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 K
ari Tolvanen kurvaa Nordenskjöl-
dinkadulta Messeniuksenkadulle 
ja pysäköi valkoisen Toyotan kuu-
sikerroksisen kerrostalon eteen. 
Poliisiradiolla varustettu siviili-
auto kuuluu Tolvasen johtamal-
le Helsingin väkivaltarikosyksi-
kölle.

Kello on vartin yli yhdeksän tavallisena aurin-
koisena kesäaamuna Töölössä.

Tolvanen astelee kapean porttikäytävän kautta 
Messeniuksenkatu kolmosen pienelle takapihal-
le. Tämä on yksi niistä monista paikoista, joissa 
tapahtunutta väkivallantekoa Tolvanen on ollut 
selvittelemässä.

Hän muistaa pihan kahdeksan vuoden takaa. 
Silloin takapihan oven edessä seisoi harmaa Mer-
cedes-Benz -henkilöauto, jonka peräluukku oli 
auki. Oven ja auton peräosan välissä lojui huo-
vasta ja päiväpeitosta tehty käärö.

Vantaalainen parturi oli puukottanut miehen-
sä 28-vuotiaan rakastajattaren kuoliaaksi tämän 
asunnossa. Käärössä oli rakastajattaren ruumis. 
Parturi aikoi hävittää ruumiin, mutta ei jaksanut 
nostaa raskasta pakettiaan auton takakonttiin.

”Muutama ystävällinen mies oli tarjonnut apu-
aan, mutta se ei ymmärrettävistä syistä naiselle 
kelvannut”, Tolvanen sanoo.

Joku naisen puuhia seuranneista alkoi epäillä 
pahinta ja soitti poliisin paikalle.

Samanlaisista synkkyyksistä on kuultu myös 
tänä kesänä: professori Kari S. Tikka surmattiin, 
Helsingin Marjaniemestä löytyi kuollut nainen, 
aviomies vangittiin epäiltynä kunnallispoliitikko 
Paula Björkqvistin murhasta.

Suomi on väkilukuun suhteutettuna Länsi-Eu-
roopan väkivaltaisin maa. Meillä tehdään kaksin-
kertainen määrä henkirikoksia EU:n jäsenmai-
den keskiarvoon verrattuna.

Viime vuonna meillä tapettiin 77 ja murhattiin 
36 ihmistä. Tapon ja murhan ero on siinä, että 
murha on tehty suunnitelmallisesti tai erityisen 
törkeästi. Siis kaikkiaan yli sata väkivaltaan kuol-
lutta ihmistä vuoden sisällä.

Henkirikoksen yrityksiä kertyi samaan aikaan 
yhteensä 349. Euroopassa luvut ovat Suomea ka-
rumpia vain Baltian maissa ja Unkarissa. Siksi 
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Rikos yli komisario 
Kari Tolvanen on 

oppaana erilaisella 
Helsinki-kiertoajelulla. 

Matka tehdään 
suomalaiseen 

väkivaltaan.

◼ Kari Tolvanen seisoo Runebergin-
kadun ja Pohjoisen Rautatiekadun ris-
teyksessä. Neljä vuotta sitten risteyk-
sessä räjähti autopommi, joka surmasi 
32-vuotiaan miehen.
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väkivalta mainitaan myös nykyisessä hal-
litusohjelmassa.

Kari Tolvasen työnä on selvittää tapahtu-
mat numeroiden taustalla.

Tänäänkin hän aloitti päivänsä Pasilan 
poliisitalon työhuoneessaan aamukahvil-
la ja kuolemilla. Hän luki tietokoneeltaan 
raportit tuoreista kuolemantapauksista ja 
valitsi ruumiinavaukseen lähetettävät vai-
najat.

Kierroksemme rikosylikomisario Tol-
vasen maamerkkeihin Helsingissä on al-
kanut. Tolvanen on toisenlainen kaupun-
kiopas kuin ne vapaaehtoiset citysherpat, 
jotka kertovat Helsingistä pikkutietoa turis-
teille. Meidän kierroksemme tarkoitukse-
na on selvittää, mitä suomalainen väkival-
ta on – ja tarvitseeko tavallisen kansalaisen 
sitä pelätä.

Mutta nyt Tolvanen kiihdyttää autojen vi-
linän sekaan, kohti Helsingin keskustaa.

 L ähestymme Kamppia, tarkemmin sa-
noen Runeberginkadun ja Pohjoisen 
Rautatiekadun risteystä.

Suomalaisen väkivallan lähihistoriaa tä-
mäkin. Neljä vuotta sitten risteyksessä rä-
jähti autopommi, joka surmasi 32-vuotiaan 
miehen ja vaaransi monen muun ihmisen 
hengen.

Silloinen sisäministeri Ville Itälä antoi 
oikopäätä lausunnon järjestäytyneen ri-
kollisuuden koventuneista keinoista. Po-
liisi selvitti, että pommijutun taustalla oli 
rikollisliigan sijaan vain surullisia ihmis-
kohtaloita. ”Teon motiivit liittyivät yksityis-
elämän puolelle”, Tolvanen sanoo.

Maallikon silmin Messeniuksenkadun 
murha ja radiolaukaisimella räjäytetty au-
topommi näyttävät amerikkalaisen televi-
siosarjan tapahtumilta.

Tolvanen myöntää, että jostakin pommi-
mies oli mallin tekoonsa löytänyt. Hän muis-
taa miehen työskennelleen vartiointifi rmas-
sa. Tämän autosta löytyi James Bond -lakki.

”Hän näyttää siis olleen kiinnostuneen 
vähän jännittävämmästä maailmasta kuin 
keskivertokansalainen”, Tolvanen sanoo.

Parin korttelin päässä Toyota seisah-
tuu jalkakäytävälle, vanhan funkkistalon 
eteen. Vuosi sitten tällä Kampin kadunpät-
källä, Malminrinteessä, tapahtui edellisiä ta-
pauksia paljon tavallisempi väkivaltarikos.

Yhdeksäntoistavuotias opiskelijanai-
nen oli saattanut aamuyöllä juopuneen ys-
tävättärensä ravintolasta kotiin. Opiskelija 
oli halunnut varmistua, ettei ystävälle vain 
sattuisi mitään ikävää. Hän ei osannut pe-
lätä olevansa itse vaarassa ennen kuin tun-
tematon mies tarttui häntä takaapäin kau-
lasta ja raiskasi hänet.

Viime vuonna kirjattiin 593 raiskausri-
kosta. Raiskausten määrä on nousussa. 
Tolvanen arvelee kasvun johtuvan siitä, et-
tä raiskaukset ilmoitetaan entistä useam-
min poliisille.

Vaikka opiskelijan kimppuun käyneen 
miehen siemennesteestä saatiin DNA-näy-
te, hänen jäljilleen ei päästy. Tapaus pysyi 
poliisislangilla sanottuna ”pimeänä” koko-
naisen vuoden.

Viimein, pari viikkoa sitten, Espoon polii-
si otti toista rikosta tutkiessaan DNA-näyt-
teen eräältä kaksikymppiseltä mieheltä.

”Kuinka ollakaan, se täsmäsi tähän mei-
dän juttuun”, Tolvanen sanoo.

Hän huomauttaa, että tätä nimenomaista 
raiskausta uhri itse ei olisi voinut estää. Jot-
kut raiskausrikokset olisivat silti vältettävis-
sä. Tolvanen on lukenut liian monta rikos-
ilmoitusta, joissa nainen on pikkutunneilla 
noussut tuntemattoman miehen autoon.

Opiskelija kuuli raiskaajan löytymisestä 
eilen. Epäilty ei vielä tiedä jääneensä kiinni.

Tolvasen yksikössä työskentelee 73 rikos-
tutkijaa, töitä on ruuhkaksi asti. Henkiri-
kokset menevät kiireellisyysjärjestyksessä 
kärkeen. Helsingissä kuoli viime vuonna 
väkivaltarikoksien uhrina 30 ihmistä.

A lbertinkatu 36:n A-portaan ovilasissa 
on outo logo: siivin varustettu luoti. Ta-
lon alakerrassa on Helsinki Shooting 

Clubin ampumarata. Siellä Sanna Sillanpää 
ampui talvella 1999 kolme miestä kuoliaak-
si ja haavoitti yhtä. Ase oli ampumakerhon 
yhdeksänmillinen Beretta-pistooli.

Poliisi ei löytänyt teolle järjellistä syytä. 
Mielentilatutkimuksessa 30-vuotiaan Sil-
lanpään todettiin sairastavan paranoidis-
ta skitsofreniaa. Hovioikeus passitti naisen 
hoitoon Niuvanniemen mielisairaalaan 
Kuopioon.

”Ihan hyvä, ettei kukaan alkanut syyllis-
tää Sillanpäätä. Hänhän oli sairas ihmi-
nen”, Tolvanen sanoo.

Väkivaltarikosyksikön työssä nähdään 
mielenterveyspalvelujen karsimisen vaiku-
tukset käytännössä. Useimmiten mielen-
terveysongelmaiset eivät ole väkivaltaisia 
kuin korkeintaan itseään kohtaan. Mutta 
silloin harvoin, kun mielenterveysongel-
mainen karkaa toisen ihmisen kimppuun, 
jälki on sitäkin pahempaa.

Sellainen tapaus oli myös pari vuotta sit-
ten metrossa tapahtunut kirvesmurha.

”Kaveri kertoi jälkeenpäin, että hänellä 
oli päässä siru, joka käski häntä”, Tolva-
nen sanoo.

Kymmenisen prosenttia henkirikoksen 
tekijöistä tappaa aistiharhojen tai harha-
luulojen vallassa. Rikollisten käyttäytymi-
seen perehtynyt, Suomen Akatemian ja 

Keskusrikospoliisin tutkija Helinä Häkkä-
nen arvioi, että usein kyse on eräänlaises-
ta itsepuolustuksesta. Ihminen on saatta-
nut kuukausien ajan pelätä naapuriaan tai 
asuntoonsa tulevaa säteilyä.

Juuri tämä sattumanvarainen väkival-
ta on omiaan lisäämään kansalaisten tur-
vattomuuden tunnetta. Tällä hetkellä Hel-
singissä ei onneksi kuljeskele ainoatakaan 
”ruuvimeisselimiestä” tökkimässä satun-
naisia ohikulkijoita. Muita kuljeskelijoita 
kyllä näkyy, myös täällä Punavuoressa, jon-
ka halki nyt kiidämme.

 Nousemme autosta kuusikerroksisen 
kerrostalon edessä. Toukokuun lo-
pussa Kari S. Tikka löydettiin Puna-

vuorenkatu 23:n G-rapussa sijainneesta 
kodistaan kuolleena.

Tikka oli viettänyt iltaa Iso Roobertinka-
dulla DTM/Don’t tell Mama -ravintolassa. 
Hän oli lähtenyt ravintolasta myöhään yöl-
lä kahden miehen seurassa. Se jäi Tikan vii-
meiseksi ravintolaillaksi. Tikka surmattiin 
nyrkein, potkuin ja kuristamalla.

Epäiltyjen jäljille päästiin valvontakame-
ranauhan avulla.

”Miesten reitillä ravintolasta Punavuoren-
kadulle oli vain yksi valvontakamera. He ei-
vät olisi kävelleet sen piiriin ilman matkal-
la ollutta katutyömaata, jonka he joutuivat 
kiertämään. Meillä kävi satumainen onni.”

Tikan kuolema menee oikeuteen ryöstö-
murhana. Asunnosta oli viety viinaa ja tu-
pakkaa.

Palattuamme autoon Tolvanen huokai-
see. ”Jos tekijät olisivat katsoneet seinille, 
sieltä olisi löytynyt jumalattoman arvok-
kaita tauluja. Ei pienintä järjen häivää sii-
nä jutussa.”

 Seuraavan kerran Toyotan vauhti hidas-
tuu vasta toisella puolen kaupunkia, 
kun näkyviin tulee Vaasanaukio Hel-

singinkadun alussa. Vaasanaukion laidalla 
on Sörnäisten metroaseman sisäänkäynti, 
pari ruokakauppaa, baari, seksivälinepuo-
ti ja kuntosali.

Vuosi sitten heinäkuussa aukio muuttui 

Kymmenisen prosenttia henkirikoksen tekijöistä 
tappaa aistiharhojen tai harhaluulojen vallassa.

◼ Kahdeksan vuotta sitten vantaalai-
nen parturi puukotti miehensä rakasta-
jattaren. Parturi ei jaksanut nostaa pa-
ketoimaansa ruumista autoonsa.

◼ Sanna Sillanpää ampui talvella 1999 
Helsinki Shooting Clubin ampumaradal-
la kolme miestä kuoliaaksi. Rata on nyt 
uudistettu ja sillä on uusi omistaja.

◼ Kari Tolvanen virka-autossaan Vaa-
sankadulla. Vaasanaukio muuttui moot-
toripyöräjengien taistelualueeksi.
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taistelutantereeksi. Kaksi Bandidos MC 
-moottoripyöräjengin jäsentä tulitti pis-
toolein kahta lahtelaiseen Rogues Gallery 
-rikollisryhmään kuuluvaa miestä. Rogues 
Galleryn miehet haavoittuvat luodeista.

Järjestäytyneet rikollisryhmät ovat tuo-
neet väkivaltajuttuihin uusia piirteitä. 
Moottoripyöräjengien elämäntavassa väki-
vallan uhka näyttelee selvästi suurempaa 
roolia kuin tavallisen kansalaisen arjessa.

Tolvanen ei esimerkiksi tiedä, mistä Vaa-
san aukion ammuskelu tarkkaan ottaen 
johtui. Hän uumoilee, että kyse saattoi ol-
la kostosta. Tai ehkä tilanne äkisti vain kuu-
meni, ja miehet katsoivat parhaaksi tarttua 
kättä pidempään.

”Ne kaverit eivät ole puheliaita. Tällä ker-
taa myös uhrit kiistivät olevansa asianomis-
tajia. Siinä sitä on hedelmällinen tilanne: 
mies, jonka läpi on ammuttu, kiistää ole-
vansa asianosainen.”

Hirvittää ajatella, mitä ohikulkijoille oli-
si voinut vilkkaalla aukiolla sattua. Yleen-
sä järjestäytyneet rikollisryhmät kuitenkin 
välttävät kajoamasta tavallisiin kaduntal-
laajiin. Niiden ei kannata herättää poliisin 
kiinnostusta turhan takia.

Kiihdytämme kohti pohjoista. Käpylä jää 
oikealle, siellä Tolvanen varttui aikuiseksi. 
Jotkut lapsuudenkavereista päätyivät lain 
varjoisammalle puolelle. Muutama heistä 
on jo kuollut viinaan ja huumeisiin.

”Pystyn hyvin ymmärtämään, mitä tämä 
kulttuuri on. Sitä ei tarvitse niin syvällisesti 
opetella”, Tolvanen sanoo.

Enempää rikosylikomisario ei halua levi-
tellä yksityisasioitaan lehden sivuille. Tol-

vasen toiveesta tähän juttuun ei kirjata edes 
hänen ikäänsä. Kyse on sekä periaatteesta 
että turvallisuudesta. Työ on tuonut rikosy-
likomisariolle myös vihamiehiä.

Vaikka autopommi tai moottoripyörä-
jengien tulitaistelut herättävät paljon huo-
miota, ne ovat ovat  kaukana tyypillisim-
mistä suomalaisesta väkivaltarikoksesta. 
Sellaisesta ei löydy aineksia lööppiin, kor-
keintaan surulliseen pikku-uutiseen.

 Muutaman matalan elementtitalon ry-
päs ja puolityhjä parkkipaikka Hirsi-
padontiellä Oulunkylässä.

”Oletteko te poliisista?” kysyy pihamaalle 
vaappuva lippalakkimies.

Kuusissakymmenissä oleva mies on ehti-
nyt hyvään vauhtiin jo näin aamupäivästä: 
kasvot ovat punakat, puhe sammaltaa.

Ei lippalakkimiehellä erityistä asiaa ole. 
Mutta hänkin on kuullut, mitä viime viikol-
la talossa tapahtui.

Miesremmi ryypiskeli iltapäivällä C-por-
taan viereisellä penkillä. Kahdelle miehis-
tä, kolmekymppiselle ja nelikymppiselle, 
tuli toraa. Tolvanen muistaa, että riidan syy 
taisi olla kaljamäyräkoira. Pukarit menivät 
selvittelemään välejään porraskäytävään.

Naapureiden hälyttämä poliisipartio löy-
si nelikymppisen miehen kuolleena kol-
mannen kerroksen porrastasanteelta. Mies 
oli menehtynyt ”tylppään väkivaltaan”, te-
räasetta ei siis käytetty.

Kolmikymppinen tavoitettiin uhrin vie-
restä kädet ja kengät verisinä.

Lippalakkimies muistaa tarjonneensa 
ryypyn porraskäytävään kuolleelle, vain 

muutama tunti ennen tappelua. ”Tuos-
sa penkillä istuttiin. Mulla oli viinaa, niin 
kun on nytkin.”

Autossa Tolvanen huomauttaa, että hä-
nen on aika ajoin hyvä pistäytyä tällaisissa 
paikoissa. ”Ettei totuus unohdu.”

Totuus on se, että oikea väkivalta ei lain-
kaan muistuta kesälomalaisten lukemien 
dekkarien tiheitä juonia. Useimmille meis-
tä väkivalta on pelkkää viihdettä, mutta syr-
jäytyneille miesalkoholisteille se merkitsee 
alinomaista hengenvaaraa.

Alkoholisoituneet, työelämästä pudon-
neet miehet tekevät useimmat väkivaltari-
kokset ja myös joutuvat niiden uhreiksi.

Kaava on yksinkertainen. Suomalainen 
henkirikos tehdään hetken mielijohteesta, 
pikaistuksissa, käteen osuneella teräaseel-
la. Osapuolet tuntevat toisensa ja ovat vah-
vassa humalassa. Tapahtumapaikka on jo-
ko tekijän tai uhrin asunto.

Poliisin näkökulmasta on lähinnä sattu-
manvaraista, kenestä ryyppyremmin jäse-
nestä tulee syyllinen ja kenestä uhri.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tut-
kija Martti Lehti on arvioinut, että keski-
ikäisen, työttömän miesalkoholistin riski 
joutua henkirikoksen tekijäksi tai uhriksi 
on vähintään kymmen-viisitoistakertainen 
muihin väestöryhmiin nähden.

Näin on ollut jo pitkään. Kuolema on ollut 
Suomessa tavallinen ryyppykaveri jo toista-
sataa vuotta, siis teollistumisesta lähtien.

Nyttemmin henkirikosten määrä on kas-
vanut etenkin maaseudulla Itä- ja Pohjois-
Suomessa. Etelä-Suomen kaupungeissa ti-
lanne on mennyt parempaan päin.

Tolvasen on vaikea pitää henkirikokseen 
syyllistyneitä ihmispetoina. Kuulustelut Pa-
silan poliisitalolla ovat aivan toisenlaisia 
kuin television poliisisarjojen kuulustelut, 
joissa tappajalla on tarkasti käsikirjoitetut 
syyt tekoonsa. Tosielämän suomalaistap-
paja muistaa vain, että päässä naksahti.

Vankimielisairaalan ylilääkärin Han-
nu Lauerman mukaan päässä naksahta-
miseen liittyy silmitön häpeän kokemus: 
toisen on kuoltava, koska se sanoi niin pa-
hasti. Väkivaltaan turvautuminen on vaih-
toehto sekoamisen tunteelle. Monet ovat 
jälkeenpäin pettyneitä, kun teko ei johta-
nutkaan mihinkään hyvään.

 K ivalterintie on vain parin minuutin 
ajomatkan päässä lippalakkimiehen 
kotimaisemista.

Nelikerroksisen talon pihalla kasvaa suu-
ria mäntyjä. Haalareihin sonnustautunut 
nuorukainen leikkaa nurmea talon pää-
dyssä.

Tolvanen tarkistaa osoitteen papereis-
taan, oikeassa paikassa ollaan.

Täällä poliisi kävi vasta kotikeikalla. Avio-
mies oli tökännyt baarista tullutta vaimoaan 
leipäveitsellä reiteen ja lyönyt tätä suulle. Po-
liisille aviomies kertoi kimpaantuneensa 
vaimon ryyppäämisestä. Mies ei omien sa-
nojensa mukaan ollut aikonut vahingoittaa 
vaimoaan, vaan vain pelotella tätä.

Viime vuonna poliisiin tietoon tulleissa 
perheväkivaltarikoksissa oli yli 4 100 eri uh-
ria. Tapauksissa toistuu Kivalterintien re-
septi: mies, nainen, mustasukkaisuus, al-
koholi ja teräase.

Vaikka poliisi selvittelee useammin pari-
suhdeväkivaltaa kunnan vuokra-asunnoissa 
kuin merenrantalukaaleissa, parisuhdeväki-
valta ei ole kiinni lompakon paksuudesta. 
Tolvanen sanoo, että yksityislääkärit paik-
kailevat monenlaisia ruhjeita.

”Vammat voivat olla vakaviakin, esimer-
kiksi poskiluun murtumisia. Me taas em-
me voi toimia ritsitietojen, vihjeiden pe-
rusteella.”

Usein perheväkivallan uhri vieläpä kiis-
tää olevansa uhri. Selittelyt menevät välillä 
mahdottomiksi: leipäveitsi putosi astiakaa-
pista ja upposi selkään.

Tolvanen puistelee päätään. ”Niissä tari-
noissa ruoanlaitto on vaarallista puuhaa.”

Hän kertoo koiranulkoiluttajista, jotka löy-
sivät toissa syksynä Lidlin muovikassin Mal-
min seurakuntatalon ja uimahallin välisestä 
puistikosta. Muovikassissa oli naisen pää.

Yhdenlaista parisuhdeväkivaltaa sekin. 
Murhasta tuomittu mies perusteli tekonsa 
pariskunnan riidalla. Tyttöystävä oli huito-
nut häntä haarukalla.

Tolvanen myöntää, ettei aina ymmärrä 
epäiltyjen ajatuksenjuoksua. Veritekonsa 
jälkeen mies kävi ilmoittautumassa itämai-
sen tanssin kurssille.

Seisomme keskellä Haagan tori -nimis-
tä katua Haagassa. Vuosi sitten turk-
kilaissyntyinen mies yllätti tässä las-

tenvaunuja työntäneen avovaimonsa ja löi 
naista parikymmentä kertaa puukolla.

Nainen menehtyi vammoihinsa Meilah-
den sairaalassa.

Perhe oli aiemmin kesällä ollut riitaisalla 
lomamatkalla entisessä kotimaassaan Tur-
kissa. Nainen oli palannut lapsensa kanssa 
konsulikyydillä Helsinkiin ja mennyt pää-
kaupunkiseudun turvakotiin.

”Tämä on sikäli poikkeuksellinen juttu, 
että tämä on tehty selvin päin ja erittäin 
raa’asti”, Tolvanen sanoo.

Kyse ei silti ollut kunniamurhasta, nais-
ta ei siis murhattu suvun kunnian vuoksi. 
Suomessa ei ole vielä tapahtunut ensim-
mäistäkään kunniamurhaa, Ruotsissa jo 
toistakymmentä.

Tappaja lähellä
▶ Kuolemaan johtava väkivalta on Suo-
messa useimmiten puolisoiden, sukulais-
ten tai tuttavien välistä. Suurin osa sekä 
tekijöistä että uhreista on miehiä.

Naisen surmaa useimmiten puoliso, 
ex-puoliso tai seurustelukumppani. Mies 
joutuu ystävän tai tuttavan uhriksi.

Kolme neljästä henkirikoksesta 
tehdään yksityisasunnoissa. Yli puolet 
naisuhreista surmataan omassa kodissa, 
miesuhreista joka kolmas.

Tekijöiden keski-ikä on 38 vuotta ja 
uhrien 41 vuotta. ▪

Lähde: Henkirikoskatsaus 1/2006

Tappavat riidat 
▶ Suomalaisten henkirikosten tavallisim-
mat motiivit ovat riita ryyppyporukassa, 
ongelmat parisuhteessa ja mustasukkai-
suus.

Taloudellista hyötyä tavoitellaan vain 
viidessätoista prosentissa henkirikoksia. 
Joka kymmenennessä tapauksessa motii-
vi liittyy mielenterveyden häiriöön.

Yleensä sekä tekijä että uhri ovat 
humalassa. Huumeiden vaikutuksen alai-
sena on rikoshetkellä vain joka kahdes-
kymmenes.

Nuorten henkirikollisuus on Suomessa 
samalla tasolla kuin muualla Euroopas-
sa. Myös nuorten henkirikokset liittyvät 
meillä alkoholin käyttöön. Neljä viidestä 
alle 21-vuotiaasta henkirikoksentekijästä 
on rikoshetkellä humalassa. ▪

Lähde: Henkirikoskatsaus 1/2006

Suomalainen henkirikos tehdään hetken mielijohteesta, 
pikaistuksissa, käteen osuneella teräaseella.

◼ Kivalterintiellä aviomies 
tökkäsi baarista tullutta vai-
moaan leipäveitsellä reiteen ja 
löi tätä suulle. Perheväkival-
tarikosten vakioainekset ovat 
mies, nainen, mustasukkai-
suus, alkoholi ja teräase.

◼ Ryyppyringin kesäinen il-
tapäivä päättyi surkeasti Hir-
sipadontiellä. Miehistä kaksi 
selvittelivät välejään porras-
käytävässä. Poliisi löysi van-
hemman miehistä kuoliaaksi 
hakattuna.

▶
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Kunniaväkivaltaan poliisi totuttelee 
meilläkin. Tolvanen on kätkenyt nuoria 
naisia turva-asuntoihin sosiaaliviranomais-
ten kanssa.

Mies ei aina ole parisuhteen väkivaltai-
sin osapuoli. Tolvanen tietää, että naisten 
väkivaltaisuudesta puhuminen herättää 
kiihkeitä tunteita. Kaikkien ei ole helppo 
myöntää, että naiset pystyvät raakuuksiin 
siinä missä miehet. Naiset tekevät noin 40 
prosenttia poliisin kirjaamista, puolisoon 
kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä.

Naisten väkivaltaisuudesta puhumisen vai-
keus kävi selvästi ilmi pari vuotta sitten, kun 
Ensi- ja turvakotien liitto käynnisteli Vaiettu 
naiseus -projektiaan. Jopa monet naispuoli-
set kansanedustajat vastustivat hanketta.

Liitosta vastattiin arvostelijoille, ettei 
projektin tarkoitus ole vähätellä naisten 
kärsimyksiä väkivallan uhreina, vaan aut-
taa väkivaltaisia naisia. Eniten apua ovat 
kaivanneet naiset, jotka ovat pahoinpidel-
leet miehiään rajusti, usein jotakin välinet-
tä käyttäen.

Projektia vetävä Hannele Törrönen on 
huomannut, että naisten kohdalla itse vä-
kivallanteot helposti unohdetaan ja sotkeu-
dutaan selittelyihin. Äitien on esimerkiksi 
väitetty pahoinpitelevän lapsiaan, koska he 

ovat väsyneitä. Mutta jos väkivallan syy olisi 
väsymys, väkivalta loppuisi lepäämällä.

 Paluumatka on jo alkanut. Tolvanen 
puhuu nyt siitä, että ronskeimman-
kin poliisin on vaikea pysytellä viileä-

nä väkivaltarikoksissa, jotka koskettavat ta-
valla tai toisella lapsia.

Hän muistaa erään raa’an tapon tutkin-
nan yhteydessä puhutetun 13–14-vuotiaan 
tytön. Ikänsä vuoksi tyttö ei ollut rikosoi-
keudellisessa vastuussa, mutta häntä kuu-
lusteltiin tapahtumien selvittämiseksi. 
Tyttö sanoi kuulustelijalle, että tämä oli 
ensimmäinen aikuinen, jolla oli ollut ai-
kaa kuunnella häntä.

”Jos poliisi on ensimmäinen aikuinen, 
jolla on lapselle aikaa, jokin on mennyt 
pieleen”, Tolvanen sanoo.

Rikostutkijoiden on kuitenkin osattava 
jättää raskaat asiat työpaikalle. Lasten pitkä-
jänteinen auttaminen kuuluu vanhemmille 
ja sosiaaliviranomaisille, ei poliisille.

Henkirikoksiin syyllistyneet nuoret ovat 
usein rikkinäisistä kodeista, joissa on koet-
tu väkivaltaa tai päihdeongelmia. Kaikilla 
väkivaltarikollisilla ei silti ole vaikeaa ko-
titaustaa.

Poliisin tietoon tuli viime vuonna 150 alle 

esikouluikäisiin lapsiin kohdistunutta vä-
kivaltarikosta. Tolvanen pitää lukua vain 
jäävuoren huippuna.

Pelkkä epäily lapsen pahoinpitelystä riit-
tää päätökseen osastohoidosta. Näin var-
mistetaan lapsen turvallisuus ja perusteel-
liset tutkimukset. Vanhemmat eivät yleensä 
kerro, mitä lapselle tarkkaan ottaen on ta-
pahtunut. Lasten pahoinpitelyistä noin 
puolet on isien ja puolet äitien tekemiä. 

Tolvanen on ollut mukana kehittämässä 
viranomaisten yhteistyötä lapsiin kohdis-
tuneiden väkivaltatapauksien yhteydessä. 
Terveydenhuolto vastaa vammojen tutki-
misesta ja hoidosta, poliisi rikostutkinnas-
ta, lastensuojelu lapsen turvallisuudesta ja 
perheen tukemisesta.

Lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen 
määrä on kaksinkertaistunut kymmenen 
vuoden aikana. Viime vuonna poliisi kir-
jasi noin 950 lapsiin kohdistunutta hyväk-
sikäyttörikosta. Helsingin väkivaltarikos-
yksiköllä on oma projektinsa pedofi ilien 
pyydystämiseksi.

Lastentautien erikoislääkäri Sarimari Tu-
pola Lastenklinikalta on työssään nähnyt, 
että joskus lapset kärsivät vanhempien tie-
tämättömyydestä. Neuvolat ovat jakaneet 
maaliskuusta lähtien opaslehtistä Käsitte-

le varoen. Sen viesti on yksinkertainen: jos 
vanhempi suutuspäissään ravistelee vau-
vaa, seuraukset ovat kohtalokkaat.

 P ian Hartwall Areenan jälkeen Tolva-
nen pysäyttää auton lähelle Ilmalan 
seisaketta. Aidan vieressä on joku-

nen pieni kuusi, kiskot kulkevat niiden ta-
kana.

Täältä radan varresta väkivaltarikosyksi-
kön etsivät ovat joutuneet keräilemään ruu-
miinkappaleita. Tolvanen muistaa junan 
alle astuneen miehen karun jäähyväisvies-
tin. Mies sanoi lähtevänsä matkalle.

Tolvanen haluaa muistuttaa, että omaan 
itseen suunnattu väkivalta on meillä yhä vä-
kivallan lajeista tappavinta. Suomessa teh-
dään tuhat itsemurhaa vuodessa, Helsin-
gissä 120.

Joskus panee vihaksi, silloin kun vaina-
jan on löytänyt koulusta tuleva lapsi.

”Lasten elämä menee sekaisin jo siitä, 
että isä tai äiti kuolee. Sitten heidän pitää 
omin silmin nähdä äiti tai isä hirressä leuan-
vetotangossa. Mutta ehkä sellaisessa tilan-
teessa ei jaksa ajatella niin pitkälle.”

Palaamme Toyotaan. Hetken päästä 
kaarramme Pasilanraitiolle, jonka päässä 
sijaitsee Pasilan poliisitalo. Tolvanen jättää 
auton poliisitalon eteen.

Tolvanen tähdentää vielä, että olemme 
kaupunkikierroksellamme puhuneet vain 
väkivallan ääripäästä. Useimmat tapaukset 
eivät ole näin rankkoja.

Itse asiassa henkirikosten määrä on use-
amman vuoden ajan laskenut. Kummalli-
sinta tilanteessa on se, että lasku kohdistuu 
ongelmaryhmään, miesalkoholisteihin. 
Tutkijat eivät tiedä kehityksen syytä.

Toistaiseksi juuri syrjäytyneiden ja alko-
holisoituneiden miesten keskinäinen väki-
valta pitää meitä henkirikosten kärkimaa-
na Länsi-Euroopassa.

Vaikka henkirikosten määrä on laske-
nut, pahoinpitelyrikosten määrä kasvaa 
koko ajan. Vuonna 1995 kirjattiin 22 000 
pahoinpitelyrikosta. Viime vuonna niitä 
tilastoitiin 30 500. Useimmat niistä olivat 
kaikeksi onneksi lieviä pahoinpitelyjä. 

Kaikki asiantuntijat eivät liioin usko 
usein kuultuun väitteeseen väkivallan raa-
istumisesta. Esimerkiksi YK:n yhteydessä 
toimivan Euroopan kriminaalipoliittisen 
instituutin HEUNIn johtajan Kauko Aro-
maan mukaan kyse on lähinnä väkivallan 
muuttuvista muodoista. Jos jokin trendi 
raaistumisesta löytyy, se on Aromaan mie-

lestä laskeva, koska väkivaltaan kuolleiden 
määrä laskee.

Vaikka tavallisen kansalaisen riski jou-
tua väkivallan uhriksi on pieni, liian moni 
meistä joutuu silti kohtaamaan nyrkin tai 
puukon.

Tolvanen on huolestunut varsinkin ri-
koksenuusijoista. Hänen mielestään osaa 
väkivaltarikollisista pitäisi valvoa parem-
min, jotta he eivät toistaisi tekojaan pian 
vankilasta vapauduttuaan.

Tolvanen myöntää, ettei kaikkea väkivaltaa 
voida mitenkään estää. Mutta osa olisi var-
masti estettävissä – jos vain tahtoa löytyy.

Tolvanen näkee kolme keinoa ylitse mui-
den:

”Jos alkoholin humalahakuista kulutusta 
saataisiin vähennettyä, se vähentäisi myös 
väkivaltaa.”

”Mielenterveysongelmaisten väkivallan-
teot vähenisivät, jos hoito olisi kattavam-
paa ja tehokkaampaa.”

”Kolmas tärkeä asia on väkivaltaviihteen 
tarjoamiin malleihin puuttuminen.”

Tämä on poliisin näkemys, mutta samois-
ta keinoista puhuvat myös monet muut tätä 
juttua varten haastatellut asiantuntijat.

Lopulta kyse on siitä, miten paljon olemme 
valmiita maksamaan yhteiskunnallisen eri-

arvoisuuden vähentämisestä. Syrjäytyneiden 
alkoholinkäyttöön puuttuminen ja mielen-
terveyspalveluiden tehostaminen maksavat 
paljon enemmän kuin juhlavien tavoitteiden 
kirjaaminen hallitusohjelmaan.

Mutta väkivalta tulee kalliiksi sekin, vaik-
ka sille on vaikea laskea tarkkaa hintaa. Vä-
kivalta koskettaa uhrien lisäksi myös omai-
sia ja läheisiä sekä kasvattaa kansalaisten 
turvattomuuden tunteita.

Kenties päättäjien kannattaisi edes tässä 
asiassa jättää kustannustehokkuuden mu-
rehtiminen sikseen. Väkivaltaluvuissamme 
on yhä murehtimista riittämiin. SK
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Nyrkit ja leipäveitset
▶ Nelisenkymmentä prosenttia henkiri-
koksista tehdään teräaseella. Tavallisin 
teräase on keittiöveitsi tai puukko.

Lähes joka viides henkirikos tehdään 
paljain käsin, lyömällä ja potkimalla.

Ampuma-asetta käytetään vajaassa 
viidenneksessä henkirikoksista. Noin 
puolet aseista on luvattomia. ▪

Lähde: Henkirikoskatsaus 1/2006

Miten paljon olemme valmiita maksamaan 
yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämisestä?

◼ Väkivaltarikosyksikön etsivät ovat 
joutuneet keräilemään ruumiinkappa-
leita junaradan varresta Ilmalasta.  


