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Romaani kertoo viisikymp-
pisestä kiinteistönvälittäjästä 
Frank Bascombesta ja kirja on 
kerrassaan loistava. Kysymys on 
vanhenemisesta, siitä mitä elä-
mässä on saatu aikaan ja mikä 
vielä on mahdollista. Kirjailijan 
asenne on alakuloisen optimis-
tinen ja optimismia hän suosit-
telee elämänasenteeksi muille-
kin, sillä muuten kiusaus teh-
dä loppu kaikesta voi käydä lii-
an suureksi.

Kannen liepeen tekstissä sa-
notaan, että ”Ford kirjaa seikka-
peräisesti kaiken, mitä Frankil-
le näinä päivinä tapahtuu, ja luo 
näin hyytävän tarkan kuvan sii-
tä, mitä nykyhetken Amerikka 
on.” Tapahtumavuosi on 2000.

Luin kirjan keväällä 2009, 
kun Amerikasta alkanut talous-
kriisi oli jo tavoittanut Euroo-
pan ja Suomen. Talouskriisi-
hän alkoi pankkikriisinä, jon-
ka alkujuurina pidettiin ame-
rikkalaisia asuntoluottoja, ja 
aluksi annettiin ymmärtää, et-
tei muusta olekaan kysymys ja 
että kriisi jää amerikkalaiseksi.

Innostuneena ja lähes valais-
tuneena luin Fordin kuvaus-
ta kiinteistömarkkinoista. Ku-
va oli tosiaankin hyytävä. Bas-
comb muuttaa Haddamista 
New Jerseyn rannikolle. Syyk-
si hän toteaa, että entinen ko-
tikaupunki oli muuttunut, ja 
muutos oli riitasointu:

Yksi osa riitasointua oli, että 
kiinteistömarkkinat sekosivat 
täysin. Asuntomarkkinoiden 
kehitystä ei voinut enää miten-
kään ennakoida. Puheet ylihin-
noitelluista, naurettavan alhai-
sista tarjouksista, hintojen pol-

kemisesta tai nousevasta hin-
takehityksestä katosivat koko-
naan sanastosta.

”Tilalle tuli huippuhintasota, 
säälimätön tarjouskilpailu, pa-
kotetut hintaratkaisut ja yleinen 
huijausmentaliteetti. Kaikkein 
kaameimmatkin, tuskin asu-
miskelpoiset rähjätalot ennen 
marginaalisilla mustien asuin-
alueilla muuttuivat yhdessä il-
tapäivässä arvostetuiksi ja sitten 
saavuttamattoman kalliiksi.”

− Vuokrataloja muutettiin 
kansalliseksi perintöalueeksi, 
niin että mustien oli muutetta-
va pois. Välittäjät myivät omat 
kotitalonsa keinottelumielessä. 
Opiskelijat jättivät lääketieteen 
ja teologian opinnot kesken, ja 
ihmiset ostivat miljoonan dol-
larin taloja 21-vuotiailta mais-
tereilta, jotka olivat tuskin ehti-
neet saada ajokorttia.

Jo vuonna 1993, jolloin Bas-
comb muutti pois kotikaupun-
gistaan, vuosittainen hintojen 
nousu oli yltänyt 45 prosent-
tiin, mistään ei löytynyt asuntoa 
mihinkään järkevään hintaan, 
ja ostajat maksoivat täyden hin-
nan purettavista ja korjattavis-
ta taloista. Jotkut asuntofirmat 
vaativat luottokortin numeron 
ja 1 000 dollarin palkkion pel-
kästään asunnon esittelystä.

Bascombin kirjoittaessa puh-
taaksi asiakkaan tarjousta erääs-
tä mitättömästä kiinteistöstä, 
hänestä alkoi tuntua – ”myytä-
vänä olevan kiinteistön ja siitä 
vaaditun tolkuttoman summan 
huikean ristiriidan takia” – että 
maailma oli tullut hulluksi. Et-
tä kaikki tuli liian kalliiksi ja et-
tä näissä oloissa kiinteistönvälit-

täjän työ rupesi käymään kovas-
ti luonnolle.

Mutta kuvaan kuului, että 
jos kiinteistönvälittäjällä ilme-
ni tunnontuskia, oli hänen heti 
tukahdutettava ne vetämällä sy-
vään henkeä, käymällä pesemäs-
sä kasvot, liisaamalla urheilu-
auto, opettelemalla lentämään 
omaa pienkonetta ja ehkä otta-
malla tunteja viulunrakennuk-
sessa. Ja tekemällä lisää rahaa.

Mutta syvällä Bascombin si-
suksissa oli – kuten Fordin mie-
lestä jokaisella on – aavistuksen-
omainen oikeudentunto. Kiin-
teistönvälittäjälle se merkitsi, 
ettei ajattele vain, mitä jonkin 
kohteen pitäisi maksaa, vaan 
myös, mitä jokin voi maksaa 
tässä maailmassa, jossa ihmisen 
on vielä tarkoitus elää. Ja niin 
Bascomb päättää paitsi muuttaa 
pois, myös muuttaa elämäänsä.

Kuvaus kiinteistönvälitykses-
tä on tavattoman avartavaa, ins-
piroivaa mikrohistoriaa. Minus-
ta tuntui, että koko talouskrii-
sin ymmärtämiseen avautui uu-
sia näkökulmia. Tai ainakin yksi 
näkökulma: ahneus. Ahneus se-
littää paljon. Kirjan englannin-
kielisen nimen sana ”lay” mer-
kitseekin montaa asiaa, laulun 
lisäksi myös esimerkiksi hintaa 
(”for a good lay”).
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