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Kotimaa

Putkapahoinpitely: Kas, tallenne kärhämästä
poliisitalossa ehti pyyhkiytyä!!??
Julkaistu 04.10.2014 11:44, 1217 lukukertaa, Ei kommentteja

Lahdessa tapahtuneeksi väitetyn poliisiväkivaltatapauksen tutkinnanjohtajaksi on määrätty
kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastosta. Hän vahvistaa, että
tapauksesta on tehty ilmoitus. Hänen tarkoituksenaan on kuulla väitteen esittänyttä 42-vuotiasta
nastolalaismiestä. Kiistelty tapaus sattui huhtikuun 12. päivänä, jolloin nastolalainen oli pidätetty.
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poliisi pahoinpiteli häntä Lahden poliisitalossa ennen selliin viemistä.

Poliisi kysyi mieheltä kuulustelussa seuraavana päivänä haitanteosta virkamiehelle. Nastolalainen kiisti
rikosepäilyn.

Mies pyysi, että valvontanauha tapahtumasta otetaan talteen ”jotta nähdään mitä mulle on tehty”.

– Minulta itseltäni tuli verta korvista, nenästä ja suusta. Pyydän, että lääkäri tutkii minun vammani, mies
sanoi kuulustelupöytäkirjan mukaan.

Nastolalaisen asianajaja Ilkka Kopra ihmettelee, jos poliisi ei ole katsonut tallennetta.

Näin nauha olisi käynyt todisteesta myös poliisille ja syyttäjälle.

Rikosylitarkastaja Mika Heikkonen Hämeen poliisin oikeudellisesta yksiköstä sanoo saaneensa tiedon
tallenteen tarpeeesta kaksi viikkoa kolme päivää kiistellyn tapahtuman jälkeen. Kun Lahdessa tallenteet
ajetaan yli kahden viikon kuluttua ”nauhoituksesta”, tallennetta tapahtumasta ei löytynyt.

Torstaina oikeuteen tuotiin samasta kärhämästä syntynyt haitantekosyyte, siis sama asia poliisin kannalta
katsottuna. Sen sijaan nastolalaisen pahoinpitelyväitteestä ei ole vielä edes päätetty, aloitetaanko
esitutkinta, vaikka tapahtumasta on kulunut jo yli 5,5 kuukautta.

– Minusta nuo asiat pitäisi pitää yhdessä, sanoo asianajaja Kopra.

Asianajajan pyynnöstä käräjäoikeus siirsi haitantekosyytteen käsittelyn myöhemmäksi.

Tutkinnanjohtaja Mäkinen huomauttaa, että väitteitä poliisiväkivallasta tulee silloin tällöin. Usein on kyse
siitä, että poliisi on joutunut käyttämään voimatoimia pidätetyn vastarinnan murtamiseksi. Silloin joudutaan
pohtimaan, ovatko poliisin käyttämät voimatoimet olleet hyväksyttäviä suhteessa siihen, mitä tilanne on
vaatinut.

– Myös säännösten hyväksymä väkivalta saattaa aiheuttaa pidätetylle mustelmia ja kipuja, hän muistuttaa.

Autoa kuljettanut nastolalainen oli Hartolassa kieltäytynyt huumetestistä. Häntä kuljetettiin testiin Lahteen.
Matkalla hän oli potkinut ja riehunut poliisiauton takatilassa niin voimakkaasti, että häneen oli käytetty OC-
sumutetta. Poliisin mukaan Lahdessa mies oli riuhtonut itseään irti poliisimiesten otteesta ja käyttäytynyt
aggressiivisesti.

– Käsittääkseni tallenteiden säilyttämisestä ei poliisilla ole yleistä ohjetta, mutta tarkistan asian. Kaikissa
paikoissa ei edes oteta tallenteita, tutkinnanjohtaja Mäkinen sanoo.

Hän muistuttaa, että rikoksista epäiltyjen säilytystiloja ei saa kuvata. Tallenteita otetaan rikoksista
pidätettyjen yleisistä tiloista ja niin sanotuista juoppoputkista.

Tuleeko tästä seurauksia poliisille, jolle nauhan säilyttämispyyntö esitettiin?

– Ihmettelen, jos kukaan ei ole katsonut tallennetta, kun sieltä näkyy väitetty teko, jonka
epäilty kiistää eli haitanteko virkamiehelle. Minusta olisi luonnollista, että tutkija katsoisi
nauhan.
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– En ota kantaa, sanoo Mäkinen.

Rikosylikomisario Martti Hirvonen, onko Lahden poliisitalossa muutettu käytäntöä niin, ettei tallenteita
pääse enää katoamaan?

– Käytännön pitäisi olla kohtuullisen varma. Aina tietysti on riski, että jonkin onnettomuuden takia tallenne
voi kadota.
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1. Solidaarista sodankäyntiä: Valtamedian laatuhuorat vaikertavat Venäjän joukkojen edetessä | UMV-Raportti
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2. Venäjä: Emme usko vakuuttelua – Tarkkailemme Suomen ydinaseisiin liittyvää toimintaa
12.01.23

3. Tutkimus: 72% suomalaisista pitää EU:n politiikkaa vastuullisena energiakriisiin
12.01.23

4. Madonnaa syytetään afrikkalaisten lasten ihmiskaupasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä
11.01.23

5. Georgia ja Sveitsi haluttomia toimittamaan aseitaan Ukrainalle
12.01.23

6. Koronarokotusten jälkeisessä ylikuolleisuuden kasvussa sattuman mahdollisuus on matemaattisesti
poissuljettu
11.01.23

7. Putin haluaa vallata Suomen? – Iltalehti perustaa propagandan tuomitun lännen vaikuttaja-agentin
väitteisiin
11.01.23

8. Moderna kehittää mRNA-piikitystä koronarokotusten jälkeen yleistyneiden sydänsairauksien hoitamiseen
12.01.23

9. Suomi rahapelaamiseen lisenssijärjestelmä tulevalla hallituskaudella?
11.01.23

10. Koronatyrannia on globaalin rahoitusjärjestelmän säilyttämistä – Ei liity kansanterveyteen
12.01.23

Tuoreimmat

Tänään

12.1 Perustuslaki jyrättiin taas: Eduskunta voi päättää Naton jäsenyydestä yksinkertaisella
enemmistöllä

12.1 Kansanedustaja erotettiin puolueesta ja asetettiin tutkintaan Covid-rokotteiden vaarojen
paljastamisesta Britanniassa

12.1 Solidaarista sodankäyntiä: Valtamedian laatuhuorat vaikertavat Venäjän joukkojen
edetessä | UMV-Raportti

12.1 Matkahuolto verottaa nyt omaan kassaan: ALV poistui, mutta matkalipun hinta pysyy
samana

12.1 Venäjä: Emme usko vakuuttelua – Tarkkailemme Suomen ydinaseisiin liittyvää toimintaa

12.1 Moderna kehittää mRNA-piikitystä koronarokotusten jälkeen yleistyneiden
sydänsairauksien hoitamiseen

12.1 Viihdettä arkeen nettikasinoiden maailmoista

Tilaa MV Premium
Vain 4,95€/kk. Kommentoi ja kerro mitä mieltä olet artikkelista.

Kirjaudu sisään  Tilaa nytTilaa nyt

⚡  UUTISET - SÄHKEET - KOMMENTIT. Seuraa ja keskustele! Päätoimittaja Janus
Putkosen virallisella Telegram-kanavalla: https://t.me/JanusTelegram

12.1.2023

Twitter-kyselyssä enemmistö on kartalla:

Sotapsykoosin arkkipiiispa kiistää, että hänen UPI:n eturivissä edistämä pelkopornon
agenda Suomen johtamiseksi sotaan Venäjää vastaan olisi aiheuttanut tavoiteltua
sotapsykoosia...

UUTISHUONE - SÄHKEET

UMV-Lehden toimituksen uutispöytä: 
Tilanneseuranta, otsikot ja viestit lukijoille!

https://mvlehti.net/2023/01/12/solidaarista-infosodankayntia-valtamedian-laatuhuorat-vaikertavat-venajan-joukkojen-edetessa-umv-raportti/
https://mvlehti.net/2023/01/12/venaja-emme-usko-vakuuttelua-tarkkailemme-suomen-ydinaseisiin-liittyvaa-toimintaa/
https://mvlehti.net/2023/01/12/tutkimus-72-suomalaisista-pitaa-eun-politiikkaa-vastuullisena-energiakriisiin/
https://mvlehti.net/2023/01/11/madonnaa-syytetaan-afrikkalaisten-lasten-ihmiskaupasta-ja-seksuaalisesta-hyvaksikaytosta/
https://mvlehti.net/2023/01/12/georgia-ja-sveitsi-haluttomia-toimittamaan-aseitaan-ukrainalle/
https://mvlehti.net/2023/01/11/koronarokotusten-jalkeisessa-ylikuolleisuuden-kasvussa-sattuman-mahdollisuus-on-matemaattisesti-poissuljettu/
https://mvlehti.net/2023/01/11/putin-haluaa-vallata-suomen-iltalehti-perustaa-propagandan-tuomitun-lannen-vaikuttaja-agentin-perusteettomiin-vaitteisiin/
https://mvlehti.net/2023/01/12/moderna-kehittaa-mrna-piikitysta-koronarokotusten-jalkeen-yleistyneiden-sydansairauksien-hoitamiseen/
https://mvlehti.net/2023/01/11/suomi-rahapelaamiseen-lisenssijarjestelma-tulevalla-hallituskaudella/
https://mvlehti.net/2023/01/12/koronatyrannia-on-globaalin-rahoitusjarjestelman-sailyttamista-ei-liity-kansanterveyteen/
https://mvlehti.net/2023/01/12/perustuslaki-jyrattiin-taas-eduskunta-voi-paattaa-naton-jasenyydesta-yksinkertaisella-enemmistolla/
https://mvlehti.net/2023/01/12/kansanedustaja-erotettiin-puolueesta-ja-asetettiin-tutkintaan-covid-rokotteiden-vaarojen-paljastamisesta-britanniassa/
https://mvlehti.net/2023/01/12/solidaarista-infosodankayntia-valtamedian-laatuhuorat-vaikertavat-venajan-joukkojen-edetessa-umv-raportti/
https://mvlehti.net/2023/01/12/matkahuolto-verottaa-nyt-omaan-kassaan-alv-poistui-mutta-matkalipun-hinta-pysyi-samana/
https://mvlehti.net/2023/01/12/venaja-emme-usko-vakuuttelua-tarkkailemme-suomen-ydinaseisiin-liittyvaa-toimintaa/
https://mvlehti.net/2023/01/12/moderna-kehittaa-mrna-piikitysta-koronarokotusten-jalkeen-yleistyneiden-sydansairauksien-hoitamiseen/
https://mvlehti.net/2023/01/12/viihdetta-arkeen-nettikasinoiden-maailmoista/
https://t.me/JanusTelegram


12.1 Ruotsin valtionpankin johtaja varoittaa maan kotitalouksia ”tuomiopäivästä”

12.1 Tutkimus: 72% suomalaisista pitää EU:n politiikkaa vastuullisena energiakriisiin

12.1 Myös AstraZenecan ei-mRNA-piikityksen DNA:ta löytyy elintärkeistä elimistä -
Pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä

12.1 Georgia ja Sveitsi haluttomia toimittamaan aseitaan Ukrainalle

12.1 USA:n presidenttien neuvonantaja Roger Stone: JFK:n salamurhan takana oli sama "syvä
valtio", joka kaataa Donald Trumpin

12.1 Koronatyrannia on globaalin rahoitusjärjestelmän säilyttämistä - Ei liity kansanterveyteen

12.1 Venäjä laajensi Ukraina-operaation esikunnan: Joukkojen komentajaksi kenraali Valeri
Gerasimov

12.1 Globalistien "nettonolla"-ristiretki - Analyysi ylikansallisesta ilmastovouhotuksesta

Eilen

11.1 Madonnaa syytetään afrikkalaisten lasten ihmiskaupasta ja seksuaalisesta
hyväksikäytöstä

11.1 Suomi rahapelaamiseen lisenssijärjestelmä tulevalla hallituskaudella?

11.1 Putin haluaa vallata Suomen? - Iltalehti perustaa propagandan tuomitun lännen
vaikuttaja-agentin väitteisiin

11.1 Koronarokotusten jälkeisessä ylikuolleisuuden kasvussa sattuman mahdollisuus on
matemaattisesti poissuljettu

11.1 Kalliilla ja rajoitetusti: Saksan hallituksen myöntämä energia-alan "uusi normaali" saattaa
olla maalle kuolemantuomio

11.1 Lännen julistus Brysselissä: EU ja NATO yhdistetään vastustamaan Venäjää ja Kiinaa

11.1 Valkoinen talo vaati Facebookia "hiljentämään" FOX-uutisten Tucker Carlsonin
skeptisyydestä koronarokotteisiin

11.1 Teemu Selänteen tyhjillään olevan talon sähkölasku Kirkkonummella yli 5 000 euroa
kuukaudessa

11.1 Koronarokotteiden aiheuttamat vammat uhkaavat ammattilaisurheilun kovia sarjoja
Yhdysvalloissa

11.1 Asuntokauppojen määrä Saksassa romahti 74% - EU vaatii talouspakotteita myös Venäjän
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liittolaisia vastaan

11.1 Philip M. Giraldi: Onko vuosi 2023 huonompi kuin vuosi 2022? | Kolumni

11.1 Ukrainan puolustus Donbassissa romahti: Strategisesti merkittävä Soledar
venäläisjoukkojen hallintaan

11.1 Alex Berenson: mRNA-piikitykset ja immuunijärjestelmän säätelyhäiriöt

11.1 Suomen jäsenyys Natossa olisi itsenäisen Suomen loppu | Kolumni

Nikotiinipussit ja vapet laillisesti
Suomeen - Pussit.com

Toissapäivänä

10.1 Suomen safari kohti transatlantista onnelaa jatkuu... Maailman moninapaistuessa | UMV-
Raportti

10.1 Sotaan yllyttäminen kiihtyy - Milloin rikospoliisi puuttuu vihollisuuksien lietsontaan?

10.1 Venäjän turvallisuusjohtaja: USA veti joukot Afganistanista keskittyäkseen Ukrainan
konfliktin eskaloimiseen

10.1 Japani: Koronarokotteen aiheuttamat kuolemantapaukset ja vammautumiset tutkitaan

10.1 "Yllättävää ja äkillistä" jälleen myös valtamediassa: Kanadalaistoimittaja sai
sairauskohtauksen suorassa lähetyksessä [Video]

10.1 Ukrainan ulkoministeri syyttää länttä pihistelystä: ”Kukaan ei ole vielä tehnyt tarpeeksi
Ukrainan hyväksi”

10.1 Pelastuslaitoksen sotavalmiutta kohotetaan – Ruotsi palauttaa voimaan siviilipalveluksen

10.1 Juuri mitä varoitettiin: Koronarokotteiden aiheuttama immuunikato johtaa sairauksien ja
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