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Salakuva käräytti Jari Aarnion naapuriin
tunkeutuneet miehet - olivat poliiseja:
”Laillisella asialla”
Salakuvan käryttämät miehet Jari Aarnion naapurissa ovat varmistuneet poliiseiksi.
Laittomaksi epäilty kotietsintä oli kuitenkin syyttäjän mukaan laillinen paikanetsintä.

Salakuvassa kaksi siviilipukuista poliisia penkoo Jari Aarnion naapurin ulkovarastoa. IL

Risto Kunnas
risto.kunnas@iltalehti.fi
Tiistai 5.2.2019 klo 5:58

Seiskan ja Iltalehden haltuunsa saama salakuva käynnisti viime syyskuussa poliisirikostutkinnan,

joka kohdistui kahteen keskusrikospoliisin mieheen. Kuvassa siviilipukuiset miehet seisovat Jari

Aarnion naapurin varaston edessä purkamassa sieltä tavaraa.

Kuva oli otettu toukokuussa 2014 samana päivänä, kun Aarnion kiinteistöllä tehtiin laajaa

kotietsintää.

”Lupa etsinnälle”

Aarnio-tutkintaa johtanut kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto oli ennen kuvan julkaisua

vakuuttanut virkavastuulla, että KRP:n kotietsinnöissä ei menty naapurin puolelle. Kiinteistön

rajat oli hänen mukaansa tarkoin selvitetty
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rajat oli hänen mukaansa tarkoin selvitetty.

Nyt on varmistunut, että kuvan miehet olivat KRP:n poliiseja. He olivat syyttäjän mukaan

kuitenkin laillisella asialla.

Aarnio-vyyhdin esitutkinnasta nyt yllättäen esiin tuotu pakkokeinopäätös osoittaa, että

poliiseilla oli lupa tunkeutua naapurin puolelle. Tutkintaa johtaneen Haaviston allekirjoittamassa

etsintämääräykseen oli kirjattu lisäke ”...kiinteistön lähistöllä edellä mainittujen paikkojen

ulkopuolella”.

Poliisirikostutkijoiden kuva osoittaa varaston sijainnin Jari Aarnion tontin (etualalla) naapurissa. POLIISI

Naapurin varastoa penkoneet poliisimiehet itse sanoivat toimineensa vain heille annettujen

ohjeiden perusteella.

Ei merkintää

Vaikka kaikki etsinnän kohteet Aarnion kiinteistöllä oli tarkoin yksilöity, naapurin varastoon

tehdystä etsinnästä ei kuitenkaan ollut mitään merkintää. Haaviston mukaan hänen tietoonsa ei

ollut tullut, että poliisit olisivat menneet naapurin puolelle.

Maanantaina tekemässään päätöksessä kotkalainen rikoskomisario Tuomas Pöyhönen totesi,

ettei hän käynnistä esitutkintaa Jukka Haaviston toimista. Espoon kihlakunnansyyttäjä Tapio

Mäkinen puolestaan päätti, ettei hän vie syyteharkintaan varastolla hääränneiden poliisien

toimintaa.

Mäkisen mukaan naapurille ilmoittamatta jättäminen oli ”menettelytapavirhe”, joka jää

”virkarikoksiin kuuluvan vähäisyyskynnyksen alapuolelle”.



LUE MYÖS

Hesarissa hämmentävä ystävänpäivä toivotus Jari Aarniolle: ”Toivoo Pasilan mies”
14.2.2019 12:33

Salakuva johti kuulusteluihin - Jari Aarnion naapuri kertoo poliisi tutkinnasta: ”Minua
painostettiin”
12.9.2018 21:13

Salakuva käynnisti rikostutkinnan: Luvaton etsintä Aarnion naapuriin - kahta poliisia
epäillään virka rikoksesta
12.9.2018 14:05

TUOREIMMAT

Wagner-ryhmän entinen johtaja pakeni Norjaan
Ulkomaat - 19:42

Puistolassa kadonnut iäkäs mies – poliisi pyytää havainnot hätänumeroon
Kotimaa - 19:34

Ruotsissa halutaan luopua tanssiluvasta
Ulkomaat - 19:16

Hoikka nainen Aasiasta, joka ei koskaan nalkuta – näin suomalaismies pyöritti
järkyttävää bisnestä 
Kotimaa - 18:01

Mitä ajattelisit, jos ovellesi tulisi entinen pääministeri? Tämä tapahtuu nyt
sadoille suomalaisille
Politiikka - 17:56

Nepalin lentoturma: jo 68 kuollut – maan pahin lento-onnettomuus
vuosikymmeniin
Ulkomaat - 17:54

Parikymppinen mies kidnapattiin Ruotsissa – löytyi pahoin pideltynä rautatie -
asemalta
Ulkomaat - 17:29
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Moldova räjäytti ohjusromun – IL seuraa sotaa
Ulkomaat - 17:26

Tukholmassa pommiuhka Arlandan lentokentällä
Ulkomaat - 17:09

Juupajoen linnoittautuja saatiin kiinni – epäillään törkeästä pahoin pitelystä
Kotimaa - 16:24

Ensimmäinen hälytys Vantaanjoen tulvavaarasta – vedenpinta voi vielä nousta
Kotimaa - 16:21

Pääkirjoitus: Marin haukkuu perus suomalaisia rasisteiksi – tarkoituksena nostaa
SDP myös seuraavaan hallitukseen
Pääkirjoitus - 15:46

Supon Antti Pelttari STT:lle: Matti Saarelaisen toiminnassa ei riskiä kansalliselle
turvalli suudelle
Kotimaa - 14:50

Oslossa ammuskelusta otettu kiinni nuori mies – epäillään murhan yrityksestä
Ulkomaat - 14:24

Panu Rajala tuomittiin tuntuviin sakkoihin – kulki mökkinaapurin tontilla ilman
lupaa
Kotimaa - 13:51

Näin Saarikko perustelee asunto velallisten tilanteen helpottamista – tyrmää
Marinin määrittelyn hyväosaisista
Politiikka - 13:36

Koronatestiä ei enää suositella – toimi näin, jos epäilet tartuntaa
Kotimaa - 13:32

Isä viritti 4-vuotiaan lapsensa sänkyyn ”lisäosan” – sosiaali työntekijät ottivat
heti huostaan
Kotimaa - 11:45
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Politiikan puskaradio: RKP sai Petteri Orpolta hallitustakuut – saadaanko Sipilä
kakkosta vai sinipuna vihreää sekoomusta?
Politiikka - 11:37

Husin osastoilla muhii hoitajaeripura – taustalla 150 euron hälytysraha
Kotimaa - 11:16

Näytä lisää

LUETUIMMAT - UUTISET

1. Mitä ajattelisit, jos ovellesi tulisi entinen pääministeri? Tämä tapahtuu nyt sadoille
suomalaisille

2. Ruotsissa halutaan luopua tanssiluvasta

3. Isä viritti 4-vuotiaan lapsensa sänkyyn ”lisäosan” – sosiaali työntekijät ottivat heti
huostaan

4. Puistolassa kadonnut iäkäs mies – poliisi pyytää havainnot hätänumeroon

5. Hoikka nainen Aasiasta, joka ei koskaan nalkuta – näin suomalaismies pyöritti järkyttävää
bisnestä 

6. Moldova räjäytti ohjusromun – IL seuraa sotaa

7. Koronatestiä ei enää suositella – toimi näin, jos epäilet tartuntaa

8. Juupajoen linnoittautuja saatiin kiinni – epäillään törkeästä pahoin pitelystä

9. Parikymppinen mies kidnapattiin Ruotsissa – löytyi pahoin pideltynä rautatie asemalta

Juuri nyt 24 tuntia Viikko
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10. Ensimmäinen hälytys Vantaanjoen tulvavaarasta – vedenpinta voi vielä nousta
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