
Karibian aurinKo. Loputon sininen meri. tuhansia 
toinen toistaan muKavampia ihmisiä. eLävää 
CannibaL Corpsea poreaLtaasta. tervetuLoa 
maaiLman KäsittämättömimmiLLe festivaaLeiLLe. 

Seas -alus lipuu hiljalleen takaisin kohti lähtösatamaa Mia-
missa. On Nightwishin toisen keikan vuoro, nyt ulkolavalla.

Ensimmäisenä lavalle saapuu bändin maailmankiertueen 
mukana seuraava folkspesialisti Troy Donockley (ks. kainalojut-
tu), joka alkaa irrottaa irlantilaisesta säkkipillistään kovasti tutun-
kuuloisia säveliä. Siis hetkinen... hitto vie, sehän on Finlandia!

Yksi toisensa jälkeen muu soittajisto hiipii lavalle. Mek-
kala kasvaa soitin soittimelta. Olo on sanoinkuvaamaton. 
Miltei missä tahansa muussa yhteydessä introvalinta olisi 
juustoa, nyt se meinaa painaa selälleen.

Päivä on muutenkin ollut retken käsittämättömin. Olem-
me olleet rantautuneena Kuuban alapuolella, Caymansaarten 
pääkaupungissa George Townissa, missä olemme osallistu-
neet Amorphis- ja Moonsorrow-porukoissa yhdistetylle 
snorklaus- ja rauskunsilittelyreissulle saaren rantavesillä.

Luitte aivan oikein: rauskunsilittely. Voitte kuvitella, tai sit-
ten ette, että kun toistasataa kiloa uljasta merenelävää saapuu 
morjenstamaan vyötärövesissä, tunnelma on epätodellinen. 

Voi Ahab sentään, mistä tämän purkamisen aloit-
taisi. Jospa vaikka lopusta, se kun on monessakin 
mielessä lähempänä.

Seison Pariisin lentokentän infopisteellä. Minulle on 
juuri ilmoitettu ranskalaisittain sortavalla englannin kie-
lellä, että uusi lippu Helsinkiin maksaa 406 euroa. Uuden 
tiketin tarvitsen siksi, että olen nukahtanut ohi jatkolen-
toni Miamista. Ensin kymmenen tuntia koneessa, sitten 
neljä jatkon odottamista ja tulos on tässä. Kaiken lisäksi 
saan odottaa neljättä tuntia lisää suorastaan katatonisessa 
väsymystilassa.

Hetken käänne kirpaisee niin maan perusteellisesti, 
sitten nakkaan sille paskat. Kaikki edeltävä on ollut tämän 
arvoista.

Avara luonto
Ruorinpyöräytys iltapimeän hetkiin pari vuorokautta aiem-
min. Karibian tähtitaivas pistää parastaan, Majesty of the 

teKsti ja Kuvat Matti Riekki  i  www.70000tons.coM
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Puhumattakaan siitä, kun painaa ensi kertaa naamansa snork-
kelimaski päässä pinnan alle hieman syvemmissä vesissä. On 
kuin tulisi imaistuksi Avaraan luontoon. Vihreä vedenpinta 
peittää alleen uskomattoman valikoiman erivärisiä kaloja ja 
koralleja. Sitä tuntee hetken olevansa niin oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan.

Sama pätee koko festivaalin henkilökohtaiseen musii-
killiseen kohokohtaan. Brittidoomin synkkä yksinäinen My 
Dying Bride pistää tunti Nightwishin lopettamisen jälkeen 
samalla ulkolavalla pystyyn sellaiset surukarkelot, että suo-
lavettä tulvii silmistäkin. 

– Mä oon odottanut tätä niin kauan! huutaa paikalle juos-
sut Tuomas Holopainen.

Niin olen minäkin, pelonsekaisin tuntein. Menneitä aikoja 
henkiviin pukuihin (soitintaan viileästi polvikorkeudessa roikut-
tavaa basistia Lena Abéa lukuun ottamatta) sonnustautunut My 
Dying Bride soittaa juurikin ne parhaat biisit. Ja helvetin hyvin.

Pistäkää nyt jo jotain rajaa.

Speed(o)sankarit
Vaan 70000 Tons of Metalilla ei ole rajoja.

Soitto soi jossain kolkassa käytännössä koko hereilläolo-
ajan, jos oletetaan että nukkuu edes vähän. Moni ei ehdi. 

Ruokaa saa ympäri kellon, ja se on paitsi ilmaista (tai okei, 
kuuluu matkalipun hintaan) myös hiivatin hyvää. Alkoho-
lista joutuu maksamaan erikseen, mutta jos drinkit noin suo-
mihintaisia ovatkin, ne sisältävät ”reippaahkosti” enemmän 
tulilientä kuin meillä kotona. Jo yksi oikeassa kohtaa nautittu 
Long Island Ice Tea pullauttaa silmät päästä.

Porukka koostuu kaikenlaisista kansallisuuksista, ja ym-
päröivä tunnelma on tavattoman mukava. Puhut kelle ta-
hansa, saat ystävällisen vastauksen. Juttuseuraa löytyy kellon 
ympäri, jos ei muista niin suomalaisista. Heitäkin löytyy 
paikalta jokusia kymmeniä, siis bändien lisäksi.

Sekalaisessa suomalaisporukassa suoritimme myös reis-
sun urheilullisimmat hetket, kun kannen uima-allas sai 
tarjota puitteet Karibian kovimmalle uintikilpailulle: koiraa 
ilman jalkoja. Ei ehkä viisainta hommaa valtavan mansikka-
daiquirimäärän jälkeen aamuyhdeksältä, mutta hei, täällähän 
ei ole rajoja.

Kun muut speedosankarit älysivät painua hytteihinsä, 
yksi jäi jälkeen. Aamuaurinkoon nukahtaminen oli tosiasia. 
Mies näytti seuraavan kerran tavatessa siltä kuin olisi heitetty 
nuotioon.

Sen savussa lienee oleillut myös semilegendaarisen ka-
nadalaisen ”true speed metal” -yhtyeen Exciterin jehu, 

joka hauskutti sakistamme ilmat pihalle toteamalla soun-
dcheckissä keikkaa odottelevalle joukkiolle:

– Sori jos mulla on ääni vähän paskana. Huusin koko illan 
karaokessa, ja sitä paitsi, olen ihan vitun kännissä.

Vielä paremmasta viskauksesta vastasi Nightwish-ma-
nageri Ewo Pohjola, tuo Sotkamon lahja hyvälle tuulelle. 
Odotimme laivan kasinon (josta Tuomas Holopainen muu-
ten voitti kertarykäisyllä tuhat dollaria) baaritiskiin nojaten 
Newcastlen mustametallistien viimeisimmän inkarnaation 
vetoa ulkolavalla, ja näin tärkeän tapahtuman edessä Ewon-
kin oli annettava periksi luonnollisille tarpeilleen.

– First toilet, then Venom! jäi kaikumaan Majesty of the 
Seasin seinille pitkäksi aikaa. Liekö tuon nappaa lennosta 
ensi vuonna.

Muita kohokohtia, pari miinusta
Useimmat laivalla näkemäni keikat olivat hyviä, ja niitä 
tarttui kaikesta kreisibailaamisesta huolimatta haaviin koko 
joukko. Missauksiakin toki sattui, tällainen konsepti kun ei 
salli nähdä kaikkea haluamaansa. Ei sitten millään.

My Dying Briden ja Nightwishin ässävetojen lisäk-
si mieleen jäivät ennen muuta ikinuoren Overkillin hurja 
thrashenergia (miehet itse olivat maininneet keikan olleen 

paskan, olisi kuulemma pitänyt soittaa sisällä – mielipiteen-
sä kullakin), Crowbarin jumalaton paino, Atheistin soitan-
nollinen taituruus ja Venomin rumpali – jumankauta mikä 
kannumies. Mies lyö eikä meinaa ja kunnon ryijykin löytyy. 
Pannuttajan meininki sai Bodomin Jaska Raatikaisenkin niin 
hurmoksiin, että piti käydä pummaamassa rumpukapula.

Cannibal Corpsen suoraa murhaa ei jaksa katsoa koko 
keikkaa, mutta sen minkä jaksaa, aina tulee turpaan. Samael 
ei ole itselleni merkittävä yhtye, mutta vakuuttavasti bändi 
tummaa soundiaan tarjoili. Myös Coronerin jälkipuolen tuo-
tantoon perustunut taiteilu toimi. No, onhan näitä.

Miinuspuolelta mainittakoon ainakin Therionin usko-
maton tönkköys, kovasti odottamani Candlemassin epä-
toimivuus (lähinnä solistinsa Robert Lowen vuoksi, sama 
juttu kuin Jalometallissa joku vuosi sitten: kun ei toimi, ei 
toimi – ja se toinen setti Johan Langquistin kera tuli tietysti 
ohitettua, why oh why) ja Moonsorrow’n juuttuminen kum-
mankin keikkansa ajaksi laivan pienimmälle lavalle, jolta ei 
näy koko soittajia. Kovasti olisi hutsittanut nähdä Helsingin 
pakanat ulkolavalla kunnon mittasuhteissa. Tai edes isom-
malla sisästagella.

Suomibändeistä yleisesti sai olla todella ylpeä. Hommat 
hoidettiin viimeisen päälle ammattitaidolla, ja jokaisella 

70000 Tons of 
MeTal fakToina
•	 tammikuun	lopussa	toista	kertaa	järjestetty	maailman	
	 suurin	kelluva	metallifestivaali
•	 reitti	tänä	vuonna	Miami–Caymansaaret–Miami
•	 kesto	reippaat	neljä	ja	puoli	vuorokautta,	mistä	yksi	
	 päivä	Caymansaarten	George	Townissa
•	 40	bändiä	ympäri	maailmaa,	Suomesta	tänä	vuonna	viisi
•	 tapahtuu	13-kerroksisella	Majesty	of	the	Seas	-valtamerialuksella	
	 (paino	73	941	tonnia,	mistä	juontuu	myös	risteilyn	nimi)
•	 kolme	lavaa,	joista	yksi	kannella
•	 maksimaalinen	yleisökapasiteetti	2700,	miehistöä	830,	
	 eri	kansallisuuksia	tällä	kertaa	mukana	56
•	 hinta	tasosta	riippuen	666–1666	dollaria	per	matkustaja,	
	 mihin	sisältyy	miltei	kaikki	ruoka	sekä	alkoholittomat	
	 ja	hiilihapottomat	juomat

Ylh.	vaS.	
Amojen Tomi 
Joutsen, tuo 
Caymanin Hasselhoff.

Ylh.	OIK.	
Rausku tuli terveh
timään rokkareita. 
Kukaan ei tiedä miksi.

alh.	vaS.
Managerin velvolli
suuksiin kuuluu pitää 
huolta artistin työka
luista, myös ihosta. 
Ewo Pohjola näyttää 
esimerkkiä.

alh.	OIK.
Hetki ennen aamuis
ta uimakilpailua 
aluksen altaalla. 
(Vain keskimmäinen 
henkilö kisasi. Älkää 
tehkö perässä!)

Ylh.	vaS.	
Näissä olosuhteissa 
Cannibal Corpsea? 
No mikä ettei!

alh.	vaS.
Hätäpoistumis
harjoitus ei ottanut 
ehkä tarvittavan 
vakavia muotoja.

alh.	OIK.
Coroner isommalla 
sisälavalla. Kuvaajan 
putkessa olisi piden
tämisen varaa.
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Kannella	tapahtuu.	Troy	Donockley	(jolla	on	Kumikameli-yhtyettä	mukaillen	”hi-
haton	paita,	ei	ässää	hihassa”)	pyytää	amorphisin	Esa	holopaista	valitsemaan	pakasta	
yhden	kortin	ja	merkkaamaan	sen.	Tämän	jälkeen	mies	taittaa	kortin	kahteen	kertaan	
ja	pyytää	Esaa	pistämään	sen	hampaidensa	väliin.	Sitten	hän	merkkaa	oman	korttinsa,	
jonka	työntää	oman	purukalustonsa	syleilyyn.	Miehet	yhdistävät	sormenpäänsä,	ja	
Troy	pamauttaa	taikasanan.	Pam!

Kuten	varmaan	arvaattekin,	kortit	ovat	vaihtaneet	paikkaa.
–	Mitä	vittua...!	Siis	mitä	helvettiä!	Esa	huutaa	naama	ällistyksestä	vääränä.	Olen	

käyttänyt	täsmälleen	samoja	sanoja	hetkeä	aiemmin,	kun	Troy	suoritti	tempun	minul-
le.	Tunnelma	on	jotain	äärimmäisen	kiehtovan	ja	pelottavan	välimaastosta.

Ja	näitä	trikkejä	piisaa.	Niistä	tulee	yksi	risteilyn	viihdyttävimmistä	osasista.	
Nightwishin	kaverit	ovat	nähneet	samat	temput	lukemattomia	kertoja,	mutta	silti	ne	
jaksavat	yllättää	–	ja	naurattaa.	Kun	näkee	jotain	tämänkaltaista,	tuntee	itsensä	pikku-
lapseksi	jälleen.

–	Juuri	tästä	on	kysymys,	krapulaansa	valitteleva	mutta	hyväntuulinen	Troy	sanoo	
laivan	kasinon	jakkaralla	istuskellen.	Imemme	kumpikin	drinkkejä,	ja	Troy	on	hetkeä	
aiemmin	päättänyt	taas	yhden	magiasessioistaan.	Tällä	kertaa	meinasivat	kaatua	
kummastuksesta	jo	selväpäiset	tarjoilijatkin.

–	Minulle	magia	tarkoittaa	sitä,	että	saa	ihmiset	unohtamaan	hetkeksi	missä	he	ovat.	
Ihan	sama,	onko	kyseessä	korttitemppu	vai	soinnunvaihto	musiikissa.

Oli	kyse	kummasta	tahansa,	homma	ei	toimi	tuosta	vain.	Britannian	folkpiireissä	
tunnettu,	viisikymppisiään	lähestyvä	muusikko	on	harjoitellut	taikojaan	vuosikymme-
niä,	ja	vaikka	miehen	temput	tuntuisivat	kuinka	älyttömiltä,	kyse	on	vain	sorminäppä-
ryydestä	ja	illuusiosta.

Yliluonnollisella	ei	ole	asian	kanssa	mitään	tekemistä.	Troy	ei	usko	paranormaalei-
hin	ilmiöihin	eikä	kannusta	mitään	uskonnollista	ryhmää.	Myöskään	kohtalo	ei	kuulu	
miehen	uskonasioihin.	hän	luokittelee	itsensä	vapaa-ajattelijaksi,	ja	hänen	mukaansa	
ihminen	on	jatkuvasti	sattumien	ristitulessa.	Jotkut	niistä	huomaa,	toisia	ei.

–	Uskon,	että	kaikki	on	ihmisen	itsensä	aiheuttamaa,	ei	kohtalon	tekoa.	Esimerkiksi	
tieni	yhteistyöhön	Nightwishin	kanssa	tuntuu	kaikessa	upeudessaan	kohtalon	joh-
datukselta,	mutta	kysymys	on	aina	sattumista	ja	valinnoista.	Todellinen	taikuus	asuu	
todellisuudessa.	Sattumien	ulkopuolella	on	jotain	unenomaista,	maagista,	joka	saattaa	
meidät	kontaktiin	sen	mistä	alun	perin	tulemme	–	lähteemme	–	kanssa,	Troy	sanoo.

–	Uskonnot	ovat	mielestäni	täysin	tarpeettomia.	Tiede,	esimerkiksi,	on	tänä	päivänä	
paljon	uskomattomampi	asia.	Meidän	täytyy	heittää	turha	hölynpöly	menemään	ja	
astua	kohti	järjen	ja	todellisuuden	valoa.	Paras	tie	kohti	aitoa	rakkautta	on	mennä	
todellisuuden	ja	tieteen	kautta.	Jo	se	tieto,	että	aurinkomme	on	vain	yksi	pikkuruinen	
tähti	miljardien	ja	taas	miljardien	joukossa,	riittää	minusta	romuttamaan	kaiken	muun	
hömpän.

Nightwishin	keikan	aluksi	soittamansa	Sibeliuksen	Finlandian	Troy	mainitsee	erittäin	
kauniiksi	ja	tutuksi	kappaleeksi.	hän	sanoo	veivanneensa	sävellystä	parisenkymmentä	
vuotta	ja	tallentaneensa	sen	Britanniassa	viidelle	levyllekin.

–	Se	on	erittäin	puhdas	ja	tunteikas	teos,	ja	minulle	se	saa	aivan	uusia	ulottuvuuksia	
faktasta,	että	Nightwish	on	suomalainen	bändi.

Jostakin	syystä	kuvittelen,	että	haastattelunauhan	lopusta	löytyy	jokin	viesti	jota	
siellä	ei	kuuluisi	olla.	Ei	sentään,	tämähän	on	vain	temppuilua.

bändillä (Amorphis, Nightwish, Moonsorrow, Stratovarius, 
Children of Bodom) tuntui olevan laivalla sankoin joukoin 
faneja.

Muistettavimman heiton aiheeseen liittyen pisti kes-
ken videohaastattelun (jossa haastateltiin Ewoa, jolle 
taas lainasi seinäkellon tarkkuudella dubaten kasvonsa 
Moonsorrow’n äänimies Jukka Varmo – onpahan tä-
mäkin nyt nähty) ohitse kulkenut Venom-ukko Cronos. 
Kun mieheltä kysyttiin kommenttia tekeillä olevaan do-
kumenttiin, tämä tokaisi:

– Suomalaisia bändejä? En tiedä niistä yhtään mitään. 
Olen Newcastlesta.

Ne ovat skenemiehet erikseen. Helvetti, ei uskaltanut edes 
pyytää ottaa kuvaa.

Soundit olivat läpi karkelon kohdillaan, ja vaikka bändien 
henkilökunnilla saattaa olla asioista toisenlaisiakin mielipi-
teitä, yleisön näkökulmasta koko ruljanssin pyörittäminen 
sujui poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta vähintään-
kin tyydyttävästi. Joitakuita myöhästymisiä ja säätöjä sattui, 
mutta milläpä festivaalilla ei.

– Smooth and easy, kuvailikin matkaa tiedotustilaisuu-
dessa laivan kapteeni Per Arne Kjønsø, joka kehui risteilyn 
matkustajia ”erittäin hyvin käyttäytyviksi ja kunnioittaviksi”. 

Mies itse oli ehtinyt katsomaan yhtä keikkaa: ”Night Vision” 
-niminen yhtye oli kuulemma ollut asiaa...

Risteilyn suurimmaksi ongelmaksi mainittiin yhdestä 
hytistä varastettu omaisuus. Tarkemman selvittelyn jälkeen 
tästäkään ei kiertynyt varsinaista ongelmavyyhteä, kadote-
tuksi kun oli ilmoitettu peräti kaksi pulloa olutta.

70000 Tonsin isä, kanadalaisen Ultimate Music Cruisesin 
Andy Piller lupaili, että nyt kaksi kertaa järjestetty ”Tonnari” 
on vasta alkua. Kolmas risteily luovitaan samaan aikaan ensi 
vuonna, ja jo sitä ennen voi osallistua hieman ärjympään mu-
siikkiin keskittyvälle Barge to Hell -seilaukselle, jota Pilner 
kuvaili säästellen sanoilla ”massive and extreme”.

Sille en kyllä uskaltaudu minäkään.

Paluu todellisuuteen
Kun laivamme perjantaiaamuna saapuu Miamin sata-
maan, suuri osa minusta ei halua liikkua. En ole nukkunut 
viimeisenä yönä lainkaan, mutta kyse ei ole univajeesta. En 
olisi koskaan uskonut toteavani tätä, mutta voisin lähteä 
samaiselle matkalla uudestaan vaikka heti – tai no, ehken 
ihan heti.

Olo on kuin teininä festarien lopun lähestyessä. Hauskuu-
desta ei halua antaa periksi, vaikka väsyttää kuin ruumista. 

Onneksi en ole yksin väsymykseni kanssa. Laivasta pikku-
hiljaa ulos hoiperteleva ryhmä näyttää siltä kuin ihmiset olisi 
ajettu yksi kerrallaan oksasilppurin läpi.

Amorphisin Sande Kallio kehuu, että näytän olosuhtei-
siin nähden hyvältä. En ole ihan varma uskonko.

Vaihdamme Ville Sorvalin kanssa ajatuksia lähestyvän 
paluumatkan kiroista. Olemme kumpikin erityisesti lento-
koneessa ahdistuvaa sorttia, eikä matkasta ole selviäminen 
ilman kemiallista apua – reseptillä saatavaa, mainittakoon 
nyt erikseen.

Crowbarin nokkamiehen Kirk Windsteinin naama on 
turpea kuin sitä olisi murjottu lihanuijalla. Silmät verestävät. 
Miehen selvä kausi on loppunut viimeistään tähän reissuun. 
Häntä tekee mieli halata.

Samaelin iloiset veikot taas vaikuttavat siltä kuin he ei-
vät olisi koko reissulla olleetkaan. Millähän lie sveitsiläisten 
naamarit pysyvät moisella hymynkareella.

Taksissa matkalla Miamin lentokentälle puimme matkan 
luonnetta. Ei tätä voi ihmisjärjellä käsittää. Se on koettava, 
eikä sitä käsitä sittenkään.

Vielä kolme päivää hankeen palaamiseni jälkeen olen sitä 
mieltä, että takana on paras matka trippi mihinkään. Haluan 
takaisin laivaan.	

Jos oli koko 70000 Tons -reissu yhtä 
magiaa, oman osansa taikapakkaan lisäsi 
korttitemppujen suvereeni mestari, Nightwishin 
mukana rundaava pillipiipari Troy Donockley. 
Ällistykselläkään ei ole näemmä rajoja.

Ei yhden 
korTin varassa 

Ylh.	vaS.	
Nightwish ulkolaval
la. Meininki syleili 
tähtitaivaita.

alh.	OIK.
Roope Latvala (vas.)
ja hänen paitansa
selkämys.
Siinäpä vasta metka
pari.

vIER.	S.	
Taiteilijat Joutsen ja 
Sorvali, maailman 
hauskimmat miehet. 
(Fin Land, totta 
tosiaan.)
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