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Tiihonen, Tahvanainen ja Torniainen ovat yhdessä yllyttäneet tai johtaneet
syytekohdassa 2) tarkoitettua väkijoukkoa siten, että

- Tiihonen on asianomistaja Arto Savolaisen tavattuaan koonnut yhdessä
muiden kanssa hyökkäykseen Suomen Vastarintaliikkeen jäseniä ja muita
yhdistystä kannattaneita. Joukko on siirtynyt Tiihosen johdolla Kirkkopuiston
suunnasta Vapaudenkatua pitkin kohti kauppakeskus Sokoksessa olleita
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3. Pahoinpitely

Kosonen, Anttila, Rydberg, Edberg Vosthenko, Koivisto,
Lehto, Blomberg, Keränen, Paavo Laitinen, Pentti Laitinen, Moilanen, Murto,
Mäkinen, Nordman ja Pylkkänen sekä neljä muuta henkilöä ovat väkijoukon
käyttäessä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa osallistuneet teoillaan väkijoukon
toimintaan.

Henkilöistä Rydberg, Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto sekä kaksi muuta
henkilöä ovat Torniaisen johdolla rynnäneet sisälle Sokokselle ja
pahoinpidelleet syytekohtien 3-5 asianomistajia lyöden ja potkien näitä.
Anttilalla on ollut kädessään lippu, jolla hän on ainakin yrittänyt lyödä
Niemistä.

Henkilöistä Lehto on Tahvanaisen kanssa estänyt tilanteen aikana poliisia ja
ulkopuolisia pääsemästä sisälle kauppakeskukseen. Lehdolla on ollut käsissään
kilpi, jota hän on pitänyt poliiseja päin kohdistettuna.

Henkilöistä Kosonen, Blomberg, Keränen, Paavo Laitinen, Pentti Laitinen,
Moilanen, Murto, Mäkinen, Nordman ja Pylkkänen sekä kaksi muuta henkilöä
ovat rynnänneet muun joukon mukana asianomistajia kohti ja antaneet siten
lukumääräistä ylivoimaa asianomistajiin nähden ja jääneet ympärille niin,
etteivät ulkopuoliset olisi nähneet tapahtumia. Keräsellä, Murrolla ja Mäkisellä
on ollut kädessään kilvet, ja Nordmanilla ja Pylkkäsellä lipputangot, joissa
liput.

Osa tekijöistä on ollut varustautunut tilanteeseen suojavarustein, kuten
suojaliivein, suojalasein, hammassuojin, rystysvahvikkeilla varustetuin
käsinein sekä teräasein ja kaasusumuttimella. Ainakin Lehdolla on ollut
käsineet, jossa on ollut rystysvahvikkeet ja Rydbergillä kaasusumutin.

01.08.2015 Jyväskylä

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 17 luku 3 §
5680/R/0060247/15/A
2. Väkivaltainen mellakka

asianomistajia. Asemakadun kulmalla Tiihonen on antanut käsimerkin
kootakseen takana tulevaa joukkoa hyökkäykseen/ryntämään kohti Sokosta,
jossa asianomistajat ovat olleet.

- Tahvanainen on Suomen Vastarintaliikkeen johtajana kuultuaan ja
puhuttuaan Arto Savolaisesta viittonut ja antanut käsimerkkejä muille Suomen
vastarintaliikkeen jäsenille ja marssijoukkoon osallistuneille kokoamalla
joukon kasaan Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun kulmaan ennen Sokokselle
päin siirtymistä. Tahvanainen on edennyt ensimmäisten joukossa Sokoksen
tuulikaappiin, kääntynyt ympäri jääden oviaukkoon estämään poliisin pääsyä
sisällä kauppakeskukseen syytekohdassa 2) kuvatulla tavalla Lehdon kanssa.

- Torniainen on hyökännyt ensimmäisenä kauppakeskus Sokokseen potkaisten
asianomistajien suuntaan ja hyökännyt asianomistaja Arto Savolaisen
kimppuun lyöden tätä useita kertoja yllyttäen näin toiminnallaan muitakin
pahoinpitelyyn.

Toissijaisesti vaadin, että Tiihonen, Tahvanainen ja Torniainen ovat
osallistuneet menettelyllään syytekohdassa 2 kuvattuun väkivaltaiseen
mellakkaan.
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Lehto ja Tahvanainen ovat yhdessä ja yksissä tuumin oikeudettomasti
yrittäneet estää poliisin julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen
suorittamista ja vaikeuttaneet sitä siten, että he ovat syytekohdissa 2-5 kuvatun

01.08.2015 Jyväskylä

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 16 luku 3 §
5680/R/0060247/15/A
6. Haitanteko virkamiehelle

Torniainen, Anttila ja Rydberg ovat yhdessä ja yksissä tuumin kahden muun
henkilön kanssa tehneet ruumiillista väkivaltaa asianomistaja Milka Saukolle
syytekohdan 4) yhteydessä, kun Saukko on yrittänyt suojata maassa makaavaa
Savolaista pahoinpitelyltä. Tuossa yhteydessä lyönnit tai potkut ovat osuneet
myös Saukkoon. Lisäksi Saukkoa on revitty pois Savolaisen luota. Teosta on
aiheutunut asianomistajalle ainakin kipua ja mustelmaa oikeaan polveen sekä
oikeaan jalkaterään. Tekijöiden olisi tullut ainakin ymmärtää, että
asianomistaja Savolaisen läheisyydessä ollut asianomistaja Saukkokin voi
loukkaantua tilanteessa.

01.08.2015 Jyväskylä

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
5680/R/0060247/15/A
5. Pahoinpitely

Torniainen, Anttila ja Rydberg ovat yhdessä ja yksissä tuumin kahden muun
henkilön kanssa tehneet ruumiillista väkivaltaa asianomistaja Arto Savolaiselle
lyömällä ja potkimalla tätä pään ja vartalon alueelle. Lisäksi
Rydberg on kuvannut pahoinpitelyä sisätiloissa mukanaan olleella kameralla.
Teosta on aiheutunut asianomistajalle ainakin kipua vartalon ja pään alueelle,
pinnallisia ruhjeita takaraivolle ja oikealle ohimolle, pinnallista ihorikkoa
vasemman silmän alapuolelle ja silmäkulmaan sekä korvien taakse.

01.08.2015 Jyväskylä

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
5680/R/0060247/15/A
4. Pahoinpitely

Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto ovat yhdessä ja yksissä tuumin tehneet
ruumiillista väkivaltaa asianomistaja Arttu Niemiselle lyömällä ja potkimalla
maahan kaatunutta Niemistä useita kertoja pään ja vartalon alueelle. Teosta on
aiheutunut asianomistajalle ainakin kipua vartalon ja pään alueelle,
lyhytaikainen tajunnan menetys, ruhjeita (nirhaumia ja avohaavoja)
vasemmalle olkapäähän, nenään ja oikealle ohimolle sekä vasemmalle puolelle
takaraivolle noin 1 cm:n pituinen haava, joka on liimattu.

01.08.2015 Jyväskylä

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
5680/R/0060247/15/A
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan valtiolle yhteisvastuullisesti
todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 2

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan valtiolle yhteisvastuullisesti
todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1

Rikoslaki 10 luku 4 §

Vastaajat on tuomittava menetämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetyt
liput (lipputangot lippuineen) ja kilvet. Ne ovat joka tapauksessa
oikeudenkäynnin kohteena olevaan tahalliseen rikokseen läheisesti liittyviä
esineitä, jotka ovat ominaisuuksiltaan erityisen soveliaita tahallisen rikoksen
tekemiseen. 
(Takavarikkopöytäkirja nro 5680/R/60247/15/TVP/2)

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 2

Rikoslaki 10 luku 4 §

Lehto on tuomittava menettämään valtiolle mustat nahkahanskat, joissa on
ollut rystysissä vahvistukset.
(Takavarikkopöytäkirja nro 5680/R/60247/15/TVP/3)

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 2

Syyttäjän muut vaatimukset

Tiihonen on ampuma-aselain vastaisesti pitänyt hallussaan ampuma-asetta eli
omavalmisteista niin sanottua putkihaulikkoa ja ampuma-aseiden patruunoita
eri kaliipereissa seuraavasti:

- kahdesta metalliputkesta koostuvaa, itsetehtyä niin sanottua putkihaulikkoa
- 43 kappaletta haulikon patruunoita
- 68 kappaletta 9 mm patruunoita

Itse tehty ampuma-ase ja patruunat ovat löytyneet kotietsinnän yhteydessä
Tiihosen asunnosta osoitteesta xxxxxxxxx. Tiihosella ei ole ollut
ampuma-aseen ja patruunoiden hallussapitoon oikeuttavaa lupaa.

04.08.2015 Jyväskylä

Ampuma-aselaki 18 §
Rikoslaki 41 luku 1 § 1
5680/R/0060247/15/A
7. Ampuma-aserikos

tilanteen aikana estäneet poliisia pääsemästä sisään kauppakeskukseen
seisomalla ovien edessä. Lehdolla on ollut käsissään kilpi, jota hän on pitänyt
poliiseja päin kohdistettuna.
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on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen Asianomistaja Arttu Nieminen
kohdassa 3 ja vaatinut, että Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti suorittamaan Niemiselle korvaukseksi kivusta, särystä ja
muusta tilapäisestä haitasta 2000 euroa, hupparista 30 euroa ja lippalakista 10
euroa, kaikki määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 3

Asianomistajien vaatimukset

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa.

Lääkärintodistuspalkkio syytekohdassa 5

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa.

Lääkärintodistuspalkkio syytekohdassa 4

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa.

Lääkärintodistuspalkkio syytekohdassa 3

Ampuma-aselaki 104 §

Tiihonen on tuomittava menettämään valtiolle laittomasti hallussapitämänsä
ase ja patruunat. 
Takavarikkopöytäkirja 5680/R/60247/15/KEY/1 (liite 22, s. 118-123)

Ampuma-aseen menettäminen syytekohdassa 7

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava korvaamaan valtiolle yhteisvastuullisesti
todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 6

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdissa 4 ja 5

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat on velvoitettava yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle
todistelukustannukset.

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 3
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on kiistänyt syytteen ja vaatinut sen hylkäämistä. Hän ei Anttila  kohdassa 2
ole osallistunut väkijoukon toimintaan sen käyttäessä väkivaltaa. Hän ei ole
pahoinpidellyt Saukkoa. Hän ei ole potkinut tai yrittänyt lyödä lipulla ketään.
Hän ei ole ollut tietoinen siitä, ovatko jotkut estäneet poliisia pääsemästä
kauppakeskukseen sisään. Hän ei ole itse ollut varustautuneena suojavarustein.
Teonkuvaus ei täytä rikostunnusmerkistöä.

Anttila on myöntänyt lyöneensä Niemistä ja Savolaista päähän ja vartaloon
joitakin kertoja.

Anttila on lyömällä Niemistä joitakin kertoja päähän ja vartaloon katsonut
 syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Hän on kiistänyt syytteen kohdassa 3
enemmälti ja vaatinut sen hylkäämistä.

Anttila on lyömällä Savolaista joitakin kertoja päähän ja vartaloon katsonut
 syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Hän on kiistänyt syytteen kohdassa 4
enemmälti ja vaatinut sen hylkäämistä.

Anttila on kiistänyt syytteen . Hän ei ole pahoinpidellyt Saukkoa. kohdassa 5

Anttila on myöntänyt vaatteiden ja asianosaiskulujen Niemisen vaatimukset
korvaamisesta perusteiltaan ja määriltään oikeaksi. Hän on myöntänyt
Niemisen vaatimuksen kivun, säryn ja muun tilapäisen haitan korvaamisesta
perusteeltaan oikeaksi, muta kiistänyt määrällisesti 800 euroa ylittävältä osalta.

Vastaus

on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen Asianomistaja Milka Saukko
kohdassa 5 ja vaatinut, että Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti suorittamaan hänelle korvausta kivusta, särystä ja muusta
tilapäisestä haitasta 600 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Vastaajat ovat menetelleet syytteessä kuvatulla tavalla ja aiheuttaneet
asianomistajalle lääkärinlausunnosta ilmenevät vammat.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 5

on yhtynyt syyttäjän rangaistusvaatimukseen Asianomistaja Arto Savolainen
kohdassa 4 ja vaatinut, että Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti suorittamaan hänelle korvausta kivusta, särystä ja muusta
tilapäisestä haitasta 800 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Vastaajat ovat menetelleet syytteessä kuvatulla tavalla ja aiheuttaneet
asianomistajalle lääkärinlausunnosta ilmenevät vammat.

Asianomistajan korvausvaatimus syytekohdassa 4

viivästyskorkoineen rikoksen tekopäivästä 1.8.2015 lukien sekä
asianosaiskuluina 18 euroa.

Vastaajat ovat pahoinpidelleet Niemistä syytteessä kuvatulla tavalla ja
aiheuttaneet hänelle syytteessä kuvatut vammat sekä voimakasta kipua ja
särkyä viiden viikon ajan. Nieminen on joutunut käyttämään kipulääkkeitä.
Huppari ja lippalakki ovat vereentyneet käyttökelvottomiksi teon seurauksena.
Nieminen on joutunut käymään poliisiasemalla asian vuoksi kolme kertaa,
mistä hänelle on aiheutunut matkakuluja 18 euroa.
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Anttila on myöntänyt kivun, säryn ja muun  Savolaisen vaatimuksen 
tilapäisen haitan korvaamisesta perusteeltaan oikeaksi, muta kiistänyt
määrällisesti 250 euroa ylittävältä osalta.

Anttila on kiistänyt  kivun, säryn ja muun tilapäisen Saukon vaatimuksen 
haitan korvaamisesta perusteeltaan ja määrällisesti 100 euroa ylittävältä osalta.

Anttila on myöntänyt menettämisseuraamuksen kohdassa 2 oikeaksi.

Anttila on pyytänyt, että todistelukustannukset kohdissa 2 - 4 jätetään hänen
taloudelliset olonsa huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Anttila on kiistänyt todistelukustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen
kohdassa 5 perusteeltaan.

on haastettu vastaamaan vaatimuksiin käräjäoikeuden Blomberg
pääkäsittelyssä uhalla, että asia ratkaistaan hänen poissaolostaan huolimatta.
Blomberg ei ole saapunut istuntoon. 

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole Edberg Vosthenko  kohdissa 2 ja 3
menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla.

Edeberg Voshtenko on kiistänyt   Niemisen vaatimukset
perusteiltaan. Määrällisesti hän on kiistänyt kivun, säryn ja muun tilapäisen
haitan korvaamista koskevan vaatimuksen 200 euroa ylittävältä osalta.

Edberg Vosthenkolla ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta
kohdassa 2.

Edberg Vosthenko on pyytänyt, että todistelukustannukset jätetään valtion
vahingoksi.

Siltä varalta, että syytteet hylätään Edberg Vosthenko on vaatinut, että valtio
velvoitetaan korvaamaan hänelle asiaosaiskuluina matkakulut 200 euroa.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole menetellyt syytteessä Keränen  kohdassa 2
kuvatulla tavalla. Hän ei ole osallistunut väkijoukon toimintaan sen käyttäessä
väkivaltaa. Hän ei ole nähnyt väkivaltaa. Hän ei ole ollut varustautuneena
esineellä tai välineellä. Hän ei ole toiminut tilanteessa aktiivisesti, vaan
seurannut tilannetta ulkopuolisena tarkkailijana.

Keräsellä ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole menetellyt syytteessä Koivisto  kohdassa 2
kuvatulla tavalla. Hän on ollut paikalla, mutta ei ole osallistunut väkijoukon
toimintaan. Hän ei ole estänyt poliisia tai ketään muutakaan pääsemästä
tilanteeseen. Hän ei ole ollut varustautuneena mitenkään. Tilanteessa ei ole
ollut tarkoitus tehdä väkivaltaa. Väkivaltaan ei ole annettu käskyä tai
kehotusta. Hän on totellut viranomaiskäskyjä.

Koivisto on potkaisemalla Niemistä 2 - 3 kertaa vatsaan ja kohdassa 3
aiheuttamalla kipua katsonut syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Hän on kiistänyt
syytteen enemmälti ja vaatinut sen hylkäämistä.
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Koivisto on kiistänyt kivun, säryn ja muun tilapäisen  Niemisen vaatimuksen 
haitan korvaamisesta 250 euroa ylittävältä osalta. Koivisto on myöntänyt 

vaatteiden ja asianosaiskulujen korvaamisesta Niemisen vaatimukset
perusteiltaan ja määriltään oikeaksi.

Koivistolla ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

Koivisto on kiistänyt todistelukustannusten korvaamista koskevan
vaatimuksen kohdassa 2 perusteeltaan. Toissijaisesti hän on pyytänyt, että
todistelukustannukset jätetään valtion vahingoksi.

Koivisto on myöntänyt todistelukustannusten korvaamista koskevan
vaatimuksen kohdassa 3 oikeaksi.

 on kiistänyt syytteen . Hän ei ole havainnut, että poliisi Kosonen  kohdassa 2
olisi määrännyt hajaantumaan. Kaikki ovat totelleet poliisia. Hän ei ole
valmistautunut mitenkään väkivaltaiseen mellakkaan. Hän ei ole muodostanut
muuria.

Kososella ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

Kosonen on kiistänyt todistelukustannusten korvaamista koskevan
vaatimuksen.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole osallistunut   Paavo Laitinen  kohdassa 2
aktiivisesti väkijoukon toimintaan. Hän on kuvannut ja seurannut tapahtumia
Sokoksen ovella noin 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen hän on perääntynyt
tilanteesta. Hän ei ole rynnännyt tai mennyt tavarataloon sisälle. Hän ei ole
jäänyt asianomistajien ympärille tai varustautunut tilanteeseen mitenkään.

Paavo Laitisella ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa
2.

Hän on kiistänyt todistelukustannukset perusteeltaan.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole osallistunut   Pentti Laitinen  kohdassa 2
teoillaan väkijoukon toimintaan. Hän ei ole rynnännyt tai jäänyt näköesteeksi
tai varustautunut tilanteeseen mitenkään. Hän on vain tarkkaillut tilannetta
Sokoksen ovien edessä ja totellut poliisia.

Pentti Laitisella ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

Hän on kiistänyt todistelukustannukset perusteeltaan.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole yhdessä tai yksin estänyt Lehto  kohdassa 2
poliisia tai ulkopuolisia pääsemästä sisälle kauppakeskukseen. Hänellä on ollut
kilpi rekvisiittana mielenosoitusta varten. Hän ei ole pitänyt sitä poliiseihin
päin kohdistettuna. Kysymys on ollut ennalta-arvaamattomasta
tilanteesta. Lehto ei ole tiennyt, että jotakin pahoinpidellään.

Lehto on kiistänyt syytteen . Hän ei ole menetellyt syytteessä kohdassa 6
kuvatulla tavalla. Kilpi on ollut rekvisiittaa mielenosoitusta varten.

Lehto on katsonut, ettei omaisuudessa, johon menettämisseuraamus on
kohdassa 2 kohdistettu, ole kysymys rikoksentekovälineistä. Kyseinen
omaisuus voidaan kuitenkin hävittää.

Lehto on pyytänyt, että todistelukustannukset jätetään valtion vahingoksi.



9 (59)

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole osallistunut   Moilanen  kohdassa 2
väkijoukon toimintaan. Hän ei ole rynnännyt tavarataloon sisälle. Hän ei ole
ottanut vastaan mitään käskyjä tai varustautunut tilanteeseen mitenkään.

Moilasella ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

Hän on kiistänyt todistelukustannukset perusteeltaan.

 on kiistänyt syytteen .  Hän ei ole osallistunut väkijoukon Murto  kohdassa 2
toimintaan. Hän ei ole rynnännyt sisälle tavarataloon. Hän ei ole ottanut
vastaan mitään käskyjä. Tarkoituksena ei ole ollut tehdä väkivaltaa. Tilanne on
kehittynyt ennalta-arvaamattomasti. Hänellä on ollut kilpi rekvisiittana
mielenosoitusta varten.

Murto on katsonut, ettei omaisuudessa, johon menettämisseuraamus on
kohdassa 2 kohdistettu, ole kysymys rikoksentekovälineistä. Kyseinen
omaisuus voidaan kuitenkin hävittää.

Murto on pyytänyt, että todistelukustannukset jätetään valtion vahingoksi
hänen taloudelliset olonsa huomioon ottaen.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole ollut paikalla tai   Mäkinen  kohdassa 2
nähnyt tapahtumaa.

Mäkisellä ei ole ollut lausuttavaa menettämisseuraamuksesta kohdassa 2.

Hän on kiistänyt todistelukustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen.

on haastettu vastaamaan vaatimuksiin käräjäoikeuden Nordman
pääkäsittelyssä uhalla, että asia ratkaistaan hänen poissaolostaan huolimatta.
Nordman ei ole saapunut istuntoon. Hän on käräjäoikeudelle 31.3.2017
toimittamassaan kirjelmässä kiistänyt syytteen . Hän ei ole kohdassa 2
osallistunut tapahtumien kulkuun. Hän on seurannut joukkoa tavarataloon
sisälle nähdäkseen, miksi joukko oli sinne mennyt. Kun syy ei ollut tähän
selvinnyt, oli hän poistunut tavaratalosta.

Nordman on vaatinut, että valtio velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta
pidätysajalta 41 euroa.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole osallistunut   Pylkkänen  kohdassa 2
väkijoukon toimintaan aktiivisesti, vaan on ollut passiivinen. Hän on totellut
poliisia. Hän ei ole rynnännyt tavarataloon sisälle. Hän ei ole ottanut vastaan
mitään käskyjä tai varustautunut tilanteeseen mitenkään.

Pylkkänen on vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta kohdassa 2.

Hän on kiistänyt todistelukustannukset perusteeltaan.

on kiistänyt syytteen . Hän ei ole osallistunut väkijoukon Rydberg  kohdassa 2
toimintaan aktiivisesti puheillaan, teoillaan, eleillään tai käyttäytymisellään.
Hän ei ole pahoinpidellyt ketään. Hänellä ei ole ollut kaasusumutinta. Hän on
toimittajan ominaisuudessa kuvannut tapahtumia.

Rydberg on kiistänyt syytteen . Hän ei ole yksin tai yhdessä kohdissa 4 ja 5
kenenkään kanssa tehnyt väkivaltaa. Hän on ollut paikalla kuvaamassa.
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Rydberg on kiistänyt asianomistajien Savolainen ja Saukko

perusteiltaan ja määrällisesti Savolaisen vaatimuksen 200 korvausvaatimukset
euroa ylittävältä osalta ja Saukon vaatimuksen 100 euroa ylittävältä osalta.

Menettämisseuraamuksesta kohdassa 2 Rydbergillä ei ole ollut lausuttavaa.

Todistelukustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen Rydberg on
kiistänyt perusteeltaan ja pyytänyt, että kustannukset jätetään valtion
vahingoksi.

Lääkärintodistusten lunastuskulujen korvaamista koskevat vaatimukset
Rydberg on kiistänyt perusteiltaan, mutta myöntänyt määrällisesti oikeaksi.

Siltä varalta, että syytteet hylätään Rydberg on vaatinut, että valtio
velvoitetaan korvaamaan hänelle asiaosaiskuluina matkakulut 200 euroa.

on kiistänyt syytteen . Kysymys ei ole ollut Tahvanainen  kohdissa 1, 2 ja 6
väkivaltaisesta mellakasta, vaan yksittäisten vastaajien tekemistä
pahoinpitelyistä. Tahvanainen ei ole johtanut tai yllyttänyt väkijoukkoa tai
antanut käsimerkkejä tai käskyjä. Hän ei ole myöskään osallistunut aktiivisesti
väkijoukon toimintaan. Tahvanainen ei ole ollut tietoinen siitä, että Savolainen
on ollut Sokoksella tai siitä, mitä siellä tehdään. Kysymys on ollut
ennalta-arvaamattomasta tilanteesta. Hän ei ole yksin tai yhdessä kenenkään
kanssa estänyt poliisia. Hänellä ei ole ollut suojavarusteita.

Hän on mennyt tuulikaappiin ja kääntynyt ympäri seisoen tilanteessa
passiivisesti. Hän on tapahtuma-ajankohtana ollut SVL:n johtaja.

Tahvanainen on vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta kohdassa 2.
Kysymys ei ole rikoksentekovälineistä, vaan kulkueen rekvisiitasta.

Todistelukustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen Tahvanainen on
kiistänyt perusteeltaan.

Siltä varalta, että syytteet hylätään Tahvanainen on vaatinut, että valtio
velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa laillisine
viivästyskorkoineen ja asianosaiskuluina kokopäiväraha kolmelta päivältä
ja matkakulut 30 euroa.   

on kiistänyt syytteen . Kysymys ei ole ollut Tiihonen  kohdissa 1 ja 2
väkivaltaisesta mellakasta. Tiihonen ei ole johtanut tai yllyttänyt väkijoukkoa
tai antanut käsimerkkejä tai käskyjä. Hän ei ole myöskään osallistunut
aktiivisesti väkijoukon toimintaan. Tiihonen ei ole ollut tietoinen siitä,
että asianomistajat ovat olleet Sokoksella. Kysymys on ollut
ennalta-arvaamattomasta tilanteesta. Hän ei ole estänyt poliisia, eikä
hänellä ole ollut suojavarusteita.

Hän on tehnyt ilmoituksen mielenilmauksesta.

Tiihonen on myöntänyt menetelleensä kuvatulla tavalla. kohdassa 7

Tiihonen on vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta kohdassa 2.
Kysymys ei ole rikoksentekovälineistä.

Tiihonen on myöntänyt menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen
oikeaksi kohdassa 7.
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Syytekohta 2 / syyttäjä

Asianomistaja Arttu Nieminen todistelutarkoituksessa

Asianomistaja Milka Saukko todistelutarkoituksessa

Syytekohta 1 / syyttäjä

Asianomistaja Milka Saukko todistelutarkoituksessa 
Todistaja Timo Lukkari

Todistaja Tapani Saarinen
Todistaja Jussi Koukkunen
Todistaja Miika Liimatainen

Syytekohta 1 /  vastaaja Tahvanainen

Vastaaja Tahvanainen todistelutarkoituksessa

Henkilötodistelu

Todistelu

Todistelukustannusten korvaamista koskevan vaatimuksen Tiihonen on
kiistänyt perusteeltaan.

Siltä varalta, että syytteet hylätään Tiihonen on vaatinut, että valtio
velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa laillisine
viivästyskorkoineen.

on kiistänyt syytteen . Torniainen on lyönyt kaksi Torniainen  kohdissa 1 ja 2
kertaa Savolaista ylävartaloa suojaaviin käsivarsiin. Hän ei ole toimillaan
yllyttänyt ketään pahoinpitelyyn. Kysymys on ollut jokaisen vastaajan omista
yksittäisistä toimista ja päätöksistä. Hänen menettelynsä ei täytä väkivaltaisen
mellakan johtamisen rikostunnusmerkistöä. Tilanteessa ei ole ollut kysymys
mellakasta vaan mielenilamuksesta. Kokoontumisen tarkoituksena ei ole ollut
väkivallan tekeminen. Mahdollinen väkivalta on ollut sattumaa.

Torniainen on lyömällä Savolaista kaksi kertaa ylävartaloa suojaaviin
käsivarsiin katsonut syyllistyneensä pahoinpitelyyn ja vaatinut syytteen
hylkäämistä enemmälti.

Torniainen on kiistänyt syytteen . Hän ei ole pahoinpidellyt kohdassa 5
Saukkoa.

Torniainen on vastustanut menettämisseuraamusvaatimusta kohdassa 2.

Todistelukustannusten korvaamista koskevat vaatimukset Torniainen on
kiistänyt perusteeltaan.

Lääkärintodistuksen lunastuskuluja koskevat korvausvaatimukset Torniainen
on kiistänyt perusteiltaan, mutta myöntänyt määrällisesti oikeiksi.

Torniainen on myöntänyt kivun, säryn ja muun  Savolaisen vaatimuksen 
tilapäisen haitan korvaamisesta perusteeltaan oikeaksi, muta kiistänyt
määrällisesti 200 euroa ylittävältä osalta.

Torniainen on kiistänyt  kivun, säryn ja muun tilapäisen Saukon vaatimuksen 
haitan korvaamisesta perusteeltaan ja määrällisesti 100 euroa ylittävältä osalta.
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Syytekohta 1 / syyttäjä

1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
2. Videotallenne Savolaiseen ja Saukkoon kohdistuneesta
pahoinpitelytilanteesta, esitutkintapöytäkirjan liite 4
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5
4. Ilmoitus yleisestä kokouksesta, esitutkintapöytäkirjan liite 6
5. Valokuvaliite Tiihosen kotietsinnästä ja takavarikoista,
esitutkintapöytäkirjan liite 10
6. Kaksi kuvaa internetsivustolta www.patriootti.com/riimuradio,
esitutkintapöytäkirjan liite 13

Todistaja Lukkarin esitutkintakertomus  (5680/R/60247/15 s. 283-285)

Syytekohdat 1 ja 2/  vastaaja Tiihonen

Todistaja Koukkusen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 277)

Kirjalliset todisteet

Syytekohta 6 / syyttäjä

Todistaja Miika Liimatainen

Syytekohta 6 / Tahvanainen

Vastaaja Tahvanainen todistelutarkoituksessa

Syytekohta 5 / syyttäjä ja asianomistaja Saukko

Asianomistaja Saukko todistelutarkoituksessa
Todistaja Harri Ovaskainen

Todistaja Anssi Koskinen

Syytekohta 4 / syyttäjä ja asianomistaja Savolainen

Asianomistaja Savolainen todistelutarkoituksessa
Asianomistaja Milka Saukko todistelutarkoituksessa
Todistaja Anssi Koskinen

Todistaja Harri Ovaskainen

Syytekohta 3 / syyttäjä ja asianomistaja Nieminen

Asianomistaja Arttu Nieminen todistelutarkoituksessa
Todistaja Miika Liimatainen

Asianomistaja Arto Savolainen todistelutarkoituksessa
Todistaja Timo Lukkari
Todistaja Tapani Saarinen
Todistaja Jussi Koukkunen

Todistaja Miika Liimatainen
 

Syytekohta 2 / vastaaja Tahvanainen

Vastaaja Tahvanainen todistelutarkoituksessa
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Syytekohta 3 / syyttäjä ja asianomistaja Nieminen

12. Lääkärinlausunto 13.8.2015 (liite 15, s. 93)
9. Valokuvaliite (liite 8, s. 44, kuva 5)
1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
8. Videotallenne asianomistaja Niemiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä,
esitutkintapöytäkirjan liite 3
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5 (erityisesti
kuvat 31-35)

Asianomistaja Niemisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 26 - 28)

Syytekohta 2 / syyttäjä

1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
8. Videotallenne asianomistaja Niemiseen kohdistuneesta pahoinpitelystä,
esitutkintapöytäkirjan liite 3
2. Videotallenne Savolaiseen ja Saukkoon kohdistuneesta
pahoinpitelytilanteesta, esitutkintapöytäkirjan liite 4
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5
9. Valokuvaliite, esitutkintapöytäkirjan liite 8
10. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto,
esitutkintapöytäkirjan liite 9
6. Kaksi kuvaa internetsivustolta www.patriootti.com/riimuradio,
esitutkintapöytäkirjan liite 13
11. Laivayhtiön matkavaraustietoja, esitutkintapöytäkirjan liite 14

12. Lääkärinlausunto 13.8.2015 (liite 15)

13. Lääkärinlausunto 11.8.2015 (liite 17)
14. Lääkärinlausunto 14.8.2015 (liite 16)

4. Ilmoitus yleisestä kokouksesta, esitutkintapöytäkirjan liite 6

Asianomistaja Niemisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 26 - 28)

Asianomistaja Savolaisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 36)

Todistaja Lukkarin esitutkintakertomus  (5680/R/60247/15 s. 283-285)

Syytekohta 2/ syyttäjä ja vastaajat Anttila, Pylkkänen ja Torniainen

Vastaaja Anttilan esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 57-62)

Vastaaja Koiviston esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 134 - 139)

Syytekohta 2/ syyttäjä ja vastaajat Pylkkänen ja Torniainen

Vastaaja Mäkisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 191)

Syytekohta 2/ syyttäjä ja vastaaja Paavo Laitinen

Vastaaja Paavo Laitisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 150 - 153)

Syytekohdat 2, 4 ja 5 / vastaaja Rydberg

Tuloste Nordfront.se -nimisiltä internetsivuilta

Todistaja Saarisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 290)
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Kohdat 1 - 6

Syyksilukeminen

Syytteet kohdissa 1 ja 2 hylätään.

Tuomion perustelut

Syytekohta 7 / syyttäjä

5. Valokuvaliite (liite 10, s. 56-57)
16. Keskusrikospoliisin lausunto 24.8.2016 (liite 11, s. 71)

Syytekohta 6/ syyttäjä

1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5 (erityisesti
kuvat 52-53)

Syytekohta 5 / syyttäjä ja asianomistaja Saukko

14. Lääkärinlausunto 14.8.2015 (liite 16, s. 95)
9. Valokuvaliite (liite 8, s. 43, kuva 4)
1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
2. Videotallenne Savolaiseen ja Saukkoon kohdistuneesta
pahoinpitelytilanteesta, esitutkintapöytäkirjan liite 4
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5 (erityisesti
kuvat 31-42)

Todistaja Ovaskaisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 287)

Syytekohta 4 / syyttäjä ja asianomistaja Savolainen

13. Lääkärinlausunto 11.8.2015 (liite 17, s. 97)
9. Valokuvaliite (liite 8, s. 44, kuva 6)
1. Koostevideo, esitutkintapöytäkirjan liite 2
2. Videotallenne Savolaiseen ja Saukkoon kohdistuneesta
pahoinpitelytilanteesta, esitutkintapöytäkirjan liite 4
3. Valokuvaliite videotallenteista, esitutkintapöytäkirjan liite 5 (erityisesti
kuvat 31-42)

Asianomistaja Savolaisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 36)

Todistaja Ovaskaisen esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 287)

Syytekohta 4/ syyttäjä ja vastaajat Anttila ja Torniainen

Vastaaja Anttilan esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 57-62)

Syytekohta 3/ syyttäjä ja vastaaja Anttila

Vastaaja Anttilan esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 57 - 62) 

Vastaaja Koiviston esitutkintakertomus (5680/R/60247/15 s. 134 - 139)

Syytekohta 3 / asianomistaja Nieminen

Todistaja Liimataisen esitutkintakertomus  (5680/R/60247/15 s. 280-281)
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Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto ovat menettelemällä syytteen kohdassa
3 kuvatulla tavalla syyllistyneet pahoinpitelyyn.

Torniainen, Anttila ja Rydberg ovat menettelemällä syytteen kohdassa 4
kuvatulla tavalla syyllistyneet pahoinpitelyyn.

Torniainen, Anttila ja Rydberg ovat menettelemällä syytteen kohdassa 5
kuvatulla tavalla syyllistyneet pahoinpitelyyn.

Lehto ja Tahvanainen ovat menettelemällä syytteen kohdassa 6 kuvatulla
tavalla syyllistyneet virkamiehen vastustamiseen.

Syyksilukemisen perusteet

Näyttö

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnosta 14.3.2016 
(kirjallinen todiste 10) (esitutkintapöytäkirjan liite 9) ilmenee, että
Asemakadun roskiksesta löydetyn kaasusumuttimen painikkeen ympäristöstä
taltioidusta DNA tahranäytteessä on ollut sekoittuneena todennäköisesti
kahden henkilön DNA:ta. Kysymys on rekisterikelpoisesta sekoitustuloksesta.
Rydbergin DNA-tunniste sopii sekoitustulokseen.

(kirjallinen todiste 11)Laivayhtiön matkavaraustiedoista 
(esitutkintapöytäkirjan liite 14) ilmenee, että Julius Blomberg, Anders
Rydberg ja Linus Edberg nimisille henkilöille sekä eräälle muulle henkilölle
on varattu yhteinen hytti Tukholmasta Turkuun kulkevalle laivalle 30.7.2015
ja paluumatka 2.8.2015. Paluumatkat ovat jääneet käyttämättä.

(kirjallinen todiste 12) (liite 15, s. 93)Lääkärinlausunnosta 13.8.2015 
ilmenee, että asianomistaja Nieminen on käynyt Keski-Suomen
keskussairaalassa päivystyspoliklinikalla 1.8.2015 lääkärin vastaanotolla.
Nieminen on kertonut lääkärille joutuneensa yli 10 henkilön pahoinpitelemäksi
Sokoksella ja saaneensa ensin yhden lyönnin päähän ja kaatuneensa maahan,
minkä jälkeen hänellä ei ole muistikuvia.

Niemisellä on havaittu ruhjeita vasemmassa olkapäässä, nenässä ja oikealla
ohimolla. Ruhjeet ovat olleet nirhaumia ja avohaavoja. Vasemmalla puolella
takaraivolla on havaittu noin yhden senttimetrin mittainen haava, joka on
hoidettu liimaamalla. Rintakehän alaosassa etuosassa on havaittu jonkin verran
palpaatioarkuutta. Nieminen on käynyt lääkärissä uudelleen 13.8.2015
ylävatsakivun takia. Hänellä on havaittu palpoiden lievää aristusta oikealla
ylävatsassa.

(kirjallinen todiste 13) (liite 17, s. 97)Lääkärinlausunnosta 11.8.2015 
ilmenee, että asianomistaja Savolainen on hakeutunut keskussairaalaan
päivystykseen 1.8.2015 ja kertonut joutuneensa Sokoksella useamman miehen
pahoinpitelemäksi. Pahoinpitelijät olivat lyöneet ja potkineet Savolaista pään
ja vartalon alueelle. Savolainen on valittanut lievää kipua alaselässä ja syvään
hengittäessä rintakehällä. Takaraivolla ja oikealla ohimoseudussa on todettu
pinnalliset ruhjeet. Vasemman silmän alapuolella ja silmäkulmassa sekä
korvien takana on havaittu pinnallista ihorikkoa. Rintakehän alaosissa on
havaittu lievää aristusta.

Lausunnon mukaan kyseiset vammat sopivat syntyneeksi mainitulla tavalla
esimerkiksi nyrkillä lyömisen tai potkimisen seurauksena mainittuna
ajankohtana.
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  (kirjallinen todiste 14) (liite 16, s. 95)Lääkärinlausunnosta 14.8.2015

ilmenee, että Saukko on hakeutunut lääkäriin 12.8.2015. Hän on kertonut
tulleensa pahoinpidellyksi Sokoksella 1.8.2015. Hän oli loukannut polveaan ja
jalkateräänsä sekä saanut iskuja rintoihinsa. Tarkastuksessa on havaittu oikean
polven etupuolella kaksi pientä ihorikkoa, oikean jalkaterän ulkosivulla lievää
aristusta ja aristusta oikean rinnan yläosissa. Vammat sopivat lausunnon
mukaan syntyneeksi kuvatulla tavalla ja mainittuna ajankohtana.

 Valokuvasta 4 ( kirjallinen todiste 9) ilmenee, että Saukon oikeassa polvessa
on ollut mustelmaa ja ihorikko.

 (kirjallinen todiste 9) ilmenee, että Niemisen nenässä jaValokuvasta 5
oikealla ohimolla on ollut nirhaumaa ja että hän pitelee päätään paperilla, jossa
on verta. Valokuva on otettu apteekin edessä.

 (kirjallinen todiste 9) ilmenee, että Savolaisen vasemmanValokuvasta 6
silmän alapuolinen iho on ollut punainen. Valokuva on otettu apteekin edessä.

 Poliisin laatima valokuvaliite videotallenteista (kirjallinen todiste 3) koostuu
 kuvakaappauksista poliisin laatimasta koostevideosta (kirjallinen todiste 1).

Koostevideo on koostettu Paavo Laitisen hallusta takavarikoidusta kamerasta
löytyneistä tilanteeseen liittyvistä videotallenteista, tavaratalo Sokoksen ja
kauppakeskus Forumin tapahtuma-ajankohdan valvontakameratallenteista ja
Jyväskylän keskustaa kuvaavien valvontakameroiden tapahtuma-ajankohdan
tallenteista.

 Valokuvaliitteestä (kirjallinen todiste 3) ilmenee, että asianomistajat
Nieminen, Savolainen ja Saukko ovat joitakin hetkiä ennen tavaratalo
Sokoksen käytävällä tapahtunutta välikohtausta kulkeneet Kauppakadulla ja
kohdanneet esitteitä jakaneita mielenilmaukseen osallistujia. 

 Valokuvaliitteestä (kirjallinen todiste 3) ilmenee, että asianomistaja
Savolainen kulkee noin kello 14.13 Vapaudenkatua pitkin kohti Asemakatua.
Valokuvaliitteestä ja videokoosteesta ilmenee, että  Tahvanainen ja Torniainen
sekä ainakin kaksi muuta henkilöä ovat Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun
risteyksessä. Tallenteelta kuuluvat sanat ” Savolainen”, ”kirjasto?” ja ”uhri?”

 (kirjallinen todiste 1) ja  (kirjallinen todisteKoostevideolta valokuvaliitteestä
3) ilmenee, että Suomen vastarintaliikkeen tunnuksia kantavat henkilöt
kulkevat Vapaudenkatua pitkin Asemakadun suuntaan. He kävelevät ja heidän
perässään ajaa ainakin yksi maija-mallinen poliisiauto. Vasta ollessaan
Sokoksen sisäänkäynnin kohdalla osa joukosta lähtee juoksemaan ja osa
kävelee sisälle Sokokseen.

 (kirjallinen todiste 1) ja  (kirjallinen todisteKoostevideolta valokuvaliitteestä
3) ilmenee, että kaikki vastaajat Paavo Laitista lukuun ottamatta menevät
sisälle tavaratalo Sokokseen. Paavo Laitinen jää tavaratalon sisäänkäynnin
ulkopuolelle kuvaamaan tapahtumia. Torniainen menee ensimmäisenä sisälle
tavarataloon tehden potkuliikkeen. Tavaratalon sisäänkäynnin
valvontakameran kello on tuolloin noin 2:20:45. Mäkinen astuu tuulikaappiin,
mutta kääntyy heti takaisin ja tulee ulos ovesta. Poliisi tulee samalla
tavaratalon tuulikaappiin, tarttuu kiinni sisälle pyrkivään Tiihosen ja vetää
hänet tilanteesta pois. Lehto, jolla on kädessä tunnuksellinen kilpi ja
Tahvanainen kääntyvät tuulikaapissa ympäri kohti poliisia ja asettuvat
tuulikaappiin rinnakkain estäen poliisin pääsyn sisälle tavarataloon. Koivisto,
Murto, Pentti Laitinen, Moilanen, Keränen, Kosonen ja Pylkkänen tulevat ulos
tavaratalosta kiertäen Lehdon ja Tahvanaisen ohi vasemmalta puolen
Asemakadulta katsottuna. Poliisi ottaa poliisin kulkuväylän tukkineen
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Tahvanaisen pois tilanteesta voimaa käyttäen. Edberg Vosthenko ja Nordman
tulevat ulos tavaratalosta kiertäen Lehdon ohi tämän vasemmalta puolen
Asemakadulta katsottuna. Lehto seisoo edelleen kilven kanssa oviaukossa
estäen poliisin sisäänpääsyn. Poliisi suihkuttaa hänen kasvoilleen sumutetta ja
siirtyy tavaratalon sisäänkäynnistä sisälle. Tästä reilun 10 sekunnin kuluttua
tavaratalosta tulevat ulos Anttila, Blomberg, Rydberg ja Torniainen ja hetken
kuluttua heidän jälkeensä tavarataloon sisään mennyt poliisimies. Sokoksen
sisäänkäynnin ulkopuolella olevan valvontakameran kellonaika on Torniaisen
poistuessa tavaratalosta 2:21:31.

 (kirjallinen todiste 1) ilmenee, että Savolainen lähteeKoostevideolta
tavaratalon sisällä olevalta tasanteelta kohti sisäänkäyntiä tavaratalon sisällä
olevan valvontakameran kellon ollessa 2:20:38. Kello 2:20:45 Savolainen on
ovella ja Torniainen suuntaa häntä kohtaan potkun. Nieminen liikkuu
tuulikaapissa tavaratalon sisältä päin katsoen vasemmalle Savolaisen luo ja
hänet kaadetaan lattialle. Savolainen kääntyy takaisin ja juoksee sisälle
tavarataloon Torniainen perässään. Anttila tekee lipulla lyöntiliikkeen kohti
lattialla makaavaa Nimemistä ja lyö häntä nyrkein noin kello 2:20:50. Samaan
aikaan Edberg Vosthenko lyö käsin Niemistä. Koivisto tulee lähelle Niemistä
ja tekee liikkeitä, jotka eivät tarkemmin näy kuvassa. Kello 2:20:49 Torniainen
on saanut Savolaisen kiinni, repii häntä ja lyö useita kertoja nyrkein. Tästä
neljän sekunnin kuluttua Rydberg potkaisee kohti Savolaista ottaen potkuun
voimaa juosten. Savolainen ja Saukko kaatuvat lattialle. Torniainen ja eräs
SVL:n joukoissa mukana ollut henkilö ovat Savolaisessa käsin kiinni. Videolta
ilmenee myös se, että Saukko on lattialla lähellä Savolaista ja yrittää työntää
Torniaista pois tilanteesta. Sokoksen sisällä olevan valvontakameran kuvasta
ilmenee, että Anttila tulee Savolaisen luokse noin kello 2:21:10. Anttila ja
Torniainen ovat Savolaisen kimpussa. Valvontakameran ja asianosaisten
välissä on tapahtumien loppuvaiheessa useita ulkopuolisia henkilöitä, minkä
vuoksi valvontakameran tallenteen perusteella asiasta ei voi tehdä havaintoja.

 on todistelutarkoituksessa kertonut, että hän oliAsianomistaja Milka Saukko
ollut kaupungilla kävelemässä yhdessä Savolaisen ja Niemisen kanssa. Hän ei
ollut tiennyt SVL:n kokouksesta etukäteen. Jyväskylän keskustassa Kompassin
kohdalla heidän ympärilleen oli tullut paljon ihmisiä ja heitä oli kuvattu. Heitä
oli kutsuttu nimillä ja heidät oli selkeästi tunnistettu. Saukon kuva on ollut
SVL:n nettisivuilla. Tilanne oli tuntunut uhkaavalta. Savolainen oli sanonut
Saukolle ja Niemiselle, että he voisivat kulkea eri reittiä kuin Savolainen ja
tavata hänet Sokoksen sisäänkäynnin luona siltä varalta, että Saukko ja
Nieminen ovat turvassa, jos jotakin sattuu.

Saukko ja Nieminen olivat käyneet kauppakeskus Forumissa kaupassa ja
menneet tavaratalo Sokoksen sisäänkäynnin luo ja jääneet ulos tupakalle.
Savolainen oli tullut paikalle ja mennyt Alkon eteen yhdessä ystävänsä kanssa.
Asemakadulla R-kioskin kohdalla oli ollut noin 40 ihmisen joukko, joka oli
alkanut marssia järjestelmällisesti parijonossa Asemakatua ylös kohti Saukkoa
ja Niemistä. Marssijoilla oli ollut liput ojossa. Joku oli osoittanut Saukkoa ja
Niemistä ja huutanut noin 5 – 10 metrin päässä ”hakatkaa nuo” tai ”nuo on ne
kohteet”. Nieminen oli mennyt shokkiin, eikä ollut kyennyt liikkumaan.
Saukko oli yrittänyt saada häntä liikkeelle. Niemisen kimppuun oli käyty ja
Saukko oli yrittänyt suojella häntä menemällä hänen päälleen. Saukko oli juuri
itse päässyt sairaalasta ja hänellä oli vatsassaan iso sektiohaava. Saukko oli
saanut potkuja vatsaan ja hän oli huutanut apua. Niemistä oli lyöty
lipputangolla.

Saukko oli luullut, että Nieminen on kuollut ja hän oli mennyt suojaamaan
Savolaista. Saukko oli heitetty rappusten eteen ja hän oli saanut potkuja
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vatsaan, jalkoihin ja rintoihin. Häntä oli myös kiskottu, revitty ja tönitty.
Savolainen oli saanut iskuja pääasiassa kylkiin ja päähän. Hänen ja Savolaisen
ympärillä oli ollut alussa arviolta kuusi ihmistä.

Tilanne oli kestänyt noin 5 minuuttia ja se oli tuntunut hyvin pitkältä.
Rappusten yläpäässä oli ollut kuvaaja, joka oli kuvannut heitä tilanteessa.

Saukko oli saanut tilanteessa henkisiä vammoja. Hän on aikaisemminkin
joutunut väkivallan kohteeksi ja pelkää liikkua kaupungilla. Hän oli ollut
pitkään shokissa tilanteen jälkeen. Hän ei ollut mennyt heti lääkäriin. Poliisi
oli kuulustelussa kehottanut häntä hakeutumaan lääkäriin.

Saukko ei ollut kyennyt kävelemään toisella jalallaan kuukauteen, koska sille
ei ollut voinut varata painoa. Jalkaan oli tullut ruhjevammoja. Saukko on
arvellut jalan olleen oikea jalka, mutta hän ei ajan kulumisen vuoksi ole asiasta
enää varma. Hän oli joutunut käyttämään jalassaan tukisidettä ja syömään
kipulääkkeitä. Lisäksi hänellä oli ollut mustelmia rinnoissa. Kirjallisen
todisteen 9 kuva 4 on valokuva Saukon polvesta. Saukon mukaan kuvassa
näkyy yksi hänen vammoistaan. Sitä, missä kuva on otettu, Saukko ei ole
osannut kertoa.

Poliisi on kuulustellut Saukkoa esitutkinnassa 5.8.2015. Saukko on
esitutkinnassa (s. 31) kertonut, että ”sain ainakin pari potkua. Yksi osui
oikeaan polveen ja toinenkin vartaloon.” Tältä osin Saukko on pääkäsittelyssä
kertonut, ettei osaa sanoa muistaako hän asiat nyt paremmin vai esitutkinnassa.
Hän oli ollut esitutkinnassa shokissa tapahtumien vuoksi.

Edelleen Saukko on esitutkinnassa (s. 31) kertonut, että ”poliisi otti ne
pahoinpitelijät pois. Kun nousin siitä ylös, tajusin, että Niemisen Arttu makasi
siinä ulko-oven suussa. Luulin, että hän on kuollut. Menin Niemisen luokse ja
kohta hän tuli tajuihinsa, eikä tiennyt mitä on tapahtunut.” Tältä osin Saukko
on pääkäsittelyssä kertonut, että ei ole enää ihan varma, missä vaiheessa
Nieminen oli tullut tajuihinsa. Isku Niemiseen oli osunut heti tavaratalon
tuulikaapin jälkeen invaportaiden edessä.

Kysyttäessä siitä, miksi hän ei ole kertonut lipputangolla lyömisestä
esitutkinnassa, Saukko on kertonut, että hän on asiasta kyllä poliisille kertonut.
Hän oli ollut shokissa kuulusteluissa ja vielä lääkärissä käydessäänkin.

Saukko ei ollut itse nauttinut alkoholia ennen tapahtumia. Savolainen ja
Nieminenkään eivät olleet juurikaan juoneet alkoholia.

Kuvaajia oli saattanut olla tilanteessa kaksi. Kompassilla kuvaajalla oli ollut
järjestelmäkamera ja Sokoksella videokamera. Kuvaajan tuntomerkkejä hän ei
muista.

on todistelutarkoituksessa kertonut, että hänAsianomistaja Arttu Nieminen 
oli ollut yhdessä Saukon ja Savolaisen kanssa kävelemässä kaupungin
keskustassa. Keskustassa oli ollut SVL:n mielenilmaus, josta Nieminen oli
aiemmin lukenut lehdestä. Heidän tarkoituksenaan oli ollut käydä katsomassa
mielenilmausta. Hän ei ollut tuntenut SVL:n jäseniä entuudestaan. He olivat
kohdanneet mielenosoittajat Kompassin kohdalla ja joku oli puhutellut
Savolaista nimeltä ja provosoinut häntä. Nieminen ei ole osannut yksilöidä
sitä, mitä provosointi oli ollut. Savolainen ei ollut provosoitunut. Heitä oli
kuvattu tilanteessa.

Nieminen ja Saukko olivat käyneet ostamassa olutta Forumista.
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Nieminen ja Saukko olivat jääneet tupakalle Sokoksen ovelle. Savolainen ja
hänen tuttavansa olivat menneet Sokokselle sisälle. Joukko henkilöitä, joilla
oli ollut musta takki ja ajellut päät olivat yllättäen juosseet heitä kohti ja
käyneet päälle. Kertomansa mukaan Nieminen ei pysty yksilöimään tekijöitä
tarkemmin tai tunnistamaan heitä. Tilanteessa ei ollut ollut keskustelua.
Nieminen oli menettänyt tilanteessa tajuntansa arviolta 5 - 10 minuutiksi. Hän
oli tapahtuman jälkeen mennyt sairaalaan. Hänen päässään oli ollut vekki, joka
oli liimattu. Hänen kylkensä olivat olleet kipeät viiden viikon ajan ja häntä oli
huimannut muutaman viikon ajan. Hän oli saanut lääkäristä aivotärähdyksen
hoito-ohjeet. Särkylääkkeitä hän oli joutunut käyttämään viiden viikon ajan.

Kertomansa mukaan Nieminen oli nauttinut alkoholia jonkin verran ennen
tapahtumia.

Esitutkinnassa (s. 26 - 28) Nieminen on kertonut keskustassa olleesta
kohtaamisesta, että ”tuo tilanne alkoi kuumottaa minua. Oli ahdistavaa, kun
meidät oli tuolla tavalla huomioitu eikä tiedetty, mitä tästä vielä aiheutuisi. - -
Päätimme, että hajaannumme. Minä ja Milka menisimme kauppaan Forumiin
ja Arto kiertäisi Forumin Nordean ja Kirkkopuiston kautta ja jatkaisi
Sokokselle, jossa ovella kohtaisimme. - - Kun Arto lähti kävelemään
luotamme näin, että tämä meitä kuvannut mies juoksi edemmäksi ja sanoi
parille tyypille, että ”tuolla se Arto on, tuolla on se Arto” tai vastaavaa. - -
Kaupasta minä ja Milka menimme Sokoksen Asemakadun puoleiselle ovelle,
jossa Arto meitä odotteli. Samalla huomasimme, että Vastarintaliikkeen
henkilöitä alkaa kokoontua Asemakadulle alemmaksi. Minä ja Milka poltettiin
siinä tupakkaa. Arto meni Sokoksen ovesta sisälle siinä kohtaamamme
tuttavan kanssa ajatuksena, että käyvät Alkossa. - - Silloin tämä
Vastarintaliikkeen porukka lähti marssimaan Asemakatua ylös. Poliisiauto oli
vieressä. - - Aivan yhtäkkiä tämä Vastarintaliikkeen porukka lähti juoksemaan
meitä kohti liput tanassa. Niitä kaljupäitä tuli kovaa vauhtia meitä kohti. En
ehtinyt oikein tajuta mitä tässä tapahtuu, ennen kuin kohtasimme. Menin
aluksi lähinnä hämilleni. Milka ehti perääntyä sisälle Sokokseen ja minä jäin
siihen ovien luo. - - Yksi Vastarintaliikkeen miehistä juoksi suoraan minua
kohti ja löi minua nyrkillä kasvoihin. Muistan, että laitoin käteni eteen ja yritin
työntää häntä kauemmaksi kimpustani. Silloin samalla Vastarintaliikkeen
porukkaa tuli kimppuuni paljon. Ja sitten minulta menee muisti. Seuraava
muistikuva minulla on ambulanssista. - - Nyt vielä itse huomasin, että he
lähtivät levittämään jäseneltä toiselle tietoa että juuri Arto on täällä.”

Nieminen on kertonut, että hän ei muista tapahtumien yksityiskohtia enää niin
hyvin ajan kulumisen vuoksi. Hän on kertonut tapahtumista 5.8.2015
esitutkinnassa totuudenmukaisesti ja on tuolloin myös muistanut tapahtumat
paremmin kuin nyt. Nieminen on vahvistanut esitutkinnassa kertomansa
oikeaksi.

 Asianomistaja Arto Savolainen on todistelutarkoituksessa kertonut, että hän,
Saukko ja Savolainen olivat tulleet kaupungin keskustaan. Kompassin
kohdalla SVL oli ollut jakamassa lentolehtisiä. Yksi henkilö oli antanut
Savolaiselle lehtisen ja Savolainen oli naureskellut sille. Joku oli tunnistanut
Savolaisen ja tullut naureskelemaan hänelle ja nimitellyt häntä. Savolaisen
käsityksen mukaan SVL:n edustajat olivat tunnistaneet hänet kirjastopuuk
otuksesta ja siitä, että hänen kuvansa on SVL:n nettisivuilla. Savolainen oli
myös itse tunnistanut joitakin henkilöitä ulkonäön perusteella. Joku oli
kuvannut heitä kokoajan Kompassin kohdalla. Hän on vahvistanut
esitutkintakertomuksensa (s. 36) oikeaksi siltä osin kuin on kertonut kuvaajalle
olleen sänkiparran.
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Savolainen oli jatkanut matkaa Kirkkopuistoon nähdäkseen kuinka paljon
siellä oli ollut SVL:n porukkaa. Hän oli kulkenut Kauppakadulta
Kilpisenkadulle ja sieltä Vapaudenkadulle. Puiston puolelle hän ei ollut
mennyt. Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa Savolainen oli havainnut,
että jotkut SVL:n jäsenistä olivat lähteneet seuraamaan häntä. Hän oli
näyttänyt käsimerkillä heille, että ”tulkaa tänne”. Vapaudenkadulta hän oli
mennyt Sokokselle.

Kertomansa mukaan Savolainen oli nähnyt, että SVL:n porukka oli tullut
Asemakatua ylös kohti Sokoksen ovea. Savolainen ei ollut ehtinyt
tavaratalosta ulos ennen kuin SVL:n joukko oli rynninyt tuulikaappiin.
Savolainen oli mennyt takaisin Sokokselle. Vastarintaliikkeen edustajat olivat
saaneet tönäistyä hänet nurin rappusten kulmassa. Hänen kimpussaan oli ollut
3 – 5 henkilöä. Esitutkinnassa (s. 36) hän on kertonut, että ”olen sitä mieltä,
että ainakin kaksi miestä teki minulle väkivaltaa, voi olla että useampikin”.
Savolainen on vahvistanut esitutkintakertomuksensa tältä osin oikeaksi.

Takaraivoon, päälakeen ja kylkiin oli tullut kymmenkunta lyöntiä ja
kymmenkunta potkua. Lyönnit ja potkut olivat olleet suhteellisen voimakkaita.
Saukko oli yrittänyt suojata Savolaista ollen hänen ja vastaajien välissä.
Saukko oli todennäköisesti tässä tilanteessa saanut potkuja jalkoihinsa.
Kertomansa mukaan Savolainen ei ollut kuitenkaan itse kyennyt seuraamaan
Saukon tilannetta. Savolainen on pitänyt mahdollisena, että hän on tarttunut
jonkun jalkaan kiinni tapahtumien yhteydessä.

Pahoinpitelytilanne oli kestänyt arviolta muutaman minuutin. Savolaisen
kertoman mukaan hän oli menettänyt ajantajunsa tilanteessa, minkä vuoksi
tilanne on voinut kestää lyhyemmänkin ajan.

Poliisin saatua hajotettua tilanteen Savolainen oli nähnyt Niemisen makaavan
tajuttomana käytävällä verilammikossa. Hän on vahvistanut esitukinnassa (s.
36) kertomansa oikeaksi siltä osin kuin on kertonut, että ”Näin, kun yksi heistä
löi nyrkillä naamaan Arttua ja kaikki muut ryntäsivät paikalle”.

Savolaiselle oli aiheutunut teosta hiusmurtumia kylkiluihin. Savolainen ei
kertomansa mukana ole varma, oliko lääkäri tämän todennut vai onko
kysymys hänen omasta johtopäätöksestään. Sairaalassa hiusmurtumista oli
kuitenkin ollut puhetta. Joka tapauksessa istuminen ja sängystä nouseminen oli
ollut vaikeaa.

Kertomansa mukaan Savolainen oli saattanut nauttia päivän aikana muutaman
oluen.

 Vastaaja Tahvanainen on kertonut todistelutarkoituksessa, että hän oli ollut
vuonna 2015 SVL:n puheenjohtaja. Nykyisin hän ei toimi enää samassa
tehtävässä, eikä hän ole halunnut kertoa SVL:n organisaatiosta tarkemmin.

Tapahtuman tarkoitus oli ollut jakaa järjestöstä kertovaa materiaalia ja
mainostaa järjestön toimintaa. Tapahtumien kesto on ollut yleensä 1 – 3 tuntia,
jonka puitteissa on pyritty pysymään. Nyt kysymyksessä oleva tapahtuma oli
sujunut hyvin. Marssin jälkeen osa joukosta oli siirtynyt keskustaan
juttelemaan päivän politiikasta ihmisten kanssa. Joiltakin ohikulkijoilta, jotka
olivat kuuluneet ilmeisesti vasemmistoon, oli kuulunut huutoja. Kukaan
SVL:n joukoista ei kuitenkaan ollut ottanut tästä paineita.

Tapahtuma oli päättynyt ja SVL:n joukot olivat lähteneet paikalta pois samaa
reittiä kuin olivat marssineetkin tarkoituksenaan mennä alkuperäiselle
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tapaamispaikalle. Reitistä Tahvanainen ei ole osannut kertoa
yksityiskohtaisemmin, koska hän ei tunne Jyväskylää tarkemmin.

Sokoksen kohdalla oli alkanut kuulumaan huutoa ja siellä oli ollut
aggressiivista toimintaa. Tahvanainen oli pyrkinyt itsekin sisälle katsomaan
mitä siellä tapahtuu. Hän ei ollut nähnyt, mitä sisällä oli tapahtunut. Hän oli
kääntynyt ympäri varmistaakseen selustansa, ettei kukaan hyökkää hänen
päälleen. Poliisit olivat tulleet paikalle ja Tahvanainen oli yrittänyt päästä ulos.
Poliisi oli repinyt hänet pois tässä tilanteessa.

Tahvanainen ei ollut itse tavannut asianomistajia. Hän oli vasta jälkikäteen
kuullut Savolaisesta. Tämä ei ollut herättänyt hänessä ihmetystä, koska
paikalla oli näkynyt muitakin vasemmistolaisia. Hän oli entuudestaan tiennyt
Savolaisen ulkonäöltä.

Mitään käskyjä ryntäämisestä tai pahoinpitelystä ei ollut annettu. Myöskään
mitään muuria ei ollut muodostettu. Ovella oli vain ollut kaksi ihmistä.
Jokainen mielenilmaukseen osallistuva tekee itse valintansa siitä, miten
varustautuu tapahtumiin, koska on aina mahdollista, että tapahtumissa sattuu
jotakin. Tahvanaisen mukaan ei ole kuitenkaan tavanomaista varustautua
rystyshanskoin tai hammassuojin tapahtumiin.

Vastaaja Anttilan esitutkintakertomukisesta ilmenee, että hänelle on
kuulustelun aluksi kerrottu hänen oikeuksistaan. Anttila on ilmoittanut, ettei

(s. 57),tarvitse avustajaa kuulusteluun. Anttila on kertonut esitutkinnassa 
että ”- - Punikkeja oli tullut jonkun porukkamme luo aukomaan päätään ja
olivat käyneet käsiksi joukkoomme. Olin itse siellä, mihin
mielenosoituksemme päättyi ja kuultuamme asiasta keräsimme kaikki
joukkomme yhteen. Löysimme punikit Sokoksen pihalta, kun pari joukkomme
jäsentä meni edellä sillä he tunsivat kyseiset punikit. Teimme pihalle muurin,
jotta kukaan ei näkisi mitä tapahtuu. Näin, kun yksi punikki ja yksi meidän
tyyppi Eppu ensin puhuivat keskenään, sitten he alkoivat huutaa toisilleen.
Sitten punikki sylkäisi purkan Eppua päin, jolloin Eppu yritti potkaista
punikkia ja siitä tilanne kärjistyi nopeasti tappeluksi Sokoksen aulassa.”
Anttila on edelleen esitutkinnassa (s. 58) vastannut kysymykseen siitä, kuka
antoi käskyn tietyn tai tiettyjen henkilöiden pahoinpitelemisestä, että ”ei
kukaan. On itsestäänselvyys, että jos joku tulee silmille, niin hänet hakataan.
Pahoinpitelyä ei oltu etukäteen käsketty”. Varustautumisesta Anttila on
todennut, että ”ne ovat ihan perussettiä. Aina kun meillä on joku tapahtuma,
niin silloin on mahdollisuus, että niitä tarvitsee. - - Kannoin itse lipputankoa,
koska lippu on lippu. Kilvet eivät ole poliisia varten, vaan tarvittaessa
punikkeja vastaan, sillä kilvellä voi lyödä ja sillä voi suojautua. Kilvissä on
myös SVL:n riimutunnuksemme.” Lisäksi hän on kertonut esitutkinnassa (s.
58 - 59) Sokoksen ovella tapahtuneesta pahoinpitelystä, että ”- - hakattuamme
hetken tyyppiä ja jonkun porukastamme potkaistua tyyppiä kunnolla naamaan
hän näytti aika kuolleelta, jolloin nousin ylös ja työnsin potkaisijaa pois, jotta
hän lopettaisi. Sitten lähdin toisen tyypin kimppuun. Seuraava tyyppi, jonka
hakkasin, oli polvillaan kauppakeskuksen portaissa ja piti jonkun kaverini
jalasta kiinni, jolloin kävin tämän tyypin kimppuun ja löin häntä useita kertoja
nyrkillä eri puolelle kehoa.” Anttilan esitutkintakertomuksesta (s. 60- 62)
ilmenee, että hän on uudelleen kuultaessa kertonut asioista pääosin samalla
tavalla kuin aiemmissa yllä auki kirjatuissa kuulusteluissa. Hän ei ole halunnut
kertoa tarkemmin SVL:n organisaatiosta.

(s. 134 ja 135) etteiVastaaja Koivisto on kertonut esitutkinnassa 
tilaisuudella ollut hänen mielestään johtajaa. - - ”Kun mielenosoitus oli ohi,
lähdettiin samaa reittiä takaisin, mistä marssittiinkin. Ohimennen kuulin, että
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joku vastapuolen porukka oli huudellut ryhmän jäsenelle jotain. Käveltiin
Sokoksen ohi, kun aloin katsomaan kun porukka lähti juoksemaan Sokokseen
sisälle. Kun lähdin juoksemaan sisälle, en siinä vaiheessa vielä tiennyt mitä
Sokoksen sisällä tapahtuu.” - - ”joku makasi ovien vieressä, heti tuulikaapin
jälkeen vasemmalla. Se oli vastapuolen mieshenkilö ja joku nainen huusi
minun oikealla puolella. En muista miehestä mitään tuntomerkkejä. Potkaisin
sitä mieshenkilöä vatsaan vähintään kaksi kertaa ja etureiteen kerran tai kaksi.
En muista potkaisseeni häntä päähän. Potkujen jälkeen poistuin pihalle. Joku
muukin saattoi potkia sitä miestä ja joku hänet oli maahan kaatanut siinä
vaiheessa kun itse tulin Sokokselle sisälle.” Vielä hän on kertonut
esitutkinnassa (s. 135), että hän ei ollut itse kuullut mitään käskyä kenenkään
pahoinpitelemiseksi. - - ”Minulla ei ollut lippua tai kilpeä mukana. Ne ovat
mielestäni itsepuolustukseen, että voidaan torjua kun vastamielenosoittajat
heittävät pulloja ja kiviä kohti.”

on kertonut, että oli ollutTodistaja vanhempi konstaapeli Timo Lukkari 
partiotehtävässä yhdessä Miika Liimataisen kanssa poliisiautolla.
Tarkoituksena oli turvata SVL:n mielenosoitusta. Päivä oli mennyt
rauhallisesti. Vastarintaliikkeen porukka oli jakanut lentolehtisiä.

Lukkari ja Liimatainen olivat olleet Kirkkopuiston tuntumassa parkissa.
Lukkari oli nähnyt, että Kilpisenkadun ja Vapaudenkadun kulmassa oli ollut
osa SVL:n joukoista. Joku oli viittilöinyt kadun kulmassa ylempänä
Kirkkopuistossa ollutta porukkaa tulemaan alas. Noin 10 – 20 henkilön ryhmä
oli lähtenyt kulkemaan Vapaudenkatua pitkin. Poliisit olivat seuranneet heitä.

SVL:n kanssa oli sovittu etukäteen, ettei kaupungin ydinkeskustaan mennä.
Joukko oli yllättäen poikennut sovitulta reitillä lähtien kadulle Sokoksen ja
Forumin väliin. Aluksi joukko oli kävelyt rauhallisesti, mutta noin 20 – 30
metrin päässä porukka oli lähtenyt yhtäkkisesti juoksemaan kohti Sokoksen
ovia ja niistä sisään. Pari miestä oli jäänyt Sokoksen ovelle estämään poliisia.
Liimatainen oli napannut ensimmäisen miehen pois ja antanut Lukkarille, joka
oli vienyt miehen poliisiautoon.

Lukkarin mukaan joukolla oli täytynyt olla ennakkosuunnitelma, koska koko
joukko oli lähtenyt niin yhtäkkisesti juoksemaan kohti ovia ja ovelle oli jäänyt
kaksi henkilöä estämässä poliisia.

Esitutkinnassa (s. 283 - 284) Lukkari on kertonut, että ”huomasimme että e
destä lähti muutama mielenosoittaja juoksemaan Sokoksen sisäänkäyntiä
kohti. Kyseessä on se sisäänkäynti, josta pääsee Alkoon. Miika hyppäsi pois
autosta ja lähti juoksemaan heti perään. Minä pysäytin auton ja juoksin myös
heti perään. Ovella jotkut mielenosoittajat yrittivät estää Miikaa pääsemästä
sisälle Sokokseen. Miika siirsi yhden henkilön sivuun minua kohti. - - Minulle
jäi sellainen kuva, että tilanne on suunniteltu. Eli että he olivat suunnitelleet
ketkä menevät sisälle ja ketkä jäävät ovelle pysäyttämään poliisit. Sain
sellaisen kuvan, koska miehet lähtivät yhtäkkiä samanaikaisesti juoksemaan
sisälle, ja ne ketkä jäivät ovelle estäen poliisin pääsyn, eivät olisi ehtineet sitä
siinä sopimaan.” Lukkari on vahvistanut esitutkinnassa kertomansa oikeaksi.
Hänelle oli näytetty video tapahtumista esitutkintakuulustelussa. Hän on
todennäköisesti poliisimies (kirjallinen todiste 3) kuvassa 55, joka pitää kiinni
maassa olevaa punareppuista miestä.

on kertonut, että hänet oliTodistaja ylikonstaapeli Tapani Saarinen 
määrätty Tampereelta Jyväskylään turvaamaan SVL.n mielenosoitusta ja
toisaalta yleisöä. Mielenosoitus oli sujunut rauhallisesti. Osa mielenosoittajista
oli jäänyt puistoon ja osa oli yrittänyt kävelykadulle, minkä poliisi oli saanut
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estettyä. Muutaman tunnin kuluttua lippuja oli rullattu kasaan. Osa
mielenosoittajista oli lähtenyt kävelemään yksittäisinä henkilöinä
kävelykadulle ja noin 20 hengen harva joukko Vapaudenkatua pitkin.
Valkolippalakkinen kaveri, joka oli ollut porukassa, oli ruvennut käsimerkein
kokoamaan porukkaa Asemakadun ja Vapaudenkadun kulmaan. Joukkio oli
juossut kulmalle, jossa he olivat kokoontuneet hetken aikaa. Liput oli aukaistu
uudelleen ja joukko oli lähtenyt kulkemaan marssimuodostelmassa
Asemakatua ylös. Valkolippalakkinen mies oli kulkenut keulassa ja antanut
merkkejä, mihin suuntaan mennä. Poliisit olivat välittömästi ilmoittaneet
kenttäjohdolle, että joukkio oli ryhmittynyt uudestaan ja lähtenyt kohti
keskustaa luvan vastaisesti. Todistaja oli ollut poliisiautossa, joka oli
seurannut joukkiota.

Tavaratalo Sokoksen ovien kohdalla ryhmä oli lähtenyt juoksuaskelin
ryntäämään kohti ovia jostakin merkistä. Todistaja ei ollut havainnut mitään
merkkiä, mutta joukon yhtäaikaisen liikkeen vuoksi jokin merkki oli täytynyt
antaa. Paikalla oli ollut kaksi poliisipartiota. Toinen partio oli ollut nopeammin
läsnä tilanteessa. Kun todistaja oli päässyt autosta ulos, oli tappelu ollut jo
käynnissä. Noin 2 – 3 mustavaatteista mielenosoittajaa oli ollut lyömässä
nyrkein paria kaveria. Pahoinpitelyn alkua todistaja ei ollut nähnyt. Todistaja
oli käskyttänyt ihmisiä hajaantumaan ja poistumaan sekä tuupannut porukkaa
ulos. Joukko oli ollut hyvin aggressiivista ja päällekäyvää, vaikka eivät olleet
päälle käyneetkään. Heillä oli ollut kova halu mennä sisälle tavarataloon.

Tilanteessa oli otettu kiinni Robin niminen mies ja sinipaitainen mies.
Robinilla oli ollut luotiliivi päällä. Myös useammalla muulla oli ollut luotiliivi.
Lisäksi heillä oli ollut vesipulloja ja he olivat osanneet antaa toisilleen heti
ensiapua kaasun käyttämisen jälkeen. Joukolla oli ollut mukanaan myös
suojakilpiä.

Tapahtuma oli kokonaisuudessaan kestänyt noin 5 – 10 minuuttia.

Esitutkinnassa (s. 290) todistaja on kertonut, että ”mielenosoittajien päästyä
Sokoksen oville, porukan kärkiryhmä lähti ryntäämään kohti tavaratalon ovia.”

Todistaja ei ole tunnistanut itseään kirjallisina todisteina esitetyistä kuvista
(kirjallinen todiste 3).

on kertonut, että oliTodistaja vanhempi rikoskonstaapeli Jussi Koukkunen 
saanut komennuksen Tampereelta Jyväskylään SVL:n mielenosoituksen
vuoksi. Poliisilla oli ollut etukäteistieto mahdollisista levottomuuksista. Itse
mielenosoitus oli sujunut rauhallisesti. Tapahtuma oli päättynyt ja
Kilpisenkatua pitkin oli kulkenut pieniä ryhmiä mielenosoittajia. Joukkiossa
oli ollut yhteensä 20 – 30 henkilöä, eikä joukko ollut ollut yhtenäinen.
Koukkunen ja hänen työparinsa olivat seuranneet joukkiota hitaasti perässä
autolla noin 50 metrin päässä. Osa jälkeen jääneestä porukasta oli kuronut
edessä kulkevan joukon kiinni, ryhmittynyt uudelleen tiiviiksi ryhmäksi ja
lähtenyt puolijuoksua ylös kävelykatua kohti Kompassia. Poliisit olivat ajaneet
autolla heidän perässään. Pyörätelineiden kohdalla porukka oli ryhtynyt
juoksemaan ja suunnannut ostoskeskukseen. Toinen poliisipartio oli ilmeisesti
jo paikalla ja he olivat saaneet ilmoituksen, että kysymys on tappelutilanteesta.

Todistaja oli lähtenyt juoksemaan kohti ostoskeskuksen ovia. Ostoskeskuksen
sisällä oli ollut jotain, mutta hän ei ollut kyennyt näkemään sisälle.
Liukuportaiden kohdalla oli ollut viisi henkilöä rivissä kilvet käsissä
muodostaen muurin. Joukkoon kuuluvia henkilöitä oli ollut myös muurin
reunoilla. Todistaja oli ilmoittanut, että hän on poliisi ja kehottanut ihmisiä
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väistämään. Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan olleet väistäneet. Todistaja oli
havainnut, että kilpirivistön edessä oli ollut Tiihonen. Eräs konstaapeli oli
ottanut Tiihosta kädestä kiinni ja he olivat ottanut hänet pois tilanteesta,
kaataneet maahan ja raudoittaneet. Tiihonen oli pistänyt vastaan ja oli
rimpuillut poliisiautolle viennin yhteydessä kovasti.

Todistaja oli vienyt Tiihosen autoon ja palannut ovelle. Hän oli havainnut, että
paikalla oli käytetty kaasua. Muutama mies oli maassa ja heidät oli raudoitettu.
Poliisi oli ottanut paikalta 5 – 10 henkilö kiinni ja kuljettaneet asemalle.
Lopulta poliisi oli saanut kilpirivin poistettua ja oli selvinnyt, että sisällä oli
ollut jokin pahoinpitelytilanne, jota todistaja ei ollut itse nähnyt.

Koukkusen mukaan ulkopäin tarkasteltuna ryhmä oli toiminut johdetusti. He
olivat toimineet yhtenäisesti ja jokin yhteinen päämäärä heillä oli ollut. Osalla
henkilöistä oli ollut polvisuojia, alasuojia, jääkiekkoilijan suojia, suojaliivit ja
neutralisointiainetta tai vettä kaasua vastaan.

Esitutkinnassa (s. 276) Koukkunen on kertonut, että ”etuporukka kääntyi
Asemakadulle. Tässä vaiheessa kiihdytin automme nopeutta, mutta en nähnyt,
mutta kuulin, kun radiosta kerrottiin, että etummainen porukka oli mennyt
Sokokseen sisälle.”

Koukkunen on kertonut olevansa kuvassa (kirjallinen todiste 3) 54 keskellä
oleva poliisimies ja kuvassa 55 äärimmäisellä oikealla oleva kaljupäinen
kilpimies. Koukkunen ei ole kuvista kyennyt näyttämään kilpirivistöä tai
yksilöimään sitä ketä kilpirivistössä oli ollut.

on kertonut, että hänTodistaja vanhempi konstaapeli Miika Liimatainen 
oli ollut partioimassa yhdessä vanhempi konstaapeli Lukkarin kanssa
tehtävänään valvoa SVL:n mielenosoitusta ja toimintaa kaupungissa. Jossain
vaiheessa iltapäivää oli näyttänyt siltä, että joukkio oli ollut aikeissa lopettaa ja
poistua paikalta. Joukkio oli lähtenyt Kilpisenkatua alas ja kääntynyt
Vapaudenkadulle.

Vapaudenkadulla joukon liikehdintä oli alkanut näyttämään nopealta ja
kiireiseltä. Joukossa oli juostu ja se oli koottu kasaan linja-autopysäkkien
kohdalla. Joukko oli vaihtanut suuntaa ja rynninyt Sokoksen ovista sisään.
Liimatainen oli nähnyt oven läpi, että maassa olevaa oli hakattu ja potkittu
muutaman metrin päässä ovelta. Pahoinpitelijöitä oli ollut useampi. Lyönnit ja
potkut olivat osuneet ”ihmismyttyyn” lattialla. Hän oli pyrkinyt sisälle, mutta
yksi henkilö oli tehnyt passiivista vastarintaa tuuppimalla hänet ulos.
Liimatainen otti miehen pois tilanteesta voimakeinoin. Toinen mies oli edessä
tunnuksellisen kilven kanssa. Tähän mieheen Liimatainen oli joutunut
käyttämään kaasua, minkä jälkeen hän oli päässyt tavarataloon sisälle. Sisällä
hän oli kaasuttanut joukkioon, saanut tilanteen loppumaan ja joukon ulos.

Sisälle päästyään Liimatainen oli huomannut, että toinenkin kaveri oli ollut
maassa. Hänen vieressään oli ollut kovasti huutava nainen. Häneen
kohdistetusta väkivallasta Liimatainen ei ollut tehnyt havaintoja. Ensimmäinen
kaveri oli vaikuttanut tajuttomalta, koska hän ei ollut liikkunut.

Todistaja ei ole kyennyt ottamaan kantaa siihen oliko joukkion toiminta
suunnitelmallista. Suunnitelmallisuuteen oli viitannut kuitenkin ryhmän
yhtenäinen käytös. Mitään käsi- tai äänimerkkiä hän ei ollut kuitenkaan
kuullut. Liimatainen on kertonut saaneensa itsekin kaasua, minkä vuoksi
hänen havaintonsa tilanteesta ovat heikompia kuin muutoin.
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Todistaja on kertonut olevansa kuvissa (kirjallinen todiste 3) 52 ja 53 näkyvä
poliisimies. Hänen pääsyään sisälle oli estänyt kuvissa 52 ja 53 näkyvä
aurinkolasipäinen kilpimies. Todistaja oli poistanut poliisia estäneen
punareppuinen miehen tilanteesta. Todistaja ei ole osannut ottaa kantaa siihen,
olisiko hänellä ollut esteetön kulku sisätiloihin estäjien vasemmalta puolen.
Hän on todennut, että hänellä oli virkapukupäällä ja hän ei päässyt kulkemaan
ovesta, minkä vuoksi hän oli kokenut tilanteen niin, että häntä oli tilanteessa
estetty. Sitä, oliko hän käskyttänyt henkilöitä tilanteessa, todistaja ei ole
osannut kertoa.

Todistajan kertoman mukaan osa joukosta oli ollut varustautuneena
suojaliivein, hanskoin ja aurinkolasein. Ilmeisesti joillakin oli ollut myös
teräaseita.

  oli ollut Sokoksen alakerrassaTodistaja Anssi Koskinen on kertonut, että hän
lounastiskikäytävällä. Hänellä ei ollut ollut näköyhteyttä tuulikaappiin. Hän oli
kuullut kovia paukahduksia, kolauksia ja ihmisten huutoa, minkä jälkeen oli
ollut hetken hiljaista. Tämän jälkeen oli alkanut kuulua naisen avunhuutoja.
Koskinen oli lähtenyt katsomaan, mitä tapahtuu. Hän oli mennyt tuulikaappiin
ja nähnyt paljon ihmisiä.

Kaksi Vastarintaliikkeen mistä oli pahoinpidellyt maassa makaavaa miestä
häntä yhtä aikaa lyöden. Vastarintaliikkeen miehiä oli ollut ympärillä ja
valokuvaaja oli kuvannut tapahtumia hyvin lähellä. Lattialle oleva mies oli
yrittänyt tapella vastaan ja joku nainen oli yrittänyt suojella häntä työntämällä
ja repimällä pahoinpitelijöitä pois sekä huitomalla käsillään. Ainakin kaksi
Vastarintaliikkeen miestä oli retuuttanut naista repien häntä painiotteella pois
tilanteesta. Sivummalla oli maannut verinen mies tajuttomana. Tämän miehen
pahoinpitelyä todistaja ei ollut nähnyt. Todistaja oli päätellyt miehen olevan
tajuton, koska hän ei ollut liikkunut ja hänen silmänsä olivat olleet kiinni.

Iso hupparipukeinen mies oli sanonut todistajalle, ettei kannata sekaantua
tilanteeseen, että tilanne on hallinnassa. Koskinen oli ihmetellyt tilannetta ja
jäänyt paikalleen. Jälkeen päin hän oli ajatellut, että kyseinen mies oli ollut
SVL:n joukoissa. Kertomansa mukana hän on tältä osin saattanut kuitenkin
tehdä virhetulkinnan. Kyseinen mies ei näy valvontakamerakuvissa, koska hän
oli ollut niiden kuvausalueen ulkopuolella. Koskinen oli kuitenkin mennyt
pahoinpitelytilanteeseen ja yrittänyt työntää hakkaajia pois. He eivät olleet
kuitenkaan kiinnittäneet Koskiseen mitään huomiota. Poliisi oli tullut nopeasti
paikalle ja käyttänyt pippurisumutetta, minkä jälkeen tilanne oli rauhoittunut.

Koskinen oli tunnistanut yhden miehistä Torniaiseksi. Sama mies oli antanut
hänelle esitteen Kirkkopuistossa ja Koskinen oli nähnyt miehen kuvan
aikaisemmin mediassa. Torniainen oli ollut toinen lattialla makaavan miehen
pahoinpitelijöistä. Hän oli toistuvasti lyönyt miestä kaksin käsin päähän ja
ylävartaloon. Torniaisella oli ollut hanskat kädessä. Tilanne oli kestänyt
kymmeniä sekunteja.

Koskinen oli tehnyt havaintojaan kosketusetäisyydeltä ja näkymä oli ollut
esteetön. Koskinen ei ollut havainnut, että naista olisi lyöty tai potkittu. Hän
on kirjallisena todisteena esitetyn kuvasarjan (kirjallinen todiste 3) kuvassa 41
keskellä oleva mies.

Koskisen mukaan Suomen vastarintaliikkeen miehet olivat muodostaneet
pahoinpitelyn ympärille ringin estääkseen ulkopuolisia pääsemästä
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tilanteeseen. Kuvassa heitä ei näy, koska he ovat pidemmällä käytävässä ja
siten valvontakameran kuvakulman ulkopuolella. Itse hän oli mennyt tuon
ringin ohi lähemmäs pahoinpitelytilannetta.

  oli ollut tapahtumahetkelläTodistaja Harri Ovaskainen on kertonut, että
tavaratalo Sokoksen vieressä sijaitsevassa apteekissa työvuorossa. Hän oli
kuullut käytävässä ensin voimakasta juoksemisen ääntä ja sen jälkeen naisen
huutoa. Hän oli ollut palvelemassa asiakasta, eikä ollut heti lähtenyt
katsomaan, mikä käytävässä on hätänä. Noin 10 – 30 sekunnin kuluttua
ensimmäisistä äänihavainnoista hän oli mennyt käytävään ja nähnyt miehen
makaavan portaiden ja oviaukon välissä noin 2-3 metrin päässä ulko-ovesta.
Tämän miehen luona oli ollut kaksi miestä. Lähempänä rappusten edessä oli
maannut toinen mies kylkiasennossa ja hänen vieressään nainen. Myös
lähempänä olevan miehen luona oli ollut kaksi miestä ja häntä oli hakattu
ainakin nyrkeillä. Ovaskainen oli huutanut, että lopettakaa, mutta sillä ei ollut
ollut mitään merkitystä. Ovaskainen oli havainnoinut nyrkeillä lyömistä noin
10 – 20 sekuntia. Lyönnit olivat osuneet ainakin ylävartaloon. Sitä, olivatko
molemmat miehet lyöneet portaiden edessä makaavaa miestä, ei todistaja ole
osannut kertoa.

Hetkeen näytti, ettei Sokoksen ulko-ovista ollut tullut ketään sisälle, kunnes
poliisi oli tullut kyseisistä ovista ja lopettanut pahoinpitelyn
pippurisumutteella. Todistaja ei ollut havainnut, että käytävällä apteekin
suunnalla olisi ollut ketään estämässä kulkua pahoinpitelytilanteeseen.

Esitukinnassa (s. 287) Ovaskainen on kertonut, että ”portaiden alapäässä
minua lähempänä oli se huutava nainen. Nainen oli siinä portaiden luona ja
hänen vieressä joku ilmeisesti siihen tilanteeseen kuulumaton mieshenkilö.
Portaiden alapäässä lattialla makasi mies ja hän kimpussaan kaksi miestä.
Molemmat miehet potkivat ja löivät tuota maassa makaavaa. En nähnyt
tarkasti mihin kohti ne lyönnit ja potkut osuivat, mutta maassa makaavan
miehen silmäkulma näytti auenneen. Huusin, että lopettakaa, mutta sillä ei
ollut mitään vaikutusta. Tilanne oli varmaan jo loppumassa, kun paikalle tuli
melko pian tämän jälkeen poliisit. Poliisilla oli sellainen pieni käsikaasu ja
poliisi käytti sitä pahoinpitelijöitä vastaan.” Ovaskainen on vahvistanut
esitutkinnassa kertomansa oikeaksi. Muistikuvat tapahtumista ovat olleet
paremmat esitutkinnassa häntä kuultaessa.

Johtopäätökset

Näytön arviointi

Tapahtumien kulku ilmenee videokoosteesta (kirjallinen todiste 1) ja
valokuvaliitteestä (kirjallinen todiste 3) varsin kattavasti. Kyseisestä
todistusaineistosta ilmenee joukkion kulkeminen Asemakatua ylös ja
siirtyminen tavaratalon Sokoksen sisäänkäynnille sekä tapahtumat Sokoksen
sisäänkäynnissä ja käytävällä.

Asianomistajien ja todistajien kertomukset tapahtumista ovat olleet
yhdensuuntaisia ja ne sopivat pääosin yhteen asiassa esitetyn muun näytön
kanssa. Käräjäoikeus pitää kertomuksia luotettavina. Ajan kuluminen,
tapahtumien nopeus, yksityiskohtien määrä ja ihmisen hahmotuskyvyn
rajallisuus sekä ihmisen muistin toiminta heikentävät asiassa esitetyn
henkilötodistelun luotettavuutta, vaikka asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä
asianomistajien ja erityisesti todistajien pyrkimystä kertoa tapahtumista
mahdollisimman oikealla tavalla. Henkilötodistelu on osittain ristiriidassa
asiassa todisteena esitetyn video- ja kuvamateriaalin kanssa tapahtumien
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yksityiskohtien osalta. Sen vuoksi käräjäoikeus on asiaa ratkaistessaan antanut
enemmän painoarvoa asiassa todisteena esitetylle kuva- ja videomateriaalille
kuin henkilötodistelulle.

Asianomistaja Saukon ja todistajien Saarinen, Koukkunen ja Liimatainen k
ertomuksista ilmenee, että vastaajat ovat kokoontuneet Asemakadun ja
Vapaudenkadun risteyksessä. Todistaja Saarisen kertomuksella on tullut
näytetyksi, että Tiihonen on kerännyt joukkoja kasaan käsimerkein syytteen
kohdassa 1 tarkoitetussa tilanteessa. Tiihosen tuntomerkkinä on ollut
valkoinen lippalakki, minkä perusteella hänet on voitu luotettavasti yksilöidä
henkilöksi, joka on käsimerkkejä antanut.

Asiassa esitetystä näytöstä ei riittävällä varmuudella käy ilmi se, että
Tahvanainen olisi antanut käsimerkkejä kootakseen joukkoja Vapaudenkadun
ja Kilpisenkadun kulmaan. Syyte kohdissa 1 ja 2 hylätään tältä osin.

Asiassa esitetystä video- ja kuvamateriaalista (kirjalliset todisteet 1 ja 3)
ilmenevillä seikoilla on tullut näytetyksi, että Tahvanainen on syytteen
kohdissa 1 ja 6 tarkoitetussa tilanteessa edennyt Sokoksen tuulikaappiin,
kääntynyt ympäri ja jäänyt oviaukkoon estämään poliisin pääsyä sisälle
kauppakeskukseen. Tahvanainen on edennyt paikalle viimeisten Sokokseen
menneiden joukossa toisin kuin syytteessä on väitetty. Sanotuista kirjallisista
todisteista ilmenevien seikkojen perusteella on tullut näytetyksi, että Lehto on
samassa yhteydessä syytteen kohdissa 2 ja 6 tarkoitetussa tilanteessa estänyt
poliisia pääsemästä sisään kauppakeskukseen seisomalla ovien edessä.
Lehdolla on ollut käsissään kilpi, jota hän on pitänyt poliiseja päin
kohdistettuna.

Asiassa esitetystä video- ja kuvamateriaalista (kirjalliset todisteet 1 ja 3)
ilmenevillä seikoilla on tullut näytetyksi, että Torniainen on hyökännyt
ensimmäisenä kauppakeskus Sokokseen potkaisten asianomistajien suuntaan
syytteen kohdassa 1 kuvatuin tavoin. Videokoosteesta ilmenee myös se, että
Anttila, Edberg Vosthenko, Koivisto ja Rydberg ovat rynnänneet Sokokseen
sisälle.

Asiassa esitetystä video- ja kuvamateriaalista (kirjalliset todisteet 1 ja 3)
ilmenevillä seikoilla on tullut näytetyksi, että Kosonen, Blomberg, Keränen,
Pentti Laitinen, Moilanen, Murto, Mäkinen, Nordman ja Pylkkänen ovat
menneet sisälle Sokokseen. Videokoosteesta ilmenee, että vastaajat ovat
jääneet pääosin Sokosen ulko-oven luokse. Ensimmäisenä ovesta sisään
mennyt ja viimeisten joukossa ulos tullut Torniainen on ollut tavaratalossa
sisällä videotallenteiden perusteella noin 45 sekuntia. Siten tapahtuma on ollut
kestoltaan lyhyt. Videokoosteen mukaan kukaan vastaajista ei ole käynyt
rappusten yläpäässä olevalla tasanteella. Videotallenteesta ilmenee myös se,
että useita ulkopuolisia henkilöitä on tullut hyvin lähelle Savolaista ja
Saukkoa. Myös todistaja Ovaskaisen kertoman mukaan tilanteeseen oli päässyt
kulkemaan apteekista vapaasti. Siten asiassa on jäänyt näyttämättä, että
Kosonen, Blomberg, Keränen, Pentti Laitinen, Moilanen, Murto, Mäkinen,
Nordman ja Pylkkänen olisivat jääneet asianomistajien ympärille siten, etteivät
ulkopuoliset olisi nähneet tapahtumia syytteen kohdassa 2 kuvatuin tavoin.
Näyttämättä on jäänyt myös se, että Paavo Laitinen olisi mennyt sisälle
tavarataloon. Syyte hylätään tältä osin kohdassa 2.

Anttilan ja Koiviston osittaisen tunnustamisen, videokoosteesta (kirjallinen
todiste 1) ja lääkärinlausunnosta (kirjallinen todiste 12) ilmenevien seikkojen
ja asianomistaja Niemisen ja todistaja Liimataisen kertomuksesta ilmenevien
seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Anttila, Edberg
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Vosthenko ja Koivisto ovat menetelleet syytteen kohdassa 3 kuvatulla tavalla.
Videokoosteesta ilmenevän perusteella on tullut näytetyksi, että Anttila on
ainakin yrittänyt lyödä lipulla Niemistä syytteessä kohdassa 2 väitetyin tavoin.
Lääkärinlausunnosta (kirjallinen todiste 12) ja valokuvasta (kirjallinen todiste
9) sekä asianomistaja Niemisen kertomuksesta ilmenevien seikkojen
perusteella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Niemiselle on teon vuoksi
aiheutunut syytteessä kohdassa 3 kuvatut vammat. Asianomistaja Niemisen ja
todistaja Liimataisen kertomuksista sekä lääkärinlausunnosta ilmenevien
seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Nieminen on
menettänyt teon vuoksi tajuntansa kohdassa 3 kuvatuin tavoin.

Asiassa todisteena esitetystä videokoosteesta (kirjallinen todiste 1) ilmenevillä
seikoilla on tullut näytetyksi, että Rydberg on syytteen kohdissa 2, 4 ja 5
tarkoitetussa tilanteessa potkaissut kohti yhdessä kasassa olevia Savolaista,
Saukkoa ja Torniaista. Potku on osunut joukkoon, mutta tarkempi osumakohta
on jäänyt epäselväksi. Ottaen huomioon kokonaisuutena tapahtumaolosuhteet
ja se, että Savolainen on ollut selkeästi se henkilö, jota vastaan vastaajat ovat
hyökänneet, käräjäoikeus katsoo, että Rydberg on yrittänyt potkaista
Savolaista.

Torniaisen ja Anttilan osittaisen tunnustamisen, videokoosteesta (kirjallinen
todiste 1) ja lääkärinlausunnosta (kirjallinen todiste 13) ilmenevien seikkojen
ja asianomistajien Savolainen ja Saukko ja todistajien Koskinen ja Ovaskainen
kertomuksista ilmenevien seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo
näytetyksi, että Anttila ja Torniainen ovat menetelleet syytteen kohdassa 4
kuvatulla tavalla. Lääkärinlausunnosta (kirjallinen todiste 13) ja valokuvasta
(kirjallinen todiste 9) sekä asianomistaja Savolaisen ja todistaja Ovaskaisen
kertomuksista ilmenevien seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo
näytetyksi, että Savolaiselle on teon vuoksi aiheutunut syytteessä kohdassa 4
kuvatut vammat.

Videokoosteesta (kirjallinen todiste 1) ilmenevien seikkojen ja asianomistaja
Saukon ja todistajien Koskinen ja Ovaskainen kertomuksista ilmenevien
seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että Saukko on ollut
kohdassa 5 tarkoitetussa tilanteessa lähellä Savolaista ja yrittänyt suojella tätä
vastaajien pahoinpitelyltä. Saukon ja Koskisen kertomuksilla on tullut
näytetyksi, että Saukkoa on revitty pois Savolaisen luota. Asianomistaja
Saukon kertomuksella on tullut näytetyksi, että osa lyönneistä ja potkuista on
osunut myös häneen. Lääkärinlausunnosta (kirjallinen todiste 14) ja
valokuvasta (kirjallinen todiste 9) sekä asianomistaja Saukon kertomuksista
ilmenevien seikkojen perusteella käräjäoikeus katsoo näytetyksi, että
Savolaiselle on teon vuoksi aiheutunut syytteessä kohdassa 5 kuvatut vammat.
Videokoosteesta (kirjallinen todiste 1) ilmenee, että tilanteessa ovat vastaajista
olleet Anttila, Rydberg ja Torniainen.

Oikeudellinen arviointi

Kohdat 1 ja 2

Rikoslain 17 luvun 3 §:n mukaan joka väkijoukon tehdessä 16 luvun 1 §:ssä
mainitun rikoksen, käyttäessä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai
aiheuttaessa huomattavaa vahinkoa omaisuudelle osallistuu teoillaan
väkijoukon toimintaan, on tuomittava väkivaltaisesta mellakasta sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Sanotun luvun 4 §:n mukaan joka
yllyttää tai johtaa 3 §:ssä tarkoitettua väkijoukkoa, on tuomittava väkivaltaisen
mellakan johtamisesta vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi.
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Rikoslain 17 luvun 2 – 4 §:ien säätämiseen johtaneissa lain esitöissä (HE
6/1997) todetaan 2 §:n yksityiskohtaisten perustelujen alla, että
kokoontuneessa väkijoukossa tehtyjä rikoksia koskevia erityissäännöksiä on
pidettävä edelleen tarpeellisina. Rikokseksi määritellyn käyttäytymisen ala on
kuitenkin määriteltävä nykyisin voimassa olevia säännöksiä suppeammaksi ja
rangaistavuustasoa lievennettävä. Tarve säilyttää väkijoukossa tehtyjä rikoksia
koskevia erityisiä säännöksiä johtuu ennen kaikkea siitä, että rauhalliseen ja
järjestäytyneeseen mieltään ilmaisevaan ihmisjoukkoon voi soluttautua
väkivaltaa tai omaisuuden hävittämistä lietsovia henkilöitä. Uusia säännöksiä
laadittaessa on katsottu tarpeettomaksi, että pelkkä läsnäolo tapahtumapaikalla
olisi rangaistavaa, vaikka jotkut väkijoukossa syyllistyisivät väkivaltaisuuksiin
tai eräisiin muihin rikoksiin. Rangaistavuuden edellytyksenä olisi vähintään
aktiivinen osallistuminen teoilla väkijoukon toimintaan. Toiseksi,
väkijoukossa väkivaltaisuuksiin ja muihin rikoksiin yllyttäviä ja väkijoukkoa
johtavia henkilöitä on tarpeen rangaista muita väkivaltaisuuksiin ja rikoksiin
osallistuvia ankarammin.

Hallituksen esityksessä todetaan edelleen, että väkijoukolla tarkoitetaan
samassa paikassa olevien ihmisten joukkoa, johon kuuluvia henkilöitä ei voida
helposti yksilöidä. Kuinka monta ihmistä tarvitaan väkijoukon
muodostamiseksi riippuu olosuhteista ja paikan suuruudesta. Kadulla tai
pienellä aukiolla, esimerkiksi jonkin rakennuksen edessä, vähemmän kuin sata
ihmistä on jo selvästi väkijoukko, mutta ei sama määrä ihmisiä suuren
kaupungin keskustan laajalla toriaukiolla. Väkijoukko eroaa myös kaupungin
kadulla vilkkaana liikeaikana olevasta väenpaljoudesta siinä, että väkijoukkoa
yhdistää jokin asia. Väkijoukkoon kuuluvat ihmiset tuntevat kuuluvansa
tällaiseen joukkoon.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ylös Asemakatua kulkeneessa
joukossa olleista henkilöistä on syytetty 22 henkilöä. Heidän lisäkseen poliisi
on ottanut kyseisestä joukosta kiinni 16 henkilöä, joiden osalta syyttäjä on
tehnyt 19.4.2016 päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta. Alueella on useita
valvontakameroita. Vastaajat tai joukossa olleet eivät ole olleet
naamioituneina. Asiassa ei ole syytä epäillä, että kukaan ryhmässä ollut olisi
jäänyt tunnistamatta. Joukko on liikkunut keskellä kaupunkia aikana jolloin
myös muita ihmisiä on ollut runsaasti liikenteessä. Joukossa on ollut alle 40
henkilöä. Nämä seikat huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo, että nyt
kysymyksessä olevaan joukkoon kuuluvat henkilöt ovat olleet helposti
tunnistettavissa ja heitä on lukumääräisesti ollut lainkohdassa tarkoitettuun
joukkoon verrattuna vähän. Siten kysymys ei ole ollut lainkohdassa
tarkoitetusta väkijoukosta. Näin ollen syyte hylätään kaikkien vastaajien osalta
kohdassa 2 ja Torniaisen osalta myös kohdassa 1.

Rikoslain 17 luvun 4 §:n sanamuodon mukaan väkivaltaisen mellakan
johtamisen rikostunnusmerkistön täyttyminen edellyttää rikoslain 17 luvun 3
§:n mukaisen väkijoukon yllyttämistä tai johtamista. Kyseisessä lainkohdassa
on sen sanamuodon mukaisesti kysymys väkivaltaa käyttävästä väkijoukosta.
Siten ajallisesti ennen väkivallan käyttämistä tehdyt toimet eivät lain
sanamuodon mukaan täytä väkivaltaisen mellakan johtamisen
rikostunnusmerkistöä.

Ottaen huomioon yllä todetut seikat siitä, ettei kysymys ole ollut rikoslain 17
luvun 3 §:ssä lainkohdassa tarkoitetusta väkijoukosta ja että Tiihosen
tekemäksi väitetyt toimenpiteet on tehty ennen väkivaltaisuuksia syyte
kohdassa 1 hylätään hänen osaltaan.
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Ottaen huomioon yllä todetut seikat siitä, ettei kysymys ole ollut rikoslain 17
luvun 3 §:ssä lainkohdassa tarkoitetusta väkijoukosta ja että pääosa
Tahvanaisen tekemäksi väitetyistä toimenpiteistä on tehty ennen
väkivaltaisuuksia syyte kohdassa 1 hylätään hänen osaltaan.

Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto ovat kohdistaneet väkivaltaa samaan
asianomistajaan osittain yhtä aikaa ja osittain peräjälkeen. Näin ollen he ovat
toimineet yhdessä kohdassa 3.

Anttila, Torniainen ja Rydberg ovat olleet yhtä aikaa läsnä kohdassa 4 ja 5
tarkoitetussa tilanteessa. Anttila ja Torniainen ovat tehneet ja Rydberg
yrittänyt tehdä väkivaltaa Savolaiselle. Osa lyönneistä ja potkuista on osunut
Savolaista suojanneeseen Saukkoon. Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoo,
että Anttila, Torniainen ja Rydberg ovat tehneet kohtien 4 ja 5 teot yhdessä.
Anttilan, Torniaisen ja Rydbergin on täytynyt ymmärtää, että Savolaista
lyötäessä ja potkittaessa tämän lähellä ja tätä suojaavaan Saukkoon kohdistuu
myös iskuja ja potkuja ja Saukko loukkaantuu tilanteessa. Siten vastaajat ovat
menetelleet kohdassa 5 tahallaan.

Ottaen huomioon vastaajien Lehto ja Tahvanainen yhtäaikainen ja
yhdenmukainen toiminta kohdassa 6 tarkoitetussa tilanteessa he ovat toimineet
yhdessä.

Kohta 7

Tiihonen on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla. 
 (kirjallinen todiste 5) (liite 10, s. 56-57) ilmenee TiihosenValokuvaliitteestä

asunnolta takavarikoidut ampuma-ase ja patruunat. Keskusrikospoliisin
 (kirjallinen todiste 16) (liite 11, s. 71) ilmenee, ettälausunnosta 24.8.2016

takavarikoitu putkihaulikko on toimintakuntoinen ja luvan vaativa
ampuma-ase.

Yllä todetuilla perusteilla käräjäoikeus katsoo Tiihosen menetelleen syytteen
kohdassa 7 kuvatulla tavalla. Menettelyllään hän on syyllistynyt
ampuma-aserikokseen.

Rangaistuksen mittaaminen

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on
oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen,
teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Kohdissa 3 ja 4 on ollut kysymys pahoinpitelyistä, joissa on lyöty ja potkittu
maassa makaavaa henkilöä. Lyöntejä ja potkuja on kohdistettu päähän ja
vartaloon. Kohta 5 on liittynyt kiinteästi kohtaan 4. Aiheutuneet vammat ovat
olleet suhteellisen lieviä. Pahoinpitelijöitä on ollut useita. Nämä seikat ja
oikeuskäytäntö huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo, että kohdassa 3 olisi
yksittäisenä tekona tuomittava 5 kuukautta vankeutta samoin kuin kohtien 4 ja
5 kohdista yhdessä.

Kohdassa 6 Tahvanainen ja Lehto ovat estäneet poliisia pääsemästä sisälle
tavarataloon, jossa on pahoinpidelty useamman hengen toimesta kahta maassa
makaavaa asianomistajaa. Väkivaltaa on kohdistettu lyöden ja potkien päähän
ja vartaloon. Nämä seikat ja oikeuskäytäntö huomioon ottaen käräjäoikeus
katsoo, että Tahvanainen ja Lehto on tuomittava lyhyisiin
vankeusrangaistuksiin. He ovat olleet vapautensa menettäneenä 1. - 19.8.2015.
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Vapaudenmenetyksen kesto huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo
vapaudenmenetyksen rangaistuksen täydeksi suoritukseksi sekä Lehdon että
Tahvanaisen osalta.

Vastaajien syyksi luettujen rikosten vakavuus ja rikoksista ilmenevä syyllisyys
eivät edellytä rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Anttilalla, Lehdolla
ja Tahvanaisella ei ole merkintöjä rikosrekisterissä. Edberg Vosthenko on
tuomittu Ruotsissa neljä kertaa sakkorangaistukseen. Rydberg on tuomittu
Ruotsissa viimeisen kymmenen vuoden aikana lukuisia kertoja
sakkorangaistukseen ja muutamia kertoja seuraamukseen, jonka tarkempi
luonne ei rikosrekisteristä ilmene. Lisäksi hänet on tuomittu kerran 8
kuukaudeksi vankeuteen. Edellä todetun perusteella käräjäoikeus katsoo, että
Edberg Vosthenkon ja Rudbergin aikaisempi rikollisuus ei edellytä
rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana. Näin ollen Anttila, Lehto,
Tahvanainen, Edberg Vosthenko ja Rydberg tuomitaan ehdollisiin
vankeusrangaistuksiin.

Rikosrekisteriotteen mukaan Koivisto on tuomittu 5.6.2012
yhdyskuntapalveluun 200 tunniksi hänen syykseen luetuista pahoinpitelystä
5.12.2010, pahoinpitelystä 6.9.2011 ja laittomasta uhkauksesta 6.9.2011 sekä
osaksi täytäntöönpannusta ehdollisesta vankeusrangaistuksesta. Lisäksi hänet
on tuomittu ehdollisiin vankeusrangaistuksiin 30.8.2011 viideksi kuukaudeksi,
2.3.2011 kymmeneksi kuukaudeksi ja 31.8.2010 45 päiväksi teoista, jotka on
tehty ennen vanhinta tuomiota 31.8.2010. Näin ollen Koivisto on syyllistynyt
hänen syykseen nyt luettua tekoa edeltävän kerran rikokseen lähes neljä vuotta
aikaisemmin. Ottaen huomioon edellä todetut seikat ja sen, että nyt tuomittu
vankeusrangaistus on kestoltaan suhteellisen lyhyt käräjäoikeus katsoo, että
Koivisto voidaan tuomita hänen syykseen nyt luetusta teosta ehdolliseen
vankeusrangaistukseen.

Tiihonen on tuomittava hänen syykseen nyt luettu teko ja oikeuskäytäntö
huomioon ottaen sakkorangaistukseen. Hän on ollut vapautensa menettäneenä
1. - 20.8.2015. Vapaudenmenetyksen kesto huomioon ottaen käräjäoikeus
katsoo vapaudenmenetyksen rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

Rikosrekisteriotteen mukaan Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Torniaisen
5.6.2012 ehdottomaan vankeuteen 11 kuukaudeksi ja 30.12.2016 ehdottomaan
vankeuteen 2 vuodeksi. Hänet on tuomittu useista pahoinpitelyrikoksista. Näin
ollen Torniaisen aikaisemman rikollisuuden vuoksi hänet tuomitaan hänen
syykseen nyt luetuista teoista ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Rangaistusta kohtuullistavana seikkana on otettu huomioon Helsingin
käräjäoikeuden tuomio 30.12.2016 no 154438.

Koska vapaudenmenetys on katsottu Lehdon ja Tahvanaisen osalta
rangaistuksen täydeksi suoritukseksi, heille ei määrätä ehdollisen
vankeusrangaistuksen koeaikaa. Heidän tuomiolauselmilleen on merkitty
koeaika tästä huolimatta, koska käräjäoikeuden käytössä oleva tietojärjestelmä
edellyttää koeajan merkitsemistä.

Vahingonkorvaus

Ottaen huomioon syyksilukemisen kohdassa 3, Niemisen vammojen laadun ja
määrän sekä oikeuskäytännön käräjäoikeus katsoo oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi korvaukseksi kivusta ja särystä 1.500 euroa.

Ottaen huomioon asian laadun ja Niemiseen kohdistetun teon ja hänelle
aiheutuneet vammat käräjäoikeus pitää uskottavana, että hänen hupparinsa ja
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lippalakkinsa ovat vereentyneet käyttökelvottomiksi ja hänelle on aiheutunut
matkakustannuksia poliisiasemalla asioimisesta. Käräjäoikeus pitää vaadittuja
määriä kohtuullisina.

Ottaen huomioon syyksilukemisen kohdassa 4, Savolaisen vammojen laadun
ja määrän sekä oikeuskäytännön käräjäoikeus katsoo oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi korvaukseksi kivusta ja särystä 600 euroa.

Ottaen huomioon syyksilukemisen kohdassa 3, Saukon vammojen laadun ja
määrän sekä oikeuskäytännön käräjäoikeus katsoo oikeudenmukaiseksi ja
kohtuulliseksi korvaukseksi kivusta ja särystä 400 euroa.

Avustajien ja puolustajien palkkiot sekä oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut

Syyttäjällä ei ole ollut lausuttavaa Anttilan puolustajaksi määrätyn asianajaja
Olli Santasen, Edberg Vosthenkon puolustajaksi määrätyn asianajaja Seppo
Hytösen, Koiviston puolustajaksi määrätyn asianajaja Jussi Kärkkäisen, Paavo
Laitisen avustajaksi määrätyn varatuomari Antti Kuikan, Pentti Laitisen
avustajaksi määrätyn asianajaja Mikko Tuomen, Lehdon puolustajaksi ja
Murron avustajaksi määrätyn asianajaja Henry Salevan, Pylkkäsen avustajaksi
määrätyn asianajaja Hannu Tuomaisen, Rydbergin avustajaksi määrätyn
asianajaja Seppo Hytösen, Tahvanaisen avustajaksi määrätyn oikeustieteen
kandidaatti Ari Jänkälän, Tiihosen avustajaksi määrätyn asianajaja Juhani
Rajamäen ja Torniaisen puolustajana ja avustajana toimineen asianajaja Hannu
Tuomaisen palkkiovaatimuksista.

Torniaisen puolustajana ja avustajana toiminut asianajaja Hannu Tuomainen
on vaatinut Torniaisen avustamisesta pakkokeinoasiassa, esitutkinnassa ja
valmistautumisesta pääkäsittelyyn sekä jälkitoimista ja matka-ajasta palkkiota
74,9 tunnin perusteella.

Käräjäoikeus hyväksyy yllä todettujen oikeudenkäyntiavustajien 
palkkiovaatimukset pakkokeinoasiassa avustamisen, valmistautumisen,
matka-ajan ja jälkitoimien osalta esitettyjen vaatimusten mukaisesti Torniaisen
puolustajana ja avustaja toiminutta Tuomaista lukuunottamatta. Asian laatu ja
laajuus huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo Tuomaisen kohtuulliseksi
palkkion määräksi Torniaisen avustamisesta pakkokeinoasiassa,
valmistautumisesta, matka-ajasta ja jälkitoimista yhteensä 46 työtuntia
vastaavan määrän.

Palkkio avustamisesta pääkäsittelyssä on maksettu pääkäsittelyn keston
perusteella. Oikeudenkäyntiavustajia on kehotettu tulemaan oikeuspaikalle 3.4.
ja 4.4.2017 jo kello 8.30. Pääkäsittely on kestänyt 3.4.2017 6,92 tuntia,
4.4.2017 5,17 tuntia ja 6.4.2017 5,58 tuntia. Pylkkäsen ja Torniaisen
avustajaksi määrätyn asianajaja Tuomaisen palkkio Pykkäsen ja Torniaisen
avustamisesta pääkäsittelyssä on maksettu päämiesten pääluvun mukaan.
Asianajaja Saleva on ollut läsnä istunnossa 3.4.2017 6,92 tuntia ja 4.4. 1,08
tuntia. Salevan palkkio päämiestensä avustamisesta pääkäsittelyssä on
maksettu päämiesten pääluvun mukaan.

Anttilan taloudelliset olot huomioon ottaen asianajaja Olli Santaselle maksettu
palkkio jätetään valtion vahingoksi.

Koiviston taloudelliset olot huomioon ottaen asianajaja Jussi Kärkkäiselle
maksettu palkkio jätetään valtion vahingoksi.
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Edberg Vosthenkon osalta ei ole esitetty selvitystä hänen taloudellisista
olosuhteistaan. Näin ollen hänet velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle sen
varoista hänen puolustajalleen asianajaja Seppo Hytöselle maksettu palkkio.

Lehdon osalta ei ole esitetty selvitystä hänen taloudellisista olosuhteistaan.
Näin ollen hänet velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle sen varoista hänen
puolustajalleen asianajaja Henry Salevalle maksettu palkkio.

Oikeustieteen kandidaatti Jänkälä on ilmoittanut, ettei vaadi Tahvanaisen
velvoittamista korvaamaan hänelle omavastuuosuuttaan.

Asianajaja Rajamäki on ilmoittanut, ettei vaadi Tiihosen velvoittamista
korvaamaan hänelle omavastuuosuuttaan.

Syyttäjällä, ydbergillä tai Torniaisella ei ole ollut lausuttavaaAnttilalla, R 
Saukon ja Savolaisen oikeudenkäyntikulujen osalta.

Syyttäjällä, rg Vosthenkolla tai Koivistolla ei ole ollutAnttilalla, Edbe 
lausuttavaa Niemisen oikeudenkäyntikulujen osalta.

Käräjäoikeus hyväksyy asianomistajien oikeudenkäyntiavustajiksi määrättyjen
asianajaja Tommi Hytösen ja varatuomari Antti Stenvallin palkkiot vaaditun
mukaisena. Palkkio avustamisesta pääkäsittelyssä on maksettu istunnon keston
ja päämiesten pääluvun mukaisesti.

Asian lopputulos huomioon ottaen Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto
velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan takaisin valtiolle sen varoista
Niemisen avustajalle maksettu palkkio.

Asian lopputulos huomioon ottaen Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan takaisin valtiolle sen varoista Saukon ja
Savolaisen avustajille maksetut palkkiot.

Valtion varoista asianajaja Juhani Rajamäelle Tiihosen puolustamisesta
pakkokeinoasiassa ja asianajaja Seppo Hytöselle Rydbergin puolustamisesta
pakkokeinoasiassa maksetut palkkiot jätetään vastaajien taloudelliset olot
huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Nordman on vaatinut, että valtio velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta
pidätysajalta 41 euroa. Syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista
vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain 5 §:n
mukaan korvausta haetaan Valtiokonttorilta. Siten käräjäoikeudella ei ole
toimivaltaa ratkaista Nordmanin vaatimusta. Vaatimus jätetään tutkimatta.

Todistelukustannukset

Syytteet on hylätty kohdissa 1 ja 2 ja hyväksytty kohdissa 3 – 6.

Yllä todetun perusteella Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista asianomistaja Niemiselle
maksetut todistelukustannukset ja puolet todistaja Liimataiselle maksetuista
todistelukustannuksista sekä lääkärintodistuksen lunastuskulut kohdassa 3.

Yllä todetun perusteella Torniainen, Anttila ja Rydberg velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle sen varoista asianomistajille
Savolainen ja Saukko sekä todistaja Koskiselle maksetut todistelukustannukset
ja lääkärintodistusten lunastuskulut kohdissa 4 ja 5.
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Yllä todetun perusteella Lehto ja Tahvanainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan puolet todistaja Liimataiselle maksetuista todistelukustannuksista
kohdassa 6.

Vastaanotettu todistelu on ollut tarpeen asian selvittämiseksi kohdissa 3 – 6.
Aiheutuneet kustannukset ovat olleet tavanomaiset. Näin ollen ja
oikeuskäytäntö huomioon ottaen vastaajien velvoittaminen korvaamaan
takaisin valtiolle sen varoista maksetut todistelukustannukset ei johda
joidenkin vastaajien heikosta taloudellisesta tilanteesta huolimatta
kohtuuttomuuteen.

Muilta osin syyttäjän vaatimus todistelukustannusten korvaamisesta hylätään.

Menettämisseuraamukset

Syyttäjä on vaatinut, että nahkahanskat, liput lipputankoineen ja kilvet on
tuomittava menettämään valtiolle kohdistaen vaatimuksensa syytekohtaan 2.
Syyte kohdassa 2 on hylätty. Liput ja kilvet ovat olleet SVL:een
mielenilmauksen rekvisiittaa ja niitä on ollut lukumääräisesti useita. Yhdellä
lipulla on yritetty lyödä asianomistajaa ja yhtä kilpeä on pidetty kohti poliisia.
Nämä seikat kokonaisuutena huomioon ottaen käräjäoikeus katsoo jääneen
näyttämättä, että liput ja kilvet olisivat erityisen soveliaita tahallisen rikoksen
tekemiselle. Näin ollen menettämisseuraamusvaatimukset kohdassa 2
hylätään.

Syyksilukemin ja Tiihosen myöntäminen huomioon ottaen hänet tuomitaan
menettämään valtiolle laittomasti hallussapitämänsä ase ja patruunat syyttäjän
vaatimuksen mukaisesti kohdassa 7.

Uhkasakko

Abony Elven oli  kutsuttu käräjäoikeuden istuntoon 3. - 7.4.201714.3.2017
henkilökohtaisesti esteettömän poissaolon varalta  asetetun 45030.1.2017
euron sakon uhalla. Vastaaja on jäänyt pois käräjäoikeuden istunnosta syytä
ilmoittamatta.

Yllä mainitun perusteella käräjäoikeus katsoo, ettei Abony Elvenillä ole ollut
laillista estettä olla saapumatta istuntoon. Sen vuoksi hänet tuomitaan
asetettuun uhkasakkoon.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden ratkaisun lopputulos ilmenee tuomiolauselmilta.
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Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja  Savolaiselle kohdassa 4 korvaukseksi kivusta ja särystä 600
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan yhteisvastuullisesti
suorittamaan asianomistaja Niemiselle kohdassa 3 korvaukseksi kivusta
ja särystä 1500 euroa, hupparista 30 euroa ja lippalakista 10 euroa, kaikki
määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien sekä asianosaiskuluina 18 euroa.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2019
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Vapaudenmenetysaika 1. - 19.8.2015
6 kuukautta 20 päivää vankeutta
Syyksi luetut rikokset 3-5
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
5. Pahoinpitely

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
4. Pahoinpitely

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
3. Pahoinpitely

Syyksi luetut rikokset

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Jere Johannes AnttilaVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 55 euroa
syytekohdassa 3.

Valtion varoista maksetaan vastaaja Anttilan puolustajaksi määrätylle
asianajaja Olli Santaselle palkkioksi 4088,70 euroa ja arvonlisäveron
määrä 981,29 euroa eli yhteensä 5069,99 euroa, mikä määrä jätetään valtion
vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon
avustajana toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 715 euroa ja
arvolisäveron määrä 171,60 euroa eli yhteensä 886,60 euroa, mikä määrä
vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion
antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajana
toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 880 euroa ja arvolisäveron
määrä 211,20 euroa eli yhteensä 1091,20 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Niemisen avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1637,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 393,10 euroa eli yhteensä 2031 euroa, mikä määrä vastaajat Edberg
Vosthenko, Koivisto ja Anttila velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja Saukolle kohdassa 5 korvaukseksi kivusta ja särystä 400
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 5.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 4.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut
16,25 euroa syytekohdassa 3.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 99,82 euroa syytekohdissa 4 ja 5.
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Nils Julius BlombergVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 55 euroa
syytekohdassa 3.

Valtion varoista maksetaan vastaaja Edberg Vosthenkon puolustajaksi
määrätylle asianajaja Seppo Hytöselle palkkioksi 415 euroa ja arvonlisäveron
määrä 99,60 euroa eli yhteensä 514,60 euroa, mikä määrä Edberg Vosthenko
velvoitetaan korvaamaan takaisin valtiolle.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Niemisen avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1637,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 393,10 euroa eli yhteensä 2031 euroa, mikä määrä vastaajat Edberg
Vosthenko, Koivisto ja Anttila velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan yhteisvastuullisesti
suorittamaan asianomistaja Niemiselle kohdassa 3 korvaukseksi kivusta
ja särystä 1500 euroa, hupparista 30 euroa ja lippalakista 10 euroa, kaikki
määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien sekä asianosaiskuluina 18 euroa.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2019
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
5 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 3
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
3. Pahoinpitely

Syyksi luettu rikos

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Linus Michael Edberg Vosthenko, 03.04.1994Vastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut
16,25 euroa syytekohdassa 3.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Santeri Juhani KeränenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 55 euroa

Valtion varoista maksetaan vastaaja Koiviston puolustajaksi määrätylle
asianajaja Jussi Kärkkäiselle palkkioksi 4308,70 euroa ja arvonlisäveron
määrä 1034,09 euroa eli yhteensä 5342,79 euroa, mikä määrä jätetään valtion
vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Niemisen avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1637,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 393,10 euroa eli yhteensä 2031 euroa, mikä määrä vastaajat Edberg
Vosthenko, Koivisto ja Anttila velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan yhteisvastuullisesti
suorittamaan asianomistaja Niemiselle kohdassa 3 korvaukseksi kivusta
ja särystä 1500 euroa, hupparista 30 euroa ja lippalakista 10 euroa, kaikki
määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien sekä asianosaiskuluina 18 euroa.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2019
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Vapaudenmenetysaika 1. - 19.8.2015
5 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 3
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
3. Pahoinpitely

Syyksi luettu rikos

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Jani Petteri KoivistoVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Edberg Vosthenko ja Koivisto velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut
16,25 euroa syytekohdassa 3.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
syytekohdassa 3.
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Fredrik Benjamin KosonenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan vastaaja Paavo Laitisen avustajaksi
määrätylle varatuomari Antti Kuikalle palkkioksi 3291,20 euroa ja
arvonlisäveron määrä 789,89 euroa eli yhteensä 4081,09 euroa.

Korvausvelvollisuus

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Paavo Arvo Akseli LaitinenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan vastaaja Pentti Laitisen avustajaksi määrätylle
asianajaja Tuomelle palkkioksi 3208,70 euroa ja arvonlisäveron määrä 770,09
euroa eli yhteensä 3978,79 euroa.

Korvausvelvollisuus

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Pentti Olavi LaitinenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/3 kumotaan. Takavarikoidut
nahkahanskat määrätään palautettavaksi Lehdolle.

Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan vastaaja Lehdon puolustajaksi määrätylle
asianajaja Henry Salevalle palkkioksi 2090 euroa ja arvonlisäveron määrä
501,60 euroa eli yhteensä 2591,60 euroa, mikä määrä Lehto velvoitetaan
korvaamaan takaisin valtiolle.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Lehto ja Tahvanainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
valtiolle todistelukustannukset 30 euroa syytekohdassa 6.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2017
Vankeusrangaistus on ehdollinen.

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla vapaudenmenetysaika 1. - 19.8.2015
katsotaan rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

30 päivää vankeutta
Syyksi luetut rikokset 6
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 16 luku 3 §
01.08.2015
6. Haitanteko virkamiehelle

Syyksi luettu rikos

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Antti-Pekka LehtoVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Janne Valtteri MoilanenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan vastaaja Murron avustajaksi määrätylle asianajaja
Henry Salevalle palkkioksi 1815 euroa ja arvonlisäveron määrä 435,60 euroa
eli yhteensä 2250,60 euroa.

Korvausvelvollisuus

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Cari Johannes MurtoVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Teemu Samuli MäkinenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Petri Sebastian NordmanVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Valtion varoista maksetaan vastaaja Pylkkäsen avustajaksi määrätylle
asianajaja Hannu Tuomaiselle palkkioksi 3007,40 euroa, korvaukseksi kuluista
233,70 euroa ja arvonlisäveron määrä 777,86 euroa eli yhteensä 4018,96
euroa.

Korvausvelvollisuus

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Arttu Alaric PylkkänenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajana
toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 880 euroa ja arvolisäveron
määrä 211,20 euroa eli yhteensä 1091,20 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja Saukolle kohdassa 5 korvaukseksi kivusta ja särystä 400
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja  Savolaiselle kohdassa 4 korvaukseksi kivusta ja särystä 600
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2019
Vankeusrangaistus on ehdollinen.
Vapaudenmenetysaika 1. - 20.8.2015
5 kuukautta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 4-5
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
5. Pahoinpitely

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
4. Pahoinpitely

Syyksi luetut rikokset

01.08.2015
2. Väkivaltainen mellakka

Hylätty syyte

Asianumero

Lars Anders RydbergVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Rikoslaki 10 luku 4 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/TVP/2 kumotaan. Takavarikoidut lipputangot
lippuineen ja kilvet määrätään palautettavaksi niiden oikealle omistajalle.

Muut lausunnot

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 5.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 4.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 99,82 euroa syytekohdissa 4 ja 5.

Valtion varoista maksetaan vastaaja Rydbergin avustajaksi määrätylle
asianajaja Seppo Hytöselle palkkioksi 3648,70 euroa ja arvonlisäveron
määrä 875,69 euroa eli yhteensä 4524,39 euroa.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon
avustajana toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 715 euroa ja
arvolisäveron määrä 171,60 euroa eli yhteensä 886,60 euroa, mikä määrä
vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion
antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Lehto ja Tahvanainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
valtiolle todistelukustannukset 30 euroa syytekohdassa 6.

Valtion varoista maksetaan Jänkälälle 45 prosenttia vahvistetun
kokonaispalkkion määrästä eli 3223,96 euroa.

Tahvanaisen oikeudenkäyntiavustajaksi määrätyn oikeustieteen kandidaatti Ari
Jänkälän palkkioksi vahvistetaan 5408,70 euroa, korvaukseksi kuluista 369
euroa ja arvonlisäveron määräksi 1386,65 euroa eli yhteensä 7164,35 euroa.

Korvausvelvollisuus

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos tuomittu
tekee koeaikana rikoksen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja
josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Koeaika päättyy 21.4.2017
Vankeusrangaistus on ehdollinen.

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla vapaudenmenetysaika 1. - 19.8.2015
katsotaan rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

30 päivää vankeutta
Syyksi luetut rikokset 6
Vankeus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 16 luku 3 §
01.08.2015
6. Haitanteko virkamiehelle

Syyksi luettu rikos

01.08.2015
1. Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Hylätty syyte

Asianumero

Juuso Valtteri TahvanainenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Valtion varoista maksetaan Rajamäelle Tiihosen omavastuuosuuden ylittävä
osuus eli 3385,45 euroa.

Tiihosen oikeudenkäyntiavustajaksi määrätyn asianajaja Juhani Rajamäen
palkkioksi vahvistetaan 2823,70 euroa ja arvonlisäveron määräksi 677,69
euroa eli yhteensä 3501,39 euroa.

Korvausvelvollisuus

Ampuma-aselaki 104 §

Takavarikko 5680/R/60247/15/KEY/1, kohdat 1 - 3 määrätään pidettäväksi
voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin
päätetään.

Omatekoinen haulikko ja patruunat tuomitaan valtiolle menetetyksi.

Muut rikosoikeudelliset seuraamukset

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla vapaudenmenetysaika 1. - 20.8.2015
katsotaan rangaistuksen täydeksi suoritukseksi.

60 päiväsakkoa à 8,00 euroa = 480,00 euroa
Syyksi luetut rikokset 7
Sakko

Rangaistusseuraamukset

Ampuma-aselaki 18 §
Rikoslaki 41 luku 1 § 1
04.08.2015
7. Ampuma-aserikos

Syyksi luettu rikos

01.08.2015
1. Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Hylätty syyte

Asianumero

Tomi Matias TiihonenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajaksi määrätylle

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Savolaisen avustajana
toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 880 euroa ja arvolisäveron
määrä 211,20 euroa eli yhteensä 1091,20 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja Saukolle kohdassa 5 korvaukseksi kivusta ja särystä 400
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan
asianomistaja  Savolaiselle kohdassa 4 korvaukseksi kivusta ja särystä 600
euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen rikoksen
tekopäivästä 1.8.2015 lukien.

Korvausvelvollisuus

 
- Helsingin käräjäoikeus 30.12.2016, ratkaisu 154438
Rangaistusta alentavana on otettu huomioon seuraava aikaisempi rangaistus:
Vapaudenmenetysaika 8. - 20.8.2015
50 päivää vankeutta
Syyksi luetut rikokset 4-5
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
5. Pahoinpitely

Rikoslaki 5 luku 3 §
Rikoslaki 21 luku 5 § 1
01.08.2015
4. Pahoinpitely

Syyksi luetut rikokset

01.08.2015
1. Väkivaltaisen mellakan johtaminen

Hylätty syyte

Asianumero

Jesse Eppu Oskari TorniainenVastaaja

R 16/250621.04.2017

 
17/115528TuomiolauselmaKeski-Suomen käräjäoikeus
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 5.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa
syytekohdassa 4.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti
korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 99,82 euroa syytekohdissa 4 ja 5.

Valtion varoista maksetaan vastaaja Torniaisen puolustajana ja avustajana
toimineelle asianajaja Hannu Tuomaiselle palkkioksi 6031,85 euroa,
korvaukseksi kuluista 742,28 euroa  ja arvonlisäveron määrä 1625,79 euroa eli
yhteensä 8399,92 euroa, mikä määrä jätetään valtion vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon avustajaksi määrätylle
varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistaja Saukon a
vustajana toimineelle asianajaja Tommi Hytöselle palkkioksi 715 euroa ja
arvolisäveron määrä 171,60 euroa eli yhteensä 886,60 euroa, mikä määrä
vastaajat Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan
yhteisvastuullisesti korvaamaan takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion
antamisesta lukien.

varatuomari Antti Stenvallille palkkioksi 1340,90 euroa ja arvolisäveron
määrä 321,82 euroa eli yhteensä 1662,72 euroa, mikä määrä vastaajat
Anttila, Rydberg ja Torniainen velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan
takaisin valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamisesta lukien.
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Käräjätuomari Mikko Pennanen

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai
ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaku




