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TIEDOTE TÖRKEÄN RYÖSTÖN YRITYSTÄ KOSKEVASSA RIKOSASIASSA

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 10.3.2020 hylännyt vastaajaan
kohdistetun syytteen Turussa 5.8.2002 tehdystä arvokuljetusauton
ryöstöyrityksestä Tampereentien Prisman piha-alueella.

Asiassa esitetyn todistelun perusteella käräjäoikeus katsoi näytetyn, että
viisi henkilöä ovat yhdessä, naamioituneina ja aseistettuina, yrittäneet
ryöstää Prisman edessä pysäköitynä olleen arvokuljetusauton sillä aikaa
kun arvokuljetusauton työntekijät olivat hakemassa tilityksiä Prismasta.
Tekijöillä oli käytössään varastettu pakettiauto, jolla he pakenivat
paikalta. Pakonsa turvaamiseksi tekijät olivat heittäneet tielle
piikkipalloja, jotka olivat puhkaisseet heitä seuranneen poliisiauton
renkaan. Tekijät olivat ampuneet poliisia kohti pakettiauton
takaikkunasta ainakin haulikolla. Pakoauto löytyi pian tapahtuman
jälkeen poltettuna pururadan varrelta, josta oli monta mahdollista reittiä
jatkaa pakoa. Tekijöiden lukumäärä, toimintatapa, varustelu, tarkka
ajoitus, selkeä työnjako sekä paon toteutus osoittivat käräjäoikeuden
mukaan, että tekoa on täytynyt edeltää perusteellinen suunnittelu ja
valmistautuminen.

Vastaaja kiisti syyllistyneensä arvokuljetusauton ryöstön yritykseen ja
olleensa missään tekemissä asian kanssa.

Merkityksellisin näyttö vastaajan yhteydestä rikokseen oli pakoauton
polttamispaikan läheisyydessä tehty hanskalöydös, sillä löydöksessä oli
todettu vastaajan DNA:ta. Siihen, oliko hanskoja käytetty rikoksen
tekemisessä, liittyi kuitenkin käräjäoikeuden arvion mukaan
epävarmuutta. Muu asiassa esitetty näyttö ei yhdistänyt vastaajaa tai
käsineitä arvokuljetusauton ryöstöyritykseen Prisman pihalla.
Käräjäoikeus totesi asiassa jäävän varteenotettava epäily vastaajan
syyllisyydestä ja syyte hylättiin.

Samassa yhteydessä käsiteltiin myös samaan vastaajan kohdistettu
syyte törkeästä ampuma-aserikoksesta, josta hänet tuomittiin 8
kuukauden ja 15 päivän vankeusrangaistukseen. Vastaajan
aikaisemman rikollisuuden perusteella vankeusrangaistus tuomittiin
ehdottomana.



MEDDELANDE I BROTTMÅL GÄLLANDE FÖRSÖK TILL GROVT RÅN

Egentliga Finlands tingsrätt har 10.3.2020 förkastat åtalet för rånförsöket
av en värdetransportbil 5.8.2002 utanför Tammerforsvägens Prisma i
Åbo. En person stod åtalad för brottet.

På basis av den bevisning som företeddes i ärendet ansåg tingsrätten
det utrett att att fem maskerade och beväpnade personer tillsammans
hade försökt råna en värdetransportbil som stod parkerad utanför
Prisma medan värdetransportbilens personal hämtade leveranser.
Gärningsmännen använde en stulen paketbil, med vilken de flydde från
platsen. För att säkra sin flykt hade gärningsmännen kastat ut spikbollar
på vägen, vilka hade punkterat däcket på den polisbil som följde efter.
Gärningsmännen hade skjutit mot polisen från paketbilens bakfönster
med åtminstone ett hagelgevär. Flyktbilen hittades kort efter händelsen
uppbränd på en spånbana, varifrån det fanns flera möjliga rutter för
fortsatt flykt. Gärningsmännens antal, sätt att agera, utrustning,
noggrann tajming, klar uppgiftsfördelning samt flyktens genomförande
tydde enligt tingsrätten på att gärningen hade föregåtts av noggrann
planering och förberedelse.

Svarande bestred åtalet samt det att han överhuvudtaget skulle ha haft
något att göra med ärendet.

Det mest betydelsefulla beviset över svarandens koppling till brottet var
ett handskfynd i närheten av platsen där flyktbilen hade bränts. Man
hade konstaterat svarandens DNA i handskfyndet. Enligt tingsrätten
förblev det ändå osäkert om handskarna hade använts vid brottet. Den
övriga bevisningen sammankopplade varken svarande eller handskarna
till rånförsöket av värdetransportbilen på Prismas gård. Tingsrätten
konstaterade att det kvarstod rimligt tvivel om svarandens skuld och
förkastade åtalet.

Samtidigt handlades även ett åtal för grovt skjutvapenbrott riktat mot
samma svarande, för vilket han dömdes till 8 månader och 15 dagar
fängelse. På grund av svarandens tidigare brottslighet förklarades
straffet ovillkorligt.


