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Myönnän että minulla on ongelma, mitä tulee osaan 
nyky-sf/f:ää. Olen tarttunut moneen juhlittuun ja 
suitsutettuun, alan kuuminta hottia edustavaan 
teokseen, mutta useammin kuin kerran kirja on jää-
nyt yrityksistä huolimatta kesken. Monesti olen huo-
mannut pohtivani, onko esimerkiksi samaistuttava 
päähenkilö nykykirjailijoiden mielestä jonkinlainen 
synti, johon scifissä syyllistyttiin viimeksi joskus 
1990-luvulla.

Tästä syystä myönnän olleeni skeptinen kun ys-
täväni sinnikkäästi tyrkytti luettavakseni romaania, 
jonka nimi – hassua kyllä – oli Spin, hehkuttaen sen 
erinomaisuutta. Kirjailija oli joku Robert Charles 
Wilson josta en ollut koskaan kuullutkaan. Aloitin 
romaanin lopulta varauksin, ja hämmästykseni oli 

Pasi Karppanen

melkoinen.
Myöhemmin olen kuullut monen teoksen luke-

neen kommentoineen Spinin olleen romaani, joka 
palautti heidän uskonsa scifiin, ja sisältävän sitä ”ih-
meen tuntua” jonka he luulivat maailmasta tai aina-
kin harrastamastamme kirjallisuudenlajista jo kuol-
leen. Spin voitti Hugo-palkinnon vuonna 2006 eikä 
syyttä. On myös melkoinen ihme, ettei romaania ole 
tätä aikaisemmin samaa nimeä kantavassa lehdessä 
noteerattu. 

Locus-lehden arvostelua mukaillen voisi tode-
ta Spinin olevan monta asiaa samaan aikaan. Se on 
psykologinen ihmissuhdekuvaus, teknologinen tril-
leri, maailmanlopun pikareskiromaani ja huima kos-
mologinen visio. Kuulostaako hurjalta?
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Mistä on kyse

Spinin juonta on vaikea käsitellä kertomatta siitä lii-
kaa ja pilaamatta näin lukukokemusta kirjaa vielä 
lukemattomilta, mutta yritetään. 

Jossain suurin piirtein nykyhetkeä muistuttavas-
sa maailmassa, eräänä tuiki tavallisena yönä, romaa-
nin tässä vaiheessa vielä teini-ikäisten päähenkilöi-
den katsellessa öistä tähtitaivasta, se odottamatta 
pimenee. Tähdet ja kuu ovat poissa. 

Toisin kuin elokuvissa usein, selitys tapahtunee-
seen ei kuitenkaan löydy päähenkilöiden avatessa 
television ja seuraamalla parhaillaan kuin sattumal-
ta pyörivää uutislähetystä. Seuraavana aamuna au-
rinko nousee niin kuin ennenkin, mutta öinen taivas 
pysyy tyhjänä ja pimeänä.

Koska välitöntä maailmanloppua ei näytä olevan 
edessä, ihmiskunta jatkaa turvallista, arjen ympä-
röimää elämäänsä. Ainoa omalaatuinen seikka tyh-
jän yötaivaan lisäksi ovat Spinin, joksi ilmiö muuta-
man vuoden kuluttua nimetään, tapahtuessa Maata 
kiertävällä radalla olleiden kosmonauttien tarinat 
avaruudessa viettämänsä ajan pituudesta.

Selviää, että maapalloa ympäröi kalvo, joka pääs-
tää kyllä esineet läpi, mutta pysäyttää kaiken säh-
kömagneettiseen säteilyn tehden muun muassa sa-
telliitit toimintakyvyttömiksi. Tämän ohella se tekee 
muutakin.

Vasta useamman vuoden kuluttua tapahtuneesta 
selviää, että aika tuon kalvoon sisäpuolella liikkuu 
noin sata miljoona kertaa hitaammin kuin muualla 
maailmankaikkeudessa. Nopea laskutoimitus pal-
jastaa, että ihmiskunnalla on aikaa noin neljä tai vii-
si vuosikymmentä ennen kuin aurinko nielaisee ko-
ko maapallon. 

Kuka kaiken takana on? Vieras äly? Millainen? Ja 
miksi? Nämä ovat kysymyksiä, joihin ihmiskunta ja 
romaanin päähenkilöt etsivät seuraavat vuosikym-
menet vastausta. Sen verran voi paljastaa, että ky-
seessä todellakin on muukalainen äly, jonka edus-
tajille annetaan romaanissa ihmiskunnan toimesta 
nimi Hypotethicals (”hypoteettiset”?).

Toinen mainitsemisen arvoinen seikka on, että 
tässä romaanissa tarinan muukalaiset ovat todella-
kin jotain meille täysin vierasta. Ollaksemme tark-
koja, yhtä vierasta ja käsittämätönta kuin me niille. 
Yliälykkäitä, kaljupäisiä ja sifonkikaapuisia muuka-
laisia, jotka luennoivat ihmiskunnan raakalaismai-
suudesta, on tästä romaanista turha etsiä.

Varastettu tulevaisuus

Romaanissa seurataan tapahtumien useamman 
vuosikymmenen aikaskaalalla, ja polttopisteessä 

on ennen kaikkea se, millaiset psykologiset vaiku-
tukset Spinillä ihmiskunnan elämään on. (1 Kun ko-
konainen sukupolvi tulee siihen tulokseen, että he 
ovat maapallon viimeinen sukupolvi.

Seurauksena lähestyvästä maailmanloputa ei 
myöskään ole välitöntä siirtymistä barbariaan ja 
nahkavaatteisiin, vaan suurin osa ihmiskunnasta ha-
luaa jatkaa elämäänsä kuten ennenkin, niin pitkään 
kuin mahdollista, niin normaalisti kuin mahdollista. 
Spinin vaikutukset kuitenkin näkyvät, ja maailma al-
kaa loppua, ei jytisten, vaan kitisten.

Tarinan keskiössä on kolme päähenkilöä, joiden 
elämää seurataan useamman vuosikymmenen 
ajan: kertoja Tyler Dupree ja rikkaan Lawtonien per-
heen sisarukset Jason ja Diane. Monine ihmissuhde-
kiemuroineen Spin muistuttaa jopa hämmentävän 
paljon ”tavallista” ihmissuhderomaania.

Vuosikymmenten kuluessa Tyler seuraa muun 
muassa Jasonin kamppailua hypoteettisten salai-
suuden ratkaisemiseksi. Tylerin ja Dianen välillä 
puolestaan vallitsee jo teini-iässä alkanut eräänlai-
nen rakkaussuhde, joka kuitenkin pysyy vuosikym-
meniä täyttymättömänä elämän ja Spinin heitelles-
sä päähenkilöitä eri suuntiin.

Kerronnan keinot

Wilsonin kerronta on tasaisen varmaa, jopa ”king-
mäisen” varmaa, ja tämä on sekä hyvä että huono 
asia. Mikäli tarina itsessään ei olisi niin koukuttava, 
voisi Spiniä kritisoida jopa tylsäksi. Romaanin ihmis-
suhdepainotteisuudesta huolimatta myös sen ih-
miskuvausta voisi syyttää yksiulotteisuudesta.

Tyler on jokamies, jolla ei tunnu olevan juurikaan 
määrittäviä luonteenpiirteitä tai sanottavammin 
omaa tahtoa. Jason puolestaan on nero, jolla aino-
ana koko ihmiskunnasta tuntuu olevan selvä suun-
nitelma ja jota ajaa eteenpäin palava into selvittää 
mitä hypoteettiset voisivat haluta. Diane edustaa 
tarinassa sitä osaa ihmiskunnasta, jolle kylmä jär-
ki ja kosmologia eivät tarjoa riittävää turvaa ja jot-
ka päätyvät hakemaan sitä muin keinoin. Jokainen 
kolmikosta on mukana täyttämässä puhtaasti omaa 
tehtäväänsä kerronnallisena välineenä.

Tasaisin väliajoin mukana on häpeilemätöntä in-
fodumppia, Jasonin esimerkiksi tehdessä selkoa Ty-
lerille tarinassa NASA:n käytännössä korvaavan Pe-
rihelionin suunnitelmien etenemisestä. Infodumpin 

1) Ja kyllä, kun romaani on täynnä lauseita tyyliin: ”Spin oli 
hallinnut heidän elämäänsä tavalla, jota he eivät halun-
neet itselleenkään myöntää” oli tuloksena ainakin tämän 
lukijan kohdalla useampia tahattomia hihittelypuuskia.
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antaa kuitenkin anteeksi, koska lukija janoaa kysy-
myksiin vastauksia yhtä paljon kuin romaanin pää-
henkilöt. Wilson osaa annostella tietoa juuri sopivan 
säästeliäästi, jotta lukijan mielenkiinto säilyy. 

Vuodet vierivät tarinassa kiivasta tahtia ja Wilso-
nin kerronta on tiivistä, jopa uskomattoman tiivistä. 
Siinä vaiheessa kun kasassa olisi ollut jo tarpeeksi 
ideoita ja tapahtumia kolmeen keskikokoiseen ko-
timaiseen valtavirtaromaaniin (tai oikeastaan koti-
maiseen spefiromaaniinkin) on Spinin sivuista taka-
na tuskin neljännestä. 

Edellä kuvattu on nimittäin vain tarinan pohja. Ai-
ka ei toimi ainoastaan ihmiskuntaa vastaan vaan on 
myös heidän puolellaan. Suunnitelma, jonka Jason 
ja Perihelion tälle havainnolle rakentavat, onkin sit-
ten sellaista suuruusluokkaa, että sen ajalliset ulot-
tuvuudet saavat lukijan aivot heittämään komeasti 
häränpyllyä.

Se mistä tarkemmin on kyse, ja mihin kaikki lo-
pulta johtaa, jätettäköön tässä yhteydessä kerto-
matta, jotta kenenkään lukukokemusta ei pilattai-
si, olkoonkin että romaanin takakansiteksti tekee 
sen aika täydellisesti. Se kannattaakin jättää mah-
dollisuuksien mukaan lukematta, jos haluaa välttää 
isoimmat juonipaljastukset.

Jos romaanin lukeminen alkoi kiinnostaa, helpoin 
tapa turkulaisille Spinin lukijoille on marssia Terra-
kodille. Spin ja sen 2008 ilmestynyt jatko-osa Axis 
löytyvät nimittäin TSFS:n kirjastosta. Sarjassa on 
myös kolmas osa, vasta tänä vuonna ilmestynyt ro-
maani Vortex.

Haluatko arvostelijaksi 
Spiniin? Tiedätkö tai on-

ko hyllyssäsi kiinnostavia 
sf/f -kirjoja, elokuvia tai 

sarjakuvia? Vinkkaa niistä 
meille tai ilmoittaudu ar-
vostelijaksi! Yhteystiedot 

löytyvät sivulta kaksi.


