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Abstract  

 

                    In my study I analyse Reijo Mäki’s four books Pimeyden tango (1997), Pahan 

suudelma (1998), Keltainen leski (1999) and Black Jack (2003).  I’m interested whether Mäki as a 

writer belongs to traditional Finnish prose which started from Aleksis Kivi than genre of crime 

literature.   

After Kai Laitinen humour, nature and democracy are typical to Finnish literature 

tradition.  Mäki’s milieu descriptions are closer to the Finnish literary tradition. Through nature the 

characters mirror their emotions, feelings and events. The environment is not only seen, but it is 

also smelled, touched and heard. Through the marks of the nature characters give right as well as 

misleading clues. It is particularly characteristic to the Finnish literary tradition to describe division 

of life, social status and the freedom and lack of it through weather, which is not typical to the 

crime literature.  Also Mäki’s characters are democratic and everyday and strongly individualistic 

and anti-social despite of person’s social standing.  Laitinen’s point of view is that in the Finnish 

literary tradition equality is only between men. In Mäki’s fiction women characters are narrow and 

they are only seen how they look.  

Mäki represents the modern criminal literature in which are characteristics of puzzle, 

hard-boiled and police novels. Unlike hardboiled detective stories his books are full of verbal 

descriptions. In conclusion Mäki’s books clearly represent the Finnish literary tradition.  
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1 Johdanto   

Opinnäytetyöni (examensarbete) aihe on Reijo Mäen rikoskirjallisuus. Vertailen 

miljöökuvauksen, huumorin ja henkilöhahmojen kautta suomalaisen proosan suurta traditiota ja 

rikoskirjallisuuden genreä neljässä Reijo Mäen teoksessa. Tutkimuskysymykseni on: jatkavatko 

Reijo Mäen teokset suomalaisen kaunokirjallisuuden suurta traditiota vai kuuluvatko teokset 

perinteisen kovaksikeitetyn dekkarin tyylilajiin?  

Analysoin Reijo Mäen teokset Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma (1998), 

Keltainen leski (1999) ja Black Jack (2003). Otos on riittävän laaja, jotta sen pohjalta voi tehdä 

havaintoja, johtopäätöksiä ja vastata tutkimuskysymykseeni. Otanta edustaa myös kattavasti Mäen 

tuotantoa sekä määrällisesti, laadullisesti että tyylillisesti. Olen lukenut taustaksi koko Reijo Mäen 

tähänastisen julkaistun tuotannon.  Analysointini pohjaksi valitut teokset ovat ilmestyneet ajallisesti 

peräkkäin, joten otanta on satunnainen – ei tarkoituksenmukainen valinta.      

Reijo Mäki on julkaissut dekkarit Enkelipölyä (1985), Moukanpeli (1986), Satakieli 

lauloi yöllä (1987), Marraskuu on musta hauta (1988), Sukkanauhakäärme (1989), Jäätynyt enkeli 

(1990), Kuoleman kapellimestari (1991), Vares ja kaidan tien kulkijat (1992), Liian kaunis tyttö 

(1993), Kruunun vasikka (1994), Rahan kääntöpiiri (1994), Enkelit kanssasi (1995), Tatuoitu taivas 

(1996), Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma (1998), Keltainen leski (1999), Mullan maku 

(2000), Kolmastoista yö (2001), Aito turkki: juttuja (2001), Pitkä lounas (2002), Black Jack (2003), 

Huhtikuun tytöt (2004), Nuoruustango (2004) ja Hard luck cafe (2006).  Syksyllä 2007 ilmestyi 

Uhkapelimerkki ja Lännen Mies vuonna 2008 ja Valkovenäläinen vuonna 2009.  

 

2 Suomenkielinen rikoskirjallisuus  

2.1 Historia 

Vuonna 1910 Rikhard Rudolf Ruth (1889–1957) julkaisi nimimerkillä Rikhard 

Hornanlinna ensimmäiset suomenkieliset rikosnovellit Kellon salaisuus ja Lähellä kuolemaa.  Tätä 

aiemmin Suomessa oli julkaistu vain kaksi ruotsinkielistä rikosromaania: Werner Örn Harald 

Selmer-Geethin salanimellä julkaisi teoksen Min första bragd (1904) ja Edwin Christianson teoksen 

Röjd ur vägen (1907).   

Suomessa rikoskirjallisuutta ilmestyi jonkin verran 1920-luvulla, mutta vasta 1930-

luvulla varsinaisen rikoskirjallisuuden määrä lisääntyi. Martti Löfberg (1907–1969) julkaisi Marton 

Taigan nimellä teoksen Komisario Kairalan vuonna 1938 ja samana vuonna ilmestyi myös Mika 

Waltarin (1908-1979) teos Kuka surmasi rouva Skrofin? (1938). Kuka murhasi rouva Skrofin? 

palkittiin parhaana suomalaisena teoksena suuressa pohjoismaisessa salapoliisiromaanikilpailussa 
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vuonna 1939. Waltarin henkilöhahmo komisario Palmu lienee tunnetuin 1930- ja 1940-lukujen 

rikoskirjojen henkilöhahmo.    

Vilho Helanen (1899–1952) salanimellä Heikki Aksila julkaisi rikosromaanin 

Helsingissä tapahtuu vuonna 1941.  Helaselta ilmestyi myös loistavat arvostelut saanut teos 

Valvova silmä (1946) sekä teokset Rauhaton rannikko (1947), Filmitalon murhenäytelmä (1948), 

Ristilukon arvoitus (1949), Kolme laukausta yössä (1950) ja ”Kansantuhooja” (1950). (Kukkola 

1991:6).  

Vaikka Helanen oli ahkera kirjoittaja, hän ei päässyt samaan julkaisutahtiin kuin 

Outsider eli Aarne Haapakoski (1904 – 1961). Outsider julkaisi Klaus Karma –sarjaan kuuluvat 

teokset  Ametistikruunu, Keskiyön murha, Kuolema kulkee yöllä, Lasilinnan salaisuus, Peli on 

menetetty ja Vihreä kummitus  vuonna 1941.  Lisäksi Outsideriltä ilmestyi vielä samana vuonna  

teos Viisi tikaria, joka ei kuulunut Klaus Karma –sarjaan.  Kaiken kaikkiaan Outsider kirjoitti 51 

teosta; saavutusta voi verrata Mauri Sariolan julkaisujen määrään, Sariola julkaisi 64 teosta. 

(Kukkola 1991:6)   

Aarne Haapakosken eli Outsiderin mielestä rikollisuus on geneettinen ominaisuus ja 

siksi rikolliset on poistettava normaalista yhteiskunnasta.  Tämän tulkinnan voi tehdä Outsiderin 

tuotannon pohjalta.  Vilho Helanen näki puolestaan rikollisuuden ja yhteiskunnallisten olojen välillä 

yhteyden, mutta hänenkin näkemyksensä mukaan rikolliset ovat sekä epänormaaleja että sairaita. 

(Kukkola 1991:8) 

Mika Waltarin mukaan rikos on yksittäisen ihmisen yksittäinen teko, jonka 

vaikuttimet ovat inhimillisesti ymmärrettäviä, vaikkakin tuomittavia. Waltarin humaani 

ihmiskäsitys välittyy myös hänen rikoskirjallisuudessaan. (Kukkola 1991:8) 

Mauri Sariolan käsitystä rikollisuuden syistä voi puolestaan kuvata nietzscheläiseksi.  

Hänen rikolliset henkilöhahmonsa ovat poikkeuksellisia: samalla kertaa sekä tuomittavia että 

ihailtavia yli-ihmisiä. (Kukkola 1981:8).  Mauri Sariola (1924–1985) hallitsi suomalaista 

rikoskirjallisuutta 1950-luvulta 1970-luvun lopulle saakka.  Hän julkaisi muun muassa teokset 

Laukausten hinta (1956), Leivätön pöytä on katettu (1958), Susikoski ottaa omansa (1959), Lavean 

tien laki (1961), Hurjan pojan koti (1962), Minä, Olavi Susikoski (1963), Aina roiskuu kun 

rapataan (1964), Tohtori Viitasen tapaus (1966), Keltainen kummitus (1967), Susikosken vaikein 

juttu (1967) ja Kuolemanlotossa kuusi oikein (1974).  Lisäksi Mauri Sariola julkaisi useita 

rikoskirjoja salanimellä Esko Laukko (Sjöblom 1990:558).     

1960-luvun rikoskirjallisuudesta mainitsen Tauno Yliruusun (1927-1994) Rikosetsivän 

vapaapäivän (1963) ja Marko Tapion (1924–1973) Mummokulta  (1969).  Mummokulta on 

humoristinen teos, jonka huumori pohjautuu tilannekomiikkaan.  Huumorin ja erityisesti 
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tilannekomiikan käyttö oli harvinaista varhaisemmalle suomalaiselle rikoskirjallisuudelle. Näyttelijä 

Aino Acktén tytär ja kirjailija Glory Leppänen (1901–1979) kirjoitti 1960-luvulla romanttisia 

jännitystarinoita, joista esimerkkeinä voi mainita teokset Punainen Fiat BA 777 (1963), Kärpät 

saalistavat (1964), Eski on kuollut (1966) ja Pääosassa kuolema (1967) 

(www.wikipedia.org/wiki/glory_leppanen, 18.9.2007).   

1950-luvulla runoilijana tunnetuksi tullut Eeva-Liisa Manner (1921-1995) julkaisi 

Anna September nimellä modernin rikosromaanin varhaisen edeltäjän Oliko murhaaja enkeli? 

(1963).  Teos oli parodiaa, joka lainaa ja pilkkaa sekä rikos- että muuta kaunokirjallisuutta. 

(Ruohonen 2005: 21) 

1960-luvulla rikoskirjallisuus ei ollut kovin yleistä eikä tuotanto ollut merkittävää. 

Kukkolan (1981:6) mukaan 1960-luvulla Werner Söderström Oy:n järjestämä 

salapoliisiromaanikilpailu ei tuottanut erityisen hyviä tuotoksia.  Kilpailun voitti Jorma Napolan 

(1914-1920) teos Ruuvikierre (1962).   

1960-1970-lukujen vaihteessa alkoi suomenkielisen rikoskirjallisuuden nousu.  Eeva 

Tenhunen (1937-) julkaisi vuonna 1964 esikoisteoksensa Mustat kalat, joka kuuluu perinteiseen 

rikosromaanin genreen eli voidaan käyttää nimitystä ”Olisinpa-vain-tiennyt” (Had-I-but-Known).  

Eeva Tenhunen on julkaissut muun muassa teokset Keisari seisoo palatsissaan (1971), Nuku hyvin, 

Punahilkka (1973), Kuolema savolaiseen tapaan (1976),  Hyvän tytön hautajaiset (1978) ja Joka 

uniinsa uskoo (1987).  

Pirkko Arhipan (1935-), oikealta nimeltään Pirkko Syynimaan (Sjöblom 1990:608), 

esikoisromaani ilmestyi 1960-luvun lopussa. Arhippa kirjoittaa yhteiskuntakriittisiä rikoskirjoja, ja 

hänen sankarinsa eivät kuulu ylempään keskiluokkaan, vaan varsinkin 2000-luvulle tultaessa 

henkilöhahmoina esiintyy muun muassa työtön kirjastovirkailija, alkoholisoitunut naispoliisi, 

siivooja ja eläkeläismummu. Erityisesti teos Poikien joukossa tyttöjen joukko on tyhjä (1973) oli 

yhteiskunnallinen kannanotto peruskoulun tulemiseen. Pirkko Arhippa on tuottelias kirjailija, sillä 

häneltä ilmestyy dekkareita lähes vuosittain: Murha on sydämen asia (1968), Komisarion 

kirjelaatikko (1968), Salat on aaltoihin saneltu (1969), Kuolleet eivät äänestä (1970), Jo katkeaa 

maalinauha (1971), Osta aikaa Naantalista (1972), Poikien joukossa tyttöjen joukko tyhjä (1973), 

Älä itke äitini (1974), Kultaverkko (1982), Puulinnun kuolema (1983), Peijaistanssi (1983), 

Hietaneilikka (1984), Konna ja rupikonna (1985), Kuolema kuuntelulla (1986), Kuolema kuvassa 

(1987), Lyhyt kilometri (1988), Pitkä keltainen hammas (1989), Sinisten miesten hyökkäys (1991), 

Kolme kultaista hattua (1993), Buumimurhat (1994), Kuoleman koordinaatit (1995), Kuolema käy 

kirjastossa (1996), Katso koiraa syvälle korvaan (1997), Veressä virran vesi (2001), Pimeän piiri 

(2002), Yön syli armoton (2003), Unet ansaa asettaa (2004), Valkealla varsalla, ruskealla ruunalla 

http://www.wikipedia.org/wiki/glory_leppanen
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(2005), Kyyn punainen maito (2006), Lukinmerkki (2007), Mustat nuotit (2008) ja On ruusu 

punainen (2009).  

Samoihin aikoihin kirjailijana Pirkko Arhipan kanssa aloitti myös Matti Almila (1927-

1998), jonka tyyli on pehmeä ja humoristinen.  Hänen teoksensa Ruumis Ruotsin laivalla ilmestyi 

1972. Hänen teoksistaan Kolmen sepän kaappaus (1982) on jo lähes enemmän humoristinen 

veijaritarina kuin rikoskirjallisuutta. Almilan tuotantoa ovat teokset Kultaa Kaunispäästä (1973), 

Vaaralliset sarjakuvat (1975), Kuolema pyrkii vastaanotolle (1981), Kolmen Sepän kaappaus 

(1982), Airiston rysäys (1983), Ruumis Ruotsin linjalla (1984), Taksimatka Turuntieltä (1984), 

Virtanen ja vihreän leski (1985), Itä on punainen (1986), Kukapa kuollutta kaipaisi (1987) ja 

Marisan miehet: romaani rikoksesta ja rakkaudesta (1988).  

Outi Pakkasen (1946-) ja Liisa Nevalaisen (1916–1988) rikoskirjallinen ura alkoi niin 

ikään 1970-luvun alussa.  Pakkasen teos Murhan jälkeen mainoskatko ilmestyi vuonna 1973 ja 

Nevalaisen Prinsessa Ruusunen vuonna 1976.  Heidän tyylilajinsa on lähinnä ihmissuhderikokset: 

tarinoissa rikoksien rinnalla kuljetetaan myös ihmissuhdetarinaa.  Pakkasen kirjojen erityispiirre on 

ruokareseptit ja kulinarismi. Pakkanen on julkaissut myös keittokirjan, johon on koottu teoksissa 

esiintyneiden  ruokalajien reseptit ja teko-ohjeet.  Outi Pakkasen muita teoksia ovat muun muassa 

Maanantaihin on paljon matkaa (1975), Kiinalainen aamutakki (1982), Tarjoilija, pyyhkikää taulu 

(1986), Katso naamion taa (1987), Kissa kuussa (1990), Musta aurinko (1991), Rakkaudesta 

kuolemaan (1994), Korttelin kuningatar (1995), Kuolema käy jatkoilla (1997), Macbeth on kuollut 

(1999), Pelistä pois (2001), Yön yli (2002), Punainen pallotuoli (2004), Hinnalla millä hyvänsä 

(2005), Ruohonleikkaaja (2006), Talvimies (2007) ja Yöpuisto (2008).  Outi Pakkanen on 

kirjoittanut myös muitakin teoksia, muun muassa Emmi Jurkan elämäkerran. 

Naiskirjailijoiden esiinmarssia seurasi Matti Yrjänä Joensuu (1948-), joka on 

rikoskirjailijoistamme arvostetuin.  Joensuu on ollut kahdesti Finlandia-palkinnon saajaehdokkaana. 

Hän on saanut kolmasti Dekkariseuran Vuoden johtolanka –palkinnon teoksista  Harjunpää ja 

kapteeni Karhu (1981), Harjunpää ja heimolaiset (1984) ja  Harjunpää ja rakkauden nälkä (1995).  

Joensuu on palkittu myös sekä Kirkon kirjallisuuspalkinnolla että poliisin tunnustuspalkinnolla. 

(Ruohonen 2005: 24).  Matti Yrjänä Joensuun tuotantoa ovat teokset Väkivallan virkamies (1976), 

Possu ja paavin panttivangit (1977), Harjunpää ja pyromaani (1978), Harjunpää ja kapteeni 

Karhu(1981), Harjunpää ja ahdistelija (1982), Harjunpää ja poliisin poika (1983), Harjunpää ja 

heimolaiset (1984), Harjunpää ja rakkauden lait (1985), Harjunpää ja kiusantekijät (1986), 

Harjunpää ja rakkauden nälkä (1993) ja Harjunpää ja pahan pappi (2003). 

Matti Yrjänä Joensuun mukaan rikollisten elämänkaari on looginen kokonaisuus, jossa 

rikollinen toiminta muodostaa vain yhden osan.  Hänen mielestään rikollinen on biologisten ja 
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sosiaalisten tekijöiden summa, onneton ihminen, joka tarvitsisi enemmän apua kuin rangaistusta. 

(Kukkola 1981:8) 

1970-luvun lopussa myös Pentti Kirstinä (1948-) ja Risto Karlsson (1940-) aloittivat 

rikoskirjailijoina.  Pentti Kirstinän esikoinen Jäähyväiset rakkaimmalle (1979) on 1980-luvun 

individualistista tyylilajia. Tarinassa on syyllisyyttä ja kostoa, ote on synkkä, eikä myönteisiä 

tunteita esiinny (Kukkola 1991:9-10). Kirstinän myöhemmät teokset Imelda (1992) ja Elektra 

(1993) ovat postmoderneja eli metafiktiivisia rikosromaaneja (Ruohonen 2005: 21). Risto 

Karlssonin teoksen Siunattujen seteleiden (1979) ote on päinvastainen: Karlsson viljelee sekä 

tilannekomiikkaa että myönteistä maailmankuvaa.     

Sekä 1980- että 1990-luku olivat rikoskirjallisuudelle hyvää aikaa, silloin ilmestyi 

vuosittain yli 20 kotimaista dekkaria (Lappalainen 2002:125).  Näistä voi mainita esimerkkeinä 

Juha Nummisen (1938-) teos Isä, mitä tapahtui (1983), Paul-Erik Haatajan (1944-) teos Nuori, 

kaunis, kuollut (1984), Reijo Mäen (1958-) teos Enkelipölyä (1985) ja Harri Nykäsen (1954-) teos 

Kuusi katkeraa miljoonaa (1986) ilmestyivät.  Kirjailijoita voi luonnehtia Timo Kukkolan (1991:9) 

mukaan ”paukkurautakirjailijoiksi”: teoksissa on runsaasti väkivaltaisen toiminnan kuvausta. 

Tällä vuosituhannella rikoskirjailijoiden määrä on lisääntynyt ja henkilöhahmojen 

kirjo laajentunut. Tamperelainen Seppo Jokinen (1949-) on julkaissut jo 13 teosta, joiden 

henkilöhahmo on hervantalainen komisario Koskinen.  Myös Leena Lehtolaisen (1964-) 

päähenkilöhahmo on poliisi, espoolainen Maria Kallio, mutta Lehtolaisen 17 teoksen 

päähenkilöhahmoina on ollut muitakin kuin Maria Kallio. Uutistoimittaja Matti Rönkä (1959-) on 

julkaissut viisi teosta, joissa seikkailee Viktor Kärppä.  Rönkä sai Pohjoismaisen dekkaripalkinnon 

vuonna 2007 ja hänen teoksiaan on käännetty myös muille eurooppalaisille kielille.  Vuoden 

johtolanka –palkinnon vuonna 1999 sai Ilkka Remes, joka on julkaissut jo 13 trilleriä.  Ilkka Remes 

on salanimi, eikä kirjailija ole halua olla julkisuuden henkilö. Mielenkiintoinen kirjailija on myös 

Eppu Nuotio, jolta on ilmestynyt jo viisi rikosteosta.  Nuotion henkilöhahmo on tummaihoinen 

uutistoimittaja Pii Mari, joka seurustelee poliisin kanssa. (www.tornio.fi/DekkariNetti) 

2000-luku on kaunokirjallisuudessamme rikoskirjallisuuden kulta-aikaa.  Suomalainen 

rikoskirjallisuus ei ole raaistunut samalla tavalla kuin muissa maissa, ja siihen on vasta 

rantautumassa poliittisten trillerien kulttuuri. Suomessa vieläkin tarinoiden rikokset ovat varsin 

”kotikutoisia”. (Aktuumi, s. 29, Sanomia Oulun Yliopistosta 3/2004) Leena Lehtolainen kuvaa 

ilmiötä seuraavasti: ”Tässä kaoottisessa maailmassa ihmisillä on tarve lukea asioista, jotka 

selviävät.  Dekkareiden lukeminen on myös turvallinen tapa kokea tosi pahoja asioita.” (Leena 

Lehtolaisen haastattelu/ Aktuumi, s.29) 
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2.2 Rikoskirjallisuuden lajit 

Ari Haasio (2001:6) määrittelee rikoskirjallisuuden olevan ongelmien ratkaisua 

rikoksen ympärillä: ”Dekkareille on ominaista rikoksiin liittyvä aihepiiri ja rikosten selvittäminen. 

Juoni etenee keskustelujen ja tilannetta tarkastelevien mietiskelyjen jaksottamana, mikä antaa sille 

älyllisen leiman. Väkivaltaa ei kuvata korostetusti. Keskeisin elementti on ongelman ratkaisu.”  

Voitto Ruohosen (2005:13) väitöskirjan mukaan rikoskirjallisuudessa tutkittavaksi 

tuleva yleisin rikos on murha, joka tapahtuu suljetussa tilassa tai rajatun ihmisjoukon ollessa 

paikalla. Usein poliisi on avuton rikoksen selvittämisessä, ilmenee vääriä johtolankoja, ensiksi 

oletettu murhamotiivi osoittautuu vääräksi ja ensiksi epäilyn alaisiksi joutuneet henkilöt 

osoittautuvat viattomiksi. Lopuksi yleensä sankarillinen etsivä selvittää, miten murha todella tehtiin. 

Etsivä voi olla joko poliisi, yksityisetsivä tai täysin siviilihenkilö, utelias tarkkailija.  (Ruohonen 

2005:13) 

Päivi Lappalainen (2002:126) suosittelee artikkelissaan Kun dekkari tuli 

hovikelpoiseksi, että yleisnimikkeenä on parempi käyttää rikos- kuin dekkarikirjallisuutta.  Hänen 

mukaansa rikoskirjallisuus on fiktiivistä kirjallisuutta, joka käsittelee rikosta, sen uhkaa tai sen 

aiheuttamaa pelkoa.  

Sekä Lappalainen (2002:127) että Heta Pyrhönen (Pyrhönen 1999:21 -22) jakavat 

rikoskirjallisuuden neljään genreen. Ne ovat perinteinen arvoitusdekkari (olisinpa-vain-tiennyt eli 

Had-I-but-Known) eli klassinen salapoliisikirja, kovaksikeitetty eli hard-boiled dekkari, 

poliisiromaani ja neljäntenä postmodernidekkari eli metafiktiivinen rikosromaani. 

Arvoitusdekkarissa on mysteeri, joka selviää monien jopa väärien johtolankojen ja monimutkaisten 

vaiheiden jälkeen.  Kovaksikeitetyissä dekkareissa pääpaino on usein kadonneen henkilön 

jäljittämisessä ja moraalisissa pohdinnoissa.  Poliisiromaani kuvaa poliisin arkipäiväistä toimintaa, 

poliisien keskinäisiä suhteita ja ennen kaikkea poliisien suhdetta rikollisiin ja rikoksiin.  

Postmodernirikoskirjallisuus on usein kielellisesti leikittelevä, metafiktiivinen teos, antidekkari tai 

analyyttinen teos, jossa teksti on itsessään arvoituksen ratkaisu (Pyrhönen 1999:21–22.).   

Jako neljään alalajiin ei ole kiistaton.  Esimerkiksi Julian Symons (1972:226) jakaa 

rikoskirjallisuuden vain kahteen ryhmään eli salapoliisikertomuksiin ja rikosromaaneihin. Myös 

Richard Alewyn jakaa rikoskirjallisuuden kahteen lajiin. Alewyn mukaan uusimmassa 

kirjallisuustutkimuksessa ei olla kiinnostuneita siitä, mistä romaani kertoo, vaan miten se asian 

kertoo.  Alewynin (1985:160) mukaan rikosromaani kertoo rikoksen tarinan ja salapoliisiromaani 

kertoo tarinan rikoksen ratkaisusta. Salapoliisiromaanin ja rikosromaanin ero on siis muodossa eikä 

sisällössä. 
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Myös Kai Ekholm (1985:93-95) hahmottelee rikoskirjallisuuden jakoa, mutta hän 

jakaa Lappalaisesta, Pyrhösestä ja Symonsista poiketen rikoskirjallisuuden seitsemään alalajiin. 

Hänen mukaansa rikoskirjallisuus voidaan jakaa arvoitusdekkareihin eli palapelidekkareihin, 

kovaksikeitettyihin dekkareihin, poliisiromaaneihin, historiallisiin dekkareihin ja vakoojatrillereihin 

sekä käänteisiin dekkareihin, joista voidaan vielä löytää kaksi alalajia eli rikosromaanit ja 

psykologiset trillerit.  

Käytän Pyrhösen ja Lappalaisen rikoskirjallisuuden tapaa ryhmitellä rikoskirjallisuus 

neljään genreen. 

  

2.2.1 Arvoitusdekkari  

Arvoitusdekkari, palapelidekkari eli whodunit–alalaji muotoutui varsinaisesti 1920-

1930-luvulla (Ruohonen 2005:86). Perinteinen salapoliisiromaani on arvoitusdekkari. Kaava on 

usein yksinkertainen: kuka teki, miksi, miten, missä teki ja milloin – teoksen alussa tapahtuu murha, 

johon etsitään motiivia ja ratkaistua. Vaikka kaava on selkeä, kieli ja ilmaisu voivat olla runsasta, 

jopa rehevää.  Usein arvoitusdekkari sijoittuu ylemmän keskiluokan miljööseen ja rikoksen 

ratkaisijana esiintyy sivistynyt, keskiluokkainen henkilö.  Tähän genreen kuuluu usein myös 

suljetun huoneen mysteeri. (Ruohonen 2005:86.)     

Arvoitusdekkari keskittyy usein etsivän ympärille, ja kerronta tapahtuu yleensä hänen 

kauttaan. Etsivänä voi toimia poliisi, salapoliisi tai utelias eläkeläinen. Etsivä on tarinan subjekti. 

Lukijan päättelykyky joutuu koetukselle tarinan edetessä. Teoksessa annetaan pieniä vihjeitä 

syyllisestä, vaikka tarkoituksena on osin hämätä ja hämmentää lukijaa. Arvoitusdekkari on kuin 

palapeli. Kokonaisuus on aukoton, eikä etsivä ole tyytyväinen ennen kuin viimeinenkin pala on 

löytynyt.  

Suomalaisen arvoitusdekkarin tapahtumapaikkana on usein rauhallinen, idyllinen 

maaseutu. Maantieteellisesti tarkasteltuna Pohjanmaa, Satakunta ja Savo ovat suosittuja 

ympäristöjä. Maalaismaiseman kuvauksessa on nähtävissä myös tiettyjä yhteneväisyyksiä: 

vuodenaika on yleensä kevät tai kesä, jolloin luonto kukoistaa. Metsästä ja puustosta erityisen usein 

mainitaan koivut ja lehtipuiden kautta pystytään välittämään tietoa vuodenajoista ja erityisesti kesän 

kulusta. Tyypillinen alkutilanne on kaupunkilaistuneen suomalaisen paluu maalle kesämökille 

järven rantaan. (Mahlamäki 1994:121.)   

Idyllinen maaseutu on rikospaikkana muun muassa Eeva Tenhusen rikosromaanissa 

Kuolema savolaiseen tapaan (1976). Viinamäen kylä on savolainen kyläyhteisö, oma rajattu 

maailmansa, jossa neljän sukupolven takaiset tapahtumat ovat ihmisten muistissa ja jo ammoin 

tapahtuneet vaikuttavat kyläläisten toimintaan ja toiminnan motiiveihin. Tavallaan Viinamäen kylä 
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on suljettu huone.  Elämänrytmiä säätelevät kylvövuoden tapahtumat ja säiden vaihtelut. Maisemaa 

kuvaa kesän vehreys ja aurinkoiset päivät. Luonnon avulla kuvataan ilmapiiriä, jossa korostuu 

savolainen huumori ja elämän asenne.   

Pirkko Arhipan Poikien joukossa tyttöjen joukko on tyhjä (1973) -teoksen miljöö on 

satakuntalainen maalaiskylä ja teemana peruskoulun tuleminen.  Lähestymistapa peruskouluun on 

kriittinen ja teos on esimerkki yhteiskunnallisesti kantaaottavasta arvoitusdekkarista. Mahlamäen 

väitteestä poiketen syys- ja talvisää toimivat tunnelmaa luovana ja kuvaavana elementtinä. 

Syksyisellä säällä ja maisemalla kuvataan opettajien ahdistusta: henkilöhahmojen mielentilaa 

verrataan vuodenaikaan ja säiden vaihteluun. 

Leena Lehtolaisen henkilöhahmo komisario Marja Kallio seikkailee Espoossa, mutta 

se ei ole poikkeus arvoitusdekkarin maalaismaisemasta.  Lehtolaisen teosten miljöö on muun 

muassa Nuuksion kansallispuisto ja Espoon Suvisaaristo, joten Lehtolaisenkin ympäristö on 

maalaismainen – Suomen asukasluvultaan toiseksi suurimmassa kaupungissa. 

Arvoitusdekkareiden henkilöhahmot kuuluvat usein ylä- tai ylempään keskiluokkaan 

(Mäkelä 1994:112). Muun muassa Tenhusen sankaritar Liisa on opettaja ja hänen miehensä on 

rikospoliisien päällikkö.  Lehtolaisen Marja Kallio on poliisin päällikkövirassa ja hänen miehensä 

on yliopiston tutkija.  

     

2.2.2 Kovaksikeitetty dekkari 

Yhdysvalloissa syntyi 1920-luvulla niin sanottu kovaksikeitetty salapoliisiromaanilaji 

eli hard-boiled dekkarit (Huhtala 1986:80). Kovaksikeitetyssä dekkarissa sankari-etsivä taistelee 

yhteiskunnallista pahuutta ja korruptiota vastaan. Perusasetelmassa on yksinäinen, rehellinen ja 

korkeamoraalinen etsivä, joka kohtaa korruptoituneen yhteiskunnan. Kovaksikeitetyissä dekkareissa 

kerronta toteutuu etsivä-sankarin seikkailumuotoisena taisteluna yhteiskunnassa vallitsevaa 

pahuutta ja korruptiota vastaan. (Pyrhönen 1989:19, Ruohonen 2005:46)  

Kovaksikeitetyissa dekkareissa on enemmän jännitystä kuin mysteereitä. Ne ovat 

vauhdikkaita seikkailuja, joissa lukija voi jännittää sankarin puolesta.  Etsiväsankari on harvoin 

ulkoisiltaan piirteiltään menestyjä, vaan hän on kyyninen yhteiskuntakriitikko. (Pyrhönen 1989:20)  

Kovaksikeitetyille dekkareille on tyypillistä minä-kerronta. Kovaksikeitetyn dekkarin 

kieli ja tyyli ovat riisuttua, tiivistä ja iskevää. Rikollisuus kuvataan yhteiskunnan rakenteisiin 

liittyvänä, ei yksilön ominaisuutena. Rikokset asetetaan yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin yhteyksiin, 

ja täten pyritään ratkaisemaan niiden yleisen uskottavuuden ongelmaa. Etsivä kuvataan toiminnan 

mieheksi, joka elää suurkaupungin vilinässä. (Mahlamäki 1994:132).  Arvoitusdekkareissakin on 

usein minä-kerrontaa, mutta niiden kieli ja ilmaisu eivät ole tiivistä, vaan kuvailevaa.  
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Ruohosen (2005:46) mukaan kovaksikeitetty salapoliisiromaani on maskuliininen.  

Naiset kuvataan usein petollisiksi, kurvikkaiksi ja himokkaiksi vaaleaveriköiksi, joilla on myös 

petollinen luonne (Pyrhönen 1989:22). Maskuliinisuus rikoskirjallisuudessa näkyy mielestäni muun 

muassa naispuolisten henkilöhahmojen ohuutena. Miespuoliset henkilöhahmot kuvataan usein 

monipuolisemmin kuin naispuoliset hekilöhahmot.   

 

2.2.3 Poliisiromaani  

Poliisiromaani kuvaa rikoksen tutkimista poliisin kannalta, poliisi on tarinan subjekti. 

Päähenkilönä on tunnettu poliisi, esimerkiksi Matti Yrjänä Joensuun Timo Harjunpää. 

Poliisiromaani on realistinen ja yhteiskuntakriittinen rikoskirjallisuuden laji, jossa käsitellään 

poliisin arkipäiväistä toimintaa, poliisien välistä vuorovaikutusta sekä poliisien ja rikollisten välisiä 

suhteita. (Ruohonen 2005:89)  

Tapahtumat sijoittuvat kaupunkimiljööseen: lähiöihin ja kaduille. Väkivaltaa kuvataan 

kaunistelematta, mutta harvoin väkivallalla Ruohosen (2005:95) mukaan mässäillään. 

Avainasemassa on henkilökuvaus. Tarkasteltavana ovat tavallisen ihmisen asema, inhimilliset 

heikkoudet ja syyt, jotka tekevät hänestä rikollisen. Teon motiivit ja seuraukset ovat 

kiinnostavampia kuin itse teko. (Ruohonen 2005:95) 

Poliisiromaani saattaa pitää johtolankoja salassa henkilöhahmoilta, mutta lukija 

saattaa tietää syyllisen.  Poliisi ei tiedä syyllistä, joten kyse on siitä, kykeneekö poliisi ratkaisemaan 

rikoksen. Poliisiromaani kertoo, kuinka rikos selvitetään, ei niinkään kuvaa rikosta.  Juoni liikkuu 

sekä rikostutkinnan että rikoksia suunnittelevien ja toteuttavien rikollisten välillä ja tästä 

kaksitasoisuudesta syntyy usein juuri teosten jännitys.  Teos selvittää poliisitutkinnan etenemistä 

sekä niitä asioita, joita tutkinta tuo tutkijoiden välisiin suhteisiin ja heidän asenteisiinsa rikollisia 

kohtaan.  (Pyrhönen 1999:22). 

 

2.2.4 Moderni dekkari 

Lappalaisen (2002:126-127) mukaan neljäs rikoskirjallisuuden luokka on kielellä leikittelevä 

postmoderni dekkari, jossa teksti itsessään voi olla arvoituksen ratkaisu.  Pyrhönen (1991: 21-22) 

määrittelee neljättä kirjallisuuden ryhmää metafiktiiviseksi dekkariksi, antidekkariksi tai 

analyyttiseksi dekkariksi.  Postmoderni tai metafiktiinen rikoskirjallisuus korostaa yhteiskunnan 

pirstaleisuutta, jossa tulkinnalla, ymmärtämisellä ja jäsentämisellä on oleellinen osansa. Ruohonen 

(2005:94) väitöskirjassaan siteeraa Peter Nusseria, jonka mukaan modernissa, metafiktiisisessa 

rikoskirjallisuudessa huomio kiinnittyy erikseen rikostutkijoiden, uhrien ja rikollisten näkökulmaan.   
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Maj Sjöwallin ja Per Wahlöön teokset loivat perustan uudenlaiselle rikosromaanille.  

Sjöwall ja Wahlöön Komisario Beck –sarja on ollut skandinaavisen rikoskirjallisuuden historian 

kehutuin ja kiistellyin. Sjöwallin ja Wahlöön mukaan kyse ei olekaan dekkareista, vaan teokset ovat 

tarinoita rikoksesta. He kokevat rikosta tärkeämmäksi yhteiskunnallisen kritiikin esittämisen 

kiinnostavassa muodossa. (Haasio 1994:171). Nusserin mukaan (Ruohonen 2005:94) Komisario 

Beck –teoksissa painottuu rikostutkijoiden näkökulma, uhrisuuntautuneisuus näkyy esimerkiksi 

Boileaun ja Narcejacin teoksessa Pimeän kasvot (1963) ja rikollisnäkökulma muun muassa Patricia 

Highsmithin teoksissa (Ruohonen, 2005:95).   

Vuonna 1972 Jury-lehdessä Sjöwall ja Wahlöö julkaisivat oman kirjallisen 

julistuksena.  He tekivät pesäneron perinteiseen arvoitusdekkarin ja oman rikoskirjallisuutensa 

välillä.  Kirjailijat ilmoittivat tavoitteekseen porvarillisen yhteiskunnan kritiikin, sillä 

rikoskirjallisuus tarjosi heidän mukaansa siihen oivat puitteet ja se kiinnosti lukijoita enemmän kuin 

sosiologinen analyysi.  Tekijöiden tavoitteena oli kirjoittaa psykologisesti uskottavaa, sosiologisesti 

analyyttistä ja kantaaottavaa kirjallisuutta.  ”Rikos on yhteiskunnallinen ilmiö, joka heijastelee sen 

valtarakenteiden sortomekanismeja”, totesivat Sjöwall ja Wahlöö.  (Haasio 1994:172)  

Sjöwall ja Wahlöö kritisoivat perinteistä rikoskirjallisuutta epärealistisuudesta ja 

moniarvoisuuden puutteesta.  He väittivät, että erityisesti ruotsalaisissa dekkareissa yhteiskunta on 

kuvattu  porvarillisesta, omistamisen näkökulmasta.  Sjöwallin ja Wahlöön aiheina olivat 

kapitalismin kritiikki, yhteiskunta ja rikos, virkavallan asema ja väkivallaton vastarinta, jotka 

yhdistyvät toimivaan miljöön ja aikakauden kuvaukseen.  (Haasio 1994:173)  

Sjöwall ja Wahlöö aloittivat Ruotsissa modernin rikoskirjallisuuden aallon.  Samalla 

linjalla jatkaa ainakin Hennig Mankell (1948-). Ruotsalaisen Hennig Mankellin komisario 

Wallanderin henkilöhahmolla on elämänsä myös työn ulkopuolella – avioliitto, avioero, tytär ja 

tyttären ura poliisina. Modernissa rikosromaanissa rikostutkijan minuus syntyy 

elämänkaariajattelun kautta (Ruohonen 2005:99).   

Suomalaisista rikoskirjalijoista elämänkaariajattelua edustaa muun muassa Leena 

Lehtolaisen henkilöhahmo Maria Kallio, joka tutustuu mieheensä ensimmäisessä teoksessa, menee 

naimisiin, saa lapsia, käy lenkillä ja pyrkii rakentamaan elämäänsä myös työn ulkopuolella. Vaikka 

Leena Lehtolaisen teokset on yhdistelmä perinteistä arvoitusdekkaria suljettuna tilana, 

poliisiromaania henkilöhahmon ammatin kautta ja myös kovaksikeitettyä dekkaria väkivaltaisuuden 

tai sen pelon muodossa. Lehtolainen yhdistää modernissa rikosteoksissaan siis kaikkia 

rikoskirjallisuuden alalajeja tuoden myös syvyyttä henkilöhahmojensa minuuteen.  

 

. 
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3 Henkilöhahmojen kuvaus ja tulkinta 

Henkilöhahmot ovat kaunokirjallisuuden peruselementti.  Henkilöhahmo voidaan 

määritellä ”ihmiseksi, jota kirjallisuudessa kuvataan”, mutta henkilöhahmoa ei voida sellaisenaan 

pitää ihmisenä. Hahmo on aineeton, ja se koostuu sanoista ja lauseista, elää vain tarinassa, omassa 

kontekstissään.  Henkilöhahmot ovat samanaikaisesti sekä henkilöitä että rakenteen osia.  Ne 

kuljettavat tarinaa, ja ne ovat tarina. Lisäksi hahmojen ja toiminnan välillä on riippuvuussuhde. 

Henkilöhahmo on siis ihmisenkaltainen ja ihmistä esittävä hahmo (Käkelä-Puumala 2003:241) 

Esimerkiksi psykologisissa romaaneissa etualalle nousee kuvattava henkilö, mutta 

scifi-kirjallisuudessa pääosassa on toiminta.  Rikoskirjallisuudessa rikoksen selvittämisellä eli 

toiminnalla on tärkeä rooli, mutta tarina on henkilöhahmojen kertomaa, kokemaa ja ratkaisemaa.  

(Kantokorpi ym 1990: 120, Rimmon-Kenan 1991:48-49) 

Kirjallisuudentutkimuksessa henkilöhahmo nähdään osana tekstin kokonaisuutta ja 

henkilöhahmoja voidaan analysoida vain omassa ympäristössään. (Kantokorpi ym 1990:119) 

Henkilöhahmoa ei voi irrottaa tarinasta, sillä henkilöhahmon dialogilla, ajattelulla ja toiminnalla 

kuljetetaan tarinaa.  

Henkilöhahmoja kuvataan joko suoraan tai epäsuorasti draamallisen dialogin avulla.  

Suoraa kuvausta on kertojan kuvaus henkilöhahmon luonteesta ja piirteistä, sen sijaan epäsuoraa 

kuvausta eli dialogia ovat esimerkiksi henkilöhahmojen keskustelut, kommentit ja vuorovaikutus 

muiden henkilöhahmojen kanssa. 

 

3.1 Henkilöhahmojen subjekti, identiteetti ja minuus 

Henkilöhahmoja kuvataan ja heidän persoonaansa avataan sekä kirjallisuustieteessä 

että tavallisessa kielenkäytössä usein käsitteillä minuus, identiteetti tai subjekti. Ihminen on 

subjekti, oman elämänsä tekijä.  Luonto, ympäristö, muut ihmiset ja eläimet ovat ihmishahmolle 

objekteja eli subjektin tekemisen kohteita. (Lehtonen 1994:18).  Henkilöhahmo tekee, kertoo ja 

toimii.  

Minuus on subjektin henkilökohtainen ominaisuus.  Minuus elää ja kehittyy 

vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa.  Minuus on ainutlaatuista, se on omaa kokemusta ja sinällään 

pysyvää (Ruohonen 2005:65).  Henkilöhahmon subjekti kokee, analysoi tai pohtii: kokemus, 

pohdinta ja analysointi kuvaavat henkilöhahmon minuutta.    

Identiteetti on riippuvainen sosiaalisesta ja kulttuurisesta yhteydestä.  Minuus on aina 

sama, mutta ihmisen ja erityisesti ihmishahmon identiteetti vaihtelee eri tilanteissa ja yhteyksissä 

(Fokkema 1991: 70).  Henkilöhahmolla on erilaisia identiteettejä, kuten ammatti-identiteetti, 

sukupuoli-identiteetti tai kansallisuusidentiteetti. Identiteetti Mikko Lehtosen (1994:94) mukaan on 
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kertomuksia, tarinoita ja historioita.  Ne ovat siis aina omalla tavallaan keskeneräisiä, joita tehdään, 

kerrotaan ja tuotetaan – niitä ei löydetä valmiina ja napata käyttöön.  Identiteetti rakentuu 

muistoille, kokemuksille ja uskomuksille. (Lehtonen 1994:94).  Henkilöhahmon identiteetti syntyy 

ja kuvataan vuorovaikutuksessa muiden henkilöhahmojen kokemusten kautta.   

Henkilöhahmon subjekti viittaa siis toimijaan, henkilöhahmon identiteetti toimijaan 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja minuus puolestaan psykologiseen, päänsisäiseen toimintaan. 

(Ruohonen 2005:65, Lehtonen 1994:18, Fokkema 1991:70, Käkelä-Puumala 2003:243)  

Ruohonen (2005:97-98) väittää, että perinteisessä arvoitusdekkarissa 

henkilöhahmojen identiteetit ovat yksinkertaisia, pysyviä ja kiinteitä. Jos rikollisen tai rikoksen 

uhrin identiteetti vaihtuu, muutoksen syynä on usein väärä henkilöllisyys.  Väärä henkilöllisyys on 

yksi yleisimpiä arvoitusdekkareiden motiiveista. (Ruohonen 2005:97-98).   

Subjektin avulla voidaan tarkastella tekstin puhuvaa subjektia ja tarinan subjektia 

erillisinä kielellisinä asemina (Käkelä-Puumala 2003:244).  Puhuva subjekti on kertoja ja tarinan 

subjekti on henkilöhahmo.  Reijo Mäki käyttää runsaasti subjektin vaihtamista.  Hän vaihtaa 

subjektia sekä viedäkseen tarinaa eteenpäin että kuvatakseen henkilöhahmoja.    

 

3.2 Henkilöhahmojen pinnallisuus ja syvällisyys 

E.M. Forster jakaa henkilöhahmot litteisiin (flat) ja täyteläisiin tai pyöreisiin (round).  

Litteä henkilöhahmo on usein karikatyyrinen, koominen, pinnallinen ja kaavamainen 

henkilöhahmo, jonka toiminta on ennalta arvattavaa.  Litteät henkilöhahmot toimivat 

yksinkertaisimmillaan yhden ominaisuuden varassa, eivätkä ne kehity tarinan edetessä. (Forster 

1969:65) 

Täyteläinen henkilöhahmo on monitasoisempi kuin litteä. Se kehittyy tarinan edetessä 

ja ilmentää useampia ominaisuuksia. (Forster 1969:66) Litteä henkilöhahmo kuvataan usein 

adjektiiveillä ja olemisella, mutta täyteläinen eli pyöreä henkilöhahmo on monitasoisempi ja 

kuvataan usein tekemisen kautta. Pyöreän henkilöhahmon ominaisuuksiin kuuluu myös 

vakuuttavuus: se kykenee yllättämään lukijan, mutta säilyttää silti uskottavuutensa.  

Forsterin klassista henkilöhahmojen jakoa litteisiin ja täyteläisiin hahmoihin on 

kritisoitu.  Muun muassa Slomith Rimmon-Kenan pitää jakoa keinotekoisena.  Rimmon-Kenanin 

mukaan jako on toki ollut aikanaan uraauurtava, mutta jyrkällä erottelulla sivuutetaan vivahteet 

henkilöhahmojen välillä.  Henkilöhahmo voi olla joko yksiulotteinen ja kehittyvä tai moniulotteinen 

ja muuttumaton.  (Rimmon-Kenan 1991:54) 
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Kolmas tapa luokitella henkilöhahmoja on luokitusten sijasta sijoittaa henkilöhahmot 

jatkumolle. Jatkumot voivat olla kompleksisuus, kehittyvyys ja sisäisen elämän kuvaus (Rimmon-

Kenan 1991: 55) Tällainen jako tekee paremmin oikeutta henkilöhahmojen monitasoisuudelle.    

 

3.3 Henkilöhahmojen nimet 

Teoksen henkilöhahmoille annetut nimet eivät ole merkityksettömiä eivätkä 

yhdentekeviä.  Nimetyn henkilön nimiin on helppo koota inhimillisiä piirteitä (Kantokorpi ym 

1990:121). Henkilökeskeisissä, psykologisissa romaaneissa henkilön ja nimen ykseys korostuu 

(Kantokorpi ym 1990:121).  Teoksen kuvaukset henkilöhahmojen toiminnasta, puheesta tai 

olemuksesta voivat saada vahvistusta nimi- ja maisema-analogiasta (Rimmon-Kenan 1991:87). 

 

4 Suomalaisen proosan suuri traditio 

4.1 Perusta 

Suomenkielinen proosa ja sen suuri traditio alkavat Aleksis Kiven Seitsemästä 

veljeksestä.  Suomalaisen proosan tradition edeltäjänä pidetään Johan Ludvig Runebergiä.  

Runeberg kirjoitti tosin ruotsiksi ja runomittaisesti, mutta hänen tematiikkansa, ihmiskäsityksensä, 

miljöökuvauksensa ja henkilöhahmonsa edustavat samaa proosan traditiota.   J.L.Runeberg on 

kustavilaisen ajan ja romanttis-idealistisen aatevirtauksen edustaja, joka kirjoitti muun muassa 

eeppisen runonsa Hirvenhiihtäjät  40 vuotta aiemmin kuin Aleksis Kiven Seitsemän veljestä 

ilmestyi.  Seitsemän veljestä julkaistiin vuonna 1870. (Laitinen 1984: 12, 24-27)  

Suomalaisen proosan suuren tradition kasvualustana ovat 1800-luvun suuret aatteet eli 

kansallisuusaate ja liberalismi. Kansallisuusaatteessa identiteetti rakentuu kielestä ja kulttuurista. 

Liberalismi nousee holhousta vastaan ja puolustaa itsemääräämisoikeutta. Liberalismin tärkein 

periaate on sanan, mielipiteen ja kokoontumisen vapaus. Kansallisuusaate ja liberalismi yhtyivät 

1850-luvulla kansallisliberalismiksi. (Murtorinne 1985:11-14). 

Suomalaisen proosan traditio syntyi kirjallisessa ympäristössä, jossa oli vaikutteita 

Snellmanin kansalliskirjallisuus-ajattelusta (Laitinen 1984:59), 1800-luvun Turun romantiikan 

jälkimainingeista (Laitinen 1984:45) ja 1800-luvun loppupuolen realistien ajattelusta (Laitinen 

1984:27).  Suomalaisen proosan traditiossa käsitellään ennen kaikkea aihepiiriä, henkilöhahmojen 

suhdetta luontoon, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan (Laitinen 1984:24).  Suomalaisen proosan suuri 

traditio ei sisällä yhteisiä ja yleisiä kriteereitä proosan kielestä eikä ilmaisun muodosta.   

Suomalaisen proosan tradition varsinainen kausi on Laitisen mukaan Kivestä Linnaan 

(Laitinen 1984:25).  Toki traditio jatkuu ja kehittyy jatkuvasti.  
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4.2 Kriteerit   

4.2.1 Maaseutu 

Suomalaisen proosan miljöö on metsä ja maaseutu, harvaanasuttu kyläyhteisö 

itärajalla tai Pohjois-Suomessa.  Henkilöhahmoille vilkas asutustaajama on pelottavakin tai ainakin 

vieras toimintaympäristö. (Laitinen 1884:12-13).  Maiju Lassilan Tulitikkuja lainaamassa (1910) 

huumori rakentuu sille, että verkkaiset maalaisisännät joutuvat urbaaniin ympäristöön ja 

kaupunkilaiset pitävät itseään hienompina ihmisinä.  Ilmari Kiannon Ryysyrannan Jooseppi (1924) 

elää itärajan tuntumassa tiettömien taivalten takana. 

Miljöönä on maaseutu ja luonto läsnä.  Useimmiten jotenkin käsitellään 

henkilöhahmojen luontosuhdetta (Laitinen 1984:24).  Luontosuhde on läheinen, mikä näkyy siinä, 

että luonto on personalisoitu ystäväksi, kanssakulkijaksi, kumppaniksi tai viholliseksi.   Kuten J.L. 

Runebergin Saarijärven Paavoa (1830, suomennos 1845) luonto koettelee, muttei hylkää kunhan 

Paavo luottaa Jumalaan ja panee petäjäistä leipäänsä.   

Henkilöhahmon suhdetta luontoon kuvaa parhaimmillaan Timon laulu Seitsemässä 

veljeksessä: ”Makeasti oravainen  / makaa sammalvuoteessansa./ Sinnepä ei hallin hammas/ eikä 

metsämiehen ansa / ehtineet milloinkaan”(Seitsemän veljestä, 1870). 

 

4.2.2 Ihmiskäsitys 

Proosan ihmiskäsitys on demokraattinen, mikä ilmenee useimmiten sekä 

henkilöhahmojen kuvauksessa että henkilöhahmojen ihmikäsityksenä.  Ihmisellä on aina arvonsa 

riippumatta ihmisen varakkuudesta tai syntyperästä.  Esimerkiksi Kivi kuvaa veljeksiä tasa-

arvoisesti kuin samalta tasolta: hän on läsnä veljien elämässä, ei opettamassa tai saarnaamassa, vaan 

kuvaamassa tapahtumien ja henkilöhahmojen ajattelua ja toimintaa (Laitinen 1984:15).   

Aikalaisten kritiikki paheksui sitä, että Aleksis Kivi kuvasi ”sivistymättömiä, 

primitiivisiä ja sosiaalisesti kehittymättömiä ihmisiä”.  Vaikka henkilöhahmoja ei moralisoida, he 

voivat kuitenkin joutua kriittisen tarkastelun kohteeksi. (Laitinen 1984:15)  

 

4.2.3 Antisankari 

Suomalaisen romaanin sankari on usein antisankari: sankari nousee kansan syvistä 

riveistä, pukeutuu arkivaatteisiin ja saattaa olla röyhkeä, raakalainen, jopa epäsympaattinen.  

Tarinan jännite rakennetaan sankarin vuorovaikutustaitojen heikkoudelle - sankari saattaa olla 

kommunikatiivisesti täysin epäpätevä (Laitinen 1984:16).  

Esimerkiksi Ilmari Kiannon teoksessa Ryysyrannan Jooseppi (1924) Jooseppi 

Kenkkunen uskoo, että ”kurjuudesta ei nousta rehellisin keinoin. Kierrä hiukan kieroa lakia, äläkä 
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päästä pakkorikosta omalletunnollesi, niin elät iloksesi”.  Suomalaisessa proosassa on sosiaalista 

vastakkainasettelua: köyhyys tuo usein jopa vapautta, ei tarvitse kantaa vastuuta.  Köyhyyden 

ilmentymät ovat moninaisia, mutta ilmenemismuodot eivät ole vain lohduttomia.  (Laitinen 

1984:19) 

 

4.2.4 Oikeudenmukaisuus 

Suomalaisen kirjallisuuden suureen traditioon kuuluu saumattomasti myös 

oikeudenmukaisuus, joka useimmiten on tulkittavissa teosten henkilöhahmojen suhteesta 

yhteiskuntaan, valtiovaltaan ja kanssaihmisiin (Laitinen 1984:25).  Yksilön ja yhteiskunnan suhteen 

ristiriitaisuus on sekä aihe että osa henkilöhahmojen kuvausta.  Esimerkiksi Ilmari Kiannon 

Punainen viiva (1909) käsittelee Topin ja Riikan suhdetta yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen: 

”päästään vetämään punainen viiva”.  Täällä Pohjantähden alla (1959, 1960, 1961) –triologiassa 

käsitellään  vahvasti torppareiden vapauttamista, vuoden 1918 tapahtumia  ja Suomen 

itsenäistymistä. 

 

4.2.5 Huumori 

Suomenkielisen kansankuvauksen tyyli on humoristinen realismi (Laitinen 1984:25). 

Huumori ilmenee usein henkilöhahmojen vuorovaikutustilanteissa, dialogissa.  Teosten ja erityisesti 

teosten henkilöhahmojen rohkea kielenkäyttö on ollut yksi suomalaisen kirjallisuuden kritiikin aihe 

Kiven Seitsemästä veljeksestä Hannu Salaman Juhannustanssien (1964) kautta nykypäivän 

kirjallisuuteen. 

Huumori kansankuvaukseen tulee toisaalta usein juuri koomisesta ja onnettomasta 

kosinta- tai kaupunkimatkasta. Klassisimmat lienevät juuri Kiven Seitsemän veljestä (1870), 

Nummisuutarit (1864), Kihlaus (1866), Runebergin Hirvenhiihtäjät (1832), Maiju Lassilan 

Tulitikkuja lainaamassa(1940), Juhani Ahon Rautatie(1884), Sillanpään Hurskas kurjuus (1918).  

Toisaalta humoria luovat koomiset henkilöhahmot ja heidän pohdintansa.  ”Toiminnassaan, 

tärkeilyssään, itsekeskeisyydessään ihminen on humoristinen hahmo”. (Laitinen 1984:21) 

 

4.2.6 Tematiikka 

Laitinen (1984:25) ei varsinaisesti kytke teemaa suomalaiseen suureen traditioon.  

Mielenkiintoinen on kuitenkin Laitisen artikkeli, jossa hän pohtii Runebergin tematiikkaa. 

Runebergin tuotannossa on nähtävissä selvästi kolme yleistä teemaa.  Nämä aiheet ovat kosioretki, 

epäonnistunut kaupunkimatka ja korkealta mäeltä avautuva näkymä (Laitinen 1984:30), jotka ovat 

varsin yleisiä koko suomalaisen proosan traditiossa. 
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Muun muassa Johannes Salminen on kritisoitunut Laitisen listaa suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden tradition kriteereistä.  Salminen väittää sen olevan 1970-luvun konsensusajan 

tuote, jolla ei ole tekemistä todellisen kirjallisuustutkimuksen kanssa (Mäkelä 1986:114).   

 

5 Reijo Mäki ja hänen tuotantonsa 

Ekonomi Reijo Mäki (1958-) työskenteli Postipankissa kymmenisen vuotta ennen 

kuin hän ryhtyi täysipäiväiseksi kirjailijaksi.  Mäki on valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta ja 

asunut monen vuoden ajan Turussa, vaikka syntyjään hän on satakuntalainen.  Turku on useimmiten 

hänen teostensa miljöönä, tapahtumapaikkana on Turku ja sen monet ravintolat.  Vares-tarinoiden 

teema sivuaa usein talousrikollisuutta, joka on Mäelle tuttua sekä aihepiirinsä että oman 

työkokemuksensa kautta, vaikka hän jyrkästi kieltää olevansa Jussi Vareksen näköinen tai tapainen 

henkilö.  Mäen henkilöhahmo yksityisetsivä Jussi Vares vanhenee ja viisastuu teosten myötä, 

ensimmäisissä tarinoissa Jussi Vares on noin 30-vuotias, mutta analysoimissani teoksissa Jussi on jo 

40-kriisissä.   

Mäki aloitti esikoisteoksensa Enkelipölyä kirjoittamisen työnsä ohessa. Tukholman 

alamaailmasta, sen huumekauppiaista ja katutytöistä kertova kirja ilmestyi vuonna 1985.  

Enkelipölyssä ei ole mukana Vareksen henkilöhahmoa.  

Moukanpelissä (1986) Mäki esittelee turkulaisen sankarinsa, yksityisetsivä Jussi 

Vareksen. Vares on oikeustieteen opintonsa keskeyttänyt ylioppilas, jonka elämässä on alkoholia, 

naisia ja epämääräisiä toimeksiantoja. Vareksen ensimmäinen tehtävä on tavallinen, jokapäiväinen 

varjostuskeikka. Juttu mutkistuu ja henkilöhahmoja kuolee. Teoksessa matkustetaan junalla 

Hollannin ja Ranskan läpi Espanjan helteisiin. 

Satakieli lauloi yöllä (1987) sijoittuu pörssiyhtiöiden maailmaan. Kulutusjuhlan kulta-

aikoina ilmestyneessä teoksessa talousrikokset, taloudellinen vallankäyttö ja osakekaupat ovat 

ajankohtaisia. Kymmenen pankkivuoden aikana Mäki sanoo keränneensä kirjoihinsa sellaisen 

"konnagallerian", että se riittää vuoteen 2020 asti (www.otava.maki, 10.5.2004). 

Marraskuu on musta hauta (1988) –teoksen  lähtökohta on samanlainen kuin 

esikoisessa Enkelipölyä, mutta nyt Vares lähtee Viroon. Varekselle sen piti olla yksinkertainen 

keikka, jolla hän hankkii todisteita asiakkaansa avioeroa varten. 

Sukkanauhakäärmettä (1989) pidetään Reijo Mäen parhaimpana dekkarina. Juoni 

eteneekin sujuvasti ja vauhti pysyy kontrollissa. (www.koulukanava.fi/aidinkieli/ 

kirjallisuus/dekkari/maki, 10.5.2004) Henkilöt ovat stereotyyppisiä ja kliseisiä: ulkomaalainen 

kapakkapianisti on niljakas naistennaurattaja, rockia kuuntelevat pitkätukat ovat huumausaineiden 

käyttäjiä ja isolihaksinen bodari on älyllisesti lahjaton. Vareksen boheemielämä ja kevyt naljailu 

http://www.otava.maki/
http://www.koulukanava.fi/aidinkieli/%20kirjallisuus/dekkari/maki
http://www.koulukanava.fi/aidinkieli/%20kirjallisuus/dekkari/maki
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tuovat kirjaan raikasta huumoria. Teoksen tapahtumat sijoittuvat Turkuun, turkulaisia kadut ja 

ravintolat ovat miljöönä.  

Mäen seuraava dekkari Jäätynyt enkeli (1990) on laveasanaista ilmaisua, josta teosta 

onkin sekä kehuttu että moitittu. Teos on selkeästi Sjöwall-Wahllöön tapaan yhteiskuntakriittinen. 

Jäätynyt enkeli (1990) ja Mullan maku (2000) eivät ole kovaksikeitettyjä dekkareita perinteisessä 

merkityksessä, vaan ne ovat enemmän moderneja rikosromaaneja. Jäätynyt enkeli (1990) sijoittuu 

Poriin, jossa kaupungin päättäjäeliitillä on hallussaan valta ja raha, sen sijaan kaupungin taide-

elämällä ei ole valtaa eikä varallisuutta.  

Kuoleman kapellimestari (1991) jatkaa Mäen ”teos joka vuosi”  –tahtia, ja  tiivis 

julkaisutahti näkyy. Vauhti on yhtä kovaa kuin ennenkin, mutta tapahtumapaikat sijoittuvat 

Tukholmaan. Teoksesta käy ilmi, että Vares hallitsee sujuvasti myös ruotsin: hän on myynyt 

nuoruudessaan maanalaisen lippuja (spärrvakt).  Kuoleman kapellimestarissa väkivaltaa on 

runsaasti.  

Vares ja kaidan tien kulkijat (1992) rikkoo kovaksikeitetyn rikoskirjallisuuden 

tyylipiirteitä maalaismiljöönsä vuoksi. Vares seikkailee Pohjanmaalla Kaksoisvirranmaan pitäjässä, 

jossa nuori tyttö murhataan oudolla, rituaalisella tavalla. Mäki kuvaa maalaisyhteisöä ristiriitaiseksi. 

Miljöö on vaurasta, mutta henkinen maisema on hyvin ahdas ja ahdistava. Uskonnollinen yhteisö 

valvoo jatkuvasti yksilön käyttäytymistä, ja kaksinaismoraali on voimakasta. 

Tukholmalaispoliisi Sakari Roivas on henkilöhahmona kahdessa Mäen dekkarissa. 

Teoksessa Liian kaunis tyttö (1993) Roivas selvittää italialaisen ravintoloitsijan murhan. Teoksessa 

Kruunun vasikassa (1994) hän soluttautuu Tukholman alamaailmaan.  Roivas–teokset ovat 

poliisiromaaneja.   

Vareksen henkilöhahmo on mukana jälleen teoksessa Enkelit kanssasi (1995). Eräänä 

aamuna Vareksen ovelle ilmestyy poliisi kertomaan Vareksen yhtiökumppanin tulleen murhatuksi. 

Jussi ei muista kolmesta edeltävästä vuorokaudesta mitään, sillä Suomi oli hävinnyt jääkiekon 

maailmanmestaruuskisojen finaaliottelun ja asiaa on surtu viinan voimalla kolme vuorokautta. 

Vares joutuu selvittelemään ystävänsä ja yhtiökumppaninsa murhaa vapautuakseen itse 

murhaepäilyksistä. Jussilla menee poikkeuksellisen hyvin: hänellä on jopa uusi auto. 

Tatuoitu taivas (1996) on tulevaisuuteen sijoittuva teos. Kirjassa eletään kolmannen 

vuosituhannen alkua, maailmansota on pyyhkäissyt karttapallolta kokonaisia kansoja ja mantereita. 

Japani on taivaalla liitelevä pölypilvi, ja Euroopan reunat ovat kadonneet – Suomikin.   Teos ei 

mielestäni edusta Mäen parhaimmistoa, koska miljöökuvaus ja henkilöhahmot eivät ole aitoja. 

Kolmastoista yö (2001)–teoksessa Jussi Vares tutkii hautausurakoitsijan ja ystävänsä 

Moilasen vanhan isän naisseikkailuja.  Ruumisauton kuljettaja Moilanen epäilee isänsä nuoren 
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kauniin morsiamen olevan kiinnostunut miehestä vain rahan takia.  Vares kohtaa Vikingin 

laivaterminaalissa kaksoisolentonsa, irlantilaisen fyysikon. Kaksoisolento katoaa, mutta hänen 

laukkunsa jää Varekselle. Vares joutuu kansainvälisen rikosliigan kohteeksi. Vares huomaa myös, 

että hänen jo Pimeyden tangossa ollut tuttunsa Jaska "Kanada" Noro ei olekaan aivan tavallinen 

turkulainen.  Moilasen isän morsian paljastuu lesboksi.  Teos on Mäen kolmastoista, josta lienee 

nimikin. Tapahtumia, juonenkäänteitä ja seikkailuja on paljon ja niiden kuvaaminen on 

runsassanaista, joten kovaksikeitetylle dekkarille ominainen ilmaisun niukkasanaisuus ei toteudu.  

Aito turkki (2002) on kokoelma Mäen lehtiin kirjoittamia jännitystarinoita, ja Pitkä 

lounas (2002) ei ole Vares-dekkari, vaan henkilöhahmona on Vertti Hietanen.  

Huhtikuun tytöt (2004) on Vares-dekkari, jonka aihe oli ilmestyessään hyvin 

ajankohtainen.  Ei voi olla näkemättä yhteyttä Bodomjärven telttasurman oikeudenkäynnin ja 

Huhtikuun tyttöjen selvittämättömien murhien välillä.  Huhtikuun tytöt Aino Aaltonen, Teresa Sund 

ja Kikka Valasranta on surmattu 20 vuotta aiemmin eli keväällä 1983.  Murhiin on sekaantunut 

nouseva kunnallispoliitikkonainen, joka on nuoruudessaan toiminut kadonneiden tyttöjen 

sutenöörinä.  

Nuoruustango (2004) nostaa esiin vanhojen koulutovereiden kohtaamisen ja 

nuoruusmuistot.  Nuoruustangon nimestä nousi kohua, sillä Nuoruustango on Kiti Neuvosen 

levyttämä tunnettu tango.  

Hard Luck Cafe (2006) on tulevaisuuteen sijoitettu dekkari.  Siinä henkilöhahmoina 

ovat Jussi Vareksen perilliset, ja Jussi Vareksen henkilöhahmo on sivussa vain ravintolan 

ovimiehenä. 

Yksityisetsivä Jussi Vareksen hekilöhahmon elämäntapa lienee monelle keski-

ikäiselle miehelle vapauden symboli. Hänellä ei ole huolta vaimosta, lapsista eikä asuntolainasta. 

Hän voi pistäytyä ravintoloissa muulloinkin kuin viikonloppuisin eikä naisseurastakaan ole 

puutetta. Mullan maussa novellikirjailija Luusalmi lausuu Uuden Apteekin baaritiskillä oman 

runonsa: ”Sylikissaa minusta ei saa./ Rakkikoirana /minä haukun /  nännipihoillanne”. 

(Mullan maku) Vaikka Mullan maku -teos (2000) ei kuulu analysoitaviin teoksiini sitaatti kuvastaa 

Reijo Mäen kirjallista ideologiaa. Reijo Mäki sanoo, että tämä on myös hänen kirjallinen ja 

elämänkatsomuksellinen mottonsa. 

(www.turku.fi/kirjasto/kirjailijasivut/Kirjailijat/reijomaki_omatsanat. 24.5.2005) 

 

 

 

 

http://www.turku.fi/kirjasto/kirjailijasivut/Kirjailijat/reijomaki_omatsanat.%2024.5.2005
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6  Aineiston analysointi 

 

Analysoin Reijo Mäen Vares -dekkareita sekä rikoskirjallisuuden lajimäärityksen että 

suomalaisen proosan suuren tradition kautta.   

Rikoskirjallisuuden lajeiksi olen määritellyt arvoitus- ja poliisidekkarin sekä 

kovaksikeitetyn ja modernin dekkarin. Lajimäärityksen kriteereinä ovat miljöö, henkilöhahmot ja 

huumori.  Dekkarin lajimäärityksessä on arvioita myös ilmaisun iskevyydestä, mutta sitä en 

varsinaisesti analysoi.   

Suomalaisen proosan suuren tradition kriteerit ovat miljöö, demokraattinen 

ihmiskäsitys, oikeudenmukaisuus, realistinen huumori ja sankaruus, joka usein on antisankaruutta.  

Tarkastelen näitä ulottuvuuksia ympäristökuvauksissa, huumorissa ja henkilöhahmojen 

oikeudenmukaisuus-, tasa-arvo-, sankaruuskäsityksiä sekä yleisesti henkilöhahmojen 

ihmiskäsitystä.  Mielestäni henkilöhahmojen ihmiskäsitys ja suhtautuminen oikeudenmukaisuuteen, 

tasa-arvoon sekä sankaruuteen kuvastaa teosten ihmiskäsitystä, jota kertoja välittää lukijalleen. 

Suomenkielisen kaunokirjallisuuden suuri traditio lähtee metsästä.  Luonto on 

vahvasti läsnä, se on mukana joko ystävänä, tukijana tai vihollisena, uhkana. Mäen henkilöhahmot 

elävät, kokevat ja tekevät havaintoja sekä urbaanista ympäristöstä että luonnosta, ja he kuvaavat 

ilmapiiriä, tuntojaan ja tunnelmiaan luonnonilmiöiden kautta.  Rikoskirjallisuudessa tarpeellisia 

johtolankoja välitetään luonnonilmiöiden avulla.  Vapaus, vapauden rajoittaminen ja vankeus 

kuvataan luontovertauksilla. 

Luonnon, ympäristön ja luonnonilmiöiden kuvauksella on ainakin kolme funktiota. 

Vareksen tarinoissa luonnonilmiöillä kuvataan tapahtumien vuoden ja vuorokauden ajankohtaa. 

Tarinoissa kuvataan vapaudenkaipuuta luonnon ilmiöiden kautta: Mäki kuvaa tunnelmaa ja 

ilmapiiriä luonnonkuvauksilla. Kolmantena funktiona on se, että luonnonkuvauksilla välitetään sekä 

oikeita että vääriä johtolankoja lukijalle.  

Suomalaiset kirjailijat Aleksis Kivestä Väinö Linnaan ovat pyrkineet 

henkilöhahmojensa kuvauksessa tasa-arvoon ihmisten välillä ja tasa-arvoisuuteen. Ihmiskäsitys on 

demokraattinen eli henkilöhahmot ovat useimmiten tavallisia, arkipäiväisiä ihmisiä ja romaanien 

sankarit jopa antisankareita, joiden ei tarvitse olla virheettömiä, oikeudenmukaisia tai rohkeita.  

Tavallisen ihmisen arvo on korkealla, eikä se riipu ulkoisista seikoista, varakkuudesta eikä 

yhteiskunnallisesta asemasta.  Henkilöhahmot ovat voimakkaasti individualisteja ja jopa 

epäsosiaalisia ja epäsympaattisia.  (Laitinen 1984:25)  

Mäen sankarit ovat tasa-arvoisuuteen pyrkiviä.  He eivät ole tavallisia ihmisiä, koko 

henkilögalleria koostuu erikoisista ja jopa omalaatuisista henkilöistä.  Sankarihahmotkin ovat varsin 
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usein antisankareita: he eivät edusta sankareiden perinteistä joukkoa.  Murhaajat ja suurrikolliset 

kuuluvat ylempään keskiluokkaan, ja he ovat taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti menestyviä sekä 

usein myös korkeakoulutettuja.  Pikkurikolliset ovat usein tilanteiden ja sattumien rikoksen poluille 

johdattelemia, usein sympaattisiakin veijareita.  Rikolliset, jotka ovat ajautuneet kaidalta tieltä, 

saattaa Vares jopa auttaa pakenemaan maasta ja selviämään suhteellisen pienellä rangaistuksella.    

 Analysoin neljä Mäen teosta, jotka ovat Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma 

(1998), Keltainen leski (1999) ja Black Jack (2003).  Vaikka tarkastelen vain neljää teosta Mäen 

mittavasta tuotannosta, mielestäni samat kriteerit pääsääntöisesti toteutuvat ainakin Reijo Mäen 

tuotannossa 1980- ja 1990-lukujen ilmestyneisiin teoksiin.  Myös 2000-luvun alun tuotannossa 

kriteerit pääsääntöisesti toteutuvat.  

 Nostan kustakin teoksesta erityisesti esiin joitakin kriteereitä.  Teoksesta Pimeyden 

tango paneudun erityisesti tapahtumapaikkoihin ja henkilöhahmojen luonto- ja ymprsitösuhteeseen.  

Pahan suudelma –teoksessa analysoin erityisesti murhaajien ja muiden henkilöhahmojen  kuvausta.  

Keltainen leski –teoksesta jo tarinan kuljettaminen ja väkivaltaisuus välittävät kuvaa 

yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja kuvastaa suomalaisen suuren tradition 

yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta.  Teos Black Jack tuo syvyyttä henkilöhahmojen tasa-

arvoisuusnäkemyksiin.  Vaikka painotan kussakin teoksessa hieman eri tarkastelunäkökulmia, 

jokaisessa teoksessa on löydettävissä samoja piirteitä.  

 

7 Pimeyden tango 

Pimeyden tangon julkaisuvuosi on 1997, ja Reijo Mäki omistaa teoksen  vaimolleen 

Marjalle.  Omistuskirjoitukset ovat yksityiskohta, jolla Mäki mielestäni parodisoi 

omistuskirjoituksia.  Teoksen nimi on lainattu Eppu Normaalin laulusta ja teoksen alkulehdillä 

siteerataan Martti Syrjän kappaletta Pimeyden tango: ”Vaihtuu päivä yöksi kaupungin ja sen 

tumman soiton, kutsuhuudon kuulen minäkin…” (Pimeyden tango, s. 7) 

Reija Mäki käyttää usein kaunokirjallisia lainauksia.  Rikoskirjallisuudessa viitataan 

usein sekä klassiseen kirjallisuuteen että elokuviin, Raamattuun, lastenloruihin ja muuhun 

kirjallisuuteen (Pyrhönen 1994:35). Tämä kuuluu genren luonteeseen, jolla saadaan kuvattua 

henkilöhahmojen luonteenpiirteitä, kevennettyä tarinaa ja rakennettua koomisia mielleyhtymiä. 

 

7.1 Pimeyden tangon juoni ja rakenne 

Tangokuningas Harry Koivikko puukotettiin kuoliaaksi vaatimattomassa 

matkustajakoti Satumaassa.  Koivikon murhan selvittäminen on epäonnistunut, ja murhaaja on vielä 

kuusi vuotta myöhemmin vapaana. Murhan vuosipäivänä Koivikon ihailijat tuovat kynttilöitä ja 
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kukkia murhapaikalle. Naisten kaihoa Koivikkoa kohtaan kuvaa teksti seppelenauhoissa: ”Sinä elät 

aina muistoissamme, rakas Harry. Olet enkelimme. Kaipaavin terveisin Anneli, Jaana, Liisa ja 

Gunilla Raippaluodosta ”.  (Pimeyden tango, s. 28) 

Jussi Vares muuttaa matkustajakoti Satumaan viereiseen taloon ja alkaa käydä oluella 

Satumaassa. Matkustajakoti Satumaassa asuu Jussin tuttavan, vapaa toimittaja Jaska Teikarin 

tyttöystävä Olga Primalova.  Teikari on kiinnostunut Koivikon murhan selvittämisestä.  

Eräänä yönä Vareksen puhelinvastaajaan tulee Jaskalta viesti, jossa hän kertoo 

tietävänsä Koivikon murhaajan ja ehdottaa tapaamista seuraavaksi päiväksi.  Mutta Teikari katoaa 

ennnen ehdottamaansa tapaamista.  Jussi Vares alkaa selvittää Primalovan kanssa Teikarin 

katoamista ja ajautuu samalla selvittämään Koivikon murhaa. 

Arvoitusdekkarin tyyliin kirjassa kulkee rinnakkain useita tarinoita, jotka vasta 

loppukäänteissä yhtyvät. Tarinoiden subjektit ja kertojien subjektit vaihtelevat. Yksi tarina on 

Veikko Hopean tarina. Vareksen vanha vihamies Hopea jää palaamatta Sörkan vankilaan 

ensimmäiseltä vankilalomaltaan. Hän lähtee Turkuun kostamaan Varekselle Jäätyneessä enkelissä 

(1990) kokemansa vääryyttä. ”Veikko Hopea uskoi ainoastaan kostoon.  Ja sitä tämä mies oli kyllä 

päättänyt lähteä hakemaan.” (Pimeyden tango, s. 75) 

Varsinaiseen Koivikon murhanselvitystyöhön Vares joutuu yksityisetsivän 

tavanomaisen toimeksiannon kautta.  Diplomi-insinööri Erkki Vehmas on palkannut Vareksen 

selvittämään vaimonsa liikkumisia.  Vehmas epäilee, että hänen vaimollaan on rakastaja.  Tämän 

vähäpätöisen toimeksiannon kautta Vares joutuu murhamysteerin selittäjäksi, mikä on tyypillistä 

kovaksikeitetyn dekkarin genrelle.  Vehmaksen tarinaa kuljetetaan Jussin ja Veikon tarinan rinnalla.  

Vehmas, Hopea ja Koivikon murhaaja kohtaavat teoksen lopussa.  Vehmas yrittää 

murhata Vareksen räjäyttämällä Vareksen auton, jolla Hopea onkin pakenemassa.  Hopea luulee 

murhanneensa Vareksen.  Mutta Hopea onkin tappanut Heikki Malmion, joka myös on tappamassa 

Varesta. Heikki Malmio on yksinkertainen mies, joka on tappanut Teikarin ihailemansa Anetten 

pyynnöstä.  Anette taas on nuorisoidoli Micken tyttöystävä; Micke puolestaan on kuusi vuotta 

aiemmin joutunut Koivikon raiskaamaksi ja puukottanut Koivikon kuolleeksi kostoksi. (Pimeyden 

tango, s. 285 – 303)   

 

7.2 Sankarit eivät ole sankarillisia 

Yksityisetsivä Jussi Vares on mies, joka tunnistaa krapulan kaikki asteet.  Jussi Vares 

ja hänen kumppaninsa käyttävät niin paljon alkoholia ja ovat niin usein juovuksissa, että 

tosielämässä ainakin osan Vareksen kumppaneista olisi jo pitänyt kuolla viinaan.  
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Humalassa Jussi Vares ei toimi järkevästi eikä sankarillisesti.  Hän kohtelee sekä 

naisia että ystäviään kaltoin, eikä hän aina edes muista kovin tarkasti edellisen illan tapahtumia. 

”Aamusella Jussi Vares heräsi aivan normaaliin ”vain parin oluen illan” jälkeiseen olotilaansa: 

otsaluussa takoi tuomarinnuija, kitalaki maistui Kyllikki Saaren suohaudalta, ja sydän hakkasi 

rinnassa synkeän raskaana: bodom, bodom, bodom, bodom…” (Pimeyden tango, s. 224) 

”Jussi Vares puolestaan oli aina noudattanut tinkimättömästi omaa vakaata linjaansa, jonka mukaan 

mies ei voi olla missään niin väärässä paikassa kuin selvinpäin tanssilattialla. Tough guys don´t 

dance." (Pimeyden tango, s. 12) ”Vares rekisteröi miehen kärsivinä punoittavat silmät ja tämän 

otsalla helmeilevät pienet pisarat. Keskirankka krapulatila, vapaalla Richterin asteikolla jossakin 

kuuden ja seiskan välillä.”( Pimeyden tango, s. 266)  

 

7.3 Tarinoiden miljöö ja henkilöhahmojen suhde luontoon  

 Pimeyden tangossa luonnonilmiöillä ja niiden käytöllä on useita syitä. 

Luontovertauksilla kuvataan henkilöhahmojen ulkonäköä, rakennetaan tunnelmaa ja ilmapiiriä, 

valotetaan ihmisten luonnetta ja tunnetilaa sekä kuvataan ajankohtaa ja -kulkua.  

Luontovertauksilla kuvataan henkilöhahmojen ulkoista olemusta. Esimerkiksi Hopean 

”suuta ympäröivä tumma sänki toi mieleen likakaivon reunalla runsaana versovat rikkaruohot” 

(Pimeyden tango, s. 16).   

Luontokuvauksilla väritetään ja rakennetaan tunnelmaa, ilmapiiriä ja tilanteita.  

Esimerkiksi Hopea muistelee edellistä kohtaamistaan Vareksen kanssa. Tilanteen kylmyys ilmenee 

loistavasti ilmaston karuuden kautta: ”Taas kerran hän palautti mieleensä hyytävän kylmän talvi-

illan Porin Mäntyluodon satamassa, mustana vellovan pakkashuuruisen meren äärellä.  Hän muisti 

elävästi sen repivän tuskan, jonka meressä uitettu, kämmenistään raakaan teräkseen jäätynyt mies 

oli kokenut odottaessaan viimassa ja tuiskussa edes jotakin pientä merkkiä pelastuksestaan, vaikka 

vaan palokunnan ajoneuvon etäistä ujellusta.” (Pimeyden tango, s. 25) 

Hopea istuu vankilassa seitsemän vuotta ennen ensimmäistä vankilalomaansa.  Hänen 

tarinassaan vankilaelämää verrataan levottomana nukkuvaan villieläimeen ja sateen terävään 

ropinaan. ”Vain voimakkaan lounaispuhurin mukanaan tuoma sadekuuro äänteli itsekseen kuin 

levottomana nukkuva villieläin. Terävät, pienet sadepisarat takoivat teräskaltereiden edessä olevaa 

lasiruutua loputtomina sarjoina.” (Pimeyden tango, s. 26) Hopean vapaudenkaipuutakin kuvataan 

kasvoja hyväilevällä ilmavirtauksella – vankikarkuri havainnoi ympärillään kesäisen maiseman: 

”Musta asfaltti juoksi pyörän alla kutsuvana ja halukkaana. Kasvoja hyväilevä lämpimän kesäinen 

ilmanpyörre oli parasta linimenttiä Vekon pitkinä vankilavuosina karstoittuneelle ja pölyttyneelle 

sielulle.” (Pimeyden tango, s. 92) Hopea huomaa upeat maisemat ja taivaan väritkin: ”Upeat 
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kesäiset järvenselät levittäytyivät oikealle ja vasemmalle vaikka kuinka pitkälle.  Taivaankansi oli 

kuin parasta turkoosia.” (Pimeyden tango, s. 92) Hän pysähtyy tarkkailemaan tilannetta kauniina 

kesäpäivänä. Hopea ihailee kesäpäivää, kun paikalle saapuu Anna-Liisa Hauser, jonka tarvitsemaa 

miesten ihailua verrataan happeen:”Miesten kiiluvat silmät ja arvostavat pikku virneet olivat 

hänelle aivan yhtä välttämättömiä kuin se happi, jota hän hengitti.”  (Pimeyden tango, s. 96) Mäki 

käyttää vertauksinaan myös luonnon peruselementtejä kuten vettä, happea ja ilmaa. 

Mäki käyttää henkilöhahmon omaa lähiympäristöä kuvaamaan hahmon 

elämäntilannetta ja -asennetta.  Silloin ei tarvita yhtä osoittavaa ilmaisua kuin muunlaisessa 

kerronnassa. Esimerkiksi Vares vierailee Koivikon murhaa tutkineen, nykyisin eläkkeellä olevan 

rikoskomisario Hautavainion kotona. Tarkka kuvaus rikoskomisario Hautavainion omakotitalon 

puutarhasta kuvastaa myös Hautavainion elämän surumielisyyttä – puutarha on hoitamaton, ja 

elämä vaikuttaa olevan jotenkin pysähtyneessä tilassa: ”Entisen poliisimiehen miettiväinen katse 

pyyhkäisi kapeaksi kutistunutta elinpiiriä: hoitamattomana rehottavaa nurmikkoa (nokkosta, 

koiranputkea, horsmaa, erimittaisia ruohotuppaita), tuvan päädyssä ojentelevia änkyröitä ja iäkkäitä 

omenapuita, lyhyehköä perunapenkinpätkää sekä leikkaamatonta orapihlaja-aikaa, jonka 

latvakasvusto näytti kuivettuneelta ja harsoilevalta.” (Pimeyden tango, s. 82) Leikkaamaton 

orapihlaja-aita ja sen kuivettunut latva kuvastanee Hautavainion välinpitämättömyyttä ja väsymystä.   

 Ympäristökuvauksella voidaan myös välittää tietoa keskustelun kulusta ja 

henkilöhahmojen välisestä vuorovaikutuksesta.  Jussi Vares huomaa hiljaisuuden, ampiaisen 

pörräämisen ja pääskysten pesänrakentamisen. Kesäinen Hirvensalo ja peltoaukean takana olevan 

nuoren koivumetsän väritys kuvataan – arvoitusdekkarigenreessä koivujen värityksen ja lehtikoon 

mukaan määritetään vuodenkulkua.  Mäki vertaa koivujen lehtivihreätä lasten värityskirjan 

vihreään.  

 Teikarin murhaajan Malmion luonnetta selvitetään pihamaavertauksella. Malmion 

ankean kasvuympäristön kautta kuvataan rikoksen tekijää myös uhrina – hyväksikäytettynä uhrina, 

eikä niinkään syyllisenä.  Murhaan Malmion on yllyttänyt hänen lapsuudenystävänsä ja ihailunsa 

kohde Anette. Anette on iskelmälaulajan Micke Pinolan tyttöystävä, joka yrittää peitellä Pinolan 

aikanaan tekemää Koivikon murhaa.  Malmio on älyllisesti lahjaton ja yksinkertainen maalaispoika, 

jonka asuinpaikkakin on yksinkertainen. Toki ”Heikki Malmion huonokuntoinen asuinrakennus oli 

mittasuhteiltaan oiva tyyppiesimerkki maaseudulla edelleen yleisestä mummonmökistä, perikuntien 

ikuisesta riidanaiheesta” (Pimeyden tango, s. 232) on myös verbaalia huumoria ja tapa keventää 

ilmaisua yllättävillä rinnastuksilla. 

 Malmion mökki on ”vino kuin marraskuinen maanantai” (Pimeyden tango, s. 232). 

Keventävänä rinnastuksena on vertaus, jossa todetaan, että ”toisin kuin mummonmökeissä, tämän 
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mökin portaanpielessä ei kasvanut runsaslehtinen, pannukahvinporoilla lannoitettu juhannusruusu. 

(Pimeyden tango, s. 232) ja ”tämän mökin ikkunalta ei verhojen lomasta kurkistellut mummon 

hymyilevä pelargonia”.  (Pimeyden tango, s. 232) Yllättävien rinnastusten avulla korostuu 

surullinen tunnelma, jota vielä korostaa ulkohuone, joka ”kuusikon reunassa, pitkää rikkaruohoa ja 

koiranputkea kasvavan pihamaan toisella reunalla seisoi vinokattoinen hyyskä, jonne johti mustalle 

kuralle poljettu kinttupolku. (Pimeyden tango, s. 232). 

 

8 Pahan suudelma 

Pahan suudelma ilmestyi vuonna 1998. Tässä teoksessa omistuskirjoituksen sijasta on 

erityiskiitos turkulaisen ravintolan omistajalle, Olavin Krouvin isännälle Tom Lundille hänen 

neuvoistaan ja vinkeistään.   

Reijo Mäki siteeraa teoksessa runoilija Arto Mellerin runoa ”Varis minun 

vaakunalintuni”: ”Non je ne regrette rien! varis raakaisee, laskevan auringon vilkkuluomi”. 

 

8.1 Pahan suudelman juoni ja rakenne 

Pahan suudelma alkaa esipuheella, jossa kaksi pikkutyttöä keinuu kauniina kesäisenä 

päivänä.  Elämä on huoletonta ja aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.  Tytöt nauravat vauhdin 

hurmaa.  He ovat teoksessa myöhemmin murhatuksi tulevat ystävättäret Pirkko ja Kerttu. 

Luonnonilmiöiden avulla prologissa kuvataan elämän keveyttä ja lasten iloista elämänasennetta – 

aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta, elämä on huoletonta.   

Nuori opiskelija Kerttu murhataan raa´asti.  Murhaaja ottaa valokuvia uhristaan, mutta 

pudottaa kertakäyttökameransa murhapaikalta paetessaan.  Poliisit löytävät kertakäyttökameran 

murhapaikan läheisyydestä ja valokuvien sekä kuvissa näkyvän rannekellon avulla poliisi ajoittaa 

murhan tapahtuma-ajan.    

  Poliisi ei onnistu löytämään murhaajaa, joten Kertun sukulaiset päättävät palkata 

yksityisetsivän selvittämään henkirikosta. Sukulaiset päätyvät palkkaamaan Vareksen, sillä Kertun 

täti tuntee entuudestaan Vareksen. Vares ei ole kovin innokas lähtemään selvittämään murhaa. 

Vareksella on sukupuolisuhde Lailaan, joten hänestä on vastenmielistä ottaa 

toimeksiantoa rakastajattareltaan.  Vares haluaisi tosin lopettaa koko suhteen, sillä hänellä on 

tunteita toisaalle. Hän on ihastunut turkulaiseen pappi Birgitta Poutaseen.  Jussi kutsuu Birgittaa 

ulkonäön perusteella miss Suppusuuksi. Teoksen tarinoiden rinnalla kulkee Jussin ja Birgitan tarina, 

joka valottaa Jussin minuutta enemmän kuin yksitasoisena yksityisetsivänä ja iloisena veijarina.  

Aluksi väärien johtolankojen avulla lukijalle annetaan käsitys, että Kertun 

lapsuudenystävä Pirkko olisi lähtenyt ulkomaille. Tarinan edetessä ilmenee, että Kertun ulkomaille 
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lähteminen on vain väärien johtolankojen syöttämistä sekä lukijalle että henkilöhahmoille.  Väärien 

johtolankojen antaminen lukijalle on tyypillinen rikoskirjallisuudessa. 

Pahan suudelman murhaaja on menestyvä professori Arto-Pekka Ronimus, Vareksen 

rakastajattaren Lailan aviomies.  Professorilla on ollut suhde kumpaankin murhattuun tyttöön eli 

sekä Pirkkoon että Kerttuun. Tytöistä on tullut Ronimukselle uhka ja hän on katsonut oikeudekseen 

”poistaa” elämäänsä häiritsevät nuoret naiset.  Pirkon murhasi palkkamurhaaja Ronimuksen 

tilauksesta ja Kertun Ronimus murhasi henkilökohtaisesti.   

Pahan suudelmassa Jussi Vareksella on kolme identiteettiä: iloinen velikulta, 

rakastunut mies ja yksityisetsivä.  Kaikki kolme identiteettiä ovat myös tarinoiden subjekteina ja 

kertojina. Eri identiteettien kautta välittyy myös aikaisempaa enemmän ja syvemmin Vareksen 

minuutta. Henkilöhahmosta tulee aikaisemmissa teoksissa esiintyneen Vareksen henkilöhahmoon 

verrattuna pyöreämpi ja täyteläisempi henkilöhahmo.  Neljäntenä subjektina ja kertojana on niin 

ikään vähintään kaksoisidentiteetillä varustettu murhaaja: menestyvä Turun kauppakorkeakoulun 

professori, juristi ja jazzmuusikko Ari-Pekka Ronimus. 

Teoksen alussa Jussi Vares joutuu ikävästi tappeluun Turun torilla ruotsalaisen 

toimitusjohtajan kanssa.  Tappelun syynä on Jussi ja toimitusjohtajan vaimon välinen ”flirttailu”, 

jota Jussi jälkeenpäin häpeää.  Häpeä on niin suuri, ettei hän halua myöntää tappelun syytä edes 

ystävilleen.  Ravintola Apteekin baarimikko Oton kysymykseen tappelun syistä Jussi vastaa ”Vanha 

tuttu juttu, Lätsä-Pekan törkeä töniminen kolmen tonnin esteissä Ruotsi-ottelussa, Tukholman 

stadionilla, vuonna seiskytkuus.” (Pahan suudelma, s. 75). 

Vareksen ja Ronimuksen tarinoiden rinnalla kulkee Otsatukkamiehen eli Lahtipoika 

Tarmo Eevertti Lipastin tarina.  Lipasti palaa hetken mielijohteesta Suomeen, josta hän on lähtenyt 

tapettuaan Ronimuksen toimeksiannosta Kertun ystävättären ja Ronimuksen rakastajattaren Pirkon.  

Murhattuaan Pirkon Lipasti on irrottanut Pirkon pään ja kuljettanut sitä päiväkausia mukanaan.  

Murhan selvitystyössä on suurena apuna Vareksen ystävä Kyypakkaus, joka muistaa Lipastin 

mukanaan kantaman muovikassin sisältöä: 

”Ja välillä sitä istuttiin taas jollakin kämpillä, ja sitten sinne ilmestyi äkkiä joku 

puolituttu linnahörhö mukanaan keltainen Ruokavaraston kassi, jossa oli nätin 

punatukkaisen likan pää.  Siinä me pelattiin sököä pikkupanoksilla, ja se likkaparka 

seuraili meidän nokituksia silmät selällään pöydän kulmalta. Sen pisamatkin mulle jäi 

niin järjettömän elävästi mieleen, ihankuin jokakin elokuvaa olisi katsellu.” (Pahan 

suudelma, s. 39 - 40)   

 

Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä veljekset joutuvat jättämään kotinsa ja 

muuttamaan Impivaaraan. Samaa teematiikka käsittelee Vares kokiessaan henkistä krapulaa omasta 

käyttäytymisestään.  Kirjalliset rinnastukset ovat tyypillisiä sekä rikoskirjallisuudelle yleensä että 
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erityisesti Mäen teoksille.  Yllättävät rinnastukset kuuluvat sekä rikoskirjallisuuden genren että 

suomalaisen suuren tradition huumoriin.  ”Voi sinua, Jussi Vares. Voi poikaparka. Tätäkö varten se 

äitimuori aikoinaan laittoi poikansa Merikarvialta maailmalle?  Aina kaukaiseen Turun kaupunkiin 

asti, tuomariksi opiskelemaan.  Että sitä istuskellaan räkä poskella ja siipiveikkona ventovieraissa 

kapakkapöydissä, hyvä ettei vielä tungeta hikisiä sormia illan maksavan isännän rouvan pöksyihin.  

(Pahan suudelma, s. 22)” suree Vares omaa onnetonta tilaansa.  

 

8.2 Murhaajan henkilöhahmo 

Vareksen rakastajattaren aviomies on Turun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori 

Arto-Pekka Ronimus. Hän on hyvä jazzmuusikko ja pätevä juristi. Hän pitää huolta kunnostaan ja 

on kiinnostunut nuorista naisista.  Hän täyttää menestyvän miehen tunnusmerkit, mutta hän on 

myös murhaaja.  Ronimuksella on kaksoisidentiteetti, toisaalta mies on kiinnostunut 

sisustuslehdistä: ”Arto-Pekka Ronimus taitteli kainaloonsa valitsemansa lehdet, Financial Timesin 

sekä värikkään House & Gardenin” (Pahan suudelma, s. 300). Mutta toisaalta hän kokee 

murhatessaan pelaavansa peliä, josta hän ei koe syyllisyyttä. Hän kokee kuuluvansa sellaisen 

yhteiskunnalliseen luokkaan, jolla on jopa oikeus tehdä jonkinasteisia ”puhdistustoimenpiteitä”:  

”moneen kertaan mies ehti miettiä (aurinkoisilla rinteillä sompaillessaan tai 

kelomajansa kivitakan lämmössä istuessaan), että oikeastaanhan A-P Ronimus oli vain 

häiriintyneen pikkulikan ansaan joutunut sijaiskärsijä. Tietyllä tavalla hän oli puhdas. 

Melkein kuin syytön.  Hän ei ollut suostunut taipumaan raskaankaan painostuksen 

edessä, vaan kestänyt ja voittanut.  Hän oli ottanut taistellen oman elämänsä ja 

kohtalonsa käsiinsä; juuri niin kuin todellinen mies.”  (Pahan suudelma, s. 279) 

 

Arto-Pekka Ronimus häpeää tekojaan ja pelkää. Mutta hän ei häpeä pelkoaan, sillä 

pelko on hänet saanut murhaamaan.  Murhaaja pohtii kaupan kassajonossa ja kesäisellä torilla, 

kuinka monta murhaajaa Turussa elää vapaana hänen lisäkseen. Murhaajan voisi kuvitella tuntevan 

katuvaisuutta, kun hän kertoo kuolevan kasvojen tulevan joskus myös uniinsa. Hän kertoo 

herättyään nousevansa sängystä, menevänsä kylpyhuoneeseen ja pesevänsä kätensä miedolla Bliwin 

nestesaippualla erittäin huolellisesti.  Viimeisen jakson alkulauseena murhaaja Arto-Pekka Ronimus 

toteaa, että ”liikennevaloissa vierellä seisahtuva poliisiauto taikka kadulla vastaan kävelevä 

passikonstaapeli saa yhä vieläkin niskavillani kutisemaan.  Mutta enää kyseessä ei ole pelko, vaan 

lähinnä pieni, mieltäkiihottava värinä.  Sillä minä olen jo voittanut pelin”. (Pahan suudelma, s.263) 
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Pahan suudelmassa on neljä kappaletta, joista jokainen alkaa murhaajan omalla 

pohdinnalla.   Näillä lyhyillä pohdinnoilla avataan murhaajan ajatuksenkulkua: ”En minä pelkoani 

häpeä.  Juuri pelko sai minut murhaamaan.” (Pahan suudelma, s. 9)”Aina joskus, kaupan 

kassajonossa tai kesäisen torin vilinässä, mieleeni nousee ajatus: kuinkahan monta murhaajaa tässä 

kaupungissa minun lisäkseni oikein elääkään.” (Pahan suudelma, s. 91) ”Joskus kuolevan kasvot 

tulevat uniini. Herättyäni minä nousen sängystä, menen vessaan ja pesen käteni miedolla Bliw-

nestesaippualla.  Erittäin huolellisesti.” (Pahan suudelma, s. 147) ”Katumus sopii heikoille ja 

surkimuksille.  Elämä on aina perustunut vahvemman lakiin: syömiseen ja tappamiseen.” (Pahan 

suudelma, s. 207)  

Mäen henkilöhahmoista rikoksentekijät voidaan jakaa neljään ryhmään, joista Arto-

Pekka Ronimus on yleisin lajityyppi.  Murhaaja on menestyvä ja yhteiskunnallisesti arvostettu 

henkilö, joka elää joko kaksoiselämää tai on menettänyt suhteellisuudentajunsa.  Murhaaja 

kuvittelee olevansa oikeutettu toimimaan yhteiskunnallisten normien vastaisesti oman 

menestyksensä ja älykkyytensä vuoksi.   Tähän henkilöhahmotyyppiin kuuluu myös Mullan maussa 

menestyvä rakennusliikkeen omistaja ja grunderi. 

  Toinen murhaajan henkilöhahmotyyppi on olosuhteiden uhrit, jotka ajautuvat 

vahingossa murhaajiksi.  Esimerkiksi Pimeyden tangossa murhaajat ovat omalla tavallaan myös 

uhreja.  Koivikon murhaaja on joutunut Koivikon raiskaamaksi ja kostaa väkisinmakaamisen 

murhaamalla raiskaajansa.  Sekä uhri että murhaaja on myöhemmin nuorisoidoliksi noussut Micke 

Pinola.  Toinen Pimeyden tangon murhaaja on vähälahjainen Heikki Malmio, jonka Micke Pinolan 

tyttöystävä houkuttelee tekemään veriteon peitääkseen poikaystävänsä aiemman murhan.    

Kolmas murhaajien henkilöhahmojen joukko on tapa- ja ammattirikolliset.  Tämän 

ryhmän murhaajat Mäki kuvaa usein kovin väkivaltaisiksi ja ronskiotteisiksi.  Pahan suudelmassa 

tappaja Lipasti kuvataan ulkoisesti karrikatyyrisesti, ja hänen toimintansa on varsin kovakouraista ja 

julmaa. Tapa- ja ammattirikollisten toimintamallia kuvaa Lipastin julma tappokuvaus: ”Otsatukka 

astui epäröimättä rännillä seisovan miehen taakse ja tarttui tätä tiukalla otteella niskasta.  Pikkutakki 

ei saanut yllätykseltään sanaa suustaan.  Otsatukka antoi kunnolla vauhtia ja täräytti uhrinsa pää 

edelläpäin lastulevyseinää, niin että koko huoneisto kumahti”.  (Pahan suudelma, s. 30) 

Mäen teosten väkivaltaisuuksien kuvaus liittyy tämän kolmannen ryhmän eli tapa- ja 

ammattirikollisten henkilöhahmojen toimintaan, kyseessä on usein murhaajien ja rikollisten 

väkivaltainen välienselvittely.  Lahtimies ei saanut itsekään miellyttävää päätöstä elämälleen: ”Ase 

yskäisi kerran. Sitten pikku tauko, ja taas neljä kertaa nopeasti peräjälkeen.  Patjaan ilmestyi rivi 
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tummia, noin peukalonpäänkokoisia reikiä.  Sängyn alta kuului sätkimistä ja pari tukahtunutta 

korahdusta.” (Pahan suudelma, s. 218) 

Neljäs murhaajien henkilöhahmoluokka on niin sanotut vahingossa tappajat, jotka  

pyrkivät peittämään tekojaan ja näin joutuvat entistä suurempiin vaikeuksiin. Heidän tekonsa 

näyttävät ensin murhalta, mutta tosiasiassa kyseessä on tappo tai joissain tapauksessa itsesuojeluna 

tehty tappo, jota yritetään peitellä.  Esimerkiksi Black Jackissä Mielikki Beck käy huumeiden 

vaikutuksen alaisena veljensä kimppuun teräaseella uhaten, veli iskee paistinpannulla Mielikkiä, ja 

Mielikki kuolee.  Veli pelästyy ja kätkee Mielikin ruumiin, mutta peitelläkseen murhatekoaan hän 

palkkaa äitinsä painostuksesta Vareksen etsimään Mielikkiä.  

 

8.3 Epämiellyttävät henkilöhahmot 

Suomalaisen proosan suuressa traditiossa sankareita ja muita henkilöhahmoja ei pyritä 

kuvaamaan miellyttävinä ja myönteisinä henkilöhahmoina.  Henkilöhahmot voivat olla jopa 

vastenmielisiä – he esiintyvät ”arkivaatteissa”, mutta heillä on ainutkertainen ihmisarvo.  Mäen 

henkilöhahmogalleriassa on paljon hahmoja, jotka ovat samalla kertaa epämiellyttäviä ja 

arvokkaita.   

Pahan suudelmassa Jussi tutustuu Kyypakkaukseen, jonka ulkonäkökin on varsin 

epäsympaattinen. Kyypakkauksen luonne ja käyttäytyminen ovat miellyttäviä, mutta ulkonäköä 

kuvataan raadollisesti: ”Naamassa oli jotakin joka toi mieleen päästäisen. Tummahko, ohut tukka, 

pesun tarpeessa.  Hapsottava ponnari muistutti lähinnä mustanrotan viipottavaa häntää eläimen 

luikkiessa köyttä pitkin maihin banaanilaivasta.  Pienet, vetiset silmät pälyilivät ympärilleen 

jatkuvasti.” (Pahan suudelma, s. 35)  

Vares törmää Kyypakkaukseen kaupungilla, kun nuorisojoukko on hakkaamassa 

Kyypakkausta pimeällä kujalla.  Kyypakkaus haluaa kiittää osapäiväiseksi ”taivaanenkeliksi” 

kutsumaansa Varesta tarjoamalla oluen ja itsensä Kyypakkaus esittelee täysipäiväiseksi 

”pikkukonnaksi”.  Kyypakkaus-lempinimi on annettu vankilassa ja lempinimen idea on saatu 

käärmetatuoinneista. Hän on lopettanut huumausaineiden käytön, mutta alkoholi maistuu.  Yhdessä 

Vares ja Kyypakkaus sekä juopottelevat että auttavat toinen toistaan. Kyypakkaus pelastaa 

Vareksen hengen ja Vares Kyypakkauksen.  Kyypakkauksella on hyvät yhteydet alamaailmaan, 

joten hän auttaa Jussia saamaan tietoja rikollismaailmasta.    

 Jussi kohtaa Kyypakkauksen yöllä: ”Läheiseltä kapealta kujanpätkältä kantautuva 

sättiminen ja mekastus saivat Jussin havahtumaan itsesyytöksistä.  Laiha miekkonen makasi 

asfaltilla, betoniseinän vierellä, lommoiseksi potkitun lehtienkeräysastian luona.  Kaksi honteloa 
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nulikkaa retkottavissa vetimissä sekä tähän elokuiseen lämpöaaltoon kohtalaisen kehnosti istuvissa 

villapipoissa monottivat miestä armotta.” (Pahan suudelma, 24)  

 

8.4 Jussi Vareksen oikeudenmukaisuus 

Vareksen oikeudenmukaisuus on suhteellista, hän ei edusta absoluuttista 

oikeudenmukaisuutta.  Hänelle oikeudenmukaisuus toteutuu jossakin tilanteissa silloinkin kun 

lainsäätäjän näkökulmasta se ei ehkä täysin toteutuisi.  

Yksityisetsivä Jussi Vares on saanut Pahan suudelmassa tehtävänannon, jossa 

halvaantunut nainen haluaa yksityisetsivän selvittävän, onko hänen miehellään toinen nainen.  

Vares saa selville aviomiehen pettävän vaimoa, mutta Vares ei kerro asiaa vaimolle vaan väittää 

miehen käyvän pelaamassa rahasta.  Vareksen mielestä ei ole oikein pilata halvaantuneen vaimon 

loppuelämää romahduttamalla vaimon uskoa aviomieheen.  Tämä esimerkki kuvaa mielestäni hyvin 

Vareksen filosofiaa.  Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ei aina tarkoita absoluuttista totuutta, 

vaan on suhteellista tilannekohtaista oikeudellisuutta.   

 

9 Keltainen leski  

Vuonna 1999 ilmestynyt Keltainen leski on Reijo Mäen teoksista tunnetuin, sillä sen 

pohjalta tehtiin elokuva vuonna 2004. Keltainen leski on analysoimistani tarinoista tyypillisin 

kovaksikeitetty dekkari runsaan väkivaltaisuutensa ja vähäisen luontokuvauksensa vuoksi. 

Keltaisessa leskessä on paljon väkivaltaisia kohtauksia – niitä on silloinkin, kun ne eivät juonen 

kuljettamisen kannalta olisi tarpeellisia.  Keltainen leski on omistettu Quentinille ja hänen 

hengenheimolaisilleen sekä Mäki kiittää ystäväänsä Markku Intoa.  Parodia on tyypillistä 

postmodernille niin sanotulle metafiktiivisille rikosromaaneille (Ruohonen 2005: 22). 

 

9.1 Keltaisen lesken juoni ja rakenne 

Keltaisen lesken toimintaympäristöinä ovat Tampere ja Helsinki, jotka eivät tunnu 

olevan Mäelle yhtä luontevia tapahtumapaikkoja kuin Turku ja sen ympäristö.  Tämän vuoksi 

miljöökuvaus ei tunne olevan yhtä hersyvää kuin aiemmissa Mäen teoksissa, joissa lukijakin saa 

tuntuman sekä ravintoloihin että katuihin ja kujiin.     

Vareksella on keski-iän kriisi, hän on täyttämässä 40 vuotta juhannuksena.  Ikäkriisin 

teema kulkee läpi teoksen.  Lähestyvä keski-ikä ja kaipuu lapsuudenmaisemiin syventävät Jussi 

Vareksen minuutta ja tuovat pyöreyttä henkilöhahmoon.  Keski-iän kriisiä pohtiva Jussi vierailee 

setänsä luona Siikaisissa ja tulomatkalla hän on ajamaisillaan kolarin. Toipuakseen järkytyksestä 

hän pysähtyy kahville Mynämotelliin.  Mynämotellissa Jussi tapaa Eeva Sunilan.  Lopussa 
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saatettuaan Eevan lentokentälle Jussi lähtee viettämään syntymäpäiviään Siikaisiin, Pohjois-

Satakuntaan lapsuutensa maisemiin.     

Jussin kertausharjoitustoveri, tamperelainen historian opettaja Eeva Sunila on joutunut 

ilman omaa syytään taloudelliseen ahdinkoon. Eevan entinen sulhanen Antero Kraft on tuomittu 

talousrikoksista vankilaan, eikä Kraftin piilottamia miljoonia ole löytynyt. Antero Kraft on kutsunut 

Eevan vankilavierailulle, jonka aikana hän houkuttelee Eevan järjestämään omaa vankilapakoaan ja 

myös avioitumaan kanssaan.  Tosiasiassa Eeva sulhanen Antero Kraft on rakastunut toiseen 

naiseen, Ifigenia Multaseen.   

Ifigenia Multanen on Kraftin vankilareissun aikana tutustunut ja rakastunut 

hämäräperäiseen liikemies Karl Miesmanniin, jonka hallinnoimia rahoja Kraft varasti ja siirsi 

omaan käyttöönsä.  Multasella ja Miesmannilla on suunnitelma auttaa Kraft vapaaksi vankilasta 

Eevan avulla ja siten johdattaa heidät Anteron piilottamien rahojen jäljille.   Kaksikon apulaisina 

toimivat alamaailman kaverukset japanilaisen merimiehen ja suomalaisen naisen poika Tetsuo 

Sinkkonen ja Jari Hillosilmä Munch.  

Tetsuo kuvaa taustaansa: ”Kemiahan just saattoi yhteen minunkin äitivainajani ja sen 

hemmetin japsilaivan perämiehen.  Silloin joskus viiskytäluvun lopulla” (Keltainen leski, s. 193). 

Tetsuo väittää Hillosilmällä olleen paremman lapsuuden kuin hänellä, koska Hillosilmällä on isä 

toisin kuin hänellä.  Hillosilmä väittää vanhempiensa olleen ”Kumpikin armoitettuja juoppoja.” 

(Keltainen leski, s. 193) ja kertoo saaneensa lapsuudessa isältään vain yhden neuvon ”muistaakseni 

mä sain jätkältä vaan yhden ainoon neuvon: poikaseni, älä syö koskaan keltaista lunta.” (Keltainen 

leski, s. 193) 

Antero, Eeva ja heidän autonkuljettajansa Pitzapoika Jartsa kohtaavat Ifigenian, 

Tetsuon ja Hillosilmän Mynämotellissa.  Mynämotelli on vaatimaton tienvarsimotelli, ja siksi on 

hyvä ja huomaamaton kohtauspaikka.  Anterollekin on yllätys tavata Ifigenian lisäksi hänelle 

aiemmin tuntemattomat Tetsuo ja Hillosilmä.   

Yllättäin paikalle osuu siis myös Siikaisista Turkuun matkalla oleva Vares, joka 

tunnistaa Eevan. Vares näkee, kuinka Tetsuo ja Hillosilmä tappavat Pitzapojan, ja hän havaitsee, 

että miesten on aikomus tappaa myös Anteron vastavihitty vaimo Eeva.  Vareksen onnistuu pelastaa 

Eeva ja yhdessä he pakenevat paikalta. Eevalle on järkyttynyt, että Antero on käyttänyt häntä vain 

hyväkseen vankilapakonsa järjestämisessä.  Siksi Eeva päättää ottaa Anterolta oman osuutensa 13 

miljoonan markan piilotetusta omaisuudesta.  Vastentahtoisesti Vares suostuu auttamaan, vaikka 

varoitteleekin Eevaa rikollisten kovuudesta. Eevan ja Vareksen matkustavat Helsinkiin etsimään 

rahoja ja Anteroa.   
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Helsingissä asuu myös ataripoliisi Mikko Koitere, joka on Miesmannin 

johdateltavissa.  Koitere on joutunut Miesmannin kiristämäksi ja lahjomaksi. Koitere täyttää kaikki 

yhteiskuntamme hylkiön piirteet. Hänellä on löyhä moraali. Hän pettää sekä työyhteisöään että 

vaimoaan ja hän toimii yhteiskunnallisesti epäkelvosti, eikä hän täytä edes menestyvän miehen 

merkkejä ylipainoisena keski-ikäisenä miehenä.  Koitereesta syntyy kuitenkin suhteellisen 

sympaattinen kuva miehenä, jonka moraali viime kädessä vaatii pelastamaan syyttömät Vareksen ja 

Eevan, vaikka hän sitten menettääkin oman henkensä.  Koitereen sekä Eevan ja Vareksen tarinat 

yhtyvät vasta lopussa, kun Koitere pelastaa oman henkensä kustannuksella Vareksen ja Eevan. 

 Koitere on myös uhri, jonka Miesmann on onnistunut saada ”koukkuunsa”. Miehen 

mukavuudenhalu, viehtymys kauniisiin naisiin ja alkoholiin on koukuttanut hänet: ”jälkeenpäin 

Mikko Koitere oli tietenkin ymmärtänyt, että koko kuvio oli ollut alusta pitäen hyvin 

ammattitaitoisesti järjestetty tutustumistarjous. Piirit olivat hiukkasen liian pienet.” (Keltainen leski, 

s. 68) Koitere tiesi, että ”Karl Miesmann kai oli jotakin kautta saanut vinkin rikospoliisista, vieläpä 

oikein atarimiehestä, joka oli hieman liian perso näille maailman makeimmille herkuille.” 

(Keltainen leski, s. 68)   

Keltaisen lesken tarinat muodostavat kehän. Alussa Vares kaipaa lapsuutensa 

maisemiin ja kärsii keski-iän kriisistä. Keskivaiheilla hän pakenee pahaa maailmaa Valtteri-setänsä 

luo Siikaisiin juomaan. Lopuksi Vares ajaa sinisellä Nissanillaan Siikaisiin viettämään 40-

vuotispäiväänsä.  Kesäinen tunnelma, rauhallinen juhannus ja hiljaisuuden kaipuu muodostavat 

vahvan kontrastin aiemmille väkivaltaisille tapahtumille.   

 

9.2 Keltaisen lesken miljöö 

Keltaisessa leskessä paneudutaan henkilöhahmojen välisiin suhteisiin ja Vareksen 

oman elämän hallintaan enemmän kuin miljöön kuvaukseen.  Luontomerkein kuvataan 

ennenkaikkea henkilöhahmojen näkemyksiä. Esimerkiksi Pahan suudelmassa luonnonilmiöillä 

selitetään ja kuvataan muun muassa ihmisten kokemuksia, ilmapiiriä, tarinan ajankohtaa ja viedään 

kertomusta eteenpäin, mutta Keltaisessa leskessä luonnoilmiöillä väritetään tarinaa niukasti.   

Toki vuodenajan kuvauksia on mukana jonkin verran. Teoksen tapahtuma-ajankohta 

on kevät: ”Rannat heräilivät eloon. Lokkeja, äitejä lastenvaunuineen, ahkeria veneensä kunnostajia. 

Raikas merituuli puhalteli.” (Keltainen leski, s. 86) Kuten muissakin teoksissa Mäki ei käytä vain 

visuaalisesti luonnonkuvauksia, vaan esimerkiksi ”tuore musta multa ja uusi keväisen vihreä ruoho 

myös tuoksuvat”.  

Miljöökuvauksen yhteydessä kuvataan myös Keltaisessa leskessä luonnonilmiöillä 

myös tunnelmaa ja ilmapiiriä. ”Satakunnan peräkulmien kaunis kevätkesä levittäytyi miesten 
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silmien edessä viattomassa tuoreessa vihreydessään.  Heti saunan edestä alkoi kivikkoinen ja 

mäkinen siikoislainen korpimaasto; karua vedenjakajaseutua silmänkantamattomiin.” (Keltainen 

leski, s. 114) 

Keltaisen lesken tapahtumapaikkana on Helsinki: Lauttasaari, Vuorimiehenkatu, 

Esplanadin puisto, Töölö, Tapanila. Kahviloilla ei ole nimiä, matkustajakodit ja hotellit eivät ole 

todellisia, joten tapahtumapaikat eivät vaikuta niin elämänmakuisilta kuin turkulaiset ravintolat 

Vareksen henkilöhahmon elämässä kotiseudulla. 

  

9.3 Jussi Vareksen keski-iän kriisi  

Keltaisen lesken sivujuonena kovaksikeitetyn dekkarin juopottelun, ”huoraamisen” ja 

tappamisen rinnalla kulkee viehättävällä tavalla mukana keski-iän kriisiä kokevan yksityisetsivä 

Vareksen kaipuu lapsuudenmaisemiin.  Vares kärsii keski-iänkriisistä.  Teoksessa kuljetetaan 

pitkään ajatusta keski-ikäisyydestä ja päähenkilön elämänsaavutusten arviointia.   Juhannuksena 

olevaa 40-vuotispäiväänsä Vares pohtii pitkään jo joulun alla: ”Neljäskymmenes talvi.  Vares oli 

huomannut yhä useammin ja useammin puivansa juuri tuota ajatusta.  Oliko siinä syy tähän hänen 

outoon mielentilaansa?  Siksikö tämä nimenomainen talvi oli ollut hänelle niin kumman 

raskas?”(Keltainen leski, sivu 33) Vares pohtii vanhenemistaan, vaikka samaan aikaan hän syyttää 

koko keski-iän kriisiään ”puoskari-psykologien keppihevoseksi”, jonka avulla kansalaiset saadaan 

ostamaan kaikenlaisia opuksia ja oppikirjoja. 

 Vares kokee, että hänen tähänastisen ”elämänsä saldo jää miinusmerkkiseksi”.  Ehkä 

hän pohtii elämänsä irrallisuutta ja avioelämän puutetta, vaikka ei sitä voisi koskaan myöntää 

ainakaan ystävilleen pastori Alaselle ja novellikirjailija Luusalmelle.    

Teoksen lopussa Vares lähtee Siikaisiin ”Lopulta Jussi Vares päätti lähteä vanhan 

setämiehensä Valtterin luokse Siikaisiin.  Pyyhe kehään, pakosalle tästä yhtäkkiä niin kauhean 

ahdistavaksi muuttuneesta kaupungista.” (Keltainen leski, s. 108) Paossa kaupungin 

paatuneisuudesta on analogia Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä Timon lauluun Oravanpoika.  

Modernissa dekkarissa henkilöhahmot ovat monitasoisia, joilla on voimakkaasti 

minuuteen liittyviä pohdintoja rikostarinan rinnalla ja sisällä.  Tähän genreen liittyy keski-

ikäistymisen kriisi enemmän kuin suomenkielisen proosan suureen traditioon.  

Modernissa rikosromaanissa rikostutkijan minuus jäsentyy elämänkaariajattelun 

kautta (Ruohonen 2005: 99).  Moderni rikoskirjallisuus on syntynyt teollisen vallankumouksen ja 

kaupunkimaisen elämäntavan kontekstiin.  Rikoskirjallisuus on muuttunut yhä psykologisemmaksi 

ja näin se on heijastusta länsimaisissa yhteiskunnissa elävien ihmisten yksityistymisestä ja 

modernin subjektin synnystä.  (Alasuutari 2001: 12 – 13).  Tällä perusteella Vareksen keski-
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iänkriisi sopii hyvin modernin rikoskirjallisuuden genren.  Suomalaisen proosan suureen traditioon 

kuuluva henkilöhahmojen arkipäiväisyys pitää sisällään nykyaikana ihmisen elämään tavallisina 

kuuluvat kriisit. Mutta suomalaisen proosan suuren tradition syntyaikoina ei käsitelty miespuolisten 

henkilöhahmojen ikään tai elämäntilanteeseen liittyvistä sisäisiä kriisejä. 

 

9.4 Keltaisen lesken uhrit 

Keltaisessa leskessä murhatuksi ja tapetuksi tulleet ovat kaikki jossain määrin itsekin 

rikokseen syyllistyneitä.  Vähäpätöisin rikollinen on nuori, Eevan ja Anteron pakoauton kuljettaja 

Pitzapoika Jartsa.  Jartsan äiti kostaa poikansa tappamisen ampumalla Tetsuon ja Hillosilmän.  

Muut surmatut ovat talousrikollinen ja Eevaa huijannut sulhanen Antero Kraft, Antero Kraftin 

tyttöystävänään pitämä liikemies Karl-Erik Miesmann tyttöystävä Ifigenia Multanen, 

hämäräperäinen monitoimiliikemies Karl-Erik Miesmann ja poliisiylikonstaapeli Mikko Koitere. 

Koko joukko kuolee samassa yhteydessä osin vahingonlaukausiin ja osin toinen toisensa ampuen. 

Keltaisessa leskessä Kraftin piilottamat rahat vienyt ja Kraftia vankilapaossa 

avustanut Eeva pakenee väärennetyn passin avulla ulkomaille. Vares auttaa Eevaa sekä saamaan 

rikoksella hankitut rahat itselleen että pakenemaan ulkomaille. Vares toimii vain suhteellisen 

oikeudenmukaisesti auttaessaan Eevaa pakenemaan maasta.    

Suurin pahantekijä on Karl-Erik Miesmann, joka on harmaatukkainen, jäntevä ja 

notkealiikkeinen atleetti.  Hän herättää kateutta, vihaa ja pelkoa, hänellä on aikamoinen maine 

helsinkiläisessä yöelämässä ”naistenkaatajana”.  Miesmann pelaa tennistä ja käyttäytyy varsin 

yläluokkaisesti. Hänen apulaisensa Tetsuo ja Hillosilmä edustavat toisenlaista rikollisjoukkoa.   He 

ovat häikäilemättömiä ja välivaltaisia ammattirikollisia, jotka kuvataan myös hieman 

yksinkertaisina, mutta verbaalisesti lahjakkaina miehinä.  

Poliisin ”vanhoihin tuttuihin” eli rikollisiin liittyy metonymian ja metaforan koodi eli 

ihmisen luonteenpiirteitä kuvataan ulkomuodon ominaisuuksilla.  Tällaisia tyyppejä ovat Pimeyden 

tangossa luihu autokauppias, jonka hiukset ovat rasvaiset tai Black Jackissa Lada, joka oli 

”näätämäinen ja syntymäviekas, moninkertainen linnaruuna, tuhannen neuvon teuvo ja oikea 

vanhan liiton venkula” (Black Jack, s. 74) ja Pahan suudelmassa isokokoinen Lahtimies, jonka 

”kuutiomaista naamaa hallitsivat lähellä toisiaan olevat pienet silmät sekä otsalle kammattu 

keskiruskea hiuspehko”.  Kyypakkaus on omien sanojensakin mukaan taparikollinen, jolla oli luihu 

olemus ja viekas katse.    

Kolmas rikoksia tehnyt ryhmä on sattumalta ja suunnittelematta tapahtumiin 

ajautuneet tilannerikolliset, kuten Keltaisen lesken Eeva, Black Jackin lottovoittaja Timo Bark, joka 

vahingossa tappaa sisarensa, Pimeyden tangon raiskauksensa murhalla kostanut nuorisolaulaja 
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Micke Pinola.  Näiden toimintaa Vares ymmärtää ja henkilöhahmot ovat yhtä aikaa sekä 

sympaattisia että epäsympaattisia.  Heidän toiminnalleen on helppo löytää motiivit.  

Rikollisten ”konnagalleria” sopii hyvin moderniin rikoskirjallisuuden genreen eli 

yhteiskuntakriittiseen dekkaritradtioon, mutta saumattomasti myös suomenkielisen proosan suureen 

traditioon. 

 

10 Black Jack 

Black Jack ilmestyi vuonna 2003. Black Jackissä tarinaa kuljetaan erillisten tarinoiden 

avulla eli tarinoiden subjektit vaihtelevat. Vasta teoksen puolivälin jälkeen tarinoiden subjektit 

aloittavat dialogin. Miljoonaperijän, sisarusten, hartaan muslimin ja pitsayrittäjän, 

vaihtoehtonuorten ja ikuista vappua viettävien lottomiljonäärien tarinat yhtyvät lopussa perinteisen 

rikosromaanin tradition mukaisesti.  

Tarinat kulkevat rinnakkain: viehättävien kaksostyttöjen erikoiset miesmieltymykset 

kuljettavat yhtä tarinaa, toisena tarinana kulkee Suomessa jo pitkään eläneen pitserian omistajan 

Jack Abu-Omarin ja hänen Riitta-vaimonsa sekä tyttärensä Safiran elämä, kolmantena juoppojen 

lottomiljonäärikaverusten pitkä Vapun vietto ja neljäntenä tarinana vaihtoehtoihmisten johtajan 

Ilmari Ice Suurlahden elämä, seikkailut ja suunnitelmat. 

 

10.1 Black Jackin juoni ja rakenne 

Black Jackin aloittaa esinäytös, jossa vaihtoehtonuoret etsivät roskalavoilta 

ruokakauppojen poisheittämää, mutta vielä syötäväksi kelpaavaa ruokaa.  Joukon kiistaton johtaja 

on Ilmari Ice Suurlahti, jonka sanaan luotetaan.  Sateen alkaessa nuorisojoukko lähtee taksilla 

Suurlahden asuntoon. 

Vares on aloittanut yksinkertaisen seuraamiskeikkansa, jossa hänen tehtävänään on 

selvittää, pettääkö tunnettu levylaulaja vaimoaan.   

Kolmannessa alkavassa tarinassa pitserian omistaja Jack Abu-Omar aloittaa päivää 

perheensä kanssa.  Jack on asunut jo kymmen vuotta Suomessa, hänellä on suomalainen vaimo ja 

pieni tytär.  Jackin pitseriassa työskentelee kaksi Jackin maanmiestä Yasir ja Mahmoud, iloiset 

veijariveljekset.  Jackin yhteistyökumppani on Harry Hallamaa, jonka kanssa Jackillä on 

pienimuotoista rahanpesua. Hallamaa ujuttaa pitserian kirjanpitoon rikollisesti hankittua rahaa: 

”vedätys toimi aivan hyvin.  Pizzeria myi parempina päivinä satakaksikymmentä lounaspizzaa, 

mutta päivän myynnit hakattiin kassakoneelle sadanviidenkymmenen pizzan mukaan.  Ja näin 

saatiin syntymään päivää kohti liki 200 euron arvosta ylimääräistä täysin kunniallista ja puhdasta 

liikevaihtoa.” (Black Jack, s. 38)  



 39 

Vares saa toimeksiannon lottomiljonäärikaveruksilta Timo Barkilta ja Janne 

Bomanilta, jotka ovat päättäneet viettää vappua koko kevään ajan.  Barkin sisarpuoli Mielikki Bark 

on kadonnut, mistä Timo ja Mielikki Barkin äiti on hyvin huolissaan. ”Äitiparka kuihtui silmissä.  

Äiti vain hoki hokemistaan, että Mielikin kohtalo oli selvitettävä.  Lopulta Bark ei ollut keksinyt 

muuta vaihtoehtoa kuin soittaa minulle” (Black Jack, s. 50) selittää Vares.  

 Mielikki on aiemmin käyttänyt huumausaineita ja viinaa sekä viettänyt niin sanottua 

huonoa elämää. Parin viime vuoden ajan hänen asiansa ovat kuitenkin menneet parempaan 

suuntaan.  Hän on alkanut liikkua luontoaktivistien kanssa, hänestä on tullut niin sanottu kettutyttö 

ja Suurlahden läheinen ystävä. 

Suurlahti peri isältään merkittävän omaisuuden ja osti muun muassa upean 

kattoterassihuoneiston Turun keskustasta.  Mutta suurimman osan perinnöstään hän päättää käyttää 

ympäristöterroritekoon. 

 

 10.2 Black Jackin toimintaympäristö  

Black Jackissa luontokuvaukset ovat urbaanin ympäristön kuvauksia. Ne hahmottavat 

Mäen henkilöhahmojen tapaa mieltää asioita siten, että luonto ja ympäristö ovat koko ajan 

määräävässä asemassa. Ympäristöä kuvataan ja paikkojen sijainti määritellään tarkasti, esimerkiksi 

murhatun tytön vanhan äidin, rouva Alma Barkin luo ei mennä vain keskustelemaan, vaan tarinan 

kertojasubjektina oleva Vares analysoi myös tarkasti asuintalon sijainnin ja kunnon.   

Vareksen mukaan talo on varjoisalla puolella, se on rapistunut, sijaitsee jyrkässä 

pohjoisrinteessä, portaiden vieressä.  Vares panee merkille myös pari isoa keramiikkaruukkua, 

joissa on kuolleita kukkia, ja ruosteisen parveketuolin, eikä häneltä jää huomaamatta sekään, että 

tuhkakuppi on puolillaan ruskeaa sadevettä.  Näillä huomioilla ei ole mitään tekemistä varsinaisesti 

juonen eteenpäinviennin kannalta, vaan sillä välitetään hetken tunnelmaa. Tämä ei ole 

kovaksikeitettyjen rikoskirjojen niukkasanaisuudelle tyypillinen lajipiirre, mutta on suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden traditioon liittyvä piirre.  

Luonnon ilmiöillä kuvataan Black Jackissa Mäen henkilöhahmojen 

vapaudenkaipuuta. Vapautta ja vapauden kaipuuta symboloi luonto: ”Kevät oli vasta ohut aavistus 

ilmassa.  Mutta hailakka aavistus uudesta keväästä oli aistittavissa myös jyrkkärinteisellä kukkulalla 

sijaitsevan vankilan muurien sisällä.” (Black Jack, s. 96) 

Vankilasta vapautuva Adam Aramian Aragir kuuntelee meteorologin sääennustetta ja 

miettii samalla omaa tulevaisuuttaan.  ”Aamuteeveen hymykuoppainen säätyttö lupasi iltapäiväksi 

voimistuvaa tuulta, pikku puhureita länsilounaasta, ajoittaisia paikallisia sadekuuroja ja sitten taas 

yötä myöten uudestaan kirkastuvaa sekä korkeapainetta.” (Black Jack, s. 143) 
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Mäen henkilöhahmot eivät kuuntele säätiedotuksia, mutta heidän kokemuksiaan, 

näkemyksiään ja ajatuksiaan kuvataan sääilmiöillä. Henkilöhahmot huomaavat pilvien korkeuden, 

laadun ja määrän. Siten tulkitaan ilmapiiriä, tunnelmaa, vuodenaikaa: pilvet ovat alhaalla, on 

yläpilveä tai taivas on pilvessä tai taivas on täysin pilvetön.   ”Sää oli tuulinen ja puuskainen.  

Silloin kun aurinko ehti pilkistää nopeasti soutavien pilvilauttojen välistä, se muisti esitellä jo 

armotonta voimaansa …”(Black Jack, s.195) 

Luontokuvaus ei ole vain visuaalista, näkyvää, vaan se myös ilmentää, miltä luonto 

tuntuu, kuulostaa, tuoksuu tai paremminkin haisee.  Henkilöhahmot hyödyntävät kaikkia aistejaan 

luonnon havainnoinnissa.   ”Pilvet liukuivat matalalla.  Harvat linnut näyttivät eksyneiltä.  Maailma 

lemahti märältä vanttuulta.” (Black Jack, s. 133) 

Runebergiläinen panoraamakuvaus on Suurlahden näkymä omalta parvekkeeltaan.  

Hän katselee yli kaupungin nojaillen kaidepuuhun ja polttaen huumesavuketta. Suurlahti näkee ja 

kuulee ihmiset, tuntee rakennetun miljöön ja aistii tunnelmaa. 

  

10.3 Black Jackin uhrit 

Kukaan Black Jackissä murhatuista ja surmatuista henkilöhahmoista ei ole 

sympaattinen uhri vaan kuolleet henkilöhahmot on kuvattu epämiellyttävinä ja litteinä hahmoina, 

joiden osa teoksessa on tulla murhatuiksi.    

Mielikki Bark kuvataan huumausaineiden käyttäjäksi ja riidanhaluiseksi 

henkilöhahmoksi.  Hän muun muassa uhkailee veljeään stiletillä ja juopunut veli lyö Mielikin 

paistinpannulla kuoliaaksi.  Mielikki juonittelee itsensä Suurlahden läheisyyteen saadakseen osansa 

isänperinnöstään, eikä hän muutenkaan tunnu välittävän muiden ihmisten tunteista.   

Toinenkin uhri eli Suurlahti kuvataan öykkäriksi, huumausaineiden käyttäjäksi 

tulevaksi rikolliseksi - hän suunnittelee terroritekoa. Suurlahti on manipuloiva ja itsekäs 

henkilöhahmo.  

Epämääräisen kustantajan Harry Hallanhaaran ja vankikarkuri Esko Vauhkosen poliisi 

Gun Snell ampuu itsepuolustukseksi.  Hallanvaara on aikonut tappaa Luusalmen varastettuaan 

Luusalmen novellin idean ympäristörikoksen tekemisestä.    

   

10.4 Rikoksen tekijät 

Black Jackin yksi rikollisista on harras muslimi ja pitserian omistaja Jack Abu-Omar, 

joka selviää rikoksestaan muutaman vuoden linnatuomiolla.  Jack Abu-Omar on joutunut 

rikolliseksi vahingossa, väärinkäsitysten takia.  Hänet oli lähetetty Pohjoismaihin ”nukkuvaksi” 

terroristiksi odottamaan mahdollista tehtävänantoa.  Hän on kotiutunut turkulaiseen elämänmuotoon 
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ja perustanut perheen.  Hän onnistuu Suurlahden miljoonahuijauksen ja murhan yhteydessä 

kätkemään oman siirtolapuutarhamökkinsä lattian alle tuntuvan summan rahaa.  Jack saa 5-6 

vuoden tuomion, jonka jälkeen hän voi lähteä perheensä ja rahojensa kanssa maasta.  Koraaninsa 

hän pyytää vaimoaan antamaan pois tärkeänä, mutta itselleen turhana teoksena.    

Jussi Vares on hyväntahtoinen hahmo, joka on rikollisillekin reilu, jos rikolliset ovat 

hänelle reiluja.  Sen sijaan ”valkokaulusrikollisia” Vares tuntuu inhoavan ja suhtautuvan heihin 

julmastikin.  Mäen murhaajahenkilöhahmot ovat yhteiskunnan huipulla olevia, mahdollisimman 

epätodennäköisiä murhaajia: professori, pappi, pankinjohtaja tai ylilääkäri.   Pikkurikolliset ja 

vahingossa rikoksen poluille joutuneet Vares usein ainakin henkisesti armahtaa, jopa säälii, mutta 

menestyviä ”herroja” ja heidän rikoksiaan Vares ei armahda.    

 

10.5 Jussi Vareksen kaverit 

Novellikirjailija Luusalmi on Black Jack –teoksessa yksi niistä henkilöhahmoista, 

jotka Vares jo pelkää menettäneensä.  Luusalmi on kirjoittanut tieteisnovellin, jonka idean 

Hallanvaara varastaa ja päättää myydä ”mukamas” aseen, jolla voisi tehdä ympäristöterroririkoksen.  

Hallanvaara päättää tappaa Luusalmen, mutta laittaa Luusalmen ensin pimeään vankilaan.   

Vareksen ystävät ovat ”luusereita”, menestyjiä heistä ei ole kukaan.  He ovat 

esimerkiksi antikvariaatin pitäjä, toimittaja, ammattiautoilija, hautaustoimiston pitäjä, mutta he ovat 

suuria ajattelijoita, pohtijoita ja alkoholin suurkuluttajia.  Jussi Vares ei järjestä kotonaan illallisia 

eikä hän itsekään vieraile kahvikutsuilla. Hän ei vie tuliaiseksi kolmea neilikkaa eikä kahvipakettia, 

vaikka ne olisivat todellisen keski-iän kriisin ulkoisia merkkejä.  Vares viettää sosiaalista elämää 

kotinsa ulkopuolella, ravintoloissa ja pubeissa.  

Vareksen lähimmät ystävät eivät ole yhteiskunnallisesti menestyneitä, ja näin he 

edustavat suomenkielisen suuren tradition perinnettä, jossa henkilöhahmoista ei tehdä ulkoisesti 

menestyviä, miellyttäviä eikä edes jouhevia.  Laitinen mainitsee esimerkkinä Joel Lehtosen 

Putkinotkon köyhän, likaisen ja epäsympaattisen Juutas Käkriäisen.  Käkriäinen on Putkinotkossa 

aivan yhtä tärkeä henkilö kuin hänen rikas ja mukavuudenhaluinen vuokraisäntänsä Muttinenkin 

(Laitinen 1984: 15). 

Klassisen suomalaisen romaanin sankarina on oikeastaan antisankari: hän esiintyy 

”arkivaatteissaan”, mutta hänellä on oma ainutkertainen ihmisarvonsa.  Sitä ei mitata rahassa eikä 

ulkoisissa menestyksen merkeissä.  (Laitinen 1984: 16).   
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11 Jussi Vareksen suhde naisiin – Olavi Susikosken perinnönjatkaja 

11.1 Onko Jussi Vares sovinisti?  

Leena Lehtolainen on artikkelissaan Ritari ruosteisessa Toyotassa (Lehtolainen 1997: 

115) käsitellyt Reijo Mäen Jussi Varesta ja miehisyyden kliseitä.  Lehtolainen käyttää lähteenään 

Mikko Lehtosen Pikku jättiläisiä, Maskuliinisuuden kulttuurin rakentaminen –artikkelia ja  Martti 

Grönforsin Miehinen kulttuuri ja väkivalta –artikkelia. 

Mikko Lehtosen mukaan maskuliinisuus rakentuu ruumiin kieltämiselle ja toisaalta 

irrationaalisuuden, vastuuttomuuden ja väkivaltaisuuden hyväksymiselle (Lehtonen 1994:25).  

Miehisyys on jatkuvaa todistelua omasta maskuliinisuudesta ja voittamista muista miehistä.  

Lehtosen mukaan miehet tulevat miehiksi kilpailemalla toistensa kanssa ja voittamalla heidät, eikä 

tämä kilpailu koskaan lopu (Lehtonen 1995:34).  Lehtosen artikkelin mukaan miehisen sukupuoli-

identiteetin saavuttamiseksi pojan on luovuttava samastumisestaan äitiinsä.  Mies esitetään usein 

peniksensä armoilla olevana eli miehen seksuaalisuus on vallankäytön väline, ei mielihyvän ja 

läheisyyden väline, väittää Lehtonen. (Lehtonen 1995:35).  Lehtolainen lisää, että myös 

rationaalisuus, toiminnallisuus ja usko tekniikkaan ovat hyvin maskuliinisia piirteitä. (Lehtolainen 

1997:115)   

Näiden kriteerien mukaan olen täysin samaa mieltä Leena Lehtolaisen kanssa siitä, 

että Vareksen henkilöhahmo ei edusta maskuliinisuuden perikuvaa.  Lehtolainen perustelee 

ajatuksiaan myös Martti Grönforsiin vedoten. 

Martti Grönfors painottaa artikkelissaan Miehen kulttuuri ja väkivalta (Grönfors 

1994:65), että miehet turvautuvat väkivaltaan tiettyjen konkreettisten tavoitteiden kuten 

taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi tai saadakseen hyväksyntää ja nostaakseen statustaan.  

Toisaalta Grönfors painottaa, että länsieurooppalaiseen sosiaaliseen sukupuoli-identiteettiin kuuluu 

voimakas homofobia (Grönfors 1994:65).  Koska Vareksella ei ole homofobiaa, niin ei hän 

myöskään ole perinteinen maskuliininen mies, väittää Lehtolainen (Lehtolainen 1997:116).   

Vaikka Vares ei ole maskuliininen, se ei tee Mäestä tasa-arvon kannattajaa.  

Vareksella on sovinistinen asenne ja Mäen naishahmot eivät ole tasa-arvoisia kumppaneita, vaan 

päälleliimattuja naiskuvia E.M. Forsterin luokituksen mukaan.  Esimerkiksi Vareksen kumppanit 

pastori Alanen ja novellikirjailija Luusalmi kuvataan varsin monitasoisina persoonina, mutta 

useimmat naishahmot ovat ulkonaisesti kuvattuja, tarinassa piipahtavia henkilöitä.  

E.M. Forsterin kriteeristön mukaan henkilöhahmoista miehet ovat pyöreitä, 

moniulotteisempia ja naiset varsin litteitä.  Vareksen henkilöhahmo ei ole naisvihaaja (misogyyni), 

sen sijaan hän on sovinisti. Litteä henkilöhahmo näyttää joltakin ja häntä kuvataan adjektiiveillä, 
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kun taas pyöreä ja syvällisempi henkilöhahmo toimii, tekee (verbillä) ja on vaikuttamassa. Mäen 

naishahmot ovat litteitä henkilöhahmoja ja miehet ovat pyöreämpiä henkilöhahmoja.  

Rikoskirjallisuudessa henkilöhahmot ovat suhteellisen yllätyksettömiä ja ennalta 

arvattavia eli litteitä. Mäen naishenkilöhahmot ovat vieläkin litteämpiä kuin miehet, jotka ovat 

jonkin verran pyöreämpiä kuin naishenkilöhahmot. Jako litteisiin ja pyöreisiin henkilöhahmoihin 

perustuu henkilöhahmojen kuvaukseen adjektiivilla vai toiminnallisesti tekojen kautta.    

”Pienehkö kauneusvirhe oli tietenkin se, että hänen hikinen kämmenensä lepäsi 

hiukkasen liian tuttavallisesti sollentunalaisen toimitusjohtajan vaalean vaimokunnan silopolvella.”  

(Pahan suudelma, s. 21) Juovuksissa oleva Vares lähentelee naista, jota teoksessa kuvataan hyvin 

litteänä henkilöhahmona, toki sollentunalaisen toimistusjohtajan vaimo onkin vain Vareksen 

toiminnan objekti. 

Muita esimerkkejä naispuolisten henkilöhahmojen kuvauksesta on ruokakaupan 

myyjä: ”Tyttö lihatiskin takana oli hieman pystynenäinen, vaalea ja ihan näpsäkästi miehistä silmää 

miellyttävä. (Mullan maku, s. 46) ja saman teoksen Kirsti Jalava: ”Kirsti Jalava oli pitkä, vaalea 

nainen.  Hän oli pukeutunut tyylikkääseen sammalenväriseen bisnesjakkupukuun.  Ei liikaa 

meikkiä.  Huomiota herättävän komea ryhti.” (Mullan maku, s. 61) Kirsti Jalavasta ei mainita 

ainuttakaan luonteenpiirrettä ja koko kuvaus rakentuu ulkoisiin ominaisuuksiin. Myös Pahan 

suudelmassa Vares kuvaa ainoastaan ulkoisesti naishahmoa ”Vareksen viereen ilmestyi 

nelikymppinen ruskeaverikkö, joka näytti hakeneen tyttömäisen iltaeleganssinsa nuorekkaan 

rättikaupan MTV-sukupolvelle tarkoitetulta osastolta.  Räikeät värit sekä liian kireä, navan 

paljastava poolopusero toivat Jussi Vareksen mieleen surkean seitsemänkymmentäluvun.”  (Pahan 

suudelma, s. 140) 

Naiset kuvataan pääsääntöisesti adjektiiveilla, naisen ulkonäköä ja pukeutumista 

kuvaaville ilmaisuilla. Miesten henkilöhahmot ovat toiminnallisia, heitä kuvataan tekemisen kautta, 

verbeillä. Esimerkiksi Luusalmen silmät harittavat humalan takia tai Alasen hiukset ovat kiireestä 

sekaisin. Miesten käyttäytyminen kuvataan toiminnan kautta ja naisten ulkonäön kautta.  

Esimerkiksi ” Vaalea tyylikäs naisihminen, joka näytti tulevan suoraan kampaamon tuolilta…” 

(Pimeyden tango, s. 10),” röyhelöpuseroinen naishminen, jonka posket punoittivat 

heleästi…”(Pimeyden tango, s. 14). 

Nais- ja mieshenkilöhahmojen erilainen kuvaus ei kerro naisvihasta, mutta 

henkilöhahmojen asenteista ja suhtautumisesta sukupuolten väliseen tasa-arvoon.  Naiset eivät ole 

toiminnallisia henkilöhahmoja lukuun ottamatta Keltaisen lesken Eevaa.  Eeva on kehittyvä 

monitasoinen naishenkilöhahmo. 
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Suomenkielisen proosan suuressa traditiossa korostuu tasa-arvoisuus, mutta tämä tasa-

arvo on miesten keskinäistä tai yhteiskuntaluokkien välistä tasa-arvoa, ei niinkään sukupuolten 

välistä tasa-arvoa.  Tradition tasa-arvoisuus ei ole sukupuolten välistä tasa-arvoa, joten tämäkin 

piirre on sopusoinnussa suuren tradition kanssa. Esimerkiksi Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan 

naiskuva on varsin ”litteä” ja naishahmoja on niukasti. 

Kovaksikeitetyn dekkarin lajipiirteetkään eivät sisällä sukupuolten välistä tasa-arvoa.  

Tosin genreen piirteisiin kuuluu maskuliinisuus, johon usein liittyy myös jonkinasteinen sovinismi.  

 

11.2 Sariolan Susikoski ja Mäen Vares 

Mauri Sariolan 1960-luvulla luoma juristi Olavi Susikoski on hyvin maskuliininen 

henkilöhahmo, suomalaisen miehen ihannekuva: isänmaallinen, oikeudentuntoinen, miehekäs ja 

vastuunsa kantava.  Susikoskeen kiteytyivät sodanjälkeisen Suomen ihanteet.  Susikoski on 

sotaveteraani, joka sodan jälkeen käy taistelua, mutta nyt rikollisuutta vastaan.  (Haasia 2001:125).  

Vares on anti-Susikoski. Vares ei ole erityisen isänmaallinen, miehekäs eikä 

yhteiskunnallinen vastuunkantaja. Vares ei käy suurta taistelua rikollisuutta vastaan – enemmänkin 

hän ajautuu tilanteisiin.  Puoluepoliittisia viittauksia ei löydy, joten Varesta ei voi luokitella 

minkään aatesuuntauksen kannattajaksi. Usein Vareksen ystävienkin kommentit 

asenteellisuudessaan ulkomaalaispolitiikasta ja sosiaalipolitiikasta tulkitsen huumoriksi ja 

koomisiksi.  

Vareksen ja Susikosken henkilöhahmojen luonteenpiirteissä ja asenteissa on 

yhtäläisyyksiä. Heillä on samankaltainen varsin arvokonservatiivinen suhtautuminen sekä 

maahanmuuttajiin että julkisen talouden turvaverkon käyttäjiin.  He eivät kumpainenkaan suhtaudu 

kovinkaan arvostavasti naisiin tai ainakaan he eivät näe naisia tasa-arvoisina kumppaneina. 

Heidän suhtautumisensa rikollisiinkin on hieman samanlainen. Susikosken rikolliset 

joutuvat vankilaan, tekevät itsemurhan tai pakenevat ulkomaille.  Sariolan suhtautuminen rikollisiin 

on ihannoiva, rikolliset ovat kaukana tavallisten ihmisten yläpuolella – niin hyvässä kuin 

pahassakin. (Kukkola 1991:8) Myös osa Mäen murhaaja-henkilöhahmoista itse kuvittelee olevansa 

tavallisten ihmisten yläpuolella ja he kuuluvat ylempään keskiluokkaan ja taloudelliseen 

yläluokkaan.   

Mullan maussa murhaaja on menestyvä pankinjohtaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja 

Esko Perko, Pahan suudelmassa murhat tekee kauppakorkeakoulun menestyvä oikeustieteen 

professori Arto-Pekka Ronimus ja Keltaisen lesken merkittävin murhaaja on rikosliigan 

yläluokkainen, hienostunut monitoimiliikemies Karl-Erik Miesmann.   
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Black Jackin ”konnagalleria” ovat moninaisempi kuin muissa teoksissa. Suurlahti 

suunnittelee valtavaa ympäristöterroririkosta, hänen murhaajansa ovat terroristitaustaisia.  

Suurlahden tyttöystävän Mielikki Barkin tappaa vahingossa itsemurhaa juomalla suunnitteleva veli. 

Pikkurikollisena pyörii epämääräinen kustantaja ja autokauppias Harry Hallanvaara, joka ei tosin 

ehdi tehdä suunnittelemiaan murhia.     

Ero Susikosken ja Vareksen välillä on suhde sankaruuteen: Susikoski ei ole niin 

kutsuttu nolojen tilanteiden mies, mutta Varekselle sattuu myös noloja tilanteita.  Nämä nolot 

tilanteet ja hauskat sattumat tekevät Vareksesta huomattavasti sympaattisemman henkilöhahmon 

kuin suoraselkäisestä Susikoskesta.   

Esimerkiksi Keltaisen lesken kuvaus, jossa Jussi Vares joutuu kertausharjoituksissa 

vangiksi käydessään metsässä tarpeillaan.   Hän jää sotaharjoituksissa vangiksi housut nilkoissa ja 

tämä asia nolottaa häntä vuosikaudet.  Keltainen lesken lopussa Varekselle selviää vielä sekin, että 

naispuolinen sotilas Eeva on todellakin tarkkaillut pitkään Vareksen tarpeilla käyntiä.  

Black Jackissa Jussi Vares juo itsensä muistamattomaan tilaan ja herää seuraavana 

aamuna Lausteen kaupunginosasta päällään apinapuku.  Asunnon omistajanainen kertoo, että 

apinapuvun vetoketju juuttui kiinni yöllä ja siksi Jussi Vares ei ole riisuuntunut.  Jussi joutuu 

lähtemään aamulla bussilla keskustaan pukeutuneena yhä naamiaisasuunsa.  Näin noloa tilannetta ei 

olisi voinut sattua Susikoskelle. Toisaalta Vares pääsee naamioitusasunsa turvin bussimatkan aikana 

kuulemaan mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka auttavat häntä selvittämään rikoksen.   

Sariola ei kuulu tyypillisimpiin suomenkielisen proosan suureen perinteen edustajiin, 

vaan maskuliinisten ylempään keskiluokkaan kuuluvien menestyvien sankarihenkilöhahmoineen 

perinteisiin klassisiin arvoitusdekkarien ja kovaksikeitettyjen rikoskirjojen genreen.  Mäen 

henkilöhahmot ovat enemmän suomenkielisen proosan perinteen mukaisia arkipäiväisiä, jopa 

epäsympaattisia antisankareita.  Joskin antisankaruus kuuluu myös modernin rikoskirjallisuuden 

genreen.  

 

12 Huumori ja komiikka   

Kai Laitisen (1984:19) mukaan klassisen suomalaisen kansankuvauksen tyyliksi 

vakiintui huumorin sävyttämä realismi. Aarne Kinnunen tiivistää kahteen peruslauseeseen komiikan 

ja huumorin lähtökohdat: ”Mikään inhimillinen toiminta, teko, tapahtuma, prosessi tai ominaisuus 

ei ole sinällään koominen, vaan täysin neutraali.  Kuitenkin kaikki ihmisen toiminnat ja 

ominaisuudet voidaan tehdä koomiseksi.” (Kinnunen 1994:24) 

Huumori ja komiikka edellyttävät ihmisen kykyä vaihtaa näkemystä; ihmisen 

sosiaalisen ja kulttuurisen elämän liikkuvuus, mahdollisuudet mielivaltaisiin ratkaisuihin ja tekoihin 
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sekä arvoituksiin - mahdollisuus vuoroittain täyteen anarkiaan ja tiukkaan järjestykseen.  Komiikka 

on näissä tilanteissa väistämätöntä, eikä siltä voi kukaan suojautua. (Kinnunen 1994:32). 

Suomenkielisen kaunokirjallisuuden suuren tradition lisäksi myös rikoskirjallisuuden 

genreessä on huumoria ja tilannekomiikkaa.  Rikos ja sen ratkaiseminen muodostavat teosten 

ytimen, mutta komedian aineksia käytetään keventämään aihetta ja myös hidastamaan etenemistä 

kohti ratkaisua ja lisäämään lukunautintoa.  (Pyrhönen 1989:18) 

Rikoskirjallisuuden viihdyttävyys ja nautittavuus perustuu kerronnan tahdittamiseen 

eli tarinan säätelyyn.  Rikoskirjallisuudessa käytetään komediaa, huumoria ja tilannekomiikkaa 

kerronnan hidastamiseen. Kovaksikeitetyissä dekkareissa maailmankuvan kyynisyys vaatii 

huumoria, muuten tulos voi todellisessa maailmassa olla jopa koominen. (Pyrhönen 1989:109)  

Rikoskirjallisuudessa murhat ja salatut intohimot esitetään viihdyttävällä tavalla.  

Kuoleman, väkivallan ja koomisten ainesten yhdistäminen toisiinsa ei ole välttämättä yllättävää.  

Komiikka ja nauru ovat perinteisestikin yhdistetty kuolemaan – ne ymmärretään kuoleman 

vastakohdaksi: ”Elävät nauravat ja vain kuolleet ovat vakavia ja ilottomia”.  (Pyrhönen 1989:113) 

Mäen huumori voidaan jakaa neljään lajiin.  Ensimmäinen ryhmä on tyyliltään 

verbaalia, jossa on yllättäviä rinnastuksia, vertauksia ja kielikuvilla rakennettuja koomisia 

mielleyhtymiä. Toinen ryhmä on ihmishahmot ja niiden kaavamaisuuteen sekä ennalta-

arvattavuuteen perustuva huumori, jossa ihmisten luonnetta kuvataan ulkoisilla ominaisuuksilla. 

Nolot ja yllättävät dialogit ja tilanteet, joihin henkilöhahmot joutuvat, ovat kolmas huumorilaji. 

Neljäs keventävä huumorityyppi on ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset kytkennät.     

 

12.1 Verbaalihuumori 

Pimeyden tangossa tangotähti KooVee Lehtoruusun orkesterin kitaristi Skarppi vertaa 

tangolaulajan ääntä ”joulupadalla laulavaan nuhanenäisen pelastusarmeijan kuoroon”.  

Homonyyminen vitsi on Vareksen lempidrinkki eli Talonmiehen Vapaapäivä, joka on ”jallua ilman 

kolaa” – raakaa jaloviinaa. Keltaisessa leskessä kerrotaan kolmesta ”väsähtäneen bulldogin” 

näköisestä venäläisestä rekkakuskista. Black Jackissa Vares on tullut Helsinkiin etsimään Mielikki 

Barkia ja kertoo etsinnästään, ettei hän ollut mitenkään pidetty vieras uteluineen ”ei pyydetty 

mokkakahville ja nisulle, ei tarjouduttu panemaan kiuasta lämpiämään pitkämatkalaiselle 

länsirannikon vieraalle…” (Black Jack, s. 221) 

Mielikki Barkin etsinnän yhteydessä Vares heittäytyy ilmaisussaan varsin lyyriseksi.  

Barkin veli ja veljen kaveri Boman ovat voittaneet lotossa ja päättäneet juomalla käyttää koko 

lottovoiton.  Veijarit tekevät tavallaan itsemurhaa juomalla ja pelleilemällä Turun ravintoloissa.  

Lottomiljonäärien elämäntapa kuvataan traagisesti: ”Bark oli jo pidempään flirttaillut hallavalla 
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hevosella nelistävän raa ´an ratsumiehen kanssa, siinä määrin huikentelevaista syöksykierrettä Bark 

oli pitänyt elämässään viime aikoina yllä.”  (Black Jack, s. 212) 

Pahan suudelmassa novellikirjailija Luusalmi tulee kotiinsa kirjansa 

julkistamistilaisuudesta ja siellä hänen tyttöystävänsä ja asuinkumppaninsa odottaa istuen sohvalla 

”jäykkänä kuin ratapölkky”.   

Keltaisessa leskessä Miesmann on sopinut tapaamisen Koitereen kanssa Töölön 

kirjaston lukusaliin. Verbaalia huumoria parhaimmillaan on Miesmaan kommentti Koitereelle 

"Minä en ole mikään kovin innokas julkisten palvelujen käyttäjä. On ensimmäinen kerta, kun 

poikkean sivukirjastossa. Täällä lainataan näemmä kokonaisia kirjoja eikä pelkkiä sivuja." 

(Keltainen leski, s. 241).  Kommentti olisi tosin sopinut paremmin Vareksen suuhun kuin 

Miesmannille.  

Ruumiin kulttuuri 4/92 –lehdessä kriitikko Keijo Kettunen on moittinut arvostelussaan  

Mäen ilmaisua turhan runsaasti rönsyileväksi.  Kettunen on oikeassa siinä, että kovaksikeitettyyn 

dekkariin ei kuulu runsas ilmaisu ja verbaalimaalailu, mutta sen sijaan suomenkielisen 

kirjallisuuden suureen traditioon se kuuluu.  Voidaan siis sanoa, että vaikka huumorinsa puolesta 

Reijo Mäen tuotanto kuuluu sekä kovaksikeitetyn dekkarin että suomenkielisen suuren tradition 

perinteeseen, niin hänen huumorinsa on enemmän suomenkielisen proosaan tyylistä kuin 

kovaksikeitetyn dekkarigenreen sopivaa. 

 

12.2  Henkilöhahmoista nouseva huumori 

Mäen toinen huumorin laji on tapa tyypitellä ihmisiä. Naurettavat ja kaavamaiset 

henkilöhahmot keventävät väkivaltaistakin kerrontaa ja kuvaavat henkilöhahmojen nimet ovat 

hersyviä.   Kuvaavia ja samalla toimivia kuvauksia ovat esimerkiksi Turun Vanhin Teini-ikäinen ja 

Viipurin Viimeinen Rattopoika.  Turun Vanhin Teini-ikäinen eli TVT on vakituinen vieras 

Ravintola Krouvissa.  Black Jackissa TVT on hankkinut lävistyksen kieleensä, ja siksi hän sössöttää 

pahasti.  Kuvaus ikuista nuoruutta elävästä ikiteinistä on niin hersyvä, että se saa etsimään 

henkilöhahmon esikuvaa.  Olavin Krouvin toinen vakiovieras Viipurin Viimeinen Rattopoika on 

ikääntynyt karjalaisevakko ja homoseksuaali.  Hänenkin käyttäytymismaneeriensa kuvaus on niin 

hauskaa, että jopa maininta ainaisesta minttufernetin juomisesta naurattaa.    

Black Jackissa Varesta kadulla vastaan tulee ”Mulkero eli Minitarzan”. Vareksen 

mielestä mies ei ollut järin trendikäs ja häneltä puuttui kaksi ylähammasta eli ”kakkokirvestä”.  

Mäki vertaa miestä Sylvester Stalloneen, jonka kasvot eivät unohdu seuraavassa kadunkulmassa.   

Huumorisen hidastuksen lisäksi näin Mäki esittelee ”lyhyentanakan lihaskimpun”, johon Vares 

törmää sananmukaisesti myöhemmin.   



 48 

Myös ihmisryhmien tyypittelystä syntyy hauskoja ajatusyhteyksiä Pimeyden tangossa 

matkustajakodin pitäjä valittaa, kuinka naiset menevät ”nokkimaan kreikkalaista salaattia” 

hämyiseen paikkaan ennen kotiinlähtöä.  Yllättävän toiminnallinen vertaus; todella, kun keski-

ikäiset naiset lähtevät ulos käydään ensin syömässä ravintolassa ”jotain pientä ja kuivaa 

valkoviiniä” eli salaattia ja viiniä.  

Sekä Vares että lähes kaikki Vares-tarinoiden henkilöhahmot ovat karikatyyrisiä, 

joilla on herkullinen menneisyys, ja jotka ovat verbaalisesti lahjakkaita. Alasen apulaista Mäki 

kuvailee: ”Kesäpoika Auvo Pulkkinen ei ollut enää ihan poikanen, vaan jo liki nelikymppinen ja 

lähes satakaksikymmenkiloinen äijä, lyhyenläntä miehentappi, jonka äitimuori oli varmasti tottunut 

leventämään ainoan silmäteränsä housunvyötäröä sekä lyhentämään lahkeita jo tämän 

varhaislapsuudesta saakka.” (Pimeyden tango, s. 107)   

  

12.3 Nolojen tilanteiden mies ja tilannekomiikka 

Tilannekomiikka syntyy yllättävistä tilanteista.  Black Jackissä Vares on juonut 

muistinsa ja herää seuraavana aamuna sisarusten Norman ja Marilynin välistä.  Varesta nolottaa 

eikä hän kehtaa kysyä yön tapahtumista, sen sijaan hän kysyy, että ”ollaanko tehty jotain jota 

Raamatussa pidetään syntinä”.  Marilyn kieltää heidän tappaneen ketään ja muutenkin kertoo 

Vareksen sammuneen välittömästi.  Keskustelun kuluessa vaatekaapista astuu rauhallisesti ulos 

harteikas mies kirves kädessään ilman minkäänlaista hämminkiä.  Hän tervehtii ja kyselee 

kuulumisia. Hän on tullut vain tervehtimään ja lainaamaan Normalta rahaa, mutta hän saapui 

ikkunasta kirves mukanaan ja piiloutui kaappiin.    

Tilannekomiikkaa on myös Keltaisen lesken Eevan ja Jussin ensitapaamisessa, Eeva 

ottaa Jussin sotavangiksi kesken Jussin tarpeiden teon. Huumori ilmenee Keltaisessa leskessä ennen 

kaikkea kaverusten Tetsuo Sinkkosen ja Hillosilmä Munchin keskinäisenä dialogina.   

Pimeyden tangon loppuhuipennus on suomalaisen proosan suuren tradition mukaista 

tilannekomiikkaa, jolle huumori usein rakennetaan. Eri tarinoiden henkilöhahmot ovat kaikki 

samalla asialla eli tappamassa Varesta, mutta he tappavatkin vahingossa toisensa.  

Pastori Alanen pitää antikvariaattia, vaikka on valmistunut teologian kandidaatiksi.  

Hänen pappisuransa loppui aikanaan lyhyeen alkoholiongelman vuoksi: humalainen Alanen liukui 

saarnansa päätteeksi saarnastuolista kaidetta pitkin alas lääninrovastin jalkojen juureen.  Nyt pastori 

Alanen kuuluu ravintola Uuden Apteekin ja ravintola Pankin kanta-asiakkaisiin yhdessä Luusalmen 

ja Vareksen kanssa.  Alanen, Luusalmi ja Jussi Vares kertovat muunneltua totuutta naisille monia 

kertoja.  Esimerkiksi Pimeyden tangossa: ”Mä olen Jorma Kvist ja mä duunaan lähinnä Homeliten 

ja Stigan – siis näiden ruohonleikkureiden ja moottorisahojen kanssa.  Ja tämä mun kaveri tässä, 



 49 

tämä Lehtovaaran Panu, se askaroi elintarvikepuolella.  Panu on meidän osuuskaupan maineikkaan 

lihatiskin näppäräsorminen virtuoosi ja synnynnäinen leikkelemestari sekä makoisten pihvien 

pyörittelijä.  Liha-ala on meidän Panulle ihan toinen luonto..” (Pimeyden tango, s. 122) 

       

12.4 Ajankohtaisuudesta ja yhteiskuntakriittisyydestä kumpuava huumori 

Arja Saijonmaalle nauretaan Pahan suudelmassa.  Luusalmi väittää, että kun äiti 

Teresa kuolee, niin Arja Saijonmaa ehtii paikalla ensimmäisenä osoittamaan suruaan.  Luusalmi 

haluaa lyödä vetoa, että Saijonmaa laulaa muistolauluaan jo ennen kuin äiti Teresan ruumiin 

lämpötila on laskenut 36-asteiseksi. 

Usein Mäki laittaa Vareksen ja Vareksen ystävien kommentteihin asenteellisia 

kuvauksia ja ilmaisuja maahanmuuttajista, sosiaaliavulla elävistä ja nuorisosta.  Tarinoiden 

hauskuus piilee värikkäässä kielessä ja oivaltavassa huumorissa.  Pahan suudelmassa Jussi Vares 

tekee havaintoja nuorista suomalaistytöistä, jotka ovat pukeutuneet mustaan maata laahaavaan 

musliminaisen asuun ja kasvot lähes kokonaan peittävään harmaaseen huiviin.  Varesta huvittaa 

heidän keskustelunsa: ”Insallah vaan, ja voi kauhee kun sulla Marketta on jo toi vattanseutu niin 

somasti pyöristynyt…Allahu akbar vaan sullekin Lissu. Kui menee?  Ootko sä muuten jo ehtinyt 

nähdä tätä Itäharjun uudempaa imaamia? (Pahan suudelma, s. 124) 

Luonnonsuojeluohjelma Natura 2000 on Vareksen ystävien hampaissa kahdessakin 

dekkarissa: sekä Pahan suudelmassa toimittaja Ruuhio haluaa puutarhansa liitettäväksi Natura-

luonnonsuojeluohjelmaan että Keltaisen lesken loppuhuipennuksessa uutistenlukija kertoo 

luonnonsuojeluohjelman valituksien määrästä. 

Samaan ajankohtaisten ja yhteiskunnallisten kommenttien ryhmään kuuluvat 

viittaukset K-kaupan asiakaslehti Pirkan Pirkka-nikseihin, eivätkä prinsessa Dianan kuoleman 

aiheuttamat tunnekuohutkaan jää huomiotta.  Mäki pilkkaa myös surutta nykyisin vallalla olevaa 

englanninkielisten ammattinimikkeiden käyttöä, esimerkiksi Black Jackissä pankkiiriliikkeen 

Executive Vice-President, Member of the Board tulee tapaamaan Suurlahtea.   

 

13 Johtopäätökset  

Olen analysoinut neljän Reijo Mäen Jussi Vares -teosta vertaillen niitä sekä 

rikoskirjallisuuden genreen että suomenkielisen kaunokirjallisuuden suureen traditioon. Tarkastelin 

teosten ympäristökuvausta ja huumoria sekä erityisesti henkilöhahmojen kautta teoksista välittyvää 

ihmiskäsitystä, sankaruutta sekä suhdetta oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon.  Analysoimani 

teokset ovat Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma (1998), Keltainen leski (1999) ja Black Jack 

(2003).   
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Analysoimissani Reijo Mäen teoksissa miljöökuvaukset ovat lähempänä 

suomenkielisen kirjallisuuden suurta traditiota kuin kovaksikeitettyjen rikoskirjallisuuden genreetä. 

Kovaksikeitettyyn dekkariperinteeseen ei kuulu kaipuu nuoruuden maisemiin eivätkä 

maaseutukuvaelmat.    Kovaksikeitetyn rikoskirjallisuuden toimintaympäristönä on kaupunki, myös 

Reijo Mäen teosten miljöö on urbaani. Kovaksikeitetyissä dekkareissa ei liikuta maaseudulla eikä 

maalle myöskään kaivata, mutta Mäen henkilöhahmo Vares muistelee lämpimästi Merikarviaa, 

Siikaista ja muuta maaseutua.   

Luonnon kautta Mäen henkilöhahmot kuvaavat tunteitaan ja tunnelmiaan.  Tarinoissa 

ilmapiiri, vuorokauden ja vuodenaikaa kuvataan usein luonnonilmiöiden avulla.  Henkilöhahmot 

eivät vain näe luontoa, vaan ympäristö myös aistitaan eli koetaan, haistetaan, maistetaan, kuullaan 

ja tunnetaan iholla. Luonnon merkeillä Mäki antaa sekä oikeita että harhaanjohtavia johtolankoja. 

Tärkeitä elementtejä ovat pilvet, pilvityypit ja pilvien liikkuminen.  Elämänpiiriä, 

yhteiskunnallisesta statusta ja vapautta sekä vapauden puutetta kuvataan sääilmiöillä, mikä on 

tyypillistä suomalaisella kaunokirjalliselle perinteelle, mutta ei niinkään rikoskirjallisuudelle 

tyypillinen lajiominaisuus.  

Reijo Mäen henkilöhahmoista erityisesti Vares, Luusalmi ja Alanen ovat 

suomenkielisen kirjallisuuden suurelle traditiolle tyypillisiä.  Heidän ihmiskäsityksensä on 

demokraattinen ja arkipäiväinen. Tavallista ihmistä arvostetaan, eikä ihmisen arvo ole riippuvainen 

ulkoisista seikoista.  Henkilöhahmot ovat yhteiskunnallisesta asemastaan huolimatta voimakkaasti 

individualisteja ja jopa epäsosiaalisia. 

Henkilöhahmojen epäsosiaalisuus on vallitseva piirre myös kovaksikeitettyjen 

dekkareiden alalajissa.  Epäsosiaalisuus on harvinaista perinteisissä arvoitusdekkareissa, joissa 

henkilöhahmot kuuluvat pääsääntöisesti ylempään keskiluokkaan, mutta epäsosiaalisuus sopii 

modernin rikoskirjallisuuden genreen.  

Vareksen ja hänen ystävänsä eivät kuulu ylempään keskiluokkaan eivätkä 

taloudellisiin menestyjiin, mutta he ovat älykkäitä ja heillä on sekä tietoa että näkemyksiä 

yhteiskunnallisista ja kulttuurista kysymyksistä.  He pystyvät keskustelemaan ja väittelemään lähes 

mistä aiheesta hyvänsä. 

Suurimmat rikolliset ovat yhteiskunnallisesti arvostettuja ja menestyneitä. Heidän 

ihmiskäsityksensä antaa heille oikeuden murhiin ja taloudellisiin rikoksiin. Vähäisimmistä 

rikollisista suuri joukko on hyvin kaavamaisesti ja ennalta odotettavasti käyttäytyviä, ja heidän 

ulkoinen olemuksensa ja nimensä kuvaavat myös heidän luonteenpiirteitään.  Pienet rikolliset ovat 

joko tyhmiä tai reiluja, mutta he ovat harvoin sekä tyhmiä että reiluja.  Kolmas rikoksen tekijöiden 
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joukko on sattumanvaraisesti rikoksen poluille ajautuneita, tilannerikollisia, joita kohtaan tunnetaan 

ymmärtämystä.  

Mielenkiintoista on, että Mäen teosten rikosten uhrit ovat ohuita ja pinnallisia 

henkilöhahmoja.  Heidän tehtävänsä on ainoastaan kuolla, muuten heille ei ole varattu suurta roolia.  

Uhreilla on joko itsellään jokin salattu syy tulla murhatuksi tai he ovat itsekin rikollisuuden ja 

rehellisyyden rajapinnalla eläviä. Uhreilla saattaa olla kaksoisidentiteetti, väärä henkilöllisyys tai 

salainen menneisyys.   

Vares ja hänen ystävänsä ovat keskenään tasa-arvoisia, mutta heidän käsityksensä 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta ei mielestäni ole ainakaan nykyisten tasa-arvolakiemme hengen 

ja kirjaimen mukainen. Naishenkilöhahmot ovat ohuita, naiset ovat usein himokkaita ja heitä 

kuvataan ulkoisten piirteiden kautta.  

Laitisen määritelmän mukaan suomenkielisen kirjallisuuden suuren tradition tasa-

arvoisuus on miesten välistä tasa-arvoisuutta.  Sukupuolten väliseen tasa-arvoon Laitinen ei ole 

ottanut kantaa, esimerkiksi Väinö Linnan nais- ja mieshenkilöhahmot eivät edusta tasa-arvoista 

suhdetta sukupuolten välillä.  Joten tältäkin osin Mäen henkilöhahmojen kuvaus ovat sopusoinnussa 

suomenkielisen kirjallisuuden suuren tradition kanssa.  

Suomenkielisen kirjallisuuden traditioon liittyy myös yhteiskunnallisen 

oikeudenmukaisuus.  Vares on oikeudenmukainen mies, mutta hänen oikeudenmukaisuutensa on 

tilannekohtaista oikeellisuutta kuten yleensäkin modernissa rikoskirjallisuudessa.  

Mäen tuotanto on humoristista realismia.  Hänen teostensa huumori ei ole kovinkaan 

niukkasanaista, vaan pikemminkin se on verbaalia kuvailua ja maalailua.  Kovaksikeitettyyn 

dekkaritraditioon liittyy niukkasanaisuus, joten tässäkin suhteessa Reijo Mäen tuotanto on 

enemmän sidoksissa suomenkielisen kirjallisuuden suuren traditioon kuin kovaksikeitettyyn 

dekkaritraditioon.   

Mäen huumori rakentuu sanalliselle näppäryydelle, mikä ilmenee yllättävinä 

rinnastuksina, vertauksina ja kielikuvina, ja mikä aiheuttaa koomisia mielleyhtymiä lukijassa.  

Toinen huumorin laji on kaavamaiset ja naurettavat ihmiskuvaukset ja -tyypit.  Ihmisten luonnetta 

kuvataan ulkoisten ominaisuuksien avulla ja näin korostetaan hahmojen naurettavuutta.  

Kolmantena lajina on nolot ja yllättävät tilanteet, joihin henkilöhahmot odottamatta joutuvat. 

Neljäntenä huumorityylinä ovat ajankohtaiset ja yhteiskunnalliset kytkennät.  Lukijaa 

naurattavat muun muassa Vareksen, Luusalmen ja Alasen hyvin asenteelliset kommentit 

ulkomaalaisista ja työttömistä.  Uskon näiden olevan enemmän vitsejä asenneilmapiiristä kuin 

rasistisia kommentteja.  Viittaukset luonnonsuojeluohjelmiin, Arja Saijonmaahan, terroristeihin ja 

muihin aikamme ilmiöihin tuovat huumoriin myös ripauksen ajankohtaisuutta.   
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Jussi Vareksen ystävien käsitykset myös maahanmuuttajista, Suomen 

ulkomaalaispolitiikasta ja suomalaisesta sosiaalipolitiikasta ovat mielenkiintoisesti lähestymässä 

Mauri Sariolan henkilöhahmo Olavi Susikosken näkemyksiä.  Tämä yksityiskohta voi olla toki 

myös hauska koominen rinnastus ja rikoskirjallisuuden genreen kuuluvaa kaunokirjallisten 

lainausta.   

Analysoimissani Mäen teoksissa huumori ei ole ivallista, eikä niissä pilkata 

suoranaisesti ihmisryhmiä. Toisaalta voin samaan aikaan väittää, että Vareksen henkilöhahmo 

pilkkaa aivan kaikkia ja kaikkea.  

Reijo Mäen teokset Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma (1998), Keltainen leski 

(1999) ja Black Jack (2003) kuuluvat selkeästi suomenkielisen kaunokirjallisuuden suureen 

traditioon, mutta kuuluvat myös rikoskirjallisuuden genreen. Vaikka monien rikoskirjallisuuden 

lajipiirteiden mukaan Reijo Mäen voisi katsoa edustavan kovaksikeitettyä dekkarigenreetä, 

mielestäni Mäen tuotanto kuuluu perustellusti enemmän modernien rikoskirjailijoiden genreen.  

Analysoimieni teosten pohjalta voin myös väittää koko Mäen tuotannon edustavan suomenkielisen 

kaunokirjallisuuden suuren tradition pohjalta nousevaa modernia rikoskirjallisuutta, jossa on 

piirteitä sekä arvoitus- ja kovaksikeitetyistä dekkareista että poliisiromaaneista. 
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Sammanfattning 

Examensarbetets gåta  

Ämnet på mitt examensarbete är Reijo Mäkis kriminalböcker och deras förhållande 

till den finska prosans stora tradition. Jag undersöker Mäkis verkens miljöförklaring och humor 

samt speciellt via persongestalternas Mäkis åsikter om människosyn, hjältemod samt förhållande till 

rättvisa och jämställdhet. I arbetet jämförs den stora traditionen inom finsk prosa och genren 

deckarlitteratur mot verken Pimeyden tango (1997), Pahan suudelma (1998), Keltainen leski (1999) 

och Black Jack (2003).  

 

Typer av kriminalromaner 

"Det typiska för en deckare är att ämnesområdet innefattar kriminalitet, och att ett 

brott blir uppklarat. Storyn framskrider via skeden av diskussion och analytiskt betraktande, vilket 

ger deckaren en intellektuell prägel. Våld beskrivs inte så att det framhävs. Det centrala elementet 

är problemlösandet." (Haasio 2001:6) 

Det vanligaste brottet som skall utredas i en kriminalroman är ett mord, som skett i ett 

slutet rum eller när ett begränsat antal människor varit närvarande (Ruohonen 2005:13). Oftast står 

polisen rådlös, det dyker upp falska ledtrådar, det ursprungliga motivet visar sig vara falskt eller så 

visar sig de först misstänkta vara helt oskyldiga. Oftast reder detektiven ut hur mordet egentligen 

utfördes. Hjältedetektiven kan vara antingen en polis, en privatdetektiv eller en helt civil person, 

t.ex. en nyfiken betraktare. (Ruohonen 2005:13) 

Både Lappalainen (Lappalainen 2002:127) och Heta Pyrhönen (Pyrhönen 1999:21 -

22) indelar kriminallitteraturen i fyra genrer. Dessa är den traditionella pusseldeckaren, d.v.s. en 

klassisk deckarroman, den hårdkokta (hard-boiled) deckaren, polisromanen och som den fjärde den 

post moderna deckaren, d.v.s. den metafiktiva kriminalromanen. Indelningen i de fyra 

underavdelningar är inte entydig. T.ex. så indelar Julian Symons kriminallitteraturen i endast två 

grupper: detektivberättelser och kriminalromaner (Symons 1986: 226- 231). Richard Alewyn delar 

också in kriminallitteraturen i två kategorier. Enligt Alewyn är man inom den mer moderna 

litteraturforskningen inte intresserad av vad romanen handlar om, utan hur den berättas Alewyn 

anser att kriminalromanen berättar historien om brottet, då detektivromanen i sin tur berättar 

historien om hur brottet löstes (Alewyn 1995:160). Skillnaden mellan en detektivroman och en 

kriminalroman ligger alltså i formen och inte i innehållet.  
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Också Kai Ekholm (1985:93-95) skissar sin egen indelning av deckarlitteratur. Han 

tycker att man kan dela in kriminallitteraturen i sju olika genrer: pusseldeckaren, den hårdkokta, den 

polisromanen, den historiska, den spiontrillern och den omvända deckaren, som kan delas vidare till 

kriminalromaner och de psykologiska triller.  

 

Den stora traditionen inom finsk prosa  

Den stora traditionen inom finsk prosa inleds med Alexis Kivis Sju bröder (Laitinen 

1984:11). Johan Runeberg anses vara en föregångare till traditionen inom finländsk prosa (Laitinen 

1984:24). Även om Runeberg skrev på svenska, och i versmått, representerade hans tematik, 

människouppfattning, miljöbeskrivningar och romanfigurer samma tradition (Laitinen 1984:24).  

Som grund för den stora traditionen inom finländsk prosa finns 1800-talets stora idéer, d.v.s. 

nationalismen och liberalismen (Murtorinne 1985:11). Traditionen föddes i en litterär omgivning 

där det fanns influenser från Snellmans tankar om en nationallitteratur (Laitinen 1984:56), från 

efterdyningarna efter Åbo romantiken på 1800-talet (Laitinen 1984:45) och från realisternas tankar 

under senare delen av 1800-talet (Laitinen 1985:23). I den finska prosatraditionen behandlar man 

framför allt litteraturens ämnesområde, romanpersonernas förhållande till naturen, till andra 

människor och till samhället (Laitinen 1984:24). Den finska prosans stora tradition innehåller inga 

gemensamma och allmänna kriterier för prosans språk eller uttrycksformen. Enligt Laitinen 

omfattar tiden från Kivi till Linna den egentliga perioden för den finska prosans tradition  (Laitinen 

1984:25).  

 

Kriterierna för den finska prosatraditionen 

Miljön för den finska prosan är skogen och landsbygden (Laitinen 1984:12). För 

persongestalterna är en livlig förort en främmande och farlig omgivning (Laitinen 1884:12). 

Personerna har ett nära förhållande till naturen vilket visar sig som en personifiering av naturen som 

en vän, en medresenär, kumpan eller fiende.  

Människouppfattningen är demokratisk. Människan har sitt värde oberoende av sin 

förmögenhet eller bakgrund. Hjälten i den finska romanen är ofta en anti-hjälte: hjälten är uppstigen 

ur folkets djupa led, klär sig vardagligt och fräckt, är råbarkad, t.o.m. osympatisk. Spänningen i 

historien byggs ofta på hjältens bristande förmåga att kommunicera - hjälten kan vara fullständigt 

inkompetent som kommunikatör (Laitinen 1984:24). 
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 Till den finska litteraturens stora tradition hör också personfigurernas samhälleliga 

rättvisa (Laitinen 1984:25). Motstridigheten i förhållandet mellan individ och samhälle finns med 

både som tema och i beskrivningen av personfigurerna.  

Folkbeskrivningen är humoristisk realism (Laitinen 1984:19). Humorn kommer ofta 

fram i situationer då personfigurerna kommunicerar. Humor uppstår ofta i komiska och misslyckade 

frierier eller resor in till en stad. De karikerade personporträtten bidrar i sig också med humor. "När 

människan gör saker, gör sig viktig, är självcentrerad är hon en väldigt komisk ". (Laitinen 

1984:21). 

Tematiken anknyts inte direkt till den stora finska traditionen. Kriterier för traditionen är enbart 

förhållandet till naturen och personfigurerna (Laitinen 1984:25).  

T.ex. Johannes Salminen har kritiserat Laitinens kriterier för den finska 

skönlitteraturens tradition punkt. Salminen påstår att det är en produkt av konsensusen på 1970-talet 

och inte har något att göra med verklig litteraturforskning (Mäkelä 1986:114).  

 

Slutledningar 

Mäkis miljöbeskrivningar ligger närmare den finska litteraturens stora tradition än 

traditionen inom hårdkokt kriminallitteratur. I traditionen för hårdkokta deckare ingår inte längtan 

till ungdomens landskap eller beskrivningar av lantliga vyer. Medelålderns kriser ingår inte heller 

som naturliga drag i hårdkokta deckare. Miljön för en hårdkokt deckare är en stad, vilket är fallet i 

Mäkis böcker. 

  Mäkis figurer reflekterar sina känslor, stämningar och olika händelser via naturen. I 

historierna beskrivs stämningar, årstider och tider på dygnet med hjälp av olika naturfenomen.  I 

historierna ser man inte bara natur, utan man även känner lukten på den, samt känner naturen mot 

huden och hör dess ljud. Med naturtecken ger Mäkis personfigurer både riktiga och felaktiga 

ledtrådar. Moln, molntyper och deras rörelser är viktiga element. Med hjälp av väderfenomen 

beskrivs livssituationer, samhällelig status och brist på frihet, vilka är väldigt typiska för den finska 

litterära traditionen, men inte för kriminallitteraturen.  

Mäkis personfigurer, privatdetektiven Jussi Vares och hans vänner t.ex. 

novellförfattaren Luusalmi och pastor Alanen är helt typiska för den finska litterära traditionen. 

Deras människosyn är både demokratisk och vardaglig. Personfigurerna är, trots sin samhälleliga 

status, starkt individualistiska och till och med asociala. Vares och hans vänner tillhör inte den övre 
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medelklassen och är inte ekonomiskt framgångsrika, men de är intelligenta och de vet en hel del 

och har åsikter i samhälleliga och kulturella frågor. De kan diskutera och argumentera i vilken fråga 

som helst.  

De största skurkarna har hög samhällelig status och är framgångsrika. Deras 

människosyn tillåter både mörda o begå ekonomiska brott. En stor del av de mindre skurkarna beter 

sig på ett schablonaktigt och förutsägbart sätt.  Deras yttre beskriver även deras inre personlighet. 

Småskurkarna är antingen dumma eller rejäla, sällan både dumma och rejäla. Den tredje kategorin 

av brottslingar utgörs av dem de som av en slump har kommit in på brottets bana, d.v.s. fall där 

tillfället gjort tjuven, och för vilka Vares känner förståelse. 

  Offren i Vares-historierna är ganska tunna och ytliga personfigurer. Deras uppgift är 

att dö, men de har ingen stor roll. Antingen har offren ett eget giltigt skäl att dö på eller så är det 

fråga om individer som själva också lever i en gränszon mellan brottsligt och ett lagligt liv. Offren 

kan ha dubbel identitet, fel identitet eller en hemlig bakgrund.  

Privatdetektiven Jussi Vares och hans vänner är jämlika, men deras uppfattning om 

jämställdheten mellan könen är inte förenlig med synen på jämlikhet. De kvinnliga 

persongestalterna är tunna, kvinnorna är ofta begärliga och de beskrivs på grund av sina yttre 

attribut. Enligt Laitinens definition handlar jämlikheten om jämlikheten mellan männen i den 

finskspråkiga litteraturens stora tradition. Laitinen har inte tagit ställning till jämställdheten mellan 

könen. Således är Jussi Vares' personfigur och hans vänner, även på denna punkt, i samklang med 

den stora traditionen inom finskspråkig prosa.  

Det asociala hos personfigurerna är också ett dominerande drag i de hårdkokta 

deckarna. Icke-socialt beteende är sällsynt i traditionella pusseldeckare, i vilka personfigurerna i 

regel tillhör den övre medelklassen, men beteendet passar i den genre som den moderna 

kriminallitteraturen representerar.  

I och för sig passar personfigurerna också i genren hårdkokta deckare, men man kan 

se en stark samhällskritik som kommer fram via de historier som de berättar. Det här gör också att 

verken mera är av typen postmoderna kriminalromaner i Sjöwall-Wahlö-stil än hårdkokta deckare.  

Till den finskspråkiga litteraturens tradition hör också frågor rörande samhällelig rättvisa. Jussi 

Vares är en rättvis man, men hans rättvishet är relativ, som oftast är fallet i den moderna 

kriminallitteraturen. 
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  Mäkis stil representerar humoristisk realism. Humorn i verken är inte fåordig utan 

verbalt beskrivande och målande. Till den hårdkokta deckarens tradition hör fåordighet. Således har 

produktionen en starkare koppling till den finskspråkiga litteraturens stora tradition än till den hard-

boiled-deckartaditionen. 

Humorn i historierna om Jussi Vares bygger på ett finurligt ordbruk, som uppträder i 

form av överraskande paralleller, jämförelser och talspråk som ger komiska associationer hos 

läsaren. Den andra typen av humor i historierna utgörs av de schablonaktiga och komiska 

personbeskrivningarna och - gestaltarna. Människornas personlighet beskrivs via yttre egenskaper 

och på så vis framhävs det komiska hos figurerna. Den tredje kategorin är de genanta och 

överraskande situationerna, i vilka persongestalterna hamnar utan att de väntar sig eller ber om 

detta. Den fjärde kategorin av typer av humor utgörs av de aktuella och samhälleliga kopplingarna. 

Vares', Luusalmis och Alanens mycket fördomsfulla kommentarer om utlänningar och arbetslösa 

ger upphov till skratt. De är mer att se som vitsar som berör de rådande attityderna än att det skulle 

vara fråga om rasistiska kommentarer. Hänvisningar till naturskyddsprogram, Arja Saijonmaa, 

terrorister och andra av vår tids fenomen ger också humorn en gnutta tidsaktualitet.  

Jussi Vares' vänners uppfattningar också om invandrare, invandringspolitik och 

socialpolitik ligger nära de uppfattningar som Mauri Sariolas personfigurs, Olavi Susikoskis åsikter. 

Denna detalj kan vara en komisk jämförelse.  

I Vares-historierna är humorn inte nedsättande, och inga människogrupper hånas 

uppsåtligt. Å andra sidan kan man se att persongestalten Vares gör narr av precis allt och alla.  

Mäki representerar helt uppenbart den stora traditionen i den finska litteraturen, men han står inte i 

motsats till definitionen på vad som är kriminallitteratur. Även om verken, sett till många av 

kriterierna för indelning i olika kategorier av kriminallitteratur, kunde anses tillhöra gruppen 

hårdkokta deckare, kan produktionen  på goda grunder anses tillhöra genren moderna 

kriminalromaner mer. 
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