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MIKÄ ON VÄÄRENNÖS?

• Väärennös on yleensä hyötymistarkoituksessa 
tehty jäljitelmä, jonka tarkoitus on luoda 
valheellinen vaikutelma tuotteen alkuperästä 
tai sisällöstä.

• Jos alkuperäinen ja siitä tehty kopio on 
mahdollista sekoittaa toisiinsa, joko 
myyntiketjun ensimmäisessä tai myöhemmissä 
vaiheissa, on kyseessä väärennös.

• Väärennöksien valmistaminen on laitonta (ei 
tosin Kiinassa).

• Väärennöksien myyminen aitona on laitonta.



MIKÄ ON KOPIO?

• Kopio termiä voidaan käyttää, jos kolikossa on selkeä 
merkintä, esimerkiksi ”COPY”.

• Kopio-merkinnän voi tehdä myös jälkikäteen esimerkiksi 
kultasepän liikkeessä.

• Laillisia kopioita ovat esimerkiksi museoiden 
valmistuttamat näyttelykopiot alkuperäiskappaleista.

• Merkitsemättömät kopiot muuttuvat 
jälleenmyyntiketjussa helposti väärennöksiksi, joten 
niiden hankkimista ei suositella.

Selkeä kopio-merkintä
mahdollistaa erittäin
harvinaisen vuoden 1912 L
20 markan kultakolikon
kopion jälleenmyynnin.



MIKÄ ON JÄLJENNÖS?

• Tietyistä käytöstä poistetuista 
kolikoista on tehty myös 
jäljennöksiä eli replikoita.
• Pääasiallisesti virallisen tahon kuten 

rahapajan valmistamia.

• Yleensä helposti erotettavissa 
alkuperäisestä kolikosta muun muassa 
laatunsa tai materiaalinsa kautta.

• Tyypillisesti ei erityistä numismaattista 
arvoa

• Replika termiä käytetään helposti 
väärin, esimerkiksi kiinalaiset 
väärennökset eivät ole replikoita.

100 markan kolikko vuodelta 1926, 
vasemmalla aito ja oikealla replika. Replika

on tehty tarkoituksella suuremmaksi ja

kiiltolyöntiseksi, joten erehtymisvaaraa ei ole.



VÄÄRENNÖSTEN KAKSI PÄÄTYYPPIÄ

Kolikkojen väärennökset voidaan luokitella kahteen 
pääluokkaan:

1.Lyödyt tai valetut väärennökset:
• Koko kolikko on väärennös.

• Joko aikalaisväärennöksiä tai nykyaikaisia, usein Kiinassa 
valmistettuja, väärennöksiä.

2.Muunnetut kolikot, joissa alkuperäistä kolikkoa on 
muunnettu.
▪ Kolikon muunto voi liittyä vuosilukuun, rahapajan leimaan, variantin 

tunnistamiseen tai jopa toisen metallin tai värin lisäämiseen 
edellisen päälle.



VÄÄRENNÖSTEN LUOKITTELU 
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

• Keräilijöille suunnatut väärennökset:
• Laatutaso vaihtelee, parhaimmat erittäin laadukkaita
• Tavoitteena harhauttaa ostajaa

• "Turisti"-väärennökset 
• Heikkolaatuisia, helppo tunnistaa.
• Mahdolllisesti valmistettu raudasta (magneettitesti)
• Usein valettu (eivät soi)

• Aikalaisväärennökset
• Väärää rahaa, tarkoitettu kiertoon
• Vanhempien rahojen aikalaisväärennökset voivat olla 

arvokkaita pienten valmistusmääriensä vuoksi (vrt. 1930-
luvun Järvisen väärennökset).

• Ainoa väärennöstyyppi jolla voi olla numismaattista 
arvoa.

10 markkaa 1930 ja 1931 Järvisen

aikalaisväärennös valmistettiin 
valamalla (Kuva. Imppola) - Linkki

http://www.pk-numismaatikot.fi/rahat/järvisen%20väärennös


FANTASIARAHAT

• Rahoja, joita ei ole virallisesti 
valmistettu.

• Valmistettu esimerkiksi tukemaan 
poliittisia tarkoitusperiä tai 
juhlistamaan merkittäviä 
historiallisia tapahtumia.

• Yleensä helppo tunnistaa. Vaatii 
tosin numismaattista tietoa.

• Uusina voivat sekoittua aitoihin 
rahoihin (etenkin setelit)

• Fantasiarahoilla voi olla 
numismaattista arvoa, riippuen 
saatavuudesta ja iästä.

Unkarin 1 pengön kolikkoja toisen maailmansodan ajalta, joista 

on jälkikäteen tehty leimaamalla”fantasiarahoja”.
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VÄÄRENNÖKSET LAIN NÄKÖKULMASTA

• Rahanväärennysrikos (Rikoslain 37 luku)

• Rahaväärennökset petoksena 
(Rikoslain 36 luvun 1§)

• Tuoteväärennökset ja piraattikopiot:
• IPR säädökset

Suomen rikoslaissa on lukuisia kohtia, jotka kieltävät
väärennösten jälleenmyynnin.



RAHANVÄÄRENNÖSRIKOS KOSKEE KÄYPÄÄ 
RAHAA (RL 37)

• Mikäli henkilö valmistaa väärää rahaa tai 
väärentää rahaa saattaakseen sen 
käypänä liikkeeseen taikka tässä 
tarkoituksessa tuo maahan, vie maasta, 
hankkii, vastaanottaa, kuljettaa tai toiselle 
luovuttaa vääräksi tai väärennetyksi 
tietämäänsä rahaa, katsotaan hänen 
syyllistyvän rahanväärennykseen. 

• Rahanväärennyksestä tuomitaan 
vankeutta vähintään neljä kuukautta ja 
enintään neljä vuotta. Teon yritys on 
rangaistava. Kansanvaltuuskunnan painamat setelit rahapajan 

valloituksen aikana julistett iin väärennöksiksi sisällissodan 
päättymisen jälkeen. Osaan niistä leimatt iin merkintä 
väärennöksestä, loput tunnist i sarjanumerosta, 
Sarjanumeroita pyritt iinkin väärentämään 
väärennösten tunnistamisen vaikeuttamiseksi



RAHAVÄÄRENNÖKSET PETOKSENA (RL 36:1) 
KOSKEE MYÖS NUMISMAATTISIA KOHTEITA

• Petoksen tunnusmerkistön kannalta oleellista on se, 
että erehdyttämällä tuotteen ostajaa saadaan 
itselle taloudellista hyötyä ja samanaikaisesti 
aiheutetaan toiselle taloudellista vahinkoa.

• Lievästä petoksesta voidaan tuomita sakkoa, 
petoksesta sakkoa tai enintään kaksi vuotta 
vankeutta, ja törkeästä petoksesta vähintään neljä 
kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. 

• Ennakkotapaus petostuomiosta hovioikedesta 
25.2.1975 liittyen vuoden 1951 500 markkasten 
väärennöseen Libanonissa ja jakeluun.

Petos on englanninkielellä fraud, väärennös 
on counterfeit  (viittaa massatuotantoon ja 
arvottomuuteen). Myös forgery on 
väärennös, Tosin forge sanasta johdettuna 
viit taa käsityöhön.



IPR OIKEUDET KOSKEVAT JUHLARAHOJA

• Juhlarahat ja muistolyönnit, joita alun perin 
ei ole valmistettu rahankiertoon, voivat 
valmistajasta/valmistuttajasta riippuen olla 
IPR eli henkisen, taloudellisen tai 
kaupallisen oikeuden piirissä.

• Tuoteväärennöksiä valvoo tulli. Matkustaja 
ei saa tuoda kaupallisessa tarkoituksessa 
maahan tuoteväärennöksiä tai muita 
teollis- tai tekijänoikeuksia loukkaavia 
tuotteita.

Juhlarahat ovat tuotteita, joita suojaa 
tekijänoikeudet.



ESIMERKKEJÄ COPY-MERKINNÄN 
KÄYTÖSTÄ VÄÄRENNÖKSISSÄ
• Yhdysvaltalaisen lainsäädännön mukaan 

numismaattiset väärennökset tulee merkitä COPY-
merkinnällä:
• https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-

regulatory-reform-proceedings/hobby-protection-act

• Merkinnän korkeuden tulee olla vähintään 2mm 
ja leveyden tulee olla 6mm.

• Vaihtoehtoisia tapoja muualla maailmassa ovat C 
(Copy) tai R (Replica) kirjaimien käyttäminen. Koon 
ei tarvitse olla suuri kunhan merkinnän erottaa 
selvästi

Vuoden 1794 flowing hair 
hopeadollarin 
kopio oikeaoppisesti 
merkittynä.

http://regulatory-reform-proceedings/hobby-protection-act


VÄÄRENNÖSTEN MERKINTÄ PUNSSILLA JA 
MOSKALLA

• Löydetyt väärennökset tulee 
merkitä, jotta erehtymisvaaralta 
vältytään.

• Jälkikäteen merkintä onnistuu 
parhaiten hyvällä punssilla ja 
moskalla.

• Merkittyjen kopioiden 
jälleenmyynti on sallittua.

Yllä väärennösten merkintään sopiva 
välineistö, joka on SNYllä käytössä.
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VÄÄRENNÖSTYYPIT

1) Valetut väärennökset

2) Elektrotyypit

3) Kipinäeroosio

4) Siirtomeistiset lyödyt kopiot

5) Muunnokset



VALETUT VÄÄRENNÖKSET

• Heikkolaatuisimpia väärennöksiä, aina 
tunnistettavissa.

• Voidaan tunnistaa esimerkiksi lyömällä kynällä 
kolikkoa, ne eivät soi kuten lyödyt kolikot.

• Yksityiskohdat voivat olla karkeita, kolikon pinta 
usein epätasainen. Tosin myös laadukkaita 
yksityiskohtia olemassa.

• Väärentäjän on vaikea valmistaa täsmälleen 
oikean mittaisia kolikoita, koska valoksen 
jäähtyminen pienentää kolikkoa.

• Yleinen valmistustapa turistiväärennöskategoriassa. 
Useimmat antiikin rahojen väärennökset ovat 
valettuja.

Valettujen väärennösten pinta ei 

aina kestä lähempää tarkastelua 
tarkalla luupilla.



ELEKTROTYYPIT

• Valettujen väärennösten alatyyppi, samat tunnistustavat toimivat.

• Elektrotyyppien yksityiskohdat voivat olla erittäinkin tarkkoja, museoiden 
käyttämä tapa jolla kolikkojen molemmat puolet voidaan esitellä.

• Valmistetaan aina kaksi eri puolta, jotka liitetään yhteen. Tästä jää usein 
merkkejä kolikon reunaan.

• Myös sointia voidaan saada mukaan laittamalla esimerkiksi lasia 
väärennöksen sisälle.

Valettuja ja elektrotyyppejä voi 

tunnistaa valujäljistä, v iilaamalla 
peitetyistä saumoista sekä näkyvistä 

saumoista. Vasemmalla 

väärennettyjä antiikin kolikoita.



KIPINÄEROOSIO

• Käytetään eniten pienempiarvoisille 
kolikoille, kuten kuparikolikoille.

• Meisti valmistetaan kipinäeroosiolla, 
menetelmä jättää kolikkoon 
epätasaisuutta joka täytyy kiillottaa 
pois.

• Menetelmällä valmistetuissa 
kolikoissa on usein epätasainen 
pinta ja ulkoasu.

Kiilloitettuihin kolikoihin voi jäädä 

kiillotusjälkiä, jotka on tarkalla luupilla 
helppo löytää.



SIIRTOMEISTISET LYÖDYT KOPIOT

• Ammattimaisin väärennöstapa, yleensä ainoana tarkoituksena ostajan 
harhauttaminen.

• Eri menetelmillä valmistettuja meisteillä lyötyjä kolikoita, joissa 
alkuperäistä kolikkoa on hyödynnetty meistin valmistamisessa.

• Parhaimmillaan erittäin laadukkaita, kuitenkin aina myös 
tunnistettavissa esimerkiksi työkalumerkeistä ja alkuperäisestä kolikosta 
siirtyneistä toistuvista virheistä.

Työkalumerkit  kolikossa voivat paljastaa 
väärennöksen
(Lähde: Coin grading and counterfeit  
detection)



MUUNNOKSET

▪ Kolikon muunto voi liittyä vuosilukuun, 
rahapajan leimaan, variantin 
tunnistamiseen tai jopa toisen metallin 
tai värin lisäämiseen edellisen päälle.

▪ Kolikon muunnoksella pyritään 
yleisemmän vuoden tai mallin kolikosta 
tekemään harvinaisempi.

▪ Muunnetun kolikon tunnistaminen voi 
vaatia alkuperäisen kolikon ulkoasun 
hyvää tuntemista.

Vuoden 1910 5 penniseksi
muunnettu yleisemmän vuoden kolikko
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ENNALTAEHKÄISEVIÄ KEINOJA 
VÄÄRENNÖKSILTÄ VÄLTTYMISELLE

• Tietoisuuden lisääminen, oman aihealueen 
tuntemus

• Merkitsemättömien kopioiden jakeluun ja 
hankintaan "nollatoleranssi"

• Kokoelmaan tulleiden väärennösten merkintä 
"COPY"-merkinnällä esimerkiksi kultasepänliikkeessä.

• Rahojen hankkiminen luotettavista lähteistä.

• Luokiteltujen ja aitoustodistuksella varustettujen 
rahojen hankkiminen.

Väärennöksiä tulee hankittua helpost i vahingossa
"erikoistarjouksista", markkinoilta, kirpputoreilta tai
myyjiltä joilla ei ole rahoista asiantuntemusta ja ovat
saaneet / hankkineet ne "jostain".



KAPSELOIDUT AIDOKSI TODISTETUT RAHAT

• Rahojen aitouden tunnistaminen, luokittelu ja 
sinetöityyn pakkaukseen kapselointi on erittäin 
yleistä arvokkaille kolikoille etenkin USAssa.

• Luokittelun tekevät luokitusyritykset kuten NGC 
(Numismatic Guaranty Corporation) sekä PCGC 
(Professional Coin Grading Company).

• Kapselointi yleistyy myös Euroopassa (etenkin 
Venäjällä) rahasijoittajien keskuudessa. Suosittua 
etenkin erittäin hyväkuntoisille rahoille, joissa 
nähdään arvonnousupotentiaalia.

• Kapseloidun rahan tarkempi tutkiminen on 
mahdotonta ilman kapselin rikkomista. Näinollen 
luottamus luokittelijaan tulee olla 100%sta.

Suomalainen 1882 10 markkaa, jonka NGC on 
aidoksi todistanut ja kapseloinut. Myös kapseleita on
Väärennetty, ja alkuperäisen kuvan voikin tarkastaa
NGC:n sivuilla. 



ALKUPERÄ-JA AITOUSTODISTETUT RAHAT

• Alkuperäisiä aitoustodistuksia suoraan rahapajoilta on tyypillisesti 
olemassa arvokkaimmille keräilyrahoilla 1970-luvulta alkaen. 
Rahapajojen keräilijöille suunnatut BU-tai proof-rahat sisältävät 
usein alkuperätodistuksen.

• Alkuperäiset aitoustodistetut rahat, joissa on mukana laadukas 
kotelo, on erittäin vaikea väärentää kokonaisuutena.

• Jälkikäteen aitoustodistetut, ei kapseloitujen rahojen aitous ei 
välttämättä ole sen luotetettavampi kuin muidenkaan. 
Aitoustodistus voi olla jopa helpompi väärentää kuin raha.

• Ilman kapselointia oleva raha ja aitoustodistus on helppo vaihtaa 
väärään näin haluttaessa. 
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23 TAPAA ENNALTAEHKÄISTÄ, VÄLTTYÄ JA 
TUNNISTAA VÄÄRENNÖKSIÄ

Oston jälkeen 

tarvittaessa:

1) Ulkoasun tutkiminen

2) Kilautustesti

3) Magneettitesti

4) Luupilla tutkiminen

5) Painon mittaus

6) Kolikon mittojen

tarkastus

7) Kolikon erityispiirteet

Metallikohtaiset 

testit:

1) Magneettirata (Ag)

2) Kilautustesti 
applikaatiolla (Ag, Au)

3) Sulamistesti (Ag)

Teknologian 

hyödyntäminen:

1) Röntgenfluorometri

2) Ultraäänipaksuus-
mittari

3) Sigma metallytics –

metallien analysoija.

Numismaatikon tehtävissä Vaatii ammatt ilaisvälineistöä

Ennaltaehkäisy:
1) Perustukimateriaali 
ja koulutus 

harrastajille.

2) Merkitsemättömiin 
väärennöksiin 
"nollatoleranssi".

3) Asian pitäminen 

esillä ja tiedotus

4) Suomessa 

piratisimin vastainen 
yhteistyö

5) Kansainvälinen 
yhteistyö ja verkostot

Kokoelman lisäykset:
1) Rahojen hankkiminen 
luotettavista lähteistä.

2) Kapseloitujen tai 
alkuperätodistettujen 

rahojen hankkiminen.

3) Ostokohteiden aihe-
alueeseen perehtyminen

4) Löydetyistä 
väärennöksistä rahat 

takaisin ja väärennös 
talteen/tuhottavaksi.

5) Kokoelman kopioiden 
merkintä "kopio"-merkillä.

Yhteisön tehtäviä



PERUSVÄLINEISTÖÄ VÄÄRENNÖSTEN 
TUNNISTAMISEKSI

Tarkka työntömitta, tarkka vaaka, luuppi ja magneett i

Magneett irata

Android applikaatio Bullion test

Kolikkokirja, 
jossa kuvat 
ja tarkat 
paino ja 
mittatiedot



LUUPILLA TUTKIMINEN 

• Luupilla kolikon pintaa pääsee tutkimaan 
tarkemmin, 10X – 60X suurennos tuo 
yksityiskohdat näkyviin.

• Aidon kolikon patina ja pinta on luonnollinen, 
väärennöksessä pinta on saippuamaisempi, 
epätasaisempi, siinä voi olla naarmuja, 
kiillotusjälkiä sekä kolikon kiinnittämisestä 
syntyneitä työkalujälkiä.

• Kolikon reunanauha on aidossa kolikossa joka 
puolelta yleensä tasapaksuinen ja 
hammastukset laadukkaita.

• Aidot kolikot ovat yleensä kuluneet tasaisesti, 
väärennöksissä on usein enemmän kuluneelta 
vaikuttavia kohtia.

2mk 1907 
väärennetty:

- Epätasaisempi reuna

- hampaiden muoto 
erilainen

- pinnassa ei 
luonnollista patinaa

2mk 1907 aito:

- tasainen 
reunanauha, ei 
paksuuseroja

- laadukas 
hammastus

- luonnollinen 
patina



PAINON MITTAAMINEN

• Painon mittaaminen on erittäin hyvä keino, kun se tehdään 
tarkalla vähintään kahden desimaalin tarkkuuteen 
pystyvällä vaa'alla.

• Uudemmissa kolikoissa ei saisi olla juurikaan eroja 
referenssipainoon. Yli 1%:n erot asettavat kolikon aitouden 
kyseenalaiseksi.

• Vanhemmissa kolikoissa, kuten autonomian ajan 
suomalaisissa kolikoissa eroja voi olla. Lähtökohtaisesti 10% 
ero kohtuullisesti kuluneessa kolikossa on liikaa ja yli 5% 
epäilyttävää.

• Kolikkojen referenssipainot löytävät Krausen, 
Numismaatikkoliiton ja Suomen Numismaattisen Yhdistyksen 
luetteloista.



KULTAKOLIKKOVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN 
– MUIDEN METALLIEN VÄÄRENNÖKSET

• Tarkasta vähintään paino ja mitat. Kullan 
ominaispaino on muita metalleja selvästi 
korkeampi.

• Lähimmäksi yltää lyijy, joka on noin 30% 
kevyempää kuin kulta.

• Ero näkyy joko painossa tai väärentäjän 
tulee piilottaa kolikon halkaisijaan tai 
paksuuteen.

• Myös kilautustesti voi olla harjaantuneelle 
korvalle hyvä tunnistamistapa



KULLASTA VALMISTETUT VÄÄRENNÖKSET –
SAKSA KULTARAHAT SCHMIDT 1950-LUVULLA

- Kullasta valmistettu lähes

oikean painoisia kultaraha-
väärennöksiä on jonkin 

verran liikkeellä

- laatutaso vaihtelee,

Vasemmalla helposti 
tunnistettavia

väärennöksiä Saksasta
Schmidtin valmistamina
1950 luvulta.

Väärä 20 mark

1908: Huomaa pinta, 

kuva ja yksityiskohtien 
tarkkuus

Oikea 20 mark

1908: Tarkat 

yksityiskohdat ja 

patina



KULLASTA VALMISTETUT VÄÄRENNÖKSET –
SUOMI 10 MARKKAA 1882

Väärä 10 markkaa 

1882: Huomaa pinta, 

paino ja yksityiskohtien 
tarkkuus. 
Siirtomeistinen 
väärennös.

Aito 10 markkaa 

1882: Huomaa pinta 

ja yksityiskohtien 
tarkkuus

- Tämä Suomen 10 markan väärennös 

oli paksuudeltaan ja kooltaan lähes 
sama kuin oikea.

- Painossa oli kuitenkin noin 10% ero, 
joka viimeistään paljasti kolikon 

väärennökseksi. Röntgenfluorometrin
mukaan kolikko on kullasta valmistettu.

- Suomen kultarahat ovat yleensä noin 
1,5-2X kullan painoa arvokkaampia, 

joten kullastakin väärennöksen 
valmistaminen voi kannattaa.



YHDYSVALTAIN KULTAKOLIKOT

• Yhdysvaltojen kultakolikoista vuoden 1870-luvun 
jälkeen aina 1930-luvun valmistamisen 
päättymiseen saakka on liikkeellä paljon kullasta 
valmistettuja väärennöksiä, aina 1970-luvulta asti.

• Kulta pehmeänä metallina on kohtuullisen helposti 
työstettävissä. Väärennökset ovat keino esimerkiksi 
helpottamaan romukullan jakelua.

• Merkittävä osa USA:n väärennetyimmistä kolikoista 
on kultakolikoita:

https://www.ngccoin.com/resources/counterfeit-
detection/top/united-states/

$2,5 vuodelta 1914 on yleisin
Yhdysvaltojen väärennetty kultakolikko. 
NGC;n sivustolla vinkkejä tunnistamiseen 

https://www.ngccoin.com/resources/counterfeit-detection/top/united-states/


MAGNEETTIRATA TESTAA 
HOPEAN AITOUDEN

- Hopea on diamagneettinen, eli se hylkii 

magneettista kenttää

- Hopeakolikon laskiessa magneettista-

rataa pitkin sen liukumisnopeus on
merkittävästi hitaampi kuin ei-hopeisella

väärennöksellä. 

- Magneettiradan voi valmistaa itsekin 

vahvoista neodyymimagneeteista.



BULLION TEST APPLIKAATIOLLA VOI TESTATA 
KULTA-JA HOPEAKOLIKOIDEN AITOUTTA

• Yleisimmät kulta ja hopea 
bullion eli investointikolikot 
ovat mukana 
applikaatiossa.

• Mukana myös vanhempia 
USAn ja Ruotsin kolikoita.

• Toistaiseksi ei Suomen 
kolikoita.

• Vastaa kilautustestiä, mutta 
puhelin hoitaa aitouden 
tunnistuksen.

• Applikaation voi ladata 
Google play storesta.

Bullion test applikaatiolla Morgan dollarin aitous todettiin. Kuvassa testaustulos. Tulos ei
ole 100% varma, myös väärennöksillä voi olla samanlaisia resonanssiominaisuuksia, vaikka
se onkin harvinaista.



RÖNTGENFLUOROMETRI

• Erinomainen artikkeli aiheesta 
Numismaatikkolehden numerossa 
2/2012.

• Röntgenfluorometrillä metallien 
pitoisuudet voi mitata tarkasti.

• Hinta jopa kymmeniätuhansia euroja, 
ja siihen päälle 
kalibrointikustannukset.

• Hyvin varma keino varmistaa kolikon 
aitous, esimerkiksi kulta ja kupari.

• Röntgenfluorometrejä on eri laatuisia, 
osa ei pääse pinnoitusta syvemmälle 
ja voi näin harhaanjohtaa.



ANTIIKIN RAHOJEN VÄÄRENNÖKSET

• Antiikin rahat eroavat moderneista rahoista siinä että jokainen niistä on uniikki. Ne ovat 
käsin lyötyjä ja niiden eri kappaleissa on eroja koossa, muodossa, painossa ja 
keskityksessä.

• Antiikin rahojen väärennökset ovat usein valettuja, etenkin vanhemmat ei-
aikalaisväärennökset joita tunnetaan jo 1600-luvulta lähtien.

• Historiallisissa perusmetallien tai pronssirahojen väärennöksissä käytettiin esimerkiksi 
savea, joka päällystettiin. Hopea-ja kultarahoissa käytettiin perusmetalleja ja ne 
päällystettiin hopealla ja kullalla.

• Uusimmat väärennökset ovat laadukkaita siirtomeistisiä kopioita, tunnistaminen vaatii 
usein alan erityisosaamista.



ANTIIKIN VÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMISKEINOJA

• Paino: Referenssipaino antaa suuntaa, yleensä yli 10% erot ovat epäilyttäviä. 
Esimerkiksi Ateenan tetradrakmat painavat 16,6-17,3g

• Mitat: Tarkasta aidon kolikon mitat. Esimerkiksi aureukset Augustuksen ajalta 
ovat 19-19,5mm ja denariukset 18mm. Katso painoja ja mittoja esimerkiksi 
www.wildwinds.com

• Samanlaisia kolikoita: Jos täysin samannäköiseksi lyötyjä kolikoita on paljon 
liikkeellä on syytä epäillä jälkituotantoa. Aidot antiikin rahat ovat uniikkeja 
lyönniltään.

• Kolikon ulkoasu: Tutki aitoja kolikoita esimerkiksi: https://www.coinarchives.com/
Lähtökohtaisesti muilla meisteillä lyödyt antiikin rahat ovat väärennöksiä.

• Kolikoiden tyyli: Jälkikäteen työstettyjen kolikoiden tyyli eroaa alkuperäisestä 
usein, tyylierot on mahdollista tunnistaa. Harjoittele ylläolevilla nettisivuilla oikean 
tunnistamista.

• Esimerkkejä: Forum Ancient coins sisältää paljon esimerkkejä tunnistamiseen:

https://www.forumancientcoins.com/fakes/index.php?cat=5

http://www.wildwinds.com
https://www.coinarchives.com/
http://index.php/?cat=5


ATEENAN TETRADRAKMA, NOIN 404-454 
EAA. - HEIKKOLAATUISET VÄÄRENNÖKSET

Aito Ateena tetradrakma
n.404-454 eaa. Paino 17,24g.
Halkaisija 25mm. Luonnollinen 
Ulkonäkö. Hopeaa.

Väärä Ateena tetradrakma
n.404-454 eaa. Paino 17,2g.
Halkaisija 24-25mm. 
Epäluonnollinen ulkonäkö. Ei 
hopeaa, ja paljastuu helposti 
magneettiradalla.

Tetradrakman kehitys

https://www.ngccoin.com/news/article/2245/Ancients-Owls-Through-the-Years---A-Look-at-the-Evolution-of-Athenian-Tetradrachms/


ANTIIKIN VÄÄRENNÖKSIEN ESIMERKIT JA 
OPPIA NETISTÄ

• Erinomainen nettisivu, jossa paljon kuvia 
antiikin väärennöksistä ja vinkkejä 
tunnistamiseen:

https://numismaticfakes.wordpress.com/

• Sivustolla esimerkkejä huutokaupoista 
ja jakelijoista, jotka ovat myyneet ja 
jaelleet väärennöksiä.

• Sivusto on luokiteltu hallitsijoittain ja 
kaupungeittain, sekä myyjän 
perusteella.

https://numismaticfakes.wordpress.com/


KÄSITELTÄVÄT ASIAT

• Määritelmä

• Lain näkökulma

• Väärennöstyypit

• Väärennöksiltä välttyminen

• Väärennösten tunnistaminen

• Esimerkkejä väärennöksistä



VÄÄRENNETTYJÄ EUROKOLIKOITA ON 
SUOMESSA VÄHÄN

Väärennetyt eurokolikot ovat usein saksalaisia, italialaisia tai ranskalaisia. 

Reunan koko ja epätasaisuus ovat hyviä tunnistustekijöitä.

Suomessa vuosittain paljastuu noin 

tuhat eurokolikkoa, jotka ovat 
väärennettyjä.



1876 HOPEA TRADE DOLLAR VÄÄRENNÖS

Väärä trade dollar 1876:

Pinnassa kiillotusjälkiä, reuna 
paksu ja epätasainen ja 

nauhan taitos heikompi

Aito trade dollar 1876:

Pinta luonnollisesti patinoitunut, 
yksityiskohdat teräviä ja reuna 

tasalaatuinen



VUODEN 1904 1 RUPLAN HOPEARAHA

Väärä 1 rupla 1904: Reuna 

epätasainen, yksityiskohdat esimerkiksi 
nenän ja silmän laatu heikohko, 1% 
ylipainoinen (20,2g) vaikka kulunut, 
halkaisija 33,8mm ja paksuus 2,9mm eli 
liian suuret. Hopeaa vain pinnassa eli 
paljastuu liu'ulla.

Aito 1 rupla 1904: Reunat 

laadukkaita, hiusten, nenän ja silmän 
yksityiskohdat tarkkoja. Paino 20g, 
halkaisija 33,6mm ja paksuus 2,7mm.



VUODEN 1953 NIKLATTU RAUTA 5MK

• Vuoden 1953 5 markan kolikosta 
on olemassa sekä niklaamaton 
että niklattu versio.

• Niklattu versio on erittäin 
harvinainen.

• Kierrossa on paljon jälkikäteen 
tehtyjä väärennöksiä joiden 
tunnistaminen on vaikeaa 
harjaantumattomalle.

"Jälkiniklattuja" eli muunnettuja väärennöksiä on

5 markan 1953 kolikoista liikkeellä paljon



LITZMANSTADTIN GETTO RAHAT, 2. 
MAAILMANSOTA

• Litzmannstadtin getto rahoja liikkuu väärennöksinä suuria määriä. 
Pääosa myytävistä kolikoista on väärennöksiä, osa jo 1960-luvulta 
alkaen.

• Kolikkoja on kahta laatua alumiinisia ja alumiini-magnesiumia.
• 5 mark, Alumiini: 1.57g, 22.5 mm

• 5 mark, Alumiini-magnesium: 1.03g, 22.7 mm

• 10 mark, Alumiini paksu: 3.4g, 28.3 mm

• 10 mark, Alumiini ohut: 2.3g, 28.3 mm

• 10 mark, Alumiini-magnesium: 1.75g, 28.4 mm

• 20 mark (Alumiini)
- erittäin harv inainen, lähes kaikki myynnissä olevat väärennöksiä

• 50 mark (Alumiini-pronssi), fantasiakolikko. Myös muita arvoja fantasiakolikoina.

• Tarkasta kolikoista aina vähintään paino ja halkaisija, karsii jo ison osan 
väärennöksistä. Myös liian hyvälaatuinen ja teräväkulmainen kolikko on 
todennäköisesti väärennös.

• Lisää tietoa Franquinet/Hammer/Schoenava: Litzmannstadt, 2010, Gietl
Verlag

Aidot Litzmannstadtin 

ghettorahat ovat oikean 
painoisia, kuluneita ja ilman 
teräviä reunoja. Oikean 

tunnistaminen voi 
olla vaikeaa.



HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

Svenska Numismatiska Föreningen ruotsalaisia väärennöksiä:

http://numismatik.se/2falska/

NGC:n USA väärennettyjen kolikoiden tunnistusopas:

https://www.ngccoin.com/resources/counterfeit-detection/top/united-states/

Antiikin rahojen väärennöksistä esimerkkejä:

https://numismaticfakes.wordpress.com/

http://www.forgerynetwork.com/

Antiikin väärennösten tunnistamisapua:

http://www.calgarycoin.com/reference/fakes/fakesgiveaways.htm

http://forumancientcoins.com

http://numismatik.se/2falska/
https://www.ngccoin.com/resources/counterfeit-detection/top/united-states/
https://numismaticfakes.wordpress.com/
http://www.forgerynetwork.com/
http://www.calgarycoin.com/reference/fakes/fakesgiveaways.htm
http://forumancientcoins.com/


HYÖDYLLISTÄ KIRJALLISUUTTA

Käy läpi väärentäjien 
menetelmiä, auttaa 
tunnistamisessa.

Paljon kuvia ja tarkkoja 
ohjeita etenkin 
Yhdysvaltalaisten 
kolikoiden väärennösten 
tunnistamiseen.

Antiikin väärennösten 
tunnistamisopas ja 
perusteos.


