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Kauhutarinan	  viehätys	  on	  paikallisuudessa.	  
Kauhutarinassa	  häpeän	  ja	  syyllisyyden	  
aiheet	  on	  haudattu	  eristettyyn	  ympäristöön,	  
syrjään	  sivistyksestä.	  Ulkopuolisen	  
saapuminen	  paikalle	  pakottaa	  esille	  torjutut	  
tunteet,	  ensin	  aaveina	  tai	  hirviöinä,	  lopulta	  
todisteina	  poikkeuksellisesta	  rikoksesta.	  

Marko	  Hautalan	  menestys	  
kauhukirjailijana	  on	  perustunut	  tällaiseen	  
paikkakohtaisten	  pelkojen	  selittämiseen	  ja	  
syventämiseen.	  Hautalan	  ansiosta	  Vaasasta	  
on	  vakiintunut	  pelottava	  näköiskuva	  
urbaanin	  helvetin	  esikartanona,	  joka	  vetää	  
vertoja	  Stephen	  Kingin	  kuuluisalle	  Castle	  
Rockille.	  

Hautalan	  uusin	  teos,	  Pimeän	  arkkitehti,	  sijoittuu	  sekin	  nykypäivän	  
Vaasaan,	  mutta	  on	  entistäkin	  paksumpi,	  perusteellisempi	  ja	  psykologisempi	  
kauhuromaani.	  Ei	  kuitenkaan	  välttämättä	  parempi	  kuin	  kahdeksan	  edellistä	  
romaania.	  

Puolivälissä	  tarinaa	  Hautala	  nimittäin	  hylkää	  pimeähköt	  paikallisvärit	  ja	  
siirtää	  tarinan	  egyptiläiseen	  unohdettuun	  kulttiin.	  Tästä	  eteenpäin	  juonen	  voikin	  
arvata	  loppuun	  saakka.	  

Mutta	  ensimmäiset	  sata	  sivua	  kauhua	  kasvatetaan	  huolellisen	  hitaasti	  
siellä	  missä	  pitääkin	  eli	  päähenkilön	  psyykessä.	  Opiskelijaelämää	  aloitteleva	  Joni	  
kärsii	  MD-‐häiriöstä	  eli	  "pakonomaisesta	  haaveilusta",	  joka	  aiheuttaa	  elokuvamaisia	  
harhakuvitelmia.	  Jonin	  muuttaessa	  rähjäiseen	  kerrostaloon	  lukijaa	  johdatellaan	  
epävarmuuteen,	  mitkä	  Jonin	  oudoista	  havainnoista	  ovat	  harhakuvitelmia.	  

Selitys	  päähenkilön	  erityisherkkyydelle	  on	  niin	  hämmästyttävä,	  että	  sitä	  
voisi	  pitää	  keksittynä.	  Mutta	  "haaveiluhäiriö"	  näkyy	  olevan	  oikeasti	  diagnosoitu	  
oireyhtymä,	  jolta	  toistaiseksi	  puuttuu	  samanlainen	  luokitus	  kuin	  muilta	  
neuroottisilta	  häiriöiltä.	  

Aiemmissakin	  romaaneissa	  Hautala	  on	  osoittanut	  perehtyneisyytensä	  

	  



traumoihin	  ja	  neuroottisiin	  häiriöihin.	  Poikkeusluonteiden	  ja	  ahdistavien	  
ihmiskohtaloiden	  kuvaileminen	  on	  tuntunut	  perustellulta	  osalta	  
näkökulmahahmon	  rakentamista.	  Tällainen	  perehtyneisyys	  ei	  ole	  todellakaan	  
itsestäänselvyys	  nykypäivän	  kauhufiktiossa.	  	  

Jonin	  henkilöhahmo	  "haaveiluhäiriöineen"	  on	  herkintä	  ja	  tarkinta	  mitä	  
Hautala	  on	  luonut.	  Luonnekohtalon	  koskettavuutta	  laimentaa	  kuitenkin	  se,	  että	  
muutkin	  kirotun	  kerrostalon	  asukkaista	  ovat	  eri	  tavoin	  traumatisoituneita.	  Eipä	  
aikaakaan,	  niin	  Jonin	  kummallisille	  kokemuksille	  löytyy	  selitys	  alakerran	  
sotatraumasta	  kärsivältä	  palkkasotilaalta.	  Taloa	  vaivaava	  kirous	  juontuu	  
natsihenkiseen	  arkkitehtiin	  ja	  tämän	  seikkailuun	  vuoden	  1942	  Egyptissä.	  

Romaani	  menettää	  paljon	  paikallisesta	  "betonibrutalismin"	  
tunnelmastaan,	  kun	  tarina	  hyppää	  indianajonesmaiselle	  sivupolulle,	  natsi-‐Saksan	  
tutkimusretkelle	  Egyptiin.	  Vaasalaisen	  betonitalon	  rinnastus	  pyramidien	  
mysteereihin	  on	  sinänsä	  riemastuttava,	  mutta	  tekee	  samalla	  yhdentekeväksi	  kirjan	  
alkupuoliskoa	  hallinneen	  herkän	  henkilökuvauksen.	  

Pimeän	  arkkitehti	  on	  kirjoitettu	  ikään	  kuin	  kahdelle	  eri	  yleisölle,	  toisaalta	  
psykologisesta	  kauhusta	  pitäville	  nykyproosan	  ystäville	  ja	  toisaalta	  tuttujen	  
ideoiden	  kierrätykseen	  vannoville	  genrekauhun	  harrastajille.	  Vaikka	  yhdistelmä	  
lienee	  teoriassa	  mahdollinen,	  se	  edellyttäisi	  kompleksisempaa	  rakennetta	  kuin	  
mitä	  tällainen	  lukuromaani	  antaa	  myöten.	  
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