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”Loinen eli parasiitti on eliö, joka elää toisen 
eliön, isäntäeliön, kudoksissa (sisäloiset), iholla, 
turkissa tai läheisyydessä (ulkoloiset) aiheuttaen 
isäntälajille vahinkoa. Toisin kuin symbioosissa, 
loisiminen eli parasitoiminen ei yleensä hyödytä 
isäntää mitenkään. Loisimisessa on tavallista, ettei 
loinen ole isännälleen kohtalokas, vaikka joskus 
haittoja voikin ilmetä. Mikäli organismi tappaa 
isäntänsä tarkoituksellisesti, sen sanotaan olevan 
parasitoidi”.

– Wikipedia
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Turun Sanomat, maanantai 3. heinäkuuta 2017

Turkulainen rikospoliisi pidätettiin virasta  
pahoinpitelyepäilyn takia

Varsinais-Suomen poliisilaitos pidätti maanantaina polii-
simiehen virasta pahoinpitelyepäilyn takia. 

Jutun tutkinnanjohtaja kihlakunnansyyttäjä Kuisma 
Takala valottaa pidätyksen syitä. 

– Varsinais-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapelia 
epäillään Raision Kauppakeskus Myllyssä viime keskiviik-
kona tapahtuneesta pahoinpitelystä, kertoo Takala. 

– Kyse oli poliisin vapaa-ajalla sattuneesta välikohtauk-
sesta, kihlakunnansyyttäjä Takala toteaa.

Poliisimies on pidätetty virasta esitutkinnan ja mahdol-
lisen syyteharkinnan ajaksi. Juttua tutkii Varsinais-Suomen 
poliisilaitos, ja tutkinnanjohtajana toimii Länsi-Suomen 
syyttäjänvirasto. Poliisin perjantaina jättämässä tiedot-
teessa kerrotaan, että poliisimies on pidätetty virasta tois-
taiseksi. Virasta pidättäminen jatkuu siihen asti, kunnes 
esitutkinta ja mahdollinen syyteharkinta on tehty. Poliisi 
ei tässä vaiheessa paljasta, minkälaiseen rikokseen poliisi-
miehen epäillään syyllistyneen.
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Esinäytös

Mutavelliksi pehmennyttä joutomaata erottui silmänkantamat-
tomiin. Alueelle levittäytynyttä, risaista tilkkutäkkiä muistutta-
vaa hökkelikylää kutsuttiin viidakoksi. Leiri oli hiljentymässä 
yön odotukseen. Heiveröiset rakennelmat oli kyhätty aalto-
pellistä, muovinriekalaista ja laudankappaleista, kosteuden 
kyllästämistä lastulevyistä. Reikäisiä pressuja oli sommiteltu 
teltoiksi. Roskien täplittämää maakaistaletta varjostavat tum-
manharmaat pilvet hipoivat vanhojen saarnien latvoja. 

Peltotiellä seisovan auton tuulilasille rapsahti pisara, kohta 
toinen.

– Alkaa sataa, mies sanoi makeasti haukotellen. – Se tästä 
puuttui. 

Resuinen, likaisissa vaatteissa hortoillut hahmo oli löytänyt 
jostain nyrkinkokoisen kiven. Se iskeytyi kipinöiden naulaan. 

– Les parasites, auton vasemmasta sivuikkunasta katseleva 
totesi. 

Loiset.
Haukotellut hymähti samantekevästi.
– Lakkaisi jo hakkaamasta ja menisi nukkumaan. Anna tu-

pakka.
Ovesta kuului sähköinen suraus, kun ikkuna raottui.
Sivulleen tuijotellut käänsi katseensa. – Sanoit lopettaneesi.
– Se oli eilen se.
– Sulje ikkuna. Kohta sataa rankasti.
– Aivan sama. Anna tupakka.
Kuljettajan paikalla istuva raotti rintataskuaan.
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– Merde. Saisit ostaa oman askin, kun et kuitenkaan lopeta.
– Pannaan harkintaan.
Sytytin naksahti kahdesti, kun ratin takana istuvakin halusi 

henkoset. Kyllästyneeltä näyttävä mies naputteli sormenpäillä 
ohjauspyörää.

– Mene poliisikouluun, ne sanoivat. Helvetin hyvä idea.
– Pääset valvomaan nilviäisten puuhasteluja, toinen totesi ja 

puhalsi savua ikkunanrakoon.
Kuljettajan paikalla istuva yskäisi nyrkkiinsä.
– Jos olisin tiennyt, että joudun luomaan niin sanottua uraa 

vesisateessa keskellä peltoa, en olisi koskaan täyttänyt hakupa-
pereita.

Toinen nyökkäsi hyväksyvästi. – Jotain pitää keksiä. Siskon-
mies pitää merenrannassa tavernaa.

 – Jules?
Mies imaisi filtteriä. – Hän käärii hyvät rahat.
– Käykö kateeksi? Saat sentään viettää iltasi lämpimässä 

autossa, vahtia torakoita ja tuijotella sateen pieksemiä savisia 
niittyjä, toinen naurahti. – Minimipalkalla, kaiken lisäksi.

– En ehkä kauan, tupakkaa pummannut huomautti.
Asvalttiteiden suunnalla, jonoon istutettujen saarnien taka-

na, vilahtivat auton ajovalot.
– Onko se meidän väkeä?
Apukuljettajan paikalla istuva rypisti otsaansa.
– Kuka muukaan täällä tähän aikaan liikkuisi? Paljonko kello 

on?
– Varttia vaille kymmenen.
– Jos kyseessä on vaihto, tyypit ovat ajoissa. Kerrankin.
Kuljettaja kytki pyyhkimet, kun sade oli yltymässä. 
Paikallistietä kulkenut auto hidasti kuoppaisen peltotien liit-

tymään. Sen ajovalot kääntyivät nyökähdellen kohti.
– Onko se joku siviili? Ehkä joku leiriläisistä on tilannut 

taksin.
Auton merkistä tai mallista ei saanut selvää, kun se seisahtui 

viiden metrin päähän. Sen pitkät ajovalot kytkeytyivät päälle.
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– Mitä helvettiä? Kuskinpukilla istuva tuhahti ja varjosti 
kämmenellä katsettaan. 

Valon keskelle ilmestyi kookas ihmishahmo, aivan kuin puh-
taan valkoiselle paperille piirtyvä varjokuva. Tupakkaa pum-
mannut nakkasi puoliksi palaneen sätkän ikkunanraosta ja oli 
jo tarttumaisillaan ovenkahvaan. Tumma ihmisfiguuri kasvoi 
entisestään astuessaan lähemmäs. Se nosti kätensä. Kämmenen 
jatkona erottui jotain mustaa. Auton kattoa piiskaavaan sa-
teen ropinaan sekoittui kaksi vaimeaa tussahdusta. Poliisiauton 
tuulilasiin ilmestyi pari rosoreunaista reikää. Valoissa seissyt 
kiersi auton ja seisahtui kuljettajan oven viereen. Auton sisältä 
kuului vaimeaa vaikerrusta. Äänenvaimentimella varustetusta 
pistoolista nouseva savu kietoutui kapeana viuhkana piipun 
ympärille. Mies nosti aseen uudelleen, tähtäsi huolellisesti ja 
laukaisi pistoolin kahdesti. Valitus loppui. 

Varjokuvamainen hahmo loi katseensa jätteistä ja romusta 
kyhättyyn leiriin.

Kiveä pitelevä resupekka ei ollut kiinnittänyt vaimennettui-
hin laukauksiin minkäänmoista huomiota. Hän hakkasi yhä 
naulaa voimistuvasta sateesta välittämättä. 

– Hey, mec! Poliisiauton viereltä kajahti. Hei kaveri!
Kylmästä ja märästä vapiseva kääntyi katsomaan. Koura 

puristi yhä kiveä. Matkaa oli parisenkymmentä metriä, eikä 
sateessa tahtonut nähdä kunnolla.

– Oui?
Tummiin pukeutunut piilotti aseen taskuunsa ja käveli rau-

hallisin askelin lähemmäs. Mutaan sekoittunut heinikko tuntui 
pettävän liukkaalta.

Naulaa hakanneen liike oli pysähtynyt, tämä katseli lähes-
tyvää arvioiden. Kaljuksi ajeltu mies oli suuri. Todella suuri, 
kiveä puristava totesi. Tällä oli maihinnoususaappaat ja puo-
lisääreen ulottuva nahkatakki, jossa oli korkeat, poskipäitä 
hipovat kaulukset. Musta, sateen kastelema takki kiilteli yksi-
näisen katulampun valossa, se sai tulijan näyttämään entistä 
uhkaavammalta.
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– Que voulez-vous, naulaa hakannut kysyi ääni tärähdellen. 
Mitä haluat?

Pitkätakkinen seisahtui kahden metrin päähän.
 – Mahmoud Salloum. Onko nimi tuttu?
Kiveä pitelevän mielestä ääni kuulosti kummallisen kolkolta, 

se kantautui kuin syvästä kaivosta. Hän nyökkäsi epävarman 
vastauksen. – Oui. 

Nahkatakkimiehen katse kiersi kirjavia hökkelirivistöjä. Hä-
nen mieleensä tuli kaatopaikka ja sen valloittaneet rotat.

– Il est ici? Onko hän täällä?
– Oui, naulaa hakannut toisti rutistaen kiveä rystyset val-

koisina. Jos olisi pakko tapella, hän olisi valmis. – Alors quoi? 
Entä sitten?

– Missä täällä? 
Tilapäiseksi tarkoitettua asumustaan korjaillut astui uhmak-

kaan ja samalla epävarmalta vaikuttavan askeleen eteenpäin.
– Vaikea sanoa. Riippuu siitä, kuka kysyy, hän sanoi pää ar-

vioivasti kallellaan.
Autojen suunnalta saapunut otti niin ikään askeleen kohti 

ja tuijotti kaitakasvoa.
 – Pudota se kivi.
Vastapäätä seisova katsahti jalkoihinsa, kohta takaisin ko-

mentelijaan.
 – En tiedä, kuka olet ja miksi olet täällä. Mutta sen tiedän, 

että satuit väärään paikkaan. Minulla on leirissä sadoittain ys-
täviä, jotka…

Nahkatakkimies paljasti pistoolin. Hän otti kaksi uutta as-
kelta. 

Likaisiin vaateriepuihin pukeutunut pudotti kiven vesilam-
mikkoon. 

Pistoolin piippu tuntui jääkylmältä koskettaessaan otsaa.
– Mahmoud Salloum. Missä hän on? mies kysyi. Hänen huu-

lensa tuskin liikkuivat.
– Leirin keskivaiheilla, oikealla puolen pääkäytävää. Ovipres-

sussa lukee DB Schenker. Älä hyvä mies ammu. Minulla on 
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kaksi lasta, ja vaimo odottaa kolmatta.
Asetta pitelevä näytti hymyilevän, mutta silmissä loisti pi-

rullinen pilke.
– En tietenkään, tämä totesi, laski aseen ja kääntyi pois.
Naulaa hakannut tärisi kuin horkassa. Oli haettava tukea 

huterasta seinästä.
Poispäin kävellyt seisahtui ja kääntyi ympäri. Sade piiskasi 

hartioita. Pisarat pompahtelivat nahan peittämiltä olkapäiltä 
kuin kattilassa kypsyvät popcornit.

– Ai niin, mies kuului sanovan. – Kiitos tiedosta ja hyvää 
matkaa, hän jatkoi ja nosti aseen.

Luoti osui sateessa värjöttelevää leuan alle, ja mies lennähti 
selälleen saviseen mutaan.

Maihinnoususaappaat kääntyivät. Ne kulkivat rakennelmia 
halkovalla uralla vesilätäköitä väistelemättä. Askeleet pysäh-
tyivät leirin keskivaiheille. Valkoisessa pressussa luki DB Schen-
ker, ihan niin kuin naulanhakkaaja oli sanonut. Mies käveli 
määrätietoisin askelin ruostetta hilseilevän peltiseinän viereen.

– Mahmoud? hän sanoi metalliin koputtaessaan.
Ovipressun takaa oli kuultavissa liikettä.
– Qui est là? Kuka siellä?
– Kauan odottamasi toimitus on saapunut.
Kului muutama sekunti, ja pressu raottui.
– Quoi? Mitä? tummanruskeat kasvot kysyivät, eikä sateessa 

seisova tiennyt, johtuiko niiden väri liasta, rodusta vai liiasta 
auringosta. 

Ase nousi uudelleen. Piippu osoitti kohti syyrialaisen vasenta 
silmää.

– Mahmoud Salloum?
Mies nyökkäsi säikähtäneenä.
– Mennään sisälle, asetta pitelevä komensi ja astui pressua 

raottaen asumukseen.
Märälle savimaalle levitellyt puiset, sieltä täältä rikkoutu-

neet kuormalavat toimittivat lattian virkaa. Rakennelman 
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vasemmassa laidassa erottui koinsyömä patja ja vaatimattomal-
la liekillä loimottava öljylamppu. Majassa haisi ummehtuneelle, 
sisään tullut ajatteli, virtsalle ja mädäntyneille vihanneksille. 
Joskus ihmiset elivät koiriakin surkeammin, he olivat pelkkiä 
rottia.

– Istu, sisään tunkeutunut komensi, ja hermostuneelta vai-
kuttava Mahmoud Salloum lysähti patjalleen. – Sait muutama 
viikko sitten houkuttelevan tarjouksen, vai mitä?

Mahmoud pudisti päätään. 
– En tiedä alkuunkaan, mistä on kyse.
– Älä valehtele, Mahmoud. Sinulle tarjottiin rahaa, eikö niin? 

Yksinkertainen ja nopea keikka, jonka avulla varmistaisit pää-
sysi kanaalin yli. Ne varat tulisivat tarpeeseen, reilu nippu eu-
roja merkitsisi pääsylippua vapauteen, sinä ajattelit.

Aseella uhattu käänsi katseensa eteen. Tuijotus nauliutui 
hometta kukkivaan vaneriin.

– Niin siinä kävi, Mahmoud, myönnä pois. Ikäväksesi unoh-
dit yhden pikku seikan. Kaikki tallentui valvontakameroille. 
Luxemburgin rautatieasemalla on niitä joka nurkalla, niin si-
sällä kuin ulkona.

Mahmoud Salloum nielaisi, öljytuikun valoa vasten erottuva 
aataminomena paljasti sen.

– Noudit laukun lukittavasta tavarasäilöstä. Sait avaimen ys-
tävältäsi Mohamadilta. Sama tyyppi, joka kerjäsi rahaa aseman 
sisäänkäynnin tuntumassa vielä muutama päivä sitten.

– En tunne ketään Mohamadia.
Aseella tähtäävä otti puhelimen povitaskustaan ja selasi va-

lokuvan näkyville. Hän osoitti sillä patjalla istuvaa. – Vilkaise 
tuota. Näin onnettomasti käy niille, jotka eivät suostu yhteis-
työhön.

Mahmoud siirsi seinillä vaellelleen katseensa. Hänen silmä-
luomensa räpsyivät. Verkkokalvoilla loisti paniikinomainen 
hätä ja kuolemanpelko.

– Mohamad halusi tavata neitsyensä ajoissa, joten tein hä-
nelle palveluksen. Oletko nyt onnellinen hänen puolestaan?
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– Minut pakotettiin noutamaan se laukku, murtumaisillaan 
oleva Mahmoud henkäisi ja oli purskahtaa näkemänsä tähden 
itkuun. Hyvän ystävän kurkku oli viilletty korvasta korvaan.

Nahkatakkimies hymähti.
– En usko. Teit sen silkasta rahanhimosta. Se on sinällään 

ihan ymmärrettävää. Ihmiset tekevät hyvinvointinsa eteen 
monenlaista, ja sinun hartain toiveesi on päästä Englantiin. 
Paljonko sait vaivoistasi?

Mahmoudin huulet liikkuivat, ääntä vaan ei tahtonut kuulua.
– Kakista pois.
– Kolmetuhatta.
Nahkaan pukeutunut nyökkäsi. – Missä rahat ovat nyt?
Mahmoud liikahti aavistuksen. – Patjan sisällä.
– Näytä.
Mies siirtyi vuoteen jalkopäähän ja työnsi kätensä patjakan-

kaaseen revenneestä aukosta. Rahatukko levisi likaantuneelle 
tyynylle.

– Onko siinä kaikki?
– Olen käyttänyt vasta kaksi sataa. Voit ottaa loput, jos ha-

luat.
– Asia kerrallaan, mies sanoi ja vaihtoi asentoa niin, että 

jalkojen alla joustava vaihtolava rasahti. – Kuka sen toimeksi-
annon sinulle tarjosi?

– En tuntenut heitä nimeltä.
– Heitä?
– Niin, sitä miestä ja naista.
– Oletko varma, ettet tiedä heidän nimiään tai osoitteita?
– Olen, Mahmoud vakuutti. – Niistä ei ollut koskaan pu-

hetta.
– Kuinka he ottivat sinuun yhteyttä?
– Lidlin ovella. Bertrangessa.
– Olitko sinäkin siellä kerjäämässä?
Mahmoud nyökkäsi. – Vietin kaupalla useamman viikon, 

ennen kuin poliisit määräsivät minut pois.
– Kerro lisää miehestä ja naisesta. Miltä he näyttivät, minkä-
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maalaisia he olivat?
 – Mies oli tumma, ehkä portugalilainen, nainen taas vaalea. 

Skandinaavi, niin luulen.
– Minkä ikäisiä?
– Varmaan viisissäkymmenissä.
– Millaisella autolla he liikkuivat?
– Sitä en nähnyt. En tiedä heistä tämän enempää, vannon sen.
– Nainen vaikutti skandinaavilta, sanoit. Kuvaile tarkemmin. 
Mahmoud pyyhkäisi leukaansa. – Hän oli melko hoikka. Hä-

nellä oli vaaleat, olkapäille kihartuvat hiukset. Ajattelin hänen 
olleen ruotsalainen tai tanskalainen.

– He näkivät sinut Lidlin luona ja pyysivät noutamaan lau-
kun aseman tavarasäilöstä. Tiedätkö, mitä laukku sisälsi?

– En, Mahmoud kielsi jyrkästi ja kuulosti kohtuullisen us-
kottavalta. – Ehdottomasti en. 

– Minne se piti toimittaa?
– Bambeschiin. Tai no, semmoiseen puistikkoon, parem-

minkin.
– Tunnen kyllä Bambeschin metsät. Minne sinne?
– Lähelle metsää halkovaa tietä ja tenniskenttien parkkipaikkaa.
– Jätit laukun sovittuun paikkaan ja häivyit, siinä kaikki?
– Juuri niin, Mahmoud nyökkäsi. – Mitään muuta ei tapah-

tunut.
– Kuinka sait palkkiosi?
– Mies kävi tuomassa rahat seuraavana päivänä aseman lä-

hellä olevaan baariin. Hyppäsin samana iltana Pariisin junaan 
ja liftasin rekkakyydillä tänne.

Pitkään takkiin sonnustautunut katsoi patjalla kyyhöttävää. 
Mies vaikutti alistuneelta ja lyödyltä. Ehkä hän oli erinomai-
nen näyttelijä, mistä sitäkään tiesi. Tarkentavien lisäkysymysten 
esittäminen taisi olla turha vaiva.

Mahmoud vapisi luodessaan katseensa ylös. – Mitä nyt ta-
pahtuu?

– Tapaat omat neitsyesi, asetta pidellyt sanoi ja laukaisi Be-
rettan. 
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Mahmoud lysähti kyljelleen. Osa tyynylle jääneistä seteleistä 
tahriutui pulppuavaan vereen. Mies noukki setelit kouraansa ja 
pyyhkäisi niille pirstoutuneet roiskeet Mahmoudin revennee-
seen housunlahkeeseen. Ovikankaaksi aseteltu pressunkaistale 
heilahti, kun ampuja palasi sateeseen.  
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1.

Askelten kaiku täytti tyhjää toimistotilaa halkovan käytävän. 
Rikoskomisario Olavi Aho oli sanonut, että neljännen kerrok-
sen remontoitavassa siivessä olisi tilaisuus keskustella häiriöttä. 
Kulku seisahtui harmaaksi haalistuneelle ovelle putkimiehiltä 
jääneiden työkalujen viereen. Aikoinaan kermanvaaleiksi sävy-
tetyistä karmeista oli rispaantunut lantion korkeudelta maalia. 
Kyse oli edesmenneen rikoskomisario Jokiniemen entisestä työ-
huoneesta, toinen miehistä muisti. Vuosikymmenen vaihteessa 
eläköitynyt poliisi oli kärsinyt huomattavasta keskivartaloliha-
vuudesta. Vyöltä roikkuneesta nyrkinkokoisesta avainnipusta 
oli tullut ajan saatossa Jokiniemen tavaramerkki. Nippu oli 
raapinut mennen tullen karmia jättäen siihen vuosien varrella 
omat puumerkkinsä. Ovea reunustavalta seinältä poistetusta 
julisteesta oli muistona kuivunutta sinitarraa. Poliisi on kan-
salaisen luottoystävä, 90-luvulta peräisin ollut juliste oli va-
kuuttanut. Sloganin todenperäisyys taisi riippua ajasta, paikasta 
sekä vallitsevista olosuhteista, esimiehensä askeleissa seurannut 
Harri Hirvikallio ajatteli. Jos kansalainen sattui olemaan itsekin 
poliisi, tilanne ei ollut aina itsestään selvä. 

Lukosta kuului kevyt naksahdus, ja edellä kulkenut teki tilaa.
– Käy sisään, Aho sanoi. – Saadaan jutella hetki rauhassa.
Maalareita odottavaa tilaa hallitsi huteralta vaikuttava työpöy-

tä ja pari keinonahkaista, verhoiluistaan revennyttä tuolia, siinä 
kaikki. Metallisesta tuolinjalasta kuului hiekkainen rasahdus.

– Ei taida olla väliä, kummalla puolen pöytää istun?
– Saat valita, Aho totesi aavistuksen kyllästynein äänen-
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painoin ja siirsi vapaaksi jääneen tuolin alleen. Muovikuorella 
suojattu peukalonpaksuinen paperinivaska läimähti pöytään, 
se nostatti ilmaan rakeisen pölypilven. – No niin, Harri. Tuttu 
juttu, valitettavasti, niin kai voidaan jo sanoa.  

– Tuttu ja tuttu, miten sen nyt ottaa.
– Ollaan oltu taas tässä tilanteessa ennenkin, kuten varmaan 

muistat.
– Valitettavasti.
– Kyseessä taitaa olla kolmas tapaus viiden vuoden sisään. 

Ajattelin, että viimeistään nyt on pakko puhua vakavasti. Itse-
puolustuskurssit on kyllä läpikäyty, se ei jää kenellekään epä-
selväksi. Mutta pitäisikö minun suositella sinulle seuraavaksi 
vihanhallintakurssia, mitä mieltä olet? Aho kysyi tarkastellen 
pöydän yli alaistaan. 

Vastapäätä istuvalla oli ikäisekseen poikamaiset ja aavistuk-
sen punertavat, jokseenkin perisuomalaisilta näyttävät kasvot ja 
piikkisuora, lyhyeksi leikattu vaalea tukka. Komisarion mielestä 
Harri Hirvikallio muistutti jotakuta seitsemästä veljeksestä, 
vaikkei hän osannut suoralta kädeltä päättää, kuka veljeksistä 
tulisi luontevimmin kyseeseen.

Harri Hirvikallio kohotti hartioitaan. Hiusten väriin soin-
tuvat kulmakarvat nousivat samassa tahdissa. – Tuskin nyt 
sentään.

– Eihän tämä ihan tavallistakaan ole, vai mitä tuumit?
– Jaa-a. Huonoa tuuria, pikemminkin. 
Aho nappasi lukulasit paidan rintataskusta. Sormi osoitti 

kohti kattoa.
– Kuten tiedät, rakennuksen yläkerroksissa työskentelee 

meitä vaikutusvaltaisempia ihmisiä. Osa heistä on tullut sii-
hen johtopäätökseen, ettei kyse ole pelkästä huonosta tuurista.

Puhuteltavan katse siirtyi hetkeksi jonnekin alas, ehkä omiin 
reisille laskettuihin kämmeniin. 

– Voit varmaan tarkentaa.
– Puhun Kalliosta ja muista vastaavista. Isoista pojista. Heistä 

ei ole ollenkaan mukavaa, kun päädyttiin taas otsikoihin.
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– Ei se minustakaan hyvältä tunnu, kaikkea muuta.
– Eipä silti, en minäkään siitä nauti, Aho sanoi jokseenkin 

Harrin lausahduksen päälle ja tarttui taas muoviin käärittyyn 
paperinivaskaan. – Ojensit viime syksynä sitä keskustassa au-
toillutta toimitusjohtajaa, ehdin jo unohtaa nimen...

– Tyyppi ajoi useamman kerran räikeästi päin punaisia, hä-
nen toimintansa vaaransi monen jalankulkijan hengen. Joku-
nen pyöräilijäkin oli jäädä alle. Koulut olivat juuri alkaneet, 
kaduilla liikkui joukoittain lapsia.

– Mieheltä murtui käsittelyssäsi kaksi kylkiluuta. Valtio sai 
kustantaa Bemariin uuden konepellin ja tuulilasin.

– Minkäs teet, kun vastapuoli ei ymmärtänyt selkokielistä 
puhetta. Luita katkesi muuten kolme, jos ihan tarkkoja ollaan.

– Ensimmäinen tapaus taas koski sitä myymälävarasta, se 
taisi sattua keväällä 2014.

– Tyyppi oli aineissa ja vaarallinen, taskusta löytyi puukko. 
Hän olisi päässyt karkuun, ellen olisi osunut paikalle. Kuule 
Olavi.

– Noh?
– Nämä jutut on käsitelty kymmeniä kertoja. Minut todettiin 

syyttömäksi molemmissa tapauksissa, ihan virallisesti. Mistä 
tässä on oikein kyse? 

– Myymälävarkaus ei ole aivotärähdyksen arvoinen. Kaveri 
ei ollut edes täysi-ikäinen.

– Vahinkoja sattuu. En ehtinyt kyselemään ikää, tilanne tuli 
eteen sen verran yllättäen. 

– Päällikön mielestä näitä vahinkoja sattuu kohdallasi turhan 
usein. Olen taipuvainen ajattelemaan samoin. Kaikki kolme 
juttua on todettu tapahtuneeksi virka-ajan ulkopuolella. Se saa 
yläkerran väen mietteliääksi.

– Että olen joku virkaintoinen sekopää, niinkö?
– Ei nyt suoranaisesti, mutta joku saattaa ajatella niinkin.
– Antaisit jo olla, Olavi. Sinä tunnet minut ja minä sinut. 

Kauanko tässä on tehty yhdessä töitä ilman sen suurempia selk-
kauksia, kohta varmaan neljätoista vuotta? Haluatko tosiaan, 
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että minä…?
– Haluanko mitä? Sano vaan sanottavasi loppuun, Aho totesi 

ja jäi odottamaan jatkoa.
Harri pudisti päätään. – Ei mitään, unohda koko juttu.
Useamman sekunnin hiljaisuus.
– Saattaisin ehkä ymmärtää, jos kyse olisi jostain virkaintoi-

sesta tulokkaasta. Sinun kohdallasi juhlitaan kohta viisikymp-
pisiä, ellen väärin muista. 

– Ei vielä muutamaan vuoteen.
– Virkavuosiakin on takana jo melkoinen liuta. No, se siitä, 

Aho lausahti sukaisten korvallistaan. Katse kiinnittyi pöydälle 
laskettuun raporttinivaskaan. – Kerro minulle viime keskivii-
kosta, hän jatkoi, avasi paperinippua pitelevät muovikuoret ja 
nojautui tuolissaan vähän taemmas.

– Olen kertonut kaiken olennaisen jo useampaan otteeseen.
– Siitäkin huolimatta. Kuinka kauppakeskuksen tapahtumat 

etenivät?
Harrin katse kiersi huoneen paljaaksi riisutuilla, maalausta 

odottavilla seinillä. 
– Oltiin ostamassa Julialle uutta tennismailaa.
– Tyttäresi oli siis mukana? 
– Tietenkin. Minä en pelaa tennistä. 
– Jatka vaan.
– Kiinnitin mieheen huomiota jo liikkeeseen tullessa, samoin 

siihen poikaan. Se pikkukundi oli tuskin kymmentä. Tajusin 
heti, että jokin oli vinossa.

– Mitä tapahtui?
– Olivat kai hankkimassa pojalle uusia jalkapallokenkiä. 

Heille tuli syystä tai toisesta kinaa ostamisesta. Osa myyjistäkin 
kiinnitti riitelyyn huomiota, olin huomaavinani.

– Kuinka tilanne eteni? 
– Mies oli aika kovaääninen. Kai siinä oli kyse jostain etu-

ristiriidasta.
– Mitä tarkoitat?
– Rahasta, suomeksi sanottuna. Poika ei kai innostunut isän 
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suosittelemista kengistä. Ehkä ne olivat liian halvat tai väärän-
merkkiset. Sen ikäiset osaavat olla aika vaativia. Kavereiden 
luoma paine ja…

Aho nyökkäsi. – Mitä seuraavaksi tapahtui?
– Sanaharkka yltyi. Poika oli purskahtamaisillaan itkuun, 

halusi kai jättää kaiken sikseen ja palata autolle, sen käsityksen 
sain.  

Aho vilkaisi taas papereitaan.
– Aiemman lausuntosi mukaan mies tarttui poikaa hartioista 

ja…
– Väärin. Se tyyppi löi poikaansa, ihan kunnolla. Voitko ku-

vitella, semmoista keskenkasvuista nassikkaa?
– Kasvoihin?
– Suoraan tötteröön.
– Avokämmenellä?
– Ei, kun nyrkillä. En ole nähnyt koskaan mitään yhtä tör-

keää, koko tilanne tuntui aivan järjenvastaiselta.
– Havaitsivatko myyjätkin lyömisen, mitä luulet?
Harri katsahti pöydän yli esimieheensä. Raolleen jääneiden 

sälekaihtimien lomasta peilaava luonnonvalo sai tämän kaljun 
päälaen kiiltelemään.

– Joidenkin oli pakko nähdä. Liikkeessä oli muistaakseni 
neljä tai viisi myyjää. Siellä oli meneillään jonkinmoinen alen-
nuskampanja, ihmisiä oli runsaasti liikkeellä.

– Kummallista. Raportin mukaan yksikään myyjistä ei ole 
kertonut nähneensä lyömistä.

Harrin kasvoille levisi sarkastinen hymy. – Ei tietenkään, sitä 
vähän pelkäsinkin.

– Miten niin, ei tietenkään?
– Jos ottaa huomioon lyöjän henkilöllisyyden.
Aho siirsi osan papereista sivuun. – Kari J. Koskinen. Tun-

sitko sinä hänet entuudestaan?
– Kaikkihan kaupunginvaltuutetun tuntevat, yksi Turun rik-

kaimmista ja vaikutusvaltaisimmista miehistä. Harva haluaa 
asettua poikkiteloin. Ihmisistä on vaan tullut semmoisia, arkoja 



21

omaan napaan tuijottajia.
– Ei kai sentään ihan kaikista, Aho epäili.
– Totta se on, en jaksa yllättyä enää mistään. Jengi ei halua 

puuttua muiden asioihin, vaikka joku otettaisiin hengiltä kes-
kellä kauppatoria.

– Melkoinen yleistys. Mutta jatketaan. Väität siis, että Kos-
kinen löi poikaansa nyrkillä, Aho halusi tarkistaa. – Aika kova 
väite sekin, sivumennen sanoen.

– Kai siellä raporteissa kuvaillaan pojan saamat vammat, 
herranen aika sentään.

– Unohdetaan raportit hetkeksi. Eli omien sanojesi mukaan 
Koskinen löi poikaa. Sinä päätit mennä väliin.

– Mitä olisit itse tehnyt?
– Mieheltä katkesi rytäkän lopputuloksena etuhammas.
– Kyse oli silkasta tapaturmasta. Hän horjahti ratkaisevalla 

hetkellä ja löi purukalustonsa pöydänkulmaan.
– Horjahti, koska sinä päätit turvautua väkivaltaan. Ehkä 

autoit vähän, menikö se niin?
– Puutuin tapahtumiin. Kyseessähän oli selvä rikos. 
– Kerro minulle yksi juttu. Kuinka on ylipäänsä mahdollista, 

että juuri sinä osut aina näihin tilanteisiin, yleensä omalla 
vapaa-ajallasi?

Harrin päämäärätön katse vaelteli katonrajassa. Maalarit 
olivat näköjään ehtineet jo teipata ikkunanpielet ja seinien 
reunustat.

– Ihmisten sopimattomaan käytökseen on joskus pakko 
puuttua. Kaikkea ei voi katsoa läpi sormien, vaikka kuinka ha-
luaisi. Minusta puuttumatta jättäminen olisi ollut suurempi 
rikos. En näe siinä suurtakaan ongelmaa, jos saattaa lapsen-
hakkaajan teoistaan edesvastuuseen.

Aho laski lukulasinsa pöydälle ja nojautui hieman lähemmäs.
– Ymmärräthän sinä, Harri, ettei näin radikaalein keinoin 

voi toimia? Ei etenkään poliisina siviilielämässä.
– Jos totta puhutaan, en ihan tarkalleen. Kaikki on niin suh-

teellista.



22

– Tajuan kyllä sen, että asiattomuuksiin on toisinaan puutut-
tava. Sinulla vaan on taipumusta mennä toimissasi pari napsua 
liian pitkälle.

– Asiattomuuksiin…
– No laittomuuksiin, jos sana rimmaa mielestäsi paremmin. 
– Et vastannut vieläkään kysymykseen.
– Mihin?
– Mitä olisit tehnyt minun saappaissani? Kääntänyt katseesi 

ja unohtanut koko jutun, painanut tapahtuneen villaisella ja 
poistunut paikalta vähin äänin?

Aho mietti tovin vastaustaan. – Olisin pyrkinyt selvittämään 
tilanteen puhumalla, niin luulen.

– Kun aikuinen mies lyö nyrkillä pikkupoikaa? Älä viitsi edes 
väittää moista.

– En nyt ainakaan painiksi olisi pannut.
– Koskinen uhkasi minua, otitko sen huomioon? Kyseessä-

hän oli laiton uhkaus.
– Uhkasi? Miten niin uhkasi?
– Suusanallisesti. Älä helvetin tomppeli puutu tähän, tai 

hakkaan sinut kappaleiksi, niinhän hän huusi. Kuulin kaiken 
ihan selvästi, samoin kuuli Julia ja moni muu. Tämä on helppo 
todistaa.

– Kerroitko Koskiselle riittävän selvästi, että olet poliisi?
– Toki. Ei se tieto tuntunut tätä kaveria paljoa hetkauttavan.
– Kerro nyt vielä, miten se käsikähmä sinun mielestäsi eteni.
Harrilta pääsi huokaus. 
– Lyötyään poikaa Koskinen tarttui tähän uudelleen, retuutti 

niskasta kohti kauppakeskuksen aulaa. Poika itki ja potki, huusi 
suoraa huutoa kuin syötävä. Hän sai rimpuiltua itsensä irti ja 
otti jalat alleen. Seurasin Koskista myymälän ovelle ja käskytin 
tätä pysähtymään. Mies ei ottanut komentoja kuuleviin kor-
viinsa. Sain hänet ovensuussa kiinni. Koskinen päätti laittaa 
painiksi. Horjuttiin syliotteessa takaisin myymälään, kaadet-
tiin kai muutama vaateteline siinä punnertaessa. Tyypillä oli 
yllättävän paljon voimaa. Olin saamassa hänet jo käsilukkoon, 
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kun mies horjahti yllättäen myyntitiskiä vasten. Löi sitten kaa-
tuessaan kasvonsa pöydänkulmaan. Sain pidellyksi häntä siihen 
asti, kunnes vartijat ehtivät hätiin.

– Minne poika ehti sillä välin?
– Hän oli juossut parkkihalliin. Julia säntäsi pojan perään ja 

löysi hänet Koskisen auton luota. Poika oli hysteerinen. Molem-
mat sankarit vietiin partion saattelemana ensiapuun. Siinäpä 
se, lyhykäisyydessään.

Aho selasi taas papereitaan, naputteli sormenpäillä pöytää.
– Niinhän täällä seisoo. Tosin Koskisen kertoma poikkeaa 

melkoisesti omastasi.
– Se ei tule yllätyksenä.
– Hän väittää, ettei missään vaiheessa lyönyt poikaansa.
– Se on törkeä valhe.
– Ja että käyttäydyit tarpeettoman aggressiivisesti häntä koh-

taan. Koskisen mielestä ymmärsit tilanteen kokonaan väärin. 
Että kyse oli suoranaisesta hätiköinnistä, hätävarjelun liioit-
telusta.

– Mieshän halusi itse panna painiksi. Liikkeen henkilökunta 
todistaa kyllä kertomani.

Aho niputti asiapaperit ja työnsi ne takaisin muovitaskuun. 
– Ei tämä kovin hyvältä nyt näytä, Harri.
Vastapäätä istuva raaputti otsaansa. – Kauanko syyteharkinta 

kestää?
– Sitä pitää kysyä syyttäjältä. Muutamasta viikosta pariin 

kuukauteen, se on oma arvioni.
– Justiinsa. Noh, mitä seuraavaksi tapahtuu?
Aho piilotti lukulasinsa rintataskuun.
– Tällä on nyt vaikutusta edellytyksiisi hoitaa rikospoliisin 

tehtäviä, tajuat varmaan sen.
– Eli selkokieleksi sanottuna minut hyllytetään?
Aho nyökkäsi.
– Pidätetään toistaiseksi virantoimituksesta, kyllä, ainakin 

esitutkinnan ajaksi.
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2.

Kärpänen surrasi lasia vasten. Oscar Eriksson siirsi katseensa 
tietokoneelta. Meni hetki, ennen kuin näkö tarkentui. Ensin 
erottui pelkkää sammaleista mäntymetsää ja sen repaleisista 
rakosista helottavaa taivasta. Metsän poikki kulki tie, joka pää-
tyi pitsihuvilan istutuksin koristeltuun pihaan. Ensimmäiset 
vieraat olivat näemmä jo saapuneet. Niitä oli kaksi autollista, 
oletettavasti neljä henkeä, ihan niin kuin eilen oli ollut puhe. 
Itse asiassa äiti oli puhunut tästä jo monta kuukautta. Hopean-
värinen Jaguar ja suuri Mercedes-Benz. Mersu oli S-sarjalainen, 
totta kai. Uusinta mallia. Jos oikein tarkkaan kuunteli, ulkoa 
kuului puheensorinaa. Teennäisen iloisia tervehdyksiä. Kära 
vänner, äiti kuului kailottavan. 

Oscar sulki silmänsä. Kuinka hän vihasikaan tuota teat-
raalista äänensävyä. Joissakin perheissä hallitsivat rakkaus 
ja välittäminen, tiukat verisiteet. Oman perheen lähipiiri sai 
elinvoimansa teennäisyydestä ja rahasta, sen jäsenet hengit-
tivät keinotekoista ilmaa. Kiiltävien kulissien rakentamisesta 
oli kehkeytynyt vuosikymmenten mittaan taiteenlaji, jonka 
pöyristyttävässä maireudessa kilpailtiin. 

Oscarin luomet räpsähtivät auki. Se kärpänen. Hyönteinen py-
sytteli aloillaan keskellä ikkunaa. Se suki läpinäkyviä siipiään, 
hieroi kuhmuraista päätään koukkuisilla jaloilla. Oscar kumar-
tui varovasti lähemmäs. Käsi irtosi tietokonetta ohjanneesta hii-
restä etsiytyen pöydänkulmalle, jossa elektroninen kärpäslätkä 
odotti. Tänään on suuri päivä. Minun päiväni, Oscar ajatteli. 
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Kaikki sai alkaa yhdestä pahaisesta kärpäsestä. Kuinka nauret-
tavaa. Inferno syttyy pienen pienestä ja kasvaa tunti tunnilta 
suuremmaksi. Päivä yltää lopulta megalomaanisiin mittasuh-
teisiin, vaikkei kyse olekaan suoranaisesta hulluudesta. Päät-
täväisyydestä kyllä. Tästä päivästä muodostuu omanlaisensa 
manifesti, huutomerkki porvarillisen yltäkylläisyyden keskellä. 
Kyse on käytännöllisyydestä ja totuuden ymmärtämisestä. Pa-
kon sanelemista toimista, joiden lopullista merkitystä kaikki 
eivät tule koskaan ymmärtämään. Hänen nimensä jäisi aika-
kirjoihin, Oscar ajatteli, se olisi takuuvarmaa.

Kärpänen ei malttanut pysytellä paikoillaan vaan lehahti pouk-
koilevaan lentoon. Nyt piti odottaa ja olla kärsivällinen. Tätä oli 
harjoiteltu. Oscaria hymyilytti. Kaikki alkaisi kärpäsestä. Siitä 
jäisi pelkkä verinen läiskä. Mitätön ja arvoton luontokappale. 
Erosiko kärpänen mitenkään ihmisestä, jos ihan tarkkoja oltiin? 
Kun ajatteli maapalloa yhtenä suurena avaruuden nielemä-
nä kappaleena, yksittäisen ihmisen merkitys ei juuri kärpäsen 
merkityksestä poikennut. Silti ihminen arvotettiin kärpästä pal-
jon korkeammalle. Kummallista, Oscar ajatteli. Arvojärjestys 
oli ihmiskunnan omaa keksintöä. Miksi ihmisen henki olisi 
kärpäsen henkeä kalliimpi? Mikäli maapalloa tarkasteli tuhan-
nen kilometrin päästä, näkymä muistutti kymmenen metrin 
etäisyydeltä katseltua muurahaispesää. Silloinkaan ei erottanut 
yksilöitä, pelkän mustanruskean kuusen alle kasatun keon. Jos 
kekoon heitti nyrkinkokoisen kiven, isku surmaisi todennä-
köisesti melkoisen joukon sen asukkeja. Kuolleet kannettaisiin 
pois sekunneissa. Keossa elämä jatkuisi. Kivi sentään erottuisi 
pitkään. Se näkyisi pesän kupeessa vuosikymmenet, ellei ihmi-
nen tai jokin muu suurempi luonnonvoima poistaisi sitä. Hän 
olisi tänään ilmasta yllättäen iskeytyvä kivi. Hän putoaisi tunte-
mattomasta ja jättäisi lähtemättömän jäljen. Hän iskisi kovaa ja 
säälimättä. Hänen nimensä kirjoitettaisiin aikakirjoihin, koska 
niin oli alkujaan tarkoitus. Koska elämässä ei ollut tapahtunut 
tähän mennessä mitään merkittävää, kaiken piti kulminoitua 
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johonkin. Tyhjänpäiväiselläkin elämällä tuli olla loppuhuipen-
nus. Kaikki, jotka olivat tuntevinaan hänet, odottivat yleensä 
jotain porvarillisen keskinkertaista tapahtuvaksi – meidän Os-
car sitä ja teidän Oscar tätä. Piti käydä armeija ja löytää opiske-
lupaikka, mieluummin pikavauhdilla. Kauppakorkeakoulu tai 
lakitieteellinen. Elämän oli määrä edetä normaaleja, yleisesti 
hyväksyttyjä reittejä, se oli kaikkien oletus, ei vähiten isän ja 
äidin. Pappa och mamma. Kaikenmoista keskiluokkaisuutta 
ja keskinkertaisuutta kavahdettiin. Nuorimman piti asettautua 
huolella rakennettuun kulissiin ja ellei hän sopeutunut siihen, 
hänet pakotettiin. 

Hänen kohdallaan niin ei kävisi. Hän ei tyytyisi tavanomai-
seen ja perinteiseen, ehei. Hän murtaisi käsitykset ja luulot-
televat odotukset. Hän ällistyttäisi. Häntä ja hänen toimiaan 
kammoksuttaisiin, toisaalta myös ihailtaisiin. 

Minne se kärpänen oikein katosi?

– Oscar, oven takaa kuului. – Oscar. Gästerna är redan här, 
vieraat saapuivat jo, Hedda Eriksson kutsui poikaansa.

Oscar tiesi, ettei kesäiseen juhlamekkoonsa sonnustautu-
nut äiti tohtisi astua sisään, vaikka ovi ei ollut lukossa. Jokin 
semmoinen, tunkeutuminen, tietäisi varmuudella ikävyyksiä. 
Niitä äiti välttäisi. 

– Oscar, kuulitko?
– Kuulin.
– Hyvä. Jag trodde, att du sover.
– En minä nuku, äiti.
Hetkeen ei oven takaa kuulunut mitään. Äiti varmaan mietti. 

Puri taas alahuulensa punattua reunaa, kuten aina miettiessään.
– Oscar, tulethan pian, kultaseni. Sinun pitää nähdä lahjat, 

du måste komma och hälsa dom. Uskon, että vieraat toivat 
jotain suurenmoista, käre.

Mene nyt jo helvettiin sieltä kailottamasta, Oscar ajatteli.
Ayman oli lähettänyt viestin, se vilahti koneen ruudulle.
Oscar käännähti tuoleineen kohti ovea. Kärpänen karkasi 
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taas ulottuvilta.
– Sluta nu, fan, jag kommer snart.
Ei vastausta, pelkkää portaita laskeutuvien korkokenkien 

kopinaa.
Ayman, Oscar ajatteli. Ayman Hashem. Oliko nimi aito ja 

oikea, sillä ei ollut enää väliä. Ayman oli tuonut tarkoituksen. 
Aymanin myötä kaikki muuttuisi lopullisesti.

Sähköposti aukesi.
Al’akh aleaziz,
It is finally the 7th of July. We’ve come a long way, my fri-
end. Finally, today is the day. Remember your promise. It’s 
going to be a wonderful success for you, for all of us. We 
are going to create some great hysteria thanks to you, my 
friend. Everyone around the world will remember your name 
and this Friday, I promise you. It’s going to be so amazing, 
Oscar. Soon you will be in paradise, remember. How good 
can that feel? I must say, I envy you so much. Are you ready 
for your final test, to fight for ad-daula al-islȃmiyya, the 
Islamic State? Greetings, AH.
– Vi väntar, Oscar, alakerran suunnalta kuului oven läpi.
Oscar päätti vastata sähköpostiin.
My dear friend,
Everything is fine and I’m calm – The rampage will start 
soon, it won’t take long anymore. Remember to pray for 
me. Please, read the news & watch the telly. Soon everyone 
around the world will know my name. Before midnight eve-
rything will be over.
Alllah ‘akbar 
Oscar.
Portaista kuului taas ääniä. Sähköposti vilahti matkaan. Näy-

tönsäästäjä sai peittää kuvaruudun.
– Oscar, miehen totinen ääni kumisi oven takana. – Gästerna 

är här. Mamma vill, at du kommer.
Totta kai äiti haluaa, Oscar ajatteli. Äiti haluaa esitellä kak-

sikymmentä vuotta täyttävän poikansa. Silmäterän, josta ei 
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teidän kusipäiden mielestä ole lopulta mihinkään muuhun 
kuin perimään teidän likaiset rahanne. No, saatte vielä yllättyä. 

– Oscar? Hör du mig?
– Jag kommer, pappa. Pari minuuttia, två minuter.
– Bra, hiljainen ja ehkä hieman alistunut vastaus kuului. 
Isän portaita laskeutuvat askeleet eivät olleet yhtä kuuluvia 

kuin äidin. Kengät olivat erilaiset, niissä natisi kallis italialainen 
nahka. 

Oscar tarttui taas piiskaan, kun kärpänen ilmaantui näkösäl-
le ja seisahtui ikkunanpuitteelle. Piiskan sähköistetyssä verkossa 
napsahti, eikä kärpänen lentänyt enää.

*

Aurinko peilaili vedestä. Harri oli päättänyt laskea verkot. 
Polttopuita oli pilkottu jo useamman päivää, pöllihommia 
riittäisi vielä hyvinkin huomiseksi. Merenlahti oli kohtuulli-
sen tyyni, näille nurkille sopivat kunnolla vain kaakkois- tai 
luoteistuulet. Airot nitisivät hankaimiin, merivesi kohahti 
joka vedolla. Aamut olivat täällä kauniimpia kuin kaupun-
gissa. Harri katseli tyvenessä kelluvia verkonmerkkejä. Meri 
taisi olla hänen sielunmaisemansa, hän ei ollut koskaan ollut 
järvi-ihmisiä. Harri oli syntynyt Turussa ja elänyt samoil-
la seuduilla koko ikänsä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 
Vaimo asui nykyisin Luxemburgissa. Kun Suomi päätti liittyä 
Euroopan Unioniin, Noora halusi kokeilla onneaan. Naista 
lykästi, ainakin hänen omasta mielestään. Hän sai sihteerin 
viran tärkeästä EU:n toimielimestä. Keski-Eurooppaan muut-
to sekoitti hetkeksi perhe-elämän. Yhdessä päätettiin, että 
muutto koskisi kaikkia, ainakin toistaiseksi. Harri haki ja sai 
poliisista vuoden virkavapaata. Julia pääsi Eurooppa-koulun 
alaluokille. Alkukankeuksien jälkeen Noora tykästyi työhönsä 
ja uuteen asuinpaikkaan. Harri ei niinkään. Hänestä Luxem-
burg muistutti lähinnä Peyton Placea, loistoonsa pysähtynyt-
tä itserakasta kiiltokuvakaupunkia, josta aitous oli kaukana. 
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Päivät kuluivat Juliaa ja vaimoa kuskatessa. Aamuin illoin 
sama reitti. Pitkässä juoksussa päivät kävivät tylsiksi. Puolen 
vuoden jälkeen seinät olivat kaatua päälle. Uusia ystäviäkään 
ei noin vain ilmaantunut. Muutama ulkosuomalainen tuli 
sentään tutuksi, tosin nekin tuttavuudet jäivät verraten pin-
tapuolisiksi. Samassa talossa sattui asumaan muutama suo-
malaisperhe. Naapurin Juha-Pekka oli viisikymppinen koti-
isä, joka kittasi puoli-ilmaista olutta aamusta iltaan. Toisen 
portaan Rami, sijoituspankin pikkupomo, taas oli pyrkyri ja 
pahemman luokan snobi. Porschet ja Maseratit vaihtuivat 
tallissa tiuhaan. Harria Ramin ylimielinen asenne ja leveät 
puheet inhottivat. 

Harri laski airot veteen ja jätti ne aloilleen. Hän jäi katselemaan 
mökkirantaa. Kallioinen tontti – varsinainen kyöpelivuori, 
Noora jaksoi aina muistuttaa – oli hankittu tasan kaksikym-
mentä vuotta sitten, ja mökki oli kohonnut kohta sen jälkeen. 
Harrista tuntui, että hänellä oli paikkaan erityinen tunne- 
side, paljon vahvempi kuin Nooralla tai Julialla. Jos itseään piti 
kuvailla kolmella sanalla tai käsitteellä, ensimmäiseksi hän oli 
kai turkulainen, toiseksi saaristolainen ja vasta kolmanneksi 
poliisi. Katse kiersi kivikkoista rantaviivaa. Laituri vaatisi taas 
korjausta. Saunankin voisi ehtiessään lämmittää, Harri ajatteli 
ja poimi veneen pohjalta mukaan sattuneen oluttölkin. 

Kun vuoden virkavapaa lopulta päättyi, Harrin teki mieli palata 
Suomeen ja Turkuun. Noora ei ollut, ihme kyllä, suuremmin 
vastustellut ajatusta. Heidän välillään oli tapahtumassa jonkin-
moinen muutos tai murros, eikä Harri ollut heti ymmärtää, 
mistä oli kyse. Asioista ei koskaan puhuttu niiden oikeilla ni-
millä, henkinen etäisyys vain oli kasvanut syystä tai toisesta ko-
vin suureksi. Ehkä Noora ihastui uuteen kotimaahansa odotta-
maansa enemmän, ja työhön liittyvä kunnianhimo vei loputkin 
paluuajatukset mennessään. Harrin koti-ikävä ei ollut omiaan 
lähentämään heitä. Eivät he juuri riidelleet, tappeluiden aika 
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oli jo ohi. Mitä ihmettä he oikein odottivat, Harri tajusi taas 
kummastelevansa katsellessaan sileinä kaartuvia kallioita. Jo-
tain hän sentään tiesi. Hän ei tulisi olemaan se, joka rikkoisi 
pyhät lupaukset ja hakisi avioeroa. Elämässä tuli sentään olla 
periaatteita. Vaikka he tapasivat toisiaan enää kymmenisen 
kertaa vuodessa, kesällä toki viikkojenkin ajan, Noorakaan 
ei halunnut panna eroa syystä tai toisesta vireille. Tilanne oli 
sanalla sanoen kummallisen odottava. Seisovaa vettä, Harri 
ajatteli. Kaikki oli ikään kuin jäässä, eikä tulevistakaan ha-
luttu puhua. Julia ja aikuistuneen tyttären tunteet, nekään 
eivät olisi olleet eron esteenä. Tyttö voi silminnähden hyvin, 
häntä kiinnosti lähinnä vain oma elämä. Julia opiskeli oikeus-
tieteellisessä ja asui omillaan keskustayksiössä. Poikaystäväkin 
tiettävästi oli, tosin Harrille herraa ei ollut vielä esitelty. Ehkä 
Julian Turkuun paluu oli yksi syy tälle järjettömälle päättä-
mättömyydelle. Puhumattomuuteen oli siksi toiseksi kovin 
yksinkertaista tuudittautua, saamattomuuden turvaverkkoon 
oli liian helppo takertua. Eipä silti, Harri tunsi voittaneensakin 
jotain. Tytär asui taas lähellä. Vaikutti siltä – tosin tähän oival-
lukseen Harri oli päätynyt aivan itsekseen – että Julia oli tavalla 
tai toisella valinnut puolensa, että he olivat jälleen lähempänä 
toisiaan ja pitivät yhtä. Totta oli sekin, että etäavioliitto tarjosi 
joukon etuja. Siinä sai napsia marjat kakusta, kun harvoilla 
tapaamiskerroilla oli taipumusta muodostua aina enemmän 
tai vähemmän juhlahetkiksi. Kohtaamisten kaavakin oli yleen-
sä sama. Ensin tavattiin ja haisteltiin hetki ilmapiiriä, toisen 
mielialoja. Jännitys saattoi purkautua pieninä ja sinänsä mer-
kityksettöminä yhteentörmäyksinä. Kun alun kompasteluista 
selvittiin, loppu yhdessäoloaika sujui useimmiten kohtuullisen 
siedettävissä merkeissä. Jos palavin rakkaus olikin jo kuollut, 
jäljellä kituutti sentään aviopuolisoa kunnioittava ystävyys, 
niin Harri oli itsekseen päätellyt. Hän tarttui penkillä odotta-
neeseen kännykkään ja päätti soittaa. 

Puhelu ei ehtinyt hälyttää kuin muutaman sekunnin.
– Hei. Ajattelinkin juuri ilmoitella itsestäni.
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– Kone on siis laskeutunut.
– Vartti sitten.
Harri vilkaisi ranteeseensa. Kello tulisi pian kaksitoista.
– Kuinka lennot sujuivat?
– Ihan hyvin, tosin Amsterdamissa oli tylsähkö kolmen tun-

nin odotus. Missä päin Varsinais-Suomea seikkailet?
– Mökillä.
– Eihän! Nyt jo? Noora ihmetteli. – Perjantaina tähän aikaan?
– Olen puuhastellut täällä jo tiistaista.
– Etkä kertonut siitä minulle. Onko jotain erityistä sattunut?
– Ylityövapaita. Olihan tuosta kai puhetta, et vaan satu muis-

tamaan.
 – Se on päässyt minulta kokonaan ohi, Noora sanoi ja kuu-

losti Harrin korvaan taas omalta laskelmoivan viileältä itsel-
tään.

– Millainen ilma Helsingissä on?
 – Aurinkoinen. Lämpötilasta en tiedä, kun ole pistänyt vielä 

nokkaani ulos. Kapteenin kuulutuskin meni ohi korvien.
– Rymättylässä on reilut parisenkymmentä astetta. Milloin 

junasi lähtee? Vai tuletko bussilla? Voin noutaa sinut Turusta, 
jos haluat.

Kolmen sekunnin hiljaisuus.
– Ajattelin jäädä Helsinkiin, viipyä täällä viikonlopun yli.
– Ai. Kuvittelin, että tulet suorinta tietä mökille.
– Meillä on monta viikkoa aikaa, Harri. Puhuimme jo Em-

min kanssa tapaamisesta, hänkin on lomalla ja Helsingissä.
Harri nyökkäsi, vaikkei Noora sitä voinutkaan nähdä. Hän 

tunsi Emmi Van der Balenin Luxemburgin ajoilta. Julia ja Em-
min poika olivat olleet samalla luokalla.

– Emmi osti täältä viime kuussa asunnon. Hän jää parin 
vuoden päästä eläkkeelle ja aikoo palata Helsinkiin, Pohjois-
Haagaan. Kauanko ajattelit viipyä mökillä?

– Varmaan sunnuntai-iltaan, veikkaisin. 
Noora ajatteli, että Harrin äänessä vivahti pettymys.
– Eihän se haittaa, jos en tulekaan ihan vielä?
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– Mitäpä tuosta. Kuten sanoit, meillä on koko kesä aikaa. Tai 
siis, kuukauden päivät nyt ainakin.

– Onhan Julia Turussa, eikö hän voi tulla seuraksesi?
– Mökkeily tuskin kiinnostaa. Tänään alkaa Ruisrock.
– Ai niin, Julia taisi mainitakin siitä. Eikös hän ollut menossa 

sinne vasta huomenna?
– Ilmeisesti.
– Pitääkin soittaa ja tarkistaa. Harri.
– Niin?
– Onko jokin hullusti?
– Miten niin?
– Jotenkin vaan. Kuulostat normaalia hiljaisemmalta, aavis-

tuksen lyhytsanaiselta.
Harri katsahti öljymäisen tyyntä vedenpintaa myöten lai-

turille. Oliko hänellä jokin huonosti? Ei kai. Ahonkin kanssa 
asiat todennäköisesti selviäisivät, ennemmin tai myöhemmin.

– Kaikki on mallillaan. Mikä hätä minulla nyt olisi?
– Harmittaako sinua, jos tapaan Emmin enkä tulekaan ihan 

vielä?
– Ei tietenkään. Muista kertoa terveiset.
– Kerrotaan. Saattaa silti olla, että hyppään junaan jo sun-

nuntai-iltana, riippuu Emmin ohjelmasta.
– Se olisi mukavaa. Juliakin taitaa jo odotella sinua.
– Ai niin, pitikin vielä kysymäni. Milloin olet nähnyt hänet 

viimeksi?
– Viime viikon torstaina.
– Onhan hänellä kaikki hyvin?
– Kyllä kai, ainakin minun käsittääkseni, Harri totesi ja muis-

ti samassa, että he olivat tehneet Julian kanssa sopimuksen. 
Tytär ei kertoisi äidilleen viime viikon tapahtumista, se saisi 
jäädä Harrin huoleksi.

– Mietin vaan tätä kaikkea, olemista ja elämistä. Kun on poi-
kakaverikin ja kaikki. Oletko jo tavannut sen pojan?

– En. Mutta Julia pärjää kyllä. Viisas tyttö, hän tuskin tekee 
mitään ajattelematonta.
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– Eipä kai, toivotaan niin. No, puhutaan näistä nokikkain. 
Voin soitella taas huomenissa, jos haluat.

– Soita pois. Täällähän minä metsityn, omassa rauhassa. 
– Huomiseen, Noora ehti sanoa, ennen kuin puhelu katkesi.
Harri laski puhelimen maalia hilseilevälle penkille ja vilkaisi 

uudelleen mökkirantaan. Välimatkaa oli ehtinyt kertyä yllät-
tävän paljon.

*

Oscar laskeutui portaat.
– Så där, min egen golden boy, Hedda Eriksson liversi keit-

tiön oviaukosta. Askeleet kopisivat eteishalliin. – Voi sinua, 
stackars pojke. Etkö löytänyt päällesi mitään juhlavampaa?

Oscar vilkaisi vaatteisiinsa.
– Mikä vika shortseissa ja t-paidassa muka on?
– No ovathan nuo nyt vähän turhan arkiset, eikö sinusta? 

Äiti sanoi ja mittaili poikaa katseella. – Juhlapäivä ja kaikki, 
herregud.

– Voin palata yläkertaan, ellei vaatetus kelpaa.
Hedda Eriksson kallisti päätään, aivan kuin olisi katsellut 

kristallivaasin rikkonutta kolmivuotiasta.
– Mitä ihmettä täällä oikein supatetaan, aulaan saapunut 

Sixten Eriksson kysyi tohkeissaan. – Tuffa ja muffa odottavat 
jo malttamattomina. Henrik ja Tuuliakin ovat jo täällä. Kaikki 
ihmettelevät, missä päivänsankari luuraa.

Hedda Eriksson kääntyi miehensä puoleen.
– Katso nyt tätä poikaa. Aikamies ja aikoo tulla noissa vaat-

teissa, kuin mikäkin resupekka.
Isä astui askeleen lähemmäs.
– Äiti on oikeassa. Olisit voinut pukeutua siistimmin, vaikka 

tuffan ja muffan tähden.
Oscar ei vastannut. Hän puri hampaitaan niin, että poski-

lihakset aaltoilivat.
Vanhemmat vilkaisivat toisiinsa.
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– No mutta, Hedda Eriksson sanoi ja näytti ilmeellä pyyhki-
neensä ikävät ajatukset jo päästään. – Sankarihan saa pukeutua 
aivan kuten haluaa, vai mitä Sixten? Kun on kerran kesä ja 
kaikki.

Miehen happamassa ilmeessä ei tapahtunut suurtakaan 
muutosta, kun hän kääntyi pois.

– Alldeles samma för mig…
Hedda Eriksson laski kämmenensä Oscarin luisevalle olalle.
 – No niin, mennäänpä nyt reippaasti. Muista hymyillä, kom 

ihåg att le, Oscar.
Poika otti yhden haluttoman askeleen ja siirsi äidin käden 

harteiltaan. 

Käveltiin peräkanaa aulan poikki saliin. Korkealle noussut au-
rinko paiskasi terävät viiltonsa koristeleikattujen ikkunoiden 
lomasta. Oscar sai siristellä silmiään nähdäkseen kunnolla. Sa-
lissa istuneet havahtuivat nuorukaisen saapumiseen.

– Min kära lilla pojke…, hopeanharmaaseen kaftaaniin 
sonnustautunut muffa voihkaisi ja riensi sandaalit kopisten 
halaamaan. – Sinähän olet laihtunut, rakas poikani, olet pian 
pelkkää luuta ja nahkaa, skinn och ben. Eivätkö ne antaneet 
sinulle armeijassa riittävästi ruokaa? 

Tuffakin nousi tervehtimään. Kumaraan painunut vanhus 
ojensi ryppyisen kämmenensä.

– Onnea armeijan käyneelle kaksikymppiselle, mies sanoi 
ääni naristen.

Isoisän puristus tuntui väkinäiseltä ja iho kylmältä. Se oli 
varmuudella yhtä kylmä ja harkitseva kuin hänen sydämensä, 
joka löi pirullisen hitaasti ja silloinkin vain rahan tähden.

– Vilken armé, Johan, muffa torui puolisoaan. – Unohda jo 
armeijahöpötykset, Oscarin syntymäpäiviähän tässä vietetään. 

Isoäidin vaatteet ja iho tuoksuivat kalliille, ällöttävän make-
alle parfyymille, Oscar ajatteli. 

– Annahan, kun katson sinua vähän tarkemmin, nainen 
pyysi.
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Sivummalla istuneet kummit, Henrik ja Tuulia Haverinen-
kin nousivat aloiltaan ja tulivat kättelemään. Turussa kaikki 
tunsivat Haverisen kultasepänliikkeen, se oli sijainnut Kaup-
patorin tuntumassa iät ja ajat.

 – Onnea syntymäpäiväsankarille, Tuulia Haverinen lirkutti 
ja nosti omintakeisella poskilihasten ja nenän yhteisliikkeellä 
silmälasejaan. Oscarista naisen ilmeet ja eleet muistuttivat lä-
hinnä lipevän käärmemäistä nöyristelyä.

– Vilpittömät onnentoivotukset, keltaiseen villaneuleeseen ja 
valkoisiin housuihin sonnustautunut Henrik Haverinen sanoi 
ojentaessaan kiiltelevään paperiin käärityn lahjan. 

– Tämän avulla kykenet pitämään akateemisesta vartista 
jatkossakin kiinni.

Erikssonin pariskunta vilkaisi toisiinsa aavistuksen hämil-
lään. Ensinnäkin, poika ei ollut pääsemässä yliopistoon tänä-
kään syksynä, joten se siitä akateemisuudesta. Toiseksi vihjailut 
pitkästyttäneestä juhlakalun odottelusta hävettivät. Oli ker-
rassaan tahditonta myöhästyä noin paljon, vaikka aikataulu 
oli käyty hyvinkin selkeästi läpi, Sixten Eriksson manasi mie-
lessään.  

– Hups, minunhan täytyy tästä…, Hedda Eriksson havahtui 
sanomaan ja poistui kiireen vilkkaa kohti keittiötä.

Henrik Haverinen katsoi Oscaria päästä varpaisiin ja taas 
takaisin.

– No, etkö aio avata kummisedän antamaa lahjaa?
– Milloin se meidän…? Sivummalle siirtynyt muffa oli kes-

keyttää, mutta tuffa ehti tarttua tätä käsivarresta. 
– Karin, låt pojke öppna gåvan först, tämä sihahti. Anna 

pojan avata lahjansa ensin.
Hopeaan vivahtava, korkkiruuvikiharoille kierretty naru sai 

tipahtaa lattialle.
– Oijoijoi, Sixten Eriksson sanoi hämmästellen Oscarin vie-

restä.
Nuorimies oli avannut rasian. Kullattu Rolex Yacht-Master. 

Helvetin tyypillistä ja mauttomuudessaan erittäin säälittävää, 
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Oscar ajatteli. Jos Isisiä syytettiin jyrkistä asenteista ja kan-
nattajien liehakoinnista, tämä se vasta aivopesua oli. Heidän 
kaltaistensa, aivan kuten jokaisen tässä huoneessa olevan, piti 
ennemmin tai myöhemmin näyttää kuuluvansa eliittiin. Pröys-
täily, maltillikseksikin verhoiltu, kuului asiaan. Aseman ja vai-
kutusvallan tuli näkyä ulospäin ensisilmäykseltä. Viimeisten 
kymmenen kuukauden aikana Oscar oli oppinut ajattelemaan 
toisin. Hän oli oppinut vihaamaan yläluokkaisuutta ja siihen 
liittyvää elämäntapaa. Mitä vähemmän aatetta ja aitoja tunteita 
ihmisen sisällä oli, sitä enemmän ulkoisia tekijöitä piti koros-
taa. Kaikki perustui samankaltaisten hyväksyntään, kaavasta ei 
saanut missään nimessä poiketa.

– Kiitos, Oscar sai mutistuksi.
Kummisetä havahtui aloiltaan. Hän näytti aavistuksen epä-

varmalta.
– Eikö lahja miellytäkään?
Poikkeuksellisen pitkä Sixten Eriksson katsoi poikaansa ylä-

viistosta, lähinnä kai kelloa piteleviä käsiä.
– Hienohan se on, todella hieno ja kallis. Vai mitä, Oscar? 

Kavereiltasi tuskin löytyy samanlaista.
Oscar nosti katseensa ja tapitti lahjan antanutta Haverista 

silmiin. Ilmeettömästi. Kylmästi. 
Jotain käsittämättömän viileää kulki päästä varpaisiin, Hen-

rik Haverinen tajusi ajattelevansa. Kummallinen tuntemus sai 
ihokarvat nousemaan. 

– Tack, farbror Henrik, vakavailmeinen Oscar kiitti uudel-
leen. Hitaasti ja yksitellen lausutut sanat muistuttivat putoilevia 
jääpuikkoja.

Henrik Haverisen kasvoille levisi varovainen hymy. Ihan niin 
kuin hymyillään silloin, kun ei olla aivan varmoja siitä, miksi 
ylipäänsä pitäisi hymyillä.

– Se on kahdeksantoista karaatin keltakultaa, hän halusi 
muistuttaa.

– Tadaa, touhukas Hedda Eriksson kailotti tarjotinta kiikut-
taessaan. – Äntligen skålar vi.
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Oscarin katse mittaili vieraita, kutakin yksitellen. Se siirtyi 
hitaasti ja harkiten henkilöstä toiseen, kuin hyökkäystä suun-
nittelevalla petoeläimellä. Painavalta tuntuvan Rolexin ranneke 
kiinnittyi napsahtaen ranteeseen.

*

Tuli puri ahnaasti kuivaan puuhun. Pesässä napsui ja pau-
kahteli. Kiuaskiviä ympäröivä metallilieriö ja kiukaan kylkeen 
kiinnitetty vesisäiliö rapsahtelivat lämmön kohotessa. Polviinsa 
nojaava Harri istui jakkaralla ja tuijotti lamaantuneena liek-
kien loimuun. Hormi veti ihmeen hyvin, vaikka paikallisille 
tuttu muurari oli ollut melkoisessa tuiskeessa. Harri muisteli 
juottaneensa tälle yhden päivän aikana yhteensä kolme pullol-
lista Koskenkorvaa. Saman kahdentoista tunnin aikana olivat 
valmistuneet niin tuvan takka kuin saunan muuri. Jäljessä ei 
ollut, ihme kyllä, suurempaa moittimista. Ammattimies on 
ammattimies, joskus jopa juovuksissa, Harrin oli myönnet-
tävä. Ajatukset palasivat poliisilaitokselle ja esimiehen kanssa 
pidettyyn palaveriin, vaikka mieli yritti pakoilla koko aihetta. 
Oliko hän semmoinen, ammattimies, vai oliko ote mahdollises-
ti lipsumassa? Oliko hänestä kasvanut kuumakalle, jolle vakaata 
harkintaa vaativa poliisityö ei tahtonut enää sopia? Harri avasi 
päivän kolmannen oluen. Ehkä hänen pinnansa oli vuosien saa-
tossa lyhentynyt, se saattoi pitää paikkansa. Syitä moiseen voi 
vain pohtia. Joskus tuntui siltä, että hän oli lipeämässä kehityk-
sen kelkasta, ellei niin ollut ehtinyt jo tapahtua. Jos laajemmalti 
ajateltiin, paljon muutakin oli toisin kuin ennen. Yhteiskunta 
sinällään ei ollut enää entisellään, eikä muutos ollut suinkaan 
lopussa, siltä vaikutti. Uudistukset tapahtuivat nykyisin pika-
vauhtia. Tilanteet elivät jatkuvasti, eikä mikään vaikuttanut 
olevan loppuun asti pyhää tai ikuisesti pysyvää. Ketteryys oli 
suosittu muotisana, sitä viljeltiin kyllästymiseen saakka. Harri 
kulautti suullisen olutta. Hän ei tuntenut olevansa erityisen 
ketterä juuri missään. 
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Kaikenkattavan muutoksen laajuus ja monimuotoisuus olivat 
eittämättä toinen ongelma. Koko Euroopan viimeaikaiseen 
kehitykseen liittyi niin laaja tapahtumien kirjo, ettei ilmiöitä 
kyennyt enää kiteyttämään lyhyesti. Yksittäisiä osatekijöitä ja 
ongelmia oli toki mahdollisuus luetella melkoinen liuta, Har-
ri ajatteli. Maahanmuuttoa ja pakolaiskriisiä kuvailtiin usein 
epämiellyttävänä ihmistulvana, joka toi mukanaan pelkkiä 
ongelmia. Kuvailuissa oltiin tietyssä mielessä oikeassa. Mutta 
oliko Eurooppaa koetteleva kansainvaellus lopulta uhka vai 
mahdollisuus? Ilmiö kosketteli koko maanosaa, ja kulttuurien 
törmäykset vaativat kaikkialla veronsa. Kyse oli usein kyvystä 
ja halusta sopeutua, puolin ja toisin. Uusi ja tuntematon ai-
heuttivat aina epäilyjä. Terrorismin uhkaa ei voinut yhdistää 
suoranaisesti maahanmuuttoon tai turvapaikanhakijoihin, 
mutta omat riskinsä nekin sisälsivät, viimeaikaiset tapahtu-
mat todistivat sen. 

Jos kotimaan tilannetta ajateltiin, parannettavaa löytyi luke-
mattomilta sektoreilta. Tuloerot olivat kasvamassa ja yhteis-
kuntaluokkien välinen kuilu syveni, ilmiön vaikutukset näkyi-
vät selvästi poliisinkin arjessa. Railo oli entistä ammottavam-
pi, sen kykeni toteamaan kuka tahansa kadunkulkija. Ihmiset 
karsinoitiin aiempaa herkemmin onnistujiin ja epäonnistujiin. 
Toiset olivat elämänmenossa vahvasti sisällä, toiset taas tuke-
vasti ulkona. Hyppy leiristä toiseen ei käynyt sekään käden 
käänteessä. Ruokajonoissa seisoskelu oli monelle arkipäivää. 
Syrjäytyminen oli niin ikään kasvussa. Syitä etsittiin työttö-
myydestä, verotuksesta, palkoista ja eläkkeistä, sosiaaliturvas-
ta ja poliitikoista, milloin mistäkin. Vanhusten hyvinvointikin 
mietitytti. 

Yhteiskunnan pirstoutuneisuus heijasteli varjosärkynä po-
liisinkin arkeen. Moninaisille muutoksille yhteistä oli se, että 
vauhti oli huima ja alati kiihtymässä. Entisten rakenteiden ro-
muttuminen ei voinut olla vaikuttamatta poliisityöhön. Joka 
kioskiryöstöön ei resurssien puutteessa ehditty, eikä kaikkia 



39

rikoksia saatu koskaan selvitetyksi. Vakavienkin laittomuuksien 
kohdalla tutkinta-ajat pikemmin venyivät kuin lyhenivät. Mi-
kään ei ollut enää lähelläkään täydellistä, ja nykymenolla pelkkä 
ajatuskin sen tavoittelusta kävi yhä naurettavammaksi. Samalla, 
kun ihmisrodun hallitsema pallo pieneni, ja kansakunnat lo-
mittuivat toisiinsa, samaa tahtia kasvoivat myös eriarvoisuus, 
epäluulot ja kaiken maailman lieveilmiöt. Siinä mielessä yksi 
pahainen rikospoliisi omine henkilökohtaisine ongelmineen oli 
pelkkä hyttysen raato keskellä valtamerta. Harri maistoi suul-
lisen olutta. Toivottavasti oikeudenmukaisuus ei ollut sentään 
kokonaan kuolemassa. Käsi etsiytyi shortsien taskuun, kun oli 
soitettava.

– Julia.
– Isä tässä. Miten menee?
– Pänttään tenttikirjoja. Entä itse?
– Kärvistelen saaressa, olen ollut täällä jo muutaman päivän.
– Kiva. Kunpa pääsisi itsekin. Tuliko töissä ongelmia, kun 

olet kerran vapaalla?
– Ei mitään ylitsepääsemätöntä, Julia, en usko. Voisit tulla 

tänne viikonlopuksi.
– En pääse. Lauantaina on Ruissi. Ja paljon muutakin, tar-

kemmin ajatellen.
– Ai niin. Sanoitkin meneväsi sinne huomenna.
– Toni ei pääse tänään, sillä on oma keikka.
– Keikka?
– Jazz-klubilla, Humalistonkadulla.
Harri yllättyi positiivisesti. Hän oli aina pitänyt musiikista, 

jazzista erityisesti.
– En tiennytkään, että kundikaverisi on soittomiehiä.
– Hän soittaa bassoa, iskä. Kerroin bändistä jo viime viikolla, 

jos satut muistamaan.
– Ai niin, Harri sanoi, vaikkei totuuden nimessä muistanut 

koko juttua. – Äiti muuten soitti.
– Niin soitti.
– Sinullekin?
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– On kuulemma Helsingissä viikonlopun yli.
– Ethän puhunut mitään niistä Myllyn tapahtumista?
– En tietenkään. Miksi olisin, mehän sovittiin jo asiasta?
– Tuli vaan mieleen. No, mitä muuta kuuluu?
– Ei kummempaa. Lukemista ja tylsää päähän pänttäämistä, 

päivästä toiseen.
– Se Toni olisi joskus mukava tavata.
– Ihan milloin tahansa, ei se meistä ole kiinni. Kuvittelin, 

ettei hän jaksa kiinnostaa sua.
– Höh. Siinä tapauksessa olit väärässä.
– Voin kertoa terveiset, että haluaisit tavata.
– Voisitte tulla joskus yhdessä mökille, Harri ehdotti. – Ensi 

viikolla täällä tapaisi äidinkin.
– Pannaan harkintaan.
– Milloin seuraavat tennisharkat ovat?
– Tänään. Kuudelta.
– Nyt on uusi mailakin.
– Niin on. Kuule, mun olisi nyt jatkettava tätä… 
– Totta kai. Palataan asiaan. Ja muista, I love you.
– Kiitti, samoin.
Puhelu katkesi. 
Kiitti rakkaudesta, Harri hymähti ja vilkaisi hirsiseinälle 

kiinnitettyyn lämpömittariin. Hän tyhjensi oluttölkin kolmel-
la pitkällä kulauksella, ennen kuin lisäsi viimeisen pesällisen 
puita.

*

– Kuvittelin, että saataisiin sukuun uusi upseeri, luisevin sor-
min poikansa käsivarteen tarrautunut tuffa sanoi.

Sävyttikö isän ääntä pettymys? Sixten Eriksson ennätti aja-
tella.

– Pojasta tuli sentään aliupseeri, eikö se riitä?
Tuffa katsoi rantaan johdattavia loivia portaita. Oscar ja 

muut ennättäisivät kohta saunan vieritse laiturille.
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– Suvussa on totuttu upseereihin.
– Pappa, lopettaisit jankuttamisen. Sitä on ikävä kuunnella.
Vanhus seisahtui ja tarttui poikaansa uudelleen kyynärtai-

peesta.
– Perinteet, Sixten, muista perinteet. Suku ja sen kunnia kul-

kevat aina etunenässä. Ymmärrätkö?
Sixten Eriksson katsoi isänsä vapisevia kasvoja.
– Jag förstår, naturligtvis, pappa. Men…
– Mutta mitä?
– Tänään on pojan juhlapäivä, ei unohdeta sitäkään.
Isoisä kääntyi taas kulkusuuntaan.
– Arvasin. Ethän sinä mitään usko. Paljonko kello on?
– Tulee kohta neljä.
– Milloin se poika lupasi tulla?
Sixten Eriksson tähyili rantaan. Matkaa oli enää kymmen-

kunta metriä.
– Näihin aikoihin, niin ymmärsin.
– Ettekä ole kertoneen Oscarille mitään?
– Emme tietenkään. Varo sitä seuraavaa porrasta, se on muita 

aavistuksen alempana.
– Kuka sen lahjan tuo?
– Niclas, Oscarin entinen koulukaveri. Ellei häntä kohta kuu-

lu, voin aina soittaa.

Juhlaväki odotti laiturilla. Ilma oli poikkeuksellisen tyyni. Edes-
sä kulkevalla väylällä erottui useampi Airistolle suuntaava hu-
vivene. 

Hedda Eriksson astui lähemmäs poikaansa.
– Taidat jo arvata, mitä tuleman pitää, nainen sanoi hiljaa.
Oscar pudisti päätään. Varmaan jotain helvetin erikoista, 

hän ajatteli.
– Enpä osaa arvata.
Tuulia Haverinen piteli kuohuviinilasia. Aviomies oli laske-

nut, että kyseessä oli järjestyksessään neljäs lasi. – Miten ihana 
ilma. Tekisi mieli heittäytyä uimaan, tuosta vaan.
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Henrik Haverinen hymyili ja nojautui aavistuksen lähemmäs.
– Varovasti sen kuoharin kanssa, Tuulia. Alat olla huppelissa.
Tuulia Haverinen tirskahti epäilyille, vaikka oikeassahan 

aviomies oli – hän tosiaan alkoi jo olla ihanassa pienessä sie-
vässä.

– Koskahan täällä alkaa oikein tapahtua, hellekaftaaniin 
pukeutunut suvun matriarkka kysyi kovaan ääneen ja tähyili 
ryppyotsaisena salmelle.

– Odotetaan nyt vielä pikku hetki, Sixten Eriksson toppuutteli.
Tuffa katsahti poikaansa.
– Jos menit nyt tyrimään tämänkin…
Samassa perämoottorin ääni pääsi yllättämään. Vene lähestyi 

kokka kohisten niemen takaa. Sen metalliset partaat välkehtivät 
iltapäiväauringon heittämissä säteissä. Veneen kuljettaja huis-
kautti tervehdyksen. Oscar nosti kämmenensä suojatakseen 
katsettaan. Isoisä oli kävellyt laiturilla lähemmäs.

– Tsjah, Oscar. Vad säger du?
– En tahdo nähdä kunnolla.
– Kai sinä nyt moottoriveneen sentään tunnistat.
– Näenhän minä sen, mutta…
Sixten Erikssonkin tuli lähemmäs.
 – Se taitaa olla Niclas. Olipa tämä yllätys, vilken överrask-

ning.
Oscar katsahti silmiään siristellen isäänsä. Mikä helvetin 

yllätys tämä nyt oli, kun kaikki oli passitettu laiturille varta 
vasten odottamaan? 

Moottorin kierrokset laskivat, ja veneen vauhti hiljeni kuin 
seinään. Kuljettaja nousi tuulilasin takana seisomaan. Oscar 
tunnisti kyllä henkilön, aurinkolaseista huolimatta. Vene lipui 
ongelmitta laiturin viereen, ja venettä ohjannut heitti taka-
köyden.

– Välkommen, Niclas! Hedda Eriksson hihkaisi tohkeissaan.
– Oj, vilken båt, Tuulia Haverinen ihasteli ja oli kompastua 

korkokenkineen omaan näppäryyteensä. Puolet kuohuviinistä 
läikähti laiturille.
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Henrik Haverinen loi vaimoonsa närkästyneen katseen.
– Sehän taitaa olla Buster Magnum, Sixten Eriksson yritti 

yhä, ihan niin kuin ei olisi muka tiennyt tuota jo entuudestaan.
– SuperMagnum, isoisä korjasi. – SuperMagnum se on, ei 

mikään tavallinen Magnum.
Niclas hypähti laiturille ja kiinnitti etuköyden.
Oscar katsoi venettä osaamatta tehdä tai sanoa mitään.
– Kolmesataa raakaa hevosvoimaa, nariseva ääni sanoi hänen 

selkänsä takaa. – Sillä ehtii tunnissa parissa vaikka helvettiin ja 
takaisin, jos haluaa.

– Tuffa, isoäiti ärähti. – Hålla munnen.
Pidä suusi.
Niclas ja Oscar kättelivät ohimennen, tuttavallisesti mutta 

eivät selvästikään kovin innostuneesti.
– Mukava vene, laiturille siirtynyt Niclas totesi ja katsahti 

Busteriin. – Voimaa ja vauhtia piisaa. Onneksi olkoon, käy ihan 
kateeksi.

Oscar nyökkäsi, muttei vastannut sanallakaan.
– Jaa-a, vaivautuneelta vaikuttava Niclas päätti jatkaa. – Pitää 

tästä mennä. Kaveri lupasi tulla hakemaan.
Vieraat katselivat portaita loikkivan nuorukaisen perään.
– Kiitos vielä kerran, Niclas, Sixten Eriksson huudahti.
Nuorimies heilautti kättään ja suuntasi huvilalle.
Henrik Haverinen ei saanut katsettaan irti veneestä.
– Pitäisi varmaan hommata itsekin samanmoinen.
– Mikä estää, silminnähden humaltunut Tuulia Haverinen 

hymähti sammaltaen. – Onhan meillä nyt tuon verran rahaa.
– Mennäänkö kaikki ajelulle? Sixten Eriksson ehdotti.  

– Oscar saa istua ratin takana, totta kai.
– Älkää edes yrittäkö, ei näillä polvilla, muffa ennätti kiel-

täytymään.
– Tottahan tuota nyt kokeilla pitää, Henrik Haverinen totesi 

innostuneesti.
Oscar tuijotti venettä. Koeajo ei tainnut kiinnostaa häntä.
– Käyn illemmalla, hän sanoi, kääntyi kannoillaan ja suuntasi 
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seurueen lomitse kohti huvilalle johtavia portaita.
Muut hiljenivät.
– Mikäs sille nyt tuli, Henrik Haverinen ihmetteli.
– Oscar! Hedda Eriksson huudahti.
– Menen myöhemmin, Oscar kuului vastaavan taakseen 

katsomatta.
Tuffa tuijotti poikaansa häkeltyneenä, ehkä vähän loukkaan-

tuneenakin.
– No, Sixten Eriksson sanoi pistettyään isänsä tuijotuksen 

merkille. – Mitä nyt?
– Han tackade mig inte, Sixten, veneen lahjoittanut vanhus 

sanoi ääni täristen. – Han tackade inte, förstår du det?
Häkeltynyt Hedda Eriksson ei tiennyt, mitä tehdä tai sanoa. 

Yhtäältä hänen teki mieli kiirehtiä pojan perään, toisaalta taas 
ei. Ehkä siitä koituisi vain lisää harmia. Hän nykersi hämillään 
korvallistaan. Silmien räpyttelystä ei ollut tulla loppua. 

– Noh, hän sanoi viimein ja yskäisi kurkkunsa selväksi.  
– Seuraavaksi onkin kahvia ja kakkua, var så goda. Muffalle on 
varattu hänen lempikonjakkiaan.

*

Jos totta puhuttiin, useamman päivän joutenolo oli alkanut 
pikku hiljaa kyllästyttää, Harri ajatteli, ärsyttääkin vähän. Eten-
kin yksinäisyys kaihersi juttuseuran puutteessa. Kaikki polt-
topuutkin oli jo pilkottu ja klapit aseteltu siisteihin pinoihin 
pation alle, ei hän sentään kokonaan toimetta ollut lorvaillut. 
Verkkoja oli uitettu ja kaloja perattu. Ruoanlaitossa ja kahvin-
keitossa kului oma aikansa, ja tiskitkin piti tiskata. Saunave-
det oli kannettava naapurin rajalla sijainneesta porakaivosta 
ja huussiin kotiutuneiden ampiaisten kanssa sai aina taistella. 
Yksinäisen miehen yksinkertaisia askareita, Harri oli ajatellut, 
niiden parissa viihtyi lopultakin vain aikansa. Ensi alkuun hil-
jaisuus ja rauha olivat tuntuneet mukavalta vaihtelulta, mutta 
levottomuus vaivasi hetki hetkeltä enemmän. 
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Sauna oli lämmennyt, se tuoksui mäntysuovalle ja keskisaaresta 
noudetuille koivuvitsoille. Löylyvesi sihahteli kiukkuisesti. Har-
ri kumartui ja pyyhkäisi hikitipan nenänpäästä. Polte nipisteli 
hartioita. Kuinkahan laitoksella pärjäiltiin? Kollega vetäisi il-
tavuorossa yhteistä kymmenen hengen tutkintaryhmää, niin 
hän ainakin oletti. Perjantai- tai lauantai-illat olivat harvoin 
työvuoroon osuneiden suosiossa. Hän oli tuntenut Saken yli 
kymmenen vuotta. Luottamus oli edelleen rikkumaton, kaveri 
kyllä pärjäisi. Näinköhän tutkittavissa jutuissa olisi tapahtunut 
edistystä? Kiusaus viekoitteli ja kävi tunti tunnilta hankalam-
maksi vastustaa. Kohta olisi pakko soittaa.

Harri liukui lauteilta, kiirehti kuumuutta kiroten pukuhuonee-
seen ja nappasi naulasta vanhan Silja Linen logolla varustetun 
kylpypyyhkeen. Vilpolan nurkkaan nostetusta jääkaapista löy-
tyi korkkaamaton oluttölkki. Askeleet johdattivat terassille ja 
siitä kolmen laskevan porrasaskelman kautta mökin etualalle 
rakennetulle patiolle. Tuoli siirtyi kolahdellen pöydän vierestä, 
ja Harri istahti aurinkovarjon alle. Puhelimeen ei ollut tullut 
viestejä tai soittoja, se oli sentään hyvä. Tuttu numero löytyi 
käden käänteessä.

– Väistö.
– Minä tässä. Mitäs Sakke?
– Ei kurjuutta kummempaa. Perjantai-illan huumaa tässä 

odotellaan, saatiin juuri palaveri pidetyksi, rikosylikonstaapeli 
Sakari Väistö vastasi. – Entäpä itsellä?

– Mökkitunnelmissa. Rauha maassa ja kansalaisilla hyvä 
tahto. Sauna on tulikuuma, ja olut on jääkylmää.

– Kiitos nyt tästäkin tiedosta, Väistö hymähti. – Toisilla on 
aina paremmin kuin toisilla. Vaihtaisin työvuoron ja tämän 
betonihelvetin murheet saaristoon milloin tahansa.

– Älä valita. Olet ollut vasta viikonpäivät töissä.
– Se tuntuu ikuisuudelta.
– Koeta kestää. Onko mitään kiinnostavaa sattunut?
– Ei mitään maata mullistavaa. Lähdetään käymään kohta 
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Lausteella, porukka keräilee jo varustusta.
– Se turkkilaisten tupakkajuttu?
– Melkoinen sotku, Väistö puuskahti. – Katsotaan nyt, mitä 

tästäkin tulee. On kieltämättä vähän epävarmat fiilikset, näin 
meidän kesken. Jotenkin vaan epäilyttää, että osaavat varautua 
vierailuun. 

– Hyvin siinä käy, Harri kannusti. – Naulitkaa jo viimein 
ne tyypit.

– Se jää nähtäväksi. Onko itselläsi kaikki hyvin?
Harri pyöräytti hikoilevan oluttölkin eteensä.
– Ei moittimista, päivän viides olut menossa. Laitan kohta 

grilliin tulet. Ribsejä ja kanaa, chilitäytteistä paprikaakin taitaa 
löytyä. 

– Tarkoitin lähinnä sitä viimeviikkoista. Ei ehditty jutella 
kunnolla.

Harrin piti miettiä hetki. Etusormi kulki edestakaista matkaa 
tiikkipöydän haalistuneella rimoituksella.

– Se on laitoksella tietysti yleinen puheenaihe, vai mitä?
– Ei sitä täällä sen kummemmin ole märehditty. Jouduttiin 

vähän rukkaamaan työvuorolistoja, siinä kaikki. Kunhan nyt 
itsekseni pähkäilin, että missä mennään.

– Oletko puhunut Ahon kanssa?
– Muutaman sanan.
Harri kulautti suullisen olutta.
– Siinä tapauksessa tiedät kaiken oleellisen.
– Juttu meni syyttäjälle, olihan siitä lehdissäkin.
– Harmittaa ihan helvetisti koko soppa, mokomasta asiasta.
– Sano muuta. Ellei kyseessä olisi ollut tämä nimenomainen 

kaveri, mitään juttua tuskin olisi noussut.
– Saattaa olla niinkin. 
– Älä huoli, Hartsa. En usko, että pahoinpitelysyytettä tullaan 

koskaan nostamaan, tuskin paljoa muutakaan.
– Vaikea sanoa. Tuntuu pikku hiljaa siltä, että kaikki on ny-

kyisin mahdollista.
– Takala tajuaa kyllä jutun juonen ennen pitkää, hän heittää 
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harvoin lasta pesuveden mukana. Laitoksellakin kaikki ovat 
sinun puolellasi, totta kai.

Harri ei ollut turkulaisen syyttäjän aikomuksista niinkään 
varma.

 – Paitsi Aho ja yläkerran väki.
Kaiuttimesta kuului rahinaa, kohta epäselvää puhetta.
– Hartsa hei, jengi alkaa olla lähtövalmiina. Pitää varmaan 

mennä.
– Tsemppiä koitoksiin. 
– Kiitos. Ota rennosti ja vetäise puolestani se kuudeskin olut.
Puhelu loppui nopeammin, kuin Harri oli alkujaan toivonut. 

Hän laski kännykän pöydälle ja jäi tuijottamaan vinoksi kas-
vaneen männynnäreen vieritse autiolle merenlahdelle. Hymy 
laimeni nopeasti apeaksi totisuudeksi, ja ilme muuttui muu-
tenkin kaihoisaksi. Jos oikeus olisi jo toteutunut, hän olisi nyt 
Rymättylän sijaan laittomia savuke-eriä kauppaavaan kebab-
ravintolaan suuntautuvassa ratsiassa. 

*

Hämmentyneet vieraat – tai siltä Hedda Erikssonista ainakin 
tuntui – poistuivat kohta kakkua saatuaan. Hedda oli korjannut 
tarjoilut posliiniastiastoineen pois ja istui punaviinilasia pidel-
len huvilan lännenpuoleisessa salissa. Upottava laiskanlinna 
tuntui ylellisen pehmeältä, mutta sen ja poskettoman kalliin 
viinin vaikutus eivät tahtoneet tuoda kaivattua lohtua. 

Sixten oli vaihtanut vaatteensa astetta rennompiin. Mies 
seisahtui oviaukkoon metrin päähän käsinkudotusta intialai-
sesta silkkimatosta. Hedda Erikssonin leuanpäähän muodostui 
ryppyjä, aivan kuin siihen olisi iskenyt salakavala elohiiri. Hän 
katsoi allapäin mieheensä.

– Jos suoraan sanotaan, en enää tiedä, mitä ajatella.
Sixten Eriksson ylitti kynnyksen mietteliäänä. Hän istuutui 

viereiseen nojatuoliin.
– Kummallinen päivä. En ymmärrä Oscaria alkuunkaan. 
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– Mikä häntä oikein riivaa? Tapahtuikohan armeijassa jotain 
ikävää?

Sixten Erikssonin katse vaelteli pitkin salin koristetapetein 
verhoiltuja seiniä. Hän nosti vasemman kätensä ja nojasi leu-
kansa kämmeneen.

 – Vaikea sanoa. Poika on ollut jo pitkään niin… Kuinka sen 
nyt sanoisi? Jotenkin tasapainoton ja äreä, hän on jatkuvasti 
pahalla tuulella.

– Entä, jos se johtuukin meistä, sinusta ja minusta?
– Mitä tarkoitat, Sixten Eriksson havahtui kysymään.
– Jos syy onkin meissä? Entä, jos olemme erehtyneet teke-

mään jotakin koko ajan väärin? 
Mies mietti hetken ja ravisti leukaansa.
– Ei. Kellään ei voisi olla paremmin. Ajattele nyt itsekin. Hän-

hän on saanut kaiken.
– Muffa väittää, että olemme olleet liian lepsuja. Että Oscar 

on kärsinyt pienestä saakka kurin puutteesta.
– Muffa alkaa olla höperö, hänen puheillaan ei ole paljoa 

painoarvoa. Vanhoilla ihmisillä on vanhojen ihmisten ajatus-
maailma, ei se vastaa tätä päivää.

Pariskunta oli hetkisen hiljaa.
– Pitäisikö meidän ottaa yhteyttä johonkin tuttuun psyko-

logiin?
– Herregud, ei kai nyt sentään, Sixten Eriksson kavahti.  

– Kuvittele nyt itsekin, mitä siitä seuraisi.
Hedda Eriksson kuvitteli. Häpeää ja hämmennystä, se oli 

totta. Etenkin, jos sukulaiset ja ystäväpiiri saisivat kuulla asiasta. 
Oscar varmaan raivostuisi pelkästä ajatuksesta.

– Haveriset taisivat suuttua, hän epäili. – Oscar käyttäytyi 
niin tökerösti.

Sixten Eriksson hymähti.
– Det tror jag inte. Sitä paitsi…
Hedda katsahti mieheensä.
– Onko sillä lopultakaan väliä?
– Hehän ovat hyviä ystäviämme, perhetuttuja. Lahjakin oli 
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niin kallis. Se kello.
Sixten Eriksson räpäytti silmiään.
– Enemmän minua harmittavat muffa ja tuffa. Jos jostakusta 

pitää olla huolissaan, se koskee erityisesti heitä. Meillä ei olisi 
millään varaa…

 – Pitäisikö sinun soittaa vanhemmillesi ja pyytää heiltä an-
teeksi? Vielä tänään? 

Lause oli jäädä kesken, kun yläkertaan johtava portaikko 
narahteli.

Pariskunta käänsi katseensa kohti eteishallia. Oscar näkyi 
käytävässä tummana siluettina.

– Menen rantaan, hän kuului ilmoittavan.
– Menetkö kokeilemaan venettä, Sixten Eriksson tiedusteli.
– Kanske. Vi for se. Katsotaan.
– Haluatko, että tulen mukaan?
Oscarin eleetön hahmo seisahtui ulko-ovelle.
– Mukaan minne?
– Veneajelulle.
– En.

Tuntuiko lopun läheisyys tosiaan tältä? Oscar ajatteli rantaan 
johdattavia portaita laskeutuessaan. Aistit ikään kuin terävöi-
tyivät. Kun jokainen portaan kohdannut askel tärähti, kolah-
duksen tunsi takaraivossa. Merenrantaa huuhtovien laineiden 
liplatuksen kuuli entistä selkeämmin. Suolainen tuoksu tun-
keutui sieraimiin ja nenänvartta suoraan aivoihin. Suussa mais-
tui liidulle tai jollekin metallille, sekin oli aavistuksen kummal-
lista. Ihon alla kihelmöi, aivan kuin orvaskeden syövereissä olisi 
kulkenut heikkoa sähkövirtaa. Musiikki, se kuului jo selkeästi. 
Soinnut virtasivat veden pintaa pitkin yli salmen ja rantaan 
ehtiessään ne kiipesivät kallioille, tulvahtivat suoraan kasvoille. 
Sähkökitara vonkui korvia särkevästi, ja rumpupatteriston jyti-
nä vavisutti suonissa virtaavaa verta. Laulun sanoista ei saanut 
kunnolla selvää, mutta sillä ei ollut suurtakaan merkitystä. Os-
car seisahtui rantarakennuksen eteen keskelle patiota ja meren 
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tuoksua. Lahjaksi saatu vene keinahteli laiturissa. Salmen yli 
erotti kirjavan, lähes paikoilleen jähmettyneen ihmismassan, se 
ulottui aina rantaveteen saakka. Lahden oikeata reunaa kiersi 
kallioinen niemi. Oscar otti kiintopisteen aavistuksen etääm-
mältä kohdasta, jossa näkyi vain vähäistä liikettä. Hän painoi 
rantautumispaikan mieleensä ja käänsi musiikille selän. Bas-
sorumpu löi hartioihin. 

Jumps-da, jumps-da, jumps-da. 
Oscar meni ovesta ja sulki sen perässään. 

Rantamökissä tuoksui takassa viikko sitten palaneille poltto-
puille ja voiteluöljylle, jota käytettiin heittouistelukelojen ja 
aseiden rasvaamiseen. Katse nauliutui peräseinällä komeilevaan 
lasikaappiin. Oli hänen onnensa, Oscar ajatteli, että isä kuului 
paikalliseen metsästysseuraan. Askeleet johdattivat lähemmäs. 
Niin lähelle, että nuorukainen näki kuvajaisensa lasiovista. Käsi 
etsiytyi shortsin taskuun, avain oli yhä tallessa. Hän oli na-
pannut sen isän avainnipusta, kuinka lapsellisen helppoa se 
olikaan ollut. Avain painui paikoilleen, ja lukosta kantautui 
tuskin kuultava napsahdus. Vastarannan soitto pauhasi yhä 
taustalla, vaikka ovi oli tukevasti kiinni. Rumpu löi taas. 

Jumps-da, jumps-da, aivan kuin sydän. Da-da jumps-da. 
Oscar jätti kaapinoven raolleen ja siirtyi lähemmäs sohvaa. 

Hän kumartui vuodesohvan alle ja löysi vaivatta etsimänsä. 
Suurin varustekassi, se tulisi nyt todelliseen tarpeeseen. Hän 
riisui shortsinsa ja käveli saunan pukuhuoneeseen. Naulassa 
roikkui musta märkäpuku. Rinnassa luki sailfish, ja reiden ku-
vioinnissa vibrant. Elinvoimainen purjekala, sellainenko hänes-
tä tulisi? Oscar nappasi puvun seinältä ja sovitti sen päälleen. 
Huoneen nurkassa odottivat niin ikään pikimustat crocsit, ne 
saivat kelvata jalkineiksi. Lautalattiaa vasten narisevat askeleet 
kuljettivat takaisin takkatupaan. Oscar raotti asekaapin ovea. 
Hän arvioi hetken näkemäänsä ja totesi päätöksensä oikeik-
si. Arsenaali olisi sanalla sanoen vaikuttava. Mukaan lähtisi 
kolme asetta. Pistooliksi kelpasi 9 x 19 mm Heckler & Koch. 
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Lippaaseen mahtui viisitoista patruunaa. Oscar otti aseen ja 
siirsi sen sohvalle kassin viereen. Hän löysi patruunalaatikot ja 
lipasti kolme lipasta. Huomio kiinnittyi uudelleen asekaappiin. 
Remington-haulikko olisi myös omiaan, se ampui lippaallista 
kertatulta. Teräshauleja sisältäviä patruunoita tulisi mukaan 
kaksi lippaallista. Vielä kolmas ase, Oscar ajatteli, kun halusi 
pitäytyä alkuperäisessä suunnitelmassa. Smith & Wesson M&P-
15 Sport tulisi varmuudella tarpeeseen. Kertatulta ampuvan 
kiväärin lipas veti kolmekymmentä patruunaa. Täysiä lippaita 
sai olla näitäkin muutama. Kiikaria hän ei tulisi tarvitsemaan, 
kaikki tapahtuisi mitä todennäköisimmin lähietäisyydeltä.

Oscar oli avannut oven kuullakseen soiton paremmin. 
Bassorumpu.
Jumps-da-da-jumps-da, jumps-da-da-jumps-da.
Hän katsahti kelloon. 18.35. Oikea hetki läheni minuutti mi-

nuutilta. Oscar istahti sohvalle ja yritti ajatella mahdollisimman 
selkeästi ja järjestelmällisesti. Uskaltaisiko hän? Entä, jos hän ei 
kykenisikään? Oli pakko istua hetken aikaa täysin liikkumatta. 
Silmien suuntaus oli nauliintunut ikkunan läpi ulapan pintaa 
pitkin kohti satamaa ja Turun linnaa. 

Chikadaa chikadaa chikadaa, rumpalin päällekkäisistä sym-
baaleista raikui salmen yli. 

Chikadaa chikadaa, chik chik, hi-hat toisti kapuloiden iski-
essä rytmikkäästi. 

Basisti kuului yhtyvän soittoon. Bum-ba-ba-bum-bam-
bum-ba-ba-bum-bam. 

Solisti huusi ou jeah, c’moon, everyone, let’s rock’n roll. 
Tee se, Oscar, nuorimies käskytti itseään. Suurien tekojen 

aika oli käsillä. Nuorukainen havahtui aloiltaan ja tarttui hau-
likkoon. Hän kiersi rantamökin ja piilotti aseen reitensä suojiin 
noustessaan pihaportaat. Nopea vilkaisu eteen ja ylös paljas-
ti äidin kiiltelevässä ikkunassa erottuvat hiukset. Lähemmäs 
ehtiessään Oscar haistoi kesäillassa kuumennen kivijalan ja 
huvilan vastamaalatun laudoituksen. Hän kiersi rakennuksen 
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ja seisahtui lasimaalauksin koristelluille pääoville. Hän latasi 
haulikon, henkäisi syvään ja astui sisään. 

Asetelma ei ollut muuttunut kuluneen tunnin aikana mik-
sikään, sen näki heti. Vanhemmat istuivat yhä aloillaan salin 
upottavissa laiskanlinnoissa. Äidin katse oli kiinnostuneella 
tavalla yllättynyt, isän tuijotus oli aavistuksen kysyvämpi. 

– Aiotko mennä surffaamaan, tämä kysyi kummissaan.  
– Näin myöhään?

Ilmeetön Oscar käveli hitaasti aulan poikki ja suoraan kohti.
Hedda Eriksson ehti vilkaista mieheensä, kohta uudelleen 

Oscariin. Hän hymyili itselleen niin tyypillistä epävarmaa hy-
myä.

– Oscar. Vi överväger här med pappan, om du…
Harkitsevalta kuulostava lause ei ehtinyt alkua pidemmälle. 

Oscar seisahtui muutaman metrin päähän isästään, nosti hau-
likon lanteille ja laukaisi sen.

Nojatuoli näytti siirtyvän laukauksen voimasta puolisen 
metriä taemmas. Hedda Erikssonin kauhistunut ilme aivan 
kuin jäätyi, kun hän tuijotti suu avoimena vierelleen. Ohimolle, 
vasemmalle olalle ja pitkin kukikkaan kesämekon vaaleaa kyl-
keä oli levinnyt viuhkamaisia veriroiskeita. Nainen ei ehtinyt 
palauttaa katsetta poikaansa, kun haulikko laukesi toistami-
seen. Oscar räpäytti silmiään, kääntyi pois ja käveli yläkertaan. 
Hän haki kannettavan tietokoneensa sekä matkapuhelimen, 
palasi taas alakertaan ja poistui etuovesta. Päättäväisiltä vai-
kuttavat askeleet johdattivat takaisin rantaan.

*

Harri tunsi itsensä liiankin kylläiseksi. Oluen kittaaminen saisi 
sekin jo riittää, hän ajatteli ja avasi terassin pöydällä kököt-
täneen matkaradion. Ruoan päälle maistuisi kuppi tai kaksi 
vahvaa kahvia. Ehkä hän kuuntelisi hetken musiikkia ja yrit-
täisi nauttia rauhasta ja yksinolosta. Mökkeilyä sivuava päätös 
oli syntynyt jo saunassa. Hän hyppäisi huomenna iltapäivällä 
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lähtevään yhteysalukseen ja palaisi kaupunkiin, sielläkin riittäi-
si tehtävää. Asunto piti siivota ennen Nooran saapumista, sama 
koski autoa. Jääkaappi kaipaisi varmuudella täydennystä. Ehkä 
hänen pitäisi käydä Alkossa ja hankkia pullo pari hyvää kuohu-
viiniä, Noora varmasti pitäisi siitä. Harri latasi kahvinkeittimen 
ja nojautui terassin mustaksi petsattuun kaiteeseen. Yksinäinen 
lokki saalisti rantakivikossa. Kallionkoloihin oli saattanut jäädä 
perkuujätteitä, verkossa oli ollut seitsemän ahventa ja pari liha-
vaa lahnaa. Katse tähyili vastarannalle. Aurinko oli jo matalalla, 
se helotti oranssina kiekkona läntisellä taivaalla. Olo oli huo-
mattavasti levollisempi kuin päivällä, Harri ajatteli. Ehkä tieto 
huomenna koittavasta kotiinpaluusta toi oman helpotuksensa. 
Radiokanavalla soi klassinen konsertti heinäkuun ratoksi. Lau-
luyhtye La Capella Reial De Catalunya johtajanaan Jordi Savall 
esitti kappaleen Dindirindin, pehmeä-ääninen radiokuuluttaja 
kertoi huolettoman kepeästi. 

Äkkiä radioääni vaihtui, ja äänensävy muuttui astetta va-
kavammaksi.

Seuraa ylimääräinen uutislähetys. Ainakin kaksikymmentä 
ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut hyökkääjän avattua 
tulen Turussa Ruissalon saarella tänään alkaneessa rock-festivaa-
lissa, Turun rikospoliisi kertoo.

Harri riensi portaat alaterassille ja oli kompastua askeliinsa. 
Hän lisäsi volyymiä.

Silminnäkijöiden mukaan veneellä saapunut ja tummaan su-
kellusasuun pukeutunut mieshenkilö rantautui lähelle festivaali-
paikkaa ja avasi tulen kohti yleisöä. Viranomaiset kertoivat hetki 
sitten ampujan menehtyneen poliisin luoteihin. Ammuskelu alkoi 
vähän jälkeen iltaseitsemän. Todistajien mukaan mies avasi sil-
mittömän tulituksen käsiaseella, jonkinlaisella automaattiaseella 
sekä haulikolla. Ampuminen oli silminnäkijäkuvailujen mukaan 
ilmeisen summittaista. Festivaalipaikalle on komennettu arviolta 
satakunta poliisia. Ruissaloon on lähetetty myös kymmenittäin 
ambulansseja sekä kolme pelastushelikopteria. Lisäksi paikal-
le on saapunut poliisin terrorismin vastainen erikoisyksikkö.  
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Perinteiseen Ruissalossa järjestettävään rock-festivaaliin odo-
tettiin tänään kolmeakymmentäviittätuhatta kävijää. Iskusta 
pelastuneet ovat kuvanneet tapahtumia kaoottisiksi. Osa festivaa-
liyleisöstä on tiettävästi paennut paikalta uiden. Tällä hetkellä 
kolmen henkilön epäillään hukkuneen pakoyrityksessä. Yle Radio 
Yksi seuraa tapahtumia koko illan ja yön ajan.

Uutiset olivat kertakaikkisen järkyttäviä, ne olivat lyödä jalat 
alta. Kuinka ihmeessä joku oli päässyt salmen sulkuvyöhykkeen 
läpi raskaasti aseistettuna? Harri joutui sulkemaan hetkeksi sil-
mänsä kyetäkseen ajattelemaan selkeästi. Jotakin vastaavaa oli 
ehditty jo pelätä tapahtuvaksi, kaikkeen oli hänen tietääkseen 
varauduttu. Pahimmat pelot vaikuttivat käyneen nyt toteen. 
Julia oli luvannut osallistua festivaaliin vasta huomenna. Harri 
herkesi aloiltaan, kun oli pakko soittaa. Puhelu hälytti aikansa, 
mutta vastausta ei kuulunut. Harri tarkisti ajan. 20.35. Ehkä 
Julia oli jo Humalistonkadun jazz-klubilla, niin sen täytyi olla. 
Luojan tähden, olihan se niin? Levottomat sormet pyörittelivät 
puhelinta kämmenellä. Julia kyllä soittaisi takaisin, niin hän 
teki aina. Mitä seuraavaksi? Harri ajatteli kuumeisesti. Levotto-
mat askeleet mittailivat terassia päästä päähän. Pitäisikö hänen 
soittaa Sakelle, tiedustella tarkemmin tilanteesta? Todennäköis-
tä oli, että heidän yksikkönsä olisi jo paikalla, tarpeen tullen 
kaikki muu jätettäisiin sikseen. Ehkä kebab-ravintolan iskua 
oli päätetty siirtää, ja kaikki kynnelle kykenevät oli ehditty jo 
passittaa Ruissaloon. Jos ja kun niin oli, Sakke ei ehtisi vastailla 
turhiin puheluihin. Hemmetin hemmetti, Harri kirosi mieles-
sään. Hän ei olisi voinut kuvitella olevansa tämän enempää 
väärässä paikassa täysin väärään aikaan.  


