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Poliisin mukaan lauantaina Isossa Omenassa tapahtuneen kiinniottotilanteen yhteydessä

kuolleen naisen epäiltiin häiriköineen toista asiakasta.

Poliisin mukaan tapahtumakulku on tarkentunut valvontatallenteiden ja oikeuslääketieteellisen

ruumiinavauksen alustavan lausunnon perusteella.

Videotallenteelta on nähtävissä, että nainen käveli kauppakeskuksen käytävällä, kun häntä

vastaan tuli kaksi järjestyksenvalvojaa. Järjestyksenvalvojat olivat aiemmin saaneet tiedon siitä,

että naisen epäiltiin häiriköineen toista asiakasta.

Uhri ei tukehtunut

Järjestyksenvalvojat pysäyttivät naisen, ja lyhyen keskustelun jälkeen he alkoivat poistaa häntä

kauppakeskuksesta. Tämän jälkeen seurasi voimankäyttötilanne, jonka yksityiskohtia

esitutkinnassa selvitetään edelleen. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Jyrki Kallion mukaan

kiinniottotilanteessa oli mukana sekä vartijoita että järjestyksenvalvojia.

– Poliisi haluaa korostaa, että mikään kauppakeskuksen myymälä ei liity tähän tutkittavana

olevaan tapaukseen, kerrotaan tiedotteessa.

Esitutkintaa varten saadun oikeuslääketieteellisen alustavan lausunnon mukaan nainen ei ole

menehtynyt tukehtumalla. Poliisi ei tiedota kuolinsyystä tarkemmin, sillä kuolemansyyn

selvittämistä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Häiriöstä ilmoittanut kuulustellaan

35-vuotias nainen kuoli viikonloppuna Espoon Isossa Omenassa vartijoiden ja järjestyksenvalvojien
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LUE MYÖS

Ex-kaupunginvaltuutettu kertoo: raahattiin Ison Omenan pidätyskoppiin 2019, koska
olisi halunnut maksaa pysäköinnin käteisellä
14.1. 9:53

Päivi Räsänen tiesi Isossa Omenassa kuolleen naisen – viestittelivät vain pari viikkoa
sitten
11.1. 16:15

Veli kertoo: Tällainen oli vartijoiden käsiin kuollut nainen
10.1. 17:57

suorittamassa kiinniottotilanteessa. MATTI MATIKAINEN

Poliisi jatkaa yhä tapauksen tutkimista nimikkeellä kuolemantuottamus.

Länsi-Uudenmaan poliisi on kuullut asiassa lukuisia henkilöitä, kuten tilanteessa olleita

vartijoita ja todistajia. Poliisilla on tiedossa myös vartijat paikalle pyytäneen henkilön nimi.

Poliisi on tavoittanut hänet ja tulee kuulustelemaan häntä lähipäivinä.

Rikoskomisario Jyrki Kallio kertoo, että naisesta vartijoille ilmoittanut asiakas on mies. Hän ei

ota tässä vaiheessa kantaa siihen, tunsiko tämä voimankäyttötilanteessa kuolleen naisen

entuudestaan.

Kallion mukaan poliisilla ei ole tällä hetkellä käsitystä voimankäyttöä edeltävästä

häiriötilanteesta. Kiinniottoa edeltänyt häiriötilanne ei näy poliisin katsomilta

valvontanauhoilta.

– Siihen pystyn antamaan ehkä vastauksen siinä vaiheessa, kun henkilö on kuulusteltu.

Esitutkinta jatkuu kuulemisilla ja asiantuntijalausuntojen hankkimisella. Myös

valvontatallenteita ja silminnäkijöiden toimittamia videotallenteita käydään edelleen läpi.

Täydennetty kello 16.22. tutkinnanjohtajan kommenteilla.

TUOREIMMAT

Turkki: Venäjä ja Ukraina kaavailevat tuhannen vangin vaihtoa – IL seuraa
sotaa
Ulkomaat - 18:47

Teknologia teollisuuden raju vääntö jatkuu – Riku Aalto: ”Tätä ristiriitaa ei
neuvot telemalla voida sovittaa”
Politiikka - 18:32


