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Taiderikokset ovat maailman kolmanneksi suurin rikosmuoto heti ase- ja huumekaupan jälkeen. Globaalisti taiderikosten yhteissummaksi on arvioitu 4,5 miljardia euroa vuodessa.
Maailman suurin yksittäinen noin 240–400 miljoonan euron taidevarkaus kertoo suuruusluokan,
millaiset taloudelliset arvot ovat kyseessä, kun suunnitellaan taidevarkauksien estämistä ja
suojausmenetelmiä. Siinä on tämän opinnäytetyön tarpeellisuuden motiivi.
Tutkimuskysymyksenä on erilaisten taidevarastyyppien tunnistaminen, heidän varkaustapansa
selvittäminen ja taidevarkauksien estäminen käytettävissä olevilla suojausmenetelmillä suomalaisissa museo-olosuhteissa. Tutkimus suoritetaan laadullisiin tutkimuksiin sisältyvällä konstruktiivisella tutkimusotteella. Työn ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan kolmea tunnettua
Suomessa tapahtunutta taidevarkautta. Varkaustapausten ja kirjallisuuden avulla tunnistetaan
kuusi varastyyppiä ja heidän toimintatapojaan. Työn toisessa vaiheessa selvitetään taideesineiden suojausjärjestelmiä toiminnallisella tutkimusotteella. Opinnäytetyön tuloksena todetaan, että rungon varkauksien estämiselle luo kehäsuojausjärjestelmä. Kehämetodiikan
avulla saa suojattavasta kohteesta selkeän kokonaiskuvan, jolloin voidaan arvioida, millaista
turvallisuustekniikkaa ja valvontamenetelmää olisi parasta käyttää. Sitten käsitellään kulunvalvontaa, kameravalvontaa, tilojen lukitusjärjestelmiä, ohjailevaa kontrollia, henkilöstön ja
vartijoiden suorittamaa valvontaa, turvallisuusinformaatiota museoiden välillä, turvallisuustason nostamista uudenlaisen vartijakoulutuksen avulla sekä taide-esineiden kiinnitystekniikoita. Kaksi nykyaikaista erityistekniikkaa, Track & Slide – Compatible and secure hanging
system ja ISIS - Art Security & Asset Tagging, selostetaan erikseen.
Työssä tuodaan esille, minkälaiset suojauskeinot sopivat eri varastyypeille. Perusvarkaille riittävät hyvinkin edulliset ohjailevat keinot, kun taas ammattirikollisille, joilla on röyhkeyttä ja
kokemusta suojausmenetelmien välttämisestä, on vaikea luoda menetelmiä varkauksien estämiseksi. Uudenlaiset kiinnitystekniikat estävät jonkin verran näitäkin varkauksia. Henkilökunnan toimintoja seurataan kulunvalvontajärjestelmillä. Suojausmenetelmiä on syytä käyttää rinnakkain, koska tulevia varkaustapahtumia on vaikea ennustaa. Suuri ongelma museoturvallisuuden lisäämisessä on käytettävissä olevien varojen vähyys.
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The purpose of this thesis is to present less often represented crime type, art theft. Thesis
also shows different art thief types and best methods to avoid art thefts. Art crime has
evolved to the world's third largest criminal trade, behind only arms and drugs trafficking.
Profits from art crime to criminal organizations are estimated at 4.5 billion a year in the
whole world. The world’s largest individual art theft was valued at approximately to 240-400
million euros. That illustrates the scale of the economic values involved when planning
methods against art theft. So far Finland has been spared from major art thefts.
The research question of this thesis is how different art thief types and their methods can be
identified, and how to prevent art thefts in Finnish museum conditions with the available
protection methods. The study is carried out with qualitative studies included in the
constructive research method. In the first phase of the study three well-known art theft
cases in Finland will be analyzed. Based on professional literature and the author’s initial
understanding, it is possible to identify six types of different thieves and their actions. The
second phase of the study is to verify security systems for works of art with an operational
research approach.
The conclusion of thesis is that the basis to theft prevention is created when using the
perimeter protection methodology to analyze current security level, personnel ongoing
training, and use of sufficient and suitable security technology.
By using perimeter methodology, a clear overview of the target to be protected can be
obtained, and thus it is easy to evaluate different security technologies and control methods
that are best at use. The following themes will be access control, CCTV monitoring, locking
systems, and prescriptive control methods, surveillance by personnel and security guards,
security information change between museums, raising the security level with new training
methods, as well as mounting techniques for works of art. Two modern special techniques
are described separately, Track & Slide – Compatible and secure hanging system and ISIS - Art
Security & Asset Tagging.
The thesis introduces the most suitable protection methods against different types of thieves.
When sufficient means against basic thieves are low-cost methods of prescriptive control, it is
difficult to establish theft prevention methods against professional criminals who have the
experience and insolence to avoid protective measures.

Keywords: Art theft, museum security, perimeter protection
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1

Johdanto

Taidevarkaudet ovat lisääntyneet rikollisuuden muotona. Federal Bureau of Investigations –
Art Crime Team (FBI) taiderikosryhmän mukaan taiderikokset ovat maailman kolmanneksi suurin rikosmuoto. Vuositasolla taiderikosten yhteisarvoksi on globaalisti arvioitu 6 miljardia
USA:n dollaria (4,5 miljardia euroa). (FBI, 2011). Edellä ovat vain ase- ja huumekauppa. Integrated Security Information System (ISIS) -yrityksen mukaan Iso-Britanniassa ovat maailman
suurimmat markkinat antiikin ja taiteen alalla. Varkaushävikin arvioidaan vuositasolla olevan
noin 50 miljoonaa Englannin puntaa, joka on noin 60 miljoonaa euroa (ISIS). Eräs selittävä tekijä taiderikosten suureen määrään on se, että taide-esineitä hyödynnetään kaikentyyppisissä
rikoksissa, koska taide pitää hyvin arvonsa. (FBI, Interpol, Scotland Yard, ARCA).
Myös Euroopan lähihistoriassa on totuttu taidevarkauksiin. Toisen maailmansodan aikana kaikista sotaa käyvistä maista varastettiin taidetta, ja myös monet maat, kuten Saksa, järjestelmällisesti haltuunottivat miehitettyjen maiden taideaarteita. Arvellaan, että Euroopassa
omistajanvaihdoksen koki jopa 60 % kaikista taideteoksista (Ekholm 2007, 35). Näistä tapahtumista kiistellään edelleen, ja monet maat vaativatkin varastettujen teosten palauttamista
alkuperäisille omistajilleen. (Ekholm 2007, 56, 69)
Vuosittain koko maailmassa raportoidaan vähintään 50 tuhatta uutta taidevarkautta (Artcrime.info). Taidevarkauksia esiintyy myös Suomessa. Koska taidevarkaudet rekisteröidään poliisin tilastoissa muiden omaisuusrikosten mukana, niiden määrää ei voida täsmällisesti selvittää. Näitä rikoksia kuitenkin voidaan nähdä uutisotsikoissa. Suuri osa taidevarkauksista ei
kuitenkaan tule ilmi ollenkaan ja 97 % varastetuista taideteoksista pysyy kadoksissa (LaitinenLaiho 2007, 9).
Taidevarkaudet tapahtuvat pääasiassa ammattimaisesti. Suurin osa nykyaikana tapahtuvista
varkausrikoksista toteutetaan muutamien minuuttien aikana. Sisälle pääsyn jälkeen on valitut
teokset helppo poimia mukaan, tapahtui rikos sitten yö- tai päiväsaikaan. Myös museoiden
aseelliset ryöstöt ovat lisääntyneet. Lähimmät esimerkit löytyvät naapurimaistamme. Esimerkiksi Tukholmassa varastettiin vuonna 2000 Ruotsin kansallisgalleriasta 10,8 miljoonan
euron taideteokset (Laitinen Laiho 2007, 30 - 31) ja Oslossa vuonna 2004 Norjan kansallisgalleriasta kaksi taideteosta, joista toisen arvo oli 77 miljoonaa euroa. Maailman suurin yksittäinen taidevarkaus on vuodelta 1990. Tällöin Bostonissa sijaitsevasta Isabella Stewart Gardner
museosta varastettiin yhden yön aikana noin 240–400 miljoonan euron arvoiset taideteokset,
ja ne ovat edelleen kateissa.
Vuoden 2012 alussa tapahtui uusin huomiota herättänyt taidevarkaus Kreikan kansallisgalleriassa Ateenassa. Murrossa vietiin kaksi arvomaalausta. Toisen varastetuista arvoteoksista oli
Picasso lahjoittanut Kreikan kansalle. (Capital.gr 9.1.2012).
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Taidevarkauksien syynä ovat pääasiassa taloudelliset tekijät. Taide-esineestä voidaan vaatia
lunnaita, jonka museo tai muu taho maksaa saadakseen esineen vahingoittumattomana takaisin. Esinettä voidaan käyttää myös alamaailman valuuttana, kun sitä vaihdetaan esim. huumeisiin ja aseisiin tai käytetään rahanpesuun. Tämän vuoksi taide-esineet voivat olla kauankin kateissa. Keskimääräinen löytymisaika on 15 vuotta. Vaikka vihjepalkkioiden voimassa
oleva määrä on useiden miljoonien suuruinen, varastetuista taide-esineistä palautuu vain noin
kymmenen prosenttia.
Huolimatta suuresta varkausriskistä taide-esineiden turvallisuuteen ei ole kiinnitetty kovinkaan paljon huomiota, ei ainakaan Suomessa. Muualla maailmassa vasta suuret taidevarkaudet ovat johtaneet museoiden turvallisuustason parantamiseen. Näin on tapahtunut viime
vuosina Euroopan ja Yhdysvaltojen museoissa. (Charney 2009, 143-150).
Oma kiinnostukseni taideteosten suojaamiseen syntyi edellisessä työpaikassani yksityisessä
turvallisuusalan yrityksessä. Asiakaskuntaan kuului yrityksiä ja museoita, joilla on hallussaan
merkittäviä suomalaisen ja ulkomaalaisen taiteen kokoelmia. Kiinnitin huomiota taideteosten
suureen määrään, niiden arvoon ja taideteosten kuuluisiin tekijöihin. Vain harvassa paikassa
oli riittäviä, eikä aina minkäänlaisia taideteosten suojausmenetelmiä. Yrityksissä ja museoissa
oli osin kohtuulliset ja osin hyvätasoisetkin tekniset rikosilmoitinlaitteet. Ongelmana oli se,
että suojausmenetelmät pääsääntöisesti kohdistuivat ilmaisemaan tai hidastamaan vain kiinteistöön tapahtuvan laittoman tunkeutumisen. Itse taide-esineet olivat täysin vailla suojaa.
Varsinainen perehtymiseni taidehistoriaan yleensä ja taideteosten erilaisiin suojausmenetelmiin alkoi, kun eräs vastuuasiakkaistani oli huolissaan taidekokoelmiensa turvallisuudesta, otti
yhteyttä ja pyysi konsultointia. Tällöin pyysin itse opastusta ja neuvoja taideasiantuntija Pauliina Laitinen-Laiholta, Suomen Taidearviointi joka, on perehtynyt taidemaailmassa esiintyviin
erilaisiin rikosmuotoihin.

1.1

Työn tarkoitus, taustat ja rajaukset

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä on erilaisten taidevarastyyppien tunnistaminen,
heidän varkaustapansa selvittäminen ja taidevarkauksien estäminen käytettävissä olevilla suojausmenetelmillä suomalaisissa museo-olosuhteissa. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten
museoiden turvallisuusjärjestelyiden tasoa ja toteutusta. Tutkimuskohteena ovat turvallisuustekniset sovellukset, rakenteellinen turvallisuus sekä henkilöstön osuus ja tärkeys turvallisen
museoympäristön yhtenä osatekijänä. Taiderikosmaailmaa avataan muutamilla esimerkkitapauksilla, joita Suomessa on aikaisemmin tapahtunut. Turvallisuustekniikan osalta taideesineiden suojaamisessa on tarkoituksena esittää nykyisin käytössä olevia ratkaisuja sekä esittää muutamia uusia ja erityisesti taide-esineiden suojaamiseksi suunniteltuja teknisiä ratkaisuja.
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Tutkimus kohdistuu vain museotyyppisiin organisaatioihin, ja tutkimuksen ulkopuolelle rajataan yksityiskodit ja yritykset. Museotyyppisiä organisaatioita ovat kirjastot, arkistot, kirkot
ja yliopistot (Korsell, Hedlund, Elwér, Vesterhav & Heber 2006, 24). Opinnäytetyö käsittää
kaikki taide-esineet kuten maalaukset, veistokset, korut, kirjat ja kartat. Ne voivat sijaita
museoissa tai muissa vastaavissa kansallista kulttuuriomaisuutta säilyttävissä paikoissa. Tällaisilla esineillä katsotaan olevan sekä kulttuurihistoriallista että rahallista arvoa. Usein käytetään ilmaisua kansallinen kulttuuriperintö ja siihen liittyvä kulttuuriomaisuus.
Tässä työssä ei ole tarkoituksena laatia kaikenkattavaa museoturvallisuuden käsikirjaa tai
analysoida kaikkia turvallisuustoiminnan osa-alueita. Nämä turvallisuussuunnittelun ja toiminnan osa-alueet on kuitenkin syytä tiedostaa ja ottaa huomioon niin museoiden kuin
muidenkin kohteiden turvallisuussuunnittelussa.
Tapausesimerkkejä käydään läpi myös kansainvälisellä tasolla, mutta tutkimus keskittyy kuitenkin Suomen oloihin.

1.2

Tutkimusmenetelmät

Tässä esitetään valitut tutkimusmenetelmät siten, että ne kytketään heti tutkimuksen toteuttamistapoihin. Näin voidaan perustella, miksi kyseiset tutkimusmenetelmät on valittu. Samalla syvennetään eri vaiheiden toteuttamistapoja.
Tutkimus käsittää kaksi vaihetta, laadullisen ja toiminnallisen tutkimuksen. Ensimmäisessä
vaiheessa tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen tutkimus (Hirsjärvi ym. 2009, 132–137 ja
160–166; Alasuutari 1994, 1 - 269). Sen monista muodoista valitaan konstruktiivinen tutkimusote. Tämän tutkimusotteen tavoitteena on tuottaa konstruktioita, ratkaisuja johonkin tiettyihin ongelmiin (Kasanen ym. 1991, 302). ”Konstruktiivinen tutkimus on suunnittelua ja todellisuuden muuttamista havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi, käsitteellistä konstruointia
(mallintamista) sekä konkreettista konstruointia (mallien toteutusta ja testaamista).” (Seppänen 2004, 6: Kasanen ym. 1991, 305) Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parhaimpien suojausmenetelmien valinta, arviointi ja esitys konstruktiivisen tutkimusotteen mukaisesti. Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu olennaisena osana ongelman sitominen aiempaan tietämykseen sekä ratkaisun uutuuden ja toimivuuden osoittaminen (Kasanen ym. 1991, 305).
Konstruktiivinen tutkimusote hylkää useita perinteisiä laadullisen tutkimuksen piirteitä ja
pyrkii luovuuteen tutkimuksen teossa. Konstruktiivisessa tutkimuksessa pitää varoa seuraavia
virheitä:
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”Älä tutustu muihin vastaaviin hankkeisiin.
Älä lue uusinta lähdemateriaalia vaan keksi kaikki itse.
Älä koskaan pysähdy raportoimaan mitään, vaan raportoi vasta, kun kaikki on valmista.
Kehittele ideaasi useita vuosia kertomatta siitä kenellekään.
Siirry aina uusiin teknologioihin, kun niitä on saatavilla.
Muutenkin, älä liikaa mieti ideoita, vaan luota siihen, että aina voit toteuttaa jotakin jännää
uusilla muotiteknologioilla.” (Seppänen 2004, 20)
Kaikissa laadullisissa tutkimuksissa on kolme vaihetta: aineiston keruu, aineiston käsittely ja
tiedon analysointi eli johtopäätösten teko. Aineiston keruussa käytetään valmiita primääriaineistoja kuten tilastotietokantoja, aiempien tutkimusten materiaaleja ja muita dokumenttiaineistoja (Hirsjärvi ym. 2009, 186 – 190). Ammattikirjallisuus on turvallisuus- ja museoalalta. Lisäksi lähteenä ovat museojärjestöjen sekä viranomaisten internet-sivut ja tilastot. Tärkeitä lähdemateriaaleja ovat Lottamuseon patsasvarkauden, Helsingin yliopiston karttavarkauden ja Uspenskin katedraalin ikoni- ja jalokivivarkauden esitutkintapöytäkirjat sekä vuonna 2006 toteutettu pohjoismainen tutkimus: Cultural Heritage Crime. Valmiiden aineistojen
lisäksi haastatellaan avoimen teemahaastattelun metodiikalla. Keskusteluaiheet sivuavat pääasiassa kohteissa vallitsevia olosuhteita.
Kerätyn tiedon aineisto käsitellään analysoimalla edellä mainittuja taidevarkaustapauksia loogisen päättelyn avulla suorittamalla sisältöanalyysia, joiden perusteella pyritään tekemään
johtopäätöksiä varastyypeistä, sekä heidän motiiveistaan. Tämän jälkeen etsitään keinoja,
miten voitaisiin estää juuri tietynlaiset taidevarkaudet museo-olosuhteissa.
Laadullisen työvaiheen jälkeen siirrytään toiminnallisen tutkimuksen vaiheeseen. Tutkimusmenetelmänä on monen tapauksen tutkimus. Tiedonkeruun lähestymistavat ovat tutkijan erityistietämys, näytteiden keruu ja turvallisuus- ja museoalan kontaktit. Erityisesti ulkomaisten yritys kontaktien välillä käytetään apuna kirjeenvaihtoa ja näytepostituksia. Niiden analysoinnin lähestymistapana on vaihtoehtojen etsiminen, niiden kuvaaminen ja arviointi tutkijan omaa esiymmärrystä hyväksikäyttäen sekä lopuksi sopivien suojausvaihtoehtojen valinta.

1.3

Opinnäytetyöprosessi

Työ aloitettiin toukokuussa 2011 aineistoa keräämällä ja siihen tutustumalla. Museovierailuja
suoritettiin erilaisiin museoihin kuten Ateneumiin, Amos Andersonin taidemuseoon sekä Ainolaan – Aino ja Jean Sibeliuksen kotiin. Tarkoituksena oli kartoittaa museoturvallisuusjärjestyjä. Aikataulusyistä aloitettiin kirjeenvaihto ulkomaisten kontaktien välillä kesällä 2011. Karen
Hanrahan Track & Slide:sta lähetti yrityksen tuotenäytteitä ja Robert Green ISIS:sta antoi
luvan käyttää vapaasti yrityksen sivustoja. Kesä-elokuussa 2011 työstettiin kirjallista materi-
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aalia ja erityisesti Nordic Dimensions – Cultural Heritage Crime 2006 -tutkimusta. Lokakuussa
2011 saatiin käyttäjätunnukset Interpolin sähköiseen Lost Art -tietopankkiin.
Loppukesästä 2011 toteutettiin kohdennetut museovierailut esitettyjen rikostapausten kohteisiin eli Syvärannan Lottamuseoon, Uspenskin katedraaliin ja Kansalliskirjastoon. Syysjoulukuussa 2011 aiheanalyysi palautettiin Laureaan ja laadittiin työsuunnitelma. Opinnäytetyötä tukeva harjoittelu alkoi 21.11.2011 Syvärannan Lottamuseossa. Siellä tutustuttiin konkreettisesti museoalan toimintatapoihin. Eräänä kohteena laadittiin museoesineiden muuttologistiikkasuunnitelma. Tavoitteena on, että opinnäytetyö valmistuu helmikuun 2012 aikana.

2

Keskeiset käsitteet

Taide-esineen käsitteestä on olemassa erilaisia näkemyksiä. Vuonna 2006 toteutetun pohjoismaisen tutkimuksen raportissa (Culture Heritage Crime – the Nordic Dimension: Report
2006/2) taide-esineen käsite selvenee ja täydentäväksi tekijäksi tulee kulttuuriperintöomaisuus. Kyseisessä kyselytutkimuksessa kulttuurisella esineellä tarkoitetaan esinettä, jolla on
taiteellista, historiallista tai arkeologista arvoa sen iästä huolimatta. Kulttuuriperintöarvo ei
välttämättä nosta tietyn teoksen tai esineen rahallista arvoa, mutta sen henkinen pääomaarvo on kyseiselle kulttuurialueen maalle ja kansalle merkittävä. Se on osa kansallista historiaa ja perintöä nykyisille ja tuleville polville. Taideteosten esinetyyppejä ovat maalaukset,
kirjat, arkistoesineet, arkeologiset esineet, tekstiilit, kolikot, lasi, hopea, keramiikka sekä
kirkolliset esineet. (Cultural Heritage Crime 2006).
Taideteokset ja esineet, jotka on museoitu, omaavat yleensä myös ns. kulttuuriperintöarvoa,
joka entisestään nostaa niiden arvoa. Tässä tutkimuksessa museota ei ole syytä rajata pelkästään sellaisiin kohteisiin, joiden tehtävänä on säilyttää ja suojella kulttuuriomaisuuttamme.
Taide-esineitä voidaan lyhytaikaisesti ja toisinaan pitkäaikaisestikin säilyttää museoiden ulkopuolella museotyyppisissä tiloissa kuten kirjastoissa, arkistoissa ja kirkoissa. Suomen vesialueilla on paljon laivanhylkyjä. Jos ne ovat suojeltuja, niin ne ovat myös museoita merenpohjassa. Viime aikoina Suomessa on ollut esillä tapauksia, joissa poliisi tutkii laivanhylkyjen
ryöstelyä. Myös Nordic Dimensions tutkimuksessa meressä olevat arkeologiset kohteet on mainittu ja todettu, että varsinkin hylkyjen ryöstely on yleistä.
Yhdistelemällä erilaisia näkemyksiä tässä opinnäytetyössä määritellään taide-esine konkreettiseksi ihmisen luomaksi esineeksi, joka herättää tunteita ja tuottaa elämyksiä, ja jolla on
usein myös kulttuuriperintöarvoa.
Taidevarkaus on taide-esineeseen kohdistuva varkausrikos. Varkaus määritellään: ”Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen
enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.” (Rikoslaki 28:1 §)
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Museo Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) määritelmän mukaan museo on ”pysyvä, taloudellista hyötyä tavoittelematon, yhteiskuntaa ja sen kehitystä palveleva laitos, joka on avoinna yleisölle ja joka tutkimusta ja opetusta edistääkseen ja mielihyvää tuottaakseen hankkii,
säilyttää, tutkii, käyttää tiedonvälitykseen ja pitää näytteillä aineellisia todisteita ihmisestä
ja hänen ympäristöstään”. Suuri suomen kielen sanakirja (Nurmi 1998/2004) määrittelee termin museo seuraavasti: ”Museo on rakennus tai muu paikka, jossa on näytteillä taideteoksia,
tieteellisiä tai teknisiä esineitä tai muuta arvoltaan pysyvää”.
Museo käsitteenä kuuluu ryhmään, jonka avainsana on ”preserve” (engl. suojella, säilyttää,
taltioida, varjella. Korell et al. 2006, 193)

3

Taiteen arvo ja museon turvallisuustoimien kustannukset

Taide-esineen arvo muodostuu monesta eri tekijästä. On olemassa useita muuttujia, jotka
voivat hetkessä muuttaa taide-esineen arvon johonkin suuntaan. Tärkein taiteen arvoa kuvaava tekijä on yleisesti käytetty termi ”ajan testi” (Laitinen-Laiho 2003, 49). Karkeasti voidaan
sanoa, että ensimmäinen vaikuttava tekijä taiteen arvon muodostumisessa on jaottelu uuteen
ja vanhaan taiteeseen. Useimmiten tähän sisältyy vielä se tekijä, onko tekijä elossa vai jo
edesmennyt. Vanhan taiteen arvoa on helpompi arvioida, koska se on käynyt läpi ”ajan testin”. Lähinnä tällä tarkoitetaan teoksen klassisuutta, joka kuvastaa pysyvyyttä ja ensiluokkaisuutta. Muita vaikuttavia tekijöitä taiteen arvoon ovat taiteilijan legendaarisuus ja tunnettavuus, talouden ja muodin suhdannevaihtelut, taiteilijan tuotannon määrä, laatu ja eri tyylikaudet sekä itse taiteilijan imago. Tästä voidaan myös päätellä, että taidemaailman rikolliset
tarvitsevat paljon erityistuntemusta, jotta voisivat kohdentaa varkaudet parhaiten tuottaviin
taide-esineisiin. Tässä työssä esitetyissä taiderikostapauksissa yhdessä rikostapauksessa on
viitteitä siitä, että tekijällä on ollut tietämystä varastettujen kohteiden arvosta, kuten Helsingin yliopiston karttavarkaus-tapauksessa.
Myös rikollisuus ja myytit vaikuttavat taideteosten arvoon. Omalla tavallaan erikoista on myös
se, että taideteoksen arvo saattaa nousta, jos se on varastettu. Silloin usein kohdemuseon
kävijämäärät kasvavat. Museot saattavat maksaa myös hyvin huomattavia vihjepalkkioita taidevarkauksien selvittämiseen johtavista vihjeistä. Vihjepalkkioiden maksaminen on kaksijakoinen seikka. Monessa tapauksessa siitä on ollut hyötyä, mutta se on osaltaan synnyttänyt
uuden rikosmuodon, artnappauksen (engl. artnapping). Tällaisessa taidevarkaustyylissä rikollisten päätarkoitus on vaatia lunnaita, jotta taideteos palautetaan. (Laitinen-Laiho 2007, 85
ja 98).
Suomen museomaailma elää tällä hetkellä taloudellista laskukautta. Valtion vuoden 2012 budjetissa on Museoviraston määrärahoja leikattu pysyvästi lähes kolme miljoonaa euroa, joka
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merkitsee henkilöstön vähennystarpeena 55 henkilötyövuotta. Kokonaismäärärahojen alenemisen takia turvallisuusbudjettikaan nouse. Silloin ei voi odottaa, että turvallisuustaso, joka
muutenkin on alhaista tai keskitasoa, paranisi. Vuoden 2010 Valtion taidemuseon tilinpäätöksestä käy ilmi, että rahaa käytettiin kiinteistö- ja materiaalihallinto- sekä turvallisuus- ja riskihallintokuluina 9 550 989 euroa (Valtion taidemuseon tilinpäätös 2010). Kulut siis jakautuvat
Ateneumin, Kiasman sekä Sinebrychoffin museon kesken. Tästä summasta oli vartiointi- ja
turvallisuuspalveluiden osuus 709 000 euroa. Nytkin Suomessa Museovirasto sulkee kahdeksan
museota kustannussyistä (YLE:n uutiset 1.2.2012). Kun rahoitus ei riitä edes museoiden perustoimintoihin, niin ne tuskin riittävät edes nykyisen turvallisuustason ylläpitämiseen tai parantamiseen. Talouskriisi ja museoiden budjettileikkaukset heikentävät myös turvallisuustasoa.
Lähin esimerkki on Kreikasta, kulttuuriministeriön edustajat kertoivat että talouskriisin jäljiltä museoista puuttuu noin 1500 työntekijää (uutistoimisto AFP 18.2.2012).

4

Taiderikokset

Taide-esineitä on varastettu kautta aikojen. Kaikkein legendaarisimmat taidevarkaudet tiedetään jopa varhaishistorian päiviin saakka. Taidevarkaudet saattavat tuntua harvinaisilta, ja
niihin yhdistetään usein tietynlaista glamouria, jossa herrasmiesvarkaat anastavat arvoteoksia
ja välittävät niitä eteenpäin ammattimaisille taidekeräilijöille. Totuus on kuitenkin toisenlainen, nykyajan taidevarkaat ovat röyhkeitä ja toimivat hyvin suoralinjaisesti, tarvittaessa he
myös käyttävät voimakeinoja tavoitteensa saavuttamiseksi. (Laitinen-Laiho 2007, 7-8)
Tässä tutkimuksessa esitettyjen viime vuosien aikana tapahtuneiden tapausten taidevarkaat
ovat ammattirikollisia ja toimivat jossakin järjestäytyneessä rikollisorganisaatiossa. Myös
Suomessa on jo esiintynyt taiderikostapauksia, joissa järjestäytyneillä rikollisryhmittymillä on
osansa. Toistaiseksi suurin viimeaikainen taiderikosasia liittyi kahden Picasson taulun väärentämiseen. Juttuun oli sekaantunut tunnettu rikollisjärjestö M.O.R.E (Me olemme rikollisten
eliittiä). Rikostapaus oli esillä eri medioissa melko näyttävästi. (HS-kotimaa, 30.4.2011)
Anastetut teokset eivät yleensä päädy keräilijöille, vaan ne saattavat liikkua eri rikollisorganisaatiolta toiselle sen mukaan, kuka mitäkin tarvitsee. Arvotaide on silloin vaihtokaupan väline. Toinen suosituksi noussut metodi on pyytää varastetusta taide-esineestä lunnaita. Historiankatsomuksen mukaan taide- ja kulttuuriesineiden laittoman kaupan varsinainen synty tapahtui samaan aikaan 1700-luvulla, kun antiikkimarkkinat yleistyivät. Tähän oli syynä eurooppalaisten matkaajien paluu Lähi-idän alueilta. Matkaajat toivat mukanaan antiikin veistoksia
ja muita taide-esineitä. (Ekholm 2007, 31)
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4.1

Taiderikostutkimus

Taiderikollisuudesta ja sen eri ilmentymistä on hyvin vähän tutkimuksia. Ensimmäinen kattava
pohjoismainen tutkimus ”Cultural Heritage Crime - the Nordic Dimension” tehtiin vuonna 2006
(Korell et al. 2006). Tutkimus toteutettiin Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kulttuuriomaisuuteen kohdistuneen rikollisuuden määrää,
tekijöitä ja metodeja. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös korostaa kansallisen omaisuuden
merkitystä ja arvoa. Kysely lähetettiin 2.799 vastaajaorganisaatiolle, joista 2.111 vastasi kyselyyn. Tutkimuksen tuloksena saatu 200-sivuinen raportti taiderikollisuuden tilasta Pohjoismaissa on ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksen lopussa on annettu suosituksia ja parannusehdotuksia erilaisiin museoturvallisuuteen liittyviin seikkoihin.
Tutkimuksessa oli arvioitu, minkälaisia ovat erilaiset varastyypit, jotka varastavat taide- ja
kulttuuriesineitä. Erityyppiset varkaat ja motiivit jaettiin tässä tutkimuksessa seuraavasti:
A)

Varkaat, jotka spontaanisti hyödyntävät tilaisuuden

B)

Addiktit henkilöt, jotka varastavat mitä tahansa käsiinsä saavat

C)

Ammattivarkaat varastavat mitä tahansa, jonka olettavat olevan arvokasta

D)

Varkaat, jotka varastavat tilauksesta

E)

Varkaat, joilla on tuntemusta kulttuuriesineistä (Korell et al. 2006, 7)

Yleisimpänä motiivina oli tutkimuksen mukaan taloudellinen hyöty (41 %). 38 % museoista oli
sitä mieltä, että hävikin taustalla ovat vierailijat. 13 % vastaajista koki myös ongelmaksi erilaiset varasjengit. Lisäksi varkauksien tekijäryhmiksi todettiin henkilökunta ja keräilijät (Korell et al. 2006, 7).
Taulukko 1 Taidevarkauksien tekoajankohdat vuosien 1987–1993 välisenä aikana

Tekoajankohta

Määrä 1987 – 1993

I

Museo suljettuna, ei henkilökuntaa

28

II

Virka-aikaan, mutta näyttely suljettuna

3

III

Näyttelyn aukioloaikana

43

IV Näyttelyn vaihtoaikana (yleisöltä suljettu)

2

15

V

Tuntemattomana aikana

6

Taiderikoksista on tehty myös Suomessa tutkimusta. Museoliitto laati vuonna 1993 taiderikoksista kyselyn. Sen perusteella tilastoitiin vuosina 1987 - 1993 museoissa tapahtuneita varkauksia ja näpistyksiä tekoajankohdan mukaan. Tämä tutkimuskysely johti taulukossa 1 esitettyyn luokitteluun (Perkko, 1994, 9).

4.2

Interpol – Stolen Works of Art

Interpol on ollut taiderikoksien torjunnassa mukana jo vuodesta 1947. Interpol painottaa,
kuinka tärkeää on, että kaikki maat ottaisivat osaa kulttuuriomaisuusrikosten torjuntaan. Taiderikosten esiintuomisella on tarkoitus tuoda tämä ongelma asiaan liittyvien organisaatioiden
ja yleisön tietoon. Interpolin taiderikossivustojen tärkeimmät tavoitteet ovat tiedonjako ja
tiedottaminen varastetuista sekä takaisinsaaduista taide-esineistä. Interpol ylläpitää myös
varastettujen taide-esineiden tietokantaa. Sinne voi lisätä tietoja varastetuista taideesineistä ympäri maailman. Tietokanta on tarkoitettu kaikille taidealalla toimiville asiantuntijoille ja viranomaisille. Käyttöoikeus anotaan erikseen. Itse sain käyttöoikeudet tutkijan statuksella ja olenkin tutustunut tietokantaan ja sen käyttöön. Tiettävästi ensimmäistä kertaa
Suomen taiderikostapauksissa tätä järjestelmää hyödynnettiin Helsingin yliopiston karttavarkaustapauksen yhteydessä. Järjestelmä on tärkeä taidevarkauksien selvittämisen kannalta.
Ainoa huono puoli on, että se ei ole kovin käyttäjäystävällinen. Tietokannasta ei saa mitään
ulos, ellei tiedä useita hakuparametreja. Näin ollen tietokannan selailu ei ole suoraan mahdollista. Tämä olisi hyödyllistä, koska silloin tutkijat ja asiantuntijat voisivat selata eri maissa
varastettuja taide-esineitä esim. esinetyypin mukaisesti tai tutustua niihin valokuvien perusteella.

Näin

anastetut

teokset

jäisivät

paremmin

mieleen.

(https:www.interpol.int/Public/WorkOfArt/Default.asp).

4.3

FBI – Art Theft

Federal Bureau of Investigations, FBI on Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen poliisiorganisaatio, jota voidaan kutsua myös USA:n keskusrikospoliisiksi. FBI:llä on oma taiderikoksiin erikoistunut tutkintayksikkönsä, joka perustettiin vuonna 2004. Yksikköön kuuluu 13 erikoistutkijaa. Ryhmää tukee kolme erityisasianajajaa. Perustamisesta lähtien tämä ryhmä on onnistunut saamaan takaisin 2600 taide-esinettä arvoltaan yli 142 miljoonaa (U.S.) dollaria (110 miljoonaa euroa). Taiderikosyksikkö ylläpitää myös kansallista varastetun taiteen tietokantaa
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(NSAF - The National Stolen Art File). Tietokantaa voivat seurata niin kansalliset kuin ulkomaalaisetkin

viranomaiset.

us/investigate/vc_majorthefts/arttheft).

(http://www.fbi.gov/about-

Lisäksi on kaksi muutakin ansioitunutta rikoksia

tutkivaa viranomaisorganisaatiota, Englannin Scotland Yard ja Italian Carabinieri.

4.4

Taiteeseen kohdistuvat rikosmuodot

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksenmukaista esittää muitakin taide-esinevarkauksiin liittyviä
rikostyyppejä, jotka laajentavat tai muuttavat rikosnimikkeistöä ja tuovat esille taidevarkauksien taustatekijöitä. Pääasiassa rikosnimikkeet ovat samoja kuin missä tahansa rikoksissa.
Taide-esineisiin kohdistuvat varkaudet käsitellään muiden omaisuusrikoksien tapaan. Euroopan unionin aikana pitää myös huomioida kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden suhde
Suomen oikeusjärjestelmään. Kansallisilla lainsoveltajilla on velvollisuus antaa etusija EU oikeudelle, tarvittaessa jopa perustuslaki ohittaen.
Ehkä tunnetuin taide-esineisiin kohdistuva rikosmuoto on taideteoksen väärennös. Väärennöksiä on tehty niin kauan kuin on tehty taidettakin. Väärennökset ovat ongelmallisia monella
tavalla. Ne vääristävät alkuperäisen taiteilijan tuotannon määrää ja luovat negatiivisen vaikutuksen koko taidemarkkinoille. Tunnetut taiteilijat ovat myös itse väärentäneet toistensa
teoksia. Laitinen-Laiho (2003, 151) mainitsee, että taiteeseen sijoittamista on verrattu ruletinpeluuseen ja, että melkein kaikkien tunnettujen mestareiden töitä on väärennetty. Taiderikosten peruskäsitteet avataan hyvin teoksessa ”Väärää taidetta” (Rumpunen & Seppälä
2006, 7) Kirjassa todetaan kuinka laaja-alainen käsite taiderikollisuus on siihen sisältyy. Siinä
myös mainitaan Interpolin, FBI:n sekä muidenkin viranomaisten näkemys taiderikosten asemasta suhteessa muihin rikosmuotoihin. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tämän enempää muita taiderikosmuotoja.

4.5

Taiderikokset lainsäädännön mukaan

Seuraavat rikoslain 39/1889 mukaiset tunnusmerkistöt voivat toteutua erilaisissa taiderikoksissa. Tässä esitetään yleisimmät rikostyypit. Oikeiden rikosten tunnusmerkistöissä saattaa
esiintyä erikoisia kombinaatioita, mutta niiden monimutkaisuuden vuoksi niitä ei ole tarpeen
tässä esittää. Useimmiten rikostapahtumaan sisältyy useita rikoslain tunnusmerkistön täyttäviä tekoja. Alkuperäistä rikosta on saatettu jatkaa jollakin muulla rikoksella tai perusrikoksen
vakavuusaste muuttuu raskaammaksi, esimerkiksi teon tunnusmerkistön muuttuessa törkeäksi.
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RL 769/1990 28.3 § Näpistys
Henkilö anastaa taidenäyttelystä öljyvärimaalauksen, jonka myyntihinta olisi ollut 300 €. Hän
poistuu näyttelystä huomaamatta ja kenenkään estämättä.
RL 769/1990 28.1-2 § Varkaus, Törkeä varkaus
Varkaus määritellään RL 28:1 §:ssä: ”Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on
tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi.” Esimerkkinä varkaudesta voidaan mainita tapaus, kun henkilö anastaa taidemuseosta
100 vuotta vanhan marmorisen pienoispatsaan, jonka myyntiarvoa ei ole koskaan määritelty.
Kun anastetun teoksen materiaaliarvo on noin 1000 euroa, kyseessä on varkaus.
Törkeässä varkaudessa RL 28.2 §:n mukaan anastamisen kohteena on erittäin arvokas
omaisuus ja anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen
tuntuvaa vahinkoa. Esimerkkinä törkeästä varkaudesta voidaan mainita tapaus, jossa henkilö
anastaa taidemuseosta tunnetun suomalaisen taiteilijan akvarellimaalauksen. Teos on
muutamia vuosia sitten ostettu 6300 € hintaan. Museovalvoja yrittää estää tekijää
poistumasta, mutta tekijä uhkaa museovalvojaa hallussaan olevalla puukolla. Koska
museovalvojan henki on uhattuna, hän ei uskalla puuttua rikokseen ja varas pääsee
pakenemaan.
RL 769/1990 28.4-6 § Kavallus, Törkeä kavallus, Lievä kavallus
Kavallusrikokset kohdistuvat yleisesti ottaen sellaiseen omaisuuteen, joka jo jollakin tavalla
on tekijän hallinnan vallassa. Kavallus koskee myös löydettyjä esineitä ja erehdyksen kautta
haltuun joutuneita esineitä tai muuta omaisuutta.
RL 769/1990 31.1-4 § Ryöstö, Törkeä ryöstö, Kiristys, Törkeä kiristys
Ryöstö- ja varkausrikosten tekotapa ja tunnusmerkistö saattavat olla hyvin samantapaiset.
Pääasiallinen ero on se, että ryöstörikoksessa on aina olemassa väkivallan käytön uhka tai toteutus. Rikoksissa, joissa toteutuvat kiristyksen tunnusmerkistöt, tärkein tekijä on uhkaus,
mutta kuitenkin muunlainen kuin ryöstörikoksissa tarkoitettu. Kiristysrikos esimerkiksi muuttuu törkeäksi, jos on uhattu niin vakavanlaatuisella rikoksella, että se vaarantaisi toisen hengen tai terveyden tai aiheuttaisi huomattavaa vahinkoa toisen omaisuudelle.
RL 769/1990 36.1-4 § Petos, Törkeä petos, Lievä petos, Vakuutuspetos
Petosrikokset ovat useasti niin sanottuja sisäpiiririkoksia. Tällä tarkoitetaan, että henkilö rikoksen toteuttamisessa käyttää avukseen esimerkiksi työssään olevaa asemaansa. Esimerkiksi
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museossa työskentelevä henkilö voi väärentää jonkin taide-esineen provenienssin, ja todistaa
sen aidoksi omalla nimellään (tässä toteutuu myös väärennösrikos).
Laitinen-Laihon kanssa käydyssä keskustelussa hän mainitsi tärkeän väärennysrikoksia koskevan lainsäädännöllisen epäkohdan. Rikostapauksissa väärennettyä taide-esinettä ei koske menettämisseuraamukset, vaan teos usein luovutetaan takaisin omistajalleen. Tästä lainsäädännön puutteesta johtuen samat väärennökset tulevat esille yhä uudelleen. Esimerkiksi Ruotsissa väärennetty teos siirtyy aina viranomaisten haltuun.
Erillisiä lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia joiden vaikuttavuus kohdistuu suoraan taide- ja
kulttuuriesineisiin:
Muinaismuistolaki 295/1963
Tekijänoikeuslaki 404/1961
Väärennysrikokset, Rikoslaki 769/1990 33.1-7§
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta 115/1999
Haagin sopimus vuodelta 1907 (Lailliset ja laittomat sodankäynnin tavat, mm. yksityisomaisuuteen kajoaminen)
Haagin yleissopimus vuodelta 1954 (kulttuuriomaisuuden suojelusta aseellisen selkkauksen sattuessa)
UNESCO:n yleissopimus vuodelta 1970 (kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin,
viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi)
UNIDROIT-yleissopimus vuodelta 1995 (Unidroit'n yleissopimus varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä)
Kansainväliset

sopimukset

ovat

luettavissa

muun

muassa

Opetusministeriön

sivuilta

(http://www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesco/sopi
mukset/kulttuuriomaisuus).

5

Taidevarkaustapauksia

Tutkimuksessa esitetään kolme hyvin erilaista esimerkkitapausta Suomessa tapahtuneista taidevarkauksista. Jokaisessa rikoksessa varkaan profiili on erilainen. Kaikkea näissä tapauksissa
anastettua taide-esineistöä voidaan hyvin luonnehtia kansalliseksi kulttuuriomaisuudeksi. Kaikissa tapausselostuksissa on käytetty lähdeaineistona poliisin esitutkintapöytäkirjoja. Myös
tapahtumakohteiden henkilöstöä on haastateltu sekä tutustuttu jokaiseen rikosympäristöön
mahdollisimman hyvän kuvan saamiseksi tapahtuneista rikoksista ja niiden eri tekijöistä.
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5.1

Mannerheim-veistoksen varkaus

Taidevarkaus tapahtui Syvärannan Lottamuseossa Tuusulassa 12.3.2006. Se on yksi alueen erikoismuseoista. Museo kertoo jälkipolville Lotta Svärd -järjestön toiminnasta itsenäisyytemme
hyväksi niin rauhan kuin sotiemme aikana. Aluksi henkilökunta ei erityisemmin kiinnittänyt
huomiota armeijan maastopukuun pukeutuneeseen mieshenkilöön, koska museossa vierailee
usein puolustusvoimien henkilöstöä ja reserviläisiä, jotka ovat koulutuksessa lähistöllä sijaitsevassa Maanpuolustuskorkeakoulun Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksessa (TKKK).
Eräs museon kahvilassa työskentelevä henkilö ihmetteli itsekseen, että miksi mieshenkilö tulee uudelleen museoon, sillä hän oli aiemmin samana päivänä käynyt siellä, osana suurempaa
ryhmää.

Kuva 1 Varastettu Mannerheim-veistos

Mieshenkilöllä oli mukanaan myös karttalaukku, joka useimmiten kuuluu upseerien ja aliupseerien kenttävarustukseen.
Mieshenkilö meni museon toiseen kerrokseen. Aikansa siellä kierreltyään hän totesi tilaisuutensa koittaneen. Aikaisemmalla käynnillään miehen mielenkiinto oli kohdistunut pronssiseen
Mannerheim-veistoksen. Tämä veistos on tunnetun kuvanveistäjämme, Evert Porilan (1887–
1941) tuotantoa ja keräilypiireissä varsin haluttua tavaraa. Veistosta on tehty myös kipsijäljennöksiä, mutta tämä pronssinen vuonna 1942 tehty veistos on harvinaisuus. Se täydentäisi
hienosti hänellä jo ennestään olevien sotahistoriallisten esineiden kokoelmaa. Ketään ei näkynyt lähiympäristössä. Mieshenkilö otti veistoksen ikkunalaudalta ja tunki sen karttalaukkuunsa. Veistos ei sinne edes kovin hyvin sopinut. Toinen kysymys oli, kestääkö karttalaukku.
Veistoksella on korkeutta noin 55 cm ja kun materiaalina on pronssi, niin se painaa yli kymmenen kiloa. Mieshenkilö poistui ripeästi parkkipaikalle, johon hän oli ajoneuvonsa jättänyt.
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Mies oli hermostunut. Hän vilkuili taustapeilistä, näkyikö museon henkilökuntaa. Ketään ei
näkynyt. Hän ajoi rauhassa noin kilometrin matkan takaisin puolustusvoimien TKKK:n kurssikeskukseen, jossa hän osallistui maanpuolustussisältöiseen koulutukseen. Kurssin päätyttyä
mies matkusti takaisin kotiseudulleen Mikkeliin. Mannerheim-veistos oli näin palannut päämajakaupunkiin. Mikkelissä veistoksen esikuva, Mannerheim, oli tuttu näky, sillä valkoisen armeijan päämaja toimi Mikkelissä keväällä 1918 sekä seuraavan kerran vuosina 1939 - 40 ja 1941 44 Suomen puolustusvoimien päämajana.
Museossa ei varkautta välittömästi havaittu. Viikon kuluttua rikoksesta siivooja huomasi veistoksen puuttumisen. Tutkintailmoitus Keski-Uusimaan poliisille tehtiin 20.3.2006. Tutkinta
eteni ripeästi, ja veistoksen anastaneen henkilön jäljille päästiin muutamassa päivässä. Puolustusvoimat auttoi henkilöllisyyden toteamisessa. Varkaan henkilöllisyys selvisi, ja kotipaikaksi osoittautui Mikkeli. Rikos olisi voinut olla erittäin vaikea selvitettävä, etenkin kun itse
teosta oli jo kulunut viikon verran. Rikostutkintaa kuitenkin edistivät useat eri seikat:
Museossa oli kattava kameravalvontajärjestelmä, jonka tallenteista saatiin selvitettyä
tarkka rikoksen ajankohta sekä tekijästä saatiin kuvamateriaalia
Varas oli tyyppiluokitukseltaan ”vierailija” (Tyyppi F)
Henkilö oli pukeutunut armeijan maastopukuun eli voitiin olettaa olevan asiayhteys
TKKK:n toimintaan
Tyyppi F:n profiilin mukainen käyttäytyminen, ei ammattimaisuutta, ei vältellyt valvontakameroita
Museolla oli hyvät arkistotiedot ja kuvat anastetusta patsaasta
Pronssiveistoksessa itsessään oli tunnistavia helpottavia merkintöjä, museon oma esinenumero E743:1 ja tekijän signeeraus EP 1942.
Rikostutkinnassa oli myös hidastavia ja haittaavia tekijöitä. Tässä tapauksessa ne olivat melko
erikoisia. Patsaan anastaja nautti omalla asuinalueellansa jonkinasteista luottamusta ja oli
tunnettu henkilö. Anastaja sekä paikallinen poliisiviranomainen yrittivät saada museota luopumaan rikossyytteistä. He ehdottivat, että varkauden tehnyt henkilö palauttaa Mannerheimveistoksen ja maksaa korvauksia. Sen tarkemmin tähän enää syventymättä voidaan todeta,
että tällaisissa tapauksissa voikin odottaa ns. ”hyväveli- järjestelmän” puuttumista asiaan.
Onneksi tapaus eteni oikeuteen, ja Tuusulan käräjäoikeus tuomitsi syylliselle sakkorangaistuksen sekä maksamaan museolle korvauksia. Mannerheim-veistos palautui oikeaan paikkaan
30.3.2006. Tuusulan käräjäoikeus antoi tapauksessa tuomiolauselman 9.6.2006. (Varkausselostus perustuu esitutkintapöytäkirjaan ja keskusteluihin silminnäkijöiden kanssa.)
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5.2

Helsingin yliopiston kirjaston karttavarkaudet

Taidevarkaus tapahtui 21.–23.2.2001 Helsingin yliopiston kirjastossa. 1.8.2006 yliopiston kirjaston nimeksi muutettiin Kansalliskirjasto. Sen tehtävänä on säilyttää ja kartuttaa kansallista, julkaistua kulttuuriperintöämme. Kansalliskirjastossa on noin kolme miljoonaa kirjaa ja
lehteä sekä vastaava määrä muuta arkistoitua materiaalia kuten karttoja, nuotteja, pienpainatteita, käsikirjoituksia ja julisteita. Kokoelmiin sisältyy myös A.E. Nordenskiöldin kirjasto, joka on tunnettu kartoistaan, jonka kokoelmiin tämä esimerkkitapaus kohdistuu. Tutkija
Adolf Erik Nordenskiöld (1832–1901) oli aikansa tunnetuimpia löytöretkeilijöitä. Tutkimusmatkoillaan 1800-luvulla hän keräsi ainutlaatuisen kokoelma-aineiston, johon kuuluu karttoja,
maantieteellistä kirjallisuutta sekä matkakertomuksia. Kokoelma sisältää 3870 luetteloitua
nimekettä 1400–1800-luvuilta sekä erillisen karttakokoelman, joka sisältää noin 24 000 painettua karttaa. Osa kokoelmista oli täydellisiä, kunnes ”herrasmiesvaras” Melvin Perry päätti
verottaa kokoelmaa kuuden kartan edestä.
”Herrasmiesvaras” Melvin Perry:a (s.1956, Iso-Britannia) voidaan luonnehtia ammattimaiseksi
taidevarkaaksi. Hän oli syyllistynyt kotimaassaan ja muuallakin Euroopassa karttavarkauksiin.
Epäilyjä esittivät muun muassa Haagin poliisi. Sen mukaan Perry oli käynyt Alankomaissa karttavarkaissa 17.10.2000 ja 2.8.2001. Myös Tukholman kuninkaallisen kirjaston alkuvuonna 2001
tapahtuneisiin karttavarkauksien tekijäksi epäiltiin Perryä.
Perryn rikollinen ura ei suinkaan suoraan alkanut tämäntyyppisistä taide-esineiden varkauksista. Hänen rikosrekisteristään käy ilmi, että ensimmäinen tuomio on saatu vuonna 1969, jolloin
hän 13-vuotiaana syyllistyi varkauteen. Tästä rikollinen ura kehittyi ja tuomioita tuli erilaisista rikoksista. Rikosrekisteriotteesta kävi ilmi esimerkiksi seuraavia rikoksia: ajoneuvon laiton
haltuunotto, ajoneuvon ajo alaikäisenä ja ilman vakuutusta sekä ajo-oikeutta, varastetun tavaran hallussapito, rikosvälineiden hallussapito, petos, liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
huumaavan aineen hallussapito, useita varkauksia, omaisuuden vahingoittaminen. Tuomiot
olivat tulleet ympäri Iso-Britanniaa vuosina 1969–2000. Rikosrekisteriote oli seitsemän sivun
pituinen.
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Kuva 2 Toinen Melvin Perryn varastamista kartoista, joka jäi kadoksiin

Tiistaina 20.2.2001 Melvin Perry (alias Mark Rowley) saapui Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Helsingissä hän majoittui Kaisaniemen kaupunginosassa sijaitsevaan hotelli Arthuriin. Sieltä on
vain muutaman korttelin verran matkaa yliopiston kirjastoon. Hän kirjautui hotelliin omalla
nimellään ja oikealla passinumerolla. Seuraavana päivänä, keskiviikkona 21.2.2001, Perry vieraili yliopiston kirjastossa ensimmäistä kertaa. Ensimmäisenä päivänä hän vain tilasi haluamiansa Nordenskiöldin karttakokoelman aineistoja ja mitä luultavimmin analysoi kirjaston toimintoja ja interiööriä. Osalla kirjaston henkilökunnasta oli jonkinlainen aavistus, sillä Tanskan
kuninkaallisesta kirjastosta oli tullut tiedote, jossa varoitettiin karttavarkaiden olevan liikekannalla.
Torstaina 22.3.2001 Perry saapui paikalle, kuten oli edellisenä päivänä ilmoittanut. Aikaisemman varoituksen johdosta varta vasten paikalla oli kirjaston kirjastosihteeri Tolvanen.
Henkilöllisyyden toteamiseksi hän pyysi Perryä esittämään passinsa ja kirjoitti nimen ja passin
numeron muistiin. Vasta tämän jälkeen Perry pääsi tutkimaan tilaamiaan dokumentteja. Myös
kirjastosihteeri oli paikalla ja valvoi tapahtumaa. Muutaman tunnin kuluttua valvoja vaihtui.
Perry vieraili kirjastossa vielä perjantaina 23.3.2001, mutta silloin Perryä ei enää valvottu,
koska kirjaston henkilökunta oletti, että tiedotteissa mainittu karttavaras olisikin Tanskan
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kansalainen. Näiden kahden vierailun aikana hävisi kuusi ainutlaatuista karttalehteä. Kartat
olivat kirjaksi sidotun teoksen osia, siis sivuja. Jotta yksittäiset kartat voitiin anastaa, ne piti
irrottaa teoksesta. Perry poistui Suomesta lauantaina 24.2.2001 Lontooseen kello 12.55 lähteneellä lennolla. Vaikka hänet olisi tuolloin pysäytetty, ei hänen hallustaan olisi karttoja löytynyt, koska hän postitti ne kotimaahansa.
Posti sai kuljetettavakseen seuraavat arvokkaat karttalehdet:
(Karttojen arvot ovat tapahtuma-ajan mukaisia, ne on muutettu markoista euroiksi. Muunnoskurssina on käytetty 5.94573. Nykyarvo saattaa olla erilainen.)
1. Pohjois-Amerikka, arvo n. 2 523 €
2. Amerikka, arvo n. 5 046 €
3. Uusi Englanti (kuva 2), arvo n. 2 523 €
Kartan nimeke: Nova Belgica et Anglia nova.
Koko: 385 x 502 mm.
Teoksesta: Joan Blaeu, Atlas maior. Vol. 11: America, quae est Geographiae
Blauianae pars quinta, liber unus volumen undecimum. Amstelodam: Labore &
sumptibus Ioannis Blaeu, 1662.
Nordenskiöldin karttaluettelon no 24
Kuvaus: Upea, kauniisti värjätty kartta.
Signum: N.2556.XI.k4
4. Maailmankartta, arvo n. 6 728 €
5. Maailmankartta, arvo n. 16 819 € - 20 183 €
6. Eurooppa, arvo n. 16 819 €
Maanantaina 26.2.2001 kirjaston henkilökunta tarkasti A. E. Nordenskiöldin kokoelman aineiston, jota Perry oli tutkinut. Havaittiin, että karttakirjoista (Atlaksista) puuttui kuusi karttalehteä. Lehdet oli leikattu irti. Varkaustapahtumaa ei kukaan ollut havainnut.
Karttakokoelma oli ollut esillä ennen Perryn vierailua joulukuussa 2000, Nordenskiöldin juhlavuoden karttanäyttelyssä. Silloin kokoelmasta julkaistiin myös digitaalikuvasarja. Näyttelyn
lopuksi kokoelma tarkastettiin ja havaittiin ehjäksi.
Suomen ja Iso-Britannian välillä olevan luovutusmenettelyn nojalla Iso-Britannia antoi
10.7.2001 positiivisen luovutuspäätöksen. 6.8.2001 Mr. Melvin Perry noudettiin Suomeen vangitsemismääräyksen toimeenpanoa varten.

Ensimmäinen esitutkintakuulustelu pidettiin

9.8.2001. Perry myönsi anastaneensa kuusi karttaa. Esitutkinnassa sivuttiin myös Alankomaissa ja Ruotsissa tapahtuneita karttavarkaustapauksia (10/2000, 2/2001 esitutkintapöytäkirjassa
mainittu), mutta näihin Perry ei suostunut ottamaan kantaa, vaikka Suomen varkaudet heti
tunnustikin. Perry kertoi leikanneensa osan karttalehdistä irti partakoneenterällä. Hänen mukaansa kaksi tai kolme lehdistä oli jo valmiiksi ollut teoksesta irrallaan. Sen jälkeen hän taittoi lehdet ja laittoi ne kainaloonsa takin alle sekä poistui paikalta.
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Poistuttuaan Yliopiston kirjastosta Perry postitti kartat Englantiin, omaan postiosoitteeseensa. Hän ei muistanut, mistä postikonttorista kartat lähetti, mutta se sijaitsi kävelymatkan
päässä hotellista (Hotelli Arthur, Kaisaniemi). Kartat oli jaettu lähetystä varten kolmeen eri
putkiloon.
Perry kertoi myyneensä kotimaassaan kuudesta kartasta kolme ja saaneensa maksuna 7.000
puntaa (GBP) (8.000 euroa). Osa kartoista palautui takaisin melko erikoisella tavalla.
15.3.2001 Tuntematon henkilö lähetti kartat numeroiltaan 2 ja 4 Lontoon Suomen suurlähetystöön ja 15.8.2011 kartat numero 1 ja 6. Kateisiin siis jäivät kartat numero: 3 ja 5. Perry oli
halukas tekemään yhteistyötä jäljelle jääneiden karttojen palauttamiseksi, mutta kertoi, ettei hänellä olisi yhtään rahaa.
Perryltä tiedusteltiin rikoksen kohteiksi joutuneiden karttojen valinnasta. Hän väitti, ettei
rikoshetkellä tiennyt karttojen arvoa, eikä näin ollen pääasiallisena valintakriteerinä olisi ollut hinta. Perry mainitsi, että kartoista maksettava hinta määräytyy kulloinkin vallalla olevan
kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hän myös kertoi, että karttoja nro 1-4 on maailmalla liikkeellä tuhansia, kun taas numeroita 5 ja 6 tuskin löytyy mistään. Perryä syytettiin törkeästä varkaudesta, luvattomasta maastaviennistä ja salakuljetuksesta. Kateissa olevien karttojen kokonaisarvo on noin 50 456 € - 53 820 €.

5.3

Uspenskin katedraalin ikonivarkaudet

Suomessa kirkot ovat perinteisesti olleet sellaisia kohteita, jotka ovat saaneet olla varkauksilta rauhassa. Viime aikoinakaan suomalaiset rikolliset eivät ole kirkoissa vierailleet, muutamaa
poikkeustapausta lukuun ottamatta. Varkaustapauksen romanialaiset rikolliset sen sijaan vierailivat Uspenskin katedraalissa Helsingissä kahteen eri kertaan 9.6.2010 sekä 18.8.2010. Tekijät jäivät toisella kerralla kiinni.
Uspenskin katedraali on A.M. Gornostajevin vuonna 1868 suunnittelema ortodoksinen tuomiokirkko Helsingissä. Se on pyhitetty Neitsyt Marian kuolonuneen nukkumiselle. Keskiviikkona
9.6.2010 aamuyöllä kello 2.16 vartioimisliike sai murtohälytyksen Uspenskin katedraalista.
Ensimmäinen vartija saapui paikalle kello 2.30. Vartija kiersi katedraalin ulkoapäin ja havaitsi
pohjoissivun keskustanpuoleisessa nurkkauksessa hajotetun ikkunan. Vartija epäili ilkivaltaa.
Rikottu ikkunaruutu oli osa kahdeksanruutuista ikkunaa, ja mitoiltaan yksi ruutu oli 24 x 54
senttimetriä. Ikkunan alareuna oli noin kolmen metrin korkeudella maanpinnasta. Kello kolmen jälkeen paikalle saapui kaksi muuta vartijaa. Vartijat lähtivät suorittamaan kohteen sisäpuolista tarkastusta.
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Kuva 3 Uspenskin katedraalista varastettu ikoni ja jalokivet

Tällöin he havaitsivat, että kirkosta oli anastettu omaisuutta. Katedraalin sisätiloissa oli rikottu vitriinejä, joista oli anastettu yksi ikoni sekä satoja koruja ja jalokiviä. Ne oli asetettu
anastetun ikonin ja kahden muun ikonin ympärille. Lisäksi oli viety krusifiksin hopeinen riisa,
johon oli kiinnitettynä timantteja. Tärkein anastettu esine oli Kozeltshanin Jumalan äidin ikoni. Ikoni on kooltaan noin 20 x 30 senttimetriä. (Kuva 3.) Ikonin arvo on noin 30.000 euroa.
Lisäksi kirkon lattialla oli metalliputki, jota ilmeisesti käytettiin lyömäaseena vitriinien laseja
rikottaessa. Jälkeenpäin arvioitiin, että erilaisia kultaesineitä anastettiin oin 130 kappaletta,
helmiä noin 400 kappaletta sekä timantteja ja jalokiviä noin 140 kappaletta.
Ensimmäinen kesäkuussa tapahtunut rikos pysyi selvittämättömänä, kunnes rikolliset iskivät
toisen kerran 18.8.2010. Tällä kerralla rikospaikalta, kirkon sisätiloista, otettiin kiinni kaksi
romanialaista miestä, Ion Vasile ja Daniel Caldararu sekä yksi mieshenkilö, Ion Filip kirkon
pihalta (Nimissä Ion on etunimi). Ensimmäisen murtovarkauden jälkeen rikospaikkatutkijat
taltioivat yhdestä vitriinistä verijälkiä, kuten myös lattialla olleesta murtovälineenä käytetystä metalliputkesta. Rikostekninen laboratorio suoritti DNA-testin ja totesi, että vitriinistä ja
metalliputkesta otettujen näytteiden tulokset osuivat yhden miehen DNA-profiiliin.
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Kuva 4 Murtautumisreitti Uspenskin katedraaliin ja sisätiloja
Taulukko 2 Uspenskin katedraalin murtovarkaiden toiminta Suomessa
USPENSKIN IKONIVARKAIDEN TOIMINTA SUOMESSA
22.4.2010 Ion Vasile ja Ion Filip saapuivat laivalla Tallinnasta Helsinkiin.
11.5.2010 Vasile ja Filip hakivat turvapaikkaa lentoaseman Liikkuvan poliisin toimipisteessä, mukana neljä muuta Romanian kansalaista.

He majoittuvat Punavuoressa Helsingin vastaanottokeskuksen tiloihin.
19.5.2010 Ion V ja Ion F saivat vieraita vastaanottokeskukseen.

28.5.2010
31.5.2010
2.6.2010
6.6.2010
6.6.2010
7.6.2010
7.6.2010
9.6.2010

9.6.2010
18.8.2010
11.10.2010
25.10.2010

3.2.2011
8.2.2011

Vasile ja Filip saivat kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa.
Ion V:lle saapui vieraita vastaanottokeskukseen.
Ion V:lle saapui vieraita vastaanottokeskukseen.
Ion F:lle saapui vieras vastaanottokeskukseen.
Viimeinen varma havainto Ion F:n paikallaolosta (Vastaanottokeskus).
Ion V:lle saapui vieraita vastaanottokeskukseen.
Viimeinen varma havainto Ion V:n paikallaolosta (Vastaanottokeskus)
Kello 2.16 aamuyöllä Uspenskin katedraaliin murtauduttiin ja sieltä varastettiin Kozeltsanin Jumalan äidin ikoni, sekä muita esineitä
Kello 21.00 Ion F. ja Ion V. lähtivät Viking Isabella -laivalla Turusta Tukholmaan (vahvistus laivayhtiöstä)
Toinen murtovarkaus, kiinnijääminen.
Oikeuskäsittely Helsingin käräjäoikeudessa, korvausvaade noin 285.000 e.
Helsingin käräjäoikeus määritteli omaisuuden arvoksi noin 200.000 e.
Helsingin käräjäoikeuden tuomiot:
Vasile Ion, 3 vuotta ja 4 kuukautta vankeutta. (Törkeä varkaus, varkauden yritys)
Vasile Filip, 1 vuosi ja 2 kuukautta vankeutta (Törkeä varkauden yritys)
Helsingin hovioikeus alensi Vasile I:n tuomiota 2,5 vuoteen
Vasile I. tuli tunnontuskiin ja paljasti Ikonin kätköpaikan

Rikoksen esitutkinnassa kaikki kolme kiistivät osallisuutensa kesäkuussa tapahtuneeseen murtovarkauteen. Kolmikon yhdellä jäsenellä, Ion Vasilella, oli kuitenkin kuumat oltavat, sillä
kesäkuussa rikospaikalta taltioidun verinäytteen DNA sopi hänen DNA-profiiliinsa. Koko esitutkinnan aikana kahden muun epäillyn osuutta ei kesäkuiseen rikostapaukseen saatu vahvistettua. Myöskään Vasile ei myöntänyt mitään. Hän muutti jatkuvasti lausuntojaan Suomessa olo-
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ajastaan ja liikkumisistaan. Lopulta hän kuitenkin myönsi olleensa Suomessa rikoksentekoajankohtana. Harhauttaakseen oikeuskäsittelyä Vasile kertoi myös samana päivänä syntyneestä kaksoisveljestään Dorusta. Kaksosillahan on sama DNA. Vasile kertoi veljen asuvan Italiassa,
mutta hän ei ollut koskaan käynyt Suomessa.

5.4

Taidevarkaustapausten analyysi

Tutkimukseen valittiin edellä esitetyt rikostapaukset, jotta voitaisiin näiden esimerkkitapausten avulla osoittaa, kuinka erilaisia taiderikoksia saattavat olla. Kaikissa tapauksissa rikoksentekijän tai tekijöiden profiili on erilainen. Osa tapauksista on maassamme hyvin tunnettuja ja
ne edustavat viime vuosien suurimpia taidevarkauksia. Esimerkkitapausten taide- ja kulttuuriomaisuusesineet ovat erilaisia. Se antaa kuvan, kuinka laajasta esinesektorista on kysymys.
Analyysissa kohteena ovat taidevarashenkilötyypit sekä varkauksien suojausmenetelmät.
Mannerheim-veistoksen varkaus
Ensimmäisessä tapauksessa tekijänä oli museossa käynyt vierailija. Ollessani harjoittelujaksolla Lottamuseossa tutustuin tapauksen kameratallenteisiin. Henkilö näkyi useiden kameroiden
tallenteissa. Muutamissa kohdissa hän katsoi suoraan kameraan. Kuten itse tapausraportista
käy ilmi, tekijällä oli päällään armeijan maastovaatetus sekä yleensä upseereille kuuluva
karttalaukku. Tekijä tutustui näyttelyyn ensin ryhmässä ja palasi sen jälkeen uudestaan paikanpäälle. Epäselvää on, onko häneltä tiedusteltu syytä uuteen käyntiin. Hän on saattanut
päästä vastaanottopisteen ohitse suoraan museon toiseen kerrokseen, jossa kohdeveistos sijaitsi. Museo on pienehkö, eikä henkilöstöä ole paljon. Aulassa olevalla opashenkilöllä on voinut sillä hetkellä olla jokin tehtävä museon toimiston puolella niin, ettei hän ole havainnut
tulijaa. Toisaalta anastaja kuului sellaiseen ryhmään, joita museossa vierailee melkein viikoittain. Asustuskin osaltaan tuki sitä seikkaa, että henkilö oli luotettu. Henkilö laittoi veistoksen
karttalaukkuun, jonne se ei kuitenkaan kovin hyvin mahtunut, eikä siinä ole tarkoitettu kuljetettavaksi raskaita esineitä. Jälkeenpäin eräs henkilöstöön kuuluva muistikin havainnon: ”Ihmettelin itsekseni, miksi karttalaukku roikkuu niin raskaan oloisesti.”
Miksi varkautta ei havaittu välittömästi? Turvallisempi museo -oppaassa mainitaan, että näyttelytilat ja esineet olisi tarkistettava joka päivä. Tämä on useimmissa museoissa käytännössä
mahdotonta, koska henkilöstöresurssit ovat vähäiset ja esineitä on valtava määrä. Myös tässä
tapauksessa anastettu veistos oli sellaisessa näyttelytilassa, jossa esineiden määrä oli huomattava. Vakituiselle henkilöstölle voi tulla tietynlainen turtumus esineitä kohtaan, kun he
ovat niiden kanssa jatkuvasti tekemisissä. Tässä tapauksessa siivoojan silmä havaitsi puutteen. Se ei sinänsä ole outoa, jos ajattelee siivoojan työnkuvaa. Siivoja on varmasti hahmottanut siivottavaa aluetta, ja havainnut siinä poikkeaman.
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Myös tiedonvaihdolla, esineen hyvällä tunnistettavuudella ja hyvillä suhteilla oli osansa tämän
rikostapauksen selvittämisessä. Museon henkilöstö on vuosien kuluessa luonut hyvät suhteet
muihin lähialueella sijaitseviin toimijoihin. Itseäni tässä tapauksessa jäi mietityttämään ainoastaan tekijän röyhkeys ja lyhytnäköisyys. Herää vain kysymys, kuinka monta kertaa samoissa
tarkoitusperissä muissa vastaavissa museoissa tämä vierailija-keräilijä on vuosien kuluessa
asioinut.
Helsingin yliopiston kirjaston karttavarkaudet
Tässä esimerkkitapauksessa tekijä oli toimi hyvin ammattimaisesti. Hänen rikoksensa kohdistuivat useimmiten taide- ja kulttuuriesineisiin. Muutamia asioita olisi kirjastossa voitu tehdä
toisin, jolloin varkaus ei ehkä olisi onnistunut. Välittömästi tapauksen jälkeen nämä seikat
tiedostettiin kohdeorganisaatiossa ja toimintamalleja muutettiin ja tehostettiin.
Melvin Perryn ammattimaisuus näkyi siinä, että hän kävi muutamaan otteeseen tutkimassa
varaamiansa materiaaleja. Ensimmäisillä kerroilla kirjaston henkilöstön edustaja oli aina paikalla samassa tilassa, mutta viimeisellä kerralla hän sai jäädä yksin paikalle. Tähän oli syynä
Tanskasta saadun varoituksen väärinymmärtäminen ja tiedon välitys kollegoiden kesken. Lopulta luultiin, että mahdollinen varas olisi Tanskan kansalainen. Turvatasoa kuitenkin nostettiin, ja Mr. Perryä pyydettiin henkilöllisyyden varmistamiseksi esittämään passi, josta kävi
ilmi, että hän on Iso-Britannian kansalainen. Toisaalta, kun kyseessä on ulkomaalainen, niin
passi olisi kuitenkin vaadittu henkilöllisyyden toteamiseksi. Oletettavasti viimeisellä vierailukerralla tapahtui karttojen irtileikkaaminen ja anastaminen. Varmaksi sitä ei kuitenkaan voitu
todeta. Mr. Perry oli ammattilainen. Voidaan olettaa, että hän olisi pystynyt suorittamaan
karttojen leikkaamisen, vaikka henkilökuntaa olikin paikalla.
Melvin Perryn ammattimaisuus näkyi myös siinä, että hän oli varannut useita muita teoksia
tarkasteltavaksi. Se saattoi olla osa tämän rikoksen taktiikkaa. Perry ehkä laskelmoi, että kukaan ei ehdi niin nopeasti tarkastamaan kaikkien teoksien eheyttä, etteikö hän ehtisi ainakin
poistumaan kirjastosta ennen kuin teko havaitaan. Tekijän ammattimaisuus näkyi myös siinä,
että hän postitti anastamansa kartat välittömästi eteenpäin. Näin hänellä ei olisi hallussaan
mitään anastettua materiaalia, jos vaikka raja- tai tulliviranomaisille olisikin ilmoitettu epäillystä karttavarkaasta.
Uspenskin katedraalin ikonivarkaudet
Tämän rikostapauksen tekijöinä oli useampi ulkomaalainen henkilö. He voisivat kuulua luokkaan puoliammattilaiset tai järjestäytynyt rikollisuus.
Rikoskohteen valinta ei olisi ehkä niin selvä, jos kyseessä olisi ollut kotimainen rikollinen. Tekijöiden etninen tausta ja heidän kotialueillaan vallalla oleva ortodoksinen kristinusko voi an-
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taa viitteitä siitä, miksi kohteeksi valikoitui Uspenskin katedraali. Kolmantena seikkana voi
olla se, että he saivat tietoa kohteesta muilta samantaustaisilta henkilöiltä.
Katedraalin henkilöstö kertoi, että aika ajoin romanikerjäläisiä on runsaslukuisesti paikalla,
joko lämmittelemässä tai sitten kerjäämässä. Tekijät eivät muutenkaan mitään ensikertalaisia
olleet, vaikka antoivatkin poliisin kuulusteluissa joitakin taktisia virhevastauksia. Avoimeksi
jäi myös se, oliko kyseessä tilausvarkaus. Varkaat olivat vastaanottaneet useita vierailijoita
vastaanottokeskuksessa muutamia päiviä ennen itse rikoksen toteuttamista. Saivatko he ohjeita muualta, kenties hierarkiassa ylempänä olevilta maanmiehiltään?
Kirkolliset esineet ovat hyvin arvostettuja, varsinkin ortodoksisissa maissa. Erityisesti EteläEuroopan köyhempien maiden kirkkoaarteet on aikaa sitten anastettu. Anastajat eivät vieneet
tässä varkaustapauksessa arvokkaimpia ikoneita, vaikka ne olisivat olleet saatavilla. Tämä
viestittää siitä, että heillä ei ollut mitään erityistietämystä ikoneiden tai kirkollisten esineiden arvosta. Vaikka anastuksen kohteeksi joutui maailmalla melko tunnettu ikoni, niin sen
anastamiseen saattoi vaikuttaa sijainti ja houkutteleva ulkonäkö. Ikoni oli sijoitettuna kirkkosalissa melko lähelle sisällemurtautumiskohtaa ja sen ympärillä oli jalokiviä.
Tekijöillä oli kuitenkin sen verran ymmärtämystä rikoksen toteuttamisesta, että he valitsivat
murtautumiskohdaksi ainoan vähääkään suojaa tarjoavan ikkunan. Teko olisi ehkä jäänyt toteuttamatta, jos kyseinen ikkuna olisi ollut vahvistettu ja varustettu hälyttimin. Kuitenkin
turvallisuusalan yrityksen tekemän ja ”turvallisuusasiantuntijan” suorittaman riskianalyysin
perusteella tämä ikkuna ei ollut potentiaalinen murtopaikka. Asiantuntija oli ollut sitä mieltä, että riskikohta on täysin toisella puolella Kauppatorin-eteläsataman suuntaan avautuvalla
katedraalin julkisivulla. Tässä asiantuntija lienee tehnyt selkeän virhearvion. Nimittäin asiantuntijan ehdottama riskikohta sijaitsi katedraalin vilkkaasti liikennöidyllä sivulla, jonka vierestä kulkee kevyenliikenteen väylä keskustasta Katajanokalle. Kyseisessä paikassa ei olisi
ollut ensinnäkään mitään näkösuojaa, ja toiseksi alue oli hyvin valaistu. Sitä vastoin murtautumispaikka oli piilossa katseilta ja valaistus oli paljon huonompi. Tämän jälkeen painopiste
arvioitiin uudelleen, ja nyt ikkuna on varustettu paremmin mahdollisia murtovarkaita vastaan.
Kohteessa oli ja on sisällä tilasuojaukseen soveltuvia rikosilmaisinlaitteita. Ensimmäisellä
murtautumiskerralla tekijät eivät jääneet kiinni, vaikka vartija oli nopeasti paikalla. Toisella
murtautumiskerralla tekijät jäivät kiinni. Kaikkein paras estävä tekijä olisi ollut rakenteellinen. Esimerkiksi kalterit sisäpuolelle asennettuna, tai muunlainen vastaava menettely olisi
estänyt sisäänpääsyn kokonaan.
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6

Taidevarkaan profiilit

Rikosmaailmassa toimii hyvin erityyppisiä rikollisia, eikä taiderikosmaailma siitä poikkea. Turvallisuusalalla on olennaista tunnistaa nämä erilaiset rikollisprofiilit. Muuten suurten massojen
valvominen on melko turhauttavaa ja tuloksia rikollisten kiinnisaamiseksi ei saavuteta. Parhaimmillaan hyvä asiakasprofilointi myös estää rikokset. Tilanteisiin voidaan puuttua jo rikoksen suunnitteluvaiheessa ja näin estää koko rikosprosessin toteutuminen. Tätä metodiikkaa
käytetään erityisesti kaupan alan turvallisuustoimien piirissä. Kun henkilöstö ja vartijat oppivat tunnistamaan potentiaaliset myymälävarkaat, niin silloin myös rikoksen onnistumisen
mahdollisuus pienenee huomattavasti. Seuranta voidaan näin kohdistaa potentiaalisiin rikoksentekijöihin.
Rikollistyyppejä voidaan luokitella erilaisista näkökulmista. Edellä alakohdassa 4.1 esiteltiin
Korellin et. al (2006) rikollistyyppiluokittelu lähinnä motiivitaustan mukaan. Taiderikolliset
luokitellaan laajan ryhmätason mukaan (Laitinen-Laiho 2007, 131–156):

1.
2.
3.
4.
5.

Taiteenrakastajat
Järjestäytynyt (kansainvälinen) rikollisuus
Terroristit
Mafia
Asiantuntijavarkaat

Tässä tutkimuksessa luokitellaan taiderikolliset henkilötyypin mukaan. Siinä on otettu huomioon edellä mainitut edellä esitellyt taidevarkaustapaukset sekä Korellin et al. ja LaitinenLaihon luokittelutavoista poimitut taiderikosten henkilötyypit. Lisäksi on käytetty tutkijan
omaa turvallisuusalalla vuosien aikana saatua kokemusta erilaisista varastyypeistä muissa kuin
taidevarkauksissa.
Tyyppi A ”Perusvaras”
Tämän tyypin varkaita voisi luokitella tietynlaisiksi ”perusvarkaiksi”. He etsivät jatkuvasti
tilaisuutta anastaakseen tavaraa, eivätkä ole erityisesti sidoksissa mihinkään tietyntyyppiseen
kohteeseen. Varkaus voi kohdistua museoon, kultasepänliikkeeseen tai vaikka tavarataloon.
He omaavat tietynlaista selektiivisyyttä anastamaansa omaisuutta kohtaan. Tarkoituksena on
anastaa arvokkaampaa omaisuutta, mutta sen pitää olla helposti muutettavissa rahaksi.
Jos varkaita yleensä kategorioidaan yleisemmin, niin tämän tyypin varas ei kuitenkaan omaa
samankaltaista profiilia kuin esimerkiksi päivittäistavarakaupoissa asioiva myymälävaras. Tämän ”alimman” luokan anastajan tyyppisiä varkaita ei museomaailmassa yleensä esiinny. Museo on kohdestatukseltaan ja tavarasisällöltään kuitenkin sen verran erilainen ja korkeatasoinen, etteivät edellä mainitun varastyypin motiivit ole useimmiten sinne riittäviä. Tämän tyy-
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pin varas valitsee kohteikseen kuitenkin mahdollisimman helppoja paikkoja. Sellaiset löydettyään hän kiertää eri toimipisteissä tasaisin väliajoin. Perusvaras on melko haastava kiinniotettava. Hän ei yleensä ole väkivaltainen, vaan havaittuaan jääneensä kiinni hän alistuu
siihen.
Tyyppi B ”Päihderiippuvainen”
Tämä ryhmä eli narkomaanit sekä muista päihdeaineista riippuvaiset varkaat anastavat mitä
vain ja mistä tahansa. Heillä ei ole yleensä mitään erityisiä suunnitelmia, vaan rikokset suoritetaan enemmänkin hetken mielijohteesta. Tekoja ohjaa enemmän jonkin päihteen aiheuttama riippuvuussuhde kuin mikään muu tarve. Varkauksien tarkoituksena on hankkia tavaraa,
joka voidaan myydä tai suoraan vaihtaa huumausaineisiin tms. päihdyttäviin aineisiin.
Tyyppiluokan varkaat jäävät useammin kiinni teoistaan kuin niissä onnistuvat. Tämä johtuu
siitä, että useimmiten heidät on helppo tunnistaa ulkoisesta olemuksesta sekä poikkeavasta
käytöksestään, eikä heitä usein museoissa nähdäkään. Museoympäristössä tällainen henkilö
saattaa aiheuttaa enemmän materiaalista vahinkoa. Henkilö ei välttämättä ymmärrä ympäristöään ja anastettavan omaisuuden statusta.
Tyyppi C ”Puoliammattilainen”
Itsenäiset ammattivarkaat varastavat mitä tahansa, kunhan se on tai olettavat sen olevan arvokasta. Heillä ei kuitenkaan ole mitään erityistietämystä taidemaailman esineistöstä ja niiden arvosta. He toimivat enemmän ”hyvä tilaisuus” – periaatteella. Motivoivana tekijänä
saattaa olla mainos tai tieto jostakin esillä olevasta näyttelystä tms. tapahtumasta. Tämän
alatyypin tekijät suunnittelevat tekonsa huolellisemmin ja välttävät kiinnijäämistä. He ovat
useimmiten ulkoisesti siistin oloisia ja osaavat käyttäytyä vakuuttavasti. Jos tilanne näyttää
siltä, että kiinnijääminen on todennäköistä, he osaavat vielä pelastaa itsensä verbaalisilla
lahjoillaan, ovat niin sanottuja ”supliikkimiehiä”.
Esitetyn tyypin henkilöt omaavat jonkinlaista tietämystä turvallisuusjärjestelyistä, rikosilmoitinlaitteista ja viranomaisten toimintamalleista.
Tyyppi D ”Ammattirikolliset”
Taide-esineiden varkauksissa asiantuntija-ammattivarkaat ovat kaikkein ammattimaisin ryhmä. He toimivat joko itsenäisesti tai tilausluontoisesti. Heillä saattaa olla tietämystä kulttuuri- ja taide-esineistä. Nämä henkilöt varastavat rahoittaakseen itseään tai rikollisorganisaationsa toimintaa, eivätkä kuulu sinänsä alan harrastajiin tai keräilijöihin. Tilausluontoisesti
toimiessaan he varastavat sitä, mitä asiakas haluaa. He voivat kuulua ammattimaisiin rikollisjärjestöihin tms. ryhmittymiin. Tarvittaessa he voivat käyttää myös hyvin järeitä keinoja rikosta toteuttaessaan. Tällä rikollistyypillä on myös paras tietämys turvallisuusjärjestelyistä,
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viranomaistoiminnoista ja rikosilmoitinjärjestelmistä. Heillä on myös hyvät kontaktit yhteiskunnan eri tasoilla, ja osana toteutusta he voivat käyttää myös soluttautumistaktiikkaa. Rikos
voidaan toteuttaa aukioloaikana tai silloin kuten esim. yöllä, kun kohde on suljettu. Tekijöitä
on useimmiten enemmän kuin yksi.
Oslon Munch-museon taidevarkauden (2004) tekijät voidaan asettaa tähän alatyyppiin. Teko
toteutettiin ryöstönä. Siinä oli kaksi tekijää, ja he olivat aseistautuneita. Ryöstössä vietiin
Edward Munchin (1863–1944) maailmankuulut teokset ”Madonna” ja ”Huuto”. Myös Melvin
Perry, Helsingin yliopiston karttavaras, kuuluu tähän tyyppiryhmään.
Tyyppi E ”Sisäiset varkaat”
Tämän alatyypin varkaat ovat ehkä kaikkein hankalimpia paljastaa. Kyse on sisäisistä varkaista, jotka kuuluvat joko suoraan tai epäsuorasti kohteen organisaatioon. Hänellä on takanaan
useita työvuosia kohdeorganisaatiossa. Kaiken lisäksi hän on yleensä pidetty henkilö ja hoitaa
työnsä moitteettomasti. Tällainen henkilö anastaa työnantajansa tai tässä tapauksessa koko
kansan yhteistä omaisuutta. Usein he ovat toimineet vuosia ennen kiinnijäämistään. Kiinnisaaminen on työlästä, koska henkilö tuntee työpaikkansa tavat, turvallisuusjärjestelyt, sekä
hänellä on useimmiten laajat kulkuoikeudet.
Vuosien varrella olen osallistunut useiden tämäntyyppisten varkaiden jäljittämiseen. Usein
tekijäksi todella paljastuu sellainen henkilö, josta sitä vähiten olisi uskonut. Kiinnisaaminen
toteutuu usein vasta, kun henkilön todellisuudentaju anastamaansa omaisuuteen hämärtyy,
toisinsanoin tekijä tulee ahneeksi. Taidemaailmassa ulkomailta on useita tämän ryhmän tapauksia. Esimerkiksi Venäjällä Eremitaasin työntekijät harrastivat vuosikausia kauppaa museon
taide-esineillä. Puhutaan sadoista, jopa tuhansista esineistä. Suomessa ei ole museopiireistä
tällaisista tapauksista havaintoa.
Vuonna 1998 Yhdysvaltojen Liittotutkimusvirasto, FBI (Federal Bureau of Investigation) tutki
museoissa tapahtuneita varkauksia. Heidän tutkimuksensa lopputulokset olivat huimia. Tunnetuista taidevarkauksista 83 % voitiin luokitella sisäisten varkaiden toteuttamiksi. Tutkimus
toteutettiin vain USA:ssa, mutta tämä tutkimus voi antaa suuntaa siitä, minkälainen tilanne
on myös muualla maailmassa. (Art and Crime, 2009)
Tyyppi F ”Vierailijat”
Viimeisen alatyypin varkaat ovat onneksi vielä hyvin epätyypillisiä, mutta useat museot ovat
raportoineet tämän alatyypin tekemistä anastuksista. Kyseessä ovat museoissa käyvät vierailijat. Tämän tyypin varkaita voisi osaltaan verrata niihin kaikkiin asiakkaisiin, jotka päivittäin
tai viikoittain asioivat samassa tavaratalossa tai marketissa, eli he ovat nk. kanta-asiakkaita.
Vaikka voi kuulostaa uskomattomalta, niin nämä kaikkein tavallisimmat ja nuhteettomimmat

33

ihmiset toteuttavat hyvin suuren osan mm. myymälävarkauksista. On tapauksia, joissa tämän
varastyypin henkilö on jäädessään kiinni myöntänyt, että on vienyt tavaraa useiden vuosien
ajan, jopa useasti viikossa. ”Vierailijoita” yleensä epäillään vasta viimeisinä.
Museoympäristössä toimiessaan tämäntyyppinen henkilö saattaa olla myös jonkinlainen harrastelijakeräilijä. Ajatellaan asiaa helpon esimerkin kautta. Vierailija-keräilijä tutustuu esimerkiksi rahamuseon eurokolikoiden näyttelyyn, jossa on esillä erikoiseuroja eri EU-maista.
Kyseiseltä henkilöltä uupuu tietty kolikko, jota hän on yrittänyt saada kokoelmiinsa. Henkilö
havaitsee näytteillepanossa heikon kohdan, vitriiniä saa hieman nostettua... Lopputuloksen
voi arvata. Kolikko sujahtaa nopeasti vierailijan taskuun. Tällaiset varkaudet ovat usein spontaaneja. Tämäntyyppinen varkaustapaus on käsitelty kohdassa 4.1 Anastettu Mannerheimveistos.

7

Museoturvallisuuteen liittyvät järjestöt ja organisaatiot

Vaikka museoturvallisuuden aihepiiri on hyvin vähän tunnettu, niin kuitenkin museo- ja taiteen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä on melko paljon. Varhaisimmat niistä on perustettu jo
1940- luvun loppupuolella. Nämä siviili- ja viranomaisorganisaatiot järjestävät taidealan turvallisuusasioihin sekä yleisesti taiteeseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja ajankohtaisseminaareja. Joidenkin organisaatioiden tarkoituksena on tiedonvaihto taidealan turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden välillä. Toiset järjestöt ovat kokonaisvaltaisia tarjoten koulutusta,
tiedonvaihtoa, taidealan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä puolueettomia asiantuntijapalveluita. Useisiin järjestöihin liittyminen on melko vapaata. Joissakin tapauksissa edellytetään jäsen- tai kannatusmaksun suorittamista. Jotkut taiteen turvallisuusalaan liittyvistä ovat
yksityisten henkilöiden ylläpitämiä, mutta niistä on tullut niin suosittuja tiedonhankinta- ja
keskustelukanavia, että ne on tässä sen vuoksi mainittu. Tietoa on näin ollen saatavilla runsain mitoin. Taidealan turvallisuustehtävissä työskentelevät henkilöt voivat olla tyytyväisiä
näihin eri lähteisiin. Harvalla turvallisuusalan erityissektorilla on näin paljon tietoa tarjottavanaan.

7.1

ICOM- International Council of Museums

ICOM eli Kansainvälinen museoneuvosto on koko museoalan kattojärjestö. ICOM luotiin kahden
ihmisen innovaation pohjalta vuonna 1946. Vuonna 1945 Amerikkalainen Chauncey Jerome
Hamlin (1881 – 1963) tapasi Georges Sallesin (1889–1966) ja ehdotti hänelle, että perustettaisiin kansainvälinen museoneuvosto. Chauncey toimi muun muassa Amerikan museojärjestön
puheenjohtajana vuosina 1923–1929. Salles taas oli perustamisaikana Ranskan museoiden johtaja. Niin lähetettiin kiertokirje huomattavimmille museohenkilöille ympäri maailman, ja hei-
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dät kutsuttiin ensimmäiseen kokoukseen. Kokous pidettiin marraskuussa 1946 Ranskan Louvressa. Chauncey toimi ICOMin puheenjohtajana vuodesta 1946 vuoteen 1953. Hänen seuraajansa oli Georges Salles.
ICOMin eettiset ohjeet (ICOM 1986) ja ammatilliset standardit ohjaavat museotoimintaa ympäri maailman. Myös Suomessa on ICOMin kansallinen komitea.
Jos toimii museoalalla, neuvoston toimintaan kannattaa ehdottomasti tutustua. Sivustoilla on
suuri

määrä

erilaista

opetus-

ja

koulutusmateriaalia,

josta

on

varmasti

hyötyä.

(http://icom.museum/).

7.2

ARCA – Association for Research Into Crimes Against Art

ARCA on yhdistyksenä voittoa tavoittelematon. Suuri osa toiminnasta rahoitetaan lahjoituksilla ja omien tuotteiden myynnillä, kuten myymällä omaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää lehteä, ”The Journal of Art Crime”. Saatavilla on verkkojulkaisu tai perinteinen paperiversio.
Henkilöstöä tässä taiteen turvallisuusasioihin keskittyvässä yhdistyksessä on ympäri maailman.
Monet heistä ovat omien alojensa erityisammattilaisia. ARCAn juuret ovat Italiassa, ja toiminta on edelleen keskittynyt sinne, vaikka toiminta onkin maailmanlaajuista. ARCAlla on toteutuksessa omarahoitteisia projekteja sekä projekteja, joihin haetaan rahoitusta. Järjestö on
muun muassa luonut toiminnalliset edellytykset poliisin ja eri maiden tutkijoiden yhteistyölle.
Viimeisimpien tietojen mukaan toteutumassa on myös pitkään suunniteltu ”Masters Certificate Program in International Art Crime and Cultural Heritage Protection Studies”. Näillä näkymin

koulutus

alkaisi

elokuussa

2012

Italian

Umbriassa,

Amelian

kaupungissa.

(www.artcrime.info).

7.3

MSN – Museum Security Network

Museum Security Network on ollut toiminnassa joulukuusta 2006 lähtien. Sen alkuperäisenä
tarkoituksena oli toimia tietolähteenä kulttuuriomaisuuden suojeluammateissa toimiville asiantuntijoille. Perustajana toimi Amsterdamin Rijksmuseumin entinen turvallisuuspäällikkö Ton
Cremers. Hiljalleen MSN:n postituslista laajeni niin paljon, että siitä on tullut päätiedonjakaja
kulttuuriomaisuuden suojeluun, säilytykseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Sivusto on
rakenteeltaan bloki-tyyppinen ja voi vaikuttaa hieman epäviralliselta. Lukija havaitsee kuitenkin viimeistään tutustuessaan artikkeli- ja keskusteluhistoriaan, kuinka valtava määrä erityistietoa sivustolla on saatavilla. Myös tämä organisaatio toimii hyväntekeväisyysjärjestön
periaatteilla. Tähän organisaatioon voi tarkemmin tutustua seuraavassa osoitteessa:
www.museum-security.org
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7.4

IFAR – International Foundation for Art Research

IFAR-säätiö perustettiin vuonna 1969 täyttämään tarvetta puolueettomasta ja tieteellisestä
tiedotuselimestä. Sen tehtävänä on tiedottaa yleisölle taidemaailman asioista sekä ongelmista, jotka liittyvät taideteosten aitous- ja alkuperätutkimuksiin. 1970-luvulla IFAR laajensi
toimialuettaan kattamaan taidevarkaudet. Samalla laadittiin kulttuuri- ja taideomaisuuteen
liittyvät eettiset ja lainopilliset säännöt. Säätiö toimii USA:sta New Yorkista käsin ympäri
maailman, tarjoten yhteisen kohtauspaikan tutkijoille, keräilijöille, museoille niin kuin myös
kaikelle yleisölle.
IFAR toteuttaa missiotaan erilaisten toimintojen kautta. Niiden päätarkoituksena on estää
väärennettyjen, epäselvän taustan omaavien sekä vääriin käsiin joutuneiden taideteosten
liikkuvuus ja jälleenmyynti. IFARin päätoimintoja ovat taideteosten alkuperätutkimukset, taidevarkauksien tietopankki sekä IFAR-lehden toimittaminen. IFARin internetsivut ovat rakenteeltaan selkeät ja helppokäyttöiset. Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua säätiön toimintaan: www.ifar.org

7.5

Art Theft Central

Tämän blokimuotoisen sivuston perustajana ja ylläpitäjänä toimii Mark Durney. Hän toimii
hyvin laaja-alaisesti museoturvallisuusalalla. Hän on opiskellut historiaa Trinity Collegessa
(USA-Hartford-Connecticut) sekä suorittanut maisterin tutkinnon Lontoon kansainvälisessä
yliopistossa, arkeologian osastolla. (www.ucl.ac.uk) Durney on toiminut konsulttina ARCA:lle.
Hän on ollut vartijana Isabella Stewart Gardner Museossa (www.gardnermuseum.org). Vaikka
sivusto ei ole suoranaisesti minkään järjestön, eikä siten edusta virallista kantaa, on sivuston
sisältö hyvin laaja ja mielenkiintoinen. Erityisesti tämä sivusto erottuu taiderikoksiin liittyvillä
tilastoillaan. Niiden lähteinä on käytetty ALR:n (Art loss register) ja Interpolin tietoja. Artikkelit ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Oman lisänsä tuovat myös alaan liittyvät kirjaesittelyt. Blokityyliseen sivustoon voi tutustua osoitteessa: http://arttheftcentral.blogspot.com

8

Museoiden turvallisuusjärjestelyt ja -järjestelmät

Suunniteltaessa museotilojen suojaamismenettelyitä lähtökohdat ovat aivan samanlaiset kuin
minkä tahansa kohteen eli yrityksen, rakennuksen tai muun vastaavan omaisuuden suojaamisessa. Kohteelle on tehtävä riskianalyysi, jotta saadaan tietoa kohteesta ja siellä olevasta
omaisuuteen kohdistuvista erilaisista riskeistä. Riskianalyysin tarkoituksena on tunnistaa erilaiset riskit sekä arvioida niiden merkittävyys (Tikkanen ym. 2008. Ammattina turvallisuus,
74). Aluksi arvioidaan, mitkä asiat ovat kohteen toiminnalle elintärkeitä, joita ilman kohde ei
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voisi toimia. Taidemuseo-tyyppisillä kohteilla suojattava arvo on museossa säilytettävien taide-esineiden arvo. Ilman niitä ei ole museota. Taide-esineiden kohdalla tavoitteena on varkauksien, ilkivallan tai muun, ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman estäminen. Seuraavaksi arvioidaan, millaisia uhkia toiminnalle tärkeisiin asioihin voi kohdistua. Tässä vaiheessa
analysoidaan kohteen turvallisuutta kokonaisvaltaisesti katsoen. Siihen sisältyy lukuisia eri
asioita henkilöstön turvallisuudesta palo- ja pelastustoimintaan. Kolmannessa vaiheessa valitaan suojautumistavat. Tässä vaiheessa on suositeltavaa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita,
kun taas kahta ensimmäistä vaihetta toteutettaessa tarvittava tieto ja osaaminen löytyvät
useimmiten omasta organisaatiosta. (Heljaste ym. 2008, 14.)
Karkeasti ajatellen voisi museon turvallisuustoimia suunniteltaessa keskittyä vain siihen, miten estetään taide-esineiden varastaminen tai niihin kohdistuva ilkivalta. Se on kuitenkin
puutteellista turvallisuusajattelua. Turvallisuussuunnittelun pitää olla kokonaisvaltaista ja sen
pitää kohdistua kaikkiin mahdollisiin osa-alueisiin. Hyväksi havaittu ja yleisesti käytetty kehäsuojausmalli kuvataan myös Yrityksen Turvallisuusoppaassa (Heljaste ym. 2008, 31).
Taidevarkauksien estämiseksi riskianalyysiprosessissa on otettava huomioon museotoiminnan
erityisalueet. Riskianalyysi on kohdennettava myös muihin toimintoihin kuin pelkästään itse
konkreettiseen museorakennukseen. Taide-esineitä siirretään ajoittain museon ulkopuolelle,
ulkopuolisiin varastoihin ja niitä lainataan muiden museoiden näyttelyihin niin kotimaassa
kuin myös ulkomaille. Museotoiminnassa riskianalyysin erityisalueita voivat olla muun muassa
kuljetusturvallisuus, ulkopuolisen lainaajan turvallisuus sekä museon ulkopuolisten varastointitilojen turvallisuus. Samat näkökohdat korostuvat myös siinä tilanteessa, kun museo järjestää näyttelyn, jossa on lainaesineitä muista museoista. Tällöin on syytä tehdä näyttelykohtainen riskianalyysi.

8.1

Kehäsuojausmenetelmä

Ehkä yleisin ja tunnetuin metodi rakennusten turvallisuussuunnittelussa on kehäsuojausmenetelmä. Menetelmää hyväksikäyttäen voidaan suunnitella tarvittavat turvallisuustekniset ratkaisut. Menetelmä on looginen, helppokäyttöinen ja sen avulla saa selkeän kuvan kohteen
teknisistä turvallisuusratkaisuista. Kuvassa 5. on esitetty kehäsuojausmenetelmän kohdat osana museon turvallisuussuunnittelua. Museot kuuluvat siinä murtosuojeluohjeen tasolle kolme.
(Finanssialan Keskusliitto).
Kehäsuojausmenetelmä jakaantuu neljään tai viiteen suojausvyöhykkeeseen. Jokaisessa vyöhykkeessä käytetään eri menetelmiä kohteen turvallisuustason parantamiseksi. Käytettävät
menetelmät voivat olla teknisiä tai rakenteellisia ratkaisuita. Jotkut ratkaisut kuten kameravalvonta voivat soveltua vaikka jokaiselle vyöhykkeelle. Kehävalvonnan toteuttamisessa paras
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ja toimivin kokoonpano saavutetaan käyttämällä vähintään kahta eri toimintatekniikkaan perustuvaa laitteistoa. Eri laitetyypeille ominaiset häiriötekijät tulee tiedostaa. Suojausvyöhykkeet ovat kehäsuojaus, aluesuojaus, kuorisuojaus, tilasuojaus ja kohdesuojaus lueteltuna ulkoa sisälle päin (Tikkanen ym. Ammattina turvallisuus 2011, 161).

Kuva 5 Museotilojen turvallisuussuunnitteluprosessissa huomioitavia seikkoja

Kehäsuojaus
Kehäsuojaus on uloin suojausvyöhyke ja sillä tarkoitetaan suojattavan kohteen ulointa kehää.
Käytännössä alue rajoittuu useimmiten kiinteistön tontin ulkoreunalle. Rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin pyritään estämään ja hidastamaan laiton tunkeutuminen kohteen alueelle.
Alueelle saapuvista henkilöistä ja ajoneuvoista saadaan myös havainnot. Kehävyöhyke voi olla
täysin suljettu rakenteellisin estein, aidattu tai luontoon mukautetuilla pengermillä sekä
muilla tarkoitukseen sopivilla keinoilla. Suurissa kaupungeissa näkyy erityisesti, kuinka suojaavia ja ajoa estäviä rakennelmia on sijoitettu tärkeiden rakennuksien välittömään läheisyyteen. Usein ne ovat taitavasti sulautettu ympäristöönsä, näyttävät taideteoksilta tai sopivat
muuten alueen arkkitehtuuriin. (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 1995. Luentomateriaali)
Kulku alueelle tapahtuu kontrolloidusti valvontapisteiden kautta. Sisäänajokohdat voidaan
varustaa puomeilla, betoniporsailla, ”bomb barrier” -tyyppisillä maantasolta nousevilla ram-
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peilla tai muilla vastaavilla tekniikoilla. Näin raskasta kehäsuojausta tarvitaan yleensä vain
kohteissa, joissa vaaditaan erityisiä turvatoimia kuten esimerkiksi suurlähetystöissä. Kehäalueella ei välttämättä ole edes aitaa, vaan aluetta valvotaan kameroiden avulla. Paras kehävalvontavyöhyke saavutetaan kuitenkin aitaamalla alue. Kun aitaan lisätään erityisiä aitailmaisimia, saadaan tieto alueelle tunkeutumisesta välittömästi, kun tekijä tulee aidan yli tai
läpi. Aitoihin liitettäviä ilmaisimia ovat värähtelykoskettimet, sähkökenttäjärjestelmä ja tärinäilmaisinkaapeli. Valaisu on myös tehokas viestityskeino havaituksi tulemisesta. Valonheittimiä käytetään usein ilmaisintekniikan ohella. Laittomilla asioilla oleva henkilö voi luopua
teosta jo tässä vaiheessa, kun valot yllättäen syttyvät.
Kaupunkien keskustoissa sijaitsevien museorakennusten kohdalla uloimman suojausvyöhykkeen käyttö ei välttämättä onnistu, koska usein museorakennukset ovat kiinteä osa korttelin
infrastruktuuria ja rakennukset ovat kiinni toisissaan tai lähekkäin. Kohteen kuorivyöhyke on
myös niin lähellä jalkakäytäviä ja katuja, että suurin osa kulkijoista on muita kuin kohteeseen
tulevia vierailijoita. Näin ollen uloin vyöhyke on käytännössä kuorivyöhyke. Tällöin valvotaan
sisäänkäyntejä kameravalvonnan keinoilla. Väljemmin rakennetuilla alueilla museorakennuksen ympäristö onkin useasti aidattu kokonaan ja kehävyöhyke on helposti havaittavissa.
Museoissa, jotka toimivat esimerkiksi vanhoissa kartanoissa, on laaja kehävyöhyke. Alue on
usein aidattu ja varustettu portein. Keskustie on usein pitkä ja kulkee keskellä aluetta. Tällaista aluetta on helpompi valvoa, tai ainakin valvontatietoa on selkeämpi analysoida. Hyvinä
esimerkkeinä kehävyöhykkeen erilaisista pinta-aloista ovat Ateneum sekä Syvärannan Lottamuseo. Ateneumilla ei ole käytännössä ollenkaan kehävyöhykettä, vaan se rajoittuu julkisiin
katualueisiin. Syvärannan Lottamuseolla taas on laaja kehävyöhyke kohderakennuksen ympärillä. Alueelle johtaa yksi päätie, joten kaikki museoalueelle saapuvat kulkijat on helppo havainnoida jo aikaisessa vaiheessa. Ateneumin pääovien edessä taas on yksi Helsingin vilkkaimmista kevyenliikenteen väylistä, ja valvonnan haasteellisuus lienee tässä tapauksessa
melko selkeä.
Aluesuojaus
Toinen suojausvyöhyke, aluesuojaus sijoittuu nimensä mukaisesti kohderakennusta ympäröivään ulkopuoliseen alueeseen. Tämä vyöhyke sijoittuu osittain kehävyöhykkeen päälle ja sillä
seikalla on vain turvallisuustasoa vahvistava merkitys. Nykyään tätä vyöhykettä ei välttämättä
käytetä, jos kehäsuojauksen menetelmät kattavat myös tämän aluesuojausvyöhykkeen. Tärkein seikka aluesuojausvyöhykkeellä on esteetön näkyvyys ja kunnollinen valaistus. Tällöin
saadaan paras hyöty kameravalvontaa käyttämällä ja kameroiden oikeilla sijoituksilla. Rakennusvaiheessa alueelle voidaan sijoittaa edellisessä kohdassa mainittuja rakenteellisia esteitä.
Erityiskohteissa voidaan käyttää myös maan alle sijoitettavia ilmaisinjärjestelmiä kuten pyörrevirtajärjestelmää ja geohydraulista järjestelmää. Edellä mainitut laitejärjestelmät havait-
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sevat maata pitkin tapahtuvan liikkumisen koko järjestelmän kattavalta alalta. (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 1995. Luentomateriaali)
Kuorisuojaus
Kuorisuojaus on kolmas suojausvyöhyke ja samalla ensimmäinen suojausalue, jossa suojausmekanismit kohdistuvat ja sijaitsevat itse kohderakennuksessa. Kuorisuojauksen ideana on
tehdä kohderakennukseen tunkeutuminen mahdollisimman vaikeaksi ja aikaa vieväksi. Käytettävät keinot ovat materiaalisia ja teknisiä. Tähän suojausalueeseen kuuluu myös lukitus, joka
on yksi tärkeimmistä keinoista. Ovien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden kautta tapahtuvaa
sisääntunkeutumista valvotaan ovikytkimillä (ts. magneettikytkimillä), värähtelykoskettimilla,
lasinrikkoilmaisimilla, runkoääni-ilmaisimilla sekä myös kameravalvonnalla. Tässä vyöhykkeessä ensiarvoisen tärkeä tekijä on hyvä lukitus. Nykyään siihen liittyy usein kulunvalvonta. Lukot
voivat olla mekaanisia tai sähkömekaanisia riippuen siitä, ohjataanko lukitusta kulunvalvontaja/ tai rikosilmoitinjärjestelmän kautta. Suurehkoissa ovissa on hyvä olla myös mekaaniset
teljet. Ne vahvistavat olennaisesti ovirakenteen kestävyyttä mahdollisessa sisäänmurtoyrityksessä.
Museorakennukset ovat usein vanhoja ja mahdollisesti ne kuuluvat rakennussuojelukohteisiin.
Tämä voi aiheuttaa päänvaivaa turvallisuustekniikan suunnittelijoille, erityisesti rakennuksen
sisällä. Kuitenkin myös vanhan tyylikkään rakennuksen ikkunoihin saa helposti sovitettua kalterit, varsinkin kun ne tyylillisesti peilaavat rakennuksen arkkitehtuurista tyylisuuntaa. Erityisesti vanhojen kivirakennusten seinät ovat niin vankkoja, ettei niihin tarvitse mitään lisätä.
(Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 1995. Luentomateriaali)
Tilasuojaus
Neljäs suojausvyöhyke, tilasuojaus kohdistuu rakennuksen sisätiloihin. Suojauksen kohteena
ovat rakennuksen eri tilat, aulat, käytävät ja huoneet. Suunniteltaessa tilasuojauksessa käytettäviä teknisiä ratkaisuita otetaan huomioon, mitä toimintaa eri alueilla tapahtuu ja kenen
toimesta. Alueet voidaan jakaa sen mukaan, kulkeeko niissä henkilökunta vai museovieraat.
Erilaiset turvallisuustekniset ilmaisimet kytketään rikosilmoitinjärjestelmään ja mahdollisesti
myös kulunvalvontajärjestelmään. Tällöin eri sektoreita on helpompi valvoa ja hallita, kun
rakennuksen eri tilat on luokiteltu käyttötarkoituksen mukaisesti.
Tiloja valvotaan erilaisilla liikkeen paljastavilla ilmaisimilla kuten infrapuna-, mikroaalto- ja
ultraääni-ilmaisimilla. Ilmaisimet tulee sijoittaa siten, että niiden toiminta-alue kohdistuu
oletettuun sisääntunkeutumisreittiin. Edelleen kameravalvonnalla on tässäkin paikkansa. Tiloissa voidaan käyttää myös tiettyjä linjailmaisimia. Rakenteellisia suojauskeinoja ovat ovet,
ikkunat ja rullakalterit. Muita teknisiä keinoja ovat kulunvalvonta. (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 1995. Luentomateriaali)

40

Kohdesuojaus
Viides suojausvyöhyke, kohdesuojaus on museomaailmassa tärkeä. Kohdesuojaukseen kuuluvat ne kohdetilat, joissa taide-esineitä pidetään esillä. Suojaustoimet kohdistuvat tällöin suoraan tiettyyn objektiin. Kohdesuojausvyöhykkeessä menetelmät voivat olla rakenteellisia tai
teknisiä. Rakenteellinen suojausmenetelmä on esimerkiksi taulun kiinnitystavan valinta. Tästä
esimerkkinä ovat erityiset mekaaniset kiinnikkeet. Teknisiä suojausmenetelmiä on useita.
Kohdesuojauksessa voidaan käyttää useita erityyppisiä linja-ilmaisimia sekä infrapuna-, mikroaalto-, kapasitiivisia ja runkoääni-ilmaisimia. Uusinta valvontametodia edustavat RFIDtekniikkaan perustuvat järjestelmät. RFID tulee sanoista Radio Frequency Identification eli
radiotaajuinen etätunnistus. Valvontakamerat voidaan valjastaa kohdevalvontaan siten, että
hallintaohjelmiston kautta määritellään kameran kuva-alasta rajapinnat, joiden ylittämisestä
aiheutuu hälytys. Menetelmä sopii myös kaikkiin muihin suojausvyöhykkeisiin. Useimmissa nykyaikaisissa kameravalvontaohjelmistoissa on tällainen ominaisuus. Suomessa menetelmää
käytetään vain harvoissa paikoissa, vaikka maailmalla se on hyvin suosittu. (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. 1995. Luentomateriaali)
Museon eri näyttelytilat kuuluvat myös tilasuojaussektorin piiriin. Vaikka tiloja valvottaisiin
mitä kehittyneimmällä turvallisuustekniikalla, niin inhimillistä havainnointi ja läsnäoloa ei
niillä keinoilla voi kuitenkaan sivuuttaa. Sen vuoksi on tärkeää, että näyttelytiloissa suoritetaan näkyvää valvontaa, oli suorittava osapuoli sitten museon omaa henkilöstöä tai palkattua
vartiointihenkilöstöä.

8.2

Kulunvalvonta ja rikosilmoitinjärjestelmät

Kulunvalvonnalla on tarkoitus selvittää henkilön liikkumisoikeus ja rekisteröidä henkilön liikuminen kohteessa. Se voidaan toteuttaa vartioimalla, teknisin laittein tai lukituksella (Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto 1995). Yleisimmin kulunvalvonta toteutetaan erillisellä
sähköisellä kulunvalvontalaitteistolla. Se mahdollistaa kulun tietyn portin, oven tai puomin
kautta. Näin voidaan ohjailla henkilön kulkua kiinteistön eri tiloissa. Siihen voi olla integroituna myös oman järjestelmän ulkopuolista tekniikkaa kuten työajanseuranta, kameravalvonta
ja rikosilmoitinjärjestelmät. Kulunvalvonnalla yleensäkin on laillisuuteen ohjaileva vaikutus.
Henkilöstö tietää, että jokaisesta kulunvalvonta-avaimen käytöstä jää rekisteritieto ja joissakin kohteissa myös kameravalvontajärjestelmään tallentuu kuva kulkijasta. Tällaisten teknisten sovellusten avulla on jälkeenpäin helppo selvittää, miksi joku kulki jossakin patsas kainalossaan.
Museotyyppisissä tiloissa kulunvalvonnan toteutus voidaan jakaa kolmeen päätasoon. Ne ovat
vierailijoiden kulunvalvonta, oman henkilöstön kulunvalvonta sekä kolmansien osapuolien ku-

41

lunvalvonta. Kolmannella osapuolella tarkoitetaan tässä esimerkiksi huoltomiehiä, lähettejä
tai ketä tahansa toimijaa, joka ei varsinaisesti kuulu museon organisaatioon. Kulunvalvonnan
tasot pitää suunnitella huolellisesti. Kulkuoikeudet eri tiloihin tulee perustua työtehtävään ja
sen luomaan kulkutarpeeseen. Esimerkiksi alueille, joissa säilytetään taide-esineitä, pääsy saa
olla hyvinkin rajattu ja ulkopuolisilta täysin evätty.
Museon henkilöstöön voidaan kohdistaa poistumistarkastuksia. Kaupan turvallisuuden alalla
tämä on jokapäiväistä turvallisuustoimintaa, mutta museosektorilla menetelmää ei ainakaan
Suomessa ole juuri käytetty. Poistumistarkastukset suoritetaan satunnaisina ajankohtina turvallisuusalan yritysten toimesta. Paikalla on aina vähintään kaksi vartijaa. Tarkastusten merkitys on pääasiassa psykologinen. Mahdollinen ”sisäinen varas” saattaa jättää tekonsa toteuttamatta, koska hän ei voi koskaan tietää etukäteen, milloin tarkastus tapahtuu.
Museovieraita voidaan ohjailla oikeanlaiseen liikkumiseen hyvinkin perinteisin keinoin. Ohjaus
tapahtuu teknisin menetelmin yleensä näyttelyn alussa ja lopussa. Näyttelytilaan saattaa
päästä veräjäportin tai automaattioven kautta. Näin kuljetaan myös poistuttaessa. Tämä estää nopeita ”läpijuoksu”-tilanteita ja estää näyttelystä poistumisen tai sisälle menon väärästä
paikasta. Kuten kuvasta 6. käy ilmi sähköiset turvallisuustekniset ratkaisut yleistyivät jo viime
vuosisadan alkuvuosina.

Kuva 6 Artikkeli pankin ovensulkulaitteesta Suomen Kuvalehdessä 21.1.1922
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8.3

Kameravalvonta

Kameroilla tapahtuva valvonta on nykyajan turvallisuustoiminnoissa yleistä. Järjestelmää kutsutaan CCTV-järjestelmäksi, joka tulee sanoista Closed Circuit Television. Joiltakin osin kameravalvontajärjestelmien käyttöä rajaa laki yksityisyyden suojasta, laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja rikoslain kotirauhaa koskevat säännökset. Kameravalvontajärjestelmiä
voidaan hyödyntää eri tavoilla, passiivisesti, aktiivisesti tai puoliaktiivisesti. Aktiivisella kameravalvonnalla tarkoitetaan sitä, että järjestelmää käytetään ja reaaliajassa seurataan monitoreilta valvonta-alueiden tapahtumia. Toinen vaihtoehto on, että reaaliaikaista valvontaa ei
suoriteta, vaan tapahtumia katsotaan tarvittaessa jälkikäteen kameravalvontajärjestelmän
tallentimilta. Puoliaktiivinen valvonta tarkoittaa puolestaan sitä, että esimerkiksi lipunmyyjällä on työpisteessään monitori, ja hän aina välillä seuraa kriittisimpien alueiden tapahtumia.
Kameravalvonnan toteuttamisessa tärkeintä on kameroiden oikea sijoittelu sekä oikeantyyppisten kameroiden valinta. Kameran pitää sopia kohteeseen siten, että kamera on oikein sijoitettu, kuvakulmat sopivat kulkureitteihin ja tekniset ominaisuudet riittävät, jotta saadaan
laadukasta kuvatallennetta. Museoympäristö on yleisvalaistukseltaan usein melko hämärä, ja
valaistus korostuu näyttelyesineiden kohdalla. Kameratyyppejä valittaessa pitääkin kiinnittää
huomiota laitteen hämäräkuvausominaisuuksiin.
Eräs peruskysymyksistä nykyään on se, että valitaanko kameroille kiinteä kaapelointi vai käytetäänkö langattomia IP-kameroita. Tämä valinta vaikuttaa myös kustannuksiin, koska kaapelointi on melko arvokasta. Olennainen tekijä on myös se, tuleeko kameravalvonta toteutettavaksi aktiivisena vai passiivisena valvontana. Jos päädytään aktiiviseen valvontaan, niin kameravalinnatkin ovat erilaisia. Tällöin kannattaa käyttää niille soveltuviin alueisiin nk. kupukameroita. Tämäntyyppiset kamerat ovat ohjattavissa, ja näin niiden avulla saadaan hallittua
suuriakin alueita. Lisäksi kameroille voidaan ohjelmoida erilaisia ajomoodeja, joissa kamera
kuvaa tietyn aikaa valittua aluetta ja siirtyy sitten seuraavaan alueeseen. Hallintaohjelman
kautta ohjelmoitavat kuva-alan hälytyspinnat ovat myös näillä kameroilla helppo toteuttaa.
Kameravalvontaa suunniteltaessa apuna voidaan käyttää esimerkiksi Finanssialan Keskusliiton
sivuilta löytyviin oppaisiin, joissa selostetaan mm. turvallisuus- ja suojeluohjeita. Se sisältää
myös kameravalvonnan suunnitteluohjeen (Finanssialan Keskusliitto 2010). Oppaan ovat julkaisseet Turva-alan yrittäjät ry ja Poliisihallitus. Oppaassa käydään läpi esimerkiksi kameravalvonnan suunnittelussa käytettävä K-menetelmä. Kameroiden lisäksi tarvitaan tallentimet,
johon kamerakuva tallennetaan. Usein tallentimet ovat omia itsenäisiä laitteitaan, jotka ovat
yhteydessä järjestelmän ohjausohjelmiston sisältävään PC-tietokoneeseen. Pienemmissä kokonaisuuksissa kaikki voivat olla samalla tietokoneella. Suurin osa nykyaikaisista tallentimista
toimii digitaalitekniikalla.
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Museoympäristössä olisi ensiarvoisen tärkeää, että valvonta olisi aktiivista. Tällöin kameravalvoja voi seurata museon tapahtumia ja valmistautua ilmoittamaan havainnoistaan museosalin
vartijoille tai museovalvojille. Monenlaiset riskitilanteet voidaan näin ennaltaehkäistä. Museoympäristössä valintaan vaikuttaa myös itse rakennus. Jos rakennuksen suojeluaste on sellainen, ettei kaapelointeja sallita, on silloin luonnollisesti valittava langaton kameravalvontajärjestelmä

8.4

Tilojen lukitusjärjestelmät

Peruskäyttölukkojen ohella on hyvä käyttää vielä varmuuslukkoja. Nykyaikana lukitukseen
liittyy useasti kulunvalvonta. Tällöin lukkoja ohjataan kulunvalvonta- ja/tai rikosilmoitinjärjestelmän kautta. Edellä mainittujen järjestelmien kombinaatiosta on useita hyötyjä. Lukituksen kohdalla se näkyy erityisesti siinä, että mekaanisten avaimien käyttötarve vähenee tai
jopa poistuu kokonaan. Silloin ei tarvitse olla huolissaan kadonneista avaimista ja siitä, kenelle niitä on aikanaan jaettu. Kuitenkin yhden vastuuhenkilön tulee huolehtia avainhallinnasta,
niin mekaanisten avaimien kuin myös kulunvalvonta-avaimien. Vastuuhenkilön tehtävänä on
ylläpitää rekisteriä luovutetuista ja palautetuista avaimista. Osana lukitusjärjestelmiin voi
kuulua myös erilaisia lukittavia telkiä ja nostettavia rullakaltereita. Vaikka museorakennus
olisi umpigraniittia ja ovet terästä, niin murtosuojaus on yhtä kuin nolla, ellei ovissa sekä
muissa tarvittavissa paikoissa ole kunnon lukituksia.

8.5

Ohjaileva kontrolli

Ohjaileva kontrolli pohjautuu henkilön psykologiseen käyttäytymiseen.

Alitajunnassa hän

noudattaa annettuja ohjeita, vaikka niitä olisi helppo olla noudattamatta. Ohjaileva kontrolli
sopii myös museoturvallisuuden menetelmäksi. Suurin osa museoidemme kuva- ja veistostaidetta esittelevistä taidenäyttelyistä on tyypiltään avoimia näyttelyitä (Perkko 1994. Turvallisempi Museo, 12). Kaikki esineet ovat avoimesti sijoitettuina, ja yleisö pääsee usein hyvin
lähelle taideteosta. Tällainen näyttelyn toteutusmalli on erittäin haastava valvonnan kannalta. Vanha hyvä keino yleisön kontrolloimiseksi ja ohjaamiseksi on rajata sallitut kulkualueet
köysin sekä ohjata näyttelyn etenemistä mattojen avulla. Ne eivät kuitenkaan estä ilkivaltaa
ja varkauksia. Köysien ja mattojen tarkoitus on kuitenkin paljon monisyisempi. Yleisöä ei tarvitse opastaa kulkemisessa, matot sekä köydet ohjaavat alitajuisesti ihmistä oikeaan käyttäytymismalliin. Vaikka köysiä ei olisikaan, suurin osa vierailijoista ymmärtää, että taideesineisiin ei saa koskea. Siitä huolimatta jo museon aula-alueella on hyvä olla esillä ohjaava
kieltotaulu siitä, mitä museossa saa ja ei saa tehdä, nämä seikat kun nykyään eivät välttämättä kaikille ole selviä. (Perkko 1994. Turvallisempi Museo)
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Sekä tavallisen museovierailijan että varkautta suunnittelevan henkilön käyttäytymiseen ja
mielikuviin kohteen statuksesta voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. Museoalueiden
ulkoalueiden siisteys ja kunnossapito antavat vahvan kuvan siitä, että kohteesta pidetään
huolta. Tähän vaikuttavat myös selkeät ajantasaiset opasteet ja hämärinä aikoina kohteen
ympäristön valaistus. Harvoin on niin, että vain joku osa-alue on hoidettu. Sisätiloissa pitää
myös näkyä sama suunnitelmallisuus. Esineiden luettelointi ja tarkka numerointi antaa sen
kuvan, ettei voi niitä voi varastaa henkilökunnan huomaamatta.
Ehkä kaikkein arvokkaimman ja tärkeimmän kuvan kävijälle luo kuitenkin museohenkilöstön
toiminta. Kun saapuva henkilö huomioidaan jollakin tavalla, hän tuntee olevansa tervetullut,
ja rikoksensuunnittelija tajuaa tulleensa huomioiduksi. Sillä seikalla voi olla huomattava merkitys mahdollisen rikoksen toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen. Sama valveillaolo ja
tarvittava huomiointi pitää heijastua koko henkilöstöstä, olivat he sitten museon omaa henkilöstöä tai palkattuja vartijoita. Jos siellä on hyvä turvallisuuskulttuuri ja työstään kiinnostunut museo- ja vartiointihenkilöstö, niin nämä seikat heijastuvat suoraan koko kohteen statukseen ja ilmapiiriin.

Kuva 7 Kuvassa esitetty ohjailevan kontrollin menetelmiä museossa

Kuvassa 7. on esitetty kaikkein helpoimmat ja perinteisimmät ohjailevat psykologiset menetelmät. Lattialla olevat matot ohjaavat kulkua näyttelyn kierron suuntaisesti.

Taide-

esineiden edessä ovat suojaköydet ja joidenkin kohdalla vitriinit. Myös riittävä valaistus, alueen siisteys, opasteet ja ohjaavat kieltotaulut ovat psykologisia menetelmiä. Nämä eivät estä

45

taidevarkauksia, mutta siitä, miten kävijät niihin suhtautuvat, ne antavat arvokasta esitietoa
ammattimaiselle turvahenkilöstölle. Suoja-alueita voidaan lisäksi valvoa kameravalvonnan
keinoilla. Aikaisemminkin mainitsemani hallintaohjelmiston kautta tapahtuva kameran kuvaalasta määritelty hälytysalue on erittäin toimiva keino. Sellaiset museovieraat, joilla saattaa
olla rikollisia tarkoitusperiä, voidaan parhaassa tapauksessa tunnistaa jo tässä vaiheessa ja
aloittaa tarvittavat turvatoimenpiteet. Rikolliset eivät kunnioita tällaisin keinoin luotuja rajoja, vaan voivat testata ja kokeilla esimerkiksi taulun kiinnitystä tai vitriinin nostamista.

8.6

Henkilöstön ja vartijoiden suorittama valvonta

Museo voi käyttää näyttelyvalvonnassa omia museovalvojiaan tai yksityiseltä turvallisuusalan
yritykseltä palkattuja vartijoita. Suomen museoissa ei vartijoita juuri näy. Yleensä museovalvontaa suorittaa henkilökunta muiden museotehtäviensä ohella. Tämäntyyppistä valvontaa
kutsutaan omavalvonnaksi. Sitä suorittavilla henkilöillä ei ole minkäänlaisia erityisvaltuuksia
lain kautta. Erityisesti asiaa voidaan ihmetellä sen vuoksi, että joidenkin museoiden museovalvojat kylläkin käyvät vartijakurssin, mutta he eivät voi anoa vartijakorttia. Syynä on se,
että museoilla ei ole vartioimisliikelupia. Näin vartijakortin haltijat jatkavat edelleen museovalvojina. Tässä on omat riskinsä. Vartijoiden koulutuksessa huomioidaan vartijan erityisoikeudet ja velvollisuudet, mutta kun henkilö toimii tämän koulutuksen jälkeen muulla kuin
vartijan statuksella, on vaarana, että omavalvontatoiminnassa syyllistytään ylilyönteihin.
Käytettäessä vartioimisliikkeen vartijoita on heidät syytä perehdyttää museon toimintamalleihin ja antaa jonkinlainen kuva taiderikoksien maailmasta. Maailmalla on tapauksia, joissa
museoiden vartijat ovat saaneet osakseen kyseenalaista kunniaa. Laitinen-Laiho (2007) kertoo
Louvren vartijoista ja heidän työmoraalistaan. Vuonna 1998 Louvresta varastettiin Camille
Corot’n (1796–1875) pienikokoinen maalaus Tie Sevresiin. Teoksen arvo oli noin 1,3 miljoonaa
euroa. Varas iski silloin, kun kaikki vartijat olivat lounaalla. Ensin varas leikkasi teoksen lasikehyksen auki ja seuraavaksi kankaan irti kehyksistä. Jälkeenpäin tehdyssä analyysissä todettiin, että Louvresta on helpompi anastaa kuin supermarketista. Toinen vastaava tapaus sattui
Isabella Stewart Gardner Museossa 1990. Kesävartijat toimivat vastoin ohjeistusta ja avasivat
oven ryöstäjille. Tätä pidetään maailman suurimpana taidevarkautena, ja se on edelleen selvittämättä. Ryöstössä vietiin noin 500 miljoonan dollarin (400 miljoonan euron) taideteokset,
ja

ne

ovat

edelleen

(http://www.boston.com/news/specials/gardner_heist/stolen_art/ )

kateissa.
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8.7

Erilaisia menetelmiä turvallisuustason parantamiseksi

Museoiden turvallisuusjärjestelyjä voidaan parantaa myös organisatorisin, rakenteellisin ja
teknisin keinoin. Tästä käytetään nimitysta OCE-turvallisuustaso, joka on lyhenne sanoista
Organisational-Constructional-Electronic security.
Muualla maailmassa museoturvallisuuden saralla on tapahtunut paljon kehitystä. Erityisesti
parannusta on tapahtunut turvahenkilöstön koulutuksessa ja sitouttamisessa sekä auditointimenettelyissä. Edelläkävijänä tässä kulkee Hollannin Van Gogh museo (VGM) ja museon innovatiivinen turvallisuuspäällikkö Dick Drent. Terroristi-isku 9.11.2001 johti siihen, että VGM:n
johto alkoi tutkia museon turvallisuutta. Kesällä 2002 museossa suoritettiin turvallisuusauditointi ja tulokset olivat hämmästyttäviä. Museon oli syytä parantaa turvallisuustoimiaan joka
tasolla. Parannusta tarvittiin organisaatiossa, rakenteellisessa turvallisuudessa ja elektronisissa turvajärjestelmissä. Joulukuun seitsemäs päivä osaltaan vahvisti sitä, että toimintoja oli
pakko uusia. Aamun varhaisina tunteina varkaat asettelivat tikapuut museon takaseinälle,
kiipesivät 4,5 m matkan ensimmäisen kerroksen ikkunalle ja murtautuivat sisälle museoon.
Muutamassa minuutissa varkaat juoksivat päänäyttelysaliin ja varastivat kaksi Van Goghin
(1853–1890) maalausta, View of the sea at Scheveningen ja Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen. Yhteisarvoltaan teokset ovat noin kolmen miljoonan euron arvoisia,
eikä niitä ole löydetty tähän päivään mennessä, vaikka varkaat jäivät kiinni.
Välittömästi tapauksen jälkeen asennettiin ja otettiin käyttöön uusi CCTV-järjestelmä, turvaaidat, murronkestävät lasit ja lisättiin turvahenkilöstöä. Museon alueilla aloitettiin myös täysiaikainen koiravartiointi. Yöllä koirapartioita on kaksi. VGM:n johdon mielestä nämä toimet
eivät riittäneet. Niin laadittiin suunnitelmat OCE-turvallisuustason parantamiseksi (Organisational-Constructional-Electronic security). Uuden käytännön mukaisesti museon turvallisuushenkilöstön tulee testata kaikki turvallisuustekniikkaan liittyvät hankinnat ennen ostopäätöstä. Tämän suunnitelman jälkeen suoritettiin vielä lukuisia teknisiä parannuksia, mutta tärkeimpänä seikkana pidettiin O-osion parantamista.
Kuinka saadaan muodostetuksi hyvä vartiointitiimi, ja miten se saadaan sitoutettua suojelemaan kulttuuriomaisuutta kaikkein korkeimmalla tasolla? Drent mainitsee myös meidän turvallisuuskulttuurissamme yleisesti vallitsevan ajatuksen, että vartija on vain välttämätön paha, koska vierailijoiden on voitava nähdä jonkun univormupukuisen seisovan museon aulassa.
Tehtävänkuva saattoi olla ainoastaan reaktiivinen. Piti tarpeen tullen muistuttaa vierailijoita
museon ohjeista, ”anteeksi mutta täällä ei saa valokuvata”. Sama ajatusmalli on levinnyt
muihinkin vartiointitoiminnan osa-alueisiin. Jos vartijan tehtävänkuva on näin vähäpätöinen,
niin häneltä ei odoteta erityisempää koulutusta tai opastusta tehtäväänsä.
VGM otti täysin uuden lähestymistavan turvallisuushenkilöstöä ja sen koulutusta kohtaan:
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Vartijoiden perehdytykseen luotiin useita erityiskoulutusohjelmia
Väliaikaisia vartijoita ei enää palkattu
Ennen uudistusta oli 40 vartijaa ja määrää nostettiin 70 vartijaan, myöhemmin 100
vartijaan
Vartijoita ei enää palkattu vartioimisliikkeiden kautta, vaan kaikki vartijat kuuluvat
museon henkilöstöön
Vartijoiden ohjaukseen otettiin täysin uusi, itse kehitetty henkilöstöhallinta menetelmä (social competence management)
Vartijoissa haluttiin nähdä tiettyjä ominaisuuksia, jotka vahvistaisivat heidän työlleen omistautumista. Vartijoiden kehityksen ja uran seurantaan valjastettiin seuraavat viisi arvoominaisuutta:

1. Hyvä yhteistyö museon muiden henkilöstöryhmien kanssa
2. Hyvä asiakaspalvelutaito? vierailijoita kohtaan
3. Mukautumiskyky, positiivinen reagointi muutoksiin ja uusiin haasteisiin
4. Sitoutuminen omaan uraan sekä museota kohtaan
5. Suullinen esiintyminen, onko se selkeäsanaista ja kohteliasta

Uudessa koulutusmallissa sisäistetään muun muassa edellä mainitut arvot sekä opetetaan
kommunikointia, ryöstötilanteiden hallintaa, valvontamenetelmiä ja riskien analysointia. Ennen johto piti vartijoille arviointitilaisuuksia, jotka kestivät viisi minuuttia, nyt ne kestävät
tunnin. Näiden perusteiden jälkeen kaikille opetetaan erityistaitoja, jota annetaan ORRIkoulutuksessa (Observation, Recognition of behavior, Risk analysis and Intervention = Havainnointi, Käyttäytymisen tunnistaminen, Riskianalyysi ja interventio). ORRI-koulutus jakaantuu
vielä useaan eri osioon. Kaikki edellä mainitut toimet ovat parantaneet VGM:n turvallisuustasoa ja ovat nostaneet henkilökunnan viihtyvyyttä ja motivaatiota työhönsä. Näillä keinoilla
voisi olla käyttöä myös Suomessa.

8.8

Informaatio museoiden välillä

Museoiden välisessä turvallisuusasioiden viestinnässä on olennaista tiedon ajankohtaisuus, ja
se miten nopeasti tietoa saadaan välitetyksi eri tahoille, sitä tehokkaammin voidaan ryhtyä
ennaltaehkäiseviin toimiin. Informaation osuus ja sen nopeus ovat nykyaikaisen turvallisuustiedottamisen olennaisia tekijöitä. Yliopiston kirjavarkaustapauksessa tiedonvaihto kyllä toimi, mutta tietoja lähettävän osapuolen olisi pitänyt lähettää vain sellaista tietoa, joka olisi
varmistettu joltakin toiselta taholta tai todeta tietolähde täysin varmaksi. Jaettaessa luottamuksellisia tietoja, joita turvallisuusasiat aina jollakin tasolla ovat, pitää olla tarkkana, ettei
riko yksilönsuojaan liittyviä lakeja. Rikoslain 531/2000 24 luvun 8 §:ssä on säädetty yksityis-
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elämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Tällainen teko voi täyttyä juuri silloin, kun esimerkiksi annetaan tiedetyn varkaan tietoja muille tahoille. Sillä ei ole merkitystä, että onko tieto
oikea vai väärä. Jos tieto on väärä, täyttyy eri lainkohdan tunnusmerkistö. Teko voi silloin
olla mahdollinen kunnianloukkaus, josta säädetään rikoslain 531/2000 24 luvun 9 ja 10 §:ssä.
Hyvä tiedonvaihto- ja verkostoitumiskulttuuri syntyy itsestään, jos henkilöstö on kiinnostunut
työstään ja haluaa olla mukana kehityksessä. Muutenkin museoalalla kehityksen seuraaminen
on tärkeää, koska henkilöstö on tekemisissä sellaisten tapahtumien kanssa, joissa vaaditaan
paljon selvitystyötä ja oikeaa tietoa.

8.9

Taide-esineiden kiinnitystekniikat

Erityisesti taulujen oikeanlainen kiinnitys seinään on tärkeää. Hyvällä kiinnityksellä saavutetaan kaksi hyötyä. Ensiksikin teosten varastaminen on huomattavasti hankalampaa ja aikaa
vievää. Toiseksi näyttelyturvallisuus paranee, jos ei ole vaaraa, että teokset putoavat jonkun
päälle, vaurioituvat tai niitä pääsee ylenmääräisesti heiluttamaan. Museoissa näkee hyvin erityyppisiä kiinnityksiä. Tyypillisin kiinnitystapa on edelleen ruuvi seinässä ja rautalanka. Melko
yleisesti käytössä oleva menetelmä on kiinnittää taulut erityisiin kiinnityskiskoihin. Kiskot sijaitsevat melko korkealla ja taulut roikkuvat niiden varassa pienillä vaijereilla. Vaijerikiinnitys valmiisiin asennuskiskoihin on helppo ja tukeva vaihtoehto. Ainoa huono puoli on se, että
vaijeri on helppo leikata irti, sekä teokset saattavat heilua ilmavirtauksien vaikutuksesta. Tällöin ne saattavat häiritä myös rikosilmaisinlaitteita, ja näin aiheutuu turhia hälytyksiä.

9

Erityistekniikka taiteen suojaamisessa

Viimeisin kehäsuojauksen osa-alue, kohdevalvonta korostuu taide-esineiden kohdalla, kun
taas muissa kohdetyypeissä, esimerkiksi liike- ja toimistotiloissa se ei välttämättä ole niin
tärkeä. Taide-esineiden suojaaminen on haastavaa. Kaikkia kehäsuojausperiaatteen mukaisia
suojaustoimia voidaan toteuttaa niin museoiden kuin myös liiketilojen, kauppojen tai yksityiskotien turvallisuussuunnittelussa. Kaikki osa-alueet ovat tärkeitä. Taide-esineet sijoittuvat
yleisimmin kohteen sisälle johonkin tilaan ja kohdesuojauksen piiriin. Kohdesuojaus on edellä
mainitun suunnitteluperiaatteen sisin osa-alue. Vertailun vuoksi tähän sektoriin kuuluvat
muun muassa kassakaapit. Suomessa kohdesuojaus toteutuu melko huonosti. Se voi johtua
osaltaan siitä, että museoihimme ei ole juuri kohdistunut murtautumalla tehtyjä varkauksia,
eikä juuri päiväsaikaankaan suoritettuja taidevarkauksia (Perkko 1994, 3). Turvallisuustekniikan osalta on luotettu siihen, että kiinteistön kuorivalvonta toimii. Museoesineet ovat vaikeasti suojattavia kohteita, koska useimmiten niihin ei haluta kiinnittää mitään ulkopuolisia
komponentteja. Taulu- ja vitriinihälyttimien toiminta perustuu esimerkiksi liikkeen värähtelyn
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havaitsemiseen. Itse hälytinlaitteet ovat kiinni seinässä tai vitriinien lasin tai esineen alla. Jos
ne ovat kiinni taide-esineessä, voi syntyä ongelma laitteen jättämästä jäljestä taideesineessä.

9.1

Track & Slide – Compatible and secure hanging system

Mekaanisesti toimivien kappaleiden päätarkoituksena on taulujen ripustaminen seinälle. Track
& Slide- kiinnityskappaleilla on useita samanaikaisia tehtäviä niin varastoinnin ja kuljetuksien
aikana. Ne ovat säädettävissä, ja ne lukitaan erityisellä turvaruuvilla, jota ei ulkopuolinen
henkilö pysty avaamaan. Näin taulut pysyvät seinällä eikä niitä saa varastettua. Samat kiinnityskappaleet käyvät kaikkiin taideteoksen kiinnitystarpeisiin. Kerran kiinnitettynä ne palvelevat tehtävässään teoksen koko elinkaaren. Kiinnikkeitä on kaikenkokoisille ja painoisille tauluille. Ne soveltuvat käytettäväksi museo- ja galleriatilojen lisäksi kaikissa kohteissa, missä
turvallisen kiinnityksen tarvetta ilmenee. Kiinnityskappaleet ovat kohtuuhintaisia, joten yksityishenkilötkin voivat niitä helposti hankkia ja kiinnittää niiden avulla kodin arvoteokset seinälle. Tarvittaessa yrityksen asiantuntijat opastavat oikeiden kiinnikkeiden valinnassa. He
jopa lähettävät erityisen kiinnitystiiminsä asiakkaan luokse asentamaan kiinnikkeet.

Kuvassa 7 on asennettu pienille tauluille tarkoitetut kiinnittimet. Track & Sliden sivuilla on
hyvät ohjeet, kuinka etäisyydet mitataan ja muut tekijät otetaan huomioon, jotta saadaan
paras lopputulos. Kiinnittimet soveltuvat kaikenlaisiin kohdeympäristöihin, sekä ne ovat edullinen vaihtoehto yhdeksi turvallisuustekniseksi ratkaisuksi. Joskus tauluvarkauksissa varkaat
leikkaavat teoksen irti kehyksistä. Ammattimainen varas tietää, että toimenpide laskee huomattavasti teoksen arvoa. Yrityksen toinen perustajajäsen, Karen Hanrahan totesi haastattelussani, ettei tällaista ilmiötä taideteoksen irtileikkaamista ole havaittu niissä museoissa, joissa T&S-kiinnittimet ovat käytössä.
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Kuva 8 T&S-kiinnikepari kiinnitettynä pienehköön tauluun

Kuva 9 Erilaisia T&S-kiinnittimiä

9.2

ISIS - Art Security & Asset Tagging

Isobritannialainen ISIS-yritys on erikoistunut taide-esineiden suojaamiseen RFID-tekniikkaa
hyväksi käyttäen. RFID on lyhenne sanoista Radio Frequency Identification. Järjestelmä koostuu erilaisista komponenteista, joita ovat suojattavaan taide-esineeseen sijoitettavat rfid-
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tagit, tagien tiedot vastaanottava sensori tai lukuyksikkö, henkilöstön rfid-tag sekä hallintaohjelma Aspects arts. Yritys tarjoaa omat sovellutuksensa myös yksityiskokoelmille sekä huvijahteihin. Myös yritysmaailmalle on tarjolla omanlaisensa järjestelmät. Niillä voidaan valvoa ja
hallita muun muassa varastoissa olevaa arvotavaraa.
Taide-esineisiin kiinnitettävät aktiiviset eli lähettävät rfid-tagit toimivat korkeilla radiotaajuuksilla (3 - 30 MHz). Niissä on kolmen voltin litiumparisto, joka kestää ainakin yli viisi vuotta, kun lähetysväli on 1,5 s - 15 s. Tagin kantomatka on rakennuksen sisällä maksimissaan noin
50 m, ja se on suurimmillaan noin luottokortin kokoisia. Jokainen tagi ohjelmoidaan yksilöllisellä numeroinnilla aspects-hallintaohjelmaan. Tagien käyttökohteesta riippuen valittavana
on erilaisia havainnointitapoja kuten liike, sabotaasi, painevaihtelu ja avaus/sulku-toimen
havaitseminen. Järjestelmässä on huomioitu myös henkilökunnan turvallisuus. Jokaiselle voidaan ohjelmoida omat henkilöstötagit ja seurata kunkin sijaintia. Esimerkiksi hätätilanteessa
avun ohjaaminen paikalle on helpompaa.
Kun jollakin on oikeus esimerkiksi avata vitriini, siirtää taulu tai vaikka viedä jokin esine ulos
rakennuksesta, niin tunnistustoiminto voidaan ohjelmoida esinekohtaisesti ja yksilöllisesti hallintaohjelmistoon. Tagit lähettävät jatkuvaa tietoa kantomatkan alueella oleville lukuyksiköille. Lähetysväli on säädettävissä. Lukuyksikkö sijoitetaan sellaiselle paikalle, josta sitä ei voida havaita. Yksikkö lähettää tiedot hallintaohjelmalle, johon se on yhteydessä useita kertoja
sekunnissa. Aspects-hallintaohjelma voidaan asentaa normaaliin tietokoneeseen, jossa on
Windows-käyttöjärjestelmä. Ohjelmisto on hyvin monipuolinen, ja se sisältää muun muassa
seuraavanlaisia toimintoja:
graafinen reaaliaikainen hälytysnäyttö
hälytysherkkyys ohjelmoitavissa
täydet lokitiedot hälytyksistä ja omaisuuden liikkeistä
24/7/365 reaaliaikainen omaisuusrekisteri
useita salasanalla suojattuja käyttäjätasoja
hälytystiedot voidaan siirtää kolmannen osapuolen järjestelmiin
hälytystiedot museovalvojien hakulaitteisiin
erilaisten ilmaisimien hallintamahdollisuus (PIR, MG, CCTV)
henkilöstön ja esineiden liikkeiden seuranta, reaaliaikainen paikannus
varoitus lukematta jääneestä tagista, varastoitujen esineiden jatkuva auditointi
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Kuva 10 ISIS aspects arts -järjestelmän kokoonpano ja toiminta
1. Aktiivinen rfid-lähetin, Asset Tag
3. Sensoriyksikkö tai lukuyksikkö
5. I/O-yksikkö 3. osapuolen laitteille

2. Aktiivinen rfid-lähetin, Micro Asset Tag
4. Aspects ARTS-hallintaohjelma
6. Henkilöstön rfid-tunniste

Kuvassa 9 havainnollistetaan ISIS-järjestelmän kokoonpanoa ja toimintaa. Erityyppiset tagit
(1,2) kiinnitetään esineisiin tai vitriiniin. Tagitiedot näyttelytilasta ja varastosta (1,2) välittyvät lukuyksikölle (3), josta tiedot siirtyvät keskusyksikköön hallintaohjelmaan (4). I/O-yksikön
(5) kautta ohjausmahdollisuus kolmannen osapuolen laitteille, joka voi olla mm. cctv ja rikosilmoitin. Henkilöstötagi (6) lähettää tiedot myös lukuyksikön kautta hallintaohjelmaan.
Henkilötagissa on myös avunpyyntötoiminto. Hälytyksen tullessa voidaan aspects-ohjelmistosta nopeasti tarkastaa sijainti ja lähettää apuvoimia. Hälytyksen aiheutuessa voidaan ohjaustieto lähettää I/O-yksikön kautta esimerkiksi kulunvalvontajärjestelmään, joka voi ohjata
osaston tai vastaavan alueen ovet kiinni. Valvontakamerat on hyödyllistä ohjata kuvaamaan
kohdealuetta, kun hälytys tapahtuu. Varastossa olevien esineiden tagit voidaan kääntää erityiseen varastotila-ohjelmaan. Silloin aspects-ohjelma analysoi ja auditoi kaikkia varastossa
olevia esineitä, joissa on tagi.

10

Tyypilliset suojausmenetelmät eri varastyypeille

Tässä luvussa esitetään tyypillisiä suojausmenetelmiä, joita voidaan käyttää alakohdassa 3.5
luokiteltujen varastyyppien varkauksien estämiseksi ja hidastamiseksi. Johtopäätösten teko
tapahtuu tutkimukseen valitulla konstruktiivisella tutkimusotteella. ”Konstruktiivinen tutkimus poikkeaa olennaisesti – sinänsä soveltavaa tutkimusta edustavasta – analyyttisesta mallin-
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rakennuksesta, joka tähtää elegantisti todistettuun ja ainakin periaatteessa soveltamiskelpoiseen ongelmanratkaisuun, mutta jonka käytännön toimivuus kuitenkin jää usein epäselväksi.”
(Kasanen ym. 1991, 303) Vaikka erilaisten varastyyppien toiminnan arviointi on enemmän loogista päättelyä kuin eksaktia tiedettä, niin turvallisuusalalla käytetyistä metodeista on tekojen toteutumisen arvioinnissa hyötyä. Perinteisen kehäsuojausmenetelmä ajattelutapa antaa
loogiselle päättelylle pohjaa. Sen avulla voidaan hahmotella kehien välisiä rajapintoja, joihin
rikollinen toiminta saattaa päättyä. Saattaa olla, ettei silloin suunniteltua rikosta edes suoriteta. Varastyypeille yhteinen pääasiallisin motiivi on rahan ansaitseminen rikollisilla keinoilla.
Vain taiteen keräilyä harrastavat varkaat saattavat tehdä tästä poikkeuksen kuten tapahtui
Lottamuseon Mannerheim-veistoksen varkaustapauksessa.
Perusvaras-tyyppinen (tyyppi A) rikoksentekijä esiintyy kaikissa ympäristöissä. Koska nämä
varkaat hakevat kohteensa yleensä arkipäiväisistä ympäristöistä, ja koska museota pidetään
yhteiskunnassa korkean profiilin toimijana, he eivät ole tyypillisimpiä museovarkaita. Tyypin
A kiinnijäämisen riski on taidevarkauksissa liian suuri, koska esineet pitäisi osata myös muuttaa rahaksi, eikä hänellä yleensä ole yhteyksiä taide- tai rikosryhmämarkkinoille. Kohdealueen maantieteellisestä sijainnista riippuen kehä- tai kuorialueella käytetyillä suojausmenetelmillä on suuri rikoksenvastainen vaikutus. Perusvarkaan toimintaa estävät jopa psykologiset
menetelmät. Hänelle kohde ei ole houkutteleva, jos alue on siisti ja siitä näkyy kontrolloidun
ympäristön tunnusmerkit. Tunnusmerkkejä ovat selkeästi näkyvät opasteet, kameravalvonta
ja henkilökunnan näkyvyys.
Päihderiippuvainen varas (tyyppi B) kaihtaa samoja menetelmiä kuin A-tyyppi. Päihderiippuvaisen käyttäytyminen ja ympäristön havainnointi saattaa vaihdella paljon riippuen siitä, missä kunnossa hän on. Huonoimmassa tapauksessa mikään tavanomainen suojauskeino ei vaikuta. Henkilö saattaa toimia kaikkien oletusten vastaisesti. Päihderiippuvaisen varkaan ongelma
museolle on se, että toimintaan voi liittyä ilkivaltaa. Jos tällainen taidevaras esimerkiksi havaitsee, ettei kiinnittimillä varustettu taideteos irtoa, hän voi repiä teoksen irti väkisin. Parhaita keinoja tällaisen varkauden ja ilkityön estämisessä on vartija, joka usein pystyy havaitsemaan tällaisen henkilön jo ajoissa ja seuraamaan hänen liikkeitään suoraan tai kameravalvonnan avulla.
Puoliammattilaiseen varastyyppiin (tyyppi C) on jo vaikeampi vaikuttaa, sillä hän on paljon
tietoisempi turvallisuusjärjestelmistä. Hän pystyy arvioimaan valvontakameroiden määrää ja
sijoitteluita sekä henkilöstön ja vartijoiden määrää ja sijaintia. Jos kohteessa suoritetaan aktiivista kameravalvontaa, kameravalvoja saattaa havaita tällaisen henkilön arvioimassa turvallisuustekniikkaa. Puoliammattilainen varastyyppi ei yleensä ole tietoinen muista kuin näkyvistä havaitsemislaitteista. Siksi taide-esineiden kiinnittimet tulevat yllätyksenä, ja silloin teko
jää toteuttamatta.
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Ammattivarkaille (tyyppi D) on kaikkein hankalinta luoda varkauksien estämiskeinoja. Heitä ei
pysäytä välttämättä mikään normaalikeino. Ja näin tapahtui esimerkiksi Oslon Munch-museon
taidevarkaudessa 2004, kun ammattivarkailla oli aseet mukanaan ja he uhkasivat vartijoiden
henkeä. Lisäksi uhkana ovat panttivankitilanteet. Jos myös vartijat ovat aseistautuneita, tai
jos poliisi on paikalla, voisi syntyä aseellinen tulitaistelu. Paras ennaltaehkäisevä keino on
viranomaisten ja turvallisuusammattilaisten ennakkotiedustelu ja informaatio rikollisten liikkeistä kuten Helsingin yliopiston karttavarkaustapauksessa sekä erilaiset uhka-analyysit. Toisaalta kaikki perinteisetkin turvallisuustekniset ratkaisut voivat hidastaa ja jopa estää rikoksen toteutumisen, jos rikos aiotaan toteuttaa yöaikana tapahtuvalla sisäänmurtautumisella.
Oikein sijoitetuilla kaltereilla olisi ollut ainakin hidastava vaikutus Uspenskin katedraalin taidevarkaudessa.
Koska museon henkilökunta ja vartijat pääsevät kohdetilojen sisälle, heidän joukossaan oleville varkaille eli sisäisille varkaille (tyyppi E) on vaikea luoda varkauksien estämiskeinoja. Silloin ulommaisten suojausvyöhykkeiden turvallisuusratkaisuista ei ole paljon apua. Sisäisiin
varkaisiin voidaan vaikuttaa parhaiten kulunvalvonnalla, kameravalvonnalla, satunnaisilla
poistumistarkastuksilla ja selkeällä esineiden hallintapolitiikalla. Kulunvalvonnalla voidaan
rajata tiettyjen virkailijoiden liikkumista museotiloissa.
Vierailijavarkaat (tyyppi F) on todettu useissa tutkimuksissakin suureksi varasryhmäksi. Heitä
voi verrata kaupan alalla esiintyviin myymälävarkaisiin. Museoympäristössä tämän tyypin varkaat vievät yleensä pienempiä taide-esineitä. Kuitenkin jo kuorialueelta voidaan vaikuttaa
tähän varastyyppiin. Vaikutuskeinoja ovat osin samoja kun A-tyypin varkailla. Parhaimpia keinoja ovat aktiivinen kameravalvonta, kiinnittimet, museorakennuksen hyvä kulunvalvonta ja
henkilöstön ja yleisten alueiden selvä erottelu. Ohjailevat, psykologiset keinot ovat myös
toimivia ratkaisuita.
Kuten edellä on havaittu, eri varastyypeillä on omat ominaiset varkaustapansa ja niitä voidaan estää tietynlaisin menetelmin. On myös monille varastyypeille yhteisiä suojauskeinoja
kuten kameravalvonta ja kiinnittimet. Varkauksien estämistä vaikeuttaa se, että kaikkia varastyyppejä ei voi ennakoida etukäteen. Vain päihderiippuvainen on helposti tunnistettavissa
ja seurattavissa.

11

Loppupäätelmät ja yhteenveto

Maailmalla tehtyjen taiderikosten määrä on suuri, niin esinekohtaisesti kuin myös rahassa mitattuna. Varkaudet jatkuvat, kuten vuoden 2012 Ateenan varkaustapaus osoittaa. Suuret taidevarkaudet ovat ammattirikollisten tekeminä hyvin suunniteltuja ja ammattitaitoisia operaatioita, joten myös turvallisuustasoa pitää vastaavasti nostaa. Turvallisuustason korottamiseen
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onkin viime aikoina panostettu. Varsinkin Euroopan ja Yhdysvaltojen suuret museot ovat tässä
edelläkävijöitä. Erityisesti ilahduttaa Amsterdamissa sijaitsevan Van Gogh -museon toiminta
turvallisuustason parantamisessa. Museon turvallisuuspäällikkö Dick Drent on tehnyt uraauurtavia muutoksia koko museoturvallisuuden alalla. Myös Louvressa on turvallisuustasoon ja vartioinnin määrään kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Samoin museoturvallisuusalan ja
muilla järjestöillä on suuri merkitys alan kehitykseen, koulutukseen ja informaatioon.
Suomessa on toistaiseksi melko hyvin vältytty museoihin, kirjastoihin, arkistoihin sekä vastaaviin laitoksiin kohdistuneilta varkauksilta. Niihin olisi syytä varautua ennakkoon ja nostaa turvallisuustasoa ennen kuin suuria taidevarkauksia tapahtuu. Kehitystoimenpiteisiin ryhdytään
usein vasta silloin, kun jotain on tapahtunut. Näin on tapahtunut kaikkien edellä selostetun
kolmen suomalaisen varkaustapauksen kohdalla.
Taide-esineiden turvaamisen heikkoon tasoon Suomessa on syynä henkilöstön vähyys ja rahoitusongelmat sekä heikko perehtyminen turvallisuusasioihin. Museoiden turvallisuusasiat eivät
näytä olevan aivan päällimmäisinä päättäjien mielessä. Ei ole varaa palkata riittävästi museohenkilökuntaa eikä varsinkaan ulkopuolisia vartijoita eikä resursseja suojausmenetelmien tai
laitteiden hankintaan.
Turvallisuustason korottaminen ei välttämättä vaadi suuria rahasummia. Osa suojauskeinoista
on toteutettavissa pienin kustannuksin. Näitä ovat varsinkin ohjailevat, psykologiset keinot ja
lukitusjärjestelmät. Myös kehäsuojausmenetelmää voidaan parantaa pienillä varoilla. Taulukiinnittimet voisi olla yksi tulevaisuuden tapa estää taidevarkauksia.
Eräs mahdollisuus edetä turvallisuustason korottamisessa on kehittää täysin uutta lähestymistapaa turvallisuushenkilöstöä ja sen koulutusta kohtaan sitouttamalla vartijat työhönsä, kuten
VGM:n esimerkki osoitti. Vartijoille voisi antaa erityiskoulutusta taiderikollisuuden estämiseen
ja museoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Vartijat palkattaisiin museon henkilöstöön, jolloin
toimittaisiin lain tarkoittamalla omavalvontaperiaatteella. Silloin ei vaadita vartioimisliikelupaa. Museo voi myös halutessaan hakea omaa vartioimisliikelupaa. Vartijoiden ohjaukseen
otettaisiin esimerkiksi täysin uusi, Van Gogh museon käyttämä henkilöstöhallintatapa. Tärkeintä tällöin olisi vartijoiden sitoutumisen asteen lisääminen tähän työhön.
Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on
tarkoituskin mitata (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Tässä tutkimuskysymystä on käsitelty tarkoituksellisesti laaja-alaisesti tutkimustaustan selvittämiseksi. Tutkimusvastaukset ovat vastauksia juuri tutkimuskysymyksiin, kun on voitu tunnistaa varastyyppejä henkilöominaisuuksien
mukaisesti, heidän tapojaan suorittaa taidevarkauksia ja loogisen päättelyn avulla on löydetty
suojautumismenetelmiä. Myös suomalaisten museo-olosuhteiden validiustaso on hyvä, koska
kaikki tapaukset ja tutkijan esiymmärrys pohjautuvat tutkimuskohteeseen.
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Reliaabelius tarkoittaa tulosten toistettavuutta. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen
kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2009, 231), toistettakoon tutkimus
sitten eri menetelmällä, eri olosuhteissa tai eri tutkijan toimesta. Muiden laadullisten tutkimusten tavoin ei tässäkään voida pitää reliaabeliustasoa kovin suurena. Loogiset päättelyt
voivat johtaa hajanaisesta aineistosta erilaisiin johtopäätöksiin. Varsinkin konstruktiivisessa
tutkimuksessa korostetaan yleistettävyyden ongelman erilaisuutta. ”Ensinnäkin yleistettävyys
ei ole kaikkeen tieteelliseen toimintaa liittyvä piirre ja toiseksi yleistettävyys on pienempi
ongelma konstruktiiviselle kuin deskriptiiviselle tutkimusotteelle pienten aineistojen kohdalla.” (Kasanen ym. 1991, 301).
Jatkotutkimusaiheita voidaan kehitellä tämän opinnäytetyön eri osioista. Tekniikka kehittyy
jatkuvasti, joten toiminnallinen tutkimusosio antaa uusia aiheita. Myös maantieteelliset ja
infrastruktuureihin liittyvät erot antavat mahdollisuuden tutkia aihetta vertaillen sitä erilaisten kulttuurien kesken. Suomalainen taidevaras saattaa olla hyvin erilainen kuin italialainen
tai englantilainen, kuten esimerkkitapaukset tässä osoittivat. Globaalisuus kuitenkin hälventää eroja, koska taidevarkaan on helppo siirtyä maasta toiseen. Hyödyllinen jatkotutkimusaihe olisi myös yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen turvallisuusalalla. Poliisi ja muun viranomaistaho sekä museomaailma vaikuttavat elävän täysin eri maailmoissa, edelliset nykypäivän
ongelmissa ja jälkimmäinen historiassa.
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