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2100-luvun Japanissa rikoksen määritel-
mä on laitettu uusiksi siten, että kansa-

laisia rangaistaan jo rikosten tekemisen mah-
dollisuudesta. Ihmisten henkinen tasapaino kun 
pystytään mittaamaan nopealla psykometrisellä 
skannauksella ja määrittämään tarkaksi ”psyyke-
passilukemaksi”.

Oikeuslaitoksen paikan on ot-
tanut ihmisten henkistä kuntoa 
mittaava Sibylla-järjestelmä. Se 
päättää myös kansalaisten so-
veltuvuuden erilaisiin työteh-
täviin, eikä ihmisten tarvitse 
enää vaivata päätään itsenäi-
sillä päätöksillä, kuten vanhoina 
huonoina aikoina. Yhteiskunnasta on 
tullut dystooppinen paratiisi, jossa ovia ei tar-
vitse lukita yöksi, koska jokainen rikoksiin kyke-
nevä siivotaan vankilaan ”latenttina rikollisena”.

Tällaisessa maailmassa poliisien tehtävä on 
enää vetää liipaisimesta. Sibyllan silminä toimi-
vat, tyynellä äänellä puhuvat dominaattori-aseet 
päättävät, onko kohde tainnuttamisen vai kuole-
mantuomion arvoinen. Apunaan poliisitarkasta-
jilla on latenteista rikollisista koostuvia toimeen-
panijoita, vapautta vailla olevia toisen luokan 
poliiseja. He hoitavat rikoksentorjunnan likaisen 
puolen, jotta viattomien ei tarvitsisi tahrata niin 
paljoa omaa mielenterveyttään.

Kirjava joukko
21-vuotias Akane Tsunemori on täydet pisteet 
saanut uusi poliisitarkastaja julkisen turvallisuu-
den virastossa. Jo ensimmäisenä päivänään hän 
joutuu vastakkain karujen realiteettien kanssa. 
Koska Sibylla-järjestelmä on kliinisen puoluee-
ton, se saattaa todeta latentiksi rikolliseksi myös 
riittävän kauheita kokeneen rikoksen uhrin.

Akanen tiukka kollega, tarkastaja Ginoza, 

neuvoo häntä välttämään toimeenpanijoiden 
kanssa veljeilyä. Ginoza vastustaa myös tekijäpro-
filoinnin kaltaisia vanhanaikaisia tutkimusmene-
telmiä, koska on omin silmin nähnyt, mihin liialli-
nen rikollisten mielenmaiseman ymmärtäminen 
voi johtaa. Tiimin yrmy ykköstoimeenpanija Ko-

gami nimittäin oli ennen myös tarkasta-
ja, kunnes hänen rikoskertoimensa 

painui pakkasen puolelle.
Akane kuitenkin haluaa koh-

della myös toimeenpanijoita ih-
misinä ja työtovereina, ei pelk-
kinä ajokoirina. Heistä isällinen 

Masaoka on veteraani, joka toimi 
poliisina jo ennen Sibylla-järjestel-

mää. Pirtsakka nuori Kagari taas on ollut 
latentti rikollinen lapsesta saakka eikä muunlaista 
elämää edes tunne. Tiimin toimintaan osallistuu 
myös analyytikkopuolen flirttaileva tietotekniik-

kanero Karanomori, jolla on suhde tiimin ainoan 
naispuolisen toimeenpanijan Kunizukan kanssa.

Vakavan Kunizukan taustatarinan eli jakson 
12 poisjättäminen on mangasovituksen isoin 
muutos. Muilta osin se on varsin uskollinen so-
vitus vuoden 2012 originaalianime Psycho-Pas-
sista. Mangan nimi lienee vaihdettu lähinnä sik-
si, että sen kustantaja Shueisha ei ollut mukana 
animen tuotantokomiteassa.

Autoritaarisen valtion arkea
Sarja lähtee liikkeelle poliisityötä kuvaavilla yk-
sittäisillä tapauksilla, jotka esittelevät sen dys-
tooppista mutta kaunista maailmaa. Virtuaalias-
sistentit ovat arkipäiväisiä, samoin sisustuksessa 
ja vaatetuksessa käytettävät hologrammit. Silti 
ihmisluonne on edelleen sama.

Eristynyt työyhteisö voi olla erinomainen 
kasvualusta kiusaamisongelmille, ja nettiper-
soonallisuuksien fanitus voi ryöstäytyä käsistä. 
Kamalia silpomismurhia voidaan tehdä taiteen 
nimissä jopa perinteikkään tyttökoulun suojissa, 
ja jotkut haikailevat edelleen perinteikkään ajo-
koirametsästyksen pariin.

Pian kuitenkin käy selväksi, että kaikkien ta-
pausten takana on naruja vetelevä nukkemestari 
nimeltä Makishima. Hän kylvää kaaosta ja vihaa 
Sibylla-järjestelmää, jonka hän kokee saavan ih-
miset elämään passiivisena karjana. Kun hänen 
valmistamansa rikoskertoimen naamioivat ky-
pärät päätyvät rikollisten käsiin, pelkkiin psyyke-
passilukemiin reagoivat turvaovet ja vartiorobo-
tit ovat neuvottomia ja Tokio vajoaa kaaokseen.

Philip K. Dick sopii joka tilanteeseen
Karismaattinen, älykäs ja kirjallisuuden suurni-
miä alati siteeraava Makishima saattaa näyttää 
tylsältä nättipoikapahikselta. Hän on kuitenkin 
sarjan maailmassa harvinainen poikkeustapaus 
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ANIMEN ARVOINEN

Rikollinen mieli

“Sarjan parhaita puolia 
on sen hienovarainen 

ja monisyinen 
maailmanrakennus.”
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– neurologinen luonnonoikku, jonka rikosker-
roin pysyy matalana, vaikka hän suorittaisi mil-
laisia hirmutekoja tahansa.

Kun dominaattorin viisari ei värähdä, voiko 
Makishimaa oikeastaan laskea edes rikolliseksi? 
Ainoa tapa saattaa hänet edesvastuuseen olisi 
tappaa hänet itse omin käsin. Kogamille Maki-
shiman kiinnisaaminen on pakkomielle, koska 
heillä on henkilökohtaista historiaa.

Valtio haluaisi tietysti lakaista maton alle 
sen, että tällaisia ”oireettomia rikollisia” edes 
on olemassa, jotta ihmisten usko Sibylla-jär-
jestelmään ei romahtaisi. Kaiken takana piilee 
kuitenkin vielä tätäkin pysäyttävämpi salaisuus.

Laki ei suojele ihmisiä, 
ihmiset suojelevat lakia
Sarjan parhaita puolia on sen hienovarainen ja 
monisyinen maailmanrakennus. Totalitaarisen ja 
rajansa sulkeneen valtion kauheuksia hierotaan 
päin lukijan naamaa, mutta toisaalta on vaikea 
kieltää sitä, etteikö Sibylla-järjestelmä tosiaan 
tuottaisi mahdollisimman suurta onnellisuutta 
mahdollisimman monelle. Jopa järjestelmän arvio 
Akanen sopivuudesta poliisiksi on täysin oikea, sil-
lä hänen psyykepassinsa pysyy heleän kirkkaana, 
vaikka hän kohtaisi millaisia hirveyksiä hyvänsä.

Pohjimmiltaan sarja onkin päähenkilönsä 
kasvutarina arasta keltanokasta ammattitaitoi-
seksi poliisiksi. Sarjan moraaliseen harmau-
teen sopii täydellisesti myös se, miten sen 
edetessä Akanen viaton idealismi ja usko 
ihmisten hyvyyteen ei murru vaan kypsyy. 
Järjestelmää vastaan kapinoimisen sijaan hän 
neuvottelee sen kanssa ja jatkaa toimimista 
sen sisällä omalla tyylillään.

Maata pitkin liikkuvat lennokit
Psycho-Pass oli erinomainen anime, ja 
erinomainen se on myös mangana. Hi-
karu Miyoshin piirrosjälki on siistiä 
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Arvosteltu koko sarjan perusteella.

ja kaunista, ja sen ainoat valituksenaiheet ovat 
ne perinteiset. Animen ulkoasun matkiminen 
johtaa välillä vähän turhankin suureen määrään 
yksityiskohtia ja harmaasävyjä, mikä syö ulko-
asun selkeyttä.

Sen sijaan enemmän risuja saa suomalainen 
julkaisu, sillä ensimmäinen pokkari on painettu 
moniongelmaisella sivumateriaalilla. Osa sivuis-
ta on niin matalalla resoluutiolla, että kuvat ovat 
sahalaitaisia ja rasterit ylivalottunutta sotkua. Lo-
puilla sivuilla taas sivun toisen puolen mustat 
kohdat näkyvät läpi sumuisena ja harmaana sot-
kuna. Tämä on hirveän sääli, etenkin kun julkai-
su olisi muuten kolmosen arvoinen. Mukana on 
jopa auki taitettava värillinen minijuliste.

Käännöskin toimii periaatteessa sujuvasti. 
Sen kompastuskivenä tosin on sanan ”drone” 
kääntäminen ”lennokiksi”, vaikka kyseessä ovat 
pyörillä ja jaloilla liikkuvat robotit. Toivottavas-
ti vaihtoehtoinen ratkaisu löytyy ensi pokkariin 
mennessä, koska muuten dialogi tulee olemaan 
melko surrealistista.

Mikäli nämä ongelmat saadaan korjattua, 
Tarkastaja Akane Tsunemori on varauksetta 
suosittelemisen arvoinen manga. Sen hahmot 
ovat sympaattisia ja Blade Runner -henkiset sci-
fivisiot herättävät ajatuksia, mikä tekee siitä par-
haan suomeksi julkaistun isojen poikien man-
gan vuosiin. – Petteri Uusitalo
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TEOS: OSTOKELPOINEN 
Maailmanrakennukseltaan upea ja tee-

moiltaan kutkuttava scifipoliisisarja 
toimii myös mangana.
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JULKAISU: 
Muuten erinomaista julkaisua la-

tistavat ykkösosan tekniset ja kään-
nökselliset ongelmat, joista myö-
hemmissä pokkareissa ei toivotta-
vasti tarvitse kärsiä.


