
 

 

 Maaliskuun 11. päivänä 2011 Tōhokun maanjäristyksen ja tsunamin seurauksena 

Fukushima I -ydinvoimalassa tapahtui onnettomuus, jonka vakavuusaste on seitsemän, sama kuin 

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa. Nykyisin asun ja pidän kirjakahvilaa Minami-Sōman 

kaupungissa Fukushiman prefektuurissa, kuusitoista kilometriä tuosta ydinvoimalasta pohjoiseen. 

 Ensimmäisen kerran saavuin ydinvoimalan lähialueelle 21.4.2011, eli noin kuukausi 

ydinonnettomuuden jälkeen. Päivää ennen kuin 20 kilometrin laajuinen alue voimalan ympärillä 

suljettiin.  

 Vuodesta 2012 alkaen toimin kuuntelevana osapuolena Minami-Sōmassa toimineen 

väliaikaisen katastrofiradioaseman kuunnelmasarjassa, jossa kerättiin onnettomuuden uhrien 

kokemuksia. Kun radioasema suljettiin vuonna 2018, olin ehtinyt kuuden vuoden aikana koota 600 

uhrin kokemukset. 

 Kuljin väliaikaismajoituksesta toiseen kuuntelemassa vanhuksia, jotka olivat kaikki 

menettäneet kotinsa joko tsunamin tai ydinvoimalaonnettomuuden takia. Samalla minulle selvisi, 

että ennen ydinvoimalan rakentamista alue oli ollut niin köyhää, että monien perheiden isät ja 

pojat olivat joutuneet lähtemään väliaikaisesti töihin prefektuurin ulkopuolelle ansaitsemaan 

perheen elannon. 

 Ja sitten, kerätessäni aineistoa Tokion kodittomien elämästä, kävi ilmi että monet heistä 

olivat tulleet Tokioon Tōhokun alueelta massatyöhönottojen kautta tai väliaikaistyövoimana. 

 Toinen ryhmä oli menettänyt kotinsa tsunamin ja ydinvoimalaonnettomuuden takia, toinen 

työskenneltyään kaukana kotoa niin kauan, ettei heillä enää ollut kotia johon palata. Sisimmässäni 

näiden kahden ryhmän kärsimän menetyksen aiheuttama tuska näyttäytyi saman kolikon kahtena 

puolena. Tunsin tarvetta kirjoittaa romaanin, joka olisi kuin sarana näiden kahden tuskan välillä ja 

niin syntyi kirjani "Uenon asema". 

 Ydinvoimalan lähialueilla asuvat olivat luoneet kiinteän suhteen seutuun ja sen asukkaisiin. 

 Kaikki kertoivat, että vaikka he eivät olleet ammatiltaan maanviljelijöitä, he kasvattivat itse 

riisinsä ja vihanneksensa. Kalaa sai joista ja merestä, leutojen talvien ansiosta alueella saattoi 

kasvattaa erinomaisia kiivejä, mansikoita, persimoneja ja omenapäärynöitä. "Mikäkö tässä on 

surkeinta?" minulle sanoittiin, "se, että joutuu ostamaan riisin ja vihannekset kaupasta." Tai: "Oli 

täysin mahdollista saada joka päivä ruokaa pöytään vaikka tuloja ei pahemmin olisikaan." 

Kuuntelin fukushimalaisten kertomuksia ja tunsin kuinka törkeä rikos oli saastuttaa radioaktiivisella 

laskeumalla maa, jonka varassa nämä ihmiset olivat eläneet. 

 

 Ajattelin Korean tasavallassa sijaitsevaa pientä Miryangin kaupunkia, jossa isoisäni oli 

syntynyt ja kuollut. 

Kommentoinut [1]: Englanninnos julkaistu nimellä 
Tokyo Ueno Station 



 

 

 Korean sodan aikana se muuttui sotatantereeksi, jolla asukkaat antoivat ilmi ja tappoivat 

toisiaan. 

 Isoisäni pikkuveli, joka oli kommunistisen opiskelijaliikkeen johtaja, oli ollut juoksemassa 

yliopiston urheilukentällä, kun poliisi ampui häntä ja vei hänet mukanaan. Hän ei koskaan 

palannut. Edes ruumista ei löytynyt. Hän oli 23-vuotias. Myös isoisääni epäiltiin kommunistiksi ja 

hänetkin pidätettiin. Hänen onnistui paeta vankilasta juuri ennen teloitusta. Isoisä pakeni japaniin 

yksin ja isoäitini seurasi perässä pienellä kalastusaluksella neljän lapsensa kanssa, joista yksi oli 

äitini. He tulivat Japaniin laittomina sotapakolaisina. 

 Kun isovanhempani pakenivat sotaa, he saivat mukaansa vain yllään olevat vaatteet, ja 

siitä eteenpäin heidän elämänsä oli vain toistuvia pakkolaskuja. En ole kuullut heidän 

tuntemuksiaan heidän itsensä kertomina, mutta kun isoisäni syöpään sairastuttuaan tunsi lopun 

olevan lähellä, hän palasi synnyinseudulleen ja päätti päivänsä siellä, yksin. 

 

 Kun Korea vielä oli Japanin siirtomaa, isoisäni valmistautui juoksemaan olympiamaratonin 

Japanin edustajana. Tutkittuani sukuni menneisyyttä kirjoitin kirjan "Hachigatsu no hate" eli 

"elokuun ääri", joka julkaistiin vuonna 2004 elokuun 15. päivänä, joka Japanissa tunnetaan "sodan 

päättymisen päivänä" ja Korean niemimaalla "vapautumisen päivänä".  

 Japanissa ja Korean niemimaalla aika jaetaan kahtia 15.8.1945 kohdalla. Japanissa 

sanotaan "ennen/jälkeen sodan", Korean niemimaalla "ennen/jälkeen vapautumisen". Nämä kaksi 

aikaa kuitenkin jatkuvat saumattomasti vanhemmasta uudempaan. Aivan kuten joen virtaustakaan 

ei voi leikata poikki, sama aika jatkuu yhä. Julkaisin 15.8. kirjan, jonka nimi tarkoittaa "Elokuun 

ääri", koska ei ole päätepistettä, mikään ei ole päättynyt, aika jatkuu äärettömänä. 

 Kirja ilmestyy englanniksi vuonna 2023 nimellä "The End of August". 

 

 Minä synnyin ja kasvoin Japanissa. 

 Luen, kirjoitan ja puhun japania. 

 En osaa lukea, kirjoittaa enkä puhua koreaa. 

 Silti olen kansalaisuudeltani etelä-korealainen. 

 Ihmisiä, jotka syystä tai toisesta asuvat Japanissa, vaikka ovat joko Korean tasavallan tai 

Korean demokraattisen kansantasavallan kansalaisia, eli niin sanottuja Japanissa oleskelevia 

korealaisia, on nykyään noin 480 000. 

 Minä olen yksi näistä "Japanissa oleskelevista korealaisista". Kun Japanin ja Koreoiden 

välit ovat hyvät, meitä sanotaan sillaksi maiden välillä, mutta kun maiden välillä on kitkaa, niiden 

väliin jäävät "Japanissa oleskelevat korealaiset" joutuvat arvostelun ja rasismin kohteeksi, ja 

meidän päällemme syydetään vihapuhetta. 



 

 

 Tämän vuoden helmikuun 24. päivänä Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa ja siitä 

alkaen myös Japanin mediassa on joka päivä uutisoitu sodan tapahtumista ja tuhoista. 

 Näitä uutisia seuratessani minulle kävi selväksi, että kun sota syttyy ja omaa maata on 

puolustettava ensimmäiseksi poltetaan "sillat" joita pitkin vihollinen voisi paeta tai saada käsiinsä 

aseita ja ruokaa. 

 Sekä Venäjällä että Ukrainassa täytyy olla paljon minun kaltaisiani ihmisiä, jotka ovat 

syntymästään asti seisoneet keskellä maiden välillä kaartuvaa siltaa. Sydäntäni raastaa kun 

ajattelen heidän tuskaansa. 

 Sodat syttyvät valtioiden välillä. 

 Japanin kielen sana "valtio", kokka, kirjoitetaan kahdella kanji-merkillä, joista ensimmäinen 

voi tarkoittaa "maata" tai "valtiota" ja toinen "taloa" tai "kotia".  

 

 Mitä "koti" sitten tarkoittaa. 

 Ihmisen koti on aivan erilainen kuin muiden elollisten, joiden pesät ovat sulautuneet kiinni 

luontoon. Ihmisen koti rakennetaan kestäväksi ja pitkäikäiseksi, pitämään luonto ulkopuolella. 

 On katto ja nelikulmaisia huoneita. On ikkunoita ja ovi. On keittiö ja wc, kylpyhuone ja 

makuuhuone. 

 Näistä kaikista intiimein lienee makuuhuone. Päivän toimien jälkeen siellä mennään 

makuulle, suljetaan silmät ja nukahdetaan. Antaudutaan huoneen armoille täysin 

puolustuskyvyttömässä tilassa. Siellä maataan lämmössä ja rauhassa aina heräämiseen asti. 

 Makuuhuoneessa puolisot riisuutuvat ja viettävät salaisia ja suloisia hetkiä toistensa 

syleilyssä. 

 Makuuhuoneessa äiti ottaa lapsen syliinsä, lukee iltasadun ja laittaa nukkumaan. 

 Samassa kodissa asuvia kutsutaan "perheeksi". 

 Kodit ja perheet eivät nekään ole irtonaisia. 

 Kodit ja perheet eivät ole irrallisia. 

 Kodin ulkopuolella on toisia koteja ja toisia perheitä. Kaikki kävelymatkan päässä kodista 

oleva kuuluu oleellisena osana ihmisen arkeen. Tuttuja vastaantulijoita tervehditään. "Huomenta!" 

"Onpa tänään kuuma!" Näiden suhteiden keskellä ihminen elää, hänen annetaan elää, ja tästä 

kaikesta syntyy lämmin yhteenkuuluvuuden tunne. 

 Ja kuitenkin, jos otan esiin asuinvaltioni kartan ja merkitsen pisteellä paikan jossa synnyin, 

paikan jossa kasvoin, paikat joissa olen asunut, paikat joissa perheeni ja sukulaiseni ja ystäväni 

asuvat, paikat joissa olen käynyt työn puolesta tai vapaa-ajallani, suurin osa maasta jää tyhjäksi. 

 Ihmisen aika on rajallinen, sitä on käytettävissä suunnilleen 70- tai 80-vuotta. Siinä ajassa 

ehtii tutustumaan vain hyvin pieneen osaan maata, jossa asuu.  

Kommentoinut [2]: Eng. 'country' 



 

 

 Suurimmalla osalla ihmisistä ei pitkän ikänsä aikana välttämättä ole tarvetta tiedostaa 

olevansa "kansalainen", eli "valtion" jäsen. 

 "Valtio" näyttäytyy selkeänä vain suhteessa toiseen valtioon. Kaikkein selkeimmillään valtio 

on joutuessaan sotaan. 

 Sodan syttyessä kahden valtion välillä, kummankin muoto selkeytyy. Kenellä on valta, 

mitkä ovat alueiden rajat, mitkä on kenenkin "kansalaisen" tehtävät ja velvollisuudet osana 

"valtiota". 

 Niitä, joilla on kansalaisuus, kutsutaan "kansalaisiksi", tietyt vaatimukset täyttävät yksilöt 

kootaan sotilaiksi puolustamaan maata, ja käy selväksi että heitä ohjaa ja hallitsee "valtio", 

halusivatpa he sitä tai eivät. 

 Ranskalainen filosofi Étienne Balibar on sanonut, että "kaikki identiteetit ovat katseita". 

Kun valtio tuntee vihollisvaltion vihamielisen katseen, sen jäsenet muuttuvat varautuneiksi ja sen 

ympärille rakennetaan muuri (vallihauta), jonka toiselle puolelle jääviä katsotaan joko vihamielisesti 

tai halveksivasti. Näin kansallisidentiteetti vahvistuu entisestään. 

 Japanin valtio katselee vihamielisesti Kiinaa, Korean tasavaltaa ja Korean demokraattista 

kansantasavaltaa. Etenkin "Pohjois-Korea" esitetään mediassa uhkana. 

 Korean sota, joka jakoi Korean niemimaan kahtia, jatkuu yhä. Osapuolet solmivat aselevon 

27.7. 1953. Tämän aselevon määritelmä on, että "kaikki sotatoimet ja aseelliset toimet Koreassa 

lopetetaan kunnes päästään lopulliseen rauhanomaiseen ratkaisuun". 

 Mitä tämä "lopullinen rauhanomainen ratkaisu" vaatisi toteutuakseen? 

 Minun käsitykseni on, että Korean tasavallan ja Korean demokraattisen kansantasavallan 

välille täytyisi solmia rauhansopimus, purkaa maiden välisen rajan demilitarisoitu vyöhyke, ja 

näiden kahden eri järjestelmän alaisen maan täytyy sen jälkeen liittolaisina kehittää keskinäisiä 

suhteitaan ja rakentaa tulevaisuutta yhteiskunnan eri aloilla. Prosessi olisi hapuileva ja siihen 

kuluisi yhtä pitkä aika kuin nykyistä jakautuneisuuden aikakautta on jatkunut. 

 

 Koronaviruspandemia vei meiltä mahdollisuuden tavata ja keskustella kasvotusten toisten 

ihmisten kanssa. 

 Samalla saimme muistutuksen siitä, kuinka tärkeää on keskustelu – se, että kuulemme 

toisen ihmisen äänen ja saamme omamme kantamaan hänen korviinsa. 

 Toisten edessä puhuminen on hyvin hermostuttavaa, joskus jopa pelottavaa. 

 Kun seison edessänne puhumassa, minun tuottamani ääni värisyttää teidän 

tärykalvojanne. 



 

 

 Tämä puheesta syntyvä vuorovaikutus, jonka kahdesta puolesta, aktiivisuudesta ja 

passiivisuudesta, ajan toinen toistaan seuraavista hetkistä kehräytyvä lanka kutoo yhtä yhtenäistä 

kangasta, on fyysinen teko.  

 Ääneni kantaa tunteeni ja ajatukseni sisältäni ja kuljettaa ne teidän luoksenne. 

 Mutta vaikka kykenisi puhumaan, aina on myös tunteita, joista ei pysty puhumaan, ja 

sellaisia, joille ei ole sanoja. 

 Maanjäristys, tsunami, ydinvoimalaonnettomuus, sota... Kun näistä alkava pakolaisena 

eletty aika pitkittyy, monet nielevät sanansa ja vaikenevat tukahduttaen siinä sivussa tunteensa. 

 Myös kuolleet vaikenevat. 

 Olen julkaissut kokoelman keskusteluja, jonka nimi on "Älä sano mitään mikä on 

hiljaisuutta kevyempää". 

 Kun hiljaisuus saa vastapuolen, kun joku pysähtyy kuuntelemaan, se muuttuu puheeksi. 

 Kuin yksinäinen kukka, jolla ei ole ääntä, mutta joka silti saa sitä katsomaan pysähtyneen 

ihmisen avaamaan suunsa... 

 Haluan jatkossakin olla ihminen, joka pysähtyy kohdatessaan hiljaisuuden. 


