyttärenne ei ole kuollut”, mies sanoi. ”En tiedä, mistä olet
tiedon saanut, mutta se oli väärin.”
”Minä...” Hanna aloitti, muttei löytänyt lauseelle järkevää
jatkoa. ”Todista se sitten! Minä en usko, kunnes... kunnes...”
”Minulla on holonäytölläni kopio viestistä, joka lähetettiin
Helsingin sitoutumattomalle uutiskanavalle”, mies sanoi ja kaivoi laitettaan esiin. ”Minä voin näyttää.”
”Jos tämä on joku huijaus, voit olla varma, että...”
”Tämä ei ole mikään huijaus”, mies sanoi tiukasti. ”Näytänkö minä ihmiseltä, joka kiristää muita heidän kuolleilla lapsillaan? Tämä viesti on tullut valtion palvelimilta, niin sanoi
teknologia-asiantuntijamme.”
Miehen holonäyttö kohosi leijumaan heidän eteensä ja avasi äänitiedostonkuuntelunäkymän. LÄHDE: TUNTEMATON,
kertoi käyttöliittymän alareuna avuliaasti.
Nauhoitus alkoi, ja miesääni alkoi puhua yli kohinan.
”Tyttö on.... *kksh* elossa, ja *kssh* tulossa agenttimme *kksh* mukana. Meille on... *kssh* vakuutettu, että tämä Zyrbop... *kssh* ...nen
on halukas yhteistyöhön. *kssh* ...ys on aikataulun mukaan... *kksh*
huomenna.”
Sitten alkoi kuulua naisääni, tällä kertaa ilman häiritsevää
kohinaa.
”Äskeinen nauhoitus on kapinallisten tukiohtaan asettamastamme vakoilulaitteesta. He vaikuttavat ainakin uskovan,
että Zyrbop todella selvisi pommituksesta. Kaikki pilkulleen
suunnitellun mukaisesti; ilmoita asiasta heti medianhallintalaitokselle.”
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Huoneeseen laskeutui hiljaisuus.
”Näetkö nyt?” mies sanoi. ”Tuo on selvästi katkelma jostakin hallituksen sisäisestä viestinnästä, jonka meille onnistui
lähettämään joku kapinahenkinen. Me tuomme asian julki, jos
mahdollista, mutta sitä varten tarvitsemme lisätietoja tilanteesta. Totuudenmuuntelulaitos on pyyhkinyt tietokannoista kaikki maininnat siitä, että ketään Zyrbopia olisi koskaan ollutkaan.
Suostutko auttamaan meitä?”
Hanna ei ollut lainkaan varma, mitä sanoa. Tällaiseen sekaantuminen oli äärimmäisen vaarallista varsinkin, jos oli yhtä
arvokkaassa asemassa kuin hän, mutta...
… kyse oli kuitenkin hänen tyttärestään.
”Suostun.”

Luku 22
Pitäisiköhän nukkua taas laitoksella, mietti Jari. Mitään muutakaan nukkumasijaa hän ei ollut tähän hätään löytänyt; vanhoista elokuvista hän tiesi, että joskus oli ollut sellaisia asioita kuin
”hotellit”, mutta mihin niitä muka enää olisi tarvittu? Matkailuala oli kokenut dramaattisen laskun sen jälkeen, kun oli ollut
olemassa enää yksi paikka.
Toisaalta olisihan matkailu saattanut onnistua kupolin sisälläkin, mutta silloin ongelmaksi muodostui lähinnä se, ettei
missään ollut oikeastaan minkäänlaisia mielekkäitä matkakohteita. Myös se, ettei loman käsite ollut käytössä, saattoi olla haitaksi. Tai se, ettei valtio antanut kenenkään perustaa yritystä,
joka kannustaisi ihmisiä olemaan poissa töistä.
Mutta matkailusta viis; hotelleja ei takuulla ollut enää missään puolella maailmaa. Täysin turhaa pohtia jotakin olematonta. Mutta eipä hotellien olemassaolemattomuus totuudenmuuntelijaa haitannut, sillä hän oli onneksi löytänyt totuudenmuuntelulaitokselta hyvän taukohuoneen, jossa oli sohva. Se
kelpasi aivan mainiosti, kun toinen vaihtoehto oli kadulla nuk283
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kuminen.
Jari haukotteli ja päätteli, että viime päivien työputki saattoi olla syy hänen väsymykseensä. Asiaan ehkä vaikutti myös
se, ettei hänellä ollut enää vakituista asuntoa tai ihmissuhteita,
mutta ne tietenkin olivat pikkuseikkoja. Mitättömiä. Verrattoman pieniä. Muutaman atomin kokoisia, vaikka Jarille ei tehtiössä oltukaan opetettu kunnolla, mitä olivat atomit. Jotakin
pieniä palloja? Vai kuutioita?
Ehkä ne nyt kuitenkin olivat jotakin sellaisia pieniä asioita, jotka sopivat kätevästi aiemmin esitettyyn metaforaan. Jari päätti, että totuudenmuuntelulaitoksen hänelle suomilla valtuuksilla oli nyt ja ikuisesti totta, että atomit olivat epäselviä
pieniä asioita, jotka sopivat hyvin metaforiin pienuudesta, ja
päätti heti perään ryhtyvänsä nukkumaan niin nopeasti kuin
suinkaan mahdollista.
Mihin hänen ajatusprosessinsa olivatkaan kulkemassa ennen kuin toisessa metaforassa hänen ajatuksiaan kuvaava juna
ajoi kolarin, lensi ulos raiteilta, syttyi tuleen ja räjähti selittämättömistä syistä? Nukkumapaikkaa, hän veikkasi. Eli taukohuoneen sohvaa.
Hän sulki työpisteensä tietokoneen ja aloitti matkanteon
kohti mainittua sohvaa. Kukaan ei ollut aiemminkaan kyseenalaistanut sitä, että hän ei poistunut työpaikalta, joten ongelmia tuskin syntyisi tänäkään iltana. Päin vastoin, pian hänelle
myönnettäisiin Kuukauden työntekijä -palkinto, jos sama meno jatkuisi.
Jari muisteli, että joskus haamueduskuntaväittelyssä oli kiistelty siitä, pitäisikö työpaikalta poistuminen kieltää täysin.
Määränpää siinsi jo edessä. Ah, taukohuoneen taivaallinen
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valtakunta, jonka sohvaisille antimille sopi käydä vaikka kuninkaan (jonka Jari muisti olevan vanha nimitys presidentille). Jari
Lehtosen elämässä kaikki asiat olivat juuri nyt kohdallaan, kaikki hauskat hammasrattaat raksuttivat kivasti eteenpäin ja kaikki muut metaforilla kuvattavat asiat tekivät asioita, jotka saivat
metaforan maailmassa sellaisen merkityksen, että Jari Lehtosen
elämässä kaikki oli mallillaan.
Uuden asunnon hän saisi kai joltakin viranomaiselta, mutta
Jari ei ollut ihan varma, minkä viranomaisen puoleen kääntyä.
Hänellä ei ollut muistikuvaakaan siitä, kuinka hän ja Hanna
olivat nykyisen (tai no, hänen edellisensä) asunnon edes hankkineet. Jonkin viranomaisen kanssa asioiminen oli järkevä oletus, koska tässä yhteiskuntajärjestelmässä miltei kaikki tapahtui
jonkin viranomaisen kanssa asioiden, mutta mikä laitos tästä
byrokratian kierteestä vastasikaan? Maankäyttölaitos? Byrokratialaitos? Terveyslaitos?
Virkavaltaisuuden miettiminen teki Jarin entistä väsyneeksi,
mutta onneksi hän oli saavuttanut taukohuoneen oven, ja sen
toisella puolella olisi yöunien luvattu maa, tuo vihreä sohva.
Pidätelkää aplodejanne, hyvät naiset ja herrat, mutta jos hurmiotaan ei saata pidätellä, voi toki huutaa: ”Vau, Jari Lehtosen
elämässä kaikki asiat ovat aivan loistavasti!”
Aivan loistavasti.
Ihan malillaan.
Sepäs se.
Kunnossa. Kondiksessa. Hyvässä hoidossa.
Mitä helvettiä hän tekisi.
Mitä helvettiä hän tekisi.
Mitä helvettiä hän tekisi?

286

LUKU 22.

Jari Lehtosen elämästä olivat juuri kadonneet sekä kaikki
ihmissuhteet että vakituinen asunto, eikä kumpaankaan ongelmaan näkynyt ilmiselvää ratkaisua. Ja sattumalta, kohtalon
hauskasta oikusta, olikin käynyt niin, että noihin kahteen käsitteeseen sisältyi miltei kaikki, mitä Jari oli koskaan arvostanut
tai omistanut.
Paitsi työ, tietenkin. Hänen työpaikkansa Jarilla oli yhä. Ehkä hänen tarvitsisi vain painaa vähän enemmän töitä, vähän ahkerammin ja täsmällisemmin, ja sitten hän saisi sen ylennyksen,
joka...
Ei.
Mitä helvettiä hän tekisi?
Mitä helvettiä hän tekisi elämälleen ja asioille ylipäätään?
Jari Lehtonen ei ollut tehnyt käytännössä mitään väärin –
hän oli totellut valtiota ja selittänyt ikävän sattuman vaimolleen
niin diplomaattisesti kuin osasi. Se, että tästä oli seurannut vain
pahaa, ei sopinut ainoaankaan niistä malleista, joille Jari oli
elämänsä perustanut.
Haluaisiko esiin astua joku ystävällismielinen taho, jolla olisi hänelle vielä jokin tarkoitus, joka ei jättäisi häntä pelkäksi totuudenmuuntelulaitoksen keskinkertaiseksi työntekijäksi ja kallisarvoisen hapen tuhlaajaksi?
Ensin sellaista ei tullut. Sitten Jari luuli, että sellainen tuli,
mutta se olikin vain laitoksen johtaja.
”Jari”, mies tervehti ja kätteli. ”Etkö aio taaskaan mennä
kotiisi? Noin suuri määrä ylitöitä ei välttämättä tee hyvää työntekijälle, ja siitä syystä se ei tee hyvää tietojenmuuntelulaitokselle. Ymmärrät kai, miksi työntekijöitteni etu on päällimmäisenä
sydämessäni.”
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”Teknisesti ottaen minulla ei ole enää kotia, heh”, Jari naurahti. Mitä helvettiä, miten niin teknisesti ottaen? Hänellä ei
ollut käytännössä kotia. Paitsi ehkä valtion rekistereissä; hän ei
ollut ihan varma, oliko Hanna tehnyt asialle mitään. Ehkä hän
voisi itse, vaikkakaan hyvän totuudenmuuntelijan ei sopinut
vääristellä tosiasioita henkilökohtaisiin tarpeisiinsa.
”Sepä ikävää”, johtaja sanoi kuulostaen aidosti tekaistun
myötätuntoiselta. ”Minusta tuntuu, että sinun kannattaisi tulla
käymään toimistollani.”
Jari nyökkäsi. Oli aika helppoa totella, kun ei ollut mitään
muutakaan tehtävää. Jonkin verran väsymystä hänessä vielä oli,
mutta jokainen Helsingin kupolissa oli asiantuntija hereillä pysymisessä tylsissä tilanteissa, sillä miltei kaikki tilanteet olivat
tylsiä, ja valtion määräämillä työajoilla väsymys oli läheinen ystävä.
Taas he kulkivat läpi maanalaisen tunneliston. Jari oli viime
kerralla miettinyt, mitä varten se oli edes olemassa, mutta ehkei
sille ollutkaan mitään järkevää selitystä. Ehkä jotkut asiat vain
olivat.
He astuivat viihtyisään toimistoon. Jarille tuli mieleen, että näissä korkea-arvoisempien virkamiesten työpisteissä saattoi
olla mukana nukkumatilakin. Hän ei kuitenkaan ehtinyt kysyä
asiasta, kun johtaja meni jo suoraan omaansa.
”Työpanoksesi on viime päivinä ollut loistavaa, kuten aina”, johtaja kehaisi. ”Mutta mieleeni on tullut työtehtävä, jossa
pääsisit hyödyntämään elämäntilannettasi ja kykyjäsi ainutlaatuisella tavalla. Miten on, kansalainen, haluatko tehdä tärkeää
työtä valtiosi hyväksi?”
Aika hyvä kysymys, Jari ajatteli. Kai valtio oli niistä asioista,
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joita hänellä oli enää jäljellä, juuri se, jota hänellä oli kaikista
eniten. Vaikkei sekään ollut paljon.
Vaikka se oli oikeastaan tosi vähän.
”Haluan kai”, hän sanoi epäröiden.
”Erinomaista, erinomaista”, johtaja sanoi. ”Olen toivottavasti jo puhunut sinulle siitä, mitä valtio haluaa kansalaisistaan,
mutta tärkeintä on syytä painottaa: ehdoton luottamus. Koko
yhteiskuntamme rakentuu sen varaan, että tänään ja huomenna
valtio ja kansa voivat kohdata toisensa rehellisesti ja aidosti, oli
kyse sitten kansalaisdemokratiasta tai uutisoinnista. Mikään ei
lämmitä sydäntäni enempää kuin se, että kykenemme säilyttämään kansakuntamme yhtenäisyyden jatkossakin.”
Jari nyökkäsi pari kertaa. Sanat sekoittuvat hänen väsymyksen piinaamassa mielessään, mutta valtion propagandaa tai sitä
vastaavaa sisältöä kuunnellessa se ei yleensä haitannut.
Valtion tiedonannoissa vilisi niin paljon trendisanoja ja
niin vähän varsinaista sisältöä, ettei Jari ollut lainkaan vakuuttunut siitä, etteivätkö ne olisi jonkin neuroverkon tuotosta.
”Siispä”, sanoi johtaja, ”tässä tulee sinun uusi työtehtäväsi.”

Ensimmäistä kertaa vuosiin Konsta tunsi olonsa tyytyväiseksi
palatessaan kotiin tehtiöpäivän päätteeksi.
Vaikka läpäisisi kummankin päivän tehtiöistä hyväksytyllä
arvosanalla, oli ikuiselta tuntuvasta listasta pakollisia tehtiöitä silti selätetty vain kaksi. Se oli kuin valtameren sytyttämistä
tuleen viskomalla sinne tulitikkuja, joista vain murto-osa edes
paloi. Jos tulitikkuja oli äärettömästi, kaipa tehtävä lopulta onnistuisi? Tätäkään ei tehtiö ollut hänelle opettanut kunnolla,
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mutta ehkä edes sen saattoi antaa koulutusjärjestelmistä kamalimmalle anteeksi.
Sen lisäksi maailmassa ei välttämättä ollut enää meriä. Olikohan? Tuskinpa kukaan oli käynyt vuosisatoihin niin kaukana, että olisi pystynyt varmistamaan asian, eli välittömästi Helsingin kupolin ulkopuolella.
Se ei ollut tärkeää. Tärkeää oli se, että hän oli tehtiöministeri Koskelaa avustaessaan saanut tänään ilmoituksen siitä, että
hänelle oli nyt kertynyt kokonaiset kymmenen tehtiökorvausta.
Kymmenen! Se vastasi viittä tehtiöpäivää, ja siinäkin tapauksessa sellaisia erityisen onnistuneita, joina hän olisi läpäissyt kummankin päivän tehtiöistään.
Hän oli välittömästi viestin saatuaan navigoinut Helsingin
yleistehtiön internet-sivuille ja eliminoinut korvauksillaan tylsimmän kuuloiset aineistotehtiöt. Jokainen olisi todennäköisesti vaatinut häneltä ainakin kolme yritystä hyväksyttyyn suoritukseen, joten yhteensä hän hyötyi kolmenkymmenen suorituksen verran. Ja se vastasi viittätoista päivää.
Mutta se ei ollut suinkaan ollut viestin ainoa miellyttävä sisältö. Kaiken lisäksi korvauksia oli luvassa lisää, jos hän olisi
halukas suorittamaan lisää tärkeitä toimeksiantoja valtion hyväksi.
Ja kun luvattiin tehtiökorvauksia, Konsta oli valmis vaikka... vaikka... tappamaan.
Tai no. Ei sentään.
Vai oliko?
Riippui varmaan siitä, kuinka paljon korvauksia luvattiin.
Konsta ei ollut väkivaltainen ihminen, mutta hänen ja tehtiökorvausten väliin ei tultu.
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Isää ei ollut näkynyt kotona, mutta totuudenmuuntelulaitoksen nettisivuilla ei ollut ilmoitettu siitä, että hänet olisi kadotettu historiasta, joten kaikki oli todennäköisesti hyvin. Ehkä
hänen täytyisi kysyä asiasta äidiltä, mutta se sai mainiosti odottaa, jos Jaria ei uhannut välitön vaara. Nyt oli tärkeämpää saada
jostain lisää tehtiökorvauksia, herkullisia tehtiökorvauksia, joiden avulla hän lyhentäisi aikaansa ankeuden ja mielekkäiden
oppimiskokemusten puutteen valtakunnassa huomattavasti.
Hanki lisää tietoja Zyrbopista, häntä oli kehotettu. Yksi
Konstan keksimä tapa oli tytön huoneen tutkiminen. Koskelan mukaan julkinen poliisi oli kyllä haravoinut tilan, mutta
Zyrbopin läheinen saattoi löytää sieltä jotain, jota ulkopuolisen silmät eivät huomanneet. Hän oli tehnyt työtä käskettyä ja
kärrännyt tehtiöministerille laatikollisen niitä tavaroita, jotka
arvioi Zyrbopille tärkeimmiksi, ja selittänyt niistä kaiken, mitä
muisti; se oli kelvannut ministerille.
Operaation kinkkisyys oli piillyt lähinnä siinä, että täytyi
pitää mielessään, ettei Zyrbopia oikeasti ollut olemassa eikä ollut koskaan ollutkaan.
Mutta tärkeintä oli, että hän oli selvinnyt haasteesta ja saanut tehtiökorvauksia; seuraavana päivänä hän esittelisi Koskelalle tarkan kirjallisen kuvauksen Zyrbopin elämäntavoista ja
mieltymyksistä. Saisikohan hän sitten lisää korvauksia? Voisiko hän jopa hypätä suoraan ylitehtiön ohi työelämään, jos vain
tarjoaisi valtiolle riittävän mehukkaita tietoja?
Hänen täytyisi yrittää, vaikka tehtävä olikin vaikea, kun ei
tiennyt, mitä vastapuoli tarkalleen Zyrbopista halusi.
No, jos tehtiö oli Konsta Lehtoselle jotakin opettanut, niin
ainakin kyvyn läpäistä erinäisiä tehtäviä minimivaatimuksilla
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vailla tietoa siitä, miten ne tulisi edes tehdä.

Luku 23
Käveltyään jonkin aikaa Zyrbop kuvitteli nähneensä horisontissa jotain.
Ja kun hän oli ottanut vielä aika monta askelta lisää, tien
päässä häämöttävän kohteen todellinen luonne alkoi paljastua.
Se oli raunio; jäännös jostain, joka oli joskus saattanut olla kerrostalo.
Teoriassahan hän oli kulkenut koko ajan Vantaan ja Espoon
entisten alueiden halki, mutta kuten Xcvbn oli selittänyt, jatkuva pommitus niin ydinaseilla kuin tavallisillakin räjähteillä oli
jauhanut suurimman osan luonnosta ja ihmisten rakennelmista
tasaiseksi aavikoksi, jota asuttivat vain säteilystä mutatoituneet
eläinlajit.
Tietenkin jotain oli jäänyt jäljelle. Bussipysäkit, Xcvbn oli
kertonut, tehtiin ennen äärimmäisen kestävistä materiaaleista,
ja sen seurauksena niitä oli lähes mahdotonta tuhota, tahallisesti tai tahattomasti. Olisihan niiden jatkuvasta korjauksesta
aiheutunut huomattavia kuluja, jos pysäkkien valmistamiseen
käytetty materiaali olisikin ollut jotakin heikompaa.
293
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Sen lisäksi jatkuvasta pommituksesta oli jäänyt jäljelle joitakin rakennuksia, mutta tämä oli ensimmäinen, johon Zyrbop
oli matkansa aikana törmännyt. Sisäänkäynti tunneliin, jota pitkin pääsisi kapinallisten luo, sijaitsi mitä todennäköisimmin
yhdessä niistä. Zyrbop oli kyllä kysynyt matkakumppaniltaan
tarkempia ohjeita siltä varalta, että jotakin sattuisi, mutta Xcvbn oli selittänyt, että tieto oli liian arvokasta; hallitus ei vielä
tiennyt väylästä, ja ilman sitä kapinalliset olisivat pulassa.
Nyt oli liian myöhäistä inttää vastauksia tiukemmin.
Periaatteessa Zyrbopilla olisi ollut täysi oikeutus olla vihainen Xcvbn:lle, mutta mitään sellaista tytön mieleen ei tullut. Se
ei johtunut ainoastaan siitä, että Xcvbn oli kuollut, vaikka se
tärkeä seikka olikin; mitä kauemmin Zyrbop oli kävellyt hiljaisuudessa, sitä kovemmin hänen mielessään olivat alkaneet painaa myös hänen itsensä tekemät virheet.
Oli ehkä totta, että Mirjalle ei olisi käynyt mitään hyvää
kupolissa, mutta hänen mukaansa ottaminen oli silti ollut Zyrbopin päätös.
Oli ehkä totta, ettei hän olisi voinut päihittää kaikkia aavikkovaeltajia mitenkään, mutta pakoon juokseminen oli silti
myös ollut hänen päätöksensä.
Valinnanvaraa hänellä oli ollut, vaikkei mikään vaihtoehto olisikaan johtanut täysin tyydyttävään lopputulokseen. Minun olisi pitänyt kuolla, Zyrbop tajusi. Xcvbn:llä oli koti, johon
hän oli matkalla, ja oletettavasti iso liuta perhettä ja sukulaisia.
Hänellä ei enää ollut mitään; siitä huolimatta hän juoksi ja jätti
jälkeensä polun ruumiita vain oman etunsa vuoksi.
Itsesäälissä rypeminen ei kuitenkaan ollut vielä helpottanut
tilannetta lainkaan, joten Zyrbop vain huokaisi ja jatkoi kävely-
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ään. Saattoi olla, että hän oli löytänyt matkansa tavoitteen, mutta yhtä suurella todennäköisyydellä se oli vielä kaukana edessä.
Ihmettelemällä ei asia ratkeaisi. Mutta mitä hän voisi muka tehdä? Jos väylästä todellakin tiesivät vain kapinalliset, tieto löytyisi vain...
Sitten Zyrbop muisti puhelimen, jonka oli ottanut leirin
jäänteistä.
Voisikohan hän noin vain kysyä joltakulta tunnelin alkupään olinpaikkaa? Saisiko hän jopa kartan? Se saattoi olla ero
elämän ja kuoleman välillä; ilman reittiohjeita hän kuolisi Landen aavikolla joko nälkään tai aavikkovaeltajien hyökkäykseen
ennemmin tai myöhemmin. Kaikista maailman asioista tämä
oli melko korkealla niiden listassa, joita Zyrbop ei olisi halunnut tehdä, mutta se oli ainoa tapa löytää sisäänkäynti. Oliko
hän jo kävellyt sen ohi? Olisiko se huolellisesti piilossa?
Hän otti puhelimen esiin, valitsi Joelin kontaktilistan päällimmäisestä paikasta ja selasi lukemattomien viestien ohi.
et ole lukenut
ainakin liikutte, en tiedä
vastaa silti, minä alan
xcvbn, olen jo aika hermostunut
voisiko jotain muka
Zyrbop huokaisi uudestaan ja katsoi tyhjää viestikenttää
edessään. Tämä oli varmaankin epämieluisin mahdollinen tapa kuulla, että joku oli kuollut; saada tieto viestinä samalta ihmiseltä.
Nyt ei ollut aikaa olla hienovarainen, ja tyttö oli sitä paitsi
varma, ettei mikään määrä hienovaraisuutta auttaisi.
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Xcvbn on kuollut. Olen eksyksissä (oli yllättävän pelottavaa
myöntää viimein itselleen, että oli harhaillut puoli päivää
ilman varsinaista päämäärää) ja tarvitsen kartan tunnelin sisäänkäynnin sijainnista. Zyrbop
Lähetettyään viestin hän laittoi puhelimen nopeasti taskuunsa ja yritti kiinnittää huomionsa johonkin muuhun,
mihin tahansa muuhun kuin siihen, mitä viestin vastaanottaja
pian tuntisi.
Zybop päätti jatkaa kävelyä, vaikka saattoikin kulkea väärään suuntaan. Ilman mitään konkreettista tekemistä oli paljon
vaikeampaa pitää itseään kasassa.
Ilmassa kaarteli purppura lentolisko. Tyttö jätti sen huomiotta, koska ne eivät olleet aiemminkaan kiinnittäneet häneen
tai Xcvbn:ään huomiota. Mitä ne edes söivät? Matkalla he olivat nähneet kolmisilmäisiä jäniksiä ja aavikkovaeltajia, ja kummankin hän uskoi lentoliskon pystyvän nappaamaan kitaansa
ja pureksimaan paloiksi. Xcvbn oli maininnut jotain myös joistakin käärmeistä.
Aavikolla saattoi olla muitakin mielenkiintoisia eläinlajeja.
Valitettavasti niiden tutkimiseen ei ollut aikaa, ja kaiken lisäksi
ainakin osa niistä tappoi tunnetusti ihmisiä, minkä muistaessaan Zyrbop kiihdytti askeliaan. Lentolisko pysytteli epämiellyttävästi hänen yläpuolellaan, joten sen karistaminen pois hänen
kannoiltaan olisi järkevä teko.
Rakennuksen piirteet tulivat nyt paremmin esiin. Tie mutkitteli ohi metallisen kehikon, joka koostui vankoista pystysuuntaisista pilareista ja ne yhdistävistä vaakasuorista palkeista. Juuri mitään muuta ei ollutkaan jäänyt jäljelle; alimmassa
kerroksessa oli paloja seinää, ja ympäristöä peitti oletettavasti
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rakennuksesta irronnut roju, mutta talon käyttötarkoitusta ei
Zyrbop kyennyt arvaamaan.
Olisi kuitenkin järkevää, että tunneli sijaitsi jossakin suojaisessa paikassa. Jos hallitus pommitti Vantaan ja Espoon ympäristöä yhä, oli tunnelin tukkiutumisen uhka todellinen. Tuo
rakennus oli selvinnyt ainakin tähän asti hyvin pystyssä, joten
jos sen sisällä oli kätkettynä tunnelin suuaukko, oli sille varmaankin käynyt samoin.
Olisikohan tunnelin sisälläkin vaaroja? Xcvbn ei ollut kertonut mistään, mutta toisaalta hän oli luullut matkan tätäkin
osaa turvalliseksi ja varmaankin juuri siksi hypännyt joidenkin
yksityiskohtien yli. Zyrbop ei tiennyt, kumpaa kirota: poikaa
siitä, ettei tämä ollut kertonut hyödyllisiä tietoja tunnelista, vai
häntä itseään siksi, ettei ollut kysynyt. Lopulta hän päätyi siihen
tulokseen, että tämä virhe oli ollut yhteinen ja vannotti itseään
siitä, että varmistaisi jatkossa kaikki yksityiskohdat.
Järkevää toimintaa hän tarvitsi, jos aikoi ensinnäkin selviytyä tuntemattomasta tunnelista hengissä ja sen jälkeen ryhtyä
kapinallisten propagandasymboliksi.
Oli tapahtunut niin paljon kaikkea, ettei Zyrbop ollut ehtinyt sulatella uutista siitä, että hänestä oli tarkoitus leipoa kapinallinen ikoni. Julkista esiintymistä hän ei ollut koskaan harjoitellut, joten siinä mielessä hän ei sopinut pestiin. Oliko tytöllä mitään muita hyödyllisiä taitoja? Zyrbopin tuntemuksensa maailmasta koostui vieläkin pääosin hallituksen propagandasta, joten vaikutti siltä, että kapinalliset saisivat vain nauraa
hänen tyhmille ja epätosille näkemyksilleen.
Zyrbopilla ei ollut aavistustakaan, miksi kapinalliset olivat
edes kiinnostuneita hänestä siinä mielessä. Tyttö oli hyväksynyt
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ajatuksen sillä perusteella, että ainakin jokin taho haluaisi pitää
hänet elossa, mutta tilanne vaikutti tarkemmin pohdittuna tukalalta. Hän tuskin osaisi edes pitää vakuuttavaa hallituksenvastaista puhetta, vaikka olikin juuri tuomittu kuolemaan täysin
mielivaltaisen luokittelujärjestelmän oikun perusteella.
Nyt rakennuksen jäänteet olivat jo niin lähellä, että Zyrbop erotti ikkunanraamit haljenneessa seinässä ja näki raunioiden vieressä kasan jotain, joka näytti huonekaluilta. Ei vaikuttanut siltä, että rakennus olisi vaivoin selviytynyt hengissä valtion
pommituksista – enemmänkin syntyi vaikutelma siitä, ettei tätä
kohdetta oltu koskaan pommitettu kovin aktiivisesti.
Miksi niin? Zyrbop kelasi päässään tarkemmin sitä, mitä oli
Landesta kuullut ja muisti, miksi hallitus oli ylipäätään pommittanut aluetta sodan jälkeen – estääkseen kapinallisia tai ketään muutakaan perustamaan valtion tarkkailusta irrallisia siirtokuntia. Outoa, että tämä rakennus oli jäänyt pystyyn, mutta
ajatukset keskeytti kirkuva ääni hänen takanaan.
Lentoliskohan se oli – muttei syöksymässä häntä kohti.
Vaan syöksymässä jättimäinen kita auki kohti mustia pisteitä taaempana, jotka...
… jotka olivat aavikkovaeltajia.
Ei.
Voi ei.
Zyrbop päästi suustaan hätääntyneen parkaisun ja lähti
juoksemaan kohti raunioita. Hänen päässään vilisivät erilaiset
vaihtoehdot siitä, mitä hän olisi voinut tehdä... jatkaa hiljaista
etenemistä, koska ne ilmeisesti vain jäljittivät häntä... juosta
kovaa, koska ne tajuaisivat paljastuneensa ja ottaisivat hänet
kiinni... mutta nyt tyttö keskittyi vain juoksemiseen.
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Juokse. Juokse kovempaa. Rakennus lähestyi.
Olihan hänellä ase valmiina? Intuitio sanoi, ettei hän ollut
koskenut siihen poistettuaan varmistimen aamulla, ja pikainen
tarkistus vahvisti tämän todeksi. Hän saattaisi joutua käyttämään sitä, varoitti itsesuojeluvaisto.
Sama osa hänen aivoistaan jatoi, että nyt täytyi saman tien
unohtaa eettiset kysymykset. Oltiinhan syö tai tule syödyksimaailmassa, Zyrbop hyvä. Täällä ei saanut osoittaa armoa, vaikka vastassa olisikin ollut kaikin puolin älykäs ja tietoinen olento.
Hän kaarsi sille puolelle raunioita, joista seinä oli kulunut
ajan saatossa kokonaan pois, ja näki jotain, joka sai Zyrbopin sydämen hypähtämään kurkkuun helpotuksesta, mutta vain hetkellisesti. Hiekan peittämässä rakennuksen pohjassa lepäsi lattialuukku, mikä tarkoitti kahta asiaa: ensinnäkin tunneli oli
löytynyt, ja toisiksi sen saattoi ehkä lukita sisältä.
Ja siten ratkaistiin ongelmista pahin, eli häntä jatkuvasti
lähestyvä (niin Zyrbop oletti, hän ei ollut kääntynyt katsomaan)
lauma aavikkovaeltajia, jos se vain olisi totta.
Hän ryntäsi luukulle, joka oli tehty ajan hampaan pahasti
ruostuttaneesta metallista. Ympäristöstä kuuluvat äänet vahvistivat sen, että aavikkovaeltajat olivat alkaneet juosta saadakseen
hänet kiinni. Mutta juoskaa rauhassa, pedot: hän oli jo askeleen edellä. Zyrbop riuhtaisi luukun auki voimilla, joita hän ei
hetki sitten tiennyt omistavansakaan, ja näki sen alla alaspäin
johtavan tunnelin.
Tyttö laskeutui tunneliin ja veti kannen alas mukanaan.
Suunnitelman ensimmäinen vaihe läpäisty ongelmitta. Sitten
seuraavaan, joka osoittautui pakolliseksi, koska lyhyenkin juok-
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sun jälkeen Zyrbopin voimat olivat vähissä. Luukku piti sulkea
ja lukita; hän ei selviäisi takaa-ajosta.
Mutta uusi este ilmaantui hänen tielleen. Kun Zyrbop veti lattialuukun kiinni, tuhosi hän samalla kätevimmän valonlähteensä eli taivaista tulvivan luonnonvalon. Sitä tuli hieman
luukun reunoista, muttei tarpeeksi tarkkaan työntekoon. Hän
ei erottanut, oliko jossain jonkinlainen kätevä salpa, mutta oli
pakko olla: eihän kukaan idiootti jättäisi pakoreittiä suojaamatta, kun aavikko oli täynnä verenhimoisia aavikkovaeltajia?
Näytti kuitenkin pahasti siltä, että joku oli ollut juuri niin
tyhmä. Ei minkäänlaista sulkemismekanismia. Ei lukkoa missään, ei aavistustakaan napista, joka lukitsisi luukun tuohon
asentoon.
Se oli paha juttu. Erittäin paha. Vielä toivoa ei ollut kuitenkaan täysin menetetty, sillä etäämmällä saattoi olla jonkinlainen suljettu ovi. Ja arvaa mitä, kysyi ilkeä ääni Zyrbopin päässä. Mistä vetoa, että joku on jo lukinnut sen toiselta puolelta?
Sellaiset ajatukset pois, Zyrbop päätti määrätietoisesti. Hänen toivonsa oli pientä ja hupeni koko ajan, mutta jos oli olemassa minkäänlainen mahdollisuus selviytyä, hänen olisi yritettävä sitä. Tyttö lähti kulkemaan tunnelissa niin nopeaa vauhtia
kuin pimeässä uskalsi, jottei kaatuisi kivuliaasti ja vammauttaisi
itseään lopullisesti.
Vain pienen matkan päässä tunneli kääntyi äkisti ja muuttui
huomattavasti tilavammaksi. Zyrbop hapuili refleksinomaisesti
valonkatkaisijaa ja suureksi yllätyksekseen löysi sen.
Ja kun valot rävähtivät päälle, näki Zyrbop jotain, joka sai
hänet täyden epätoivon ja paniikin valtaan: tunneli ei ollut avartunut vaan saapunut huoneeseen, josta ei näkynyt muita reittejä
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ulos.
Ei.
Ei.
Ei.
Zyrbop lopetti hengittämisen hetkeksi ja joutui vetämään
sisään ummehtunutta ilmaa tietoisesti ponnistellen. Henkäys.
Toinen. Lisää henkäyksiä. Ei ylimääräistä huomiota sille, että
ne saattoivat hyvin olla hänen viimeisiään.
Tunneli ei voinut päättyä tähän, koska kapinallisten yhteiskunta ei voinut olla puolityhjä huone, jossa oli vain metallinen
pöytä, pari tuolia ja rivi arkistokaappeja. Ei, hänen äskettäin
käyttämässään tunnelissa oli pakko olla haarauma, ja se johtaisi oikealle reitille. Niin asia oli, joten paniikki seis ja takaisin!
Vielä on tilaisuus!
Kuului etäinen ääni siitä, kun lattialuukku repäistiin auki.
Se pamahti äänekkäästi raunioiden tähän asti selviytyneitä laattoja vasten.
Zyrbopin suusta pääsi ääni, joka muistutti etäisesti sekä itkua että huutoa. Tunneli oli ollut niin lyhyt, ettei hän ehtisi
takaisin, ja aavikkovaeltajat saisivat hänet kuitenkin kiinni. Ne
olivat hänen surkeakuntoiseen kehoonsa verrattuna väsymättömiä.
Tytön täytti viimein varmuus siitä, että hän eli parhaillaan
elämänsä viimeisiä sekunteja. Hän voisi taistella vastaan, hän
saattaisi jopa onnistua tappamaan pari aavikkovaeltajaa pistoolillaan, mutta lopulta millään sillä ei ollut mitään merkitystä.
Hän oli jo aiemmin päivällä julistanut olevansa kuollut, ja nyt
ennustus oli käymässä toteen.
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Huoneessa ei näkynyt ensisilmäyksellä mitään hyödyllistä.
Lattialla lojui pari paperiarkkia, mutta mikään tieto ei nyt häntä
auttaisi. Arkistokaappeja hän ei ehtisi koluamaan, ja niissä ei
sitä paitsi kovin usein säilytetty aseita.
Zybop ei ollut täysin varma, kuinka paljon kuuli oikeasti
ja kuinka paljon kuvitteli äänet, jotka syntyivät aavikkovaeltajien marssiessa halki tunnelin hänen luokseen. Pistooli raukesi
hänen kädestään ja iskeytyi maahan. Se siitä itsepuolustuksesta.
Maailma alkoi muutenkin sumentua ja pyöriä ympäriinsä,
vaikka Zyrbopin täyttikin täysi rauhallisuus. Polvet pettivät hiljalleen, ja hän lipui seinää vasten alas maahan. Olkoon niin.
Pitäisikö hänen olla itselleen vihainen siitä, ettei viimeisinä hetkinään edes kyennyt yrittämään itsensä puolustamista?
Kaikki sellainen ei ollut koskaan tuntunut vähemmän merkitykselliseltä.
Pyörtyminen sentään ehkä takaisi hänelle armollisen kuoleman, toisin kuin taistelu.
Se ajatus jäi Zyrbopin päähän, kun hän viimein menetti
tajuntansa.

Luku 24
Anita katsoi edessään avautuvia tunnelinhaaroja ja varmisti
muistiinpanoistaan, että hän oli kartoittanut jo molemmat.
Kyllä, asia oli niin; oli siis tullut aika siirtyä luolaverkostossa
eteenpäin.
Kiveen louhittu loputon verkosto tunneleita ja niiden sivuhaaroja oli ollut aika kova pala dokumentoitavaksi, mutta viimein hän alkoi olla valmis. Kahdeksankymmentä prosenttia,
hän veikkasi. Työ eteni aikataulussa, mikä oli äärimmäisen tärkeää: miten kapinalliset olisivat pystyneet kuljettamaan armeijansa tunnelien läpi keskeneräisellä kartalla? Anitan työn ansiosta he tuntisivat nopeimman reitin eivätkä koskaan eksyisi,
vaikka ajautuisivatkin vahingossa sivuhaaroille.
Toki tehtävä oli sekä fyysisesti että henkisesti raskasta, sillä
jatkuvana riskinä oli se, että hallitus saisi hänet jäljitettyä. Ensimmäisinä päivinä hän oli ollut niin hermostunut, että oli hädin tuskin kyennyt nukkumaan, mutta ollessaan jo näin lähellä kotia neuroverkkologi oli viimein alkanut rauhoittua. Kaikki sujui mainiosti, eikä minkäänlaista vaaraa ollut piileksinyt
303
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luolaverkostossa ainakaan tähän asti.
Hän oli selvinnyt valeidentiteetillään jo kaksi vuotta ilman,
että kukaan oli huomannut. Valtion tietokantojen väärentäminen oli ollut vaikeaa, mutta ilmeisesti hän oli tehnyt työnsä hyvin, ettei hallitus ollut päässyt hänen jäljilleen, vaikka oli kuinka
yrittänyt; olihan hänellä hallussaan valtakunnan tärkein videonauha.
Nainen nojasi kiviseen seinään ja katsahti vastakkaisella reunalla kulkeviin noin metrin paksuisiin putkiin, joiden kautta kapinallisyhteiskunnan tuottama sähkö kuljetettiin Helsingin kupolin käytettäväksi teleportaatioihin, esineiden luomiseen tyhjästä ja älylaitteiden lataamiseen. Hänen kartoittamansa
nopein reitti kupoliin kulki miltei koko matkansa putkien vierellä, joten väärälle polulle harhautuminen vaatisi aikamoista
typeryyttä.
Toki tunneli kaventui muutamassa kohdassa niin paljon,
että Anita oli arvioinut läheisen oikoreitin kannattavammaksi.
Olihan heitä kulkemassa läpi ties kuinka suuri armeija, ja mitä
leveämpi tunneli, sen helpompaa sotilaiden oli edetä.
Ainoa este oli enää se, että hallitus jäljittäisi hänet ja liittäisi
takaisin vakoiluverkkoonsa. Tekniset laitteensa hän oli rikkonut jo ennen lähtöä, mutta riski oli kuitenkin silti olemassa,
sillä saattoi olla vaikkapa mahdollista, että hallitus oli asettanut luolaston seiniin ajatustenlukulaitteita. Joku kupolissa oli
myös saattanut huomata hänen lähtönsä ja ohjeistaa hallitusta
lähtemään perään.
Siksi tämä reitti oli vaarallisempi kuin se, jota pitkin toinen
kapinallisryhmä kulki. Anita oli aika varma, ettei hallituksella
ollut mitään vakoiluvälineitä aavikolla, joten sen halki kulkies-
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sa ongelmana olivat lähinnä säteilystä mutatoituneet eläimet,
jotka eivät tosin juuri koskaan hyökänneet kenenkään kimppuun.
Kartan luomisen lisäksi hänen matkansa tarkoituksena olikin ollut myös hallituksen vakoiluvälineiden löytäminen ja tuhoaminen. Tähän asti oli tosin vaikuttanut siltä, ettei valtiolla
ollut niitä tunneleissa lainkaan.
Ja hyvä niin, sillä valtio tekisi varmasti mitä tahansa saadakseen takaisin hänen varastamansa Vain elämää avaruustuotantokauden sisältävän levykkeen. Niin vakava varkaus, identiteettiväärennös ja pako kupolista tekivät hänestä
ehkäpä maailman onnekkaimman rikollisen, mutta pelkkä
ensimmäinen riitti hallitukselle mainiosti syyksi ottaa hänet
kiinni ja kiduttaa maailman loppuun saakka.
Anita ei tiennyt, mitä valtio oli ajatellut, kun oli jättänyt hävittämättä jotakin niin arvokasta ja tärkeää, mutta vähät siitä.
Kuultuaan tietovuodosta hallitus oli asettanut levystä mahtavan
löytöpalkkion, ja Anita oli pelännyt, että koko kupolin väestöstä edes joku saisi etsinnöilleen tuloksen. Onneksi oli ilmaantunut muitakin syitä siihen, että jonkun oli palattava kotiin tunneliverkostoa pitkin, ja hän oli ottanut tehtävän vastaan. Ilman
mainintaa levystä, tietenkin, sillä hallitus saattoi valvoa niitäkin
kommunikaatiokanavia.
Minkälaisia mysteerejä levylle kätkeytyi? Hän muisti kuulleensa, että Vain elämää -osio oli vain hämäystä, ja nauhan todellinen tarkoitus olisi jotain aivan muuta. Nekin olivat tosin
vain huhuja ja korkeintaan yhtä luotettavia kuin valtiollinen
propaganda. Hänkin saisi tietää asioiden todellisen luonteen
vasta sitten, kun palaisi kotiin ja saisi käsiinsä levysoittimen,
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joka ei ollut kiinni hallituksen vakoiluverkostossa.
Anita pohti vielä hetken, oliko häneltä jäänyt mitään huomiotta. Saatuaan vakoiltua vihjeen nauhan sijainnista hän oli
poistanut itsensä välittömästi vakoiluverkostosta. Sitten hän oli
käynyt varkaissa, lopulta lähtenyt lipettiin. Oliko missään vaiheessa voinut vuotaa ulkopuolisille mitään arkaluontoista?
Suurin riski oli tietenkin siinä, että hänen entiset työkaverinsa olivat saaneet selville jotain, mutta niin ei vaikuttanut käyneen. Kun matkasta oli jäljellä enää näin vähän, hallitus olisi
jo ehtinyt tehdä kaiken, mihin pystyi.
Suurempi este koko suunnitelman onnistumisen edellä saattoi olla siinä, kuinka hyvin kapinallisliike oli hoitanut sisäpoliittiikkansa. Viimeksi kun Anita oli käynyt vierailulla, järjestöön oli kuulunut vain murto-osa. Tilanne oli sen jälkeen parantunut, hänelle oli kerrottu, mutta avoin sota Helsingin kupolia vastaan oli siltimonelle epämieluisa ajatus.
Toisaalta ne eivät olleet hänen murheitaan. Anitan murheita olivat tunneliverkoston kartoitus, valtion mahdollisten vakoilulaitteiden löytäminen ja tuhoaminen sekä Vain elämää avaruustuotantokauden toimittaminen kapinallisille.
Siispä Anita jatkoi matkaansa.

Hanna laittoi kahvin tippumaan vain sen tottumuksen vuoksi, että hän kävi useimmat päivittäiset keskustelunsa kupillisen
äärellä taukohuoneessa.
”Saat kertoa minulle koko tarinan”, nainen huomautti ottaessaan parin kuppeja valmiiksi kaapista. ”Todisteesi näytti pätevältä, mutta en ole asioista vieläkään ihan varma.”
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”Ymmärrettävää”, Aaron Poiuytiksi esittäytynyt mies sanoi.
”Helsingin sitoutumattomalla uutiskanavalla on valitettavasti
melko vähän tietoa tapahtuneesta. Me saimme vain tuon äänitiedoston tuntemattomalta taholta, mutta teknikkomme väittävät sen tulleen valtiolta. Kuka sen lähetti, tai miksi? Siitä voin
esittää vain arvailuja, joista osan oletkin jo kuullut.”
”Sitten esitä”, sanoi Hanna ja istuutui pöydän ääreen. Hyvä, että Konsta nukkui sikeästi, koska tässä tuli varmasti melko
arkaluontoista tietoa.
”Joku hallituksen ydinjoukkoon soluttautunut kapinallishenkinen on paras arvaus kysymykseen ’kuka”’, Aaron sanoi.
”Valtiohan hallitsee mediaa, joten se voisi mainiosti käyttää
omia tietolähteitään asian julkistamiseksi, jos se olisi tavoitteena.”
”Mitä HSU haluaa?” kysyi Hanna. ”Miksi kerrotte tämän
minulle?”
”Voi olla montaa mieltä siitä, kuinka hyvin tämä tavoite voi
edes toteutua”, Aaron sanoi ja kohautti olkiaan, ”mutta yritämme tuoda esille niin paljon arkaluontoista tietoa kuin mahdollista. Valtio ei halua tuhlata resurssejaan johonkin niin turhaan
kuin uutisiin, joten se alihankkii meiltä melkein kaiken oikeiden uutisten kirjoittamisen sillä ehdolla, että kaikkea muokataan ennen julkaisua. Yritämme kuitenkin kehittää muita uutiskanavia, joihin ei kohdistuisi niin voimakasta sensuuria. Esimerkiksi tämä juttu voisi päästä suuren yleisön tietoisuuteen
sitä kautta.”
”Miten se muka onnistuu?” Hanna kysyi. ”Jos valtio voi tehdä jo julkaistuille artikkeleille miten lystää totuudenmuuntelulaitoksen avulla, niin miten varmistatte, ettei se yksinkertaisesti
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poista kaikkea?”
”Yksin emme siihen pystyisikään”, Aaron myönsi. ”Meillä on kuitenkin yhteyksiä erääseen kapinallisten ryhmään, joka
väittää pystyvänsä häiritsemään pahasti valtion tietoliikennettä.
Kuulemma aikovat yrittää oikeaa vallankumousta jossain vaiheessa ja haluavat, että toimimme silloin tiedonvälittäjinä kupolin asukkaille. Tämä nauhoitus ja sen sisältämät implikaatiot
voivat olla aika kova sana näin propagandamielessä. Suunnitelmana on, että kunhan kapinallisten kyberhyökkäys käynnistyy,
murtaudumme kaikkiin mahdollisiin valtion ilmoituskanaviin
ja syöksemme ulos materiaalia niin nopeasti, ettei valtio ehdi
kaaoksen lomassa reagoida.”
Kahviautomaatti ilmoitti kummallekin tutun naisäänen
voimin, että juoma oli valmista nautittavaksi. Hanna täytti
kummankin kupit ja palasi pöydän ääreen. Neurokahvinkeitin
olisi toiminut täysin ääniohjauksella, mutta vielä tulevaisuus
ei ollut täällä.
”Kiitos”, Aaron sanoi kohteliaasti.
”Ole hyvä vaan. Te siis aiotte tuoda tämän esille, jos mainittu kapinallisryhmä toteuttaa jonkin laajemman hyökkäyksen
valtiota vastaan? Milloin se tapahtuisi?”
”Sellaista on ajateltu, kyllä”, mies sanoi. ”Senkinlaista tietoa on ilmaantunut, että kapinalliset tekisivät jotain suurta aika pian.”
”Mitä tarkoittaa aika pian?”
”Päivien sisällä. Viikkojen sisällä.”
Hanna kurtisti kulmiaan. ”Niinkö nopeasti? Oletko varma?”

309
”Näitkö presidentti Butsin viimeisimmän puheen?” Aaron
kysyi. ”Mitä luulit sen tarkoitukseksi? Minusta tuntuu, että hallitus esitti sen lähinnä kapinallisille. Ilmaistakseen sotateknistä
ylivaltaansa.”
”Ja ainakaan se puhe neuroverkkoarmeijasta ei ollut totta”,
Hanna sanoi.
”Mitä?”
”Olen neuroverkkolaitoksella töissä ja voin kertoa, että vielä
neurosotilaat eivät ole lainkaan toimintakykyisiä.”
Hän mietti, pitäisikö kertoa lisääkin, mutta tuli siihen lopputulokseen, että valtio saattoi kuunnella; parempi olla mainitsematta mitään niin arkaluontoista kuin Absoluutti, ja hän
voisi myöhemmin selittää vain huijanneensa Pojuytia.
Toimittaja oli hetken hiljaa. ”Tuokin on tärkeä uutinen,
Hanna. Voi olla, että osa kapinallisista vastustaa aseellista
konfliktia juuri propagandapuheen vuoksi. Mikä onni, että
autat meitä.”
”Onko teillä sitten arveluja... tyttäreni tilasta?” Hanna kysyi.
”Voiko... voiko hän olla yhä elossa?”
”Tuon perusteella näyttää vahvasti siltä.”
”Missä hän sitten on?”
Aaron huokaisi. ”Siihen en valitettavasti osaa vastata. Tiedämme kapinallisista vähän, mutta kuulemani perusteella heillä on kupolin ulkopuolella jonkinmoinen yhteiskunta. Tuntuu
todennäköiseltä, että tyttäresi olisi kuljetettu sinne.”
”Mitä varten?”
”Siitä en valitettavasti osaa esittää järkeviä arvailuja”, Aaron pahoitteli. ”Mutta yritän ottaa selville. Kommunikaatiomme kapinallisten kanssa on turvallisuussyistä vähäistä, mutta
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voin kysyä asiasta seuraavan kerran, kun kapinallishakkerit saavat luotua turvallisen yhteyden.”
”No, miten etenemme tästä eteenpäin?” Hanna kysyi. ”Pitäisikö varautua siihen, että jo huomenna tapahtuu jotakin sodankaltaista?”
”En usko, että ihan huomenna. Mutta luulen, että tilanne
saattaa vähän monimutkaistua, ja kaikki lainkaan kapinallisiin
liittyvät voivat olla vaarassa. Käykö, että tulen hakemaan sinua
kesken työpäiväsi huomenna? Sitten voimme kirjoittaa yhdessä
artikkelin kaikesta tapahtuneesta ja odottaa, että kapinallishakkerit aloittavat.”
”Käy hyvin”, Hanna suostui. ”Yksi asia vain huolestuttaa.
Mitä käy pojalleni?”
”Kuinka paljon hän tietää?”
”Ei mitään.”
”Siinä tapauksessa hän ei välttämättä ole vaarassa”, Aaron
sanoi. ”Voin selvittää myös, missä hän olisi turvassa siltä varalta,
että hallitus haluaa vaikkapa kiristää sinua hänen hengellään.”
Hanna nyökkäsi sanomatta mitään ja asetti tyhjät kupit tiskialtaaseen.
”Nähdään pian”, mies huikkasi teleportoidessaan pois.
Sen jälkeen neuroverkkologi vain istui hetken hiljaa ja mietti, kuinka tukalaan tilanteeseen oli päätynyt.
Tyttärensä hän halusi saada takaisin, jos tämä oli yhä elossa;
siitä ei ollut epäilystäkään. Mutta halusiko hän avustaa arveluttavia kapinallisia ja ehkä syöstä koko yhteiskunnan kaaokseen?
Jos ei, pitäisikö hänen ilmiantaa HSU viranomaisille ja kertoa
salaisesta toiminnasta?
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No, huomennahan hänen oli tehtävä päätös: johtaja tulkitsisi varmaksi petturuudeksi sen, ettei hän loisikaan jalostusneuroverkkoa. Sen jälkeen vaarassa ei olisi vain hän itse, vaan myös
hänen ainoa jäljellä oleva perheenjäsenensä – ja Zyrbop, jos valtio saisi tämän jälleen käsiinsä.

Luku 25
Zyrbop näki edessään jotakin, jota hänen ei olisi missään nimessä kuulunut nähdä.
Xcvbn:n.
Ja se varmaankin tarkoitti, että hän oli kuollut.
Maanalaisen huoneen hämäryys oli vaihtunut takaisin Landen aavikon armottomana paahtavaan aurinkoon. Heidän ympärillään ei näkynyt mitään muuta kuin lisää hiekkaa, loputon
määrä äärettömyyksiin asti jatkuvaa santaa.
”Hieno pakoyritys”, poika sanoi.
”Lopeta”, Zyrbop mumisi. ”Sinä olet kuollut.” Mutta toisaalta... niin oli hänkin. Kenties se oli sittenkin ihan sopivaa.
”Ei ihan.”
Kun aistihavainnot alkoivat hiljalleen palautua tavanomaiseen tarkkuuteensa, Zyrbop kiinnitti huomiota siihen, että hän
makasi parhaillaan maassa. Tyttö yritti liikuttaa raajojaan, muttei onnistunut.
”Sinä olet siteissä”, Xcvbn kommentoi. ”Ja minä.”
”Hiljaa.”
313
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Zyrbop ähki ja pinnisteli kovemmin, muttei millään onnistunut pääsemään irti. Hän lopetti huomatessaan, että hiekalla
istuva Xcvbn oli puhunut totta: pojan kädet olivat piilossa selän takan, mutta hänen jalkansa oli sidottu yhteen jonkinlaisella narulla.
”Tämä ei ole totta”, Zyrbop mutisi. ”Kai vain harha ennen
kuolemaani. Ennen kuin siirryn rajan yli lopullisesti.”
”Usko sitten niin”, Xcvbn naurahti. ”En kyllä takaa, että sellaisesta ajattelusta olisi mitään hyötyä. Jos tulisit järkiisi, sinusta
voisi olla hyötyäkin pakenemisessa.”
”Sinusta ei ole mitään hyötyä!” Zyrbop ärähti. Kai oli sallittua purkaa mieltään hallusinaatiolle? ”Sinä... sinä menit kuolemaan ja jätit minut aavikolle ihan yksin! Ja ne jahtasivat minua!
Ne, joita väitit vaarattomiksi! Ja nyt olen kuollut, ja...”
”Hei. Lopeta. Kyllähän sinä näet, ettei tämä ole harhaa.”
Zyrbop vilkaisi ärtyneesti kohti poikaa, jonka vaatteet olivat repeytyneet monesta kohtaa tämän yläruumista. Hänen punaista kaulahuiviaan ei näkynyt missään. Niitä kahta seikkaa
lukuun ottamatta Xcvbn vaikutti kuitenkin voivan varsin hyvin.
”Minä en ole kuollut, ja niin et ole sinäkään”, Xcvbn sanoi.
”Minut otettiin vangiksi. Sinutkin otettiin vangiksi. Jos näet
tarinassani aukkoja, niin ole hyvä ja kerro, koska meillä ei varmaankaan ole kauan aikaa.”
”Kauan aikaa mihin?”
”Keskustella, kunnes matka jatkuu.”
”Kerro sitten lisää, kun olet noin hyvissä tiedoissa!” Zyrbop
huudahti. ”Vai onko hallitus vieläkin vaarassa kuulla kaiken?”
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”Valtion koura ei ylety näin pitkälle”, sanoi Xcvbn. ”Ja jos
haluat jättää hetkeksi valitukset siitä, miten olen toiminut tähän asti, minulla on tärkeämpääkin asiaa. En tiedä, miksi aavikkovaeltajat pitävät meitä hengissä, mutta niillä on selvästi
joku suunnitelma. Olen kuullut puhetta siitä, että meitä kuljetettaisiin pitkin tunnelia–”
”Sinä et edes koskaan kertonut, missä se oli!”
Xcvbn naurahti. ”Kävelit ajatuksissasi sen ohi. Se yksi bussipysäkki. Siitä olisi pitänyt kääntyä suoraan pohjoiseen, ja sitten olisi kohta tullut vastaan rakennus, jonka raunioista olisi
löytynyt oikea tunneli. Sinä et sitä löytänyt, vaan yhden niistä
tilapäistukikohdista, jotka valtio pystytti tutkiessaan aavikkoa.”
”Miksi valtio olisi tutkinut Landea?”
”En tiedä tarkalleen, mutta se liittyy jotenkin aavikkovaeltajiin. Kuulin joidenkin mainitsevan, että muutama hallituksen
kätyri oli joskus yöpynyt tuolla ja kaapannut pari lauman jäsentä tutkimuskohteeksi.”
”Hetkinen”, Zyrbop mutisi. ”Osaavatko aavikkovaeltajat
puhua?”
”No kuinka luulit, että sain kaiken tämän tiedon?”
”En minä–”
Zyrbopin lauseen keskeytti ääni, joka kuulosti... huudetulta kuiskaukselta, sen tarkemmin tyttö ei osannut sitä kuvailla.
Ääntämys oli niin selkeää, että viesti välittyi, mutta oli selvää,
että puhuja ei ollut täysin ihminen.
”Vangit ovat heränneet.”
Zyrbop huomasi veikkauksensa äänen lähteestä nopeasti oikeasti, kun hiekkadyynin takaa ryömi esiin aavikkovaeltaja. Sen
pää kääntyi heitä kohti, ja tytön täytyi tukahduttaa huutonsa.
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Sen lisäksi hän kurotti vaistonvaraisesti kohti asettaan, mutta
hänen kätensä olivat sidotut, eikä hänellä sitä enää ollutkaan.
Sitten olento katosi takaisin.
”Minä en tiedä, mitä ne aikovat”, Xcvbn mutisi, ”mutten
usko sen olevan mitään hyvää. Ne eivät pidä ihmisistä, sellaisen
kuvan olen niiden puheista saanut. Eivät lainkaan.”
Pian samaisen dyynin takaa käveli pystyssä esiin yksilö, jonka Zyrbop olisi arvioinut keskivertoa suurikokoisemmaksi. Sen
pitkulainen pää heittelehti puolelta toiselle olennon kävellessä, ja sen jalat taittuivat epäluonnollisissa asennoissa; Zyrbop
arveli, että maata pitkin ryömiminen oli näille otuksille luonnollisempaa.
”Vangit”, se sanoi. ”Kuljetamme teidät nyt pitkin
tunneliverkostoa, jonka päätepisteessä on Alempien
valtaama alue. Vastarinta tulkitaan kapinaksi, ja kapinasta seuraa kuolema. Te ette puhu keskenänne tai
meidän kanssanne. Te vain odotatte, kunnes saavumme perille, ja sitten otatte osaa neuvotteluihin. Onko
selvä?”
Zyrbop ei tiennyt, mitä vastata – ei, ilmiselvästi kaikki ei
ollut selvää, mutta tuon enempää ne tuskin hänelle kertoisivat.
Tyttö kuitenkin tyytyi nyökkäämään nähtyään, että olentoa vastapäätä istuva Xcvbn teki samoin.
”Jos ette tee vastarintaa, teidän ei käy kuinkaan.
Haen kantajat.”
Tehtiin, kuin aavikkovaeltaja oli ilmoittanut. Heidät tuli
noutamaan kaksi myöskin suurikokoista yksilöä (Zyrbop nielaisi jälleen huutonsa, kun toisen kädet tarttuivat häneen) ja
heidät nostettiin ilmaan.
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Aavikkovaeltajan edetessä Zyrbopin keho painautui vasten
sen karvaista, piikikästä ja jonkinlaista mustaa ainesta erittävää
selkää. Kokemukseen sisältyi useita tunne-elämyksiä inhosta kipuun, mutta Zyrbop ei uskaltanut reagoida mitenkään.
Kantajat etenivät dyynin taakse, ja tyttö näki nyt parinkymmenen aavikkovaeltajan joukon.
Lähdettiin liikkeelle pitkin tietä, ja Zyrbop näki vilaukselta rakennuksen, johon oli äsken paennut. Tyttö yritti tavoittaa
edes Xcvbn:n katseen, mutta poikaa ei näkynyt missään – vaikutti siltä, että heitä kuljetettiin erillään.
Taivas oli jo hieman pimentynyt, eikä yö ollut varmaankaan
kaukana.
Zyrbop sulki silmänsä ja yritti nukahtaa, aivan kuin se olisi
tässä tilanteessa edes mahdollista. Oli tosin totta, ettei lyhyt tajuttomana vietetty aika ollut tehnyt häntä lainkaan vähemmän
väsyneeksi. Ja vielä enemmän totta oli se, että vaikka hän olikin
suunnattoman helpottunut siitä, että sekä hän itse että Xcvbn
elivät vielä, uhkaava tilanne ei ollut vielä ohi.
Miksi muuten ne olisivat muka jättäneet heidät henkiin
kuin siksi, että olennoilla oli jonkinlainen heihin liittyvä katala suunnitelma?

Zyrbop hätkähti hereille ja huomasi, että kaikesta huolimatta
hän olikin onnistunut nukahtamaan.
Oliko kenties tullut yö? Ainakin kaikki ympärillä oli pimentynyt huomattavasti. Hän aukaisi silmänsä kunnolla ja odotti
näkevänsä ylhäällä Landen aavikon tähtitaivaan, joka peittosi
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moninkertaisesti kupolin katon jäljitelmän, mutta mitään sellaista ei näkynyt.
Hänen kehoaan nykivistä liikkeistä tyttö osasi kuitenkin
päätellä, että hän oli yhä aavikkovaeltajan selässä, ja että häntä kannettiin kohti matkan päätepistettä, kapinallisten asuinaluetta. Kun silmät olivat tottuneet pimeään, hän ymmärsi jotain muutakin: tähtien puute ylhäällä selittyi sillä, että matka
oli edennyt jo tunneliin.
Kaikkialla ympärillä aavikkovaeltajien tummat muodot
ryömivät eteenpäin tunnelissa. Xcvbn:ää Zyrbop ei pimeydessä
erottanut, mutta ihan käypä selitys sille oli yksinkertaisesti se,
ettei pimeydessä nähnyt juuri mitään muutakaan.
Aavikkovaeltajat olivat puhuneet joistakin neuvotteluista,
muisti Zyrbop äskeisten tapahtumien pyöriessä hänen mielessään. Se, mitä niillä oli tarkoitettu, oli vielä täysi mysteeri, mutta
tuskin mitään hyvää. Tässä vaiheessa matkaa hänen varovainen
toivonsa oli sulanut täydeksi pessimismiksi, mikä oli oiva itsesuojelumekanismi, mutta ikävä kyllä juuri nyt hän ei voinut
tehdä mitään hyväkseen.
Väsymys ei ollut poistunut mihinkään, vaan Zyrbop oli
todennäköisemmin herännyt poikkeukselliseen rajuun nytkähdykseen häntä kuljettavan aavikkovaeltajan ryömiessä pitkin
tunnelia. Kun mitään kiinnostavaa ei tapahtunut, tyttö vaipui
takaisin uneen.

Seuraavaksi Zyrbop heräsi siihen, kun hänet laskettiin kovakouraisesti luolan lattialle. Hän tunsi makaavansa jotain vasten (varmaankin luolan seinää), kääntyi vasemmalle ja näki yhä
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nukkuvan Xcvbn:n.
”Hei”, hän mutisi unisena. ”Herää, täällä voi–”
”Älkää ampuko. Meillä on... sotavankeja.”
Nyt Zyrbop katsahti eteenpäin ja huomasi ensiksi sen, ettei
tämä osa tunnelia ollut täysin pimeä, vaan jokin valaisi tilaa.
Heti perään hän havaitsi, että tunneli oli laajentunut leveämmäksi ja korkeammaksi rakennelmaksi, jota hän olisi nyt ehkä
nimittänyt luolaksi.
Aavikkovaeltajat seisoivat pystyssä etäämmällä, ja Zyrbopin
maahan laskenut yksilö hoiperteli takaisin niiden joukkoon.
Edessä seisoi mies, joka osoitti kohti olentoja kivääri ojossa.
”Tuokaa paikalle johtajanne, niin neuvottelemme.”
Mies puhui jotain radiopuhelimeensa ja jatkoi aseen osoittamista kohti aavikkovaeltajia.
”Xcvbn!” Zyrbop sanoi hieman kovemmin ja toivoi, ettei
kukaan huomaisi sitä.
Poika mumisi jotakin epäselvää ja liikahteli hieman.
”Avaa silmäsi ja katso”, Zyrbop sanoi ja yritti elehtiä, mutta
kädet sidottuina se oli haastavaa. ”Missä me olemme?”
Xcvbn avasi silmänsä ja katsoi hetken eteenpäin sanomatta
mitään. Zyrbop kuvitteli näkevänsä pojan kasvoilla häivähdyksen hymystä.
”Kotona”, poika lausui. ”Kotona me olemme.”
Yksi aavikkovaeltaja astui eteenpäin uhkaavasti, mutta toinen veti sen takaisin. Kiväärimies jatkoi puhumista radiopuhelimeensa ja silmäili heitä kahta kohti.
Zyrbop erotti paikasta enemmänkin yksityiskohtia. Oli ollut melkoinen aliarviointi sanoa, että tunneli oli laajennut jok-
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seenkin leveämmäksi ja korkeammaksi – tila näytti niin laajalta,
ettei Zyrbop osannut arvioida sen kokoa.
Taaempana oli iso joukko... rakennuksia? Kerrostaloja? Kyllä, siltä ne näyttivät. Perinteistä Helsingin kupolin funktionaalista estetiikkaa, mutta täällä ehkä enemmän resurssien puutteen kuin tehokkuuden ihanteiden vuoksi, jos hänen paikasta
kuulemansa oli totta.
Vielä taaempana oli iso sylinteri, jonka Zyrbop veikkasi olevan jonkinlainen voimalaitos Xcvbn:n puheiden perusteella. Valonlähteetkin paljastuivat katulampuiksi, joita oli joka puolella
luolaa. Kiväärimiehen takana oli asfaltoitu tie, joka näytti johtavan kauemmas rakennusten luo.
”Mitä... mitä nyt tapahtuu?” Zyrbop kysyi.
”En minä tiedä”, Xcvbn naurahti. ”Pitäisikö minun muka
kaikki tietää?”
Kului hetki täydessä hiljaisuudessa, joskin muutama aavikkovaeltaja kuiski keskenään hermostuneesti. Niiden äänessä oli
jotakin, joka kuulosti uhkaavalta jopa pienellä äänenvoimakkuudella.
Sitten tietä pitkin saapui kaksi ihmistä, aikuinen ja lapsi.
Kummatkin olivat miehiä.
Vanhempi oli valkeahiuksinen ja puettu harmaaseen takkiin. Hänellä oli viikset, mikä olisi ollut epätavallista Helsingin kupolin asukkaille, mutta ilmeisesti tavanomaista täällä.
Korkea-arvoiselta mies kuitenkin näytti.
Nuoremmalla oli yksinkertainen tummansininen paita, ja
hän näytti tästä huomattavasti hermostuneemmalta.
”Tulimme ilman sotilaita, kuten pyysitte”, jylisi vanhemman miehen ääni. ”Mitä te haluatte meistä?”
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”Kuvernööri Rautio!” Xcvbn henkäisi. Zyrbop ei tiennyt,
olisiko hänen kuulunut tuntea mies, mutta hän epäili sitä. Nimi kuulosti etäisen tutulta, mikä ehkä johtui jostakin Xcvbn:n
kertomasta; Helsingin kupolissa hän ei ollut kuullut kapinallisten yhteiskunnasta yhtään mitään.
Kuvernööri ja nuorempi poika kääntyivät katsomaan heitä
kohti.
”Meillä on vankeja”, sanoi eteenpäin astunut aavikkovaeltaja. ”Tehkää, kuten käskemme, tai surmaamme Alemmat.”
”Miksi olette vanginneet nuoret?” Rautio kysyi. ”Heidän oli
tarkoitus vain kulkea tänne kupolin ulkopuolelta. Heistä ei ole
voinut koitua teille haittaa.”
”He tappoivat monia omistamme”, aavikkovaeltaja sähähti. ”He ansaitsevat kuoleman, mutta varmistin henkilökohtaisesti sen, että he jäivät henkiin. Olemme
valmiita... vaihtokauppaan.”
”Mitä te meistä haluatte?” kuvernööri tiedusteli.
”Haluamme omistukseemme tämän luolan, joka on
oikeutetusti lajimme asuinsija.”
Rautio pudisti päätään. ”Emme voi suostua perusteettomiin
vaatimuksiinne. En yhäkään usko, että nuoret olisivat hyökänneet kimppuunne. Itsepuolustus, toki – eikö se ole jokaisen älyllisen lajin tapa toimia? Ei, en usko, että he olisivat uhanneet
teitä.”
”Kyse ei ole Alempien toiminnasta”, aavikkovaeltaja sanoi, ”vaan siitä, että te riistitte meiltä asuinkodin, joka
kuului aavikkovaeltajille. Tuokaa Alemmat lähemmäs –
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jotta he kuulevat, ja jotta voimme teloittaa heidät, ellette suostu yhteistyöhön.”
Muutama aavikkovaeltaja käveli Zyrbopin ja Xcvbn:n luokse ja raahasi heidät lähemmäs neuvottelijoita. Xcvbn loi kuvernööri Rautioon kysyvän katseen, ja tämä pudisti päätään tiukasti. Zyrbopin henki salpautui ties kuinka monennen kerran
viime päivien aikana.
”He eivät ole kuulleet koko tarinaa”, sanoi aavikkovaeltaja, ”koska Alemmat ovat pyyhkineet hirmutekonsa
historiasta. He eivät halua, että te muistaisitte.”
Tämän olento sanoi katsoen kohti Zyrbopia ja Xcvbn:ää.
”Maailma oli vielä nuori, kun kolme kupolia – Helsingin, Vantaan ja Espoon – seisoi aavikolla. Helsingin
Alemmat väittäisivät maailmanhistorian alkaneen
niiden rakentamisesta, mutta se on valhe. Jo ennen
ainoaankaan kupolin rakentamista pidimme hiekan
valtaista maata ja luolia sen alla hallussamme me –
Ylemmät. Perimätiedon mukaan tämänkin luolan kaiversivat maahan esi-isämme.”
”Valheita”, kuvernööri Rautio ärähti.
”Tiedät hyvin, etteivät ne ole. Kun Espoon ja Vantaan kupolit särkyivät, etkö juuri sinä johtanut aseellista hyökkäystä, jolla karkotettiin muinaiset Ylemmät tästä luolasta? Jäljelle jääneestä kupolista pommitettiin aavikkoja lisää, ja ehkä toivoit, että Ylemmät olisivat hävinneet kokonaan. Niin ei käynyt. Me
kasvoimme lukumäärältämme ja odotimme tilaisuutta vallata takaisin asuinsija, joka oli meiltä riistetty.
Kiellätkö tämän kaiken?”
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Järkyttyneeltä näyttävä Xcvbn katsoi suu auki kohti kuvernööriä. Hänen seurassaan ollut nuorempikin poika vaikutti yllättyneeltä. Zyrbop ei ollut ihan varma, mitä mistään ajatella.
”Siitä on niin kauan”, kuvernööri huokaisi. ”Minä olen pysynyt elossa näin pitkään vain edistyneen lääketieteen uusimmilla saavutuksilla, koska Helsingin kupolissa on haluttu, että
pysyn – olenhan ollut myötämielinen heidän hirmuhallintoaan
kohtaan. Mutta todellisuudessa en koskaan halunnut, että asuttaisimme tätä luolastoa näin kauan.”
”Joten luovuta se takaisin”, vaati aavikkovaeltaja, ”tai
tapan Alemmat.”
Zyrbop tunsi, kuinka häntä pitelevän aavikkovaeltajan kynsi kävi hänen kaulallaan, ja jähmettyi kauhusta.
”Teidän ei tarvitse vuodattaa verta”, kuvernööri Rautio sanoi rauhallisesti. ”Jo parin päivän sisällä armeijamme hyökkää
Helsingin kupoliin, ja saamme sen haltuumme. Silloin päästämme teidät tänne.”
”Ei riitä”, neuvotteluja johtanut aavikkovaeltaja sähähti.
”Kuljettakaa jokainen Alempi kupoliin samaa matkaa
kuin armeijannekin. Me jäämme tänne nyt.”
Kului hetki, joka tuntui pieneltä ikuisuudelta – enimmäkseen sen takia, että aavikkovaeltajan ote Zyrbopin kaulasta kiristyi yhä.
”Hyvä on, hyvä on”, Rautio sanoi lopulta. ”Päästäkää vangit
vapaaksi.”

Interlogi 2
”Koska laitoksen väki tulee?” kuvausassistentti kysyi. Medialaitoksen turvatoimia oli kiristetty niin paljon, että heidän oli parempi päästä mahdollisimman nopeasti takaisin tavanomaiseen
toimintaan. Juuri nyt kaiken muun tuotanto häiriintyi pahasti, sillä suurin osa työntekijöistä oli lähetetty kotiin korkean
turvallisuusluokituksen vuoksi.
”Pian. Johtaja on juuri tulossa tunnelista mukanaan muut.
Hän käski laittaa kameran päälle; viesti kuvataan nopeasti ja
sitten he palaavat takaisin. Leikkaus tehdään heti perään.”
”Hyvä on”, sanoi kuvausassistentti. ”Kuvataan! Kolme, kaksi, yksi...”
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Luku 26
Konsta aloitti tehtiöpäivänsä ihan tavallisella tehtiösuorituksella, sillä ministeri ei ollut sopinut hänen kanssaan tapaamista
täksi päiväksi.
Hän oli kirjoittanut paperille kaiken, mitä hänelle oli tullut Zyrbopista mieleen; essee oli lähetetty Koskelan työsähköpostiin eilisiltana, joten kaipa hän yhä analysoi sen sisältämiä
tietoja ja tarkisti, sopivatko ne hallituksen salaisiin hankkeisiin.
Jos sopivat, kuinkahan monta tehtiöhyvitystä hän saisi?
Turha toisaalta haaveilla nyt, sillä se saisi hänet vain entistä
masentuneemmaksi pakosta suorittaa jokin tehtiö. Mikähän oli
kyseessä? Konsta navigoi Helsingin yleistehtiön internet-sivuille
ja huomasi, että hänet laitettiin tänään laskemaan matematiikkaa. Tehtiö käsitteli jopa jotakin ”derivaattaa”, josta Konsta ei
ollut koskaan kuullutkaan. No, ehkä hän voisi päätellä sen merkityksen silmäilemällä tarpeeksi koekysymyksiä.
Niin matematiikkatehtiöitä yleensä suoritettiin. Geometria
oli helppoa, koska jonkin kulman tai etäisyyden päättelemiseksi
tarvitsi vain palauttaa koe monta kertaa ja arvata erilaisia arvoja.
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Yleensä tarpeeksi tarkalla arvauksella sai edes jotain pisteitä, ja
kun niitä kertyi tarpeeksi, pääsi siirtymään seuraavan tehtiön
pariin. Tällaisessa tehtiössä se oli hieman hankalampaa, ellei
mystinen derivaatta ollutkin jokin geometrinen käsite.
Konsta huomasi, että vaikkei se ollutkaan ollut ministerin
tarkoitus, suuren tehtiökorvausmäärän saaminen oli motivoinut ylähehtiöläistä aivan uudella tavalla, ja nyt hän halusikin
vain selättää loput tehtiönsä mahdollisimman nopeasti. Vaikkapa mystisen ”derivaatan”, joka saattoi olla kolmiulotteinen kappale, tai ehkä jokin lukujoukko, vaiko kenties algoritmi jonkin
laskemiseen?
Toki hän oli motivoituneempi keräämään tehtiökorvauksia
ja selättämään ikiaikaiset vihollisensa aineistotehtiöistä historiatehtiöihin siten. Koskela oli vihjannut, että pojasta saattaisi
olla ”jotain muutakin hyötyä valtiolle”; Konsta oli välittömästi
lupautunut tekemään mitä tahansa.
Sitä odotellessa, että yhteiskunta tarvitsi lisää palveluksia.
Helsingin yleistehtiön opiskelija siirtyi punatähdille varattuun koetilaan ja istahti koepaperinsa ääreen. Nyt selvittämään
sitä derivaattaa – olivathan punatähdet tiedonhaluisia, mutta
toisaalta ympäröivä maailma kiinnosti heitä kaikkein vähiten.
Konsta oli pettynyt valtavasti, kun ylätehtiöllä ei ollutkaan
enää ollut teini-identiteettitehtiöitä, sillä niiden monivalintakysymyksissä kaikki vastaukset olivat oikein.
Kun poika palasi tehtiöstä (mystinen derivaatta liittyi selvästi funktioihin, mutta juuri mitään muuta poika ei ollut onnistunut päättelemään), pari happovuokkolaistyttöä supatteli kovaan ääneen jotain käytävällä.
”Toihan on se!” yksi väitti ja osoitti Konstaa.
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”Anteeksi mitä?” hämmästyi Konsta. Ei ollut tavanomaista, että Helsingin yleistehtiön opiskelijat puhuivat ihmisille
tavanomaisen ystäväpiirinsä ulkopuolella, varsinkaan teiniidentiteettirajojen ohi; toisaalta happovuokot ja punatähdet
olivat kaikista sosiaalisimpia, vaikkakin kolmosryhmäläiset ja
happovuokot olivat kaikista epäsosiaalisimpia.
”Etkö ole muka nähnyt sitä videota?” toinen tytöistä kysyi.
”Mitä videota?”
Tyttö avasi holonäyttönsä, asetti sen leijumaan Konstan
eteen ja avasi videontoistonäkymän.

Jari haukotteli itsensä hereille ja tuijotti hetken kohti kattoa.
Oli ollut johtajalta niin ystävällistä tarjota totuudenmuuntelijan käyttöön hänen toista makuuhuonettaan. Tässä oli samanlaista tyyliä kuin johtajan toimistossakin – ensinnäkin huone oli yhtä täynnä kirjahyllyjä kuin mainittu toimisto, toiseksi huonekalut olivat yhtä tyylikkäitä ja mukavia. Peittokin oli
kirjailtu ruutukuviolla! Toista kuin hänen entisessä makuuhuoneessaan, jossa kaikki oli ollut tylsän yksiväristä.
Sitten miehen ajatukset palasivat tehtävään, joka oli hänelle
eilen annettu. Aluksi hän oli kuvitellut olevansa aivan väärä
henkilö tekemään jotain niin vaarallista, mutta sitten johtaja oli
muistuttanut, että hänellä oli juuri tähän hätään aivan erityinen
asema.
Kaksi koodia, johtaja oli selittänyt. Kaksi tehtävän vaihetta. Kun hän soittaisi ensimmäisen kerran Jarin älypuhelimeen,
hänen tehtävänsä olisi yksinkertaisesti etsiä käsiinsä Hanna ja
vakuuttaa, että oli syvästi pahoillaan kaikesta. Hänen täytyisi
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myös kysellä häneltä aiheista, jotka johtaja ilmoittaisi puhelussa.
”Miksi minun vaimoni?” Jari muisti kysyneensä järkyttyneenä. ”Mitä hän on muka tehnyt?”
”Hanna Lehtonen on loistavin työntekijä, jota neuroverkkolaitoksella on aikoihin ollut”, johtaja oli selittänyt rauhallisella äänellä. ”Hän on todellakin arvokas resurssi, jota en missään nimessä halua menettää – puhumattakaan siitä, että hän
on ilmiselvistä syistä sinulle kovin tärkeä. Mutta hallituksen
eri vakoilulaitteistojen data on viitannut huolestuttavasti siihen suuntaan, että hän ei ehkä ole valtiolle niin lojaali, kuin
kuuluisi olla.”
”Minun vaimoni”, Jari oli toistanut järkyttyneenä, ”ei lojaali
hallitukselle?”
”Minä pahoin pelkään niin. Juuri siksi sinun ensimmäinen
tehtäväsi on selvittää, onko hän mahdollisesti väärissä piireissä tai muuten sekaantunut valtionvastaiseen toimintaan. Olen
hyvin pahoillani, että joudun edes arvelemaan tällaista, mutta
kaikki osoittaa asioiden todella olevan niin.”
”Hyvä on. Mutta mitä teen sitten, kun sinulta tulee toinen
soitto?”
”Sinä tapat hänet.”
Se kohta Jaria vieläkin arvelutti hieman. Kyllä hän tiesi,
kuinka tärkeää oli olla valtiolle uskollinen – eihän hän olisi
muuten valinnut työpaikkaa, joka vaati hallituksen saneleman
totuuden asettamista henkilökohtaisten mielipiteiden edelle.
Totuudenmuuntelulaitoksen uskollisena työntekijänä hänen
oli oltava valmis tekemään uhrauksia yhteisen hyvän puolesta.
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Arveluttavinta tilanteessa oli kuitenkin se, ettei hän voinut uskoa ex-vaimonsa tekevän mitään sellaista, eikä kenenkään
muunkaan. Hyppäsivätkö kaikki nykyään sen historiatehtiön
ohi, jossa selitettiin, että yhteiskunnan rakenne oli välttämättömyys sen selviämisen kannalta? Kuka saattoi elää ydinsodan
lähes tuhoamassa maailmassa ja kannattaa lapsellisia vallankumouksia?
Entiset valtiot kaatuivat siksi, että ne yrittivät olla hyviä valtioita, oli presidentti Buts sanonut Jarin mieleen erityisen hyvin
jääneessä puheessaan. Ainoa oikea toimintatapa oli seurata dogmaattisesti sääntöjä ja myöntää, ettei niiden laadulla ollut väliä;
kyse oli vain yhteisestä, vakaasta hallinnosta, jota kansalaisten
riidat eivät horjuuttaneet.
Jos... jos Hanna oli oikeasti ryhtynyt valtion vastustajaksi,
hän saattoi olla vaarallinen. Neuroverkkolaitos oli syistä, jotka
olivat liian salaisia kerrottavaksi Jarille, yhteiskunnan kulmakiviä, ja sen työntekijät voisivat kuulemma syöstä koko kupolin
kadotukseen.
Ainakin niin Jarille oli väitetty.
Ja sen oli pakko olla totta, sillä hänhän oli töissä siellä, missä
totuus määriteltiin.
Joten ehkäpä hänen kannattaisi siirtyä johonkin lähemmäs
neuroverkkolaitosta odottamaan johtajan ensimmäistä soittoa.
Eikö siinä ollutkin lähellä se viihtyisä kahvila, Café Ydinsota?
Hän oli käynyt siellä Hannan kanssa silloin joskus, kun valtio
oli vielä säätänyt tauot siten, että joka ikinen työntekijä kupolissa oli samaan aikaan tauolla. Nykyisin ei enää ollut niin, mikä
oli tehnyt yhteisestä ajasta mahdotonta.
Ja ehkä sekin oli osasyy siihen, että Jari tunsi kadottaneensa
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mielikuvansa siitä, minkälainen ihminen Hanna todellisuudessa oli. Miksei tämä suostunut taistelemaan kansakunnan huomisen puolesta. Miksi tämä oli hylännyt valtion virallisen totuuden.
Mutta turha niitä enää murehtia, Jari pohti ja nousi sängystä. Se tehtäköön, mitä oli tehtävä valtion säilyttämiseksi. Seuraava pysäkki Café Ydinsota.
Hän käveli ulos laitoksesta ja otti suunnakseen työpaikkaansa lähimmän teleportaatioaseman. Tähän aikaan ei ollut jonoa
– kello oli varmaankin kymmenen – joten matka sujui ihanan
mainiosti. Tällä asuinalueella sijaitsi myös yksi Helsingin kupolin harvoista viheralueista ja jopa tekojärvi, joka oli suurin
yksittäinen vesikeskittymä koko maailmassa ainakin maantiedetehtiöiden mukaan.
Toisaalta maantiedetehtiöt olivat myös määritelleet maailmaksi Helsingin kupolin sisäisen alueen, joten väite oli varsin
uskottava.
Itse kahvilakin oli ihan viihtyisä. Toisinaan Jari oli hieman harmissaan siitä, ettei valtio hyväksynyt kuin harvojen
ruoka- ja viihdykepaikkojen olemassaolon, sillä ne tuppasivat
olemaan ainakin arkkitehtuurillisesti monimuotoisempia kuin
harmaat betonivirastot. Toisaalta eihän hän maankäyttölaitoksella töissä ollut, joten turha kyseenalaistaa sen päätöksiä;
ehkä oli ihan totta, että kahviloita hyödyllisempiä rakennuksia
valtiolle olivat neuroverkkolaitos, tehtiölaitos, älyteknologialaitos, totuudenmuuntelulaitos, ravitsemuslaitos, kupolilaitos, teini-identiteettilaitos, byrokratialaitos, maankäyttölaitos,
medialaitos, teleportaatiolaitos, terveyslaitos, kidutuslaitos,
turvallisuuslaitos, kielilaitos, bioteknologialaitos, energiantuo-
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tantolaitos ja kansalaistietolaitos ja ne parikymmentä muuta
laitosta, virastoa ja ministeriötä.
Hän astui sisään ja tilasi avaruuscappuccinon, joka oli
tuotenimenä ainakin kuusi kertaa tyylikkäämpi särmikkään
avaruus-prefiksin ansiosta. Jari ei olisi pistänyt vastaan, vaikka
kaikkien tuotenimien eteen olisi tungettu ”avaruus”, ”kyber”,
”javascript” tai jopa ”tiede”. Tiedekahvi? Kyberkahvi? Kaikki
loistavia tuotteita, jotka Jari ostaisi silmänräpäyksessä.
Painettuja lehtiä oli enää niin vähän, että kahvilan tarjoama Helsingin valtiollisen sanomalehden irtonumero oli kuukauden takaa. Julkaisuja painettiin oikeastaan vain kahviloita
varten, joten joka kuukausi koottiin tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat uutiset, mikä tosin hieman soti koko uutisen käsitettä vastaan. No, eihän kertaus ollut pahitteeksi varsinkaan, jos
oli kyse laitosten tärkeistä viikoittaisista raporteista. Mitähän
viime maankäyttöarvio oli sanonutkaan?
Kului useita tunteja, kun Jari hörppi kahviaan (ja santsasi
pari kertaa) lukien samalla läpi Café Ydinsodan sanoma- ja
aikakauslehtitarjontaa. Raportteja yleisestä turvallisuustilasta,
koodintarkastustiimin tiedonannon, elintehtiösuunnitelman
uusimman version ja sen sellaista. Hän havahtui siihen, kun
kahvilan tarjoilija katsoi jotakin videota holonäytöltään.
Älylaitteiden käyttö oli pääasiallisesti kiellettyä, ellei kyseessä ollut valtion tiedotus. Oliko jotain tärkeää tapahtunut?
Jari otti oman holonäyttönsä esiin ja selasi uutissivuille.

Hanna oli ylennyksensä myötä saanut ikioman toimiston. Hän
ei ollut vielä ehtinyt miettiä sen sisustusta tai mikä tärkeämpää,
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arkistokaappien järjestystä, mutta siitä huolimatta oli hauskaa
saada vihdoin jonkinlainen työsuhde-etuus. Hän voisi juoda
täällä kahvinsa, ladata holonäyttönsä ja soittaa tärkeitä puheluita alaisilleen.
Sielunsa silmin neuroverkkologi näki jo itsensä laatimassa
raporttia neuroauton edistymisestä. Kyllä, upeaa, se oli selvittänyt kaikista vaikeimman esteradan, ja vielä kuusi kertaa peräkkäin. Ihmisiä kuvaavat mallinuket sekä kokeen loppuvaiheessa tielle vapautettu neurokissa olivat välttyneet minkäänlaisilta
kolhuilta. Täydellistä! Liukuhihnat käyntiin, aloitetaan tuotanto, hän määräisi. Häntä haastateltaisiin. Koko kupoli juhlisi sitä, että vihdoin päästiin loputtomista teleportaatiojonoista ja
teleportaatioiden alituisista myöhästymisistä.
Mutta se kaikki voisi jäädä silkaksi unelmaksi, jos hän päättäisi kieltäytyä tekemästä laitokselle jalostusneuroverkkoa.
Hanna oli valvonut koko yön miettien päätöstään ja jos totta puhuttiin, pysyi herellä ainoastaan kahvin ansiosta. Zyrbop
vai neuroverkot? Sota vai rauha ja neuroverkot? Kannattaisivatko kapinalliset neuraalista vallankumousta? Riittäisikö sodan
pirstoman valtion resursseista mitään neuroverkkolaitokselle?
Hänen tyylikkäällä työpöydällään odottivat avaimet saliin,
jossa hänen oli tarkoitus tehdä työnsä, sekä johtajan esittelemä
muistitikku. Hanna poimi ne pöydältä ja lähti ihan vain siksi,
että hän laitoksen johto valvoi varmasti hänen liikkeitään.
Pianhan hän näkisi, mitä oli tehtävissä. Voisiko hän jotenkin huomaamattomasti lamauttaa neuroarmeijan? Silloin hän
sekä saisi jalostusneuroverkon että sabotoisi valtion sotakoneiston niin perinpohjaisesti, että kapinalliset voittaisivat sodan
varmasti. Hanna ei uskonut, että turvallisuuslaitoksella olisi ol-
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lut varsinaista ihmisistä koostuvaa armeijaa; kupolin resurssit
eivät olisi riittäneet kovin suuren joukon ylläpitämiseen.
Holonäyttö ohjeisti, hän seurasi. Tie vei samaan maanalaiseen tunnelikompleksiin, josta pääsi johtajankin toimistoon.
Mies oli selittänyt Hannalle, että tunnelit olivat laitosten johtoa varten; teleportaatioverkosto oli kuulemma liian vaarallinen, jotta niin korkea-arvoisten olisi annettu käyttää sitä. Hannalle oli annettu yleispätevä avainkortti, mutta hän oli päättänyt suosia yhä teleportaatiota yksinkertaisesti siksi, että laitoksen päivärytmi oli iskostunut liian syvälle hänen päähänsä.
Hanna kulki alas muutamia portaita. Pian hän alkaisi olla
vanhan Helsingin raunioiden tasolla. Ihan järkeenkäypää, että
sali oli piilotettu sinne; tuskinpa kukaan kansalainen pääsisi
mitenkään näin syvälle. Turvallisuudesta ei tarvinnut huolehtia.
Kuljettuaan jonkin aikaa huonommin valaistuja käytäviä
hän esitti avainkorttiaan viimeisen kerran ja astui valtavaan saliin, joka oli täynnä tietokoneita. Niitä oli asetettu hyllyriveihin, jotka jatkuivat kattoon asti; korkeutta rakennelmilla oli
ehkä viitisen metriä. Huoneen toista päätä hän ei hämärässä
nähnyt.
Neuroverkkologi muisteli johtajan sähköpostitse toimittamia ohjeita ja räpsäytti katkaisijan päälle sisäänkäynnin oikealta puolelta. Muutamassa minuutissa valo oli syttynyt tietokoneiden ja muiden laitteiden ruuduille. Ne oli kuulemma jo valmiiksi kytketty yhteiseen verkkoon; loistavana neuroverkkologina Hanna tiesi, että neuroverkot soveltuivat mainiosti monisäikeisesti ajettaviksi, joten tällainen järjestelmä toimisi loistavasti monimutkaisen yksilön käyttöön.
Valtavat hyllyt oli sijoitettu numeroista ja kirjaimista koos-
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tuvaan koordinaatistoon. Hän etsi hyllyn 8K ja tunnisti johtajan antamilla tuntomerkeillä koko verkkoa hallitsevan tietokoneen. Se oli pölyinen, joskaan ei niin pölyinen kuin sitä ympäröivät, ja muilta ominaisuuksiltaan täysin huomiota herättämätön.
Hanna asetti muistitikun porttiin.
”Aiotko siis tehdä sen? Erinomaista.”
Neuroverkkologi ei onnistunut tukahduttamaan kirkaisuaan. Hän kääntyi vaistonvaraisesti äänen suuntaan, mutta
hämmentyi, kun ei nähnytkään siinä suunnalla mitään. Hanna
kääntyi toiselle puolelleen, ei nähnyt vieläkään mitään, ja antoi
katseensa harhailla, kunnes se kohtasi maan tasossa...
… jonkinlaisen kissan?
Väritykseltään ehkä valkoisen, vaikka pimeässä olikin vaikea
veikata.
”Puhuva kissa”, Hanna sanoi enemmän itsekseen kuin otukselle. ”Olenkohan saamassa hermoromahduksen? Hah, en ihmettelisi.”
”Sinä et ole saamassa hermoromahdusta”, sanoi kissa. ”Suorita tehtäväsi.”
Hanna navigoi tiedostoselaimella muistitikun tiedostoihin
ja avasi dokumentaatiotiedoston.
ABSOLUUTTI JR 6.7.1+gjs3.4
aja.sh käynnistää. Kyseessä on aika monimutkainen systeemi. Tämä
peto osaa vaikka mitä; tämän dokumentin alemmassa osassa on lueteltu
lista toteuttamistani toiminnoista.
Ihan vain varmistukseksi: kai sinä olet siinä isossa salissa, joka on
täynnä tietokoneita? Nostan hattuani älyteknologialaitokselle, jos pysty-
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vät kasaamaan jotakin pienikokoisempaa, joka pystyy pyörittämään tätä,
mutta epäilen, että se rikkoisi fysiikan lakeja.
Ja vielä varoituksena: sorki varoen, vaikka se lieneekin ilmiselvää sellaisille, jotka päästetään tämän ääreen. En tiedä, mistä hallitus sai tämän tikun käsiinsä, mutta kyseessä on epäilemättä maailman edistynein
neuroverkko (no, ehkä toisiksi edistynein, vaikken sitä edistyneempää ole
nähnytkään). Tämä osaa kaiken; tärkein toiminto on toisten neuroverkkojen luominen, mutta en ole vakuuttunut siitä, ettei tämä vaikka simuloi
kokonaista universumia sisällään.
Pidä hauskaa.
Webs Kale
salaisen osaston pääneuroverkkologi
Sen alla oli iso lista erilaisista komennoista ja lipuista.
”Edellinen lopetti työnsä kesken, ja... no, emme eronneet
hyvissä merkeissä”, maukui kissa Hannan takana. ”Tulin varmistamaan, ettet tee samoin.”
Hanna siirsi katseensa tietokoneen näytöltä eläimeen, jonka
olemassaolosta hän ei vieläkään ollut varma. ”Kuka... kuka sinä
olet?”
”Se ei ole tärkeää.”
Siihen Hanna ei vastannut mitään.
Hän selasi hetken aikaa kansioita ja löysi johtajan kirjoittaman dokumentin, jossa selostettiin yksityiskohtaisesti jalostusneuroverkolta vaaditut ominaisuudet. Hanna ohjelmoi ne
järjestelmään varovasti ”Webs Kalen” (hän ei muistanut nimeä
mistään) jättämien ohjeiden mukaan ja tarkisti työnsä kahdesti;
pian koko salin laitteet hurrasivat aavemaisesti ja laskivat niille
annettua työtehtävää.
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Kymmenen minuutin kuluttua komentoriviin tulostettu rivi tekstiä kertoi, että työ oli valmis.
”Sitten”, sihisi kissa Hannan takaa, ”toinen vaihe. Neurosotilaat. Välittömästi.”
Hanna epäröi hetken. Jalostusneuroverkko vaikutti toimintakykyiseltä; hän selasi dokumentaatiota ja päätteli, kuinka voisi tehdä pohjan sotilasneuroverkolle, joka voitaisiin sitten hioa
oikeissa kokeissa valmiiksi tuotteeksi.
Mutta hän ei aloittanut vielä.
”Tee se”, kissa komensi.
”Mitä... mitä jos en?” Hanna ei tiennyt, mitä hyötyä oli väittelystä, jonka toinen osapuoli oli todennäköisesti kuvitteellinen
kissa, mutta hän teki mitä tahansa tappaakseen aikaa.
Hän ei ollut vieläkään varma päätöksestään. Ei lainkaan varma.
”Katso”, kissaeläin kehotti. Hanna kääntyi ja huomasi yllätyksekseen, että kissan selästä nousi holonäytön piirtämää käyttöliittymää muistuttava hologrammi. Videotiedosto avautui.
Hannan hengitys lamaantui.
Se oli Konsta, matkalla tehtiöön.
”Minä huolehdin jo siitä, että yhdelle lapsistasi kävi huonosti”, sähisi kissa, ”ja teen samoin toiselle, jos et tottele.”
Seuraava video oli epäselvää ilmakuvaa, joka näytti kaksi
ihmistä kävelemässä paikassa, jota Hanna ei ollut koskaan nähnyt, mutta jonka hän päätteli olevan Landen aavikko.
Toinen oli Zyrbop. Hän oli varma siitä.
”Saat Zyrbopinkin takaisin”, maukui kissa, ”jos vain suostut toimimaan valtiosi hyväksi. Älä myöskään kuvittele, että eilinen keskustelusi olisi jäänyt meiltä huomaamatta. Tilanne on
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yksinkertainen, Hanna hyvä: tee, kuten käsken, tai kaikki, jotka
olet koskaan tuntenut, kuolevat kivuliaasti, ja saat katsoa.”
Hanna vapisi.
Hän asetti sormensa näppäimistölle ja avasi ikkunan, jossa
määritettiin neurosotilaan toiminta.

Kun kaikki oli ohi, Hanna käveli epähuomiossa tavalliseen taukohuoneeseen, ei toimistoonsa; niin paljon äskeinen oli järkyttänyt häntä. Siellä oli hänen lisäkseen Iskyateb, tuttavallisemmin Beta Yksi, sekä joku vanha nainen, joka hörppäsi kahvinsa
nopeasti loppuun ja poistui.
Hanna katsoi kelloa, ja se ilmoitti, että pian oli aika lähteä
aulaan tapaamaan Aaronia. Sekin tapaaminen alkoi arveluttaa
häntä, mutta neuroverkkologi ei voinut tehdä muutakaan; hänen oli varmistettava, että Zyrbop oli kunnossa, oli tietolähteenä mikä hyvänsä.
”Eh-do-tan, että... tulen mukaasi”, Iskyateb sanoi, kun Hanna oli astumassa ulos. ”Kehittämään... itseä... ni.”
Ahaa, se osasi jo muistaa, ketkä olivat perillä Iskyatebin todellisesta luonteesta neuroverkkona. Lupaava suoritus, mutta
Hanna ei kuitenkaan uskonut, että se olisi vielä mennyt läpi
tavallisena ihmisenä.
”Käy se”, sanoi Hanna hiljaa. ”Mennäänpäs aulaan kehittämään sinua.”
Se kävisi selityksestä, jos joku ihmettelisi, miksi hän olisi
poistunut salaiselta osastolta kesken työpäivän.
”Sel-vä.”
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Aula oli tällä kertaa tupaten täynnä toimittajia. Hanna pohti syytä ja muisti, että presidentti Buts oli äskettäin kerskaillut
kovaan ääneen neuroarmeijalla, jota ei oikeasti vielä ollut. Vai
oliko? Joko liukuhihnat olivat alkaneet pyöriä?
Aaronin hän havaitsi helposti ja käveli toimittajan luokse.
Nyt Hanna oli kiitollinen siitä, ettei korkean turvallisuusluokituksen vuoksi voinut missään nimessä keskustella työstään.
Mitä kapinalliset tekisivät, jos saisivat selville, että hän oli
avustanut valtiota neuroarmeijan luomisessa? Tappaisivatko? Se
tieto ei saisi tulla ilmi.
”Lähdetäänkö?” mies kysyi heti tekemättä mitään sen suurempia tervehdyksiä. ”Mennään vaikka siihen kahvilaan lähellä.”
”Käy”, sanoi Hanna ja lähti seuraamaan häntä.
He astuivat ulos ja katsoivat keinotekoiselle taivaalle, jonka hallitus oli rakentanut kertomaan kansalaisille, että oli aika
joko olla töissä tai suorittaa tehtiöitä.
”Siellä voimme puhua rauhassa”, sanoi Aaron, ”ja minulla
on sinulle paljon kerrottavaa, usko pois. Uutisia. Sellaistakin,
minkä tiesin eilen. Mutta hallituksen vakoilulaitteet haittaavat
ymmärrettävästi ihan suurimpien salaisuuksien vuotamista.”
”Ymmärrän”, sanoi Hanna. ”Kävellään nopeasti.”
Kumpikaan ei muistanut, että heitä seurasi vielä neuroverkoista kehittynein.
”Hetkinen”, sanoi Aaron. ”Holonäyttöni hälyttää.”
Hän kaivoi laitteen esiin ja luki nopeasti toimittajakollegan
viestin.
”Saimme toisenkin videoviestin”, hän sanoi, ”emmekä vain
me. Helsingin valtiollinen sanomalehti vuosi sen jo julkisuu-
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teen. Katsotaan.”
Hän asetti holonäyttönsä videontoistotilaan.

Luku 27
Zyrbop ei muistanut edellisestä illasta juuri mitään, mikä varmaankin johtui siitä, että häntä väsytti kamalasti – vaikka hänen fyysinen unentarpeensa oli tyydytetty kohtalaisesti, vasta
nyt hänellä oli tilaisuus henkiseen lepoon; tilaisuus kuvitella
edes hetken kaiken olevan kunnossa.
Kaikki ei tietenkään ollut kunnossa, mutta mikään välitön vaara ei uhannut Zyrbopia. Ensimmäinen hetki, johon yhdistää tällaisia tuntemuksia, sitten kohtalokkaan teiniidentiteettilajittelun.
Sen hän muisti, että heidät oli viety Xcvbn:n kotiin. Kaipa
sitä saattoi sellaiseksi kutsua, vaikka poika olikin viettänyt elämänsä pari viimeistä vuotta toisaalla; ainakin hän itse oli ollut
sitä mieltä.
”Helsingin kupolissa kaikki on helvetin kliinistä ja tehokasta”, poika oli sanonut. ”Miten mikään sellainen voi olla koti?”
Zyrbop oli ollut kiinnostunut siitä, minkälainen sitten saattoi olla koti, ja siihen kysymykseen hän oli saanut vastauksen,
kun poika oli avannut illalla oven asuntoonsa ja johdattanut
343
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hänet sisälle.
Huone oli pieni, kuten kai oli kaikki täällä maan alla, mutta
se vain kasvatti kodikkuudentuntua. Sänky oli siististi pedattu,
mutta Zyrbop oli aika varma, ettei Xcvbn pitäisi sitä itse niin.
Hänen kirjahyllynsä olivat täynnä erilaisia teoksia, joiden aihepiirit vaihtelivat fiktiosta luonnontieteisiin ja filosofiaan. Työpöydällä oli sekalaista teknologiaa sekä muutama alan kirja.
Sänkyjä oli kaksi, mikä kai viittasi siihen, että täällä asui
– tai oli asunut – joku toinenkin. Xcvbn asettui itse toiselle ja
viittoi Zyrbopia menemään makuulle.
”Taidan olla jo poissa, kun heräät”, spekuloi poika puhelimensa ääreltä. Hyvä, että Zyrbop oli ottanut sen mukaansa, sillä aavikkovaeltajat eivät olleet vaivautuneet keräämään heidän
leirinsä jäänteistä kaikkea hyödyllistä. ”On asioita. Kaapissa on
ruokaa.”
Zyrbop mietti, pitäisikö keksiä joku nokkela kommentti siitä, ettei poika vieläkään kertonut hänelle kaikkea tietämäänsä,
mutta nukahti kesken pohdintojensa.
Aamulla ennustus kävi toteen. Zyrbop viivytteli sängyssä,
yritti selventää ajatuksiaan viime päivien ajoilta ja muistella,
oliko joku kertonut mitään tästä päivästä. Velvollisuuksia ainakin Zyrbopilla oli, jos hänestä oli tarkoitus leipoa kapinallinen
ikoni, mutta kukaan ei ollut tullut herättämään häntä, joten
ehkäpä ne saisivat odottaa vielä hetken.
Noustuaan tyttö käveli huvikseen kirjahyllylle ja tarkasteli
Xcvbn:n omistamia opuksia lähempää. Matematiikkaa ja luonnontieteitä; reilusti yli kenenkään pelkkää tehtiötä käyvän oppimäärän. Kirjailijoita, joita hän ei tunnistanut: Descartes, Popper, Hegel.

345
Alempaa Zyrbop löysi lajitelman, jossa oli enemmän humanistisia tieteitä; psykologiaa ja sosiologiaa sekä kaunokirjallisuutta. Sen lisäksi löytyi vielä tietojenkäsittelytieteitä.
Huoneessa oli muutama kaappi, mutta niiden tutkiminen
olisi todennäköisesti heittänyt Zyrbopin herkällä kohteliaisuuden asteikolla luonnollisesta uteliaisuudesta tungettelevaisuuteen. Jotakin hyödyllistä tekemistä hän sentään keksi ja laittoi
holonäyttönsä latautumaan (akku oli loppunut joskus ensimmäisen kävelyrupeaman aikana). Mikä onni, että kaikki hänen
tavaransa olivat tallella.
Hän ei vielä oikein tiennyt, mitä mieltä olla eilisistä tapahtumista. Siihen hän tarvitsisi tulkinta-apua, mieluiten joltakulta
sellaiselta, joka oli hyvin perillä kapinallisyhteiskunnan asioista.
Yllättävästi sellainen ilmaantui sen pojan muodossa, jonka
Zyrbop oli eilen nähnyt kuvernööri Raution seurassa.
”Hei”, hän sanoi hämillään. ”Tulin vain katsomaan, oliko
joku jo hereillä.”
Nyt Zyrbopilla oli aikaa tutkailla häntä tarkemmin. Ruskeat, sottaiset hiukset, vaikutti hieman Xcvbn:ää nuoremmalta.
Samat vaatteet kuin eilenkin.
”Minä olen, ja Xcvbn kai lähti jo”, Zyrbop sanoi. ”Ei sanonut, minne.”
Poika nyökkäsi ja vastasi: ”Veli ei malta pysyä aloillaan, kun
liikkeellä on niin paljon huhuja.”
Veli?
Se selittikin samaan aikaan monta asiaa.
Toivottavasti sama koskisi myös pojan vastauksia niihin tarkasti valikoituihin kysymyksiin, joita Zyrbop aikoi pian esittää.
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He poistuivat makuuhuoneesta ja astuivat keittiöön. Zyrbop oudoksui aluksi aamuauringon puutteesta, mutta muisti
sitten, että he olivat maan alla. Suuresta ikkunasta tuli sisään
vain hieman läheisen katulampun tarjoamaa valaistusta ennen
kuin Dfghj räpsäytti valot päälle.
Tämäkin huone oli melko siistissä kunnossa: ruokapöydällä
tai keittiötasoilla ei lojunut mitään, kaapit olivat kiinni.
”Et tainnut kertoa edes nimeäsi”, Zyrbop sanoi ja istui tuolille.
”Minä olen Dfghj.”
”Miksi muuten sinullakin on... no, tuollainen nimi, vaikka nimilakia ei varmaankaan ole voimassa?” tiedusteli Zyrbop.
”Anteeksi, jos menee epäkohteliaaksi. En väitä tuntevani paikan
tapoja tai normeja kovinkaan hyvin.”
”Et ollut epäkohtelias”, tokaisi Dfghj. ”Ja jos viittaat nimilailla siihen, että kupolissa joillekin lapsille annetaan vähän...
epäperinteikkäät nimet, niin itse asiassa niitä oli täällä ensin.
Hallitus vartioi tarkasti kapinallisten elämiä ja päätti määrätä
kaikkien syntyvien nimet jollain oudolla menetelmällä. En ole
ihan varma, miten tarkalleen, mutta uusien ja vanhojen nimien
jakauma muistuttanee kupolia. Mikä ikinä tämän tarkoituksena
olikaan, Helsingin kupoliin säädettiin samanlainen varmaankin siksi, etteivät vaihto-opiskelijat herättäisi huomiota.”
Zyrbop kuunteli kiinnostuneena. Nimilaki kuului niihin,
joiden osalta hallituksen virallinen selitys ei ollut lainkaan järkevä; ei se sitä ollut nytkään, mutta ainakin sen voimassaolo
kupolissa oli perusteltua.
”Kutsut täällä asuvaa väkeä noin vain kapinallisiksi”, Zyrbop sanoi. ”Tarkoittaako se sitä, että kapinallisliike nauttii täyt-
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tä kannatusta?”
”Kaikkihan nyt ovat sitä mieltä, että Helsingin kupolista
käsin meitä ohjaava hallitus on paha, ja että jotain on tehtävä.
Mutta kaikki eivät ole yhtä mieltä siitä, mikä olisi järkevintä
toimintaa. Avoimen aseellisen hyökkäyksen kannattajia on tullut viime aikoina lisää, ja vaikuttaa siltä, että nyt se suunnitelma
on pakko toteuttaa, jos aavikkovaeltajat saavat luolan takaisin.”
”Niin, se aavikkovaeltajien juttu”, muisti Zyrbop. ”Ettekö
tosissaan tienneet, että tämän paikan historia oli sellainen? Valehtelivatko johtajanne teille samoin kuin hallitus meille?”
”En vetäisi vertausta ihan noin äärimmilleen”, sanoi Dfghj
kohautellen olkiaan. ”Lähinnä siksi, ettei meillä oikeastaan ole
mitään johtajia. Kuvernööri on yhteyshenkilömme hallitukseen
ja hoitaa byrokratian, mutta muuten yhteiskunta pyörii... no,
yhteisvoimin. Olen kuullut, että kupolissa on vähän toisin.”
”Meillä on niin monimutkaisesti järjestäytynyt yhteiskunta,
ettei kukaan ole ihan varma, kuinka se oikeasti on järjestäynyt”,
mutisi Zyrbop.
Hetken he vain istuivat hiljaa. Zyrbop katsoi ikkunasta ulos
ja näki ihmisten kävelevän ohitse. Yhteiskuntajärjestelmä täällä
tuntui niin erilaiselta, ja enimmäkseen paremmalta kuin kupolin, mutta vaikutti siltä, ettei hän voisi pysytellä täällä kovinkaan kauan.
Avoin sota kuulosti uhkaavalta, mutta sentään jokin, jonka
mahdollisuuden tyttö oli jo täysin hylännyt mielessään voisikin
käydä toteen – hän saattaisi nähdä vielä perheensä. Se tuntui
hyvältä toiveelta, johon takertua.
Ovikello soi, ja Dfghj käveli ottamaan tulijan vastaan. Täällä ei ilmeisesti tunnettu teleportaatiotakaan, kuten Xcvbn oli
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maininnut. Kun Zyrbop asiaa tarkemmin ajatteli, toisen asuntoon välittömästi teleporttaaminen oli oikeastaan aika epäkäytännöllinen tapa. Vieraat oli pakko päästää sisään, tai pikemminkin vieraat tulivat itse sisään.
Keittiöön käveli nainen, joka tuntui Zyrbopista etäisesti tutulta. Aivan kuin hän olisi nähnyt tämän valokuvassa, ehkä jossakin lehdessä, tai sitten tavannut lyhyesti, mutta nimeä ei muistunut mieleen.
”… viisi minuuttia sitten”, hän sanoi Dfghj:lle. ”Oletteko
katsoneet sitä?”
”Hetkinen”, Zyrbopin oli pakko keskeyttää. ”Olemmeko
me tavanneet jossain? Vaikutat tutulta.”
Nainen katsoi häntä arvioiden. ”Webs Kale. Saavuin juuri
Helsingistä, jossa käytin valenimeä Anita Nieminen, jos kuvittelet, että tiemme kohtasivat joskus siellä.”
”M-mitä?”
”Nyt ei ole aikaa selityksiin”, Webs sanoi. ”Onko jollakulla
täällä holonäyttöä?”
”Minulla on”, vastasi Zyrbop. ”Se on latautumassa makuuhuoneessa.”
”Onko se kytkettynä luolan internet-yhteyteen?”
”Häh? Ei.”
”Lienee selvää, ettei kupolin johto anna meidän yhdistää
suoraan pääverkkoon”, Dfghj selitti. ”Meillä on kuitenkin langallinen internet-yhteys kupoliin byrokratian vuoksi, ja viime
vuosien aikana olemme onnistuneet useissa tietomurroissa,
enimmäkseen Websin avulla. Kupolin tietoturva on oikeastaan
aika naurettava. Voin yhdistää laitteesi täkäläiseen verkkoon,
niin voimme katsoa videon, jonka joku latasi juuri kupolista.”

349
He siirtyivät takaisin makuuhuoneeseen Dfghj:n johdolla,
ja poika ryhtyi heti säätämään asetuksia holonäytön kolmiulotteisen käyttöliittymän asetuspaneelista.
”Onko jotain tapahtunut?” kysyi Zyrbop sillä välin Websiltä. ”Jotain huolestuttavaa? Vai jotain hienoa?”
”HSU sai käsiinsä videon, jossa...” Anita aloitti. ”No. Näet
sitten.”
Se kuulosti melko pahaenteiseltä, ajatteli Zyrbop.
Oveen koputettiin jälleen, ja tällä kertaa tulija oli Xcvbn.
”Mitäs te täällä?” kysyi poika saapuessaan huoneeseen. ”Suunnitelmissa on kuulemma käydä kaupungintalolla. Mitä säädät,
velipoika?”
”Pian valmista”, huikkasi Dfghj. ”Katsomme erään videon,
Xcvbn.”
”Ahaa? Senkö videon?”
Hetken päästä Zyrbopin holonäyttö oli onnistuneesti kytketty luolan internet-verkostoon, ja kaikki kerääntyivät sen ympärille.
”Tuo linkki vie Helsingin verkosta imuroituihin nettisivuihin”, ohjeisti Anita. ”Ainakin äsken video oli jokaisen tiedotusvälineen etusivulla. Käytä vaikka HSU:ta, niin emme altistu
turhalle propagandalle.”
Dfghj teki kuten käskettiin, ja heidän eteensä avautui holonäytön käyttöliittymän videontoistonäkymä.

Video alkoi tyhjillään olevasta hämärästä tilasta. Seinät ja lattia
olivat yhtä piirteettömiä, mutta ruudulla vilisi huonosta kamerasta johtuvaa kohinaa. Ääniä ei kuulunut.
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Joku käveli ruudun vasemmalta puolelta esiin. Hän näytti
melko nuorelta – ehkä luolasta videota katsovien nuorten ikäiseltä, mutta huonon kuvanlaadun vuoksi hänen piirteistään ei
saanut kunnolla selvää.
Kunnes ihminen astui eteenpäin.
Tyttö astui.
Se oli Zyrbop.
Kasvonpiirteet vastasivat täydellisesti, ja lisäksi videota katsova Zyrbop tunnisti hahmon yllään pitämät vaatteet omikseen. Ilmeet, eleet, jokainen yksityiskohta tytön olemuksesta oli
niin lähellä todellisuutta kuin mahdollista. Hänellä oli jopa
Mirjan tytölle joskus syntymäpäivälahjaksi antama kaulakoru,
jonka Zyrbop oli unohtanut kupoliin, mutta jota oli usein käyttänyt.
”Helsingin kupolin kansalaiset”, tyttö sanoi äänellä, joka
oli Zyrbopin. ”Minä olen Zyrbop Lehtonen. Saatatte tunnistaa
minut henkilönä, jonka hallitus murhasi julmasti Pasilan teleportaatioasemaan tehdyllä pommi-iskulla. Tuota osaa tarinasta
teille ei kerrottu, mutta se on kuitenkin totta.”
Videon Zyrbop astui askeleen eteenpäin.
”Edustan vallankumouksellisten ryhmää, joka koostuu tuhoutuneiden Vantaan ja Espoon kupolien henkiinjääneistä.
Niistäkään te ette hallituksen törkeän totuudenmuuntelun
vuoksi tiedä, mutta pian saatte nähdä todisteita – me vallankumoukselliset aloitamme piakkoin avoimen sodan Helsingin
kupolia vastaan.”
Videon tyttö astui vielä yhden askeleen eteenpäin, ja nyt
kaikki erottivat huonosta kuvanlaadusta huolimatta tämän kasvoilla olevan ilmeen.
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Se oli viha.
”Emme lepää, ennen kuin viimeinenkin jäänne Helsingin
ylivallasta on murskattu. Me emme ota kupolia haltuumme ja
muokkaa mieleiseksemme – me pommitamme, me tuhoamme,
me murskaamme jokaisen rakennuksen ja teloitamme jokaisen
kupolin asukkaan riippumatta siitä, mitä mieltä he vallanpitäjistään ovat.”
Video loppui äkillisesti, kun kohina voimistui ja peitti alleen kaiken muun. Videolla puhuneen tytön siluetti sulautui
artefakteihin, ja sitten seurasi pimeys.

Luku 28
”Z-zyrbop?”
Hanna tunsi olevansa melko lähellä pyörtymistä ja joutui
laskeutumaan kyykkyyn, jottei niin tapahtuisi oikeasti.
”Tuo ei...” Aaron aloitti ja pudisti päätään. ”Viis mistään
hallituksen vakoilusta! Tuon videon sisältö ei voi pitää paikkaansa. Minä olen ollut läheisessä yhteistyössä kapinallisten
kanssa, ja he eivät... me emme tavoittele Helsingin kupolin tuhoa, vain sen hirmuhallinnon syrjäyttämistä. Tuo ei voi olla
oikea Zyrbop!”
”Mikä... mikä muukaan se olisi?” Hanna henkäisi. ”Mistä
sinä muka voit tietää, mitä kapinalliset haluavat?”
”Minä olen asunut heidän tukikohdassaan!” Aaron sanoi.
”Minä tunnen henkilökohtaisesti kuvernööri Raution, joka johtaa kapinallisliikettä. Lisäksi he ovat kapinallisia, eivät mitään
maailmantuhoajia. Tuo... tuo on ovelaa hallituksen propagandaa.”
”Luuletko niin?”
Hanna nousi ylös ja katsoi Aaronia tiukasti suoraan silmiin.
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”Voitko sinä vakuuttaa minulle, ettei Zyrbop ole voinut sekaantua mihinkään tuollaiseen?”
”Minä vakuutan”, mies sanoi.
”Mistä sitten on kyse?” Hanna ihmetteli. ”Minä tunnen tyttäreni, ja videon henkilö oli kiistattomasti hän ainakin ulkonäöllään. Hänellä oli yllään Zyrbopin vaatteeita, hän puhui täysin samalla äänellä kuin Zyrbop, hänen eleensä ja ilmeensä olivat identtisiä. En keksi mitään muutakaan vaihtoehtoa. Entä jos
hallitus on kaapannut Zyrbopin ja pakottaa häntä esiintymään
propagandavideolla?”
”Tuo mahdollisuus täytyy ottaa vakavasti huomioon”, sanoi Aaron. ”Luulen, että kapinalliset tietävät, jos noin on käynyt. Meidän on otettava yhteys heihin. Lähdetään.”
”Toimitukseenneko?”
”Ei sinne. Niin salaista toimintaa ei voi pyörittää hallituksen nähden. Meillä on kaikki vähemmän julkinen Café Ydinsodan kellarissa.”
”Vai niin”, sanoi Hanna. ”Kiirehditään sinne sitten.”
He jatkoivat kävelyä, mutta yhtäkkiä Aaron pysähtyi ja vilkaisi taakseen. ”Mikä tuo neuroverkkoprototyyppi on, Hanna?”
”Ai tuo”, neuroverkkologi sanoi. Hänkin oli täysin unohtanut Beta Yhden olemassaolon. ”Se on vain yksi prototyyppi.
Laitoksen edistynein.”
”Luuletko, että sen muistiin voi olla tallentunut neuroverkkolaitoksen salaisuuksia? Sellaisiakin, joista sinä et tiedä, tarkoitan.”
Hanna mietti hetken. Jos se jalosti itseään jatkuvasti kuuntelemalla ympärillä olevien ihmisten keskusteluja... No, ainakin
teoriassa se oli mahdollista? Johtaja piti varmasti salaisia puhe-
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linkeskusteluja muiden laitosten johtoportaiden kanssa, ja niihin neuroverkkologin ylennys ei tarjonnut pääsyä.
”Sen muistista voi löytyä jotain tärkeää”, arvioi Hanna.
”Otetaan mukaan. Seuraa, Iskyateb.”
”Seu... raan.”
”Ja jos kuvittelit, että videon Zyrbop voi olla neuroverkko”,
sanoi Hanna kiihdyttäessään kävelyvauhtiaan, ”niin saatat nähdä, etteivät ne ole lainkaan sillä tasolla. Tuossa on paras, mihin
ne pystyvät.”
Aaron nyökkäsi hitaasti, kun näki Beta Yhden kompastuvan
pikkukiveen.

Jari oli katsomansa videon sisällöstä suorastaan järkyttynyt.
Kuinka Zyrbop oli vielä hengissä? Ja kuinka oli mahdollista,
että vallankumoukselliset olivat värvänneet hänet leiriinsä?
Ainakin kaksi asiaa oli varmaa – hallitus oli ollut oikeassa
halutessaan hankkiutua eroon Zyrbopista, ja Hanna oli ollut
väärässä tahtoessaan toisin. Nyt Jari osasi uuden tiedon valossa
myös tarkastella aivan erilaisesta näkökulmasta väitteitä siitä,
että Hannakin olisi vallankumouksellisten puolella.
Jarin puhelin soi. Hän veti sen esiin ja vastasi.
”Näitkö useissa uutislähteissä julkaistun videon?” kysyi johtaja. ”Suunnitelmamme on pantava heti toimeen. Hanna Lehtonen saapuu pian kahvilaan mukanaan eräs toinen, joka on
myös kapinallisten puolella. Hankkiudu heidän seuraansa, ota
selville niin paljon tietoa kuin mahdollista ja valmistaudu toimimaan, kun soitan uudestaan. Onhan sinulla ase?”
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Jari tarkisti taskunsa. Minikokoinen energiapistooli oli yhä
tallella, ja hän uskoi muistavansa sen käyttöohjeet.
”Kaikki kunnossa”, totuudenmuuntelulaitoksen työntekijä
vakuutti.
”Hyvä”, sanoi johtaja, ja katkaisi puhelun.

Hanna ja Aaron astuivat sisään Café Ydinsotaan. Se oli viihtyisä rakennus ja muutenkin yksi kupolin harvoista kahviloista,
joten neuroverkkologi ja Anita olivat käyneet siellä melkein joka päivä, ellei jotakin yleisasinointineuroverkon prototyyppiä
ollut lähetetty hakemaan kahvia, mutta hän ei olisi ikinä arvannut, että se kätkisi sisäänsä kapinallissympaattisten toimipaikan.
Hän ei olisi myöskään arvannut erästä toista asiaa: sitä, että
hänen miehensä oli paikalla.
Jari Lehtonen istui eräässä pöydässä ja selaili jotakin aikakauslehteä.
Hanna ei ollut ihan varma, mitä hänen teki mieli tehdä.
Lyö naamaan, juokse pois, aja Jari pois tai jokin edellä mainittujen yhdistelmä kuulostivat kaikki vakavasti otettavilta vaihtoehdoilta.
”Jari!” neuroverkkologi päätyi huudahtamaan. ”Mitä sinä
täällä teet?!”
”Minä...” totuudenmuuntelulaitoksen työntekijä sanoi.
”Minä olen pahoillani kaikesta, ja...”
”Ei onnistu”, Hanna sanoi. ”Minulla on täällä tärkeä yksityistapaaminen, joten saat luvan poistua. En ole halunnut nähdä
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sinua pitkään aikaan, ja sama arvio pätee tästäkin hetkestä lähtien. Poistu, ole hyvä.”
”Minä voin selittää”, mies sopersi.
”Jos haluaisin kuunnella selityksiäsi, olisin varmaankin jo
maininnut asiasta. Mene, ennen kuin saat katua!”
Jari nousi pöydästä. ”Hanna, anna minä...”
”Ei!”
”Enkö voi edes...”
”Et voi! Sinulla oli jo monta mahdollisuutta osoittaa, että
pidät minusta enemmän kuin hallituksesta, ja käytit niistä viimeisen kieltämällä meidän lapsemme olemassaolon! Älä väitä, että se
olisi mikään virhe tai pieni erehdys. Sinä kielsit meidän lapsemme olemassaolon!”
”Etkö nähnyt äskettäin ilmestynyttä videota?” Jari ärähti.
”Zyrbop on nyt vallankumouksellisten puolella, ja... ja... ja niin
olet sinäkin, Hanna.”
”Uskomatonta”, neuroverkkologi sanoi. ”Sinäkö et aio edes
esittää, että välittäisit jostakin muusta enemmän kuin valtiosta?
Edes meidän perheestämme? Painu ulos, tai en vastaa seurauksista.”
”Minä...”
”Mitä sanaa et ymmärtänyt?”
Sen jälkeen Jari ei vastannut enää mitään, luikki vain mahdollisimman nopeasti ulos.
”Ja mistähän tuossa oli kyse”, kysyi Aaron. ”Jos ei mistään
tärkeästä, niin mennään suosiolla kommunikaatiolaitteiden ääreen. Tiskin takaa.”
He kävelivät tiskille, ja Aaron nyökkäsi merkitsevästi perheriitaa todistaneelle myyjälle. He astuivat sisään takahuoneeseen, joka oli täynnä pahvilaatikoita, oletettavasti pikakahvien
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tai muiden juomien valmistamiseen. Ruokaa ei tainnut muussa muodossa enää ollakaan kuin ikuisesti säilyvissä kapseleissa,
jotka sitten avattiin ja kuumennettiin valmiiksi aterioiksi.
Aaron viitoitti Hannaa alas portaita.
”Täällä ovat yhteydenpitovälineet”, hän sanoi ja avasi kellarin oven.
Tämä huone oli huomattavasti hämärämpi, ja sitä valaisi
vain yksi kattolamppu. Ahtaassa tilassa oli pari tuolia sekä työpöytä, jolla lepäsi iso joukko tietokoneita.
”Otan yhteyden, niin pääsemme kysymään Zyrbopin tilanteesta”, ilmoitti Jari ja asettui erään näytön ääneen. Hän näppäili sisäänpääsykoodin ja syötti terminaaliin pitkiä komentosarjoja. ”Virallisesti tätä käytetään vain kahvilan byrokraattisiin
asioihin, ja oikeastaan sitä käytetäänkin niihin. Salauksien takana on kuitenkin yhteys kapinallisten päätietokoneeseen. Olemme aika varmoja, ettei tätä yhteyttä voi kuunnella, tai ainakaan
hallitus ei ole vielä tappanut kaikkia osallisia. Yhteydenpito lienee turvallista, siis.”

Xcvbn:n ja Dfghj:n makuuhuoneeseen laskeutui täydellinen hiljaisuus, kun video oli päättynyt ja holonäytön käyttöliittymä
palannut uutisartikkeliin, jonka yhteydestä he olivat videon katsoneet.
”Katso, kerrotaanko uutisessa mitään muuta videosta”, pyysi Zyrbop, joka oli tullut kiusallisen tietoiseksi siitä, että kaikki
huoneen silmäparit osoittivat kohti häntä.
Dfghj teki työtä käskettyä. ”Ei taideta kertoa... Tässä väitetään, että video oli lähetetty kapinallisten... tässä meitä kutsu-
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taan ’vallankumouksellisiksi’... toimesta, mikä nyt ainakin varmistaa, ettei siinä ole mitään perää.”
”Ainakin?” Zyrbop parahti. ”En ymmärrä, miten hallitus
on tehnyt tuon videon, mutta vakuuttava se ainakin oli! Kaikki
Helsingin kupolissa uskovat tuon aitouteen!”
”Ei murehdita sitä liikaa. Sen... sen tiedämme, ettei tuo ole
oikea Zyrbop”, mutisi Xcvbn. ”Mikäs se sitten muka on? Ovatko tietokonegrafiikat jo niin kehittyneitä, että tuollaisia voisi
tehdä? Kuka tietää?”
”Epäilen vahvasti”, sanoi Webs. ”Kukaan ei ole kehitellyt
animaatiotekniikoita viime vuosina. Valtion 3d-animoidut hirveät lasten propagandavideot ovat hyvä osoitus teknologian tasosta. Elokuvia tuotetaan yhä jonkin verran, mutta niiden erikoistehosteet eivät ole lainkaan vakuuttavia. Kyllä minä laskisin
ainakin tietokonesimulaation pois mahdollisuuksista.”
”Mitä muutakaan niitä on?” kysyi Zyrbop. ”Eihän... eihän
valtio osaa kloonata ihmisiä?”
”Ei osaa”, vahvisti Webs. ”Bioteknologia on kehittynyt hurjasti viime vuosina, mutta valtio ei pysty luomaan tyhjästä uutta elämää. Orgaaninen aines käyttäytyy huonosti myös aineenergiamuuntajien kanssa, ja oikeastaan vain tarkasti määriteltyjä tuotteita, kuten teknologiaa, pystytään luomaan tyhjästä.
En usko, että hallitus edes osaa vielä skannata kokonaista eliötä
ja 3d-tulostaa niitä mielin määrin.”
”Mitä enää on jäljellä?” kysyi Xcvbn. ”Hei Webs, sinähän
olit töissä neuroverkkolaitoksella? Kykenevätkö neuroverkot
vielä tuohon?”
”Ai täysmittaiseen ihmisen jäljittelyyn?” naurahti Webs. ”Eivät mene lähellekään. Jos hallituksella olisi noin edistynyttä
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neuroverkkoteknologiaa, kaikki ongelmat olisi jo ratkaistu. Esimerkiksi mitään hienoa neuroarmeijaa ei tarvitsisi kehittää; siitä vaan tulostelemaan noin aidon ihmismäisiä robottiklooneja ja kouluttamaan niitä sotilaiksi. Edistyneimmät ihmismäiset
prototyypit eivät olleet edistyneet kovin pitkälle sinä aikana,
kun minä olin vielä laitoksen salaisella osastolla oikealla nimelläni.”
”Entä jos kuvattiin ensin pätkä näyttelijällä ja sitten editoitiin neuroverkolla?” ehdotti Dfghj.
”Hieman todennäköisempä”, myönsi Webs. ”Mutta ehkäpä meidän ei pitäisi keskittyä siihen, kuinka video tehtiin, vaan
siihen, mitä hallitus sillä haluaa. Selvästi ainakin uskotella kansalle, että kapinallisliike ei aja kaikkien etua.”
Xcvbn nyökkäsi. ”Lisäksi nyt emme voi käyttää Zyrbopia
kapinallisikonina. Ehkä suunnitelma siitä vuosi jotenkin hallitukselle?”
”Ehkä”, arvioi Anita.
Hänen puhelimensa soi.
Neuroverkkologi puhui lyhyen puhelun ja sulki sitten laitteen. ”Lähdetään. Kuvernööri odottaa.”

Konsta ei ollut ihan varma, mitä juuri katsomastaan videosta
ajatella.
Hän häipyi nopeasti paikalta ja väisti happovuokkotyttöjen esittämät kysymykset siitä, oliko Zyrbop sittenkin elossa ja
miksi hän kannatti vallankumousta. Konstasta alkoi jopa tuntua, että nyt olisi viisainta jättää päivän toinen tehtiö väliin ja
mennä kotiin seuraamaan tilanteen kehittymistä.
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Näköjään joku toinenkin oli sitä mieltä, että hänen kuuluisi tehdä niin. Tehtiöministeri Koskelalta tuli viesti, ilmoitti
Konstan holonäytön ärsyttävä naisääni.
Opiskelija Konsta Lehtonen
Poistu välittömästi Helsingin yleistehtiöstä. Siirry kotiisi tavanomaisia
teleportaatioreittejä käyttäen. Ohjeiden noudattamisesta on luvassa tehtiökorvauksia.
Tehtiöministeri Saara Koskela
Konsta oletti, että tehtiöministeri tiesi parhaiten, mitä hänen kuuluisi tehdä, ja kiiruhti Helsingin yleistehtiön oville. Sentään niitä ei tehtiön tiukoista aikatauluista huolimatta suljettu
pysyvästi muina kuin sisääntulo- ja poistumisaikoina, vaan hätätapauksessa oli mahdollista pyytää henkilökuntaa avaamaan
ovi.
”Konsta Lehtonen täällä”, hän sanoi mikrofoniin tehtiörakennuksen ovella. ”Avaisitteko oven? Minulla on, ööh, tehtiöministerin määräys poistua.”
Mitään ei vastattu, mutta onneksi ovet kuitenkin aukaistiin.
Jos hänellä ei olisi ollut kova kiire ja jonkinasteinen paniikki,
Konsta olisi ilahtunut suuresti siitä, että moinen tekosyy tehosi
tehtiöstä poistumiseen milloin tahansa. Henkilökunta oli selvästi huomannut, että hänellä oli yksityisiä keskusteluja tehtiöministerin kanssa.
Konsta lähti kulkemaan kohti lähintä teleportaatioasemaa.
Kadut olivat armollisen autioita, eikä näkynyt ihmisiä, jotka
olisivat esittäneet lisää kiusallisia kysymyksiä.
Tai niin hän luuli, kunnes vastaan tuli mustiin pukeutunut
mies.
”Konsta Lehtonen?”
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Konsta oli aika varma, ettei hänen kannattaisi myöntää
identiteettiään, mutta miehen silmälasien alle kätketty ilme oli
niin pahaenteinen, että hän nyökkäsi vaistonvaraisesti.
Ja silloin mies ampui häntä.

Luku 29
Kaupungintalo oli ainakin muita rakennuksia isompi, arvioi
Zyrbop. Se näytti myös hieman yksityiskohtaisemmalta sekä koristeellisemmalta kuin luolan arkkitehtuurin yleinen taso, mikä
saattoi johtua vaikka mistä – ehkä hallitus oli suostunut koreuteen pitääkseen kuvernöörin tyytyväisenä, tai ehkä mies itse oli
halunnut osoittaa vaikutusvaltaansa. Selitys oli varmasti mielenkiintoinen, mutta sen selvittäminen ei ollut kaikista olennaisinta juuri nyt.
”Sisään vaan”, sanoi Webs ja avasi oven. ”Tulkaapas. Johdatan teidät kuvernöörin toimistoon.”
Rakennuksen eteisen seinillä roikkui erilaisia maalauksia muotokuvista maisemiin. Tehtiö opetti taidehistoriaa ja
-tulkintaa ehkä kaikista osa-alueistaan vähiten, joten Zyrbop
ei osannut sanoa, olivatko kuvat historiallisten taiteilijoiden
tuotantoa vai oliko ne maalattu luolassa. Helsingin kupolissa
ei ainakaan liiemmin harjoitettu maalaustaidetta, mutta ehkä
nämä oli maalattu paikan päällä tai sitten löydetty vanhan
Helsingin raunioista.
363
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He harppoivat huoneen päähän ja saapuivat mahonkisille oville, jotka Webs työnsi auki. Toimisto jatkoi samanlaisella
arkkitehtuurillisella tyylikkyydellä: oli kuvioitua tapettia, muutama maalaus sekä tietenkin kirjahyllyjä.
Kuvernööri istui työpöytänsä ääressä ja näytti perin huolestuneelta. ”Istukaa”, hän kehotti.
He istuivat tuoliriville huoneen oikeassa laidassa.
”Tilanne on äärimmäisen vakava”, kuvernööri sanoi. ”Vaikuttaa siltä, että Helsingin kupolin hallitus sai tiedon propagandasuunnitelmistamme ja onnistui pilaamaan ne täysin. Vaikka jakaisimmekin oikeaa tietoa aikeistamme, hukkuisi se väistämättömästi hallituksen valheiden alle.”
”Mitä sitten voidaan tehdä?” kysyi Webs. ”Ei kai koko
kapina-ajatusta näin vain voi hylätä.”
”Kapina ja siihen liittyvä aseellinen sodankäynti tapahtuvat
yhä”, kuvernööri vakuutti. ”Meidän pääprioriteettimme vain
muuttuu – ensisijaisesti on iskettävä hallituksen tiedotuslaitoksiin ja muihin mediaa hallitseviin kohteisiin. On elintärkeää,
että meillä on luotettava tapa jakaa kupolin kansalaisille tietoa.
Ilman sitä konfliktista tulee paljon pidempi ja verisempi kuin
on tarpeen.”
”Hallitukselta aika ovelaa”, kommentoi Xcvbn. ”Nyt sodassa koko kupolin väen käy huonosti, ja voi olla, ettei uusi hallintomme saa lainkaan kannatusta. Nerokkaasta kapinallisuuden ja kupolin epäoikeudenmukaisuuden symbolista tehdäänkin kansalaisten suurin vihollinen.”
”Se on todellinen riski”, myönsi kuvernööri. ”Siksi päätimme aloittaa hyökkäyksen välittömästi, ennen kuin lisää vahinkoa ehtii tapahtua. Vakoojamme turvallisuuslaitoksella lähetti
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huolestuttavaa tietoa. Vaikuttaa siltä, että hallitus suunnittelee
kupolin laajaa pommitusta ja tietenkin asettaa sen meidän teoksemme.”
”Mitä!” kauhisteli Dfghj. ”Ovatko he ihan hulluja?”
”Valitettavasti tilanne näyttää juuri siltä”, sanoi kuvernööri. ”Presidentti Buts mieluummin tuhoaa yhteiskuntansa kuin
antaa sen meidän käsiimme. Toivoa ei kuitenkaan ole vielä menetetty. Jos saamme uutistoimistot haltuumme ja kykenemme
vastaamaan hallituksen propagandaan, voi olla, että kansa kääntyykin lopulta valtiota vastaan. Neurosotilaisiin tämä taktiikka
ei tietenkään tehoa, mutta kuvittelisin, että vahinko hallituksen
tärkeimpiin infrastruktuureihin lamauttaa lopulta myös ne.”
”Kuinka paljon neurosotilaita todella on? Pitikö Butsin tiedonanto paikkansa?” kysyi Zyrbop, ja kaikki kääntyivät katsomaan kohti häntä. ”Äitini valitteli aina siitä, kuinka huonosti kaikki neurotuotteet toimivat. Pidän epätodennäköisenä sitä, että hallitus onnistuisi rakentamaan hirveän suuren määrän
niitä näin pienellä varoitusajalla.”
”Varoitusaika ei välttämättä ollut pieni”, huomautti kuvernööri Rautio. ”Näin laaja tietovuoto kertoo, että aiemmin turvallisina pidetyt kommunikaatiokanavat olivatkin turvattomia.
Hallituksen on täytynyt seurata tietoliikennettä täällä pidempään, mutta kuinka laajasti, sitä emme tiedä.”
”Lähetetäänkö armeija liikkeelle siis pian?” kysyi Webs.
”Matkaan menee ainakin vuorokausi kartoittamaani reittiä
pitkin.”
”Sotilaat pakkaavat jo tavaroitaan”, vastasi kuvernööri.
”Marssi alkaa huomisaamulla. Sitä ennen minä voin näyttää teille erään asian. Varastamasi videonauha käytti erittäin
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vanhaa tallennusmuotoa, Webs, mutta sen muuntaminen modernimpaan tiedostoformaattiin onnistui. Paljastunut tieto
on... no, yllättävää. Lienee parasta, että katsotte itse.”
Kuvernööri painoi kaukosäätimen nappia, ja huoneen valot himmenivät. Projektori heijasti vasemmalle seinälle suorakulmion mallista mustaa videokuvaa.
Vain Elämää -avaruustuotantokausi 2017, ilmoittivat valkoiset
kirjaimet.
Sitten ruudulle ilmestyi televisiostudio, jossa mustaan iltapukuun pukeutunut nainen hymyili kameralle. Taustalla pyöri
huonolaatuinen kolmiulotteinen mallinnus maapallosta.
”Noniin, tervetuloa seuraamaan suoraa Vain Elämää lähetystä ulkoavaruudesta!” sanoi nainen. ”Ensiksi haluaisin
henkilökohtaisesti kiittää Yhdysvaltojen hallintoa siitä, että Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA myytiin Suomelle.
Itse asiassa entinen Kansainvälinen avaruusasema, nykyinen
Vain Elämää -avaruusasema ja siihen telakoitunut sukkulamme
ovatkin ainoita aktiivisessa käytössä olevia avaruustutkimusvälineitä koko maailmassa! Annetaanpa meille siitä apolodit.”
Kamera siirtyi näyttämään villisti taputtavaa studioyleisöä.
Sen jälkeen näytettiin terveiset Yhdysvaltain hallinnolta; ne alkoivat sanoilla ”Vain Elämää on tosi huono ohjelma! Jonne
Aaron on hirveä artisti – ei osaa laulaa! Surullista!”
”Tänään on vuorossa Maija Vilkkumaan päivä”, jatkoi juontaja. ”Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa häshtägillä
#vainelämää. Paras selfie palkitaan upouudella hevosharjatrimmerillä!”
”Niin retroa”, mutisi Xcvbn. ”Mikä helvetti on muuten selfie?”
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”Selviöitä kutsuttiin joskus sellaisiksi”, selitti Webs.
”Ahaa.”
Sillä välin juontaja oli siirtynyt selittämään lisää vilkkaasta keskustelusta sosiaalisessa mediassa. Usein käsiteltyjä aiheita
olivat kuulemma Maija Vilkkumaan rohkea asu, Jonne Aaronin
traaginen menehtyminen avaruuskävelyllä sekä Juha Sipilän läsnäolo siitä huolimatta, ettei tämä ollut oikeasti laulaja.
Ehkä tuotantoyhtiö oli ajatellut, että tunnettujen henkilöiden tai paperinohuiden karikatyyrien heistä lisääminen ohjelmaan oli loistava tapa tehdä pätevää yhteiskuntakritiikkiä vähällä vaivalla.
”Sitten voisimmekin käydä katsomassa, mitä hauskaa ohjelmaa Maija keksi muille tähdille”, sanoi juontaja.
Kuva vaihtui avaruusaseman sisätilaan. Maija Vilkkumaan
asu oli näemmä rohkea lähinnä siksi, ettei se vaikuttanut suojaavan kovin hyvin ulkoavaruuden säteilyltä, pienkappaleilta,
reptiliaaneilta ja muilta uhilta.
”Kun täällä avaruudessa nyt kerta ollaan”, sanoi Vilkkumaa,
”niin mä aattelin että voitais käydä avaruuskävelyllä!”
”Oho!”
”Vau!”
Seurasi lyhyt montaasi, jonka aikana laulajat ja Juha Sipilä epäonnistuivat useasti avaruuspukujensa pukemisessa. Maija
Vilkkumaa pysyi rohkeassa asussaan.
Sitten tähdet pääsivät tutkimaan Vain Elämää -avaruusaseman ulkopintaa.
”Hups!” sanoi Jonne Aaron katkaistessaan vahingossa jonkin antennin. ”Voi samperi, toivottavasti ei ollu mikään tärkeä.”
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”Minä en edes tiedä, mitä minä täällä teen”, mutisi Juha
Sipilä ja tuijotti haikeana kohti taustalla näkyvää maapalloa.
”Toivottavasti hallitus pystyy–”
Puolankalaisen insinöörin pohdinnan keskeytti ”AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!”, jonka katsojat olettivat Jonne
Aaronin kuolinhuudoksi.
”Ja mikäs helvetti tuo oli?” kysyi naisääni taustalta.
”Ei ollut reptiliaani, ei ollut”, sanoi Sipilä nopeasti. ”Eihän
niitä edes ole olemassa. Nyt voisikin sitten herra kameramies
lopettaa kuvaamisen.”
Kameramies lopetti kuvaamisen, ja studio palasi takaisin
ruutuun.
”Nyt kun tähdet ovat saaneet tarpeeksi raitista–” aloitti
juontaja, mutta huuto yleisöstä keskeytti hänet: ”Mikä tuon
Jonne Aaronin tappoi? Mie näin jotain vihreää!”
”Nyt kun tähdet ovat–” aloitti juontaja uudestaan, mutta
tällä kertaa samamiesääni huusi jotain epäselvää vartioiden tartuttua häneen kiinni.
”Nyt kun–”
”MIE NÄIN JOTAIN VIHREÄÄ!!!”
”Nyt–”
”EIKÖ TÄÄLLÄ PERKELE OLE ENÄÄ EDES SANANVAPAUTTA?”
Viimein huudot vaikenivat, kun turvamiehet olivat ilmeisesti saaneet raahattua liikaa sanoneen studioyleisön jäsenen ulos.
”Nyt meni juonto vähän pilalle”, mutisi juontaja harmissaan, mutta pakotti hymyn kasvoilleen. ”Eipä mitään! Siirrytään kuuntelemaan illan ensimmäinen musiikkiesitys.”
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Ruudun näkymä vaihtui takaisin avaruusasemalle. Jonne
Aaron veti sielunsa pohjasta kiihkeää tulkintaa kappaleesta
”Kissavideoita”, ja muut kuuntelivat haltioituneena. Maija
Vilkkumaa kyynelehti, mikä saattoi tosin johtua myös jonkinlaisista vammoista avaruuspyrähdyksen aikana, sillä joka
puolella laulajan kehoa oli sideharsoa.
”Mitä helvettiä”, huudahti Juha Sipilä yhtäkkiä ja nousi seisomaan. ”Mitä helvettiä!”
Puolankalainen insinööri nosti kätensä hätääntyneenä ilmaan ja peruutti häntä vastaiselle seinälle.
”Tämä kappale on kuules nyt ironinen”, sanoi Maija Vilkkumaa ärtyneesti. ”Kyllä minä osaan–”
”No ei kun katsokaa ikkunasta ulos!”
Niin tähtien kuin kamerankin katseet suuntautuivat Sipilän
osoittamalle ikkunalle avaruusaseman seinässä. Jonne Aaronin
suusta pääsi viimeinen järkyttynyt ”kissavideoita”, ja bändikin
lopetti soittonsa.
Siitä ikkunasta olisi normaalisti näkynyt maapallo. Se näkyi
nytkin, mutta laulajien ja puolankalaisen insinöörin kotiplaneetan yllä oli ydinräjähdysten aalto. Jokainen manner, jokainen valtio sai osansa.
”Voi helvetti”, mutisi Sipilä kauhuissaan. Muut yhtyivät
mielipiteiseen.
”Hmm”, sanoi naisääni mietteliäästi. Kaikkien katseet kääntyivät nyt kohti valkoiseen iltapukuun pukeutunutta laulajatarta, joka osoitti kohti lavan keskeytynyttä esitystä. ”Meillä on
välittömämpikin ongelma. Kuinka Jonne Aaron on nyt laulamassa, jos hän menehtyi äskettäin avaruuskävelyllä?”
Jonne Aaron sähisi takaisin.
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”Sulje kamera”, nainen sanoi ja vilkaisi tuimasti taakseen.
”Sulje se. Kiinni.”
Kuului muutama laukaus ennen kuin videokuva tummeni
kokonaan pois.
Sitten video alkoi taas. Tällä kertaa se näytti ahdasta komeroa, mutta saattoi päätellä, että oltiin yhä avaruusasemalla:
läsnä oli samaan iltapukuun sonnustautunut nainen, joskin hänen vaatteensa oli tahriintunut vihreästä verestä.
”Saimme vale-Jonnen taltutettua”, nainen sanoi tylsistyneellä äänensävyllä, jolla joku toinen olisi saattanut kuvata päivän
säätilaa. ”Kärsimme kuitenkin runsaasti mies- ja naisvahinkoja. Sinkosimme ruumiit ulkoavaruuteen siltä varalta, että sen
äpärän veri levittää jotakin tautia.”
Hän piti pohdiskelevan tauon ja tuijotti kohti kameraa poissaolevasti.
”Vaikuttaa kuitenkin siltä, että suurelle osalle maan asukkaista on käynyt köpelösti. Emme saa enää yhteyttä televisiostudioon tai mihinkään muuallekaan. Pienentynyt joukkomme
selviää mukaan otetuilla ruokavaroilla ainakin pari vuotta. Meidän on laadittavat toimintasuunnitelma. Vaikkei mitään olisi
tehtävissä sivilisaation hyväksi, on meidän ainakin yritettävä
pelastaa ihmiskunta.”
Kuva pimeni taas ja palasi takaisin samaan huoneeseen. Kameralle puhuva nainen oli sama, mutta tällä kertaa hänellä oli
yllään tahraton musta leninki. Hän piteli sylissään karttakirjaa.
”On kulunut puolitoista vuotta ydintuhosta”, hän sanoi.
”Petturuuden ja yleisen luottamattomuuden vuoksi selviytyjien
joukko on yhä kaventunut. Epätärkeää. Määrämme ei kuiten-
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kaan riittäisi ihmislajin säilyttämiseen. Ei, meidän on löydettävä maan päältä lisää selviytyjiä.”
Nainen avasi karttakirjansa ja selasi sivulle, joka esitteli kokonaiskuvan Euroopasta (kukaan videota katsovista ei tietenkään tiennyt, mikä ihme Eurooppa oli).
”Olemme tarkkailleet maan tilaa etäältä”, laulajatar sanoi,
”ja vaikuttaa siltä, että kaikista vähiten tuhoa sai osakseen...”
Hän asetti sormensa karttakirjalle.
”… Suomi. Päätimme etsiä käsiimme mahdolliset selviytyjät
ja perustaa uuden, uljaan yhteiskunnan. Lähdemme huomenna
paluumatkalle. Projekti Maailmanhenki alkaa.”
Nainen heitti karttakirjan välinpitämättömästi sivuun – se
jäi leijumaan avaruusaseman painottomuudessa – ja katsoi suoraan kohti kameraa.
”Jos tätä videota katsoo joku selviytyjä, tule välittömästi
kohti entistä pääkaupunkiseutua”, hän sanoi. ”Me perustamme uuden, paremman yhteiskunnan. Maailman, joka on vapaa
äskeisen tuhoon johtaneista virheistä.”
Hymy nousi naisen kasvoille.
”Sillä tarkoitan myös sitä, että se on vapaa epäpätevien johtajien ammattitaidottomuudesta.”
Kuva pimeni jälleen, mutta tällä kertaa seuraava otos sijoittuikin harmaaseen huoneeseen, jota joka puolella oli erilaisia
koneita ja laitteita.
Kameraa kohti ei enää katsonutkaan sama nainen, vaan valkoinen kissa.
”Maija Vilkkumaan hittibiisin innoittamana muutin itseni
edistyneellä bioteknologialla kissaksi”, se maukui. ”Pystyn näin
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tarkkailemaan uuden, uljaan yhteiskunnan toimintaa herättämättä ylimääräistä huomiota.”
Kissa nuolaisi tassuaan ja jatkoi puhetta.
”Lähetän tämän videon ympäri maailmaa jokaisella kanavalla, jonka vain keksin. Selviytyjät, jos teitä edes on: hakeutukaa välittömästi Suomen pääkaupunkiseudulle. Voin vakuuttaa, että asiamme ovat täällä paremmassa hoidossa kuin missään
muualla.”
Sitten video loppui, ja ruudulle ilmestyi vieraskielisiä sanoja, joita kukaan ei ymmärtänyt, sillä vieraita kieliä ei enää ollut.
Kuvernööri Raution toimistoon laskeutui huomattavan
täydellinen hiljaisuus.
”Tuosta voimme ainakin oppia sen”, sanoi kuvenööri lopulta, ”että jos näette valkoisen kissan, niin ampukaa se.”
Hiljaisuus jatkui.
”Mikä”, tiedusteli Xcvbn, ”on ’Suomi’?”
”Vanha nimitys Helsingille”, Webs selitti.
”Aha.”
Sen jälkeen kukaan ei enää sanonut mitään pitkään aikaan.
”Minä lähden nyt, ellei ollut muuta”, rikkoi Webs viimein
hiljaisuuden. ”Olemme jo käytännössä avoimessa kybersodassa
Helsingin kupolia vastaan, joten voisin käyttää koko arsenaalini
ja katsoa, mitä kaikkea saan valtion servereiltä kaivettua.”
”Voin tulla mukaan”, sanoi Dfghj.
”Minulla on menoa”, mutisi Xcvbn. ”Mene noiden mukaan, Zyrbop.”
”Kai minä voin”, hän myöntyi ja vilkaisi kohti maailman
kyvykkäintä hakkeria, joka nyökkäsi hyväksyvästi. Ainakin saan
tilaisuuden kysellä lisää, ajatteli tyttö; tilanteen kokonaiskuva
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oli yhä melko epäselvä, mutta jollakulla täällä saattoi olla vastauksia.
Zyrbop oli jo kävelemässä ovelle, jossa Webs ja Dfghj odottivat, kun ääni keskeytti hänen matkansa.
”Jää tänne hetkeksi”, pyysi kuvernööri Rautio. ”Minulla on
asiaa.”

Luku 30
Jari poistui kahvilasta ja huomasi vasta pari metriä käveltyään,
että puristi vieläkin kädessään kesken jäänyttä aikakauslehteä.
Hän mietti hetken, palauttaisiko sen, kuten kunnon kansalaisen
kuuluikin, mutta päätti lopulta jättää asian sikseen. Café Ydinsodan myyjä oli jo tuijottanut totuudenmuuntelijaa oudosti tämän poistuessa; lehden palauttaminen olisi vielä nolompaa.
Ja sitä paitsi hänen ex-vaimonsa saattaisi nähdä hänet uudestaan.
Kyse ei suinkaan ollut siitä, että Jari olisi unohtanut tehtävänsä – hän muisti mainiosti, mitä johtaja oli häntä pyytänyt
tekemään, ja osaisi varmasti luetella hallituksen propagandan
mukaiset perustelut Hannan yhteiskunnallisesta vaarallisuudesta kuin apteekin hyllyltä.
Pikemminkin häntä ei vain enää tehnyt mieli olla missään
tekemisissä asian kanssa. Olkoon Hanna uhka yhteiskunnan
tasapainolle; joku muu saisi pelastaa kupolin tällä kertaa. Eikö julkinen poliisi ollut olemassa juuri sitä varten, että järjestäytyneen yhteiskunnan vastustajat kohtaisisivat ansaitsemansa
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lopun? Mihin hänen verorahansa oikein menivät?
Niinhän asia oli: jos vakoilusta, joka oli ollut hänen toinen
tehtävänsä, ei tullut mitään, jälkimmäisen osan eli murhan saisi
suorittaa joku asiaan erikoistunut. Jari Lehtonen oli opiskellut
totuudenmuuntelijaksi, ja ellei koulutusohjelman kuvauksessa
ollut valehdeltu tosi pahasti, hänellä ei ollut oikeutta, siihen
vaadittuja kykyjä saati valtuuksia työtehtävään.
Itse asiassa hän voisikin jopa palauttaa lainapistoolin johtajalle välittömästi. Pitäkööt sen itsellään, hänen aseensa oli totuudenmuuntelulaitoksen työntekijänä aseista mahtavin eli tieto itse.
Se kuulosti järkevältä toiminnalta ja oli kaiken lisäksi sen
verran mekaanista tekemistä, ettei Jarin tarvitsisi ajatella mitään muuta, varsinkaan epämiellyttävämpiä asioita. Hän päätti
suunnata takaisin totuudenmuuntelulaitokselle suorinta tietä,
eli teleportaatiolla; siunattu keksintö teki sellaisista käsitteistä
kuin ”suorin tie” merkityksettömiä.

”Onnistuuko?” kysyi Hanna. Aaron, joka istui tietokoneen äärellä, näpytti erinäisiä komentoja hiljaisena ja tuijotti aina välillä terminaaliin piirtyvän palkin pidentymistä.
”Jätän viestin ja katson, onko ketään paikalla”, toimittaja
lopulta mutisi. ”Mistä haluat, että kysyn? Zyrbop lienee ainakin ilmeinen keskustelunaihe, vaikka se äskeinen video taitaakin valitettavasti merkitä, että valtio käyttää jo tytärtäsi omiin
propagandatarkoituksiinsa.”
”Kysy toki hänestä”, sanoi Hanna ja piti tauon. Hän tiesi
mainiosti, mistä muustakin hänen tulisi kapinallisille kertoa:
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neurosotilaista. Potentiaalisesti valtavasta armeijasta tappokoneita, jotka moninkertaistaisivat Helsingin kupolin aseellisen
voimakkuuden.
”Mitään muuta, ennen kuin lähetän tämän? Laitoin mukaan myös tiedustelun siitä, milloin alkaa tapahtua sotaisia
asioita.”
”No”, sanoi neuroverkkologi hitaasti. Ehkä hänen ei tarvitsisi paljastaa omaa osuuttaan tapahtuneeseen vielä? Varsinkaan,
kun sillä ei juuri nyt ollut mitään merkitystä – armeija oli jo olemassa, jos jalostusneuroverkko vain toimisi, ja se toimi päätellen siitä, ettei johtaja ollut käskenyt häntä korjaamaan sitä.
Jos kapinalliset haluaisivat myöhemmin tuomita hänet jostain, tuomitkoon – Hannan oli täytynyt valita sen ja lastensa
henkien välillä, ja sitä päätöstä hän oli valmis puolustamaan
vaikka kuolemaansa saakka.
Puhumattakaan siitä, että jalostusneuroverkon avulla neuroverkkolaitos voisi tehdä paljon hyvääkin.
Hanna avasi suunsa ja jatkoi: ”Tänään töissä kuulin huhuja
siitä, että juuri keksitty innovaatio voisi mahdollistaa neuroarmeijan nopean luomisen – presidentti Butsin mahtailusta tulisikin totta. Kyseessä on totta kai pelkkä huhu, ja voin käydä
tutkimassa sitä vaikka heti, mutta riski on hyvin todellinen.”
”Neuroarmeija?” kysyi Aaron kauhistuneena. ”Tarkoitatko... tarkoitatko neuroverkoilla toimivia mekaanisia sotilaita?
Se on totta vie vakava huhu!”
Hän kirjoitti viestin loppuun ja lähetti sen. Taas yksi latauspalkki kasvatti arvoaan puuduttavan hitaasti ja saavutti lopulta
täydellisen olemuksensa.
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”Kerroin, että käymme välittömästi tutkimassa asiaa. Ja jos
mahdollista, myös sabotoimassa koko operaatiota.”
”En olisi uskonut, että minusta tulisi sabotoija”, Hanna mutisi. ”Juurihan valitin itse siitä, että laitoksen salainen osasto
haittasi tahallisesti kuluttajakäyttöisten neuroverkkojen kehittämistä.”
”… vai niin”, sanoi Aaron epäuskoisesti. ”Tuosta tulisikin
hyvä lehtijuttu, jos valtio ei sensuroisi kaikkea. Miksi ihmeessä
noin tehdään?”
Hanna kohautti olkiaan. ”Ehkä hallitus halusi saada neuroarmeijan valmiiksi ennen kodinteknologiaa, jotta valtion viholliset eivät voisi tutkia sitä ja murtautua sotilaisiin. Sen lisäksi
on joitakin tosi salaisia ja hämäriä syitä, joiden vuoksi hallitus
haluaa estää sen, että tavallinen kansa saisi tietää neuroverkoista
mitään muuta kuin oli pakko.”
Hän mietti Absoluuttia, jota ei ollut koskaan nähnytkään,
ja sitä elintärkeää laskua, jota se johtajan selostuksen mukaan
laski. Kuinka suuri osa siitäkin tarinasta oli valhetta, ja jos nollasta poikkeava määrä, miksi valtio valehtelisi hänelle jostakin
sellaisesta? Mikseivät kupolilaiset saaneet tietää Absoluutin olemassaolosta; mitä laskua se laski, jos pelättiin, että joku haluaisi pysäyttää sen? Olihan johtaja puhunut merkityksestä koko
ihmiskunnan tasolla, ja Hanna epäili, haluaisiko joku todella
aiheuttaa haittaa koko ihmiskunnalle.
Olivathan he kaikki ihmisiä, niin kupolilaiset kuin kapinallisetkin.
”Ahaa”, sanoi Aaron. ”No, ei spekuloida sitä nyt, mutta luuletko, että voisimme soveltaa samanlaisia sabotaasimenetelmiä
neurosotilaisiin?”
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Hanna harkitsi hetken. Jalostusneuroverkon toimintaa voisi kai periaatteessa häiritä aikaansaamalla samanlaisia laitevikoja, jotka pakottivat sabotoidut prototyypir tekemään jotakin typerää, kuten huutamaan presidentti Butsin vastaisia iskulauseita; kaikki riippui siitä, kuinka pitkällä kehitys oli.
Mutta se ei ollut mitään muuta kuin silkka optimistinen
veikkaus. Pahimmassa tapauksessa, jossa liukuhihnat syöksivät
jo ulos valmiita neurosotilaita, mitään ei olisi enää tehtävissä.
”Voimme kokeilla”, sanoi Hanna varovasti, ”mutta en takaa, etteikö olisi jo liian myöhäistä.”
”No, voimmehan sittenkin tehdä jotain”, sanoi Aaron pienen tauon jälkeen. ”Neuroverkkolaitoksen johtaja päättänee
kaikesta ja pitänee hallussaan jonkinlaisia keinoja pysäyttää
koko juttu, lamaannuttaa kaikki neurosotilaat välittömästi.”
”Ja mitä teemme, jos hän ei suostu?”
”Kyllä hän suostuu”, sanoi Aaron ja veti takin sisältään esiin
pistoolin, ”jos käytämme tarpeeksi järeitä suostuttelukeinoja.”
Hän ojensi sen Hannalle.
”Ota tästä. Käytettäväksi vain, jos sotilaita todella on, emmekä voi estää niiden valmistamista mitenkään, mutta silloin
ei enää ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kapinallisten aseellinen ylivoima koostuu paristakymmenestä koulutetusta sotilaasta, mikä riittää, jos Helsingin joukkoihin kuuluu lähinnä pommitusdrooneja. Jos näin ei ole, ihmiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla.”
Hanna nyökkäsi. He olivat hetken sanomatta mitään; yhtä
hiljaa kuin heitä seurannut Beta Yksi, jota etänä ohjaava taho
piti huolen siitä, että robotti ainoastaan kuunteli, ei puhunut.
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”No, lähdetään”, Aaron sanoi. ”Vastausta ei tullut, joten ilmeisesti kukaan ei ole siellä juuri nyt linjoilla.”
Neuroverkkologi mietti hetken, protestoidako, jotta ehtisi
kuulla tyttärensä tilanteesta, mutta siinä Aaron oli oikeassa, että
heillä oli kiire. Jokainen sekunti voisi tehdä eron sen välille,
saisivatko he neuroverkkolaitoksen tuotantoketjun pysäytettyä
vai eivät.
”Lähdetään vaan”, myöntyi Hanna lopulta.
Pian he jo nousivat portaita, mutta kummaltakin jäi huomaamatta kellarin nurkkaan kätkeytynyt Beta Yksi. Kun kaksikko oli poistunut huoneesta, kojeen vapaa tahto aktivoitiin
jälleen, ja se kipusi askelmat kiireesti ehtiäkseen heidän peräänsä.

Jari astui totuudenmuuntelulaitoksen aulaan ja muisti, että hänen täytyisi ensin pyytää johtajalta keskusteluaikaa, jotta tämä
avaisi hänelle lukittuja ovia maan alla. Pyyntö hoitui pikaisella tekstiviestillä, mutta vastausta ei ollut tullut, kun totuudenmuuntelija oli odottanut pari minuuttia.
Mitä ihmettä oli voinut tapahtua? Oliko johtaja tauolla ja
liian laiska vastaamaan hänelle kieltävästi? Työpäivän pituus oli
määritelty laissa, joten töissä johtajan täytyi olla, mutta toisaalta
oli aivan mahdollista, että niin korkea-arvoiset henkilöt saivat
tehdä poikkeuksellisen pituisia päiviä.
Sen lisäksi oli tietenkin vielä se mahdollisuus, että johtaja
oli jotakin vakoilukanavaa pitkin – niitä Helsingin kupolissa
riitti – huomannut, että Jari oli epäonnistunut tehtävissään, ja
kieltäytyi siksi tapaamasta häntä.
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Ehkä hän palauttaisi aseen kuitenkin, sillä sen hallussapito rikkoi varmasti jonkinlaista lakeja. Jari ei ollut aivan varma
asiasta, sillä Helsingin kupolin lait eivät olleet julkisia, mutta
pistooli saattoi olla valtion omaisuutta, joten parempi pelata
varman päälle.
Hän käveli vastaanottotiskille.
”Anteeksi”, Jari sanoi sen ääressä tietokoneelle jotakin näpyttelevälle naiselle, ”mutta minulla olisi sovittu tapaaminen
johtajan kanssa. Hän ei kuitenkaan vastaa viesteihini. Voisinko
saada avainkortin lainaan?”
Virkailija havahtui jostain, jonka totuudenmuuntelija arvioi olevan tietokonepeli, ja katsoi häntä epäluuloisesti.
”Onko tästä mainintaa tietokannassa? Siinä tapauksessa järjestelmän pitäisi pystyä tunnistamaan sinut holonäyttösi avulla
ja avata ovet automaattisesti.”
Jari mietti hetken. ”Minä luulen, että asian turvallisuusluokitus on liian korkea.”
Nainen nyökkäsi ja ojensi kortin hänen käteensä.
Toisinaan oli kätevää asua yhteiskunnassa, jossa oli yleisessä
tiedossa, että jatkuvasti oli käynnissä salaisia hankkeita, joihin
sekaantuminen oli kiellettyä.

Neuroverkkolaitoksen aulassa oli hiljaista. Olisi saattanut luulla, että presidentti Butsin tiedonanto neuroarmeijasta olisi saanut toimittajat paikalle, mutta heidät oli kai häädetty pois; olihan projekti salaisen osaston.
Ja, no, sen lisäksi toimittajien valtava määrä oli saattanut
myöskin olla osa sabotaasitoimia, pohti Hanna.
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”Missä luulet, että neurosotilaita valmistetaan?” kysyi Aaron.
”Maan alla, mutta minulla on avainkortti. Seuraa”, käski
neuroverkkologi. He kulkivat muutaman käytävän läpi ja laskeutuivat parit portaat. Ketään ei tullut vastaan; Hannalle tuli
mieleen, että kaikki työntekijät oli saatettu pakottaa jäämään
kotiin nyt, kun laitoksella tapahtui jotakin salaista.
Eikä heistä nyt varsinaisesti hyötyä ollutkaan niin kauan,
kun johtajalla oli valtion määräys estää kuluttajakäyttöisten
neuroverkkojen valmistuminen.
Seinät olivat yhä täynnä neuroverkkoja hehkuttavia julisteita.
KATSO, KUINKA NEUROVERKOT VOIVAT HELPOTTAA ELÄMÄÄSI
WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI
EROON TELEPORTAATIOJONOISTA JA TÖIHIN NOPEAMMIN – OSTA NEUROAUTO!
NEUROAUTOTIEVERKOSTO VALMISTUU PIAN –
KATSO, MISSÄ ON KOTIASI LÄHIN YHTEYSPISTE
WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI/NEUROAUTOT
Neuroautot olivat erityisen surullisesti sujuva projekti, sillä vaikka itse tuote valmistuisikin nopeasti jalostusneuroverkon
ansiosta, niiden vaatima tieverkosto oli pahasti kesken – ja ilman sitä autoista ei ollut mitään hyötyä, sillä Helsingin kupolissa ei varsinaisesti ollut autoteitä.
Hanna oli kysynyt johtajalta asiasta, ja oli käynyt ilmi, että
valtio oli määrännyt maankäyttölaitosta hidastelemaan rakennusprojektin kanssa. Sitä hän ei ollut kertonut, miksi näin oli
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tehty, mutta sen seurauksena neuroautot saapuisivat markkinoille reilusti muita neurotuotteita myöhemmin, jos koskaan.
Pitiköhän hallitus vain ihmisten elämien vaikeuttamisesta, vai
oliko jokin salainen syy siihen, että kansalaisten haluttiin käyttävän vain teleportaatioverkostoa?
Neuroverkkologi päätti lisätä kysymyksen niiden listalle,
joita hän kysyisi, jos joutuisi uhkaamaan johtajaa aseellisesti.
He saapuivat huoneelle, jossa johtaja oli salaisen osaston
esittelykierroksen aikana kertonut, että erityisiä turvatoimia
vaativia tuotteita valmistettiin. Kuulemma neurosotilaiden testaaminen ja säilytys oli siirretty tänne myös siitä syystä, että
turvallisuuslaitoksen edustajat pääsisivät mukavasti paikalle
tunneleita pitkin.
”Toivotaan, että avainkorttini toimii”, mutisi Hanna. ”En
ole varma, pääseekö kaikilla näillä kaikkialle, mutta epäilen sitä
suuresti.”
Mutta ennen kuin neuroverkkologi oli ehtinyt kokeilla, tuttu ääni keskeytti hänet käytävän toisesta päästä.
”Se ei ole tarpeen, Hanna.”
Aaron veti aseensa välittömästi esiin nähdessään neuroverkkolaitoksen johtajan – varmaankin tunnistaen hänet jostakin
lehtikuvasta tai sitten olettaen tietävänsä jo miehen lausumasta
repliikistä, kenen joukkueessa hän pelasi. Hanna päätti tehdä
samoin.
Osapuolet seisoivat hetken paikallaan vain tuijottaen toisiaan.
”Saattanet huomata, että meillä on pistoolit, ja sinulla ei”,
sanoi Aaron. ”Mitä jos suostuisit kiltisti vastaamaan muutamiin kysymyksiin?”
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Johtaja naurahti. ”Muistanet itse, että laitosten johtajien kehot on varusteltu uusimmilla bioteknologian saavutuksilla, kuten kyvyllä ampua lasersäteitä ympäriinsä.”
”Tilanne on silti kaksi vastaan yksi”, tokaisi siihen Aaron.
”Se on väärä olettamus. Ah, selustansa tarkistamisen unohtaminen – kuinka klassinen virhe.”
He käännähtivät katsomaan taakseen, mutta sillä sekunnilla kuului laukaus, ja Aaron rojahti maahan. Hanna katsoi kauhistuneena sekä toimittajan kuolemaa että sitä, että ampuja oli
Beta Yksi.
Aika tuntui hidastuneen sen jälkeen, kun toimittajan keho oli törmännyt lattiaan ja lopettanut liikkumisen. Hän ei
huutanut hädissään, hengähtänyt yllättyneesti eikä edes sätkinyt kauhuissaan; kliinisen tarkka laukaus suoraan keskelle Aaronin päätä oli riittänyt lamauttamaan hänet täysin – siinä saattoi olla samanlaisia hermoverkkoja kuin salaisen poliisin käyttämässä aseistuksessa.
Hanna ei pystynyt tekemään mitään muuta kuin tuijottamaan näkyä tyrmistyneenä. Se ei tuntunut todelliselta. Mikään
ei tuntunut todelliselta.
Vain painajaiselta, josta hän pian heräisi.
”Beta Yksi on neurosotilaan prototyyppi”, sanoi johtaja.
Hanna huomasi, että robotin oikea käsivarsi oli auennut ja paljastanut sisältään pistoolin, joka osoitti nyt kohti häntä. ”Projekti ei kuitenkaan onnistunut täysin – koekappaleiden sotastrategiantuntemus jäi huonoksi, ja kyky tehdä tositilanteissa järkeviä valintoja puutteelliseksi. Sen vuoksi minulle myönnettiin
kallisarvoinen muistitikku, jonka avulla luoda laitteen parempi
versio, ja se on nyt viimein tapahtunut.”
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Hanna silmäili sekä johtajaa että Beta Yhtä tietämättä, kumpaa aseellaan osoittaa.
”Kaikki on täysin ansiotasi! Minä en aio tappaa sinua, Hanna – toki sillä ehdolla, ettet itse rupea väkivaltaiseksi. Suurin
ongelma neuroarmeijaprojektissa oli tarpeeksi kyvykkään neuroverkkologin löytäminen kehittämään jalostusneuroverkkoa,
mutta kaikki sujui täydellisesti. Projekti tuli valmiiksi tismalleen h-hetkeä varten. En aio sinulle pahaa; laske aseesi, Hanna.”
Ruumis Hannan vierellä lupasi todennäköisesti jotakin
muuta. Neuroverkkologi ei totellut, vaan lukitsi pistoolikätensä kohti johtajaa.
”Älä tee mitään epäviisasta”, mies kehotti. ”Olen vakoillut
sinua ja perhettäsi tarpeeksi tietääkseni, että sinussa on järkeä.
Konsta on hallussamme, ja kuolee, jos asetut projektin tielle.”
”Valehtelet”, Hanna sähisi.
”Jos niin epäilet, voin näyttää sinulle kuvallisia todisteita”,
myhäili johtaja ja napsautti holonäyttönsä päälle. ”Tyttäresi ehti valitettavasti karkuun, ennen kuin saatoin napata hänetkin
haltuuni, mutta Zyrbopille on ilmaantunut toisenlaisia käyttötarkoituksia. Hänkin voi elää, jos vain suostut yhteistyöhön.”
Hanna haukkoi henkeään, kun näki kuvan jonkin kidutuslaitoksen selliltä näyttävän lattialla viruvasta tajuttomasta Konstasta. Koruton kalustus, tummanharmaa väriskaala, vankkoja
kaltereita joka puolella – kaikki täsmäsi siihen vähään tietoon,
mitä laitoksen enimmäkseen salaisista toimitiloista oli julkisuuteen vuotanut.
”Miehesi, vaikka onkin täysin hyödytön, saa myös selvitä”,
jatkoi johtaja. ”Yritin selvittää todelliset aikeesi ja uhata sinua
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hänen avullaan, mutta suunnitelmani epäonnistui – ja nyt meillä on verta käsissämme, lattialla makaava sivullinen uhri. Minun ei olisi pitänyt koskaan luottaa Jari Lehtoseen. Mikä harmi,
että näin oli käytävä, mutta mikään määrä kuolemia ei ole liian
suuri, jos se merkitsee valtion tavoitteiden toteutumista.”
”Pysäytä sitten neurosotilaat ja estä sota”, Hanna aneli.
”Aseellinen konflikti tuhoaa kupolin.”
”Niin saa käydä, jos muuta vaihtoehtoa ei ole. Toistan pyyntöni: laske aseesi. Kaltaisesi asiantuntija ei ole resurssi, josta haluaisin hankkiutua eroon, vaikka oletkin viime päivinä toiminut hyvin arveluttavasti. Vielä voit tehdä parannuksen, Hanna;
vielä voit valita oikein.”
Mutta mitään muuta Hanna ei ehtinyt sanoa, sillä johtaja
teki klassisen virheen ja unohti varmistaa selustansa – ja hänen
takanaan joku teki parannuksen ja valitsi oikein.
Jari Lehtonen ampui.
Lasersäde lävisti johtajan pään, ja tämä kaatui eteenpäin kasvoillaan yllättynyt ilme. Uusimmat bioteknologialaitoksen hienoudet tämän kehossa eivät ehtineet aktivoitua, vaan mies, joka oli enemmän kone kuin ihminen, jäi makaamaan maahan
liikkumattomana, kykenemättä vastarintaan.
”Jari!” henkäisi Hanna. ”Mitä sinä..?”
”Tulin tapaamaan pomoani, ja...” mutisi Jari Lehtonen,
”ja... kuulin kaiken. Minä...”
”Viis siitä”, sanoi Hanna, ”meidän on päästävä pois. Ammuit väärän henkilön, jos pomoasi etsit, mutta se ei haittaa.”
Hän vilkaisi kohti Beta Yhtä, joka seisoi paikallaan välittämättä lainkaan ympäristön tapahtumista. Johtaja ei ollut liioitellut
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kuvatessaan sen sotastrategisia taitoja huonoiksi, tai sitten se oli
ohjelmoitu toimimaan vain hänen digitaalisesta käskystään.
”Oman pomoni minä ammuin”, sanoi Jari hiljaa ja hipelöi
asetta käsissään, kuin se olisi ollut kuuma. Huomattuaan toisen ruumiin käytävällä hän osoitti kohti Aaronia. ”Kuka tuo
toinen...”
”Ehkä meillä on sama pomo”, ehdotti Hanna. Joidenkin
johtajien hän tiesi hallitsevan useita laitoksia samanaikaisesti,
mutta neuroverkkolaitosta ja totuudenmuuntelulaitosta hän ei
olisi arvannut sellaiseksi tapaukseksi.
Verilammikossa makaava Aaron ei liikkunut. Hanna mietti
hetken, mitä tehdä; kaipa he kaikki olivat rikollisia, mutta auttaisivatko Helsingin kupolin terveydenhoitoviranomaiset silti?
Oliko hänellä edes mitään mahdollisuutta selvitä, jos hypoteesi hermomyrkystä oli totta? Neuroverkkologi muisteli ensiaputoimenpiteitä; olisiko niistä mitään hyötyä? Totuus taisi ikävä
kyllä olla se, että jos Helsingin kupolin viranomaiset halusivat
tapattaa jonkun, tämä myös kuoli.
Ne mietelmät pysähtyivät siihen, kun hälytyssireenit pärähtivät soimaan.
”Voi ei”, mutisi Hanna. Jari ei sanonut mitään, vaan jähmettyi täysin ja päästi pistoolinsa putoamaan käsistään. Se kolahti
osuessaan lattialle.
Neuroverkkologi harkitsi vaihtoehtojaan. Kaikki laitokset
laitettaisiin varmasti kiinni, ja turvamiehiä vyöryisi välittömästi heidän peräänsä. Yksi oljenkorsi heillä ehkä oli: tunneliverkosto saattoi olla yhteydessä vanhan Helsingin raunioihin, ja
sitä kautta he voisivat paeta neuroautotieverkostoon ja edelleen
maan pinnalle.
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Hyvä, että koko tilanne tuntui yhäkin niin epätodelliselta,
koska muuten Hanna olisi varmasti ollut paljon enemmän huolissaan ja kykenemättömämpi ajattelemaan järkevästi. Nyt hän
veti Jaria kädestä ja ohjasi tätä sille käytävälle, josta oli Aaronin
kanssa tullut; sen osan tunneliverkostosta hän tunsi parhaiten.
Mitä he maan pinnalla tekisivät, jos selviytyisivät sinne asti? Jahtaisihan heitä käytännössä koko kupoli. Se saisi olla sen
ajan murhe – nyt Hannaa kiinnosti lähinnä elossa selviäminen
sinne, tuo äärettömän tärkeä lyhyen aikavälin tavoite.
Neuroverkkologi huomasi vasta käytävän päässä, että toimittajan ruumis oli jäänyt heidän taakseen. Toivottavasti turvamiehet auttaisivat häntä, jos mitään edes oli enää tehtävissä.
”Tänne päin”, hän mutisi Jarille ja heilutti avainkorttia ovelle, joka oli sulkeutunut hänen ja Aaronin kuljettua sen läpi.
Se ei tehonnut.
Hän kokeili uudestaan. Ja vielä kerran, nyt jo hieman tärisevin käsin.
Ovi ei suostunut aukeamaan. Olivatko he jo saaneet hänen
kulkulupansa mitätöityä tietokannasta? Mitä hän ja Jari nyt tekisivät?
”Takaisin”, hän komensi Jaria. ”Oliko ovia siellä päin lukittu?”
”Oli... oli, käytin omaani.”
Hanna nappasi toisen avainkortin Jarin kädestä ja kokeili
sitäkin, mutta mitään ei nytkään tapahtunut. Hänenkin kulkuoikeutensa oli kai jo poistettu.
Heidän takanaan ovi aukesi ja tömähti seinään.
Kaikki väri katosi Hannan kasvoilta, kun hän näki heitä
kohti etenevän neurosotilasarmeijan.

Luku 31
Zyrbop istui tuolille kuvernöörin työpöydän ääreen, kun taas
tämä itse asettui sen taakse. Tytöllä ei ollut aavistustakaan siitä,
miksi hänen oli käsketty jäädä; ainakaan hänelle ei ollut kerrottu mistään tällaisesta aamulla. Heidän äskettäin katselemansa
videopätkä pyöri televisioruudulla työpöydän yläpuolella. Rautio vaimensi sen kaukosäätimellään.
”Ensiksi minulla on ilmoitusasia”, sanoi kuvernööri. ”Hakkerimme ovat pyytäneet sinua paikalle kommentoimaan eräitä
kupolista saapuneita huhuja. Etsi tapaamisemme jälkeen Webs
Kale; hän voi viedä sinut paikalle.”
Zyrbop nyökkäsi. Hän mietti hetken, tiedustellako mainittujen huhujen luonnetta, mutta hän päätyi siihen, että se oli
nyt turhaa – kyllähän se pian selviäisi.
”Mitä muuta sinulla oli minulle?”
Kuvernööri Rautio katsoi häntä hetken vaikuttaen lievästi
hämmästyneeltä. ”No, halusin vain pahoitella sitä, että valtio
vaikuttaakin tehneen sinusta propagandatyökalun omiin tarkoituksiinsa. Suunnitelma oli totta vie hyvä – tapauksesi oli var389
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masti kaikkien tuoreessa muistissa kupolissa, ja olisit varmasti
ollut loistava kapinallinen symboli.”
Zyrbop nyökkäsi uudelleen ymmärtämättä vieläkään keskustelun tarkoitusta.
”Arvostamme – ja uskon puhuvani meidän kaikkien puolesta – todella sinun ja muiden tekemiä uhrauksia, täysin pyyteettömiä uhrauksia, joiden varaan kapinamme rakentuu. Arvaan,
että haluat asioiden nykyisestä suunnasta riippumatta osallistua
vielä toimintaamme, minkä voin sallia. Muistanet, että lähdemme kohti kupolia huomisaamuna. Täällä on kovin vähän niitä,
jotka ovat käyneet Helsingissä – itselleni kyseistä kunniaa ei ole
suotu – joten kaikesta tiedosta on varmasti hyötyä.”
Zyrbop ei vastannut.
Hänen uhraustaan? Ei hän ollut mitään uhrannut, tietoisesti ainakaan. Kupolissa häntä olisi kohdannut vankeus kidutuslaitoksella tai kuolema julkisen poliisin toimesta.
”Hyväksytkö tämän tarjouksen? Toinen vaihtoehtosi on jäädä tänne, kunnes sota on ohi, ja palata sitten kupoliin. Aavikkovaeltajien kanssa solmimamme sopimus pakottaa meidät poistumaan täältä, mikä on siinä mielessä onnekas sisäpoliittinen
seikka, että sota saa kansan täyden tuen. En olisi tietenkään
toivonut, että meidät pakotetaan aseelliseen konfliktiin – siksi olinkin kiitollinen kaltaisestasi viestinnällisestä resurssista,
vaikka se suunnitelma onkin jo kariutunut – mutta tällaisesta
tilanteesta, niin valitettava kuin se onkin, on otettava irti kaikki
mahdollinen hyöty. Tuletko mukaamme, Zyrbop?”
Hänen kaltaisensa viestinnällinen resurssi?
Tytön aivot kelasivat niin intensiivisesti läpi hänen äskettäin kuulemansa merkityksiä ja seurauksia, että hän tajusi johta-
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jan esittäneen hänelle kysymyksen pari sekuntia liian myöhässä.
Zyrbop nyökkäsi nopeasti ja mutisi: ”Olen mukana. Anteeksi,
mutta minun on kai lähdettävä.”
”Niin. Toinen tapaaminen”, kuvernööri sanoi.
Zyrbop nyökkäsi uudestaan – tässä keskustelussa hän ei ollut juuri mitään muuta tehnytkään – ja nousi nopeasti vältellen
Raution katsetta. Hän käveli hitusen liian nopeasti kuvernöörin huoneen ovelle ja huomasi tärisevänsä vasta käytävässä.
arvostamme todella sinun ja muiden tekemiä uhrauksia
kaltaisestasi viestinnällisestä resurssista
Voisiko... voisiko se todella olla niin?
Hän päätti kieltäytyä harkitsemasta lainkaan koko ajatusta.
Zyrbop ei tiennyt, minkälainen virhe teini-identiteettilaitoksen
järjestelmässä oli johtanut siihen, että hänen teini-identiteetikseen oli määrittynyt null, mutta se oli takuulla ollut silkka erehdys, ei mikään muu. Huolimattomasti ohjelmoituihin järjestelmiin tuli bugeja jatkuvasti; varsinkin sellaisiin, jotka oli koodattu Javascriptillä, ja vielä enemmän sellaisiin, jotka jopa ajettiin
käyttöjärjestelmillä, jotka oli myös koodattu Javascriptillä.
Niin. Se oli ihan uskottava selitys. Hän voisi elellä onnellisesti koko elämänsä uskomalla siihen, ettei kyseessä ollut ollut
mitään sen hämärämpää kuin jonkun väsyneen ja kolme kuppia kahvia nauttineen ohjelmoijan ajatusvirhe, joka oli luisunut
läpi sekä yksikkö- että integraatiotesteistä. Tyttö voisi syyttää
Waterfallia, Agilea tai vielä hirveämpää ohjelmistokehitysparadigmaa, jota teini-identiteettilaitos oli soveltanut; ehkä joku oli
piirtänyt prosessikaavion väärin tai jättänyt yhden iteraation
välistä.
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Totuuden selvittäminen ei olisi hyödyttänyt mitään tai ketään.
Zyrbop avasi oven, poistui rakennuksesta ja toisti mielessään, ettei totuuden selvittäminen olisi hyödyttänyt mitään tai ketään. Se
oli helppo ajatus sisäistää, kun oli elänyt lähes koko elämänsä
dystopiassa, jossa totuuden selvittäminen ei edes ollut mahdollista, saati sitten mitään tai ketään hyödyttävää. Helsingin kupolin kansalaisena hänen olisi kuulunut ymmärtää, että toisinaan
oli parempaa elää valheessa.
Mutta toisaalta hän ei ollut selvästi omaksunut yhteiskunnassa vallitsevia arvoja kovin hyvin tähänkään mennessä.
”Mennään”, tokaisi Webs Kale, jota Zyrbop ei ollut ajatuksissaan edes huomannut. ”Kupolista oli juuri tullut viesti, jonka
mukaan–”
”Näitkö, mihin Xcvbn meni?” tyttö keskeytti. ”Minun on
puhuttava hänen kanssaan.”
Webs kurtisti kulmiaan. ”Tämä on kyllä aika tärkeää. No,
ehkäpä voit tulla perässä; minä voin jäädä tänne odottamaan.
Xcvbn meni tuohon suuntaan – hän ei voi olla kovin kaukana.”
Zyrbop kiitti ja lähti kävelemään kohti naisen osoittamaa
suuntaa. Hän tiedosti yhä joka askeleella, että oli mitä todennäköisimmin virhe lähteä tälle polulle – se ei kuitenkaan auttanut
häntä perumaan päätöstä.
Hän ei todellakaan ollut hyvä iloiseen tietämättömyyteen
tyytymisessä. Jos se olisi ollut koe tehtiössä, hän ei olisi koskaan
päässyt koulujärjestelmässä niinkään pitkälle kuin oli päässyt.
Vai oliko se oikea tehtiösuoritus? Zyrbop ei muistanut, mutta oli kai joskus kuullut jostakin sellaisesta. No, se oli kaikista
maailman asioista juuri nyt aika alhaalla merkityksellisten asioi-
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den listalla. Tuntui olevan sata vuotta siitä, kun hän oli poistunut viimeistä kertaa Helsingin yleistehtiön ovista, ja ajatus siitä,
että hän joskus rakennukseen palaisi, vaikutti mahdottomalta.
Sama päti ylipäätään kaikkeen, joka liittyi siihen, että hän
onnistuisi palaamaan tavalliseen elämään.
Näkisiköhän Zyrbop vanhempiaan tai veljeään enää koskaan? Jos matka pois kupolista oli jotain hänelle opettanut niin
sen, ettei turha toiveikkuus kannattanut. Hän pystyi kyllä kuvittelemaan palaavansa tavanomaisiin arkirutiineihin, käyvänsä tylsässä oppilaitoksessa ja siirtyvänsä edelleen tylsään työhön
kupolin alla, koskaan poistumatta valtion alueelta.
Mutta siihen mahdollisuuteen hän ei enää voinut uskoa. Jokin oli ratkaisevasti muuttunut – ulkomaailmassa vai Zyrbopin
sisässä, sitä hän ei tiennyt, mutta muutos oli tapahtunut.
Ehkä hän eteni siksi kohti totuutta, kahmien itselleen vastauksia, vaikka tiesi hyvin, mihin ne saattaisivat johtaa.
Tytöstä oli vieläkin outoa kävellä maanalaisessa maailmassa
ihan vain siksi, että kupolissa hän ei ollut poistunut kotoaan
iltaisin tai öisin – täällä sen sijaan oli aina hämärää, ja vain katulamppujen loiste valaisi hänen askeliaan. Vuorokaudenaikaa
oli mahdotonta arvioida, vaikka hän olikin vasta herännyt. Mitä kello oli? Oliko hän katsonut sitä aamulla? Zyrbop ei enää
muistanut.
Kaduilla oli hiljaista, eikä kukaan tullut vastaan. Kaukana
tytön edessä näkyi valtava kompleksi, joka saattoi olla kapinallisten ylläpitämä voimalaitos. Täälläkö koko Helsingin energia
todella tuotettiin? Zyrbop ei osannut kuvitella, kuka olisi suunnitellut yhteiskunnan siten, että yläluokka kupolissa oli niin
riippuvainen kapinallisista, joilla oli kaikki maailman syyt vi-
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hata heitä. Ei ainakaan kukaan järkevä toimija.
Kahden ihmisen hämärät varjot erottuivat etäällä. Näin
kaukaa ja näin pimeässä Zyrbop ei osannut näköaistillaan
arvioida, ketkä olivat kyseessä, mutta kaukaiset äänet – vaikkakaan sanoja ei erottanut – paljastivat, että toinen oli Xcvbn, ja
toisen henkilöllisyyden tyttö osasi arvata.
Hän veti syvään henkeä. Totuuden hetki oli koittanut. Zyrbop pysähtyi ja huusi: ”XCVBN!”
Hahmot etäällä pysähtyivät myöskin. Aluksi kumpikin
kääntyi kohti tyttöä, mutta toinen kehotti käsieleellä toista
pysymään taaempana ja lähti itse kävelemään Zyrbopia kohti.
Kun Xcvbn tuli lähemmäs, hänen kasvonsa tulivat katulampun valokeilaan ja erottuivat selvästi. Zyrbop näki niistä, että
poika arvasi, mitä oli tulossa ja että tämä pelkäsi sitä yhtä paljon kuin hän itse. Ei tyttökään olisi tätä halunnut tehdä, mutta
hän ei voinut mitään muuta.
Totuus. Se hänen oli saatava; totuus kaikesta siitä, mitä hän
oli joutunut kestämään. Kaiken muun hän voisi tyynesti menettää, mutta Zyrbop ei halunnut lähteä tästä maailmasta saamatta ensin tietää, miksi kaikki oli tapahtunut, niin yhteiskunnan
kuin hänen omankin elämänsä tasolla.
”Xcvbn”, hän toisti ääni väristen.
”Hei vain sinullekin”, poika sanoi hiljaa. ”Vau, etsit minut
käsiini ja keskeytit iltakävelyni? Landen aavikko on todella koulinut sinusta armottoman, Zyrbop.”
”Älä”, Zyrbop sanoi.
He seisoivat hetken hiljaa siinä, katulampun valokeilassa
muuten täysin pimeässä ympäristössä. Xcvbn:n seuralainen
odotti yhä etäämmällä.
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Tyttö mietti hetken, aikoisiko Xcvbn ottaa asian esille omaaloitteisesti, mutta ei vaikuttanut siltä, että niin tapahtuisi. Pallo oli kokonaan Zyrbopilla, ja siispä hän olisi myös syyllinen
kaikkeen siihen, mitä kysymyksen esittäminen saattaisi aiheuttaa.
Tämä oli hänen viimeinen tilaisuutensa perua kaikki; kyse
oli enää vain siitä, tarttuisiko hän siihen. Aika kului, ja Zyrbop ymmärsi nopeasti, ettei hän voinut saada itseään tekemään
mitään muuta.
”Xcvbn”, hän sanoi, ”oletko... oletko sinä syyllinen siihen,
että teini-identiteettilajittelussani ilmeni virhe?”
Nyt se oli tehty.
Kohtalokas kysymys jäi leijumaan ilmaan. Sitä seurasi vain
pitkä hiljaisuus, jonka aikana Zyrbop huomasi pojan välttelevän hänen katsettaan.
”No”, aloitti Xcvbn lopulta, ”periaatteessa Webs oli se, joka–
”
”XCVBN!”
Zyrbop ei ollut korottanut äänenpainoaan huudoksi tietoisesti. Ajatuksen synnyttyä kuvernöörin omituisista sanavalinnoista, koko kävelymatkan tänne, sinä hetkenä kun hän oli nähnyt pojan – Zyrbop oli ehkäpä tiennyt vastauksen alusta alkaen,
mutta vasta nyt, kun hän oli myöntänyt totuuden itselleen, väistyi järkytys ja teki tilaa uusille tunnetiloille.
Vihalle.
”OLITKO SE SINÄ?”
Tyttö joutui käyttämään kaiken itsehillintänsä siihen, ettei
olisi lyönyt Xcvbn:ää. Kovaa. Satuttanut häntä; sitä hän halusi
enemmän kuin mitään muuta.
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Ja tätähän hän oli pelännyt, eikö vain? Tämän vuoksi hän
oli yrittänyt vältellä asioiden todellisen luonteen ilmituloa.
Mutta nyt oli liian myöhäistä.
”Olin se minä”, sanoi Xcvbn. ”Esitin idean Websille ja valehtelin, että olit suostunut. Olen pahoillani, Zyrbop.”
Zyrbop vapisi yhä, mutta halut pahoinpidellä Xcvbn olivat
sulaneet pois; viha sen sijaan ei.
”Miksi, Xcvbn? Miksi minä?”
Hän halusi kuulla selityksiä. Mahdollisimman takeltelevia,
niin keinotekoisia kuin mahdollista. Zyrbop halusi, että sanat
satuttaisivat häntä; hän halusi, että poika huomaisi sen.
Hän halusi Xcvbn:n oppivan, mitä hän oli saanut aikaan;
ei kohtalon oikku, ei viaton ohjelmistokehittäjän huolimattomuusvirhe, ei hallituksen salajuoni vaan Xcvbn, tietoisesti toiminut yksilö, joka oli yhdellä päähänpistolla tuhonnut Zyrbopin elämän, eikä optimistisia tulevaisuuskuvia ollut näkyvissä.
Miksi hän oli tehnyt sen?
”Niin sen on oltava, Zyrbop”, sanoi kalpeaksi valahtanut
Xcvbn hiljaa. ”Valtio. Vastustaja. Vallankumous. Teesi, antiteesi,
synteesi. Se on välttämätöntä. Jonkun oli tehtävä jotakin.”
Zyrbop ei enää tiennyt, mitä sanoa, tehdä tai tuntea. Hänen
oli otettava tukea katulampusta.
”Satojentuhansien kärsimys ei milloinkaan lopu, jos kukaan
ei asetu poikkiteloin valtion tielle”, poika jatkoi ja katsoi jonnekin ohi Zyrbopista, loppumattomaan pimeyteen. ”Minä... minä
tiesin, että se vaatisi uhrauksia, mutta, no, mitään muuta tapaa
ei ollut. Minä elin kupolin kauheudessa, katsoin joka päivä yhteiskunnan järjettömyyttä.”

397
”Lopeta”, Zyrbop aneli. ”Mene... mene pois. Häivy. Katoa.
En halua kuulla.”
Itsensä pystyssä pitäminen osoittautui vaikeaksi; tyttö katsoi
parhaaksi laskeutua suosiolla istumaan katukivetykselle.
Raivo oli kaikonnut; mikä kammottavinta, Zyrbop Lehtonen ei sillä hetkellä tuntenut yhtään mitään. Hän ei saanut mielestään sitä ajatusta, että jos yksi ihminen ei olisi valinnut häntä järjettömistä ja mielivaltaisista syistä, yksi ihminen, juuri nyt
tyttö voisi yhä olla kotonaan turvassa.
Kaikki – Mirjan kuolema, se kun hän oli luullut Xcvbn:n
kuolleen, se kun hän oli luullut itse kuolevansa – oli lopulta
ollut kiinni niin pienestä yksityiskohdasta.
Ilman sitä elintärkeää yksityiskohtaa hän olisi nyt kotonaan.
”Yksilöiden kärsimys on merkityksetöntä”, mutisi Xcvbn;
Zyrbop ei katsonut sinne päin selvittääkseen, omistiko tämä sanansa tytölle vai puhuiko vain huvikseen, ”ainakin suhteutettuna koko maailmanhistoriaan. Sadattuhannet muut, Zyrbop.
En voi varjella yksittäisten ihmisten etua tai omaani, kun... kun
on kyse jostakin niin suuresta.”
”Xcvbn”, Zyrbop kuiskasi.
”En... en tiennyt muuta, kuin että olit Konstan sisko ja että
vaikutit ensisilmäykseltä sopivalta tehtävään. En valinnut tarkoituksenmukaisesti juuri sinua, Zyrbop.”
”XCVBN! MENE POIS!”
Puhe loppui hetkeksi, mutta Zyrbop näki silmäkulmastaan,
että poika seisoi yhä siinä.
”Olen pahoillani, Zyrbop”, hän toisti lopuksi yhä hiljaisemmalla äänellä ja otti askeleen poispäin. Sitten toisen; kenkien
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kolahdukset katukivetykseen hiljenivät ja kaikkosivat lopulta
täysin.
Tytön ajantaju katosi hetkellisesti; Zyrbop tiesi vain, että
hänellä oli jotenkin tyhjä olo, ja ajatuskaan ylös nousemisesta tuntui mahdottomalta. Mitä hyötyä mistään enää olisi? Viime päivien aikana hän ei ollut kohdannut ketään, joka ei olisi
jollakin tavalla pettänyt hänet tai halunnut käyttää häntä hyväkseen; sen Zyrbop oli huomannut, että hän oli ollut silkka
shakkinappula useammalla pelilaudalla.
Mitä hyötyä oli edes yrityksistä saada hänen vanhempansa
ja Konsta takaisin? Hallitus oli selvästi iskenyt kyntensä mahdollisuuteen käyttää häntä propagandavälineenä; äkkiäkös julkinen poliisi pidättäisi kolme kupolin kansalaista ja käyttäisi
näitä kiristääkseen Zyrbopia.
Mitä hyötyä oli sodankäynnistä kupolia vastaan? Tähän asti vaikutti siltä, että kaikki heidän tekemänsä oli sopinut mainiosti valtion suunnitelmiin; ainoana poikkeuksena voitiin ehkä nimetä se, että kallisarvoinen nauhoitus oli päätynyt kapinallisten haltuun, mutta mistäpä sitä tietäisi, ettei sekin ollut
osa hallituksen suunnitelmaa?
Katulampun alle jääminen ikuisiksi ajoiksi tuntui houkuttelevalta vaihtoehdolta. Zyrbop muisteli, että Websillä oli ollut
hänelle jotakin asiaa; yhtä turhaa se silti oli kuin kaikki muukin
maailmassa.
Kyllä, tähän hän jäisi. Zyrbop sulki silmänsä ja yritti saada
hengitystään tasoittumaan.
”Hei”, sanoi ääni. ”Zyrbop, luulisin?”
Tyttö avasi silmänsä ja erotti katulampun valossa hieman
Xcvbn:ää nuoremmalta näyttävän tummahiuksisen pojan.

399
”Joel”, hän vastasi.
”Minäpä minä.”
”Okei.”
Zyrbop ei tehnyt sen suurempaa yritystä pitää keskustelua
yllä; lähinnä hänen teki mieli jatkaa katulamppuun nojaamista
ja unohtaa koko muu maailma, työntää säilömuistin syvimpään
lokeroon ja pitää siellä ikuisesti. Onneksi jutustelutuokion vastapuoli hoiti asian hänen puolestaan.
”Haluaisin vain... no, siis... äh, aivan sama. Kuulostanee
naurettavalta, tai jopa loukkaavalta, mutta... kun lähdette sotimaan kupoliin, voisitko... voisitko katsoa hänen peräänsä? Pyydän, älä tuomitse Xcvbn:ää liian kovasti. Hän...”
Joel piti pienen tauon ja huokaisi.
”Katsopa nyt, edes Xcvbn:n poikaystävä ei osaa puolustaa
häntä! Enkö olekin naurettava? Mutta Zyrbop... minä pyydän.”
Tyttö ei vastannut. Ensinnäkään hän ei ollut varma, oliko
enää lähdössä kupoliin kapinallisarmeijan mukana, ja sen lisäksi hän ei uskonut pystyvänsä lupaamaan ainakaan tuota asiaa.
”Harkitsen”, Zyrbop sanoi lyhyesti. Seurasi hiljaisuus. ”Minä...” hän jatkoi tietämättä, minkälaista ajatusta oli yrittämässä
pukea sanoiksi; ”Minä vihaan häntä”, kuuluivat hänen lausumansa sanat kuitenkin.
”Minä tiedän”, sanoi Joel ja huokaisi taas. ”Sekä sen että
saman tunteen.”
Zyrbop ei vastannut.
”Minäkin... no, voit uskoa, että vihastuin, kun hän päättikin lähteä kupoliin vaihto-opiskelijaksi pari vuotta sitten. Miksi ihmeessä, kysyin. Hän lateli jotakin... no, jotakin siitä, kuinka hän halusi osallistua kapinallistoimintaan, kuinka hän saisi
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siten arvokkaita tietoja ja olisi hyödyllisempi kuin mitenkään
jäädessään tänne. En silti ymmärtänyt. No, hän lähti kysymättä turhia lisää mielipiteitäni asiasta, emmekä olleet yhteydessä kuukausiin. Taisinpa olla minä itse se, joka toimitti hänelle
viestin Websin kautta, ja se kanava meille vakiintuikin hänen
loppuajakseen siellä.”
Poika istuutui Zyrbopin viereen kivetykselle. Tyttö ei protestoinut.
”Pyysin häntä palaamaan, mutta hän ei suostunut. Lopulta hän kertoi nähneensä tarpeeksi ja alkaneensa järjestää tuloaan takaisin. Olin niiden pitkien vuosien aikana ehkä... ehkä
alkanut ymmärtää, mistä oli kyse, miksi hän lähti. Xcvbn... no,
uskon kuitenkin, että hän on sisimmissään hyvä ihminen – en
puolustellakseni mitenkään sitä, mitä hän sinulle teki – mutta ongelmiaan hän ei ole hyvä kohtaamaan, Zyrbop. Luulen...
luulen, että siinä oli kyse jonkinlaisesta pakenemisesta.”
Zyrbop halusi sanoa jotain, mutta hänen pääkopassaan
kimpoilevat sanat eivät yhdistyneet järkeviksi lauseiksi. Siispä
hän pysyi hiljaa; se ei Joelia näyttänyt haittaavan.
”Ja sitten sain viestisi, jossa–”
Zyrbop muisti kaiken. ”Anteeksi”, hän sopersi nopeasti.
”En tarkoittanut–”
”Hei, älä nyt, kyllä minä ymmärrän, että olit oikeasti siinä
uskossa. Tarkoitan, että... että... no, sen jälkeen Xcvbn saapui
tänne – vaikka virallisesti olin hänelle yhä vihainen, en voinut
olla itkemättä ja syöksymättä halaamaan häntä – ja hän kertoi
pian, että aikoi osallistua iskuryhmään, joka lähtisi kaatamaan
Helsingin kupolin hallinnon. Minut... minut täytti jonkinlainen kamala varmuus siitä, että tällä kertaa niin käy oikeasti,
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tällä kertaa joku lähettää minulle viestin, jossa kerrotaan hänen
kuolleen, ja se on totta.”
Nyt tuli Joelin vuoro olla hiljaa.
”Joel”, Zyrbop sanoi lopulta. ”Haluatko, että katson hänen
peräänsä?”
Tyttö ei voinut kieltää, etteikö olisi yhä vihannut Xcvbn:ää,
mutta Joelia hän ei vihannut; päin vastoin, siinä oli vain toinen
nimi niiden listalla, joita poika oli satuttanut.
”Sitä minä toivoisin”, mutisi Joel. ”Tiedän, miltä sinusta
tuntuu – no, tietenkään ei saa sanoa näin, mutta voin aavistaa
– mutta silti en voi olla esittämättä pyyntöäni.”
Zyrbop nyökkäsi hitaasti. ”Minä... minä lupaan, Joel.” Hän
toivoi, ettei se ollut lupaus, jota hän joutuisi katumaan. ”Me
lähdemme huomenaamuna. Etsi hänet vielä käsiisi, jos löydät.”
”Zyrbop...”
”Ei aikaa turhille kiitoksille. Mene.”
Joel nousi. ”Ehkä... ehkä minä sitten teen niin. Minä vain...
kiitos, Zyrbop. Olen pahoillani, että tapaamme vain tällaisissa
merkeissä, mutta katsotaan uudelleen sitten, kun sota on voitettu, vai mitä?”
”Sitten, kun sota on voitettu”, toisti Zyrbop.
Poika kiitti vielä kerran ja poistui.
Jonkin verran aikaa kului jälleen, ja Zyrbop muisti, että hänen oli täytynyt tavata vielä Webs. Tyttö ei ollut vielä varma,
kuinka suuria toiveita uskalsi elätellä siitä, että löytäisi perheensä vielä – hänen itsensä esittämät perustelut tuntuivat vielä järkeviltä – mutta ainakaan yrittämisestä ei rangaistaisi.
Niin, eihän hän varsinaisesti menettäisi enää mitään, vaikka
kaikki sujuisikin niin huonosti kuin mahdollista.
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Zyrbop huokaisi ja nousi ylös. Saattoi olla järkevintä palata samaan suuntaan kuin mistä hän oli tullutkin; sinne, minne
myös Xcvbn ja Joel olivat menneet. Kaikki rakennukset täällä
näyttivät samanlaisilta – vaikkakin ehkä hämäryyden vuoksi –
joten kaikki muut vaihtoehdot hän saattoi hylätä sellaisilla perusteilla, että muuten Zyrbop mitä todennäköisimmin eksyisi.
Siispä askeleita toisen eteen ja takaisin kaupungintalolle.
Kävellessään Zyrbop huomasi, että ennen kaikkea muuta
häntä väsytti. Tyttö ei osannut aavistella, kuinka monta tuntia oli viime yönä nukkunut, muttei selvästikään tarpeeksi palautuakseen täysin Landen aavikon koettelemuksista; sitä paitsi
myös tämän päivän tapahtumia saattoi kuvata kuormittaviksi.
Zyrbop päätti, että menisi nukkumaan välittömästi tapaamisen
jälkeen, ja se antoi hänelle tarpeeksi voimia selvitä takaisin rakennuksen edustalle, jossa Webs ja Dfghj odottivat.
”… sinä sait selville?” tiedusteli Dfghj.
”Mielenluku on odotettua salamyhkäisempi prosessi”, vastasi Webs. ”Sen otin pääprioriteetikseni sitten, kun olin vaihtanut nimeni, sillä paljastuisin hyvin helposti, jos valtion ajatustenlukuprosessit skannaisivat minut. No, lienee ilmiselvää,
etten jäänyt kiinni; järkevä johtopäätös on, että mielenluku on
joko täysin keksittyä tai sitten toimii siten, että valtio kohdistaa
sen tarkoituksenmukaisesti tiettyihin kohteisiin.”
”Kuulostaapa oudolta”, kommentoi Dfghj. ”Onko todisteita siitä, että mielenluku todellakin toimisi? Tarkoitan sitä, että
hallitus vakoilee varmasti kaikkia mahdollisia digitaalisia viestintäkanavia. Onko tapauksia, joissa joku jäi kiinni ilman, että
pisti salaisia ajatuksiaan ylös mihinkään?”
”Sitä en onnistunut selvittämään”, sanoi Webs. ”Jos mie-
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lenluku on täyttä propagandaa, se on kyllä äärimmäisen hyvin
toteutettua sellaista, sillä suurin osa kansasta tuntuu kuitenkin
uskovan valtion pääsevän käsiksi kenen tahansa ajatuksiin. Ai
niin, sellainen tärkeä yksityiskohta on, että hallituksen täysin
turhien laitosten listasta ei edes löydy ainuttakaan, joka suorittaisi nimensä perusteella mielenlukuja.”
”Ihanko totta?”
”Kyllä! Toki mielenluku voi silti olla totta ja tilanne onkin
vaikkapa se, että joku toinen laitos hoitaa toimia salaa. Tai ehkä
ajatuksia lukee joku sellainen toimija – vaikkapa älyteknologialaitos – jonka resursseilla se tehdään – esimerkissäni voisi olla
vaikka niin, että puhelimiin on kätketty jonkinlainen ajatuksia
lukeva laite.”
He huomasivat Zyrbopin tulon.
”Hei”, tervehti Dfghj. ”Pohdimme juuri sitä, onko ajatustenluku vain valtion propagandaa. Osaatko sanoa siihen itse
mitään?”
Zyrbop pudisti päätään. Ainakin hän itse oli selviytynyt kupolin ulkopuolelle hengissä – julkinen poliisi ei ollut lukenut
hänen mietteitään – mutta toki saattoi olla kyse vain siitä, että
hallitus oli halunnut hänen lähtevän.
”No, ei keskustella sellaisesta turhasta”, sanoi Webs. ”Äitisi
ja eräs liittolaisemme lähettivät juuri viestin–”
”Mitä?” Zyrbop henkäisi.
”– kyllä, oikein kuulit, ja sen mukaan he ovat juuri tarkistamassa, voisivatko huhut valtion neuroarmeijasta olla totta. Vai
niin, ilmeestäsi päätellen et ole kuullut asiasta; no, voin tiivistää. Kun olin itse töissä neuroverkkolaitoksella omalla nimelläni, minua pyydettiin kehittelemään erästä jalostusneurover-
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koksi kutsuttua ohjelmaa, jonka avulla valtio voisi valmistaa
nopeasti erilaisia neuroverkoilla toimivia sotakoneita.”
Zyrbop nyökkäsi nopeasti. Hänen äitinsä oli kyllä selittänyt, mitä koulutus tai jalostaminen merkitsivät neuroverkkoihin liittyen.
”Sen ihmeteon suorittamiseksi sain käyttööni erään toisen,
hyvin edistyneen neuroverkon – valtio syötti minulle naurettavaa propagandaa sen alkuperästä, kuulosti melko taianomaiselta, mutta dokumentaation mukaan se on pikemminkin jäänne
jostakin vanhasta sivilisaatiosta, joka oli kehittänyt tosi tehokkaita neuroverkkoja. No, ilmiselvistä syistä kieltäydyin, pyyhin
identiteettini tietokannoista ja omaksuin Anita Niemisen valeidentiteetin. Mutta koko ajan olen joutunut pelkäämään, että
joku saattaisi työni loppuun – kukaan valtion edustaja ei osaa,
mutta joku kyvykäs neuroverkkologi voisi kyetä siihen.”
”Sitten presidentti Buts lähetti kansallisen tiedotuksen, jossa leuhki neurosotilasarmeijalla”, sanoi Dfghj. ”Luulimme, että
kyseessä oli silkka propagandalähetys, mutta ilmeisesti kupolin
kapinalliskontakteilla oli syitä epäillä muuta, ja he menivät tarkistamaan tilannetta.”
”Minun... minun äitini?”
”Kyllä, hän, ja eräs toinen.”
Zyrbop ei ollut aivan varma, mitä ajatella siitä, että Hanna oli ilmeisesti sekaantunut kapinalliseen toimintaan – se ei
varmasti ollut turvallista – mutta viis siitä.
Tärkeämpi seikka oli se, että ainakin toisen hänen vanhemmistaan selviytyminen vaikuttikin riippuvan olennaisesti siitä,
kuinka sota sujuisi. Kaikki valtiota vastaan työskentelevät vangittaisiin tai tapettaisiin varmasti, jos hallitus onnistuisi kukis-
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tamaan kapinan, vaikkeivät vallanpitäjät haluaisikaan kiristää
Zyrbopia hänen äidillään.
Ja se tarkoitti sitä, että hänen oli parhaansa mukaan autettava kapinallisia. Mitään muuta mahdollisuutta ei ollut.
”Palaamme ehkä kotiin nyt”, arvioi Dfghj ilmeisesti huomattuaan Zyrbopin väsymyksen ja yhä ailahtelevan henkisen
tilan. ”Kerro huomenna, jos saat vielä jotain kaivettua valtion
tietokannoista, Webs.”
”Sen voin ihan hyvin tehdä”, nainen sanoi ja hyvästeli
heidät käsieleellä. ”Olisin pyytänyt Zyrbopia kommentoimaan
neuroarmeijan mahdollisuutta, mutta selvästikään hän ei tiedä
asiasta mitään. Huomiseen!”
Dfghj vei Zyrbopin takaisin kotiinsa yrittämättä pitää yllä
keskustelua; tyttö kävi välittömästi sängylle makaamaan ja lupasi itselleen ottavansa vain pienet nokoset, mutta nukahtikin
miltei välittömästi.

Luku 32
Aamulla Zyrbop oli liian hermostunut kiinnittämään tarkkaa
huomiota siihen, mitä he tekivät. Xcvbn ei ollut paikalla eikä ollut kaikesta päätellen ollutkaan koko yönä; Webs Kale sen sijaan
oli ja keskusteli Dfghj:n kanssa kupolin kyberturvallisuudesta
käyttäen liikaa tietoteknisiä termejä, jotta tyttö olisi onnistunut
saamaan kiinni keskustelun punaisesta langasta.
Sen Zyrbop muisti tehneensä, että oli kysynyt Websiltä, oliko kupolista tullut uutta viestiä. Ei ollut, oli nainen vastannut,
mutta se oli kuulemma odotettua – hänen äitinsä ja se toinen
mitä todennäköisimmin piileskelivät jossakin samaan aikaan,
kun julkinen poliisi tutki heidän asuntonsa ja tuhosi heidän
käyttämänsä kommunikaatiokeinot.
Uutisten puute ei silti varsinaisesti helpottanut Zyrbopin
olotilaa. Sen lisäksi, että hänen omaa henkeään uhattaisiin hyvin pian, riippui kaikki myös siitä, että hänen äitinsä onnistuisi pysymään turvassa. Oli myös todennäköistä, että valtio tekisi
parhaansa napatakseen kiinni hänen muutkin perheenjäsenensä.
407
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Mutta ei Zyrbopilla mitään muutakaan vaihtoehtoa ollut.
Takaisin kupoliin hänen oli päästävä – kapinallisten joukossa
tai ilman heitä, jos kävisikin ilmi, ettei heitä kiinnostaisi Zyrbopin perheen pelastaminen. Hän voisi aina livahtaa karkuun
ja etsiä äitinsä itse.
”Saisiko hallitus neuroarmeijaansa edes valmiiksi”, pohti
Dfghj. ”Entä jos saavumme paikalle juuri viime hetkellä pysäyttämään tappokoneita sisuksistaan syöksevät liukuhihnat?”
”Tuskinpa”, sanoi Webs pessimistisemmin. ”Jos valtio onnistui luomaan jalostusneuroverkon, kyse on pahimmassa tapauksessa vain tunneista.”
Se hiljensi keskustelun hetkeksi.
”No, onko meillä todisteita siitä, että niin olisi käynyt?”
kysyi Dfghj lopulta.
”Tiedustelijat eivät ole saaneet varastettua valtion servereiltä
mitään konkreettista, mutta koko yhteiskunta on niin epäselvästi rakentanut, etten luottaisi sen lupaavan välttämättä mitään hyvää. Turvallisuuslaitoksella on tarkka dokumentaatio
kaikesta muusta sodankäyntiin liittyvästä, mutta neurosotilaista ei mainita mitään, vaikka projekti on ollut käynnissä jo vuosia. Kuka siitä vastaa?”
”Se on hyvä huomio”, myönsi Dfghj. ”Pysynet teoriassasi,
että Helsingin kupolissa on salaisten vallankäyttäjien eliitti, jonka viestintä on huomattavasti salatumpaa kuin laitosten?”
”En keksi mitään muutakaan vaihtoehtoa”, sanoi Webs
ja kohautti olkiaan. ”Se, mitä valtio kertoo julkisesti, ei riitä selittämään, kuinka kupolia oikeasti pyöritetään. Totuudenmuuntelulaitos väittää, että kaikki hienot uudistukset –
teini-identiteetti, tehtiö, neuroverkot – ovat saaneet alkunsa
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haamueduskunnassa, mutta se on ilmiselvä vale, sillä haamueduskunta ei edes kokoonnu koskaan. On pakko olla olemassa
jokin tuntematon taho, jolla on ylin päätösvalta.”
”Esimerkiksi se kissa, jos Vain elämää -avaruustuotantokautta on uskominen”, ehdotti Dfghj. ”Tai vaikkapa reptiliaanit.”
”Juuri niin. No, eiköhän totuus selviä sitten, kun valehallinto on syrjäytetty.”
Zyrbopin ei tehnyt mieli osallistua keskusteluun, mutta hän
ei voinut olla pohtimatta, suhtautuivatko kapinalliset liian optimistisesti ajatukseen siitä, että hyökkäyksestä kupoliin seuraisi
varma voitto. Juurihan he olivat saaneet käsiinsä konkreettisia
todisteita siitä, että jokin ulkopuolinen taho kontrolloi Helsingin tapahtumia – tai ainakin oli joskus kontrolloinut. Mistä
sitä tiesi, vaikka koko neuroarmeijakin olisi silkkaa hämäystä,
ja todellisten hallitsijoiden sotakalusto sitäkin voimakkaampi?
Tyttö muisti keskustelunpätkän, joka oli paljastanut, ettei
myöskään kuvernööri Rautio ollut ollut täysin rehellinen johtamansa yhteiskunnan asukkaille. Tiesikö hänkin jotakin enemmän? Zyrbop päätti jututtaa miestä vielä lisää; tuskinpa hän sentään salaliitossa kupolin johdon kanssa oli, mutta kaikki tiedollisen palapelin palat kannatti ilman muuta kerätä itselleen.
Yksi tyttöä häiritsevä seikka koko tilanteessa oli se, miksi
ihmeessä koko sotkua oikeasti hallitsevat antoivat kapinan tapahtua. Olivatko he yhtä tietämättömiä koko tilanteesta? Vai
pelkäsivätkö energiantuotannon lakkaamista? Läheisesti edelliseen liittyvä ratkaisematon kysymys oli se, miksi ydinsodan selviytyjät olivat suunnitelleet yhteiskuntansa niin huonoksi, jos
tavoittelivat vain ihmiskunnan säilymistä. Tämänkö oli muka
tarkoitus olla ihmisyhteisö, joka ei tuhoaisi itseään? Aseellinen
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sekä digitaalinen konflikti, mahdollisesti valtava ja verinen, kyti
samaan aikaan kun Zyrbop istui pöydän äärellä mietiskelemässä.
Yli tai ympäri siitä ei päässyt – näkyvien ja näkymättömien
valtarakenteiden ketjun yläpäässä oli pakko olla jonkinlaisia ongelmia, tai sitten naruja vetelevät vain halusivat kaikkien kärsivän. Entä jos Helsingin kupolin perustajat olivat kuolleet ja jättäneet jälkeensä valtatyhjiön, jossa laitokset ja niiden johtajat
hoitivat omia tehtäviään, mutta kukaan ei vastannut kokonaiskuvasta?
Tai sitten presidentti Buts oli todella olemassa, mutta ei tehnyt mitään muuta kuin antanut toisinaan puheita huonosti syntetisoidulla tekoäänellään.
Mielenkiintoinen hypoteesi, mutta sen varmentaminen
oli ikävä kyllä mahdotonta totuudenmuuntelulaitoksen olemassaolon vuoksi. Ei ollut selvitettävissä, missä vaiheessa yhteiskunnan rappio oli alkanut ja minä ajankohtana mikäkin
uudistus oli oikeasti tehty.
Mutta jos hän vain siihen mitenkään pystyisi, Zyrbop Lehtonen selvittäisi totuuden ja...
… ja kostaisi?
Kyllä, se tuntui houkuttelevalta ajatukselta. Tyttö yritti kyllä kovasti pitää yllä toivoa siitä, että saisi perheensä takaisin
ja voisi palata takaisin tavalliseen arkeen, mutta ei hän loputtomiin voinut huijata itseään – todennäköisyys sille, että niin
tapahtuisi, oli häviävän pieni.
Oliko Zyrbopille tässä maailmassa tarjolla enää mitään
muuta kuin tyydytys siitä, että hän selvittäisi, ketkä olivat
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syyllisiä hänen ja kaikkien muiden kärsimykseen kupolissa ja
rangaitsisi heitä?
Toisaalta tyttö kyllä tiedosti, ettei kyynisyyteen kannattanut sortua, ainakaan vielä tässä vaiheessa. Ehkä hän saisi kuin
saisikin perheenjäsenensä pelastettua huolimatta siitä, että he
olivat suuressa vaarassa aseina, joilla valtio voisi kiristää Zyrbopia. Ja jos ei saisi – no, ehkä hän kykenisi elämään kapinallisten
yhteiskunnassa yksinkin. Ehkä hänestä olisi jotain hyötyä jossakin tehtävässä, vaikka Zyrbop Lehtosen ura propagandaikonina
olikin päättynyt lyhyeen.
Mutta se toinen vaihtoehto pysyi tytön mielessä, vaikka hän
kuinka yrittikin saada sitä kaikkoamaan – ja ehkä oli ollutkin
siellä jo kohtalokkaasta teini-identiteettilajittelusta lähtien. Zyrbop oli ollut niin huolissaan pelkästä selviytymisestään elossa,
ettei viha ollut päässyt kunnolla esille, mutta enää hän ei voinut
sitä väistää – vaikka se tarkoittaisikin kuolemaa taistelukentällä.
Joku tai jotkut olivat syyllisiä kaikkeen pahaan maailmassa.
Xcvbn oli tietenkin suuressa roolissa, mitä tuli Zyrbopin omaan
elämään, mutta ei yksin, ja pojalla oli sentään se etu, että he taistelivat ainakin toistaiseksi samalla puolella. Olihan hän myös
luvannut pitää tämän parhaansa mukaan elossa, mutta sen pidemmälle lupaus ei häntä sitonut; kukaan ei voinut pakottaa
häntä pitämään Xcvbn:stä. Oliko hän oikeasti vain pari päivää
sitten jopa ollut ihastunut poikaan? Naurettavaa!
Mutta Helsingin todelliset vallanpitäjät – presidentti Buts,
valkoinen kissa, reptiliaanit, keitä oikeasti olivatkaan – saisivat
kuolla, jos Zyrbop voisi asiaan mitenkään vaikuttaa.
Tytön mielessä kävi, että hän olisi varmaankin vieroksunut
tällaisia ajatuksia pari päivää sitten, mutta olihan hän ollut sil-
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loin paljon naiivimpi ja ylipäätään ymmärtämättömämpi ajankohtien läheisyydestä huolimatta. Totuus oli se, ettei hän saisi
entistä elämäänsä takaisin ilman täydellistä Helsingin yhteiskuntajärjestelmän tuhoa, ja se edellytti sen luojien tappamista,
joko kapinallisten toimesta tai omin käsin.
Se oli sentään konkreettinen ajatus, johon tarrautua, ja viha
oli loppuen lopuksi paljon hyödyllisempi tunne kuin pelko.
Xcvbn saapui keskeyttäen sekä Zyrbopin mietteet että
Dfghj:n ja Websin keskustelun. ”Pian tavataan kaupungintalolla”, poika sanoi. ”Menkää edeltä, pakkailen vielä kamppeitani.”
”Oletko sinä valmis?” kysyi Webs Zyrbopilta. Tyttö nyökkäsi ajatellen tarvikelaukkua, jonka Dfghj oli hänelle ystävällisesti
pakannut. ”Okei, lähdetäänpä–”
”Zyrbop voi kyllä jäädä hetkeksi”, sanoi Xcvbn. Dfghj katsoi
veljeään kysyvästi, mutta poistui mukisematta Websin perässä.
Zyrbop harkitsi vielä, kertoisiko muille siitä, mitä Xcvbn oli
tehnyt, mutta kapinallisten yhteishengen murentaminen tässä
vaiheessa ei ollut järkevää, mikä ratkaisi tilanteen toistaiseksi.
Mutta sen jälkeen, kun kupoli olisi toivottavasti valloitettu
ja uusi uljas yhteiskunta perustettu?
Zyrbop ei keksinyt muita perusteluja jättää kertomatta kuin
hänen Joelille tekemänsä lupaus, jonka saattoi ehkä tulkita jatkuvan sodan jälkeenkin, mikä oli ajatuksena melko hataralla
pohjalla.
”Pakkaaminen ei ollut vitsi”, sanoi Xcvbn ja viittoi Zyrbopia kohti makuuhuonetta. ”Tarkistetaanpa samalla, ettei mitään sinun omistamaasi jää ottamatta mukaan.”
Tyttö seurasi ja mietti, pitäisikö hänen sanoa jotain. Poika
itse näytti olevan – jälleen, raivostuttavasti – haluton keskuste-
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lemaan itse aiheesta.
”Jos halusit yrittää anoa minulta armoa, et valitettavasti onnistu”, sanoi Zyrbop lopulta, kun Xcvbn oli kaivelemassa omaa
laukkuaan.
”En ajatellutkaan.”
”No mitä sitten ajattelit?”
Poika nosti katseensa repustaan ja siirsi sen suoraan kohti Zyrbopia. Tyttö yritti kovasti tulkita, minkälainen ilme kasvoilla oli, muttei onnistunut; se ei ollut harvinaista, mitä tuli
Xcvbn:ään.
”Kuules, vaikka et sitä suostukaan uskomaan, minä olen oikeasti pahoillani. Mitä ikinä teetkään – varmaankin etsit vanhempasi ja Konstan – seuraan sinua ja tuen parhaani mukaan.
Minä kuolen puolestasi, Zyrbop, jos niin haluat.”
Zyrbop huokaisi raskaasti ja yritti olla huutamatta siltä varalta, että äänet kantautuisivat ulos. ”Tuo ei korjaa mitään, Xcvbn!”
Poika vastasi kohauttamalla olkiaan. ”Onhan se nyt parempi kuin ei mitään.”
”Tiedätkö, mikä olisi ollut vielä parempi korvaus elämäni
tuhoamisesta? Olla tekemättä sitä ensinkään!”
”Minähän selitin jo”, puolustautui Xcvbn. ”Lukisit enemmän Hegeliä. Helsingin yleistehtiö, jälleen huomaamme aukot,
jotka jätät opiskelijoiden yleissivistykseen.”
”Aivan sama”, huokaisi Zyrbop. Xcvbn:lle huutamisesta
juuri nyt ei ollut mitään hyötyä; seuratkoon häntä, jos niin
halusi, mutta ei se pojan tekoja hyvittänyt. ”Oletko jo valmis?
Lähdetään. Minulla on tekemistä.”
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Xcvbn loi vielä viimeisen katseen huoneeseensa, nyökkäsi
sitten tytölle ja seurasi tätä ulos. Zyrbop hämmentyi jälleen hetkellisesti siitä, ettei taivaalla ollutkaan valoisaa; kaipa maan alla
elämiseen tottui jossakin vaiheessa, mutta vielä hänelle ei ollut
niin käynyt.
Matka kaupungintalolle sujui nopeasti. Pihalla odotti parikymmentä ihmistä, joiden joukosta Zyrbop erotti kuvernöörin
lisäksi tämän kanssa keskustelevan Webs Kalen, joka esitteli jotakin holonäytöltä; Xcvbn viittoi kohti veljeään, mutta Zyrbopia kiinnosti enemmän tämä keskustelu.
Sen lisäksi hän huomasi toisenkin perin mielenkiintoisen
seikan: taaemmalla odotti pieni joukko aavikkovaeltajia.
”Hei”, Zyrbop tervehti. ”Ovatko nuo..?”
”Tulossa mukaan? Ovat, vapaaehtoisesti”, vastasi kuvernööri hänelle. ”Helsingin hirmuhallinnon kaatuminen on lajiemme yhteinen etu.”
Tyttö kurtisti kulmiaan, mutta ei sanonut mitään. Eikö aavikkovaeltajille edullisempaa olisi kapinallisten kuolema, jos ne
halusivat vain entisten asuinsijansa takaisin? Ei kai kyseessä ollut minkäänlainen salajuoni?
Ehkä hän voisi ottaa asian esille myöhemmin siinä yksityiskeskustelussa, jonka tyttö aikoi yhä käydä Raution kanssa.
”Katsopa, Zyrbop”, sanoi Webs ja osoitti holonäytölleen.
Laite projisoi ilmaan parikymmentä ruutua, jotka vaikuttivat
esittävän videokuvaa valvontakameroista.
”Asensin tunnelin varmuuden vuoksi täyteen näitä”, nainen
selitti. ”Ja hyvä niin, sillä nyt näemme, jos valtio vaikkapa ajattelee tappaa meidät lähettämällä sotilaita peräämme. Esimerkik-
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si neurosotilaita, jos armeija valmistui sittenkin, vaikka mitään
uutisia aiheesta ei ole vieläkään tullut.”
”Tulkintamme on, että presidentin puhe oli pelottelua”, sanoi kuvernööri. ”Yksikään laitosten palvelimilta varastettu dokumentti ei sisällä päteviä todisteita siitä, että neuroarmeija olisi todellinen. Tämä on kuitenkin oiva varokeino siltä varalta,
että olemme tehneet virhearvioinnin.”
”Muutoin seuraamme tätä reittiä”, sanoi Webs ja vaihtoi
holonäyttönsä näyttämään karttaa tunneliverkostosta. ”Sen pitäisi olla suhteellisen nopea. Kävin tunnelin läpi huolellisesti
tullessani tänne kupolista ja voin väittää, ettei ansoja ole. Se on
melko uskottavaa, sillä samaa reittiä käyttävät ne harvat, jotka kulkevat jostakin syystä kupolin ja tämän luolan välillä. Teleportaatioyhteyttä kai suunniteltiin jossakin vaiheessa, mutta
rakennustyö on vasta aluillaan.”
Kuvernööri nyökkäsi. ”Länsiteleportaatio ei valmistunut
kupolin vallan alla, mutta ehkäpä uusi hallinto voi viedä
projektin loppuun. Suunnitelmissamme on jatkaa energiantuotantoa täällä – kaikki infrastruktuuri on jo paikallaan, ja
kupolissa on sen lisäksi ahdasta vielä sittenkin, kun turhat
laitokset revitään maan tasalle – joten nopea kulkuyhteys on
eduksi.”
Xcvbn oli siinä välissä livahtanut jutustelemaan veljensä
kanssa. Zyrbop mietti hetken, miksi myös Dfghj oli tulossa
mukaan, jos nuorista he kaksi olivat joukon jatkona lähinnä
tietämyksensä Helsingin kupolista vuoksi, mutta ehkäpä tämä
oli hakkerointiapuna.
”Pitääkö jotakin vielä tehdä ennen lähtöä?” kysyi Zyrbop.
”En usko”, vastasi siihen kuvernööri. ”Olemme kaikki pai-
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kalla, ja joukot ovat pakanneet tarvikkeensa. Webs, ole hyvä.”
Neuroverkkologi kaivoi tarvikelaukustaan mikrofonin,
ojensi sen kuvernöörille ja painoi muutamaa nappia holonäytöstään. Rautio alkoi puhua; ääni alkoi jylistä kaiuttimista
kaupungintalon edustalla. Mihinkähän niitäkin oli käytetty –
oliko kapinallisilla kenties juhlapäiviä, joita varten kansa oli
kokoontunut kaupungintalolle, kuten vanhoissa elokuvissa?
”Hyvät Vantaan ja Espoon perilliset”, aloitti kuvernööri puheen.
Tämä sai miedot aplodit, minkä Zyrbop päätteli johtuvan
siitä, ettei nimitys ollut Helsingin kupolin hyväksymä.
”Hyvät sotilaat, hyvät tietotekniikan asiantuntijat, hyvät vapaaehtoiset, hyvät aavikkovaeltajat. Meillä on tänään edessämme tärkeä tehtävä – ehkäpä yhteiskuntamme tähänastisen historian tärkein.”
Jälleen aplodeja, tällä kertaa hieman innokkaammin. Zyrbop taputti refleksinä siitä, kun presidentti Butsin puheita
kuunnellessa oli ollut pakko tehdä niin kuolemanrangaistuksen uhalla.
”Emme voi tietää, minkälaista vastarintaa kohtaamme, mutta se ei saa meitä estää. Kun pääsemme tarpeeksi lähelle kupolia, avaamme virallisesti kyberhyökkäyksen, joka lamaannuttaa
Helsingins täysin. Sen jälkeen marssimme haamueduskuntatalolle ja kaappaamme vallan – kupolin todellinen johto yrittänee vastahyökkäystä, mutta me kukistamme heidät. Kaikki lienee ohi päivissä. Sen jälkeen alkaa demokratian, yhtenäisyyden
ja laajentumisen aika.”
Jälleen aplodeja.
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”Seuraamme Webs Kalen laatimaa karttaa halki luolaston.
Hänen salaa asettamansa valvontakamerat pitävät huolen siitä,
ettei meitä uhkaa mikään. Puheiden aika on ohi – niitä minä
olen pitänyt vuosikymmeniä aina odottaen tilaisuutta toimia,
kuten on toimittava. Eteenpäin, miehet!”
Hurrausta ja aplodeja. Webs Kale harppoi tielle, joka johti
kohti tunnelia ja huusi muita tulemaan perässä. Hurrattiin taas,
ja sen jälkeen joukko sotilaita, hakkereita ja kolme teiniä lähti
liikkeelle. Zyrbop jättäytyi jonon perään, jossa Xcvbn ja Dfghj
olivat; aavikkovaeltajat seurasivat heidän takanaan.
”Webs jakoi kameransa minullekin”, sanoi Dfghj ja otti holonäyttönsä esille. ”Voimme seurata niitä kaiken varalta täältäkin, jos vain akkuni kestää. Websillä on kuulemma joku erityisvalmisteinen Nokia Holo 1040, jossa on reilusti enemmän
virtaa, mutta minun täytyy tyytyä vanhaan 520:ni.”
Zyrbop ei enää edes muistanut, mikä malli hänellä oli, mutta se taisi olla melko uusi. Valtio lähetti niitä kansalaisille ilmaiseksi sillä ehdolla, että nämä hyväksyivät entistäkin kattavammat vakoiluohjelmistot.
Tai no.
Ei sitä oikeastaan kysytty missään.
He poistuivat asutetusta alueesta, kulkivat voimalaitoksen
läpi – iso rakennus, jonka ikkunoissa paloivat valot, mutta muuten Zyrbop ei ehtinyt sitä tutkia – ja saapuivat lopulta sisäänkäynnille luolastoon. Se ei eronnut juurikaan siitä, jonka luokse aavikkovaeltajat olivat hänet ja Xcvbn:n kuljettaneet, lukuun
ottamatta tietenkään valtavaa kaapelia, jota pitkin sähkö ja nettiyhteys oletettavasti kulkivat kupoliin.
Joukkio pysähtyi tunnelin edustalle hetkeksi ja kokosi ri-
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vinsä uudestaan mahtuakseen sisään. Zyrbop pani merkille, että kuvernööri asettui eteen Webs Kalen seuraksi; hänen täytyisi
keskustella tämän kanssa jonkin tauon aikana. Kai he aikoivat
pitää taukoja? Parinkymmenen tunnin kävely yhteen menoon
ei tuntunut järkevältä ajatukselta varsinkaan, jos sen jälkeen oli
tarkoitus olla parhaassa vallankumouskunnossa.
Luola oli onneksi valaistu kattolampuilla – varmaankin juuri siksi, että se oli ainut virallinen yhteys kapinallisyhteiskunnan ja Helsingin välillä – joten heidän ei tarvinnut taivaltaa
pimeässä.
”Minun pitikin kysyä, Zyrbop”, tokaisi Xcvbn, kun he olivat kulkeneet parikymmentä minuuttia. ”Niin, mihin minä tarkalleen lupauduinkaan, kun päätin seurata sinua hamaan kuolemaan asti? Perheesi pelastamiseen kidutuslaitokselta tai sieltä,
mihin hallitus nyt heidät onkaan tyrkännyt?”
Zyrbop nyökkäsi. ”Joo. Sen selvittäminen lienee ensimmäinen vaihe. Toivon, ettei heitä ole otettu kiinni, mutta–”
”Hetkinen, onko minulle kerrottu tästä?” kysyi siihen väliin
Dfghj.
”Ei ole”, vastasi Xcvbn. ”Lyhyesti sanottuna: minä ja Zyrbop lähdemme etsimään hänen vanhempiaan ja veljeään, jotka
voivat olla vaarassa siksi, että heillä on yhteyksiä Zyrbopiin, ja
hallitus aikoo selvästi käyttää Zyrbopia johonkin arveluttavaan.
Mietipä vaikka sitä valevideota.”
”Minäkin voin tulla.”
”Liian vaarallista, Dfghj.”
Zyrbop ei kiinnittänyt huomiota veljesten kinasteluun; hänelle oli juuri valjennut se epämiellyttävä asia, ettei heillä oikeastaan ollut aavistustakaan, mitä kupolin johto hänestä tar-
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kalleen halusi. Oliko tarkoituksena vain estää kapinallisia käyttämästä häntä propagandaikonina? Vai liittyikö asiaan vielä jotakin muuta?
Tytön mielessä kävi, että hänen kannattaisi kysyä Websiltä,
oliko Helsingin mediassa uutisoitu hänestä sen enempää. Ainakin tytön oli nyt huomattavasti vaikeampaa liikkua kupolissa,
sillä kaikki luulivat häntä terroristiksi; tuntui kuitenkin huonolta oletukselta, että se olisi valtion suunnitelmien ydin.
No. Jos kaikki sujuisi hyvin, Helsingin tietoverkkojen lamaannuttaminen estäisi myös sen kupolin johtajien pahan
suunnitelman kaikkien niiden muiden ohella.
Mutta Zyrbop ei saanut päästään sitä ajatusta, ettei kaikki
menisikään hyvin. Kapinallisten suunnitelma tuntui naiivilta,
Helsingin johtajat ovelammilta kuin minkä varaan kuvernööri
oli laskenut; liikkuvia muuttujia oli vielä niin paljon, ettei tyttö
saanut häädettyä pois epävarmuuttaan. Oliko neuroarmeijaa oikeasti olemassa? Olivatko hänen perheenjäsenensä edes elossa,
saati sitten turvassa?
Xcvbn ja Dfghj jatkuivat väittelyään. Zyrbop päätti olla kiinnittämättä siihen lainkaan huomiota ja keskittyä vain kävelemiseen siihen asti, että he saavuttaisivat jonkinlaisen taukokohdan.

Kun uuvuttavasta matkasta oli kulunut jo aimo osa, kun veljespoikien riita oli hiljentynyt, kun he olivat kulkeneet monien
haarojen ohi ja valinneet aina Websin suositteleman, koitti viimein aika pysähtyä. Kuvernööri ilmoitti, että he lepäisivät tässä
muutaman tunnin, ja kehotti kaikkia nukkumaan.
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Nyt tai ei koskaan, päätti Zyrbop ja ryntäsi hänen peräänsä.
”Rautio!” tyttö sanoi. ”Anteeksi, minä... minulla olisi hieman asiaa.”
Kuvernööri katsoi häntä arvioiden ja nyökkäsi. ”Mennään
sivummalle, niin emme häiritse muita.”
Se oli ehkä sujunut helpommin kuin Zyrbop oli osannut
aavistaa; hän punnitsi mielessään poukkoilevia kysymyksiä ja
päätti aloittaa siitä, joka oli herännyt kaupungintalolla.
”Oletko varma, että aavikkovaeltajiin voi luottaa?”
”Niin”, kuvernööri sanoi pohdiskelevasti. ”Sitä epäiletkin
viisaasti, kun et tunne koko tarinaa.”
Zyrbop katsoi häntä kysyvästi.
”On tosiaankin totta, että Helsingin kaatuminen on kummankin lajin etu”, Rautio aloitti. ”Meidän etumme ilmeisistä
syistä ja heidän etunsa vähemmän ilmeisistä. No, vaikka tämä
ei ole yleistä tietoa, kaipa voin sen sinulle paljastaa. Helsingin
kupolilla on salaisia tutkimusprojekteja, jotka liittyvät aavikkovaeltajiin – niiden peittelyksi kaupungin valmistaman ruoan väitetään toisinaan sisältävän otusten lihaa. Aavikkovaeltajia saalistetaan kupolin toimesta, kyllä, mutta se ei ole suinkaan
totuus.”
”Mitä... mikä sitten on?”
”Sitä en valitettavasti tiedä”, kuvernööri sanoi. ”Kuinka sitten tiedän, että jotakin tällaista tapahtuu, saatat kysyä. No, sillä
tehtiön antama koulutus on perin huono, kupoli valikoi toisinaan muutamia meistä pakkotyöhön salaisissa tutkimusprojekteissa. Tiedän, että eräitä on lähetetty Landen aavikolle perustettuihin tutkimusasemiin, jossa tehdään jotakin aavikkovael-
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tajiin liittyvää. Kansalle yksinkertaisesti sanotaan, että heidän
omaisensa ovat muuttaneet kupoliin asumaan pysyvästi.”
”Mitä?” henkäisi Zyrbop. ”Ja sinäkö et kerro totuutta?”
”Voi, älä luule, että Helsingin kupoli antaisi minun pysyä
elossa, jos kertoisin! Älä tee sitä virhettä”, pyysi Rautio. ”Minun
asemani on pimitellä tietoja, joita kupoli haluaa minun pimittelevän. Vain siten olen onnistunut pysymään asemassani niin
kauan, että kapinan organisoiminen on onnistunut.”
Zyrbop ei vastannut siihen mitään.
”Usko minua, sen on oltava näin”, kuvernööri sanoi. ”Se on
ainoa keino. Pyydän, älä levitä tätä tietoa eteenpäin – ymmärtänet, että jos asia kävisi ilmi, menettäisin suosioni johtajana,
mutta uusi yhteiskunta tarvitsee kipeämmin kuin mitään muuta kykenevän päämiehen. Totuus tulee ilmi myöhemmin, sitten
kun olen löytänyt itselleni seuraajan.”
”Hyvä on”, sanoi Zyrbop nopeasti. Hänen täytyisi sulatella tätä tietoa aimo tovi, mutta nyt tytöllä oli muutakin miettimistä. ”Toinen kysymys. Sanoit, että energiantuotanto jatkuu
luolastossa. Eikö sen omistuksen pitänyt siirtyä aavikkovaeltajille?”
”Se on sen ajan murhe”, sanoi kuvernööri. ”Ymmärtänet,
Zyrbop, ettei muutos kuitenkaan voi olla välitön – energiantuotanto on siirrettävä kupoliin, jos niin päätämme tehdä. Kun
Helsinkiä hallitsemme me, sotilaallinen voimamme riittää aavikkovaeltajien pysäyttämiseen, jos he eivät jaa näkemystämme
järjestelyjen välttämättömyydestä.”
Tämäkin soitti hälytyskelloja Zyrbopin päässä, mutta sen
pidemmälle hän ei asiaa ehtinyt pohtia; Webs, Dfghj ja Xcvbn
juoksivat paikalle.
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”Rautio!” huusi Webs ja avasi holonäyttönsä. ”Mitä sinä
täällä teet!? Val... valvontakamera. Katso!”
Hän avasi holonäyttönsä, ja Zyrbopkin yritti saada hologrammista selvää. Näkymän täyttivät samat valvontakamerakuvat kuin aiemminkin, mutta nyt Webs kelasi aikajanaa taaksepäin holonäyttönsä asetuksista.
”Vilkaisin noita vain huvikseni, ja...” mutisi Dfghj. Xcvbn
seisoi kauempana ja katsoi poispäin joukosta näyttäen hieman
siltä, että voisi pyörtyä minä hetkenä hyvänsä.
Kuvernööri kavahti nähdessään, mitä nauhalla tapahtui;
Zyrbop teki samoin.
Neurosotilaita. Eteenpäin marssivia metallisia tappokoneita; täydellisyyteen asti hiottu muotoilu. Kumpikin käsi laserpistooli, jalkojen liikeradat vailla erehdyksiä.
Niitä oli kokonainen joukkio – ehkä viisikymmentä – ja
sitten nauha palasi näyttämään tyhjää tunnelia.
”Kuinka nopeasti ne ovat täällä?” tivasi kuvernööri. ”Miehet täytyy aseistaa!”
”Ei, Rautio”, henkäisi Webs. ”Eivät... eivät ne ole verkoston
tässä osassa. Vaan... vaan...
… jo kulkeneet meidän ohitsemme. Matkalla luolaan.”

Luku 33
Uutinen levisi nopeasti matkalaisten keskuudessa. Zyrbop ei
saanut tilaisuutta jatkaa keskusteluaan kuvernöörin kanssa – tämä neuvotteli paraikaa käänteestä tytölle tuntemattomien henkilöiden seassa – joten hänekin mielensä ajautui väistämättömästi pohtimaan samaa kysymystä kuin kaikki muutkin.
Oliko valtio lähettänyt neurosotilaat tappamaan heidät vai
valtaamaan kapinalliskaupungin?
Zyrbop sai tilannetta huolestuneesti tarkkailevalta Webs Kalelta irti sen, että viholliset olivat seuranneet koko matkansa
ajan energiansiirtokaapeleita siinä, missä he olivat eronneet tieltä Websin ehdotusten mukaan, joten ei ollut mahdotonta kuvitella, että neurosotilaat olisivat kulkeneet vahingossa heidän
ohitseen. Eihän tunneliverkostossa pitänyt olla vakoilulaitteita, joten mistäpä hallitus olisi tiennyt, minkä haaran he olivat
valinneet missäkin kohtaa?
Mutta kieltämättä peränsä oli myös siinä teoriassa, jonka
mukaan koneet lähetettiin kaappaamaan valta luolassa ja varmistamaan, ettei energiansiirto Helsinkiin keskeytyisi. Se herät423
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ti epämiellyttäviä jatkokysymyksiä – oliko alas jäänyt lainkaan
taistelijoita, oliko heidän mahdollisella vastarinnallaan mitään
toivoa ja mitä neuroarmeija tekisi siviileille voittaessaan.
Toki huolenaiheita piisasi myös siinä, että tässä oli heidän
kaipaamansa konkreettinen todiste neurosotilaiden olemassaolosta. Jos Websin pahimmat uhkakuvat pitivät paikkansa, valtiolla voisi olla niitä kymmenkertaisesti enemmän kupolissa –
projektin lukuisten vuosien aikana oli epäilemättä tuotettu varastoon yllin kyllin laitteistoa, joka oli näemmä viimein saanut
ohjelmistonsa.
”Viimeinen kamerani”, mutisi Webs tuijottaen holonäyttöään silmä kovana. Zyrbop näki jälleen sotilaiden selkäpiitä
karmivan ohimarssin. ”Luolaan ne ovat menossa. Ei helvetti!”
Nainen välitti tiedon holonäytöitse kuvernöörille, joka lähetti sen edelleen alas luolaan. Oli kulunut tunti siitä, kun he
olivat havainneet neuroarmeijan ensi kertaa; kotiin jääneille kapinallisille oli tiedotettu välittömästi, mutta Zyrbop oli vailla
mitään omia kontakteja kaupunkiin täysin tietämätön tapahtumista siellä.
Xcvbn istui taaempana ja näpytteli puhelimeensa viestejä
suorastaan raivokkaalla tahdilla. Zyrbop arveli, että voisi tiedustella lisätietoja häneltä.
”Hei”, tyttö tervehti. ”Kerro uutisia.”
Xcvbn ei nostanut katsettaan älypuhelimestaan.
”En tiedä, kuinka paljon aseelliseen vastarintaan kykeneviä
kaupunkiinne jäi”, mutisi Zyrbop itsekseen. ”Loput aavikkovaeltajat ovat ainakin siellä, mutta riittääköhän se mihinkään?
Kaikki riippuu tietenkin siitä, mitä Helsingin kupoli haluaa.”
Poika mutisi jotakin epäselvää vastaukseksi.
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”Jos ainoastaan valloittaa sähköntuotantolaitoksen, kuolonuhreja tuskin syntyy, mutta se ei ole siltikään mikään hyvä
lopputulos. Eikö suunnitelmissa ollut kiristää Helsingin vallanpitäjiä sillä, että voisimme kytkeä sähköt pois? No, kaikki
riippuu tietenkin siitä, yritetäänkö siellä puolustautumista. Miten on, Xcvbn? Oletko kuullut mitään? Ja ai niin, ennen kuin
unohdan – minulla on mielenkiintoista kerrottavaa Rautiosta.
Haluan mielipiteesi, sillä olen hieman tietämätön tästä aiheesta.”
”Sepä hauskaa, Zyrbop.”
”Xcvbn! Uutisia!” tyttö ärähti. ”Kysy, mitä siellä tapahtuu!”
”No mitä vittua sinä luulet, että juuri teen?” ärähti Xcvbn
takaisin. ”He menevät bunkkeriin. Siviilit, siis. Kuulemma neurosotilaat ovat jo lähellä.”
”Onko aseellista vastarintaa? Minkälaista?”
”En tiedä. Hän... hän on jo matkalla.”
Zyrbop oli jo avaamassa suutaan kärkkäitä jatkokysymyksiä
varten, mutta poika ei olisi niihin keskittynyt; Xcvbn näpytteli
laitteensa näyttöä entistä kiivaammin, mutta lopetti, kun huomasi käsiensä tärisevän liikaa.
”Äh!”
Xcvbn navigoi ääniviestivalikkoon.
”J-joel? Vastaa sitten, kun pääset taas johonkin, jossa on netti. Pysy siellä turvassa. Eivät ne sinua tapa; ei Helsinki mitään
teloitusjoukkoa sinne lähettänyt.”
Tauko.
”R-rakastan sinua.”
Ikoni muuttui armeliaasti sellaiseksi, joka ilmoitti viestin
menneen perille, mutta sen jälkeen yhteys katkesi.
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”Zyrbop”, Xcvbn sopersi, ”mitä... mitä jos ne tappavatkin
hänet? Mitä jos? Hah, minun piti olla se, joka meistä on vaarassa.
Siihen minä olin varautunut. E-en...”
Tyttö järkyttyi huomatessaan, että kaikista maailman ajatuksista hänen mielessään oli päällimmäisenä se, että pojasta
tuskin saisi enää mitään hyödyllistä irti vähään aikaan. Mihin
hänen myötätuntonsa oli kadonnut? Vai johtuiko se vain siitä,
että kyseessä oli Xcvbn?
Kyllä hänessä joku hippunen empatiaa vielä oli. Kyllä hän
vielä halusi esimerkiksi pelastaa perheenjäsenensä; mikäpä olisi
ollut sen pyyteettömämpää?
Niin, vaikkapa hänen äitinsä. Hannan kasvot palautuivat
välittömästi Zyrbopin mieleen, mutta ääntä hän joutui hapuilemaan pari sekuntia. Ja sittenkään, kun se oli palautunut hänen mieleensä, ei muodostunut kuva ihmisestä tuntunut lainkaan... todelliselta. Sellaiselta, joka oli vielä olemassa, eikä silkka
harhakuva menneistä ajoista.
Ei. Hanna Lehtonen oli todellinen, Zyrbop painotti itselleen. Hanna Lehtonen lojui kidutuslaitoksen sellissä tai piileskeli kapinallismyötämielisten kanssa tai odotti teloitusjonossa
tai... tai...
… tai mitä? Ei hän äitiään koskaan enää näkisi, tai isäänsä.
Saati sitten veljeään.
Tyttö oli saavuttanut jonkinlaisen syvemmän todellisuudentunnun; se kertoi hänelle, että haaveet hänen perheensä
pelastamisesta oli syytä unohtaa. Koska siten hallitus toimi –
siten hallitus satuttaisi häntä. Kaikki muut sulivat pintapuolisiksi karikatyyreiksi, joilla ei ollut mitään merkitystä eikä
tarkoitusta; tällä pelilaudalla koettelivat toisiaan vastaan vain
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Zyrbop ja Helsingin todellinen hallitsija.
Kaikki muu oli silkkaa kulissia heidän mittelölleen. Rekvisiittaa, joka kävisi tarpeettomaksi ajan myötä. Todellinen tilanne oli kiistatta tuo – mitä muutakaan selitystä oli sille, että valtio
oli luonut valheellisen propagandaversion juuri hänestä?
Miksi oli vale-Zyrbop? Miksei vale-Xcvbn? Miksei valekuvernööri?
Siksi, ettei videon tarkoitus ollut koskaan ollutkaan huijata
kupolilaisia tai pilata kapinallisten suunnitelmia; se oli osoitettu hänelle. Ärsyttämään häntä. Tällainen sinä olet, Zyrbop –
hyvää pataa vain tuhoa tuovien kapinallisten, petollisen kuvernööri Raution kanssa. Ja niin käykin: koko Helsinki palaa maan
tasalle, ja se on vain sinun syytäsi.
Mutta Zyrbopille se oli myös haaste. Hän voisi lyödä maahan sekä Helsingin hallitsijat että kapinalliset, jos jälkimmäiset
osoittautuisivat yhtä pahoiksi kuin edeltäjänsä – ja niin vaikutti
vähä vähältä tapahtuvan.
Tytölle valkeni, miksi kuvernööri oli livautellut hänelle salaisuuksiaan niin anteliaasti – eivät ne tälle ryhmälle olleet salaisia. Hakkerit ja sotilaat olivat mitä todennäköisimmin kapinallisyhteisön eliittiä; niitä, jotka kuvernööri asettaisi uuden Helsingin valta-asemiin. Eikö ollutkin ollut niin, että vain murtoosa kapinallisista oli kannattanut aseellista konfliktia Helsinkiä
vastaan?
Niin, kunnes oli ilmaantunut pätevä syy tehdä muuta.
Oliko vain sattumaa, että aavikkovaeltajat olivat ottaneet
hänet ja Xcvbn:n vangeiksi ja neuvotelleet siten itselleen luolan,
mikä pakottaisi kapinalliset ennen pitkää Helsinkiin? Hyväksyikö kapinallisyhteisö mukisematta tapahtuneen sillä peruste-
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lulla, että säästettiinhän näin kahden viattoman teinin henki?
Oliko kuvernööri suunnitellut kaiken?
Kuinka syvälle salaliitto ulottui?
Sitä Zyrbop ei tiennyt, mutta siitä tyttö oli varma, että hän
selvittäisi sen ja tappaisi syylliset. Helsingin johdon, kuvernöörin, kaikki.
Älä sorru epätoivoon, oli hän aiemmin toistanut itselleen.
Mutta ajan kuluessa Zyrbopin oli yhä vaikeampi ja vaikeampi
elätellä toivoakaan – valtio oli heitä aina askeleen edellä, ja ainoa
ratkaisu oli olla yksinkertaisesti välittämättä siitä, että hänen
perheensä oli mitä todennäköisimmin kuollut. Ainoa tyydytys,
jota maailmasta hänelle enää löytyi, oli kostossa.
”Z-zyrbop?”
Tyttö vilkaisi kohti Xcvbn:ää, joka oli keskeyttänyt hänen
ajatuksensa.
”Lähdemmeköhän me pian taas liikkeelle? Minä... minä kuvittelisin, ettei kukaan saa kuitenkaan enää levätyksi.”
Poika huokaisi.
”Teinkö minä todella virheen lähtiessäni tänne, Zyrbop?”
”Sen kertoo aika”, vastasi Zyrbop lyhyesti. Hän mietti, kenen kanssa ottaa puheeksi Raution teot; vaikutti siltä, että Dfghj
ja Xcvbn olivat mahdollisesti ainoita, jotka eivät välttämättä
tienneet koko totuutta miehestä, ja hassua kyllä, tyttö luotti Xcvbn:ään enemmän. Kaiken sen jälkeen, mitä poika oli hänelle
tehnyt?
No, kuvernööriin hän voisi joka tapauksessa kiinnittää kunnolla huomiota vasta myöhemmin. Helsingin nykyinen johto
täytyi tuhota ennen murehtimista seuraavasta.
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Xcvbn kävi kysymässä mainitsemastaan asiasta, ja kävi ilmi,
että matka todellakin jatkuisi pian. Zyrbop liittyi jälleen pojan
ja hänen veljensä seuraksi lähelle joukon häntää, mutta kumpikaan ei ollut halukas keskusteluun.

Viimein joukkio lähestyi Helsingin kupolia; kallioperään kaiverrettu tunneliverkosto muuttui siististi kivilaatoilla päällystetyksi, parhaat päivänsä nähneet loisteputket vaihtuivat upouusiin. Kuvernööri Rautio ja Webs Kale keskustelivat jonon
etupäässä jostakin, jota Zyrbop ei kuullut; varmaankin siitä,
kuinka toimittaisiin välittömästi kupoliin pääsyn jälkeen.
Tyttö huomasi harmikseen, ettei ollut selvittänyt niinkään
yksinkertaista asiaa kuin sitä, mitä tarkalleen tunnelin toisesta päästä löytyisi. Jotkin laitokset kuuluivat olevan rakennettu
osittain maan alle – johonkin niistäkö tie päättyisi? Vai menisikö se johonkin muuhun, tarkemmin vartioituun paikkaan,
kuten julkisen poliisin tiloihin tai kidutuslaitokselle?
Jossakin vaiheessa hänen ja Xcvbn:n saattoi olla viisasta erota joukosta. Jos kupoli tai sen oikeat hallitsijat reagoisivat jotenkin kapinaan, suurimmassa vaarassa he olisivat eturintamalla.
Oli viisaampaa tarkkailla tilannetta etäältä ja selvittää, missä
hänen vihollisensa oikeasti pitivät majaa.
Kuvernööri keskeytti matkalaisten kävelyn, ja Webs Kale alkoi selostaa suunnitelman seuraavaa vaihetta.
”No niin. Saavumme juuri ovelle, joka vie meidät Helsingin kupolin laitosten alaiseen tunneliverkostoon. Sitä ennen
aloitamme kuitenkin kyberhyökkäyksen, joka toivottavasti lamaannuttaa valtion järjestelmät täysin. Neurosotilaista emme
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voi tietenkään olettaa sitä, että ne vaatisivat jatkuvan Internetyhteyden toimiakseen, mikä on sangen ongelmallista, sillä juuri laitosten alla ne luultavasti partioivat. Onneksi minulla on
varasuunnitelma.”
Dfghj istuutui ja otti läppärinsä esiin; samoin teki muutama muukin niistä, jotka Zyrbop arvioi joukon tietotekniikkaasiantuntijoiksi.
”Nimittäin”, jatkoi Webs, ”vanhan Helsingin raunioiden
kautta kulkeminen. Tiesittekö, että kupoli aikoo avata neuroautotieverkoston maan alle? Neuroverkkolaitoksen työntekijänä
selvitin projektin taustoja ja huomasin, että laitoksenalaisista
tunneleista pääsee helposti autotielle, joka vie meidät sopivasti
haamueduskuntatalon ulkopuolelle. Eikö olekin nerokasta?”
”Ööh, yksi kysymys”, huusi Xcvbn ihmisjoukon perukoilta. ”Eikö siellä... pitänyt olla niin radioaktiivista, että tappavan
annoksen saa miltei välittömästi?”
”Tuo on ihan hyvä kysymys”, myönsi Webs. ”Turvallisuuslaitos on raportoinut, että geigermittari näyttää raunioissa ’pelottavia lukemia’. Mutta voin myös kertoa, että maankäyttölaitos ja neuroverkkolaitos ovat yhdessä tehneet tietöitä ilman, että työntekijöillä oli minkäänlaisia suojavarusteita, eikä kukaan
kuollut. Olen päätynyt siihen lopputulokseen, että ’geigermittarit’ – hei oikeasti, tietääkö kukaan, miten ne toimivat? – ovat
oikeasti valtion keksimää propagandaa, ja matkanteko on todellisuudessa ihan turvallista. Miten ne muka päästäisivät neuroautoja kuljettajinekaan sinne? Eikö senkin pitäisi olla tappavaa?”
Kuului hiljaista mutinaa, mutta kukaan ei keksinyt päteviä
vastalauseita.
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”Siispä ehdotan, että kuljemme sieltä alta”, sanoi Webs.
”Toinen vaihtoehto on tietenkin kulkea laitosten tunneliverkostosta, mutta minulla ei ole mitään karttaa siitä reitistä, joka
lienee kaiken lisäksi täynnä neurosotilaita. Nyt ehdotan, että
aloitamme kyberhyökkäyksen.”
Nainen avasi holonäyttönsä.
”Kuinka monta vuotta olenkaan pitänyt mielensisäistä listaa Helsingin tietoverkostojen haavoittuvuuksista ilman, että
olen päässyt hyödyntämään taitojani? Nyt on viimein aika! Kertaan lyhyesti teille muille sen, mitä olemme tietoteknisen tiimin
kanssa suunnitelleet. Ensiksi räjäytetään valtion viestintäkanavat, jotta propagandan kulku estyy – meillä on HSU:ssa kontakteja, jotka voivat ottaa viestimet pian haltuunsa ja kertoa kupolilaisille totuuden heidän yhteiskunnastaan. Tämän lisäksi Helsingin sisäinen informaationkulku häiriintyy niin paljon, ettei
uhkaamme pystytä reagoimaan.”
Zyrbop vilkaisi hänen vieressään istuvan Dfghj:n läppärin
näytölle ja näki tämän näpyttelevän terminaaliin mystisiä komentoja, joista tyttö ei saanut selvää.
”Seuratkaa spektaakkelia vapaasti laitteistanne”, suositteli
Webs. ”Kaadamme valtion vakoilujärjestelmät samaan aikaan,
joten sijaintitietojanne tai muuta arkaluontoista ei toivottavasti
päädy koskaan hallituksen tietoon.”
Zyrbop kaivoi naisen kehotusta totellen puhelimensa esiin
ja huomasi, että se oli automaattisesti yhdistänyt itsensä kupolin langattomaan verkkoon. Hän navigoi HSU:n internetsivuille, mutta ne olivat vielä ylhäällä; tytön käyttämät sovellukset raportoivat samanaikaisesti niistä sadoista tilapäivityksistä, jotka olivat jääneet Zyrbopilta välistä hänen ollessa poissa
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kupolista.
Webs Kale luennoi vielä kyberhyökkäyksen etenemisestä,
mutta Zyrbop päätti katsoa, mitä kupolissa oli sillä välillä tapahtunut. Yksi haamueduskuntaväittely oli pidetty; Sirpa-Päivi
Höttönen oli näemmä kuristanut hologrammi-Robinin, mikä
oli hämmästyttävää, kun otti huomioon kuristetun epäaineellisen olemuksen. Elintehtiöstä oli julkaistu iso raportti. Hänestä
itsestään oli uutisia sekä teini-identiteettilajittelun että viimeaikaisen videon vuoksi. Muutamat Zyrbopin entisistä ystävistä
olivat jättäneet hänen profiiliinsa tappouhkauksia.
Ja... tuntematon, nimetön profiili oli lähettänyt hänelle
videon? Zyrbop kurtisti kulmiaan; somessa oli pakko toimia
omalla nimellään teloituksen uhalla, ja hän oli melko varma,
ettei edes nimilaki sallinut vanhempien ristiä pienokaistaan
tyhjäksi merkkijonoksi.
Hän avasi viestin, ja video tallentui automaattisesti tytön
puhelimen tiedostojärjestelmään.
”No niin! Alhaalla on!” huusi Webs Kale samaan aikaan.
Zyrbop palasi HSU:n nettisivuille ja huomasi väitteen todeksi: Yhteyttä ei voitu muodostaa, totesi hänen selaimensa.
Yksi toisensa jälkeen kaatuivat myös somet. ”mitvit valttari
ei toimi??? #vittu” ehti joku vielä kommentoida, ennen kuin
viimeinenkin palvelu kuoli.
”Kiittäkäämme valtiota siitä, että laittoi kaiken viestintään
vähäänkään liittyvän medialaitoksen palvelimille”, myhäili
Webs. ”Ei tarvinnut tunkeutua kuin muutamaan serveriin! No,
jatkammeko matkaa? HSU:n kontaktiin olisi hyvä saada yhteys
mahdollisimman nopeasti, jotta oikea uutisointi voi alkaa.”
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”Tehdään niin”, kannatti Rautio. ”Pakatkaa, ja sitten lähdemme.”
Zyrbop muisti saamansa videon ja avasi tiedostoselaimen. Se löytyi heti Videot-kansiot alusta; tyttö avasi tiedoston
videontoisto-ohjelmallaan asetettuaan äänenvoimakkuuden ensin nollaan siltä varalta, että se sisältäisi jotakin, mitä hän ei
halunnut muiden kuulevan.
Suttuinen videokuva likaisesta käytävästä. Kamera tärisi,
kun sen kannattelija käveli eteenpäin; kuvaruudun sivuilla oli
sellejä, ja Zyrbop tunnisti kidutuslaitoksen valtion videoista, joilla näytettiin, miten poliittisille toisinajattelijoille kävi.
Samaa toistui parikymmentä sekuntia, ja sitten kävelijä pysähtyi. Kamera kääntyi oikealle, osoittamaan kohti selliä, jonka
perukoilla makasi maassa kolme hahmoa.
Zyrbopin sydän pysähtyi hetkeksi, kun hän tunnisti perheensä.
Konsta. Hanna. Jari.
Kymmenen sekunnin kuluttua video päättyi.
Olivatko he sittenkin elossa? Olisiko Zyrbopilla sittenkin
mahdollisuus pelastaa heidät? Vai oliko koko video samanlaista
valhetta kuin se, jossa hän itse oli esiintynyt?
Webs ilmoitti, että matka jatkuisi nyt.
He etenivät vielä pari sataa metriä, ja sitten sisäänkäynti tuli näkyviin. Webs heilutti itsevarmasti avainkorttiaan tavallista
vankemmalta näyttävälle metalliovelle, mutta mitään ei tapahtunut. Nainen yritti vielä pari kertaa uudelleen, mutta järjestelmä ei vieläkään reagoinut.
”Hmm”, hän sanoi pohdiskelevasti. ”Poistettiinkohan
avainkorttini oikeudet? Näitä pyörittävä servu on vielä pystys-
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sä, vai mitä? Ehkäpä saamme tämän hakkeroitua auki, mutta
jos emme, mukaan pakattiin onneksi räjähteitä.”
Sitten Webs syventyi holonäyttöönsä ja keskusteluun
Dfghj:n kanssa. Zyrbop päätti käyttää tilaisuuden hyväkseen
ja käveli Xcvbn:n luo ihmisjoukon perälle; aavikkovaeltajat
odottivat hieman kauempana.
”Meidän kannattaa varmaan erota joukosta sitten, kun pääsemme kupoliin”, mutisi Zyrbop. He ottivat lisää etäisyyttä
muihin, jotta kukaan ei kuulisi.
”En olisi uskonut, että sinusta tulee joskus joukkomme juonittelija”, sanoi Xcvbn ja hymyili, muttei kovinkaan vakuuttavasti. Zyrbop ei kysynyt, oliko alhaalta tullut uutisia; jos oli, ne
eivät selvästi olleet olleet kovin hyviä.
Sitä paitsi hänellä oli nyt paljon muutakin mietittävää.
Tyttö tiesi, että olisi vaarallista luottaa hallituksen valheisiin –
videoeditointi ei selvästi ollut teknologinen mahdottomuus –
mutta jos oli edes häviävän pieni mahdollisuus pelastaa hänen
perheensä, eikö Zyrbopin kuulunutkin tehdä kaikkensa sen
saavuttamiseksi?
Ainakin hänen täytyisi tarkistaa, oliko kyseessä epätotuus
vai ei. Kuinka hän voisi elää itsensä kanssa, jos kävisikin ilmi, että hänellä olikin ollut tilaisuus säästää heidän henkensä?
Konsta, Hanna ja Jari olivat vakavassa vaarassa juuri hallituksen kiristyskeinoina Zyrbopia vastaan; hän itse olisi syyllinen
heidän kuolemaansa.
”No”, kysyi Xcvbn. ”Kuinka tarkat suunnitelmat olet tehnyt?”
”Kidutuslaitos”, sanoi Zyrbop ja näytti Xcvbn:lle saamansa
videon. ”Sehän tuossa on, eikö? Sitten, kun pääsemme omaan

435
rauhaamme, täytyy tarkistaa, onko tuossa ääniraitaa – pitkät
tauot saavat asian vaikuttamaan siltä – joka tarjoaisi meille lisätietoja.”
Xcvbn oli hetken hiljaa ja katsoi sitten Zyrbopia epäilevästi. ”Tuo... tuo video on ihan varmasti väärennös. Kannattaako
meidän rynnätä suoraan kidutuslaitokselle? Vaikuttaa selvältä
ansalta.”
”Aivan sama”, sanoi Zyrbop kohauttaen olkiaan. ”Meillä
on tuliaseita, ja sitä paitsi koko valtio vajosi juuri kaaokseen
Internetin kuoleman vuoksi.”
Poika ei vastannut.
”Tajuatko sinä, Xcvbn”, ärähti Zyrbop, ”että minulla ei ole
enää yhtään mitään elämässäni, vaikka sota voitettaisiinkin?
Kaikki, joista koskaan välitin, ovat kuolleita tai vaarassa kuolla.
Minä pelastan perheeni, jos se on suinkaan mahdollista, vaikka
koko kupoli yrittäisi estää minua tekemästä sitä. Oletko mukana vai et?”
”Kaipa minun täytyy pitää lupaukseni”, mutisi Xcvbn ja
naurahti kolkosti, ”ja onhan itsellänikin hetki hetkeltä vähemmän menetettävää.”
”Kuulitko jotakin Joelista?”
”En, mutta vaikea kuvitella, että hiljaisuus merkitsisi mitään hyvää. Neurosotilailla on täydellinen sotilaallinen ylivalta,
epäilen. Tilanne on jo ohi, mikä se sitten olikaan.”
”Sitten kostamme Helsingin todellisille hallitsijoille yhdessä”, sanoi Zyrbop hiljaa.
Sen jälkeen he olivat sanomatta mitään ja seurasivat etäältä, kuinka ryhmän hakkerointitiimi sähelsi holonäytöillään ja
yritti toistuvasti Websin avainkorttia oveen. Kuinkahan pal-
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jon kupolin infrastruktuuri oli ylipäätään kärsinyt? Mitä maan
pinnalla tapahtui juuri nyt? Teleportaatioverkosto vaati todennäköisesti toimivan Internet-yhteyden; ilman sitä ihmiset olivat jumissa siellä, missä olivat sattuneet olemaan hyökkäyksen
käynnistyttyä. Väestönsuojia oli runsaasti, ja jos oli käynyt hyvin, kupolin väestö oli evakuoinut itsensä, eikä turhia kuolonuhreja syntyisi vallankaappauksen aikana.
”Toista se video äänellä”, Xcvbn sanoi rikkoien hiljaisuuden. ”Eivät nuo meitä tänne kuule.”
Zyrbop yhtyi arvioon; kaikki muut olivat kokoontuneet
oven ääreen ja riitelivät kovaan ääneen varmaankin siitä, turvautuako jo räjähteisiin. Hän asetti äänenvoimakkuuden sopivaksi ja toisti tiedoston uudelleen. Tällä kertaa taustalla puhui
etäisesti tuttu naisääni.
”Zyrbop Lehtonen. Meillä on perheesi; sinun ei tarvitse uskoa sanaani,
vaan voin näyttää sinulle mitä parhaimpia todisteita.” Tauko. ”Tässä he
ovat. Tajuttomina, mutta elossa. Kenenkään ei tarvitse kuolla, Zyrbop; sinun on yksinkertaisesti antauduttava meille. Lähetä minulle takaisin viesti olinpaikastasi, niin tulemme hakemaan sinua. Ota mukaasi se poika,
jonka kanssa pakenit kupolista.”
”Tehtiöministeri Koskela”, Xcvbn mutisi, ja silloin Zyrbop
tajusi, mistä ääni oli hänelle tuttu. ”Kuinkahan paljon meidän
pitäisi huolestua siitä, että hän tietää liikkeistämme noin tarkasti?”
Siihen tyttö ei ehtinyt vastata; yksi aavikkovaeltajista lähestyi heitä. Zyrbop kavahti vaistonvaraisesti taaksepäin, mutta hillitsi itsensä muistettuaan, että he olivat nyt samalla puolella;
Xcvbn reagoi samoin.
”Me seuraamme teitä”, sähisi yksilö, ”jos poistutte mui-
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den joukosta.”
”Vai niin”, mutisi Zyrbop. ”Se... se kyllä käy, mutta... no,
miksi?”
”Nukkehallituksen kumoaminen on hyödytöntä”, se
vastasi, ”Kupolin todellisen hallitsijan tappaminen on
ainoa keino, jota käyttäen voimme vapautua, ja teidän
avullanne löydämme hänet.”
Zyrbop muisteli Raution sanoja siitä, kuinka hallitus kuulemma hyödynsi aavikkovaeltajia salaisissa projekteissaan. Aavikkovaeltajien ja kapinallisten välit eivät olleet loistavia, ja
kumpikin osapuoli yrittäisi mitä todennäköisimmin pettää toisen, mutta ehkä siinä oli hänelle tarpeeksi syytä uskoa olentojen
sanoihin.
”Tarkoitatteko siis, että meidän pitäisi antautua?” kysyi Xcvbn.
”Kyllä. Hän saa tulla hakemaan teitä, ja silloin me
iskemme.”
”Mutta ensin käymme kidutuslaitoksella ja viemme perheeni turvaan, jos mahdollista”, vaati Zyrbop. ”Sen jälkeen olen
käytettävissänne.”
Heitä puhutellut yksilö vetäytyi takaisin neuvottelemaan lajitoveriensa kanssa, ja palasi sitten tuomaan heille viestin.
”Sopii.”
”Tulkaa jo sieltä!” huusi Webs. ”Ovi on auki!”
Se oli totta; kaikki muut naista lukuun ottamatta olivat jo
kävelleet sisään. No, ainakin heidän erkanemisensa joukosta sujuisi helpommin.
Zyrbop ja Xcvbn tottelivat hakkeria, ja aavikkovaeltajat seurasivat hieman heidän takanaan.
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”Tuo ei kuulostanut siltä”, mutisi Xcvbn Zyrbopille, ”että
tekisit kaikkesi saadaksesi vanhan elämäsi takaisin.”
”Minä tiedän”, mutisi Zyrbop takaisin. ”Kupolin vallanpitäjien tappaminen on kaikkea muuta tärkeämpää.”
”Ainakin olemme siitä samaa mieltä.”
Tilanne ei vieläkään vaikuttanut kovin valoisalta, mutta sentään heillä oli ensimmäistä kertaa konkreettinen suunnitelma.

Luku 34
”No?” kysyi Webs Kale vilkuillessaan kohti nuoria, jotka olivat pysähtyneet hieman kauemmaksi eivätkä kaikesta päätellen
olleet halukkaita seuraamaan häntä neuroautotielle.
Zyrbop mietti hetken, mitä heidän pitäisi tehdä. Kertoa totuus? Johtaisiko se mihinkään hyvään? Kuvernööri tuskin hyväksyisi heidän tai aavikkovaeltajien eroamista joukosta; ensimmäisenä mainitut olivat heille hyödyllisiä Helsinki-tietoisina,
jälkimmäiset sotilaallisesti.
Väkivaltaanko kaksikon täytyisi turvautua? Eiköhän Webs
ollut sen verran järkevä, että ymmärtäisi olla väittämättä vastaan, jos he uhkaisivat häntä aseellisesti, mutta se saattaisi huonontaa heidän välejään kapinallisiin tarpeettomasti.
”Me emme voi tulla”, ennätti Xcvbn reagoida ennen tyttöä.
Webs huokaisi. ”Kai minun olisi pitänyt arvata. Noutamaan
perhettäsi, Zyrbop?”
”Mistä sinä tuon tiedät?” tiedusteli Zyrbop. ”Oletko vakoillut minua vai–”
”Äläpäs nyt”, sanoi Webs ilmeisesti huomattuaan tytön
439

440

LUKU 34.

nousseen äänenpainon. ”En minä mitään sellaista ole tehnyt.
Tiesin vain, että todennäköisesti yrittäisit tehdä niin, ja ettei
kuvernööri olisi ajatukselle myötämieleinen.”
”Ja miksei olisi?”
”Ette ole siis kuulleet”, huokaisi Webs. ”No, Zyrbop. Asia
on niin, että se, joka auttoi hallitusta viimeistelemään neurosotilasprojektin, on mitä todennäköisimmin äitisi.”
”Hah”, naurahti Xcvbn. ”Kuinka tuo voisi olla totta?”
”Tutkin neuroverkkolaitoksen tietokantoja salaa ja huomasin, että hän oli saanut päiviä sitten ylennyksen”, selitti Webs.
”Suoraan salaiselle osastolle, joka hanketta ainakin minun aikoinani kehitti. Ketään muutakaan ei ollut ilmestynyt työntekijälistaan, joten uskoisin päätelmäni olevan melko järkevä johtopäätös.”
Zyrbop ei vastannut. Tämä voisi hankaloittaa tilannetta sen
jälkeen, kun kapinalliset olisivat kaapanneet vallan. Mutta vielä
huolestuttavampi oli toinen asiaan liittyvä yksityiskohta: ei kai
hänen äitinsä ollut valtion tukija?
”Häntä varmaankin kiristettiin”, sanoi Webs kuin lukien
Zyrbopin ajatukset, ”mutta ei se silti hyvää julkisuutta ole. Yritän puhua Rautiolle järkeä – tuskinpa hän mitään teloituksia
uuden vallan vihollisille järjestää, mutta onhan kyseessä melko merkittävä kapinavastainen teko. Neurosotilaat ovat valtion
mahtavin ase, ja... no, oletteko kuulleet mitään uutisia alhaalta?
Siellä ei ole voinut käydä hyvin.”
Zyrbop tunsi Xcvbn:n jäykistyvän hänen vierellään.
Hakkeri vilkaisi taakseen ja huomasi toisten olevan jo aika
kaukana. ”Minun täytyy seurata heitä. Keksin jonkun hyvän
tekosyyn sille, että jäitte joukosta; jos ehdin, lähetän teille myös
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mahdollisimman paljon hyviä karttoja Helsingin maanalaisesta
osasta. Onnea siihen, mitä ikinä yritättekään. Ja ai niin, teille
on varmaan hyötyä tästäkin.”
Webs heitti Zyrbopille avainkorttinsa. ”Palautin tuohon
kaikki oikeudet; sen pitäisi käydä joka oveen laitosten alla.
Hyvästi vielä kerran.”
Sen sanottuaan Webs Kale vilkutti heille hyvästiksi ja lähti
juoksemaan pitkin katulampuin valaistua kulkuväylää saavuttaakseen muut kapinalliset. Tien reunuksilla ei vielä ollut seiniä tai muita turvamekanismeja; siinä saattoi olla suora kulkuyhteys vanhan Helsingin raunioihin, jos he eivät löytäisi muuta
tietä.
Nainen katosi näkyvistä, ja he jäivät keskenään.
”No”, sanoi Xcvbn hiljaa, ”olisikohan nyt aika suunnitella,
kuinkas aiommekaan murtautua kidutuslaitokseen? Epäilen sitä kyllä vieläkin ansaksi, Zyrbop hyvä, mutta kyllä minä sinua
silti seuraan loppuun asti.”
”Hyvä”, mutisi Zyrbop vastaukseksi. ”Laitosten alla kulkeva
verkosto ainakin...”
Hän katsoi tarkemmin käytävää, jolla he olivat. Neuroautotielle johtavan aukon ja tunnelin, josta he olivat saapuneet,
lisäksi heillä oli kaksi vaihtoehtoa: portaat ylöspäin ja haarauma oikealle. Olivatko käytävät todellakin täynnä neurosotilaita,
kuten Webs oli väittänyt? Kuinka turvallista heidän oli käyttää
tätä reittiä, ja odottaisiko vanhan Helsingin raunioissa vielä pahempia uhkia?
”Hmm”, yhtyi Xcvbn pohdintaan. ”Kidutuslaitos on Sörnäisessä, vai mitä? Minneköhän päädymme, jos menemme suoraan ylös? Lähettikö Webs sinulle karttaa?”
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Zyrbop tarkisti puhelimensa ja huomasi ilokseen, että nainen oli laittanut hänelle kartan neuroautoteiden sijainnista.
Heidän vasemmalla puolellaan oleva kyltti, johon oli kirjoitettu A17, paljasti kartan kanssa, että he olivat huoltokäytävällä
byrokratialaitoksen alla Punavuoressa.
Se ei helpottanut tilannetta. Päästäkseen Sörnäisiin heidän
täytyisi joko käyttää teleportaatioverkostoa – jos se toimi vielä
– tai uskaltautua pitkä matka laitosten alla risteilevässä tunneliverkostossa ilman kunnollista karttaa.
”Tänne emme ainakaan voi jäädä”, sanoi Xcvbn, kun kumpikin oli pohtinut tilannetta täydessä hiljaisuudessa vähän aikaa. ”Jossakin vaiheessa hallitus tajuaa kyllä käskeä tännekin
pari neurosotilasta. Itse asiassa ihan rehellisesti sanottuna aika
outoa, etteivät ne tehneet niin jo, kun ottaa huomioon, että
kupoliin on oikeastaan vain kaksi tietä.”
”Ehkä meidän kannattaa pyrkiä pinnalle”, arvioi Zyrbop.
”Jos hyvin käy, kaikki odottavat kiltisti väestönsuojissa vallan
vaihtumista.”
”Niin, jos”, mutisi Xcvbn. He päättivät valita ensi alkuun
portaat ylös, sillä mikään asuinalueen laitoksista ei ollut tarkasti
vartioitu; mikä tahansa reitti maan pinnalle kelpaisi.
Tytön puhelin hälytti merkkiäänellä saapuneesta viestistä.
Lähettäjä oli Dfghj; viestin sisältö oli vaatimus ojentaa laite Xcvbn:lle, jonka oma puhelin ei ollut näköjään yhteydessä Helsingin verkkoon. Zyrbop muisti, ettei poika ollut käyttänyt kupolin Internet-yhteyttä opiskeluaikoinansakaan.
”Dfghj lähettää viestiä”, tyttö sanoi. ”Mitä vastaan? Haluaa
puhua kanssasi.”
He kaksi saapuivat portaiden yläpäähän, aavikkovaeltajat
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seurasivat taaempana. Zyrbop tarkisti huolellisesti, näkyikö
missään merkkejä neurosotilaista, mutta käytävä oli täysin
hiljainen.
”Älä vastaa”, sanoi Xcvbn.
Zyrbop kohautti olkiaan. ”Sinun veljeyssuhteesihan se on.”
Matka jatkui yhtä rauhallisissa merkeissä – Websin avainkortti oli käynyt kaikkiin heidän vastaansa tulleisiin oviin. Mekaanista armeijaa tai ketään muutakaan ei käytävillä näkynyt,
mutta jälkimmäinen oli siinä mielessä luonnollista, että kovin
moni tuskin käytti kulkureittejä säännöllisesti; tehtiöstä he eivät olleet edes oppineet, että sellaisia oli olemassa. Mitähän varten nekin oli rakennettu, paitsi kätkemään sisäänsä valtion arkaluontoisemmat projektit?
Tytön puhelin hälytti uudestaan, ja tällä kertaa kyseessä oli
ilmoitus Valtion Sanan uudesta uutisartikkelista. Nähtävästi
kapinalliset olivat jo onnistuneet ujuttamaan HSU-kontaktinsa
viestintäpalveluihin. Zyrbop luki tekstin nopeasti läpi; siinä kehotettiin kaikkia siirtymään empimättä väestönsuojiin,
sillä Helsinki oli kuulemma aloittanut pommituksen, josta
kuvernööri oli paljastanut heille huhuja.
Ja pian sen jälkeen koko käytävä tärisi.
”Oikeastiko hallitus aikoo räjäyttää koko kupolin kappaleiksi?” mutisi Xcvbn. ”Toivottavasti viestintä pelaa, ja ihmiset
tajuavat, että kapinalliset eivät ole asialla. Aika häpeällistä propagandointia.”
”Niin ainakin tässä kyllä selitetään”, sanoi Zyrbop. ”Ja lopussa on lisäksi kehotus kuunnella Helsingin uusien hallitsijoiden vallanjulistusta suorana lähetyksenä Haamueduskuntatalolta vartin kuluttua.”
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”Aika nopea vallankumous”, sanoi Xcvbn, ”mutta eivät ole
ilmeisesti saaneet hakkeroitua Helsingin pommitusdrooneja
alas?”
Taas jyrähti.
”Kaikesta päätellen eivät”, mutisi Zyrbop.
He varmaankin eksyivät jossakin vaiheessa, sillä pian kahden teinin ja aavikkovaeltajien muodostama joukko joutuikin
alaspäin vievään portaikkoon. Tarkka kartta laitosten tunneliverkostosta olisi ollut hyödyllinen, varsinkin, jos he kulkisivat
kidutuslaitokselle samanlaista tietä, mutta Webs Kale ei ollut
lähettänyt heille mitään muuta kuin sen, joka näytti vain neuroautoteiden sijainnit.
Mutta lopulta, kun viimeinenkin metalliovi oli aukaistu
Websin avainkortilla, saapuivat he käytävälle, jonka reunuksilla oli iso joukko puuovia, joista muutama oli levällään. Tämä
tila oli sisustettu Helsingin keskivertoon nähden melko koristeelliseksi; värimaailmassa oli vihreän ja sinisen sävyjä, vaikka
muotoilu säilyttikin kupolille tyypillisen kulmikkaan funktionalismin.
Zyrbop kurkisti yhdestä ovesta sisään ja näki tyhjän toimiston. Pöydällä oli vielä levällään papereita, kirjahylly oli täynnä
mappeja. Seinällä oli juliste ruokapisteestä – valtion lanseeraamasta uudesta diagrammista, jolla saattoi arvioida ruokavaliotaan, ja joka koostui nimensä mukaisesti yhdestä pisteestä, jonka vieressä oli teksti ”TEHTIÖSSÄ JA TYÖPAIKALLA TARJOTTU RUOKA”.
Ravitsemuslaitokselleko he olivat saapuneet?
”Ei ketään”, sanoi Zyrbop palattuaan käytävälle. ”Vain tyhjää. Enpä usko, että muissakaan on ihmisiä.”
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”Missä me olemme?” Xcvbn kysyi. Zyrbop lausui veikkauksensa – ravitsemuslaitos oli samassa kaupunginosassa kuin byrokratialaitos, joten Punavuorella he yhä olivat.
”Jokohan vartti on kulunut”, huomautti Xcvbn. Zyrbop
katsoi kännykänsä kelloa ja huomasi, että jutussa mainittu ajankohta oli jo pian käsillä. Matkanteko oli kai ollut odotettua
hitaampaa, sillä he olivat joutuneet varomaan olemattomaksi
uhaksi osoittautuneita neurosotilaita.
”Katsotaanpa lähetystä”, ehdotti Zyrbop, kun hänen holonäyttönsä päästi oman hälytysäänensä sen alkamisen merkiksi.
Tyttö avasi laitteen ja kehotti aavikkovaeltajajoukon johtajayksilöä liittymään heidän seuraansa.
Hologrammikuva alkoi leijua heidän edessään. Se esitti kuvernööri Rautiota ja Webs Kalea, mutta ympäristö ei ollut Haamueduskuntatalon juhlava sali, vaan ankea pöytä, jonka ympärillä oli HSU:n toimittajia ja muutama heidän mukanaan kulkeneista sotilaista.
”Hyvä Helsingin kupoli”, särisi Raution ääni. ”Pieni joukkomme kapinallisia on ottanut kaupungin valtaansa. Tämä videolähetys tulee teille suorana Haamueduskuntatalon väestönsuojasta – vaikuttaa siltä, että valtio käyttää viimeiset voimavaransa pommittaessaan tärkeitä kohteita kupolissa, mutta se on
merkityksetöntä. Tiimimme hakkereita –”
Kuva särisi, ja ääni sekoittui kohinaksi, josta ei saanut mitään selvää; ilmeisesti bunkkeri tärisi pommituksen vuoksi.
”–uunsa Helsingin kupolin viestintäkeinot. Valtion Sana on
pääasiallinen tiedotusvälineemme, mutta sosiaaliset mediat palautetaan toimintakuntoon sitten, kun tilanne selkiytyy. Pysykää väestönsuojissa, tai hakeutukaa niihin välittömästi, jos ette
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ole jo niin tehneet. Saamieni tietojen mukaan jokaisessa asuinrakennuksessa sekä joka laitoksen alimmissa kerroksissa on jonkinlainen suoja.”
Lähetyksessä ilmeni jälleen häiriöitä, tällä kertaa hieman pidemmän aikaa. Kun hologrammivideo palasi, äänessä oli Webs
Kale.
”Toistan: älkää uskoko valtion lähettämää propagandaa.
Kukaan ei ole minkäänlaisessa vaarassa, kunhan jokainen
pysyttelee visusti bunkkerissaan. Helsingillä ei ole ikuisesti
drooneja tai pommeja. Me emme ole turvautuneet muuhun
aseelliseen väkivaltaan kuin uhkauksiin, joilla valtasimme Haamueduskuntatalon – kaikki uutislähteet, jotka väittävät toista,
ovat–”
Sitten lähetys katkesi täysin.
”Mitä?” mutisi Xcvbn. ”Pommitusko tuo oli? Ei näyttänyt
yhtään siltä.”
Ennen kuin Zyrbop ehti esittää omaa mielipidettään asiasta, kuva palasi, mutta tällä kertaa siinä ei näkynyt Rautiota tai
Webs Kalea.
Keskellä videota myhäili Zyrbop Lehtonen.
”Hyvää päivää, Helsinki”, hologrammikuvassa näkyvä tyttö sanoi. ”Muistanette minut äskettäin julkisuuteen vuotaneesta
videossa, joka esitti kuvottavia valheita – että minä työskentelisin vallankumouksellisille ja että haluaisin teloittaa jok’ikisen
kupolissa. Totuus ei voisi olla kauempana teille syötetystä propagandasta. Minä ja presidentti Buts varmistamme, että yhteiskuntaamme kohdistunut aseellinen hyökkäys murskataan – vallankumouksellisten pommitusdroonit ja neurosotilaat tuhoavat paraikaa sekä asuinrakennuksia että laitoksia, mutta omat
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joukkomme selvittävät tilannetta. Pysykää väestönsuojissa, ja
seuratkaa Valtion Sanaa, joka palannee pian meidän haltuumme. Ei muuta toistaiseksi.”
Sitten video päättyi.
”Mitä... mitä vittua tämä nyt on?” sopersi Xcvbn.
Zyrbopin päässä vilisi liikaa ajatuksia samaan aikaan – oliko kapina päihitetty noin helposti, miksi vale-Zyrbop väittikin
nyt toimivansa Helsingin hallinnon hyväksi, oliko koko pommitus todella silkka yritys saada kapinalliset näyttämään syyllisiltä – mutta niitä hän ei ehtinyt miettiä, kun aavikkovaeltajien
johtoyksilö sähisi ja loikkasi häntä kohti.
”SE – SE EN OLLUT MINÄ!” huusi tyttö epätoivoissaan,
kun olennon ruumis iskeytyi häntä vasten ja kaatoi hänet lattialle. Kynnet raapaisivat hänen rintaansa; Zyrbop heilutti käsiään, mutta turhaan – se oli vahvempi, se väänsi hänen raajansa
pois tieltä ja –
Laukaus. Xcvbn ampui useasti, suoraan olion päähän, ja sai
sen kuolemaan; Zyrbop, nyt yltä päältä aavikkovaeltajan veressä sekä siitä erittyvässä mustassa massassa, kompuroi maassa ja
yritti päästä pakoon ruumiin alta. Poika ampui lisää, ja aavikkovaeltajat taaempana mylvivät.
Zyrbop pääsi viimein pystyyn ja haparoi omaa asettaan horjuen paikallaan. Saatuaan sen käsiinsä hän osoitti Xcvbn:n kanssa kohti muita aavikkovaeltajia – poika oli tappanut toisenkin,
ja loput odottivat taaempana perääntyen hitaasti.
Ne pysähtyivät kohdatessaan avautuakseen avainkortin vaatiman oven.
Xcvbn ja Zyrbop suuntasivat yhä pistoolinsa käytävän perälle tärisevin käsin.
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”Oletko kunnossa?” kuiskasi Xcvbn ja tarttui tyttöä kädestä.
Zyrbop nyökkäsi – hän arveli olevansa vain shokissa tapahtuneen jälkeen, vaikka haava hänen rinnassaan pistelikin yhä.
”Sitten juostaan.”
Tyttöä ei tarvinnut kahdesti käskeä. He eivät pysähtyneet
katsomaan, mitä aavikkovaeltajat tekivät – jahtasivatko heitä
vai pysyivätkö paikallaan – vaan ryntäsivät kohti ovea käytävän
toisessa päässä. Tämän avaamiseen heidän ei tarvinnut käyttää
Websin avainkorttia, mikä merkitsi sitä, että heidän mahdolliset jahtaajansa pääsisivät siitä yhtä vaivatta, mutta sen murehtimiseen heillä ei ollut aikaa.
Zyrbop ja Xcvbn saapuivat toiselle käytävälle. Kumpikaan
ei ollut käynyt aiemmin ravitsemuslaitoksella, joten he valitsivat suunnakseen mielivaltaisesti oikean. Portaita ylös, vasemmalle, taas portaat – taaempaa ei kuulunut ääniä, mutta he tiesivät kokemuksesta, kuinka hiljaa ja nopeasti aavikkovaeltajat
liikkuivat.
Jälleen uusi ovi, ja he näkivät suuren, ympyränmuotoisen
tilan, joka vaikutti laitoksen aulalta. Keskellä oli suihkulähde,
peremmällä työpöytiä, joiden ääressä vastaanottovirkailijat ottivat normaaliolosuhteissa vastaan vierailijoita.
Nämä eivät olleet normaaliolosuhteita.
Muutama ruumis makasi kiiltävällä lattialla huoneen toisella puolella. Joku käveli edestakaisin verilammikossa ja tuijotti
tiukasti kohti etuovea.
Se joku kääntyi katsomaan heitä kohti.
Zyrbop reagoi nopeammin; hän tönäisi Xcvbn:n sivuun samalla, kun loikkasi toiseen suuntaan ja tähtäsi aseellaan. Neurosotilaan tulitus iskeytyi oveen, josta he olivat juuri kulkeneet;
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samaan aikaan koko rakennus tärisi, mikä sai Zyrbopin ampumaan reilusti ohi.
Tappokoneen heitä kohti seuraavaksi syöksemä luotimyrsky
meni enimmäkseen sivuun samasta syystä. Zyrbop tunsi yhden
singahtavan suoraan hänen päänsä oikealta puolelta, ja Xcvbn
karjaisi vasemmalla – voi ei, ei kai häneen ollut osunut, ei niin
voinut tapahtua – tyttö ampui uudelleen ja sai neurosotilaan
horjahtamaan.
Zyrbop ampui uudestaan ja uudestaan. Futuristisen pistoolin kohteeseensa hakeutuvat ja siihen osuessaan räjähtävät ammukset iskeytyivät kerta toisensa jälkeen robotin metallipintaan; ne vavisuttivat sen kehoa niin pahasti, että jatkuva virta
tavallisia luoteja ajautui jonnekin kauas Zyrbopin yläpuolelle.
Viimein neurosotilaan pää irtosi ja kolahti maahan; koko
koje kaatui lattialle pian sen jälkeen ja lakkasi tulittamasta heitä
kohti.
Zyrbop ryntäsi Xcvbn:n luo ja huojentui nähdessään, ettei
tästä ollut vuotanut kovin paljoa verta – kuollut poika ei ollut,
vielä ainakaan. ”Xcvbn, oletko sinä..?”
”Minun käteeni vain...” sopersi tämä vastaukseksi.
Zyrbop riuhtaisi hänet pystyyn. ”Hyvä. Sitten mennään.”
Koko rakennus tärisi uudelleen; tyttö ei voinut olla pohtimatta, oliko hallitus saanut vihiä heidän olinpaikastaan, vai tuhottiinko tätä osaa kupolista muuten vaan.
Tyttö avasi oven tukien yhä Xcvbn:ää, joka pystyi kävelemään, muttei kovinkaan sutjakkaasti. Ulkona ei näkynyt ketään – muutama ruumis, mutta ei neurosotilaita tai kapinallisia. Oliko hallitus tosiaan tappanut oman valtionsa kansalaisia
vain lavastaakseen kapinalliset syyllisiksi?
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Laitosta heidän takanaan pommitettiin lisää. Zyrbopilla ei
ollut aavistustakaan siitä, minne mennä, mutta Xcvbn:n kanssa hän ei pääsisi kovinkaan pitkälle, joten he retuuttivat itsensä
aukion halki ja astuivat sisään korkeimpaan näkemäänsä asuinrakennukseen; se ylettyi aivan kupolin kattoon saakka, joten
ainakin he olisivat tilapäisesti turvassa jatkuvalta droonipommitukselta.

Luku 35

PRESIDENTTI BUTS: ”ME EMME LUOVUTA”
Turvallisuuslaitoksen eilisen raportin mukaan vallankumoukselliset
hallitsevat Pasilan sekä Punavuoren alueita. Puheenvuorossaan presidentti
Buts vakuutti, että kupolin resurssit riittävät vielä pitkään ja että vallankumouksellisten kaatuminen on vain ajan kysymys.
Ketähän noidenkin valeuutisten oli tarkoitus huijata, ei Xcvbn voinut olla miettimättä katsellessaan uusinta televisioruutuun ilmestyneistä uutistiivistelmistä. He eivät olleet nähneet
Punavuoressa mitään muuta kuin silloin tällöin partioivia neurosotilaita ja läheisiä laitoksia yhä pommittavia drooneja; Zyrbop, joka nykyiseksi pääharrasteekseen istui paikallaan ja tuijotti ulos ikkunasta, ei ollut raportoinut mistään muusta.
Kuinka kauan he olivat jo viettäneet täällä vain odottaen sitä, että tappojoukot saapuisivat viimein korjaamaan heidät pois
elävien kirjoista? Vuorokauden? Ainakin yö oli laskeutunut jo
kerran kupolin tekotaivaalle ja sulanut sitten pois. Ei sillä, että
vuorokaudenajalla olisi ollut mitään merkitystä – jatkuva pommitus ei rauennut, tuli taivaalta sitten paljon tai vähän valoa.
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Mikä onni, että heidän valitsemassaan kerrostalossa oli ollut portaat – uutisten mukaan teleportaatioverkosto oli pahimmassa tapauksessa rikki ja parhaassa kärsi jatkuvista häiriötiloista. Sähköt olivat räpsähdelleet päälle ja pois siitä lähtien, kun
he olivat löytäneet suojapaikkansa, mutta poika ei tiennyt, johtuiko se yleisistä infrastruktuurivaurioista vai siitä, että alhaalla
tapahtui jotakin.
Jälkimmäisen vaihtoehdon aihepiiriä hän yritti ylipäätään
olla miettimättä. Se ei ollut helppoa, sillä hänellä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta selvittää, mitä kotona oli oikeasti sattunut – täältä käsin pääsi vain Helsingin verkkoon, ja he olivat
sitä paitsi olleet yhtä mieltä siitä, että kaikkien laitteiden sammuttaminen oli ollut järkevintä. Kumpikaan ei halunnut lähettää heidän sijaintitietojaan niille, jotka verkkoa mahdollisesti
kuuntelivat.
Siispä heille rapisi yksittäisiä tietoja – ja todennäköisesti täysin valheellisia – vain tämän asunnon entisen omistajan päälle
unohtamasta televisiosta, joka oli säädetty vierittämään ruutunsa alakulmassa Valtion Sanan tuoreimpia juttuja. Mitään muuta siinä ei näkynytkään, sillä televiokanavat olivat alhaalla, mitä
nyt yksittäinen uutiskuva vierähti toisinaan ohi.
Zyrbop oli paikannut hänen kätensä valtavalla kasalla sideharsoa, mikä täytti haavojen huolellisen puhdistamisen kanssa lääketieteelliset minimikriteerit. Vammaan sattui yhä, mutta
se oli heidän ongelmistaan vähäisimpiä; olisikin tilanne ollut
muuten täysin kunnossa. Pari pahaista ampumahaavaa? Pysäyttäkää huutokauppa, Xcvbn tarjoaa koko omaisuutensa – muutaman futuristisen tuliaseen, ruoan ja kaiken sen kalliin roskan,
jonka he olivat asunnosta löytäneet ja tulkitsivat nyt omakseen
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– tilaisuudesta matkata universumiin, jossa heillä ei ole lainkaan
muita murheita.
”Oletko huomannut mitään kiinnostavaa, Zyrbop?” päätti
poika kysäistä. He puhuivat hämmästyttävän vähän keskenään,
kun otti huomioon, ettei maailmassa mahdollisesti ollut enää
ketään muuta, jonka kanssa keskustella. Noustessaan portaita
he eivät olleet havainneet elonmerkkejä yhdessäkään huoneistossa, ja neurosotilaat vaikuttivat halukkailta tulittamaan yhtä
hyvin heitä kuin kupolilaisiakin, joten ei ollut täysi mahdottomuus, että he olisivat Helsingissä täysin yksin.
Lukuun ottamatta niitä mystisiä tahoja, jotka heidän arvelujensa mukaan pitivät Helsingissä oikeasti valtaa, ja joita joskus
nimitettiin eufemistisella termillä ”hallitus”.
Mutta Xcvbn oli alkanut epäillä heidenkin olemassaoloaan.
Zyrbop vain pudisti päätään vastaukseksi pojan kysymykseen. Miksi sinä sitten vain tuijotat sinne, teki Xcvbn:n mieli
kysyä, mutta hän tiesi saavansa vastaukseksi vain hiljaisuutta
tai sitten jotakin järkevää, kuten ”vahdin, etteivät neurosotilaat
tule ja tapa meitä”.
”Zybop”, hän päätti jatkaa. ”Lähdemmekö me täältä enää
koskaan?”
Kun neurosotilaat olivat kulkeneet rakennuksen ohitse jo
niin monta kertaa, pojasta ei tuntunut lainkaan mahdottomalta ajatukselta, että ne eivät koskaan älyäisi tarkistaa tämän tornitalon aivan ylintä kerrosta. Siinäpä vasta hupaisa ajatus – eläisivätkö he täällä niin kauan kuin pystyisivät ja kuolisivat lopulta
nälkään, kun ruokavarat loppuisivat?
Vai menehtyisivätkö heitä ennen droonit ja neurosotilaat
jättäen kaksikon yksin kupoliin, ilman että he saisivat koskaan
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selville, mitä muille oli tapahtunut ja kuka oli salaliittojen takana?
”Kyllä”, vastasi tyttö siirtämättä katseestaan ikkunalasista.
”Milloin?”
”En tiedä.”
Siinä oli vastaus, johon pojan oli tyydyttävä. Zyrbop oli nykyisin se, joka teki suunnitelmat ja päätökset, mutta Xcvbn ei
pannut sitä pahakseen – sitten sen hetken, kun he olivat saapuneet asuntoon, hänellä ei ollut ollut aavistustakaan siitä, mitä ihmettä heidän kuuluisi tehdä. Rynnätä ulos etsimään mahdollisia kapinallisselviytyjiä neurosotilaita ja pommitusdrooneja uhaten? Pysyä täällä ja tarkkailla tilannetta heidän ainoasta
uutiskanavastaan? Odottaa, että joku saapuisi hakemaan heitä;
kuka tahansa, oli kyse sitten kapinallisista tai hallituksen joukoista?
Jos täällä oli ylipäätään jokin tapa käyttää aikaansa hyödyksi, Xcvbn ei ollut tähän asti keksinyt sitä. He olivat enimmäkseen pysytelleet makuuhuoneessa, jonka sängyllä Xcvbn makasi
ja jonka lasiseinän edustalla Zyrbop istui tuijotellen aukiolle –
tosin tyttö oli saattanut tutkia asunnon sillä välillä, kun hän
oli nukkunut. Ruokatilanteen he olivat varmistaneet; säilykkeitä oli tarpeeksi, jotta heidän ei tarvitsisi poistua aikapäiviin.
Siitä Xcvbn:n mieleen tulikin, ettei väsymys ollut varsinaisesti kaikonnut, johtui se sitten stressistä tai äärimmäisestä rasituksesta matkan kupoliin aikana. Zyrbop ei ollut ehdottanut
vahtivuorojärjestelmää, vaikka aukion vahtaaminen oli kaikesta päätellen tytön mielestä tärkeää, joten ehkäpä nukahtaminen
uudestaan ei olisi niin epäkohteliasta.
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Ja sitä paitsi ei se eronnut siitä, mitä hän muutoin teki mitenkään muuten kuin siten, että unessa Xcvbn ei olisi tietoinen.
Joel, jos vain olet elossa, voimia siihen suuntaan.
Dfghj ja muut, sama teille.
Kumpaankaan poika ei enää uskonut.
Xcvbn sulki silmänsä.

MONIEN ASUINALUEIDEN TILA TUNTEMATON
Internet-yhteys ainakin Töölöön sekä Maunulaan on tilapäisesti poikki. Turvallisuuslaitos kertoi raportissaan selvittävänsä pikimmiten, johtuvatko häiriöt vallankumouksellisten toimista. Laitos kuitenkin kiistää,
että uudet alueet olisivat vallankumouksellisten hallussa.
Zyrbop huomasi television merkkiäänen taistellessaan väsymystä vastaan ja päätti jaloitella sen verran, että tarkastaisi valeuutisten teatterin uusimman ohjelmanumeron. Kuten arvattavaa, se ei tälläkään kertaa sisältänyt edes häivähdystä todellisuudesta – sekä Internet että sähköt olivat katkeilleet jatkuvasti
ainakin Punavuoressa ja kaikesta päätellen kaikkialla muuallakin. Ainakaan kaukaa kantautuvat pommitusten äänet olivat
vain harventuneet, eivät päättyneet, joten hallitus tuhosi yhä
kupolia kaikin mahdollisin keinoin.
Neurosotilaiden lukumäärä käyttäytyi likimain samoin pysyen liian korkeana, jotta he olisivat uskaltautuneet ulos – toki
sen merkitys oli muuten varsin vähäinen, sillä tappokoneet eivät olleet käyneet lähelläkään heidän asuntoaan. Välittömässä
vaarassa he eivät ehkä olleet, mutta samaa ei saattanut sanoa
Helsingin muista henkiinjääneistä.
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Yhtenä hetkenä, kun Xcvbn oli ollut unessa, Zyrbop oli kuvitellut kuulevansa etäisiä huutoja. Hän oli hiipinyt rappukäytävään ase ojossa, täydellisen hermoromahduksen partaalla valmiina laukaisemaan pistoolinsa siitä huolimatta, oliko vastaantulija neurosotilas vai ihminen, mutta yläkerroksissa ei ollut
näkynyt mitään eikä ketään.
Mutta pian sen jälkeen hän oli huomannut ikkunasta, kuinka pieni joukko neurosotilaita oli poistunut rakennuksesta.
Siinä oli kaikesta päätellen teurastettu kerrostalon alimmassa kerroksessa sijaitsevaan väestönsuojaan piiloutuneet.
Tyttö ei tiennyt, miksi hallitus oli käskenyt sotilaita tappamaan myös kupolin kansalaiset, mutta lahtaus oli kaikesta päätellen harkittua ja järjestelmällistä. Aivan heidän tulonsa jälkeen
hän oli nähnyt samanlaisen joukon neurosotilaita kulkevan sisään ja ulos aukion vastakkaisesta rakennuksesta ja luullut, että
ne olivat etsineet heitä, mutta todellinen selitys oli saattanut
olla toinen.
Hän muisteli myös ruumiita ravitsemuslaitoksen aulassa ja
vale-Zyrbopin kehotusta ryhmittäytyä väestönsuojiin. Kapinallisten väite siitä, etteivät he olleet aiheuttaneet kuolonuhreja, oli
uskottava; ei jäänyt mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että neurosotilaspartiot olivat syyllisiä kaikkiin tähänastisiin tappoihin kupolissa.
Siis ne ja pommitusdroonien armeija, joka oli jo muovannut aukion reunustalla sijaitsevat laitokset – kupolilaitoksen ja
ravitsemuslaitoksen – tunnistamattomiksi raunioiksi.
Valeuutisetkin selittyivät sillä, että hallitus halusi uskotella
viimeisille selviytyjille vaaran olevan yhä todellinen. Sen ansiosta he pysyisivät väestönsuojissa neurosotilaspartiota odotellen;
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sille Zyrbop ei kuitenkaan keksinyt selitystä, että hallitus halusi
toimia näin. Jos Haamueduskuntatalolle oli käynyt yhtä pahasti kuin laitoksille, jotka hän pystyi turvapaikastaan näkemään,
kapinalliset olivat joko jumissa kasaan romahtaneen rakennuksen jäänteissä tai jo hautautuneita elävältä – mikään ei viitannut
siihen, että heistä olisi ollut hallitukselle todellista vastusta.
Mutta mitä kapinallisille olikaan oikeasti tapahtunut? Ainakaan se, että Valtion Sana oli pysynyt hallitukselle myötämielisenä, ei luvannut hyvää kuvernöörin ryhmän selviytymiselle.
Kun Xcvbn oli nukkunut, hän ei ollut voinut pidätellä itseään
vaan oli pieneksi hetkeksi yhdistänyt puhelimensa Helsingin
verkkoon siltä varalta, että Dfghj olisi lähettänyt hänelle viestejä, mutta ainuttakaan ei ollut saapunut. Ei häneltä, ei Webs
Kalelta eikä tuntemattomalta taholta, joka oli lähettänyt Zyrbopille videon tämän perheestä.
Tyttö ei halunnut ajatella sitä, mitä Jarille, Hannalle ja
Konstalle oli voinut tapahtua. Hän ei halunnut nähdä mielessään kidutuslaitoksen savuavia raunioita; hän ei halunnut elää
siinä tietoisuudessa, että jos hän olisi vain hylännyt Xcvbn:n
ja juossut suorinta reittiä vankilaan, jossa hänen perhettään oli
pidetty, olisi tytöllä ehkä ollut pieni mahdollisuus ympäristön
täydellisessä kaaoksessa pelastaa heidät.
Mutta aina haluamaansa ei saanut.
Ja vaikka se ei kummoinen lohtu ollutkaan, ei Zyrbop voinut olla toteamatta, että hänen ja Xcvbn:n nykyinen olotila
oli vain marginaalisesti kuolemaa parempi. Ei hänen perheensä
kuollessaan olisi jäänyt paljosta paitsi.
Tyttö ei onnistunut pitelemään haukotusta sisällään – hän
ei ollut varma, miksi oli edes yrittänyt, kun ainoa toinen elävä
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olento lähelläkään nukkui – ja tulkitsi seikan siten, että hänen
täytyisi tehdä jälleen uusi tarkastuskierros. Siitäkin huolimatta, etteivät neurosotilaat kaikesta päätellen piinaisi heitä piiloutumalla ensin asuntoon, vaan päättäisivät heidän päivänsä nopeasti ja armollisesti.
Makuuhuone, josta oli tullut heidän pääasiallinen oleskelupaikkansa, oli kieltämättä viihtyisä. Kukkakuvioitu tapetti oli
hirveä, mutta sympaattisella tavalla hirveä; kirjahylly oli täynnä
pikkuesineitä, joista huoneiston omistaja osaisi epäilemättä kertoa hauskoja pikku kertomuksia. Sen vuoksi he eivät olleet sitä
kuitenkaan valinneet, vaan pikemminkin lähiympäristön tarkkailuun soveltuvan lasiseinän vuoksi. Ikkunat eivät olleet kupolissa kovinkaan yleisiä, joten tämän täytyi olla jonkun rikkaan
asunto.
Xcvbn oli vallannut sängyn itselleen pari tuntia heidän saapumisensa jälkeen valitellen sitä, ettei millään pysyisi pystyssä
auttaakseen vartioinnissa. Zyrbop oli sallinut sen toisaalta siksi, ettei kahdesta silmäparista ollut kovinkaan suurta lisähyötyä ja toisaalta siksi, että olihan poika loukkaantunut. Mutta
nyt, miettiessään tilannettaan uudelleen, tyttö ei voinut olla lisäämättä syiden joukkoon myös sitä, ettei hän kerta kaikkiaan
jaksanut keskustella kenenkään.
Varsinkaan Xcvbn:n, jonka mieliaiheet olivat ”Näetkö ulkona mitään, Zyrbop?”, ”Mitä luulet Joelille tapahtuneen, Zyrbop?” ja ”Onkohan Dfghj kunnossa, Zyrbop?” Tyttö oli joutunut käyttämään kaiken tahdonvoimansa siihen, ettei ollut huutanut täyttä kurkkua HE OVAT KUOLLEITA, XCVBN!
Keittiössä oli pöydällä yhä ruokalasti, jonka he olivat keränneet kasaan käymällä läpi kaikki kaapit. Hyvä, Zyrbop. Jotakin
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mekaanista tekemistä. Hän kävi tölkit läpi – tyttö oli lajitellut
ne viime kerralla – ja tarkasti, puuttuiko mitään. Tietenkään ei
puuttunut; kuka niitä olisi täältä varastanut? Olisiko Xcvbn kävellyt unissaan tyhjentämään yhden purkin 3d-tulostettua tonnikalaa, vai olisiko ohjelmakoodiltaan virheellinen neurosotilas
kokenut tärkeimmäksi tehtäväkseen hiipiä varastamaan heiltä
ruokatarvikkeita?
Olohuoneessa ei ollut mitään paitsi maalauksia, jotka eivät
Zyrbopia juuri sillä hetkellä kiinnostaneet, mutta joita oli kuitenkin miellyttävämpää katsoa kuin presidentti Butsin ja hänen
itsensä kasvoja aina silloin, kun televisio päätti vierittää näyttönsä ylitse uutiskuvia.
Varsinkaan hänen itsensä omahyväisiä, voitonriemuisia kasvoja. Sellaisen ihmisen kasvoja, joka julisti hallitsemalleen kansalle, että tärkeä kapinallissolu oli juuri päihitetty ja että sähköt
palaisivat pian Pasilaan.
Tai presidentti Butsin kymmenien plastiikkakirurgien käsittelemiä kasvoja, joihin hän oli teini-identiteettilajittelunsa jälkeen kohdistanut itsessään kuplivan valtavan vihan, mutta jonka omistajaa ei todennäköisesti edes oikeasti ollut vastaanottamaan hänen nyrkkinsä tai hänen pistoolistaan sinkoutuvat
luodit.
Jos Zyrbopia olisi haluttanut pohtia äskettäin sammunutta
yhteiskuntaa, hän olisi arvellut, että presidentin hyöty hallitukselle oli saattanut olla aivan sama – olla symboli, johon kansa
saattoi kohdistaa raivonsa ja jättää samalla huomiotta todelliset
nukkemestarit.
Muita makuuhuoneita Zyrbop ei tarkistanut, sillä tyttö ei
ollut varma, kykenisikö hän vastustamaan kiusausta maata us-
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komattoman pehmeälle patjalle ja luisua uneen. Hänen täytyisi
herättää Xcvbn vahtimaan, jos hän itse aikoisi nukkua, ja sitä
Zyrbop Lehtonen ei aikonut tehdä. Pysyköön tajuttomana, jotta pojan ei tarvinnut sietää kädestään säteilevää kipua tai samoja
tuttuja ratoja kiertäviä ajatuksiaan.
Ymmärtäisi jo. Hän oli kuollut. He olivat kuolleet. He kaikki kuvernööri Rautiosta Webs Kaleen ja Dfghj:sta Joeliin. Hallitusta ei selvästi kiinnostanut mikään muu kuin jok’ikisen kupolin sekä maanalaisen yhteiskunnan asukkaan teloitus järjenvastaisista syistä.
Nimenomaan järjenvastaisista; Zyrbop oli yrittänyt pohtia
asiaa, mutta ei ollut keksinyt ainuttakaan pätevää perustetta sille, mitä hallitus oli käskenyt mekaanisten sotajoukkojensa tehdä. Webs Kalen varastaman videonauhan mukaan valtiokin ajoi
loppukädessä ihmiskunnan hyvää, vaikkakin kyseenalaisin keinoin sekä toimivuuden että etiikan näkökulmasta, joten oliko
sekin ollut silkkaa propagandaa?
Yksi uusi valheiden taso. Aivan kuin nykyiset eivät olisi riittäneet pitämään Zyrbopia erossa vastauksista, jotka koskivat kupolin ja sen hallitsijoiden perimmäisiä olemuksia.
Tytöllä oli vaikeuksia pysyä pystyssä, ja sen lisäksi hän ei
selvästikään tehnyt mitään järkevää tarkastuskierroksellaan, joten hän päätti palata ikkunalasin eteen. Zyrbop hoiperteli takaisin siihen makuuhuoneeseen, jonka sängyllä Xcvbn makasi
unessa, ja istuutui ikkunan eteen nojaten samalla seinään. Silmä
kovana, hän käski itseään. Unessa sinusta ei ole hyötyä, jos neurosotilaiden joukko astuu sisään rakennukseen ja alkaa nousta
portaita. Unessa sinusta ei ole hyötyä, jos pommitusdroonit ja
tappokoneet häviävät ja antavat teille elintärkeän mahdollisuu-
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den tutkia lähiympäristöä tarkemmin.
Unessa sinusta ei ole hyötyä, jos neurosotilaiden joukko kulkee ohitse taluttaen apua huutavia perheenjäseniäsi.
Viimeinen ajatus piti Zyrbopin hereillä pari minuuttia,
mutta sitä kauemmin tyttö ei kestänyt; ties kuinka monen valvotun tunnin jälkeen Zyrbop Lehtonen nukahti samalla, kun
yksittäinen kyynel vierähti hänen poskelleen.

PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA
Uuden tiedotuslaitoksen julkaiseman raportin mukaan entisistä päähallitsijoista enää aiempi presidentti Buts on kadoksissa. Ylihallitsija Lehtonen ilmoitti aiemmin, että huomenna järjestettävässä julkisessa tilaisuudessa teloitetaan kiinnisaadut uuden vallan vastustajat. Joukko koostuu
enimmäkseen lakkautettujen laitosten johtajista sekä valtion hyödyksi sotaaikana työskennelleistä yksityishenkilöistä.
Xcvbn ei ollut varma, oliko tehnyt oikein, kun ei ollut herättänyt Zyrbopia siitä huolimatta, että televisioruudun uutisten
runsaudensarvesta oli saapunut vähään aikaan kiinnostavin tieto – ilmoitus vallankaappauksessa, jonka aikana vale-Zyrbop oli
julistanut itsensä Helsingin yksinvaltiaaksi ja tuominnut kovin
sanoin niin kupolin aikaisemmat hallitsijat kuin kapinallisetkin.
Valhetta sekin epäilemättä oli – televisiossa ja videoilla näkynyt Zyrbop ei mitenkään voinut olla todellinen – muttei ehkäpä
täysin merkityksetöntä sellaista. Se, joka nukketeatteria ylipäätään ohjasi, oli halunnut presidentti Butsin fiktiivisestä tai todellisesta hahmosta eroon; Xcvbn ei osannut aavistaakaan, miksi näin olisi, mutta jokin heijastus hallinnon taustaprosesseista
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tämän täytyi olla.
Televisioruudun uutiskuvat olivat korvautuneet sellaisella, jossa vale-Zyrbop piti puhetta jonkinlaiselta korokkeelta
ulkoilmassa kasvot täynnä raivoa. Poika ei halunnut miettiä
sitä, miksei valehallinto ollut käyttänyt Haamueduskuntataloa;
ainut vastaus oli se, että rakennus oli kärsinyt liian mittavia
vaurioita, eikä se ollut miellyttävä ajatus.
Zyrbop nukkui sängyllä hänen vierellään yhä siinä asennossa, johon poika oli jättänyt hänet herättyään ja huomattuaan tytön nukahtaneen vartioasemaansa. Xcvbn oli itsekin yrittänyt
pitää neurosotilastarkkailuoperaatiota yllä, mutta vastikään auennut uutistulva oli saanut hänet televisioruudun eteen.
Jokin vähemmän tylsä konkreettinen tekeminen auttoi
myös viemään ajatuksia pois hänen kädessään pistävästä kivusta. Se ei poikaa kuitenkaan hirveästi huolettanut; enimmäkseen
siitä syystä, ettei hän tiennyt, kuinka kauan olisi enää elossa
kärsimässä siitä.
Tämä, hitaasti ruudulla pyörivien otsikoiden tuijottaminen,
ei tietenkään ollut kaikista miellyttävin tapa seurata tapahtumia – ehkäpä jollakin älylaitteella olisi saattanut katsoa videota
vale-Zyrbopin puheesta tai lukea aiheesta kirjoitettuja laajempia uutiskokonaisuuksia, mutta laitteiden yhdistämissä kupolin nettiin oli yksinkertaisesti liikaa riskejä; tähän heidän oli
nyt tyydyttävä.
Poika vietti vielä hetken yrittäen pohtia uutisten merkitystä, mutta vähäisen tiedon vuoksi spekulointi oli vaikeaa. Siinä
teoriassa hän silti pysyi, että tapahtumat olivat osoitus jostakin
muutoksesta kupolin oikeassa hallinnossa – ei tällaista farssia
pyöritettäisi vain Helsingin vähäisten eloonjääneiden iloksi.
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Vai oliko eloonjääneitä vähän? Neurosotilaat olivat vaikuttaneet ampuvan ketä sattuu, mutta kai helsinkiläiset nyt bunkkereihin piiloutuneina olivat turvassa? Xcvbn ei muistanut nähneensä ketään elävää kupolilaista sen jälkeen, kun he olivat saapuneet paikkaan maanalaisesta tunnelista; hänen mielessään kävi, olivatko pommitukset alkaneet jo ennen heidän saapumistaan, sillä kapinallisten päihittäminen ei selvästikään ollut ollut
niiden ainoa tarkoitus.
Pojan ajantaju oli mennyt täysin sen vuoksi, että hän oli
nukkunut niin paljon, mutta nyt oli joka tapauksessa yö. Hänen
puhelimessaan ei ollut enää akkua, eikä Xcvbn viitsinyt herättää
Zyrbopia kysyäkseen, oliko hän löytänyt huoneistosta laturia.
Hän harkitsi nukkumista, mutta ei sitä, herättäisikö Zyrbopia vahtimaan aukiota; tyttö oli saanut niin vähän unta, että
saisi Xcvbn:n nukkua niin kauan kuin sielu sieti.
Jos neurosotilaat tappaisivat kaksikon heidän nukkuessaan,
poika olisi kyllä valmis ottamaan vastuun kaikesta.
Xcvbn huomasi olevansa jo nukahtamaisillaan, eikä taistellut tuntemusta vastaan. Poika vaipui uneen televisioruudun
toistaessa yhä samaa otsikkoa – PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA, PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA, PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA.

”XCVBN!” Zyrbop huusi. ”Voi VITTU, sinä et olisi saanut antaa minun nukkua!”
Xcvbn rävähti hereille; hänen juuri näkemänsä uni oli yhä
tuoreena hänen mielessään, ja poika oli jo itse suuttua Zyrbopille siitä, että tämä oli herättänyt hänet siitä, mutta hänet täyt-
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tikin täysi rauhallisuus.
Ja hyväksyntä.
”Jos... jos rappukäytävässä on ketään, minä tapan sinut”, sopersi Zyrbop hysteerisenä ja poisti pistoolistaan varmentimen.
Xcvbn oli naurahtaa ajatukselle siitä, että tyttö tappaisi hänet itse – turha uhkaus, sillä neurosotilaat tekisivät sen samassa skenaariossa Zyrbopin puolesta – mutta hillitsi itsensä tajuttuaan,
että se voisi saada tämän vielä suuremman raivon partaalle.
Zyrbopin askeleet kopisivat edestakaisin. ”Vielä olemme
turvassa, mutta...” hän mutisi palattuaan.
”Hei Zyrbop”, Xcvbn sanoi. ”Oletko huomannut uutiset?”
”En, mitä..?”
Tyttö huomasi kuvan itsestään – tai ainakin itseään muistuttavasta olennosta – ja istuutui sängylle Xcvbn:n viereen. Poika
seurasi, kun tämä luki huolestunein ilmein näytön alalaidassa pyörivän tekstin useampaan kertaan ja arvatenkin prosessoi
mielessään tämän käänteen seurauksia. Tehköön niin; hänen
asiansa voisi odottaa.
Lopulta Zyrbop käänsi katseensa kohti Xcvbn:ää. ”Näitkö...
näitkö tuon? Mitähän..?”
”Näin”, poika vastasi, ”enkä valitettavasti osaa kertoa.”
Zyrbop siirsi katseensa takaisin televisioruutuun ja luki kerta toisensa jälkeen piinaavat tekstirivit, jotka kertoivat siitä, että vale-Zyrbop oli mukamas kaapannut vallan kupolissa ja siitä,
että PRESIDENTTI BUTS oli YHÄ KADOKSISSA.
Ehkä hänkin tarvitsee muuta ajateltavaa, mietti Xcvbn. ”Hei
Zyrbop?”
”Niin?” tyttö kysyi katsoen jälleen kohti häntä.
”Tiesitkö, kenestä minä näin unta?”
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”No?”
”Joelista”, Xcvbn vastasi. ”Tiedätkö... tiedätkö, kun toisinaan jonkun kuoleman jälkeen – joo, minä tiedän sen nyt, hän
on kuollut – näkee hänestä unen ja... no, ensin kuvittelee tavoittaneensa hänet uudelleen, mutta sitten ymmärtääkin asioiden
todellisen luonteen?”
Zyrbop nyökkäsi, ja Xcvbn oli kiitollinen siitä, ettei hänen
tarvinnut yrittää pukea sanoiksi sitä, mitä hän ei osannut täysin
selittää itselleensäkään; sitä valtavaa hyväksynnän aaltoa, joka oli
lopulta lipunut hänen ylitseen.
”En muista siitä unesta paljoa”, hän jatkoi. ”Me puhuimme. Hän nauroi. Enempää en muista. Ja sitten minä... ymmärsin, että hän todella on poissa. Tiedäthän, siten kun sen unessa
ymmärtää.”
Pojan ääni sortui itkuksi.
”T-tietenkin... tietenkin minä kaipaan häntä yhä. E-ei se vain
sillä lopu.”
Zyrbop ei sanonut mitään, mutta hänen katseessaan oli aavistus lämpöä ja myötätuntoisuutta, joita Xcvbn oli kaivannut
niille takaisin siitä asti, kun hän oli kertonut tytölle teostaan alhaalla. Hän ei tiennyt, miten pahoitella Zyrbopille oikealla tavalla; mikään hänen sanomansa ei takuulla riittäisi, mutta ehkä he olivat kaikista maailman paikoista ja ajoista saavuttaneet
jonkinlaisen sanattoman yhteyden juuri nyt, ainoina eloonjääneinä Helsingin kupolissa.
”Kuinka... kuinka läheisiä te olitte?” Zyrbop kysyi. Xcvbn
huomasi tytön kasvoille ilmestyneestä häpeästä, kuinka tämä oli
itsekin tietoinen kysymyksen tönkköydestä; poika vain hymyili
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takaisin, sillä ainakaan hänelle tärkeintä eivät olleet nyt juuri
ne sanat, joita he toisilleen lausuivat.
”Erittäin”, sanoi Xcvbn hiljaa vastaukseksi. ”Sen jälkeen kun
vanhempani... vanhempani vietiin pois hoitamaan jotakin kupolin tutkimusprojektia, minulla ei... no, oikein ollut ketään
muutakaan.”
”Entä... entä veljesi?”
”Hän, tai oikeastaan he, eivät koskaan oikeastaan hyväksyneet häntä. En minä kapinaa voinut hylätä – se oli ainut keino
taistella Helsingin hallintoa vastaan – mutta... mutta en suinkaan väitä, ettenkö olisi ollut viimeiset vuodet joukolle melko
ulkopuolinen.”
Xcvbn naurahti hiljaa.
”Joel, voitko milloinkaan antaa anteeksi sitä, kuinka typerä
olinkaan lähtiessäni kupoliin? En... en olisi saanut hylätä sinua
vain siksi, että se oli helpompaa kuin sinne jääminen.”
”Hän antoi kyllä sinulle anteeksi”, Zyrbop sanoi hiljaa. ”Puhuin hänen kanssaan ennen lähtöämme.”
Sen jälkeen he makasivat sängyllä hiljaisuudessa. Kumpikaan ei syöksynyt jatkamaan aukiolla liikkuvien neurosotilaiden tarkkailemista; pommitukset olivat ainakin hetkeksi laantuneet, mikä saattoi olla hyvä merkki, mutta vielä oli liian aikaista sanoa.
”Zyrbop”, kysyi Xcvbn lopulta ja laskeutui makaamaan sängylle, ”mitä me oikein teemme? Loppuelämällämme, siis. En usko Haamueduskuntatalolle menneiden selviytyvän, mutta sinua
minä kyllä seuraan, kuten lupasin. Loppuun saakka.”
”Loppuun saakka”, toisti Zyrbop ja laskeutui pojan viereen.
”Älä huoli, Xcvbn. Tämä kaikki päättyy pian.”
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Poika katsahti televisioruudulle ja näki saman kuvan, jonka
Zyrbopkin oli epäilemättä huomannut tutkiessaan silmä kovana uutisvirtaa.
Se esitti Zyrbopin perheenjäseniä – Hannaa, Jaria ja Konstaa
– käsiraudoitettuna, neurosotilaiden kuljettamina.
… huomenna järjestettävässä julkisessa tilaisuudessa teloitetaan... sekä valtion hyödyksi sota-aikana työskennelleistä yksityishenkilöistä...
”Jos oikea syyllinen tähän kaikkeen on paikalla teloituksessa”, kuiskasi Zyrbop, ”minä ammun hänet. Oli kyseessä sitten
presidentti Buts, se kissa tai joku, jonka olemassaolosta emme
vielä tiedä. Käytän myös viimeisen tilaisuuteni yrittää pelastaa
perheeni, vaikka minua olisi vastassa tuhatpäinen joukko neurosotilaita.”
Xcvbn nyökkäsi, eikä voinut olla hymyilemättä. ”Loppuun
asti, Zyrbop.”

Luku 36
Zyrbop ja Xcvbn olivat tarkkailleet ikkunasta avautuvaa näkymää huolellisesti parin tunnin verran ennen lähtöä, eivätkä he
olleet havainneet ainuttakaan neurosotilasta tai droonia. Siihen
kumpikaan ei osannut vastata, miksi tappokoneet olivat lopettaneet ohimarssinsa juuri nyt – ehkä heille oli järjestetty ansa
ulos, tai sitten laitteet olivat jo suorittaneet niille määrätyn tehtävän.
Mutta totuus oli se, etteivät he voineet piiloutua ikuisiksi ajoiksi. Olkoonkin, että julkinen teloitus oli miltei varmasti
jonkinlainen hämäys; Zyrbop ei tuntenut mitään muuta kuin
päättäväisyyttä, kun he astuivat ulos kerrostalosta ja katselivat
ympärilleen. Aukion ylle laskeutunut hiljaisuus säilyi rikkoutumattomana.
Tyttö oli harkinnut rakennuksen väestönsuojan tarkistamista, mutta tuskinpa siitä olisi mitään hyötyä ollut – iso kasa
ruumiita heitä olisi mitä todennäköisimmin odottanut. Laskeutuessaan portaita he olivat vilkaisseet nopeasti jokaiseen avonaiseen oviaukkoon, mutta lopputulos oli ollut sama kuin ensim469
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mäisellä kerralla.
Heidän matkasuunnitelmanaan oli käyttää Websin kartan
osoittamaa neuroautotieyhteyttä Töölöön, jossa teloitus uutisten mukaan oli. Sen Zyrbop myönsi, että se oli kaikista reiteistä
ilmeisin, sillä laitokset olivat pommitusten jäljiltä niin kärsineitä, ettei niiden läpi kulkeminen välttämättä edes ollut mahdollista, mutta se sai nyt kelvata.
Oikeastaan oli aika outoa, että juuri laitokset olivat vahingoittuneet kaikkia muita pahemmin – tyttö vilkaisi asuinrakennusriviin, jonka yhteen jäseneen he olivat piiloutuneet, ja kaikki
vaikuttivat olevan enemmän tai vähemmän kunnossa. Mielenkiintoinen havainto, mutta mitä se merkitsi?
He livahtivat rakennusten välistä toiselle aukiolle ja löysivät sisäänkäynnin tieverkostoon. He laskeutuivat alas käytävää
varoen, mutta sekin osoittautui turhaksi toimeksi, sillä vanhan
Helsingin raunioiden päälle rakennetussa tilassa oli yhtä autiota ja kuollutta kuin muuallakin.
”Jos luen tätä karttaa oikein”, mutisi Zyrbop, ”meidän pitää
mennä tuonne päin.”
Hän osoitti kohti pimeyttä, jossa loistivat kaukana toisen
tien liikennevalot.
Pikaisen etsinnän jälkeen he löysivät huoltoportaat alas varsinaisiin vanhan Helsingin jäänteisiin ja napsauttivat asunnosta kähveltämänsä taskulamput päälle. Kulku oli täällä vaikeampaa, kuten odottaa saattoi, sillä sortuneet rakennukset tukkivat
jo lähtökohtaisesti huonokuntoiset reitit, joita muinaiset Helsinkiläiset olivat käyttäneet, ja maata peitti kerros sekalaista rojua. Kaksikko lähti seuraamaan jonkun raivaamaa polkua, joka näytti vievän heidän määränpäätään päin; ehkä kyseessä oli
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neuroautoteiden rakentajien käyttämä kulkutie.
Zyrbop ei ollut löytänyt heidän piilopaikastaan geigermittaria, jolla he olisivat voineet tarkistaa huhut radioaktiivisuudesta
(olettaen tietenkin, etteivät mittarien lukemat olleet täysin valheellisia). No, tuskinpa sillä oli mitään merkitystä; kumpikaan
ei kuvitellut olevansa hengissä enää parin tunnin kuluttua.
Heidän päättäväisyytensä oli melko hämmästyttävää, mietti tyttö, kun otti huomioon, ettei odotettavissa ollut yhtään
mitään. Zyrbopin vanhemmat eivät ehkä olisi oikeasti paikalla
tai elossa. Ketään korkea-arvoista uuden hallinnon edustajaa ei
välttämättä myöskään löytyisi lähettyviltä, jos he pysyivät kiinni
siinä teoriassa, että vale-Zyrbop oli silkan videomanipulaation
tuotosta.
Vanhan Helsingin rauniot olisivat voineet olla mielenkiintoinen tutkimuskohde jossakin toisessa yhteydessä – oli vanhan
asuinaluekaavan mukaisia kylttejä, haljenneita arkistokaappeja,
rakennusten paloja. Zyrbop muisteli tehtiössä oppimiaan yksittäisiä faktoja entisestä Helsingistä, kuten sitä, että kaupunki oli
ollut moniuskontoinen kulttuurien kohtauspiste, jossa oli palvottu sellaisia hahmoja kuin Jeesus, Mohammed ja Harambe.
Oliko kaikki sekin ollut silkkaa keksintöä? Sehän tilanteessa pirullista olikin – edes rauniot, joiden läpi he kulkivat, eivät
välttämättä olleet mitään muuta kuin hallituksen istuttamia kulisseja. Mitä he pystyivät tietämään varmasti maailmasta, jossa
elivät? Oliko edes ydinsota ollut totta, vai oliko jossakin Landen
aavikon toisella puolella kukoistavia yhteiskuntia, jotka olivat
jättäneet itsetuhoon ajautuneen Helsingin omaan rauhaansa?
Zyrbop ei tiennyt, olisiko parempi suunnitelma ollut karata
kupolista uudelleen ja paeta niin kauas kuin mahdollista, mut-
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ta nyt se oli myöhäistä; sitä paitsi kapinallisyhteiskunta oli mitä todennäköisimmin miehitetty neurosotilaiden toimesta, eikä
sen läpi kulkeminen olisi ollut helppoa.
Sen lisäksi ylivoimaisesti kaikista kohtaloista huonoin olisi
se, jossa he joutuisivat toteamaan, ettei muuta maailmaa sittenkään ollutkaan ollut olemassa. Jos tytön oli kuoltava, hän halusi
ainakin viimeiseksi teokseen tehdä jotakin hyödyllistä ja yrittää
tuhota Helsingin hirmuhallinnon lopullisesti, vaikka näyttikin
siltä, että se onnistui siinä mainiosti itsekin.
He kulkivat ohi vankan teräspilarin, joka piti sisarustensa
kanssa Helsingin maanpäällistä osaa pystyssä. Sekin mahdollisuus Zyrbopilla oli käynyt mielessä, että he olisivat voineet räjäyttää tuet ja romahduttaa koko kupolin, mutta räjähteitä heillä ei siihen hätään ollut, ja niitä tarvittaisiin epäilemättä aika
lasti.
Hauskoja ajatuksia, mutta loppupeleissä hyödyttömiä. Zyrbop päätti keskittyä siihen, että he pääsisivät teloitustilaisuuteen
ja miettisivät sitten, mitä tehdä.
Pian he saapuivat tavoittelemansa neuroautotien alle ja
päättivät kävellä sen suuntaisesti Töölön yhteyttä kohti, kunnes löytäisivät huoltoportaat. Ne paikallistettuaan he nousivat
tielle ja katsoivat kohti määränpäätään, joka häämötti jo edessä.
”Pian se on ohi”, mutisi Zyrbop.
He astuivat uloskäynnin kaltevalle tasolle. Parinkymmenen
metrin päästä he olisivat ulkoilmassa – Zyrbopin mielessä kävi, ettei termiä oikeastaan olisi kuulunut käyttää keinotaivaan
alla olemisesta, mutta asuttuaan koko ikänsä kupolissa ei ollut
helppoa muuttaa tuttua määritelmää mielessään.
”No, mitä aiomme tehdä?” kysyi Xcvbn. Tyttö oli helpottu-
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nut, kun ei kuullut tämän äänensävyssä häivähdystäkään hermostuneisuudesta tai pelosta; he kummatkin olivat vain väsyneitä pakoiluun ja valmiita tekemään hallituksen vastustamiseksi sen, mitä oli tehtävissä.
”Katsotaan sitten, kun näemme, mitä ulkona on”, vastasi
Zyrbop. ”Perusajatus lienee sellainen, että minä juoksen eteenpäin ja sinä annat suojatulta.”
Xcvbn nyökkäsi. ”Se sopii vallan mainiosti.”
Uloskäynti lähestyi. Zyrbop erotti keinotaivaan, joka hohti
sinisenä, ja asuinrakennusten kaukaiset varjot.
”Ja jos siellä ei ole mitään”, lisäsi tyttö, ”mietimme sitten
uudelleen.”
Xcvbn nyökkäsi sillekin ajatukselle. Kun he erottivat lisää
yksityiskohtia, kävi ilmi, ettei heidän täytynyt miettiä asiaa uudelleen: Helsingin kupolin ainoan lammikon eteen oli pystytetty lava, jonka he tunnistivat uutisista. Sen päällä oli ihmisiä,
joita he eivät vielä erottaneet.
Zyrbop painautui seinää vasten ja ohjasi Xcvbn:ää tekemään
samoin. Yllätyksen elementtiä ei kannattanut hukata, jos se oli
ainoa etu.
Tyttö eteni vielä pari metriä ja pysähtyi sitten arvioituaan,
että tulisi välittömästi huomatuksi jatkaessaan matkaa vähänkään. Hän mietti, kuinka käyttää elämänsä mahdollisesti viimeiset hetket; ilokseen Zyrbop oli yhä rauhallinen ja toimintavalmis.
”Joelin puolesta”, hän kuiskasi.
”Mirjan puolesta”, kuiskasi Xcvbn takaisin, ja Zyrbop halusi
kuvitella hymyn nousseen pojan huulille viimeisen kerran. Hän
ei kääntynyt katsomaan.
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”Ja Dfghj:n”, tyttö jatkoi. ”Ja muidenkin, joiden nimiä en
nyt tässä luettele. Minä... minä menen nyt, Xcvbn.”
”Onnea matkaan.”
Ja kun poika oli sen sanonut, lähti Zyrbop juoksemaan.
Neurosotilaiden tulitusta, jota tyttö oli odottanut, ei tullut.
Se oli iloinen yllätys – vähemmän iloinen oli se, että lähestyessään lavaa Zyrbop huomasi kolme seipäisiin köytettyä hahmoa
hänen perheenjäsenikseen, jotka vaikuttivat täysin elottomilta.
Kolmas yllätys oli se, että korokkeen ääressä lavan päällä
seisova tyttö oli hän itse.
Vale-Zyrbopin kasvot olivat ilmeettömiä – poissa oli se kiihko ja raivo, joka oli välittynyt televisioruudulla kiertäneistä uutiskuvista.
Zyrbop ryntäsi portaat ylös ja juoksi tarkastamaan perheensä tilanteen – häntä ei ollut vieläkään ammuttu, joten jos he vain
olisivat elossa, voisi tyttö pystyä pelastamaan heidät – kaukaa katsottuna ei ollut näyttänyt siltä, että olisivat – mutta...
”Kuolleita”, lausui vale-Zyrbop.
Tyttö lakkasi juoksemasta ja käänsi katseensa kohti valheellista versiotaan. Tällä oli kaulassaan Mirjan joskus Zyrbopille
antama kaulakoru, ja niin oli saattanut olla televisiossakin –
Zyrbop ei muistanut varmasti.
Hänen kloonillaan ei vaikuttanut olevan asetta tai mitään
muutakaan keinoa vahingoittaa häntä. Zyrbopilla sen sijaan oli;
hän kohotti pistoolinsa kohti lavalla seisovaa hahmoa tietämättä, pitäisikö hänen laukaista se välittömästi vai ei.
”Teit virheen, kun lähdit kupolista”, vale-Zyrbop sanoi, ja
nyt tyttö erotti hänen klooninsa puheesta välittyvän äänensävyn
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– huonosti peitellyn raivon. ”Miksi sinä menit teleporttaamaan
pois?”
Zyrbop ei laskenut asettaan, muttei myöskään pystynyt painamaan liipaisinta, vaikka kaikki tytössä vaatikin häntä toimimaan niin. Hän vilkaisi sivusilmällä liikkumattomia perheenjäseniään ja päätyi samana päätelmään kuin vale-Zyrbopkin:
kuolleita.
”Nähtävästi et aio tappaa minua”, sanoi kopio ivallisesti.
”Hämillesikö menit? No, samantekevää. Missä on Xcvbn? Onko
hän vielä elossa?”
Zyrbop ei vastannut, mutta toivoi kaikin voimin, että poika
älyäisi pysyä paikallaan, jos häntä itseään ei vaikuttanut uhkaavan täällä mikään.
”Koskela antoi selvät ohjeet”, vale-Zyrbop jatkoi. ”Hän oli
raivoissaan, kun et vastannut pikku videoviestiimme. Kuulustelimme tietenkin kapinallisia ja tivasimme, mihin olitte menneet – he eivät osanneet sanoa muuta, kuin että hakemaan perhettäsi kidutuslaitokselta, jossa ette tietenkään olleet. Enpä osaa
kuvitella, kuinka hän olisi reagoinut, jos olisitte kuolleet puhdistuksessa – kaiken sen vaivan jälkeen, jota hän käytti manipuloimiseemme!”
Koko sen ajan Zyrbop oli tarkkaillut valheellista minäänsä
ja yrittänyt löytää merkkiä, mitä tahansa yksityiskohtaa, joka
olisi paljastanut jonkinlaisen huijauksen – niitä ei ollut. Hänen
edessään seisova poninhäntäinen tyttö muistutti häntä itseään
täydellisesti.
”Meidän... meidän manipuloimiseemme?” Zyrbop kysyi.
”Tietenkin”, kopio vastasi. ”Olemmehan me sama henkilö.”

476

LUKU 36.

Kyseessä oli pakko silti olla jonkinlainen huijaus. Zyrbop
tiesi, että hänen kannattaisi ampua, mutta samalla hän oivalsi,
miksi intuitio oli pidätellyt liipaisinta – Xcvbn ryntäisi varmasti
paikalle, jos kuulisi laukauksia, eikä niin saanut käydä.
”Entä”, sanoi Zyrbop, ”jos minä tapankin itseni?”
Hän ei siirtänyt asetta ohimolleen, mutta kaipa vale-Zyrbop
ymmärsi, kuinka helppo teko se olisi.
”Ei onnistu”, vale-Zyrbop ilkkui. ”Katsopa tuonne ylös.”
Zyrbop katsoi tämän osoittamaan suuntaan ja huomasi läheisen kerrostalon päällä tarkka-ampujia; oikeastaan niitä oli
kaikkialla.
”Elekin siihen suuntaan”, tämä jatkoi, ”ja sinut tainnutetaan.”
Tyttö päätti hylätä sen suunnitelman – jos ei muusta syystä
niin siitä, että hänellä oli hallituksen aiemmat puheet huomioiden vankkoja syitä epäillä, olisiko kyseessä pelkkä tainnutus.
Mutta toisaalta halusihan valtio hänet ja Xcvbn:n kaikesta
päätellen elävinä.
Voisiko hän kiristää valheellista kopiotaan millään muulla?
”Me voimme tehdä tämän helposti tai vaikeasti”, valeZyrbop sanoi. ”Xcvbn löytyy kyllä, ja jos ei – jos hän vaikkapa
tekee itsemurhan – olet lopulta häntä tärkeämpi, ja sinähän
tässä jo olet.”
”En kerro, missä hän on”, Zyrbop mutisi. Hän vilkaisi uudemman kerran rakennusten katoille ja huomasi tällä kertaa
vielä enemmän tarkka-ampujia; oli turhaa kuvitella, että hän
pääsisi pakoon.
”Selvästikään poika ei ole kuitenkaan kuollut! Sepä miellyttävää. No, olisiko käynyt siten, että hän piileskeleekin lähetty-
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villä? Hah, miksi Xcvbn olisi tyhjään kaupunkiinkaan jäänyt
yksinään?”
”Xcvbn loukkaantui neurosotilaan hyökkäyksessä, eikä
päässyt tänne”, valehteli Zyrbop. Hän ei osannut arvioida,
kuinka hyvin oli onnistunut vakuuttavuudessa – toisaalta puolet hänen sanomastaan oli ollut totta, minkä pitäisi auttaa,
mutta toisaalta hänen arvioijansa ainakin väitti olevansa hän
itse.
”No”, myhäili vale-Zyrbop, ”minusta tuntuu, että hän ilmestyy tänne ennen pitkää, jos vain odotamme tarpeeksi. Eikö
vain?”
Zyrbop mietti vaihtoehtojaan – hänen klooninsa ennustus
osoittautuisi valitettavasti miltei varmasti oikeaksi. Xcvbn näki
tunnelin suulta, ettei paikka kuhissut neurosotilaita, ja jos Zyrbop ei pian palaisi, poika tulkitsisi varmasti, että hänen apuaan
tarvittiin.
”Minä en ymmärrä, miksi sinä pakoilet hallitusta”, sanoi
vale-Zyrbop, jonka ääneen tuli jälleen sävähdys vihaa. ”Olettehan te niitä, joita Koskela kutsuu... edistyneiksi. Ja mielenkiintoisiksi. Hah, jos voisimme vaihtaa paikkoja, luuletko, etten tarttuisi
tilaisuuteen?”
Sitten Zyrbop keksi sen ainoan asian, mitä hän voisi Xcvbn:n hyväksi vielä tehdä.
Uhrata itsensä hallitukselle ja toivoa, että poika ymmärtäisi
karata luultuaan hänen kuolleen tarkka-ampujien laukauksiin.
Mutta vale-Zyrbop äkkäsi tilanteen nopeammin.
”Ampukaa”, ehti tämä lausua, ennen kuin tyttö ampui –
Zyrbop oletti, että ääni kantautui huomaamattomasta mikrofonista tarkka-ampujille. Luoti upposi kopion päähän; Zyrbop eh-
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ti havaita huojentuneisuuden tämän kasvoilla loikatessaan alas
lavalta.
Tarkka-ampujien ensimmäiset tainnutusluodit osuivat lavaan. Zyrbopin täytyisi juosta mahdollisimman kauas; tytön ainoa toivo olisi siinä, että Xcvbn näkisi hänen kaatuvan ja pakenisi.
Yksi laukaus singahti Zyrbopin ohitse, toinen osui hänen
selkäänsä ja siirsi varmaankin jonkinlaista seerumia hänen verenkiertoelimistöönsä. Tyttö ei tuupertunut välittömästi, vaan
jatkoi juoksemista; mitä lähemmäs sisäänkäyntiä hän pääsisi,
sitä parempi. Maailma ympärillä sumentui, ja hänen täytyi pinnistellä pystyäkseen jatkamaan juoksemista.
Kauhukseen Zyrbop huomasi Xcvbn:n ryntäävän häntä
kohti. EI! hän yritti huutaa. Juokse karkuun!
Mutta tytön suusta ei päässyt ääntä, eikä hän pystynyt enää
juoksemaankaan, vaan lyyhistyi maahan. Hän tunsi etäisesti saavansa lisää osumia tarkka-ampujien laukauksista.
Zyrbopin havainnot sumentuivat ja hänen käsityksensä
maailmasta himmeni entisestään – hän tunsi Xcvbn:n vierellään ja oli varma, että jatkuva tulitus oli johtanut siihen, että
tämäkin oli saanut osumia. Poika lyyhistyi hänen vierelleen ja
painoi kätensä Zyrbopin kasvoille; kosketus tuntui epätodelliselta ja kaukaiselta.
Sitten Zyrbop Lehtonen menetti tajuntansa.

Tyttöön injektoidun aineen vaikutus poistui aalloittain. Aina
välillä hän palasi tietoisuuteen ja löysi itsensä valkoisesta huoneesta, jossa hän oli yksin; sitten näkymä sumentui jälleen, ja
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Zyrbop palasi pimeyteen. Joka kerralla hän erotti enemmän yksityiskohtia – huoneen muoto oli kattoon kaareutuva, tyttöä
vastapäätä oli suljettu metalliovi, ja lattia...
Ja lattia oli lasia; sen läpi näkyivät Landen aavikon loputtomat dyynit ja kupoli, jota Zyrbop ei aluksi tunnistanut nähdessään sen nyt ensi kertaa ylhäältä käsin.
Jos tämän tarkoituksena oli aiheuttaa tytössä pahoinvointia
ja haitata hänen oloaan entisestään, juoni onnistui. Sittenkin,
kun lääkeaineen vaikutus oli enimmäkseen poistunut, Zyrbopin oli vaikeaa avata silmiään ja tutkia ympäristöään tarkemmin.
Mutta lopulta hän tottui näkymään. Yhtäkään elollista olentoa ei ollut käynyt hänen luonaan, mutta tyttö oli jossakin välissä puettu vaatteisiin, jotka olivat yhtä valkoisia kuin huoneen
seinät; nälkää hän ei tuntenut, mutta toisaalta myös Zyrbopin
ajantaju oli kärsinyt aika lailla, eikä hän tiennyt, kauanko aikaa oli kulunut; olihan tyttöä myös voitu pakkosyöttää hänen
tajuttomuusjaksojensa aikana.
Lasilattian hänessä aiheuttamassa pahoinvoinnissa oli se hyvä puoli, että tytölle jäi vain vähän aikaa miettiä, missä häntä
pidettiin ja mitä hänelle aiottiin tehdä.
Huoneen katossa oli valvontakamera, mutta Zyrbop ei ylettänyt siihen – tytön asetta ja muita tavaroita ei ollut varsin
ennalta-arvattavasti annettu hänen haltuunsa, joten hän ei keksinyt mitään keinoa tuhota sitä.
Vähän sen jälkeen, kun tyttö oli saavuttanut jonkinasteisen
kyvyn seisoa huoneessa silmät auki pyörtymättä, metallinen ovi
avautui ja valkoinen kissa tassutteli sisään.
”Päivää, Zyrbop”, se maukui.
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Zyrbop ei vastannut. Tavallisesti puhuva kissa olisi tuntunut hänestä melko absurdilta asialta, mutta kaiken jälkeen hän
oli valmis hyväksymään sen osan Vain elämää -nauhasta oikeaksi.
”Halunnet nähdä, mitä kupolissa tapahtuu”, kissa jatkoi.
Yhteen huoneen seinistä avautui televisioruutu, jolle ilmestyi
vale-Zyrbopia esittävä videonauha. Ääntä ei kuulunut, mutta
näytön alalaidassa vieri teksti YLIHALLITSIJA LEHTONEN
LINJAA KOULUTUKSEN UUSISTA SUUNNISTA.
”Äänentoistojärjestelmä näkyy olevan rikki – tätä ilmaaluksen osaa ei olekaan käytetty aikoihin. No, voin lähettää
sinulle tarkat dokumentit myöhemmin. Kyseessä on melko
mielenkiintoinen ero entiseen tehtiöjärjestelmään.”
Zyrbop ei sanonut mitään, vaikka nyt olisi ollut otollinen
hetki useillekin kysymyksille – missä Xcvbn oli, mitä Helsingissä tapahtui, kuinka vale-Zyrbop olikin jälleen elossa.
”Ehkä on parasta, että selitän sinulle kaiken alusta alkaen”,
kissa pohti. ”Vaatiihan toimenkuvasi sitä. Aloitetaan: henkilö
televisioruudussa on kloonisi, jonka tiedot otimme talteen...
ah, et edes tiedä siitäkään. No, ehkäpä voin tiivistää teleportaatiojärjestelmän toiminnan. Yhteysasemien välillä kulkee valtava datakaapeli, joka kuljettaa teleportattavan mielen. Pääteasemalla tietenkin 3d-tulostetaan uusi keho, johon sitten asetetaan kuljetettu tietoisuus. Kun huomasimme kapinallisten salakuljettavan sinut ulos kupolista vanhaa teleportaatioyhteyttä
pitkin, talletimme samalla mielesi: siitä olemme kloonanneet
kopiosi, joista yhden ehdit jo tappamaan.”
Tyttö ei reagoinut.
”Eikö mieleesi herännyt lisäkysymyksiä, Zyrbop?” kysyi kis-
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sa. ”Kuvittelisin sinun esimerkiksi hämmästelevän bioteknologian korkeaa tasoa, mikäli ihmisen ruumiin 3d-tulostaminen
on noinkin triviaali operaatio.”
Zyrbop ei vieläkään vastannut.
”Olisikin niin, että pystyisimme luomaan ihmisiä noin helposti! Se on valitettavasti koko hankkeen suurin heikkous. Projekti Maailmanhenki on lopulta hyödytön, jos emme onnistu.”
”Juurihan selitit, kuinka teleportaatio tekee sen jo”, Zyrbop
päätti tuhahtaa. Ei siksi, että häntä olisi kiinnostanut asioiden
todellinen laita; enemmänkin hän halusi ärsyttää kissaa, mutta
arvasi kyllä, mitä kävisi, jos hän uhkaisi sitä fyysisesti.
”Niin, kupolin asukkaat voivat teleporttailla ja 3d-tulostua
mielensä mukaan”, sanoi kissa, ”mutta te olettekin neuroverkkoja robottikehoissa.”
Zyrbop naurahti. ”Valetta.”
”Huomaisit, kuinka perustelematonta epäuskosi on, jos tietäisit, millaisia oikeat ihmiset ovat”, kissa totesi. ”Kuinka monta vuorokautta olet ollut syömättä, Zyrbop? Kolme? Neljä? Tiesitkö, että ihmiset tarvitsevat ruokaa ja juomaa päivittäin?”
”Valetta”, tyttö toisti. ”Lopeta. En usko sanaakaan.”
”Tiesitkö, että ihmiset synnyttävät monimutkaisen biologisen prosessin avulla, eivätkä vain lähetä geenitietojaan hallitukselle, jonka 3d-tulostimesta vauva luodaan?”
Zyrbop pudisti päätään ja onnistui naurahtamaan uudestaan kissan latelemille järjettömyyksille.
”Riittääkö sinulle todisteeksi laitostenalaisten tunnelien olemassaolo?” tiedusteli kissa. ”Miksi kuvittelet, että yhteiskunnan korkea-arvoisimmat kävelevät sen sijaan, että teleportoisi-
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vat? No, tietenkin siksi, että osa on vielä oikeita ihmisiä, joiden
kehot korjaamme parhaamme mukaan; bioteknologian – siis
todellisen, eikä tavallisen teknologian, jota kupolissa harjoitettiin – keinot ovat yhä rajattuja, minkä vuoksi siirsin olemukseni kissaan. Se onkin jostakin syystä yksi harvoista ydintuhosta
selvinneistä eläinlajeista.”
Tyttö pudisti päätään uudelleen. ”Älä yritä selittää Helsingin kupolin toimintaa. Se on yhtä järjettömyyttä.”
”Järjettömyyttä niille, Zyrbop hyvä, jotka eivät ole tarpeeksi nerokkaita keksimään valtion salattuja toimintaperiaatteita.
No, ehkäpä sinua ei voi syyttää siitä, sillä en kieltämättä pidä
itsekään joitakin edellisen iteraation piirteitä järjenmukaisina.”
Zyrbop päätti palata hiljaisuuteen. Turha kommentoida kissan lausumia valheita – se, että hän antoi niille tarpeeksi huomiota hylätäkseen ne, oli hyväksyvämpi reaktio kuin pelkkä
piittaamattomuus.
”Et vaikuta ottavan paljastuksia vastaan kovin hyvin”, totesi kissa. ”Ehkä annan Xcvbn:n vakuutella sinut. Hän on nyt
jo melko yhteistyökykyinen, vaikkakin alussa lähinnä huusi ja
yritti käydä minuun käsiksi.”
Tytön sydän hyppäsi ajatuksesta siitä, että Xcvbn olisi mahdollisesti elossa, ja että hän saisi nähdä tämän uudelleen – toisaalta sekin saattoi olla silkka valetta tai puolitotuus, joten tyttö
yritti säilyttää ilmeettömyytensä.
Eikä hän aikonut antaa kissalle vieläkään sitä tyydytystä siitä, että tämän sanat olisivat vaikuttaneet häneen jotenkin.
”Kunnes tapaamme uudestaan, Zyrbop”, kissa sanoi poistuessaan ovesta. ”Olen varma, että meillä on vielä monta, monta mielenkiintoista keskustelua. Miksi olisin valinnut sinut, jos
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et olisi mielenkiintoinen neuroverkko?”

Kun ovi avautui seuraavan kerran, astui sisään Xcvbn. Tämä oli
samanlaisissa valkoisissa vaatteissa kuin Zyrbop – tyttö yritti lukea pojan kasvoilta sanattomia viestejä (heitä vakoiltiin varmasti), mutta ei löytänyt niiltä mitään muuta kuin samaa tyhjyyttä
kuin hänen omissaan.
”No”, sanoi Xcvbn. ”Hauska tavata jälleen, Zyrbop. Kuulemma sait enemmän osumia tainnuttimista kuin minä, ja nyt
ne haluavat minun uskottelevan sinulle–”
”– että me olemme neuroverkkoja”, tuhahti Zyrbop.
”Naurettavaa. Et kai usko heitä, Xcvbn? Se kissa yrittää vain
manipuloida–”
”Zyrbop!” parahti Xcvbn. ”Se on jo ohi. Meidän koko elämämme oli valhetta, rakastamamme ihmiset ja me itse silkkoja epätodellisia karikatyyrejä. Sen parempi, mitä nopeammin
myönnät totuuden.”
Tyttö ei vastannut.
”Se on totta”, Xcvbn jatkoi. ”Helsinki itsessään – nuo kutsuvat sitä Absoluutiksi – on eräänlainen neuroverkko, uskomattoman monimutkainen, joka raksuttaa simulaatiota eteenpäin ja
yrittää löytää täydellisen yhteiskunnan. Jokainen vallankumous
muuttaa valtiota edelleen. Katso nyt – sinun kloonisi tekee päätöksiä kupolissa nyt, kuten presidentti Buts teki häntä ennen.”
”Mitä väliä tuolla muka olisi, vaikka se olisikin totta?” kysyi
Zyrbop ivallisesti. ”Mitä ne meiltä muka haluavat?”
”He haluavat meidän auttavan! Hallitus kerää mielenkiintoisesti muuttuneita neuroverkkoja, jotka voivat–”
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”Häpeäisit, Xcvbn”, Zyrbop sanoi voimatta peittää äänensä
tärinää. ”Jos luovutat ja hyväksyt valtion valheet, he kaikki ovat
kuolleet turhaan.”
”E-ei, Zyrbop”, Xcvbn sanoi hiljaa. ”Mitään oikeaa ei koskaan ollutkaan. S-se kaikki oli merkityksetöntä kulissia.”
”Mene pois.”
Xcvbn läimäytti oven kiinni perässään.

”Minä tiedän kyllä, mitä sinä haluat”, väitti kissa. Se ja Zyrbop
astelivat pitkin aluksen käytäviä; muutaman päivän kuluttua
(jos tyttö oli arvioinut ajan oikein) hänen sallittiin jo kiertelevän siinä valvotusti. ”Lisää vastauksia. Koko tarinan. Vakuutinhan minä sinun kopiosikin.”
Tyttö ei vastannut – tähän asti se oli osoittautunut ihan hyväksi strategiaksi. Kaikki oli täysin kunnossa, hallituksen valheet eivät häneen uponneet.
Xcvbn:n tilanne oli huolestuttavampi, mutta väistämätön.
Poika oli aina ollut häntä heikompi – hän oli vain peittänyt sen
hyvin.
”Näit jo nauhan, joka kuvasi Vain elämää -viihdeohjelman
tuotantokautta”, kissa maukui. ”Suurin osa videomateriaalista
oli aitoa. Maailmaa kohtaisi ydintuho, mutta pieni joukko selviytyjiä vältti sen avaruusmatkansa ansiosta. Halusimme ihmiskunnan parasta, mutta oli selvää, että vanhemmat yhteiskuntamallit olivat puutteellisia, jos ne sallivat tapahtunutta muistuttavan katastrofin olemassaolon.”
Lasilattian läpi näkyi, että nyt oli yö. Kupolissa paloivat yhä
valot.

485
”Onneksi ongelmaan oli ratkaisu. Perustimme ympäri
maailmaa simulaatioyhteiskuntia, joita ryhdyimme valvomaan
etäältä. Vallankumoukset toistuivat kerta toisensa jälkeen, ja
me puutuimme peliin varmistaaksenne sujuvan vallanvaihdon,
mikä tietenkin tarkoitti simulaation uudelleenkäynnistämistä.
Me selviytyjät sekä vuosien varrella valitut erityiset neuroverkot
soluttauduimme sen lisäksi yhteisöjen johtoon valvoaksemme
tapahtumien edistymistä.”
Sen käytävän päässä, jota pitkin he kävelivät, tuli näkyviin
metallinen ovi. Zyrbop ei kysynyt, mihin häntä vietiin.
”Ratkaisematon ongelma tietenkin on, kuten taisinkin jo
selittää, kuinka elvytämme ihmislajin. Käyttökelpoista DNA:ta
saattaa olla tarpeeksi ydintuhon varsinaisissa selviytyjissä –
iteraation äskeisessä vaiheessa niitä kutsuttiin aavikkovaeltajiksi. Käytämme simulaation taitavimpia neuroverkkoja tutkimusprojekteissa, jotka ovat tietenkin huippusalaisia, mutta
konkreettisia tuloksia ei ole vielä syntynyt.”
He saapuivat suureen huoneeseen, joka oli täynnä televisioruutuja – osa vaikutti toistavan videopätkiä kupolista (Zyrbop
erotti itsensä pitämässä puhetta), osassa oli kaavioita ja palkkeja, joista tyttö ei saanut selvää.
”Minun pitäisi esitellä sinulle tarkemmin muita simulaatioyhteiskuntiamme”, kissa ehdotti. ”Lontoon on erityisen lupaava, Yhdysvaltoihin ja Japaniin perustetut vaikuttavat jostakin syystä kuvittelevan, että lasten viihteellinen murhaaminen
on välttämättömyys toimivassa yhteiskuntajärjestelmässä. No,
mikäpä minä olen väittämään vastaan, jos asia onkin niin? Ja
vaikka ei olisikaan, saammehan silti arvokasta dataa – toimivan
systeemin löytämiseksi on ensiksi poissuljettava ne, jotka eivät
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toimi, eikö vain?”
”Minä huomasin, minkä kohdan jätit pois selostuksestasi”,
Zyrbop ärähti. ”Mitä ovat reptiliaanit?”
”Se ei ole tärkeää”, kissa vastasi. ”He tarjosivat jalomielisesti
apuaan hankkeen teknologisissa yksityiskohdissa, ja esimerkiksi voimakkaimmat neuroverkkomme, kuten ne, jotka löytyvät
simuloitujen kansalaisten sekä neurosotilaiden sisältä, ovat peräisin heiltä.”
”Se juuri on kaikista tärkeintä”, sanoi Zyrbop. ”Mihin tarkoitukseen ihmiskuntaa elvytetään?”
Kissa oli hetken hiljaa.
”Zyrbop”, se sanoi, ”sinä vaikutat kuvittelevan, että saavutat
jotakin purkamalla salaisuuksien ja valheiden tasoja yhä syvemmältä ja syvemmältä. Se ei johda mihinkään. Vaikka saisitkin
selville, mitä reptiliaanit aikovat, et voi tietää, mitä heidän työnantajansa haluavat – ja jos saisitkin, senkin jälkeen on vielä
loputtomasti tasoja. Joka totuudella, jonka paljastat, etäännyt
siitä, mikä sinua alun perin ohjasi.”
”Ei”, tyttö intti.
”Niin se on”, kissa maukui. ”Miksi taistelet yhä, Zyrbop?
Perheesi ja ystäväsi olivat tyhjiä karikatyyrejä, joiden kärsimyksellä ei ole mitään merkitystä. Minkälainen motivaattori se
on sitten, kun johdat intergalaktisia sotajoukkoja taistelussa
jonkinlaisen oikeuden puolesta? Tee kuten me kaikki muut ja
myönnä, ettet voi pelastaa koko maailmaa – mutta jossakin,
kuten ihmiskunnan elvyttämisessä, panoksesi voi näkyä.”
”Sillä kaikella on merkitystä!” Zyrbop huusi. ”Kuinka moni elää simulaatioidenne hirvittävissä dystopioissa kidutettuna,
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vangittuna tai orjana vain siksi, että sitä vaativat teiltä reptiliaanit, joiden todellisista aikeista et edes näemmä tiedä?”
”Kuinka moni neuroverkko”, täsmensi kissa. ”Vaikutat elävän
siinä olettamuksessa, että maailman pahuus johtuu jonkun tai
joidenkin tahallisista toimista. Ei ole mitään salaliittoa, Zyrbop,
joka haluaisi vain aiheuttaa kärsimystä – todellisuudessa kukaan
ei vain tiedä epäkohdista tai välitä tarpeeksi tehdäkseen mitään.
Minkälainen tragedia on neuroverkkojen simuloitu kärsimys
verrattuna siihen, että ihmislaji häviäisi lopullisesti?”
”Sitten ihmislaji saa kadota”, Zyrbop sanoi. ”Pysäytä simulaatiot. Vapauta niissä elävät. Kerro totuus.”
”Sitä en tee, Zyrbop”, kissa sanoi. ”Reptiliaanit tappaisivat
minut ja etsisivät tilalleni jonkun toisen, tai sitten ottaisivat itse täyden vallan kaiken järjestämisestä. Muutama heistä on jo
soluttautuneena keinoyhteiskuntiin, joten minuakin valvotaan;
muistanet tehtiöministeri Koskelan. Usko pois, olen viettänyt
lukuisia unettomia öitä pohtien sitä, mitä minun kuuluisi tehdä, mutta tämä on yksinkertaisesti... no, pragmaattisin ratkaisu.
Joko suostut, Zyrbop?”
”En”, tyttö sanoi. ”En ikinä.”
Yksi huoneen lukuisista näytöistä alkoi toistaa uutislähetystä, jossa kerrottiin mittavista rakennustöistä – nähtävästi hänen
kopionsa luotsaamassa yhteiskunnassa oli teleportaation sijasta
perinteisiä autoteitä.
Zyrbop ei halunnut ajatella sitä, minkälaisessa valheessa kupolin uudet asukkaat joutuivat elämään.
”Kyllä sinä lopulta suostut”, sanoi kissa, ”sillä mitään muutakaan vaihtoehtoa ei ole. Maailmassa ei ole mitään muuta kuin
meidän perustamamme valeyhteiskunnat. Jos välität noin pal-
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jon neuroverkkojen tunteista, huomannet pian järkeväksi osallistua yritykseemme rakentaa toimiva ja hyvä yhteiskunta.”
”En voi edes uskoa, etteikö kaikki kertomasi ole silkkaa valhetta.”
Kissa haukotteli, minkä tyttö tulkitsi jonkinlaiseksi yritykseksi elehtiä huokaisua kissaeläimen kasvoilla.
”Ehkä hän saa yrittää uudelleen.”

”Sinun on suostuttava, Zyrbop”, Xcvbn maanitteli. ”Minä pysyn yhä lupauksessani – en lähde täältä ilman sinua.”
”Joten manipuloit minua, kunnes olen samaa mieltä?”
”En, vaan selitän, miksi yhteistyö on sinunkin kannaltasi järkevin vaihtoehto”, poika sanoi. ”Minä tiedän, että tuntuu kammottavalta myöntää koko siihenastisen elämänsä olleen valhetta. Mitäs luulet minun itse tehneen? Mutta jossakin
vaiheessa on siirryttävä eteenpäin ja–”
”Joel olisi sinusta varmasti ylpeä”, ilkkui Zyrbop. ”Veljeilet
hallituksen kanssa sen jälkeen, kun sen neurosotilaat teloittivat
hänet.”
”Älä”, Xcvbn kuiskasi. ”Zyrbop, tämä... l-luuletko tämän olleen helppoa minulle?”
”Siltä se ainakin vaikuttaa!” tyttö huusi. ”Me voimme paeta
täältä. Jostakin löytyy varmasti aseita, ja sitten–”
”Zyrbop”, Xcvbn sanoi hiljaa. ”Se kaikki on jo ohi.”
Tyttö avasi suunsa lausuakseen kärkkään vastaväitteen, mutta ei löytänytkään mitään sanottavaa.
Hänen vanhempansa, veljensä ja ystävänsä olivat kuolleet
joka tapauksessa riippumatta siitä, oliko kissan hänelle kertoma
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valhetta vai ei. Helsingin kupoli sellaisena, kuin hän sen tunsi,
oli joka tapauksessa poissa.
Kyynel vierähti Zyrbopin poskelle.
”Se on ohi”, sopersi Xcvbn. ”Se on ohi. En... en minäkään
vain tuosta vain unohda kaikkea, mutta...”
Zyrbop tarttui kiinni poikaan yrittämättä hillitä itkuaan.
Siinä he seisoivat muutamia minuutteja – kupolissa heidän allaan työpäivä alkoi vaiheittain, ja osa kiirehti jo laitoksille, joiden joukko oli uudessa yhteiskunnassa kokenut muutoksia.
”En halua mennä tuonne alas ja nähdä, että kaikki kissan
kertoma on totta”, Zyrbop sai lopulta sanotuksi. ”Että kaikki
onkin ollut jonkun merkityksetöntä koetta. Y-ymmärrätkö, Xcvbn?”
Poika nyökkäsi. ”En minäkään, mutta... meidän on pakko.”
Kupolin iltapäivälehdissä puhuttiin sinä päivänä teknologiasta. Joukko arkeologeja oli saanut käsiinsä täydellisen lähdekoodin Linux-ytimestä, jonka spekuloitiin toimivan vanhasta
Helsingistä perittyjen tietoteknisten järjestelmien perustana.
Innokkaimmat ennustivat, että löytö mahdollistaisi tietokoneiden massavalmistuksen myös kotikäyttöön – pöytäkoneLinuxin vuosi olisi käsillä.
Kriitikot huomauttivat, että pöytäkone-Linuxin vuoden väitettiin saapuvan joka vuosi.

Epilogi
Koulutuslaitoksen johtaja Zyrbop Lehtonen sulki oven perässään – tietenkään häntä ei oikeasti kutsuttu siksi, sillä Ylihallitsija Lehtonen oli jo varannut itselleen sen nimen, mutta ajatuksissaan hän ei voinut käyttää uutta valenimeään.
Edes jostakin edellisen elämänsä piirteestä Zyrbop halusi
pitää kiinni. Uuden kehon ja uuden ulkonäön hän hyväksyi,
mutta ne olivat sivuseikkoja – niistä huolimatta hän oli ja halusi
olla Zyrbop Lehtonen, joka oli kasvanut Helsingin kupolissa ja
nähnyt sen tuhoutuvan.
Xcvbn:n, joka oli saanut pitää oman nimensä, kuului keskiviikkoisin palata aiemmin töistä. Zyrbop käveli toimistonsa läpi tämän makuuhuoneen ovelle ja väläytti avainkorttiaan. Siellä hän makasi sängyllään, mutta Zyrbop tiesi, ettei mies nukkunut. Hän ei ollut erityisen hyvä peittämään onnettomuuttaan
sellaisille, jotka hänet oikeasti tunsivat.
”Päivää, Xcvbn”, Zyrbop sanoi.
”Hei, Uyoderf.”
”Käytä minun oikeaa nimeäni.”
Mies nosti päänsä tyynyltään ja vilkaisi kohti Zyrbopia.
491
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”Oletpa sinäkin tänään... onko jotakin sattunut?”
Nainen viskoi sängylle tämän viereen toisen kähveltämistään aseista. Hallitus oli ollut asentamatta heihin tavanomaisia
bioteknologisia ihmeitä, kuten kykyä ampua lasersäteitä, mutta
luulivatko he oikeasti pysäyttävänsä hänet siten?
Xcvbn nousi istumaan. ”Aiotko oikeasti..?”
”Sinähän lupasit seurata minua loppuun saakka. Se ei ole
vielä ohi; nythän me vasta selvitimme, keille meidän on kostettava.”
Hymy nousi miehen huulille, ja Zyrbop pani merkille, että
se oli ensimmäinen kerta, kun hän näki sen kunnolla tämän
uuden kehon kasvoilla. Liikennelaitoksen johtajana Xcvbn oli
aina asiallinen ja työtehtäviinsä uppoutunut; se hämäsi mediaa
ja hallitusta, mutta Zyrbop tiesi, minkälaiset ajatukset miestä
valvottivat öisin.
”Sano se”, Zyrbop pyysi.
Hymy Xcvbn:n huulilla leveni. Se itsessään oli jo arvokkaampaa kuin vuosisatojen onnettomuus kupolissa. Nainen ei
kokenut lainkaan epävarmuutta siitä, mihin he olivat ryhtymässä.
”Joelin puolesta”, Xcvbn sanoi.
Zyrbop nyökkäsi. ”Äidin puolesta. Isän. Konstan. Mirjan.”

