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Tiedotusvälineille 
 
Suomen Pankin ryöstöä ja Liedon raharyöstön yritystä koskeva juttu 
 
 
 
Yleistä 

Aikaisemman tiedotteemme mukaisesti Turun käräjäoikeudessa alkaa 12.9.  ns. 
Liedon raharyöstön yritystä ja Turun Suomen Pankin konttorin ryöstöä koskevan 
rikosjutun oikeudenkäynti, jossa on vangittuna useita henkilöitä. Istunnot pidetään 
uudessa Saramäen vankilassa Turussa osoitteessa Mathilda Wredenkatu 1.  
 
Jutun käsittely erityisoloissa, rajallisissa tiloissa sekä juttuun liittyvät 
turvallisuustoimenpiteet aiheuttavat erityisjärjestelyjä oikeudenkäynnin seuraamisen 
suhteen. Mainituista syistä yleisöä ei voida ottaa istuntosaliin lainkaan ja myös 
tiedotusvälineiden  edustajien toiminnan suhteen olemme joutuneet turvautumaan 
erityisjärjestelyihin. 
 

Istunnot Oikeudenkäynti alkaa perjantaina 12.9. klo 9.00 valmisteluistunnolla, johon vastaajat 
 eivät saavu henkilökohtaisesti. Valmisteluistunnossa käsitellään vain 
 oikeudenkäynnin teknistä toteuttamista ja sovitaan menettelytavoista. Iltapäivällä on 
 vielä vangitsemiskäsittely, jossa käsitellään vangittuina olevien vastaajien 
 vangitsemisen mahdollista jatkamista. 
 
 Pääkäsittely alkaa maanantaina 15.9. klo 9.00 asianosaisten asiaesittelyllä. Sen 
 jälkeen oikeudenkäynti jatkuu niin, että ensin käsitellään Suomen Pankin ryöstöä 
 koskeva syyte ja sitten Liedon tapahtumat. Istuntopäivät olemme ilmoittaneet jo 
 aikaisemmin. 
  
 Istunnot alkavat joka päivä klo 9.00 ja puolen päivän aikaan on puolentoista tunnin 
 mittainen lounastauko. Istunnot pyritään lopettamaan päivittäin n. klo 17.00 
 mennessä. 
 
 
  

 



Kirjoittavat toimittajat 
 

Istuntosalissa on tilaa vain 12  kirjoittavalle toimittajalle ja ennakkoilmoittautumisien 
mukaan oikeudenkäyntiä tulee seuraamaan juuri tuo 12 eri tiedotusvälinettä. Tämän 
johdosta jokaisesta ilmoittautuneesta tiedotusvälineestä voidaan istuntosaliin ottaa 
vain yksi toimittaja. Oikeudenkäynnin edetessä toimittajille varattujen paikkoja voi 
vapautua, jos joku ilmoittautuneista ei saavu paikalla. 
 
Turvallisuustekijöistä johtuen joudumme rajoittamaan toimittajien työtä niin, että 
istuntosalissa ei ole sallittua käyttää mitään teknisiä apuvälineitä ja istuntojen 
nauhoitus on kiellettyä. Vankilassa on toimittajille varattu oma huoneensa, jossa 
voidaan tehdä varsinainen toimitustyö ja käyttää omia apuvälineitä. Verkkoyhteyttä 
toimittajille ei valitettavasti voida järjestää. Toimittajat voivat kulkea istuntosalista 
heidän käytettävissä oleviin tiloihin rajoituksetta, mutta paluu istuntosaliin on 
mahdollista vain yhdessä tauon jälkeen.   
 

Istuntojen kuvaaminen 
 
 Oikeudenkäynnin joustavan etenemisen takaamiseksi sekä turvallisuussyistä 

istuntojen kuvaaminen on keskitetty niin, että kuvaaminen on sallittua ennen 
käsittelyn alkua maanantaina 15.9 klo 9.00 sekä toisen kerran maanantaina 22.9. klo 
9.00.  Jos Liedon tapahtumien käsittelyn alkaminen siirtyy tai ilmenee tarvetta 
enempään kuvaamiseen, ilmoitetaan uudesta kuvaamismahdollisuudesta erikseen 
myöhemmin. 

 
 Kuvaaminen on sallittua ko. päivinä n. 10 - 15 minuutin ajan ennen käsittelyn alkua. 

Vankilatilojen, -rakennuksen ja tuomioistuimen jäsenten kuvaaminen on kiellettyä 
samoin kuin istuntojen tallentaminen muilla teknisillä välineillä.   

 
Toimittajien ja kuvaajien ilmoittautuminen  
 
 Oikeudenkäynnin häiriöttömän kulun takaamiseksi ja vankilassa noudatettavien 

turvallisuusjärjestelyjen vuoksi joudumme kiinnittämään erityistä huomiota 
turvallisuuteen. Tämän vuoksi on tarpeen, että istuntoihin saapuvat toimittajat ja 
kuvaajat ilmoittautuvat vankilaan etukäteen, viimeistään keskiviikkona 10.9. Jos, 
toimittaja vaihtuu tulee sitä ilmoittaa myös etukäteen viimeistään edellisenä päivänä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu vankeinhoitoesimies Timo Ruohoselle sähköpostitse 
osoitteella: timo.ruohonen@om.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 
saapuvan henkilön nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Käräjäoikeudesta otetaan 
etukäteen yhteyttä niihin tiedotusvälineisiin, jotka ovat ilmoittautuneet ennalta. 

 
 Vankilaviranomaiset voivat omin perusteinsa evätä ilmoittautuneilta pääsyn vankilan 

tiloihin.    
 
 Turvallisuusjärjestelyjen vuoksi seuraamaan saapuvien toimittajien ja kuvaajien on 

aina vankilaan saapuessaan käytävä turvatarkastuksessa. Tämä vie oman aikansa, 
joten kehotamme toimittajia ja kuvaajia saapumaan paikalle hyvissä ajoin, vähintään 
tuntia ennen istunnon alkamista. 

 
 



 
Lounas 
 Vankilassa ei ole mahdollisuutta järjestää ruokailua oikeudenkäyntiä seuraaville 

toimittajille. Lounastauon aikana voi käydä ruokailemassa lähellä oleva Orikedon 
teollisuusalueen ruokapaikoissa, joista lähin on Shellin baari Vanha Tampereen tien ja 
Messinkikadun kulmassa. Lounasta on myös saatavilla  Turun kristillisellä opistolla 
osoitteessa Lustokatu 7. 

 
Asiakirjojen julkisuus 
 
 Syyte, vastaukset, esitutkinta ja muu oikeudenkäyntiaineisto tulee julkiseksi 

perjantaina 12.9. klo 9.30 ellei tuomioistuin sitä ennen toisin päätä. Syyte ja 
vastaukset ovat tuolloin saatavilla myös Turun käräjäoikeuden kansliasta os. 
Sairashuoneenkatu 2-4 2. kerros. Esitutkintapöytäkirja on saatavilla vain 
Keskusrikospoliisin Turun yksiköstä osoitteesta Eerikinkatu 40 - 42 C.    
 
 
      
 
Tarkempia tietoja antavat laamanni Erkki Hämäläinen puh. 0103646211, email 
erkki.hamalainen@oikeus.fi tai käräjätuomari Marja Ulfstedt puh. 0103646253, email 
marja.ulfstedt@oikeus.fi  
 
 
 


