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Törkeä pahoinpitely putkassa? Tämä video
haluttiin salata
Syyttäjän salaama putkatallenne Lahden poliisiaseman väkivaltatilanteesta on vihdoin
annettu julki.

Putkan valvontakameran tallenne.
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Lahtelaista poliisimiestä ja kahta putkan vartijaa syytetään parhaillaan törkeästä

pahoinpitelystä. Putkaan raahattu, käsistä ja jaloista raudoitettu humalainen henkilö

pahoinpideltiin putkan lattialla henkihieveriin.

Syytteen ja sitä tukevan videotallenteen mukaan yksi jälkikäteen paikalle tulleista poliiseista löi

uhria kolme kertaa nyrkillä samaan aikaan kun kaksi vartijaa ja osa muista poliiseista piti uhria

painettuna vasten sellin lattian ohutta muovipatjaa.

Syyttäjän mukaan uhrin elintoiminnat ehtivät lakata väkivallan seurauksena. Epäilty

pahoinpitely tapahtui helmikuussa 2019. Asiaa on puitu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa

keskiviikkona ja perjantaina.

Poliisirikostutkintaa johtanut syyttäjä määräsi salattavaksi tärkeimmän todistuskappaleen eli

tapahtumasarjan kuvanneen putkakameran videotallenteen. Asianomistaja eli uhrikin pääsi

näkemään sen vain kerran.



LUE MYÖS

”Meni elottomaksi nyt” – Tältä kuulostavat Lahden epäillyn putkapahoin pitelyn
hätäkeskus nauhat
21.8.2020 17:52

Poliisi hallitus vastaa kohuun epäillyn putkapahoin pitelyn salailusta: ”Ei ole millään
tavalla intressissä”
22.8.2020 20:47

Rikosoikeuden professori putkavideon salaamisesta: ”Lähtö kohtaisesti lyöminen ei ole
ensisijainen sallittu voimakeino”
21.8.2020 17:07

Syyttäjä salasi videon, jossa poliisin epäillään lyövän avutonta uhria putkassa:
Oikeusoppinut pitää poikkeuk sellisena: ”Keinotekoinen peruste”
20.8.2020 16:28

Näkökulma: Putkapahoin pitelyn todisteiden pimittäminen käsittämätöntä – salailu
murentaa luottamusta poliisiin
19.8.2020 19:53

Perjantaina oikeus kuitenkin päätti, että video on sittenkin luovutettava median edustajille.

Luovutettuja videotallenteita on neljä. Videoista näkee kuinka kiinni otettu kuljetetaan ensin

asemalle ja putkaan, ja kuinka kiinni otettua lopulta elvytetään hänen mentyään elottomaksi.

Iltalehti julkaisee ohessa lyhyen näytteen yhdestä videosta, joka on tallentunut poliisiaseman

putkan kameraan. Videolla näkyy useita henkilöitä, mutta syytteessä tapauksesta on vain yksi

poliisi ja kaksi vartijaa.
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”Meillä on Pohjoismaissa mielipiteen ilmaisun vapaus” – Vanhaselta viesti
Erdoğan-nukesta pillastuneille turkkilaisille
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Venäjän pahin sarjamurhaaja haluaa Wagnerin riveissä Ukrainaan
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Turkki: Venäjä ja Ukraina kaavailevat tuhannen vangin vaihtoa – IL seuraa
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