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PANMUNJOM – Kauhumatkoja turisteille 
 

 
Maailman vaarallisin raja? 

 
Etelä- ja Pohjois-Korean välinen raja, ns. demilitarisoitu vyöhyke (DMZ) on maail-
man tarkimmin vartioitu ja vaarallisin raja. Siellä hampaisiin asti aseistetut sotilaat 
katsovat tiukasti toisiaan silmiin valmiina ampumaan milloin tahansa. 
Totta vai pelkkä turistislogan? 
 
Toisen maailmansodan päätyttyä tunnetusti Japanin tappioon, vapautui Koreakin sen mie-
hityksestä. Mistään valtatyhjiön muodostumisesta ei kuitenkaan ollut pelkoa, sen verran 
kiinnostusta vaikutusvallasta Korean niemimaalla oli niin lähellä kuin kauempanakin. Seu-
rauksena oli sota vailla loppua. Aseleposopimus sentään saatiin aikaiseksi yli puoli vuosi-
sataa sitten.  
 
Korealaisille niin etelässä kuin pohjoisessakin on kuitenkin vain yksi yhtenäinen Korea. 
Erimielisyyttä on vain siitä, mistä ja miten sitä hallitaan. 
 
Etelä-Korean pääkaupungista Soulista järjestetään retkiä demilitarisoidulle vyöhykkeelle 
Panmunjomiin, josta on muodostunut Korean kahtiajaon näyteikkuna. Matkan järjestäjänä 
toimii sotaveteraanijärjestö ja oppaana toimivat tietenkin kaiken kokeneet sotaveteraanit. 
Näin ”ainutkertaisella” vierailulla on tarkka puku- ja juomakoodi. Farkuissa ja oluelle tuok-
sahtavana ei ole asiaa näin arvokkaalle käynnille. 
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Sotamuistomerkkejä riitti matkalla Soulista Panmunjomiin. 

 
Menomatkalla luotiin kauhua kertomalla vastapuolen kauheuksista samalla korostaen 
omien urheutta. Tätä vahvistettiin pysähtymällä lukuisilla muistomerkeillä, jotka oli pystytet-
ty niin sotaan osallistuneiden maiden sotilaille, sotakirjeenvaihtajille, kuin itsemurhapom-
mittajillekin. Vastapuolen julmuutta kauhisteltiin kirvesmurhan muistomerkillä. 
 

  
Imjingak Park demilitarisoidun alueen rajalla tarjoaa niin sirkushuveja kuin virallisen tirkistelypaikan rajajoen 
yli Pohjois-Koreaan. Tästä pääsee jatkamaan Panmunjomiin vain erityisluvalla. 
 

  
Suljetut tiet korostavat kahtiajaon dramaattisuutta. 

 
Rajavyöhykkeen rajalla loppui vapaa valokuvaus. Sinne oli kuitenkin rakennettu rajanyli-
katselulavat kuin muinoin Berliinin muurilla. Monet retket päättyivätkin tänne; Pohjois-
Korea oli nähty, siis äkkiä takaisin turvalliseen kotiin.  
 
Meidän retkemme jatkui Panjunjomiin. Siellä raja on asfalttiin maalattu viiva, jonka poikki 
on rakennettu parakkeja, molemmille osapuolille omansa. Näiden parakkien sisällä pääsee 
ylittämään tämän ”maailman tarkimman” rajan, jota jotkut maabongarit käyttävät hyväk-
seen: Pohjois-Korea on paitsi nähty, myös koettu. Parakkiin oli tuotu eteläkorealainen soti-
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las kädet nyrkissä ihmeteltäväksi ja kuvattavaksi. Poikaparka näytti kuitenkin enemmän 
pelokkaalta kuin pelottavalta. Ulkona valokuvaaminen oli kielletty. 
 

    
Innokas veteraaniopas ja mallisotilas. Osanottajilla kuitenkin objektiivissa Pohjois-Korea, ollaanhan jo sen-
tään rajalinjan pohjoispuolella. 
 

   
Kuvakulmat Etelä-Korean sivupagodasta ovat varsin rajalliset. Rajalinjan parakkien takana Pohjois-Korean 
pääpaviljonki, toinen suunta kaukana siintävälle pohjoisen jättilipulle. 
 

Seuraavaksi retkeläiset asetettiin parijonoon peruskoulun malliin ja marssittiin pieneen pa-
godaan, josta sai kuvata rajan yli. Kiellettyjä olivat kuitenkin yli 90 mm:n teleobjektiivit. Ete-
län sotilaat seisoivat asennossa tuijottaen pohjoiseen, mutta pohjoisen sotilailla oli kai 
kahvitauko, kun eivät olleet paikallaan uhkaavasti katsomassa etelän sotilaiden silmiin. 
 

  
Eteläkorealaissotilaat tuijottavat näkymättömiä silmiä pohjoiskorealaissotilaan pysytellessä sivummalla rajan 
takana. Kuvat bussin ikkunasta. Opas unohti kertoa, oliko ikkunasta kuvaaminen sallittua. 

 
Sotaveteraanioppaamme tulikin paljastaneeksi totuuden todetessaan, että nyt pitää lähteä, 
sillä sotilaat ovat seisseet jo liian kauan epämukavassa asennossa. 
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Tiesin totuuden kyllä jo ennestään. Muutama vuosi aiemmin Pohjois-Koreassa käydessäni 
olin osallistunut myös sieltä käsin Panmunjomin retkeen. Silloin pohjoisen sotilaat seisoivat 
asennossa ja etelän pojat kurkkivat kulman takaa ja ikkunasta pohjoispuolen vieraita.  
 

   
Eteläkorealaissotilaat tirkistelevät pohjoisen vieraita. Neuvotteluhuoneen pohjoispää. 
 

  
Pohjois-Korean päärakennuksesta on paljon paremmat kuvakulmat rajan yli, kuin Etelä-Korean syrjäisestä 
pagodasta (kuvan vasemmassa reunassa), joka on ainoa sallittu kuvauspaikka eteläpuolella. 

 
Valokuvauksen suhteen pohjoiskorealaiset olivat eteläpuolta isännöivää YK:ta joustavam-
pia eikä muitakaan turhia koodeta ollut. Kuvata sai niin ulkona kuin sisälläkin. Niinpä par-
haat DMZ-kuvani ovatkin, yllättävää kyllä, pohjoispuolelta otettuja. 
 

   
Korealaisvastalause kahden valtion politiikalle. Jälleenyhdistämisen monumentti Pjongjangissa. Ei raja-
vyöhyke kaikesta uhosta huolimatta kovin tuuliselta paikalta vaikuta, ainakaan jättilipun perusteella. Yhtä 
tyyntä molemmilla käynneillä molemmilta puolilta. 

 
Teksti ja kuvat: Sakari Niemi 
 
 


