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Hän  on  omituinen.  Joku  sanoi  joskus  että  hänellä  on  muisti  kuin
romuvarasto – siitä  romuvarastosta hän kokoaa mihinkään sopimattomalla
ruuvimeisselillä pikajunia ja avaruusluotaimia. 

Antti  Hagströmiä nimitettiin yleisesti  Antihakuiseksi.  Kun astuimme hänen
huoneeseensa, hän osoitti ensin peukalollaan meitä ja sitten etusormellaan
ovea. Sitten hän palasi numeroidensa pariin. 

Hagström  piiri  jokaisen  numeron  hyvin  huolellisesti.  Hän  teki  niistä
päätteellisiä kuin joidenkin fonttien numerot. Hän ei käyttänyt muita merkkejä.
Ne eivät hänen mielestään olleet 'oikeita'. 

Eleestä  huolimatta  jäimme  kirjoituspöydän  viereen.  Hän  ei  kiinnittänyt
meihin mitään huomiota. 

Antti  Hagströmin  sanottiin  olevan  biologi,  tarkemmin  sanoen  geneetikko.
Paras geneetikko. 

Hänen ei koskaan tiedetty edes kokeilleen viljelyalustoja tai mikroskooppia,
ei  ainakaan  opiskeluaikojensa  jälkeen.  Hänen  työkalunsa  olivat  numerot.
Maallikolle  on kai  turha selittää,  miten numerot  liittyvät  genetiikkaan. Minä
olen maallikko - lehtimies. 

Hagström  huomasi  minun  ja  yliopiston  professorin  yhä  seisovan
kirjoituspöytänsä vieressä. 

–  Anteeksi  ...  onko  jo  sulkemisaika?  hän  kysyi,ja  numerot  täyttivät  taas
hänen romuvarastomielensä. 

– Hän luulee kai olevansa kirjastossa, professori  kuiskasi. – Jos haluatte
esimerkin hajalmielisestä professorista,  valitkaa Antti  Hagström.  Parempaa
ette löydä. Olkaa huoletta, hän ei kerää papereitaan ja poistu. Tuskin hän
edes tietää kysyneensä mitään. 

Professori oli oikeassa. Hagström ei tehnyt elettäkään poistuakseen, jatkoi
vain hienojen pienenpienten mumeroidensa piirtämistä. Hän ei tehnyt turhia
liikkeitä, kasvojen ilmeetön ilme ei muuttunut. Vain hänen kätensä liikkuivat
kun hän piirsi  numeroita. Se oli  kuin rituaali,  joka ei siedä keskeyttämistä.
Pantomiimi  numeroiden kunniaksi,  tai  palvelus numerojumalalle,  älykkäälle
mutta ilmeettömälle. 



Halusin haastattelun Antti Hagströmistä, jonka ei koskaan tiedetty kertoneen
yhtään kaskua tai nauraneen yhdellekään kaskulle. Ei tietenkään tavalliselle
kansalle, vaan puolitieteelliselle aikakauslehdelle. Kuka täysjärkinen voisi olla
kiinnostunut  numeroita  piirtävästä  harmaasta  miehestä?  Paitsi  että  hänen
uskottiin  olevan  alansa  paras.  Ehkä  tiedemiehet  tiesivät  sen  –  minä  vain
uskoin. 

Tiedetoimittajan  on  joskus  vaikea  päästä  alkuun.  Hagström oli  yksi  niitä
kertoja.  Olin  varma  että  hän  ei  edes  tiennyt  luvanneensa  haastattelua.
Professori  poistui,  ja jäin yksin huoneeseen numeroita piirtävän Hagström-
koneen kanssa. 

* * *

Hagström ei nähnyt minua vähään aikaan. Sitten hänen romuvarastostaan
ilmeisesti löytyi tieto "Tapaaminen toimittaja Holopainen tiistai klo 14.15". Hän
alkoi kertoa kuin automaattinen puhelinvastaaja syötettyjä tietoja. 

–  Tehän  tiedätte  että  kaikki  organismit  perustuvat  geneettiseen  koodiin,
DNA-molekyyliin varastoituneeseen ohjelmaan. Minun työni on purkaa noita
koodeja. 

Hän  ojensi  minulle  kymmenkunta  liuskaa  tiukkaan  pakattuja  numeroita.
Pelkkiä numeroita, joista en ymmärtänyt mitään. Sen sijaan ymmärsin hyvin
mitä hän seuraavaksi sanoi. Ja päätin ainakin toistaiseksi olla uskomatta. 

– Tässä on yksinkertainen yksisoluinen eliö, mädättäjäbakteeri, hän sanoi. –
Jos  syötätte  tämän  numerosarjan  DNA-molekyyliin,  ja  sijoitatte  molekyylin
sopivaan ravintoliuokseen, syntyy tällaisia bakteereja – 

Hän näytti pientä viljelyalustaa jossa oli läpikuultavaa limaista mönjää. Hän
ei  tietenkään  ollut  viljellyt  bakteereita  itse.  Hän  ei  koskaan  koskenut
käytännön asioihin.

–  Tarkoitatteko,  että  te  pystytte  valmistamaan  geneettisiä  koodeja?
Bakteereja, entä korkeampia eliöitä? 

Juttu alkoi  kiinnostaa,  sillä  siinä oli  jotain todella  uutta:  Mies joka pystyy
valmistamaan eläviä olentoja: Se olisi myymisen arvoinen.

Hagström hymyili hiukan ja kaivoi pöydältään paksun nivaskan papereita. 

–  Tässä  on  ihminen,  hän  sanoi.  –  Mies  joka  kasvaa  172  senttimetriä
pitkäksi,  normaalipainoiseksi.  Hänellä  on  keskiruskea  tukka  ja  heikko
parrankasvu.  Hän  kykenee  saamaan  normaaleja  lapsia  ja  kuolee  luuston



rappeumaan 72 vuoden ikäisenä, ellei menetä henkeään onnettomuudessa
aikaisemmin. Hänellä on syntymämerkki kaulan vasemmalla puolella hänellä
on  taipumusta  masennustiloihin  ja  hän  käyttää  unilääkkeitä  –  ainakin
todennäköisesti,  jos  hänen  elinympäristönsä  on  normaali  keskikokoinen
kaupunki.  Tiedättehän,  me  pelaamme  todennäköisyyksillä  –  kaikki
ominaisuudet eivät ole perlinöllisiä. 

Tuossa  vaiheessa  minä  jo  uskoin  että  Hagström  osasi  rakentaa
mädättäjäbakteerin geneettisen koodin. Kukaan ei keksisi noin hulluja asioita.
Ihmisen täytyi olla spekulaatiota, hänen käsityksiään alan tulevaisuudesta. 

Hagström  jatkoi  puhumistaan.  Hän  selitti  joidenkin  numerosarjojen
merkityksiä. 

– Nämä satayhdeksänkymmentäkaksi numeroa muodostavat pituuskasvua
säätelevän  geenin.  Näillä  arvoilla  saadaan  pituus  172  senttimetriä.  –  Jos
tuohon  vaihdetaan  viitosen  sijalle  kuutonen,  saadaan  seitsemän  metrin
pituinen  mies;  paitsi  että  ihmisen  rakenne  ei  kestä  niin  suurta  pituutta.
Huomaatte varmaan, että nämä numerosarjat ovat aika lyhyitä voidakseen
päättää niin paljoista mandollisuuksista. Siitä voin kiittää kymmenjärjestelmän
lukuja:  DNA-ketjun  järjestelmässä  näiden  lukujen  ilmaisemiseen  tarvitaan
paljon pidempi rakenne...

Minä  aloin  uskoa.  Hän  esitti  sen  niin  vakuuttavasti,  niin  oikein.  Ei  ollut
aprillipäivä, ei myöskään mätäkuu. 

Puhuttuaan  tunnin  verran  Hagström  avasi  kaapin.  Hyllyt  olivat  täynnä
paperiarkkeja.  Ne  olivat  luullakseni  kaikki  täynnä  hänen  pieniä  siistejä
numeroitaan. 

–  Tuo  pino  pöydällä  on  ihminen,  Hagström  sanoi  ja  hymyili.  –
Tässä,kaapissa on paljon enemmän.

Pari  lausetta ja  näytekuvaa myöhemmin ryntäsin ulos huoneesta ja  etsin
lähimmän vessan. Vatsastani nousi vain vihreää limaa, koska en ollut syönyt
mitään sinä päivänä. Haastattelu Huomispäivän Tutkimus -lehteä varten ei
enää  tullut  mieleeni.  Siellä  oli  paljon  rumempia,  suurempia  asioita,  jotka
hiipivät  nurkista – asioita joita  en osannut uskoa mutta jotka silti  ryömivät
esiin – 

* * *

Pari tuntia myöhemmin siivooja löysi minut ylippiston vessasta ja sai minut
tulemaan  tajuihini.  Katosin  paikalta  vähin  äänin,  enkä  näyttäytynyt
toimituksessa ennen perjantaiaamua. Muutama päivä vapaata helpotti paljon.



– Miten projekti Äntihakuinen edistyy? Karvonen huikkasi ohikulkiessaan. –
Ei hullummin, vastasin. – Mies on täysi kaheli, näyttää että aiheesta ei tule
sanan sanaa. 

Enkä  aikonut  kirjoittaa.  Halusin  unohtaa  Hägströmin,  ja  olin  hänet
suunnilleen unohtanut. Kaksi päivää oli riittänyt siihen että vakuutin itselleni
tehneeni  jotain  hölmöä.  Olin  vain  tullut  pahoinvoivaksi  epäonnistuneen
haastattelun  jälkeen.  Hagström  oli  ollut  liiaksi  professori  jotta  minä  olisin
ymmärtänyt  mitään  hänen  puheistaan.  Asia  siirretty  hyifättyjen  juttujen
muistilokeroon. 

Siirryin  hankkimaan  taustatietoja  hiukkasfysiikkaa  käsittelevään
artikkelisarjaan. Sarjan oli määrä alkaa Huomispäivän Tutkimuksen huhtikuun
numerossa. 

* * *

Hiukkasfysiikka-artikkelit  ilmestyivät  ajallaan  kolmessa  peräkkäisessä
lehdessä.  Ne  olivat  hyvin  kirjoitettua  kovaa  asiaa  alkeishiukkasten
maailmasta:  avaruusmatkailusta,  energiaongelmasta,  maailmankaikkeuden
synnystä, ihmisen rakenteesta ja kaikesta siltä väliltä. Pidän itseäni hyvänä
kirjoittajana, luullakseni syystä.

Seuraava projekti  oli  työnimeltään Perustietoja  avaruusmatkailusta,  ja  se
tarjosi  kiitettävästi  lukijoilleen  hyödyllistä  tietoa.  Sen  jälkeen  tuli  joukko
biokemiallisia artikkeleita, jotka nekin myivät hyvin. Huomispäivän Tutkimus ei
ehkä  olisi  pysynyt  pystyssä  ilman  minua.  Irtonumeroina  myytävä  lehti
tarvitsee hyviä juttuja. 

Kuulin  professori  Hagströmistä  seuraavan kerran kun sain  kutsun hänen
kotiinsa,  kirjelapun  mukaan  genetiikkaa  koskevaan  yleiseen
tiedotustilaisuuteen. Sinne oli kutsuttu kaikki alasta kiinnostuneet lehdet.

Olin hiukan hämmästynyt, että tiedotustilaisuus pidettiin Hagströmin kotona,
mutta läksin paikalle. Matkalla muistelin edellistä tapaamistamme, ja mieleeni
tulivat  myös  hänen  ohjelmoidut  bakteerinsa.  Ne  olivat  olleet  kauan
haudattuina muistin pohjalla. Ehkä nyt oli aika julkistaa keksintö. 

Olin Hagströrnin ilmoittamassa osoitteessa ennen ketään muuta. Siellä ei
ollut  asuinrakennusta,  vain suuri  lentokonehallin  näköinen peltirakennelma.
Jäin seisoskelemaan hallin ovelle ja sytytin savukkeen. Kameralaukun hihna
hiersi olkapäätä. Valokuvaajalla oli vapaapäivä, niin kuin aina tarvitessa oli.
Huomispäivän Tutkimuksella oli yksi valokuvaaja, juoppo vanha ämmä joka
tiesi valokuvauksesta vielä vähemmän kuin minä. 



Puolen tunnin kuluttua sytytin kolmannen savukkeen, eikä paikalla vieläkään
ollut  muita.  Vartin  päästä  sytytin  neljännen  ja  läksin  hitaasti  kiertämään
peltihallin ympäri. 

Omistiko Hagström lentokoneen, ihmettelin. Ei ainakaan tutkijan palkalla. 

Kun olin päässyt hallin ympäri, professori Hagström ajoi juuri paikalle. Hän
katsoi  ympärilleen  ja  kysyi  eikö  muita  vielä  ollut  tullut.  Kun  vastasin
kieltävästi, hän kohautti olkapäitään, pyysi minua odottamaan hallin edessä
vielä vähän aikaa ja käveli itse sisälle halliin. 

–  Ketä  tänne on tulossa? kysyin  hänen jälkeensä,  mutta  hän ei  kuullut.
Sytytin viidennen savukkeen ja jäin odottamaan muita.

Kellon  lähestyessä  yhdeksää  en  enää  jaksanut  odottaa.  Poljin  natsan
hiekkaan ja astuin halliin.  Hagström oli  siellä. Hänen lisäkseen hallin täytti
yksi ainoa suunnaton olio. 

– Päätittehän te tulla sisälle, Hagström sanoi. – En kutsunut ketään muita,
ehkä arvasittekin. Eikö SE olekin kaunis? 

Minun  ei  tarvinnut  kysyä  mikä  SE  oli.  SE  oli  kaapillinen  pienenpieniä
päätteellisiä numeroita todellisuudessa. Sitä oli hyvin vaikea kuvailla. 

SE oli  lentokone ja  lepakko,  panssarivaunu ja  tappajavalas.  SE oli  koko
hallin pituinen, seitsemänkymmentä metriä. Sillä oli dinosauruksen pyrstö ja
mahanalus täynnä pyöriä, jalkoja, koukkuja, kynsiä, käsiä, kaikkia ulokkeita
mitä hullu kykeni kuvittelemaan. 

SE oli  elävä. Ei tarvinnut kokeilla tummaa nahkaa tietääkseen että se oli
läpitunkematon,  pomminkestävä,  laserinkestävä,  radioaktiivisen  säteilyn
kestävä.  Yksinkertaisesti:  tuhoutumaton,  voittamaton,  täydellinen  eläin.
Uskomattoman vahva, nopea, älykäs. Sillä oli valtava pää ja yläpuoli täynnä
kaikenlaisia reseptoreita.

SE  nukkui  tai  oli  tekijänsä  huumaama.  Se  ei  liikkunut  kun  kiersin  sen
etupuolelle.

Silloin näin mitä professori Antti Hagström numeroillaan tarkoitti. 

Ne olivat Adolf Hitlerin kasvot. 


