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Fritz Langin elokuva M – kaupunki etsii murhaajaa (1931) kiteyttää
murhaan liittyviä trendejä Napo
leonin ajalta 1960-luvulle. Yksi
löllinen väkivalta oli yhä harvinai
sempaa, mutta se keskittyi kaupun
keihin ja kauhistutti kasvottomuu
dellaan. Kieroutuneet sarjamurhat,
ventovieraiden ryöstöt ja alamaail
man jengien väkivallanteot teki
vät olosta turvattoman. Intohimo
rikoksia ja näkyvämmäksi muut
tunutta parisuhdeväkivaltaa suuri
yleisö sen sijaan intuitiivisesti ym
märsi. Poliisi käytti rikosten selvit
tämisessä uutta teknologiaa sekä
vaali kuria ja järjestystä ojentamal
la työväestöä. Kaupungit valaistiin
kaasulampuilla ja turhautunut
ta nuorisoa ohjattiin urheilun pii
riin. Suhde kipuun oli irrottau
tunut kristillisestä kärsimykses
sä puhdistautumisesta, lisäksi oli
ryhdytty käyttämään anestesiaa ja
aspiriinia. Tilastojen ja ilmapiirin
ristiriitaa siis selittää poliittisten,
kulttuuristen, sosiaalisten ja de
mografisten tekijöiden monimut
kainen vuorovaikutus.
Historiallisen kriminologian
professori Pieter Spierenburg Rot
terdamin
Erasmus-yliopistosta
omaksuu tämän näkökulman hen
kirikoksiin Euroopassa. Hän on
nimekäs asiantuntija alalla, jon
ka tutkiminen pääsi vauhtiin vasta
1980-luvulla. Perusajatuksena on,
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että rikosten tarkasteleminen pit
källä aikavälillä suhteessa kulloi
siinkin olosuhteisiin nostaa esiin
yhteiskunnallisen muutoksen ja se
littää ilmiön vaihtelua. Hengenriis
ton tapauksessa lähdetään siitä, että
toisen ihmisen tappamisella on ai
na vahva vaikutus osallisiin, niin te
kijöihin kuin todistajiinkin (uhris
ta puhumattakaan). Tapahtuman
seuraukset kertovat kulttuurista,
sukupuolten keskinäisistä suhteis
ta ja yhteiskunnan valtarakenteis
ta. Tarkastelua syventää sosiologi
nen ote.
Spierenburg aloittaa keskiajas
ta, jolloin valtion rakenteiden as
teittainen kehitys teki yksityisasias
ta julkista järjestystä uhkaavan ri
koksen. Tuolloin soturieliitit alkoi
vat taipua institutionalisoituvan
väkivallan monopolin edessä, ja
tietoja henkirikoksista ryhdyttiin
kirjaamaan. Yksinkertaisessa kaa
viossa Spierenburg tiivistää niiden
määrällisen muutoksen seitsemän
vuosisadan kuluessa. 1300-luvul
ta 1500-luvun puoliväliin saakka
Euroopassa riistettiin henki keski
määrin 35 ihmiseltä 100 000 asu
kasta kohti vuodessa. Joissakin
kaupungeissa luku oli moninker
tainen. Tätä seurasi roima ja ta
sainen pudotus, joka parissasadas
sa vuodessa laski luvun viiteen ja
1900-luvun puolivälin jälkeen alle
yhden. Tämän jälkeen murhien ja
tappojen suhteellinen määrä alkoi
taas kasvaa.
Selitystä haetaan tarkastelemal
la sukupuolta, ikää ja sosiaaliluok
kaa sekä tehtyjen henkirikosten
tyyppiä poliittisen, kulttuurisen ja
demografisen kehityksen konteks
tissa. Etnis-kulttuurinen tausta ja
rotu ovat Euroopassa merkinneet
selvästi vähemmän kuin Yhdys
valloissa, kristittyjen ja juutalais

ten välisiä jännitteitä lukuun otta
matta. Muutos on edennyt rituaali
suudesta instrumentaalisuuteen ja
impulsiivisuudesta suunnitelmalli
suuteen. Kirjassa esitellään tilasto
tietoa myös alueellisesti, erityises
ti Britanniasta, Hollannista ja Sak
sasta – sekä jonkin verran Suomes
ta, Heikki Ylikankaan tutkimuksiin
nojautuen. Havainnollinen nume
roiden vertailu osoittaa paneutu
neisuutta, joskin se on paikoitellen
kuivakasta.
Kunnia on esimerkki vahvas
ti sukupuoleen sitoutuvasta motii
vista tappaa toinen ihminen. Mikä
miehelle oli kunniakasta, oli nai
selle häpeällistä. Jako säilyi pit
kään, eikä naisten väkivallantekoi
hin suhtauduttu johdonmukaises
ti suhteessa miesten toimiin. Kun
niallinen nainen oli siveä, hiljainen
ja passiivinen. Ennen kaikkea hän
oli riippuvainen miehestä – jon
ka ihanteita olivat fyysinen kyvyk
kyys, urheus ja hanakkuus tarttua
väkivaltaan kunnian puolustami
seksi. Naisen oli kuitenkin kannet
tava vastuu omasta käytöksestään,
mikä tarkoitti kaikkien pahojen
puheiden välttämistä. Raiskatuksi
joutuminen oli tavaton häpeä, oli
han sekin avioliiton ulkopuolista
– siis tuomittavaa – seksiä, johon
tekijä oli jotenkin provosoitunut.
Tämän ”omaisuusajattelun” ja us
konnollisen moralismin vaikutus
valta näkyy muun muassa siinä, et
tä raiskaus määriteltiin rikokseksi
vasta modernissa kansallisvaltios
sa ja aviomies sai raiskata vaimonsa
Suomessakin vuoteen 1994 saakka.
Lapsenmurhasta syytettyjen määrä
väheni saman kehityksen myötä ja
syytettyjen profiili muuttui. Mo
raalinen tuomio avioliiton ulko
puolisesta seksistä menetti mer
kitystään, riskiryhmään kuuluva

palvelusväki hupeni, abortti lail
listettiin, ehkäisypilleri keksittiin
ja avoliitot yleistyivät. Köyhyyden
ja alisteisen aseman sijasta lapsen
murha alkoi yhdistyä hulluuteen.
Kunnia piti säilyttää suhteis
sa sekä vertaisiin että alamaisiin.
Jälkimmäisiä eliitin sopi kohdella
hyvinkin kovakouraisesti rangais
tusta pelkäämättä ja omat palveli
jat saattoi määrätä sijaiskärsijöik
si. Varsinkin yläluokkaisille nuo
rille miehille väkivalta oli keskiai
kaisissa kaupungeissa elämäntapa,
jopa viihdettä, kun muut mittelivät
lähinnä työasioissa. Kunniaan liit
tyvä väkivalta oli oikeutettua ritu
aalein ja normein koodatun sään
telyn puitteissa. ”Kunniamurhien”
kriminalisointi käynnistyi vasta
1500-luvun puolivälissä, kun kau
punkien ja maa-alueiden hallitsi
jat halusivat järjestystä. Verikostoa
alettiin kitkeä pakottamalla tappa
jan ja uhrin omaiset sovittelurat
kaisuihin. Näissä kohtaamisissa ri
tuaaliset elementit – suudelmat, kä
denpuristukset ja Ruotsi–Suomes
sa ”verirahat” – korvasivat koston
ja vahvistivat tasaveroisuuden ja
rauhan. Ritualisoiminen huipentui
kaksintaistelussa, joka yleistyi veri
koston jälkeen.
Henkirikoksista rangaistiin ylei
sesti jo 1600-luvun puolivälissä.
Armo oli ollut kuninkaallinen yk
sinoikeus, jota hallitsija oli käyt
tänyt yhtenä välineenä maallistu
van valtion aseman lujittamisessa.
Vahvistuvassa valtiossa ratkaisut
tehtiin yhä useammin tuomiois
tuimessa. Järjestelmällinen oikeus
käytäntö edisti yhteiskuntarauhaa,
johon kirkko oli patistanut. Val
tion pakko laajeni kokonaisvaltai
sempaan veronkantoon ja armeija
palvelukseen. Samalla kehittyi kan
salaisten ja territorion hallinnassa

välttämätön väline, tilastotoimi, jo
ta Spierenburg ei erittele, mutta jo
ta hän käyttää vakuuttavasti. Kuilu
virallisten ja kansanomaisten ”rei
luuden” ja ”kunniallisuuden” kä
sitysten välillä leveni. Itsemurha
lakkasi olemasta rikos 1700-luvul
la, mutta sitä pidettiin yhä häpeäl
lisenä ja kunniattomana. Itseltään
hengen riistäneiden määrä ylitti as
teittain muiden tekemien veriteko
jen määrän kaikissa tarkastelluissa
maissa.
Samaan aikaan uudistui käsitys
maskuliinisuudesta ja kunniasta.
Kunnia miellettiin nyt henkisem
mäksi ja yksityisemmäksi asiak
si. Valistusajattelu vaikutti suures
ti tähän pasifikaatioon, joka kos
ki erityisesti yläluokkaisia miehiä.
Järki voitti brutaalin voiman ja si
vistys korostui kyvykkyyden mit
tana. Valistuksen ihanteita seura
ten kunnia myös demokratisoitui,
kun rehellinen kansalainen korvasi
prinssin esikuvana. Kriminalisoin
nin lisäksi aatemaailman muutok
sesta seurannut miesten impulsii
visen aggressiotason lasku, vahvis
tuvan valtion rauhoittava vaikutus
eliitteihin ja tarve kontrolloida kas
vavia kaupunkeja olivat osia siinä
monimutkaisessa, keskinäisriip
puvaisessa vyyhdessä, jonka vai
kutuksesta murhat ja tapot Euroo
passa vähenivät.
Spierenburg käsittelee vakuut
tavasti myös alueellisia eroja mo
nissa mittakaavoissa. Seitsemän
vuosisadan aikana ihmisiä on ta
pettu hetken mielijohteesta siel
lä, missä on viinaa, seksiä, rahaa
ja äärimmäisiä tunteita: tavernois
sa, peliluolissa ja ilotaloissa. His
toriikeissa, pöytäkirjoissa, kerto
muksissa ja balladeissa erottuvat
myös tienvarret ja risteykset, jot
ka viittaavat sekä henkirikosten

välineellisyyteen että paikan tar
joamaan tukeen. Kaksintaisteluja
käytiin kaupungeissa, väkivaltaiset
ryöstöt ja kylätappelut luonnehti
vat maaseutua. Kaupunkien ja val
tioiden verisiä marginaaleja olivat
muurien reunustat ja rajaseudut –
liikkuvan ja syrjäytyneen väen pe
rifeeriset solmukohdat, joissa kes
kushallinnon ote oli suhteellises
ti heikko. Koko Euroopan mitta
kaavassa rauhallisinta oli Länsi- ja
Keski-Euroopassa, joiden imperiu
mit ulkoistivat väkivaltaa muihin
maanosiin erityisesti 1800-luvulla.
Murhanhimoisempia oltiin tuol
loin eurooppalaisen vallan perife
riassa, vyöhykkeellä Irlannista Vä
limeren piirin kautta Balkanille ja
itäisen Euroopan poikki Suomeen.
Sata vuotta myöhemmin henkiri
kosten ydinalueeksi olivat nous
seet suurimmat metropolit, jotka
muodostivat uudenlaisen verkos
ton eurooppalaisen murhan kar
talle. Globalisaation kiihdyttämä
ihmisten liikkuvuus yli valtioiden
rajojen muokkasi tilannetta siten,
että tekijän kansalaisuus ja rikok
sen paikka korreloivat keskenään
yhä harvemmin.
Vuonna 1970 alkaneella jaksolla
eurooppalaisen henkirikoksen his
torian trendit ovat muutenkin kei
kahtaneet päälaelleen. Henkirikos
ten väkilukuun suhteutettu määrä
nousi tilastollisesti merkitseväs
ti muutamassa vuosikymmenes
sä kaikissa tarkastellussa 17 maas
sa. Keskiaikaan verrattuna ajanjak
so on veretön, mutta henkirikos
ten rakenteen muutos on tärkeä.
Kun 1960-luvulla hengestään pää
si keskimäärin 0,7 ihmistä kutakin
100 000 asukasta kohden, 2000-lu
vun alkuvuosina luku oli 1,2. Lisäk
si vakavien väkivallantekojen uh
reista yhä useampi jää eloon, kos
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ka hoito on aikaisempaa parempaa,
viestintäverkko tehokas ja hoito
paikkoja tiheämmässä. Spieren
burg toteaa, että osaa lisäyksestä
selittää herkkyys ilmoittaa väkival
lasta, mutta osa kasvusta heijastaa
todellista muutosta yhteiskunnan
rakenteissa ja käyttäytymisessä.
Yksi esimerkki on henkirikosten
ammattimaistuminen ja yhä suo
rempi liittyminen globaaliin huu
mekauppaan ja muuhun rikolli
suuteen. Spierenburgin mielestä tä
män merkitystä aliarvioidaan tut
kimuksessa.
Muutosta käyttäytymisessä ha
vainnollistaa kunnian käsitteen ja
siihen liittyvien rituaalien paluu.
Tämä ilmenee esimerkiksi Rans
kassa maahanmuuttajien lähiöis
sä, joissa nuoret miehet kiinnitty
vät ”kunnioituksen” koodistoon.
Syntynyttä uutta territoriaalisuutta
ruokkii kaupunkien etnis-kulttuu
rinen eriytyminen. Samat ilmiöt
tunnetaan Yhdysvaltain vanhojen
teollisuuskeskusten väkivaltaisista
sisäkaupungeista ja katukulttuurin
symboliikasta. Harmittavaa on, et
tä Spierenburg sivuuttaa nämä yh
täläisyydet, vaikka korostaakin glo
balisoitumista yhtenä muutoksen
selittäjänä. Entiset sosialistimaat
kin mainitaan vain ohimennen.
Spierenburg pitää monisyisen
aiheensa ja pitkän ajanjakson koos
sa taidokkaasti läpi kirjan. Etene
minen on johdonmukaista ja luki
ja ymmärtää yleisten yhteiskunnal
listen prosessien ja henkirikosten
muuttuvan suhteen. Kansalais
ten kyltymätöntä kiinnostusta ve
ritekoihin sivutaan, mutta histo
riallisilla esimerkeillä ei mässäillä
vaan tutkija käyttää niitä neutraa
listi asiansa havainnollistamiseen.
Sen sijaan lyhyet päätelmät ovat
hienoinen pettymys, koska ”sivi

58

t i e t e e s s ä ta pa h t u u 7 / 2 0 0 9

lisoitumisen” teoreettisista ulot
tuvuuksista sekä niiden suhteesta
henkirikosten rituaalisuuteen, im
pulsiivisuuteen, välineellisyyteen
ja suunnitelmallisuuteen olisin lu
kenut enemmänkin. Viime vuosi
na kuohuttaneita kunniamurhia,
joissa miespuolinen sukulainen
tappaa perheelle häpeää aiheutta
neen naisen, ei käsitellä. Toteamuk
set murhan uudesta ”valtion rajat
ylittävästä luonteesta” yhdentyväs
sä Euroopassa ja valtion merkityk
sen heikkenemisestä globalisaation
kontekstissa olisivat ansainneet sy
vällisempää huomiota, koska mo
dernin valtion kehittymisen ja hen
kirikoksen suhde on käsitelty kir
jassa niin ansiokkaasti.
Kirjoittaja on kulttuurimaantieteen
professori Helsingin yliopistossa, tiedetoimittaja ja Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutkimusjohtaja.

Nuoren luonnontutkijan
käänteentekevä
purjehdus
Anto Leikola
Charles Darwin: Beaglen matka.
Suomentanut Pertti Ranta. Edita
2008.
Charles Darwinin Beaglen matka
on epäilemättä maailman kuului
simpia matkakirjoja. Alkuaan kir
ja on kapteeni Robert FitzRoyn toi
mittaman teoksen Narrative of the
surveying voyages of His Majesty’s
Shipe Adventure and Beagle kol
mas osa, joka vielä samana vuon
na 1839 ilmestyi uudelleen nimellä
Journal of Researches into the geol-

ogy and natural history of the various countries visited by H. M. S. Beagle. Se ei tietenkään olisi noussut sa
maan kuuluisuuteen, ellei Darwin
pari vuosikymmentä myöhem
min olisi julkaissut Lajien syntyä ja
aiheuttanut sillä yhtä, ei vain luon
nontieteen vaan yleisemminkin,
aatehistorian suurimmista vallan
kumouksista. Paradoksaalista kyl
läkin, juuri ”darwinismi” ja siitä
käydyt taistelut ovat pitäneet myös
Darwinin matkakirjaa näkyvissä,
vaikka Beaglen matkassa ei sinänsä
ole viittaustakaan evoluutioteori
aan. Ei ole edes varmaa, mikä mat
kassa oikeastaan antoi alkusysäyk
sen Darwinin mullistaville ajatuk
sille. Matkakirja ei jäänyt aikanaan
unohduksiin, siitä ilmestyi uusi lai
tos vuonna 1845 ja Lajien synnyn
ilmestyessä syksyllä 1859 oli pai
noksia kertynyt jo parikymmentä.
Myöhempien painosten tarkkaa
määrää ei tienne kukaan, mutta ai
nakin parisataa niitä on ilmestynyt.
Käännöksiäkin on kertynyt, en
simmäinen Saksassa vuonna 1844
(jo J. V. Snellman muuten viittasi
eräässä kirjoituksessaan siinä esi
tettyyn teoriaan koralliriutoista!).
Darwinin kuolemaan mennessä
vuonna 1882 kirja oli käännetty
myös ranskaksi, italiaksi, venäjäksi,
ruotsiksi ja tanskaksi. Myöhemmin
seurasi monia muitakin käännök
siä. Vihdoin Darwinin 200-vuotis
juhlavuoden kynnyksellä vuonna
2008 ilmestyi tämä suomalainen
kin käännös, joskin vuonna 1924
kirjasta ilmestyi vajaan 60 sivun pi
tuinen lyhennelmä Kustannusyh
tiö Kirjan ilmeisesti lähinnä nuo
risolle suunnatussa sarjassa ”Mat
koja ja seikkailuja”.
Se, että Edita on ottanut Dar
winin matkakirjan julkaistakseen,
on kulttuuriteko jos mikä, ja jäl

