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Big Maple Leaf – Berliinin kolikko-ryöstö
Maanantaina 27.03.2017 aamuyöllä tapahtui Berliinissä paljon huomiota herättänyt kolikko-ryöstö. 
Tapahtumapaikka oli Bodemuseon rahakabinetti, jossa parhaillaan pidetään näyttelyä: ”Kunst prägt Geld –
Muse Macht Moneten”.
Bodemuseo sijaitsee keskellä Berliiniä, Spreejoen kahden haaran ympäröimässä  museokompleksissa.  
1900-luvun alussa rakennetun museosaaren tunnetuin kohde on legendaarinen Pergamonmuseo.

 
Ryöstön kohde oli 100 kiloa painava kanadalainen kultakolikko, lempinimeltään ”Big Maple Leaf”, 
nimellisarvoltaan 1.000.000 Canadan Dollaria josta lyötiin vain viisi kappaletta. Yhden omistaa Queen 
Elizabeth II., kaksi kappaletta menivät Dubain Emiirille. Varastetun kolikon omistaja on tai oli 
Düsseldorfilainen kiinteistösijoittaja ja taidekeräilijä. Tämän hetken kultahinnan mukaan kolikon 
materiaaliarvo on noin 3.7 miljoona euroa, varsinainen kuranttikolikko siis. Vähäksi aikaa vuonna 2007 
tehty kolikko ansaitsi maailman suurimman kolikon tittelin, ohittamalla vuonna 2004 lyödyn itävaltalaisen 
”Big Phil”-kolikon (Wienin filharmonisen orkesterin mukaan), tuo 100 000:n euron kolikko painaa 31,103 
kg.
Vuonna 2012 australialainen Mint of Perth kuitenkin otti uuden ennätyksen haltuunsa 1000 kiloa painavalla
”Red Kangoroo”-kolikolla, nimellisarvoltaan 1.000.000 Australian dollaria. Näiden bullion-kolikoiden 
numismaattisesta keräilyarvosta voi tietysti keskustella, mutta mainosarvo valmistajille ja omistajille on 
kiistaton tosiasia. Missä vain tällaiset kolikot ovat esillä, syntyy laajaa kiinnostusta mediassa ja yleisössä.
Berliinin rosvot pärjäsivät tavallisilla työkaluilla: tikapuut, kirves, kottikärryt ja köysi. Hetki oli valittu 
maanantai-aamuyöksi, koska museot ovat maanantaina suljettu ja S-Bahnin raitioliikenne pitää silloin 
puolen tunnin paussin. Vaikka museosaari sijaitse keskellä kaupunkia on aamuyö varsin hiljainen hetki. 
Naapurustossa sijaitsevat vain ministeriöt ja muita virastoja.



Tikapuiden avulla tekijät kiipesivät ratapihalta ikkunan läpi turvallisuus-henkilökunnan pukuhuoneeseen ja 
sieltä noin 100 metrin päässä, yhtä kerrosta alempana sijaitsevaan rahakabinetin näyttelytilaan. 
Luodinkestävä suojavitriini saatiin kirveen voimalla murrettua ja kolikko kannettiin ikkunan kautta alas 
ratapihalle. Kottikärryillä työnettiin saalis ratapihaa pitkin Monbijou-puiston yli kulkevalle raitiotiesillalle. 
Sieltä laskettiin miehet ja kolikko köyden avulla puiston parkkipaikalle, jossa pakoauto odotti. Löydettyjen 
kultajälkien perusteella kolikko on todennäköisesti pudonnut asvalttiin, joka on jättänyt melkoisen 
reunavian kolikkoon. Kappaletta ei siis kannata tarjota Hyvinkään Seudun Numismaatikoille 
huutokaupattavaksi koska meidän Timo luokittelee kolikon kunnon varmuudella pahan rv:n mukaisesti.
Jutun kirjoitushetkellä (2.4.2017) poliisilla ei ole vielä parempia johtolankoja kuin hyväkuntoiset tikapuut ja 
kottikärryt, sekä ehkä pakoautona käytetty palanut mersu. Oliko roistoilla vain onnea, että hälytyslaitteet ja
valvontakamera (rakennustyön vuoksi) eivät reagoineet, vai oliko apuvoimia henkilökunnan puolelta? Oliko 
toimeksiantaja varakas numismaatikko, jolta juuri tämä kolikko puutuu kokoelmasta vai tuliko kopla 
hakemaan yksinkertaisesti vain jalometallia, jää tällä hetkellä arvoitukseksi. Kulta on kuitenkin erittäin 
puhdasta 99,999%, joka asiantuntijoiden mukaan tekee mahdottomaksi jäljittää kullan alkuperä, mikäli 
kolikko ilmesty vaikka harkkomuodossa markkinoille. Määrästä voisi lyödä esimerkiksi 26392 kappaletta 
1926 vuoden 100 markan kolikkoja tai 12346 kpl 1000 euron Sibeliuksia. 
Bodemuseolle tämä oli ensimmäinen murtovarkaus yli sadan vuoden historiassa. Toki vuonna 1909 
Bodemuseoon integroitu Preussin kuninkaan rahakabinetti (vanhin inventaariolista vuodelta 1649) koki 
ryöstön vuonna 1718. Silloin hovin linnanvouti Valentin Runcken ja hovin kaluseppä Daniel Stieffen 
kevensivät kuningas Friedrich Wilhelm I. rahakokoelmaa ja jäivät kiinni kultakolikoiden myynnin yrityksestä.
Heidät teloitettiin sekä teilattiin neljään osaan julkisella paikalla.

Bodemuseon rahakabinettista löytyy noin 500.000 kohdetta ja se omistaa yhden maailman suurimmista 
kokoelmista. Numismaatikoille se on ehdoton matkakohde Berliinissä. Entisenä Berliiniläisenä suosittelen 
vierailua lämpimästi. Tässä pari kohdetta museon laajasta valikoimasta.

   
Rahakabinetin kellarivarasto.          Ruotsin 100 Daler 1666                      Venäjän 2 ruplaa 1723 Peter I. 



Kokoelmaan voi tutustua virtuaalikatalogissa osoitteella: http://ww2.smb.museum/ikmk/index.php?
lang=en

Berliinin murtovarkaus ei ole ainoa museoihin kohdistunut raharyöstö tällä vuosikymmenellä.
Lokakuussa 2010 ryöstettiin Tübingenin Yliopiston museosta 44 kultaista ja hopeista antiikkiajan kolikkoa 
(500 eK – 300 jK) arvoltaan 150-200000 euroa. 
Huhtikuussa 2012 varastettiin Münsterin läänimuseon näyttelystä 40 kultaisia kolikkoa, osa vuonna 1956 
löydetystä 65 kolikon rahakätköstä. 
Kesäkuussa 2012 Göttingenin kaupunkimuseosta häipyi 18 kpl. keskiajan kultakolikkoa 1400-1500 luvuilta, 
arvoltaan noin 65000 euroa.
Elokuussa 2016 paljastui arvokolikkojen ryöstö Leipzigin kaupunkimuseossa. Valpas numismaatikko 
huomasi nettihuutokaupassa myynti-ilmoituksen erittäin harvinaisesta kolikosta, jonka piti olla ainoastaan 
museon kokoelmassa. Inventaario museon 25000 kpl. rahakohteisiin näytti 570 kolikon hävikin, arvoltaan 
noin 350000 euroa.  
Lähteet: DPA, Der Tagesspiegel, Handelsblatt, Die Welt, BTN, webside Muenzkabinett Berlin


