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Paha kiteytyy kirjailijan murhatalossa  

Hollolalainen krjailija Eija Piekkari löysi uusimman kirjansa 
murhamörskän kiertelemällä Lahdessa Renkomäen kaupunginosassa.  

 
Kirjailija Eija Piekkari katselee kirjansa murhamörskää Kuva: Yle / Johanna Talasterä  

•  

•  

•  

Eija Piekkarin salapoliisiromaanit  
Ränsistynyt mökki kylpee kevätauringossa Lahdessa Renkomäen kaupunginosan vanhalla puolella. 
Ulko-oven ikkunassa on pitsiverho, mutta pirtti on autioitunut aikaa sitten. Tunnelma on surullinen, 
hylätty. 

Purkutuomiota odottava talo jäi seudulla kierrelleen kirjailija Eija Piekkarin mieleen. Siitä tuli 
murhapaikka hänen uusimmassa kirjassaan Risteys.  

IT-alalla työskentelevä Eija Piekkari julkaisi ensimmäisen salapoliisiromaaninsa vuonna 2009, tänä 
keväänä ilmestyi sarjan viides romaani. 
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Lahden pääpoliisiasemalla työskentelevä rikosylikonstaapeli Kristiina Elo ratkoo työtovereineen 
väkivaltarikoksia. Kirjoissa seurataan myös Krissen henkilökohtaista elämää.  

Kirjojen tapahtumat sijoittuvat Lahteen ja Hollolaan. Sairakkalasta lähtöisin oleva kirjailija asetti 
päähenkilönsä Krissen asumaan tutulle kylälle, jonne hän sijoitteli myös monet muut kirjan vakituiset 
henkilöhahmot.  

Mielessä kaikertaa, että täytyy nopeasti kirjoittaa se takaisin sisään. Ihan kuin olisi jättänyt elävän 
ihmisen kylmään sateeseen.  

- Eija Piekkari  

- Kysyin tuttavaltani, saavatko Kasolan veljekset kirjoissani asua hänen talossaan Sairakkalassa. Hän 
antoi luvan, naurahtaa Eija Piekkari. 

Murhia kirjailija ei sijoita tunnistettavissa olevaan asuttuun yksityistaloon. Veriteot tapahtuvat joko 
julkisissa tiloissa tai kuvitteellisissa rakennuksissa. 

- Muutan talon paikkaa tai teen rakennuksesta erilaisen, kertoo Piekkari. 

Tuttu näky tapahtumapaikoilla 

Kirjaa kirjoittaessaan Eija Piekkari kiertelee autolla maisemissa, joihin hän sijoittaa tapahtumia. 
Katselee, tekee havaintoja ja muistiinpanoja. Eräällä näistä reissuista löytyi murhatalo uusimpaan 
dekkariin. 

- Mielen syövereistä nousi kuva talosta, jossa kiteytyy paha, tuumii Eija Piekkari. 

Sellaisenaan talo ei kirjassa esiinny. Kirjailija kuvitteli rakennuksen lähemmäksi tietä, lisäsi siihen 
kuistin ja muutti piharakennuksen paikkaa. 

Eräs tärkeä käänne uudessa dekkarissa tapahtuu Hollolan rantatiellä, jossa kirjailijan pieni harmaa auto 
oli tuttu näky. 

- Ajelin edestakaisin, mittasin etäisyyksiä, mietin miten talot sijaitsevat ja miltä pihalta näkyy mihin, 
naurahtaa Eija Piekkari. 

Murha elää kuvina mielessä 

Juonikuviot näkyvät Eija Piekkarin mielessä aivan kuin elokuvana. Joskus filmi jämähtää paikoilleen ja 
kirjailija saa tosissaan tehdä töitä, että saisi juonen pyörähtämään eteenpäin. 

- Tapahtumat pulpahtelevat yhtäkkiä mieleen esimerkiksi tiskatessa, siivotessa ja ruokaa laittaessa. 

Kirjailija myöntää, että rikosylikonstaapeli Elo on hänen alter egonsa. Kaikista päähenkilöistä on 
vuosien mittaan tullut rakkaita. Eija Piekkari tunnustaakin, että ei tunnu mukavalta jos kirjoittaminen 
pysähtyy kohtaan, jossa joku jää ulos sateeseen. 

- Mielessä kaikertaa, että täytyy nopeasti kirjoittaa se takaisin sisään. Ihan kuin olisi jättänyt elävän 
ihmisen kylmään sateeseen. 

 
 


