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Maan maankaltaistamisesta 

Emmi Itäranta: Kuunpäivän kirjeet. 380 s. Teos 2020.  

Emmi Itäranta tunnetaan etenkin esikoisromaanistaan Teemestarin kirja (2012) ja vähemmälle 

huomiolle jääneestä toisesta romaanistaan Kudottujen kujien kaupunki (2015). Teemestarin kirja 

esitteli eräänlaisen kaukaisen tulevaisuuden Kainuun, jossa kietoutuvat yhteen puhtaan veden 

niukkuus, lämpimät mutta pimeät päivät ja aasialaisvaikutteinen kulttuuri. Kudottujen kujien 

kaupunki loi omalakisemman, tulvien piinaamalle saarelle sijoittuvan fantasiamaailman. Uudella 

romaanillaan Kuunpäivän kirjeet Itäranta liittyy entistä selkeämmin tieteisfiktion perinteeseen: 

miljöönä on 2100-luvun aurinkokunta, jossa ihmiskunta on levittynyt Maapallolta Kuuhun, Marsiin ja 

lähiplaneettojen kiertoradoille. Kertojapäähenkilö Lumi kirjoittaa muistikirjaan kirjeitä rakastetulleen 

Solille, jonka katoamisesta ja etsimisestä muodostuu romaanin jännitettä kantava juoni. 

Maailmanrakennuksessa omaperäisintä ja tervetulleinta on kasvillisuuden ja ruoantuotannon 

korostunut rooli. Tämä tuppaa parhaistakin avaruusvisioista yleensä unohtumaan: edes Kim Stanley 

Robinsonin Mars-trilogiassa (1992–1995), jossa kyllä pohdiskeltiin pitkällisesti hedelmällisen 

maaperän kehittämisen ja ekosysteemin kasvattamisen vaikeuksia, ei uskottavasti selitetty kuinka 

Mars voisi tuottaa ruokaa miljoonille ihmisille. Itärannan teoksen maailmassa Maapallon 

ekosysteemit ovat pitkälti tuhoutuneet ja tiedeyhteisö etsii keinoja niiden ennallistamiseen: Marsin 

lisäksi myös Maa täytyy maankaltaistaa, siis muokata elämää kannattelevaksi. 

Siirtokuntien asutuskohteissa ekologisia verkostoja on luotu kaikkialle: viherseiniä ja vihanneslavoja 

yksityisasunnoissa ja toimistoissa, monilajisia puutarhoja rakennusten katoilla, metsiä ja puistoja. 

Näissä kuvissa näyttäytyy eräänlainen permakulttuurisen kaupunkiviljelyn utopia: viljely on osa 

kaupunkilaisten arkea, kaunista, hyödyllistä ja merkityksellistä, ja lajit tukevat toisiaan. Kasvit, 

etenkin eräs Maasta kannettu ruusukvitteni, saavat myös symbolisia rooleja. Kasvien ylistyksessään 

teos ohjaa suremaan Maapallon ekosysteemien tuhoa – vallitseva tunnetila on albrechtilaisen 

ympäristötunnesanaston mukaan solastalgia, tulevaa menetystä ennakoiva lukijan nykyisyyteen 

suuntautuva nostalgia. 

Eriarvoisuuden ja kolonialismin teemat ovat romaanissa etualalla. Mars ja siirtokunnat sortavat 

köyhää Maata kuin oman maailmamme rikas pohjoinen eteläisiä seutuja. Rinnastus Euroopan 

unionin pakolaispolitiikkaan on kirkas: Marsin kiertoradalta putoilee salakuljettajien tuomia 

pakolaiskapseleita, joista harva selviytyy hengissä. Avaruus tosiaan on uusi valtameri, kuten 

astronomi Carl Sagan aikanaan visioi: mutta tutkimusretkien mukana seuraa koko valloituksen 

apparaatti, luonnontuhoineen ja alistamisineen. Toiveikkaat köyhät etsivät paikkaansa 

muuttuneessa maailmanjärjestyksessä. 

Teos kuitenkin unelmoi maailmasta, jossa tällainen rakenteellinen riisto ei olisi väistämätöntä. On 

teoreettisia lähtökohtia, joita esitellään vaikkapa Johanna Sinisalon kirjoista tuttuun ”tulevaisuuden 

historian” tyyliin, kuvitteellisia lähteitä siteeraten. Antroposeenin rinnalle saadaan 

koskemattomuuden periaate ja uuden bioteknologisen aktivismin keinot. Ekosabotaasia harjoittavan 

verkoston toimet huipentuvat ”biovapauttajaan”, joka katkaisee kaupalliset ja logistiset kytkökset 

Maan ja siirtokuntien välillä. Koronakriisin keskellä teema on pysäyttävän ajankohtainen. Kysymys 

katkoksen jälkeisestä maailmasta jää ilmaan: kuinka eletään, kun etäältä toimitettu riisto ei enää 

onnistu? 



Vaikka romaanin yhteiskunnallisessa visiossa on vakavia ja tuhoisia elementtejä, sitä ei tee mieli 

tulkita dystooppiseksi. Pikemminkin kyseessä voisi olla heterotopia: visio, jossa mukana on sekä 

dystooppisia että utooppisia piirteitä. Jotkin osat Itärannan maailmasta vaikuttavat ekologisesti ja 

sosiaalisesti toimivilta, toiset osat kauhistuttavat julmuudellaan. Valmiita ratkaisuja yhteiskunnan 

rakenteellisiin ongelmiin ei anneta, mutta teoksesta välittyy vahva edistyksen eetos – kulttuuri 

kehittyy vähä vähältä eettisesti valveutuneemmaksi (ja joskus tämän valveutumisen välineenä voi 

olla sabotaasikin). Mielenkiintoista on myös se, että teoksessa ei ole lainkaan miespuolisia 

päähenkilöitä, ainoastaan naisia ja muunsukupuolisia. Teemaa nostetaan aika ajoin esiin, kun vanhan 

Maan peräkylillä kasvaneet sivuhenkilöt yrittävät kömpelösti asettaa muunsukupuolisia binääriseen 

kehikkoon. Erehdyksiin suhtaudutaan ymmärtävästi. 

Kuunpäivän kirjeet on Itärannan kahta ensimmäistä eheämpi sekä muotonsa että maailmansa 

puolesta. Aiemmista teoksista tuttu lyyrinen tyyli on läsnä edelleen, mutta se asetetaan 

psykologiseen kontekstiin: jo yhdessä varhaisimmista kirjeistä kertoja tunnustaa, että tyyli on ”villaa, 

jota kehrään ympärilleni ja silmieni peitteeksi”. Kirjeromaanin muoto antaa mahdollisuuksia 

tällaiseen persoonallisen äänen käyttöön ja oikeuttaa samalla juoneen ja maailman selitykseen 

jäävät aukot. Kertojan identiteetti shamaaniparantajana on sinällään kiehtova, mutta kerronnan 

kokonaisuudessa se jää harmillisen pinnalliseksi ja irralliseksi.  

Itäranta on kirjoittanut tästäkin teoksestaan sekä suomen- että englanninkieliset versiot, ja englanti 

kuultaa läpi etenkin dialogista ja arkisista idiomeista. Ehkä se ei anglismeihin tottunutta nykylukijaa 

niin haittaa? 
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