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Taistelu
pistooleista
STARTTIPISTOOLIT Suomessa on kohta
200 - 300 000 laitonta starttiasetta, mikäli
viranomaiset saavat tahtonsa läpi oikeudessa.

T

ilanne on hyvin erikoinen. Starttipistooleja
myyneitä aseliikkeen
omistajia syytetään
törkeästä ampuma-aserikoksesta.
Miehiä uhkaa vankeustuomio.
Useat kymmenet tuhannet
urheilijat, metsästäjät ja koiraharrastajat pitävät hallussaan
näitä starttiaseita, jotka syyttäjän
mukaan vaatisivat luvan.
Poliisihallinnon asevenkoilun
keskiöön joutuneesta TeräAsekeskuksesta on takavarikoitu
250 starttipistoolia ja -revolveria.
Samanlaiset, Terä-Asekeskuksen
ja muiden suomalaiskauppiaiden
tilaamat starttiaseet olivat jo vuosia läpäisseet tullin tarkastukset,
eivätkä ne olleet vaatineet sen
enempää myynti- kuin ostolupaa.
Tulli iski viime vuoden lopulla.
Se takavarikoi Terä-Asekeskuksesta kaksi erää liikkeeseen
tulossa olleita turkkilaisia starttiaseita. Vielä lokakuussa vastaavat
aseet oli siellä tarkastettu ja
hyväksytty.
Takavarikko tutkittiin Keskusrikospoliisissa. Sen lausuntojen
mukaan starttiaseet oli helppo muuttaa täysin toimiviksi
ampuma-aseiksi kotikonstein,
ilman erityisvälineitä ja -taitoja.
Lausuntojen mukaan kahta poikkeusta lukuunottamatta aseet
kestivät muunneltuina hyvin jopa
9-milliset luotipatruunat.

Kaasut silmille

Aselaissa lasketaan ampumaaseeksi myös asetta muistuttava esine, joka voidaan ilman
erityistaitoja muuntaa ampumaaseeksi.
Poliisihallitus (Poha) laskee
luvanvaraisiksi myös starttiaseet,
joilla voidaan kaasupistoolin
tapaan laukaista kaasupatruuna.
Pohan tulkinnan mukaan sillä tosin ei ole väliä, että tyveen saakka
tukittu piippu ei johda kaasua
kohteeseen, vaan ampujan tai
sivullisen silmille.
Terä-Asekeskuksen omistavat
veljekset Sami ja Ville Raunio olivat pian kuulusteluissa
törkeästä ampuma-aserikoksesta
epäiltynä.
Esitutkinta valmistui tämän
vuoden kesäkuussa, ja 15. elo-

Tilanne on
absurdi ja
kestämätön. Samat
starttiaseet, jotka
tulli on aiemmin
hyväksynyt, ovatkin
nyt yhtäkkiä
kiellettyjä.
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kuuta veljekset saivat haasteen
käräjille. Syytteen mukaan kaikki
nuo takavarikoidut starttiaseet
oli luokiteltava luvanvaraisiksi.
Ja koska kyse oli isosta määrästä,
rikosta oli pidettävä törkeänä.
Osa soveltui syytteen mukaan
sellaisenaan kaasupatruunoille.
Syyttäjä vaati veljeksille
puolentoista vuoden vankeustuomiota.

”Mahdoton väite”

– Tilanne on absurdi ja kestämätön. Samat starttiaseet, jotka tulli
on aiemmin hyväksynyt, ovatkin
nyt yhtäkkiä kiellettyjä, sanoo
Terä-Asekeskuksen toimitusjohtaja Sami Raunio.
Hän pitää kestämättöminä
KRP:n lausuntoja starttiaseiden
muunneltavuudesta.
– Ne on tehty halvimmasta alumiiniseoksesta. Vaikka teräshaitat saisikin poistettua, ”piippu”
ei kestäisi luodin painetta. Tai
jos se olisi väljä, luoti menettäisi
tehonsa ja sen lentorata olisi
arvaamaton.
Raunio esittelee auki leikattuja
ja porattuja starttipistooleja. Niissä on jo paljain silmin nähtävissä
useita ristiriitaisuuksia viran-

omaislausuntojen kanssa.
– Näiden valmistus maksaa
tehtaalle reilusti alle kymmenen
euroa kappale. Jos niistä jo maallikko pystyy tekemään täysin
toimintakuntoisia ampumaaseita, tehdashan voisi hetkessä
mullistaa maailman asemarkkinat, Raunio hymähtää.
– Tosiasiassa tuolla hinnalla ei
voi valmistaa edes oikean aseen
avotähtäimiä.

Takautuva syyte

Oikeudenkäynti veljeksiä vastaan
piti alkaa Vantaan käräjäoikeudessa 11. marraskuuta. Viime
hetkellä tuli kuitenkin ilmoitus
käsittelyn peruuttamisesta ja
siirtämisestä myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
Sami Raunio kertoo lukuisia
kertoja pyytäneensä saada nähtäväksi syyttäjän todistusaineiston,
lausunnot ja kuvamateriaalin
voidakseen valmistautua oikeuskäsittelyyn. Niitä ei ole hänelle
annettu. Lopulta Raunio jätti
käräjäoikeuteen editiovaatimuksen, ja oikeus määräsi aineiston
luovutettavaksi.
– Siitäkään huolimatta en sitä
vielä ole saanut, Raunio sanoo.
Hän pitää asetelmaa järjenvastaisena.
– Näitä starttiaseita on ollut
myynnissä ympäri Suomen.
Meidät yksin on kuitenkin valittu
kohteeksi. Syytetään taannehtivasti starttiaseista, jotka tulli on
aiemmin tarkastanut ja hyväksynyt.
– Meillä on myös poliisin kirjallinen lausunto, jonka mukaan
tällainen myymämme starttipistooli ei tarvitse hallussapitolupaa,
Raunio näyttää lausuntoa.

Lisää tutkintaa

Vyyhdissä uudeksi syyttäjäksi nimetty Itä-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä Mikko Sipilä toteaa,
että käsittelyn lykkääntyminen
johtuu lisätutkinnan tarpeesta.
– On tullut ilmoituksia uudesta
todistelusta ja todistajista, joita ei
aiemmin ole kuultu, hän sanoo.
Sipilä arvelee, että tutkinta
valmistuu vielä ennen joulua.
RISTO KUNNAS
risto.kunnas@ilmedia.fi

– Jos meitä vastaan ajettu syyte johtaa tuomioon, on tässä maassa silloin
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