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Teksti ja kuvat: Kari Niva 

Kun tuli ehdotus matkasta Vietnamiin, niin enpä päätöksen teossa kauaa vatuloinut; Aasian maat ovat aina olleet miellyttäviä kyläilykohteita, enkä totta 

vieköön tälläkään kertaa pettynyt, enkä ole katunut lähtöäni. Matka vahvisti aiemmin syntynyttä mielikuvaa kyseisestä maanosasta ja tämän matkan 

jälkeen olen ottanut tavakseni sanoa, että kun tulen vanhaksi, muutan Aasiaan. Kolkka sopii erityisesti ikäihmiselle!  

Sotamuseo Ho Chi Minh Cityssä 
Matkalaisista muodostui pieni 6 hengen seurue, jonka puitteissa tutustuimme syyskuussa 2011 Vietnamin eteläiseen osaan. Enimmän osan ajasta                 

pidimme tukikohtanamme entistä pääkaupunkia, jonka pitkää nimeä paikallisetkin vierastavat; he kutsuvat kotikaupunkiaan joko lyhenteellä HCMC tai                

entisellä nimellä Saigon. 
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Alkuperäinen matkaohjelmamme ei sisältänyt lainkaan sotamuseota. Tuo kaukainen maa tuli kuitenkin tavallisen suomalaisen tietoisuuteen               

nimenomaan Vietnamin sotana tunnetun tapahtuman seurauksena; sodan, jonka syitä oli vaikea ymmärtää ja joka oli varsin traumaattinen osapuolten                  

lisäksi myös koko muulle maailmalle. Tietoa sodasta olemme saaneet median lisäksi vain amerikkalaisilta – lähinnä elokuvien muodossa – ja oli tietysti                     

aihetta epäillä syntyneen mielikuvan objektiivisuutta. - Kaipasimme toista näkökulmaa voidaksemme muodostaa kahdesta enemmän tai vähemmän               

propagandistisesta sodan käsittelytavasta mahdollisimman neutraalin käsityksen. 
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Kun kotiinlähtöä edeltävälle päivälle ei ollut ohjelmaa, päätimme käyttää siitä osan vierailemalla museossa. Matkalla ohitimme sopivasti vanhan                  

hallinnon aikaisen presidentin palatsin, jonka puistossa on nähtävänä ne kaksi panssarivaunua, jotka rynnäköivät aidan läpi palatsialueelle siinä vaiheessa                  

kun sodan ratkaisuhetket olivat käsillä. Virittyminen tunnelmaan pääsi alkuun. 

                              

Entinen presidentin palatsi Saigonissa. Valtapuolueen vaihduttua ja presidentin siirryttyä Hanoihin tämä rakennus vapautui muuhun käyttöön.  Ho 

Chi Minh ei vaatimattomana miehenä edes tilapäisesti käyttänyt tätä rakennusta hyväkseen. Puiden siimeksessä lymyävät ne kommunistien 

panssarit, jotka ensimmäisenä rymistelivät palatsin alueelle sodan ratkaisuvaiheessa. 
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Museon ulkoalue 
Ulkoalueelle on asetettu USA:n käyttämää sotakalustoa; tykkejä, lentolaitteita ja panssarivaunuja. Laitteet ovat taivasalla ja ne on siten pintakäsitelty,                  

että rappeutumisen merkkejä ei ole näkyvissä. Ulkoalueella on myös vähäisiä tiloja, joissa esitellään vietnamilaisten käyttämiä aseita sekä kidutus- ja                   

teloituslaitteita. 

Museorakennuksessa 

Talo on kolmekerroksinen ja vaikuttaa uudehkolta. Kussakin kerroksessa on keskiaula jonka ympärillä on saleja, joissa esitellään teemoittain kaikenlaista                  

sotaan ja sotimiseen liittyvää, kuten aseita, ammuksia, sirpaleita, vaatetuksia, varusteita, ynnä muuta. Valokuvia on paljon ja niillä esitetään mm                   

ihmisille, infralle ja muulle omaisuudelle aiheutuneita vaurioita. Invalideja näkee kyllä kaduillakin paljon, koska miinat ovat tehneet tuhojaan                 

vuosikymmeniä vielä sodan päättymisen jälkeen. TK-toimintaa ja -henkilöitä esittävä sali on isokokoinen. Eräs japanilainen sotakirjeenvaihtaja on saanut                 

paljon huomiota. Sain muun muassa tietää, että 72 pohjoisvietnamilaista rintamavalokuvaajaa sai surmansa. Faktatietoa annetaan julisteiden avulla.                

Vieraita oli melko paljon, vaikka olimme siellä keskellä viikkoa. Vakavailmeiset ihmiset liikkuivat hiljaisina kerroksesta toiseen, salista saliin.  

Päätin menetellä siten, että menen pikaisesti paikat läpi kerros kerrokselta, luokittelen osastojen kiinnostavuuden ja lähden sitten perusteellisemmin                  

tutustumaan kolmannesta kerroksesta aloittaen. Se oli paha virhe!  

 

Agent Orange 
 

Toisessa kerroksessa on iso sali, joka käsittelee aihetta AGENT ORANGE. Amerikkalaisten ihmiselle vaarattomana (?) pitämää kasvimyrkkyä sumutettiin                 

vietnamilaisten mukaan 90 miljoonaa litraa sademetsien viidakoihin. Tavoitteena oli tappaa kasvillisuus ja poistaa siten vastapuolen taistelijoilta                

näkösuoja. Siinä onnistuttiin. Ruiskutukset tehtiin C-123 Provider-sotilaskuljetuskoneilla, jotka lensivät leveänä rintamana päivästä toiseen myrkkyä              

levittäen. Ihmisiin vaikuttava komponentti kehittyi kai vahingossa: Kun kahta kasvimyrkkyä sekoitettiin, syntyi sivutuotteena karsinogeeninen dioksiini,               

joka osoittautui välittömästi syöpäsairauksia aiheuttavaksi. Pahin oli kuitenkin edessä: myrkky aiheuttaa sikiöihin epämuodostumia ja tekee sitä                

sukupolvesta toiseen. Ei tiedetä, milloin sen vaikutus tulee loppumaan. Myrkkyä on edelleen jäljellä maaperässä ja vesistöissä. Vietnamilaiset arvioivat,                  

että sumutuksesta sai osansa 4 miljoonaa kansalaista. – Myrkyn kanssa tekemisiin joutuneet amerikkalaiset ovat itsekin joutuneet kärsimään                 

haittavaikutuksista. Amerikkalaisveteraanien osalta myrkyn osuus ongelmiin on myönnetty, he ovat saaneet hoidon ja korvaukset. Kun vietnamilaiset                

ovat esittäneet korvausvaatimuksia, ovat amerikkalaiset kiistäneet myrkyn merkityksen ja väittävät ongelmien johtuvan mm aliravitsemuksesta.              
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Uskoakseni USA:n nykyinen ulkoministeri, ehkä presidenttikin, osoittaa orastavaa ymmärtämystä vietnamilaisten vaatimuksille. Köyhällä valtiolla –              

perheillä - on suuria vaikeuksia kyetä hoitamaan asiallisesti ne epämuodostuneet, jotka ovat jääneet elämään. Taloudellinen tuki olisi todella tarpeen.  

Agent Orangen esittely museossa tehdään pääasiassa valokuvin; toinen toistaan kammottavampia epämuodostumia esitellään seinillä olevissa kuvissa,                

joita on paljon. Aikaisemminkin museossa käyneet tiesivät kertoa, että aihetta on ennen museon uudistamista käsitelty vielä rajummin; salissa on ollut                    

suuri määrä hyllyjä, joilla oleviin lasipurkkeihin oli säilötty epämuodostuneita sikiöitä. – Valokuvinkin toteutettuna myrkyn vaikutuksien esittely sai                 

mielenrauhani järkkymään niin pahoin, että kaikki muu saatavilla ollut informaatio muuttui toisarvoiseksi. En ollut ainoa tuntemuksineni; yksin liikkeellä                  

oleville ihmisille tuli tarve turvautua paremman puutteessa jopa tuntemattomaan vierustoveriin, oli pakko saada puhua kokemuksesta jonkun kanssa.                 

Kiertelin muut osastot läpi kuin muodon vuoksi, koettu järkytys täytti ajatukset lähes kokonaan. 

Vietnamissa ollaan sitä mieltä, että Agent Orange aiheutti yksittäisenä ”aseena” eniten vahinkoa väestölle, välittömästi suoraan terveyteen ja                  

perimään vaikuttamalla ja välillisesti saastuttamalla maaperän ja vesistöt. Enemmän kuin esimerkiksi pommit, joita sentään pudotettiin kiloissa mitaten                 

160-kertainen määrä. – Aine on muuten tuttu iäkkäämmille suomalaisillekin; 1960-luvulla jouduin itsekin tekemisiin laillisesti saatavissa olleen                

erinomaisen vesakkomyrkyn kanssa. Raivaussahoihin oli kehitetty annostelusysteemi, joka valutti myrkkyä teräkiekolle josta keskipakoisvoima lennätti              

sen ympäriinsä, osan leikkauskohtaan, mutta valtaosan taivaan tuuliin. Pajut eivät todellakaan käsittelyn jälkeen vesoneet. Isompien kantojen                

leikkauspinta niin sanotusti siveltiin. - Ainetta ei ole enää kaupan. 

    En laita mukaan ainoatakaan museorakennuksen sisällä ottamaani valokuvaa. Ulkoalueen kohteista kyllä. 
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Lentäviä laitteita Vietnamin sodassa 

  

         

                                                                Kaksimoottorinen ja –roottorinen helikopteri Boeing CH 47 Chinook. 
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                                                                      Elokuvista tuttu Bell UH-1, lempinimi Vietnamissa ”Huey” 
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                                                                                                                Cessna 
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                                                                           Douglas A-1 Skyrider, jossa on väkivahva Wright-kaksoistähtimoottori 
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                                                                                                                             Cessna A3-37 Dragonfly 
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                                                                                                                       Northtrop F-5 Freedom Fighter 
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Muuta sotakalustoa 

 

                       

                                                                       Keskiraskas panssarivaunu M 48 Patton, takana kevyt M41 Walker Bulldog. 
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                                                                            105 mm haupitsi, taempi on 175 mm moottoroitu haupitsi M 107. 
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Caterpillar D 7-E telapuskutraktorilla saattaa olla takanaan ikäviäkin töitä.  
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Tyrmä vai teloitus? 

  

  

                            

 

                                                                                            Nukke esittämässä nälkiintynyttä sotavankia 
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Ranska on myös aikanaan katsonut asiakseen laittaa vietnamilaiset elämään ”oikein” ja jättänyt maahan ”kasvatusvälineitä”, ainakin giljotiinin;                

tällä yksilöllä on näköjään ollut paljon käyttöä… 
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Hieman numerotietoa Vietnamilaisia Amerikkalaisia 

Sotilaat   Siviilit Sotilaat 

Kuolleita 1 miljoona         2 miljoonaa   58.159 

Vammautuneita Yht.        2miljoonaa 304.000 

Kateissa                  300.000      -- 

 

Amerikan kolme sotaa: 2. Maailmansota Korean sota Vietnamin sota 

Sodan kesto 3 vuotta 8 kk 3 vuotta 1 kk 17 vuotta 2 kk 

Sotaan osallistuneita 16.113.566 5.720.000 8.744.000 

Sotimassa enimmillään        -- 327.000 549.500 

Pudotti pommeja/tonnia         5.000.000  2.600.000  14.300.000 

Sodan hinta/dollaria   341 mrd    54 mrd    676 mrd 

Kaatuneita    405.399     36.407     58.159 

Vammautuneita    671.848    103.284    304.000 

    En neuvo Saigoniin matkustavia suuntaan tai toiseen, kun he harkitsevat sotamuseoon menemistä. Toivon, että jutusta on hyötyä erilaisten asiaan 

liittyvien päätösten teossa. Sotahistoriasta kiinnostuneiden kannattaa lisäksi vierailla suhteellisen lähellä Saigonia olevilla tunneleilla (Cu Chi tai Cuchi).  

Vietnamin sota 
Huonosti historian läksyt lukeneena ja lisäksi huonomuistisena, uhrien suuri määrä yllätti ja korkea uhrisuhde yllätti vielä enemmän. Jälkeenpäin                  

arvioituna amerikkalaisten Agent Orange on vertaansa vailla oleva teko raakuudessaan, jos se tehtiin tietoisena myrkyn vaikutuksesta terveyteen ja                  

perimään. Ilmeisesti ainakaan aluksi ei tiedetty – tuntuu nimittäin uskomattomalta, että minkään kulttuurin minkäänlainen sodanjohto altistaisi                

tietoisesti omat sotilaansa tällaiselle myrkyttämiselle. 

Vietnamilaiset esittelevät avoimen tuntuisesti omia ”kyylän konstejaan”; kun käy museossa ja tunneleilla, näkee kuinka silläkin puolella osattiin tehdä                   

vihollisen (loppu)elämä kivuliaaksi ja vaikeaksi. 

Pidän parhaana olla esittämättä mielipiteitä ja ajatuksia esimerkiksi sodan syistä tai sen oikeutuksesta. Poliittinen asia, jonka jokainen saa ratkaista                    

tykönänsä. Totean kuitenkin, että omaa tietouttani tämä kokemus lisäsi.  

Lähteet:  Sotamuseon julisteet ja esittelylehtiset 

                 Kaluston tunnistaminen: Jorma Leskinen 
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