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Vaadimme vastaajille rangaistusta seuraavista rikoksista:

Vastaajat

AALTONEN NORA JASMIN
AIRIKKALA CHRISTIAN JESSE
LÖWENHILD NICHOLAS RICHARD
NICK JUHA ERIK
NYMAN KYÖSTI ARMAS DIMITRI

1. TAPON YRITYS
(5500/R/0049010/20)
Rikoslaki 21 luku 1 §
Rikoslaki 5 luku 1 §
21.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Henry Roth on tahallaan yrittänyt tappaa Tim Nymanin. Roth on ollut
matkustajana apukuljettajan paikalla pakettiautossa, joka on pysähtynyt
kadulla. Autossa keskipaikalla istunut Satu Nyman on kysynyt
jalkakäytävällä olleelta Niko Tikkaselta, onko Tikkasen seurassa ja
edessäpäin pyöräillyt mies Espoon Timi osoittaen edessäpäin
pyöräillyttä Tim Nymania. Tikkanen on vastannut naiselle, ettei ole, ja
lähtenyt sen jälkeen pyöräilemään Tim Nymanin perään pakettiauton
poistuessa paikalta. Hetken kuluttua sama pakettiauto on tullut takaisin,
ja Roth on ampunut pakettiautosta käsiaseella ainakin kaksi tähdättyä ja
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tuettua laukausta kohti Tim Nymania. Teko on jäänyt yritykseksi, koska
Roth ei ole osunut Tim Nymaniin.
Henkilötodistelu:
Todistaja Jesse Airikkala
Todistusteema: Airikkala toiminut auton kuljettajana; päätyminen
Tukkutorille; Roth havainnut Tim Nymanin; pysähtyminen risteykseen
kysymään mieheltä, onko Rothin näkemä mies Tim Nyman; Roth
pyytänyt kääntämään auton; takaisin ajaminen; auton pysäyttäminen Tim
Nymanin kohdalle; laukaus; ajamaan lähteminen
Todistaja Satu Nyman
Todistusteema: henkilöt pakettiautossa, istumajärjestys pakettiautossa,
pysähtyminen tiensivuun, Satu Nyman puhunut tiellä olleelle miehelle,
Tim Nymanin huomaaminen vähän matkan päässä, ampuminen Tim
Nymania kohti, ampuja ampui pakettiautosta, ammutun luodin osuminen
maahan Tim Nymanin jalkojen viereen
Todistaja Niko Tikkanen
Todistusteema: liikkuminen Tim Nymanin kanssa aiemmin päivällä;
pyöräileminen Tim Nymanin kanssa kohti Sörnäisiä; pakettiauton
pysähtyminen Tikkasen kohdalle; autossa olleet henkilöt ja heidän
istumajärjestyksensä; autossa ollut nainen keskustellut Tikkasen
kanssa; nainen osoittanut Tim Nymania ja kysynyt, onko mies Espoon
Timi; pakettiauto poistunut ja tullut takaisin; pakettiauton ollessa Tim
Nymanin kohdalla pakettiautosta ammuttu kaksi laukausta Tim Nymania
kohti; ampujan tähtäys- ja ampuma-asento; ampuja ollut etumatkustajan
paikalla; laukausten lukumäärä; luotien osumakohdat; Tim Nymanin
mielentila laukausten jälkeen
Reaalitodiste
1.1. Valvontakameratallenne; kesto 2 min 43 s (esitutkintapöytäkirjan
5500/R/49952/20:n liite 46)
Todistusteema: pakettiauton liikkeet

2. TÖRKEÄ AMPUMA-ASERIKOS
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 41 luku 1 ja 2 §
Ampuma-aselaki 2, 5, 7, 9, 13 ja 18 §
27.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on ampuma-aselain vastaisesti hankkinut ja pitänyt
hallussaan 9 mm:n väljyistä konepistoolia eli sarjatulitoimintoista
ampuma-asetta ja siihen sopivaa lipasta ja 15 kpl 9 mm:n patruunaa
sekä kantanut konepistoolia laukussa Kauppakeskus Kaaren
pysäköintihallissa. Ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on ollut
erityisen vaarallinen ampuma-ase. Rikos on myös kokonaisuutena
arvostellen törkeä, koska Nyman on pitänyt konepistoolia ja siihen

3
sopivia patruunoita hallussaan yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla
olevassa ajoneuvossa.
Riidattomat seikat:
Kyösti Nyman on esitutkinnassa tunnustanut
- ostaneensa aseen ja että se on ollut hänellä päivän tai kaksi sekä
- hankkineensa 9 mm:n patruunat.
Kirjalliset todisteet:
2.1. Pöytäkirja paikanetsinnästä 5500/R/49806/20/PAI/1
(esitutkintapöytäkirjan liite 8, sivut 43 - 46)
Todistusteema: Kyösti Nymanin käyttämästä autosta takavarikoitu
konepistooli sekä konepistoolin lipas, jossa 12 patruunaa
2.2. Pöytäkirja takavarikosta/ muusta haltuunotosta
5500/R/49806/20/TVP/2 (esitutkintapöytäkirjan liite 14, sivut 63 - 65)
Todistusteema: Kyösti Nymanin hallusta takavarikoitu kolme 9 mm:n
patruunaa
2.3. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
24834/4/20-002 (esitutkintapöytäkirjan liite 8, sivut 47 ja 48)
Todistusteema: ase toiminut koeammunnassa moitteettomasti, ase
ampuu ainoastaan sarjatulta
2.4. Reaalitodiste
Valvontakameratallenne; kesto 12 min 38 s (esitutkintapöytäkirjan
5500/R/49952/20:n liite 45)
Todistusteema: Kyösti Nyman kantaa laukkua, josta konepistooli
takavarikoitiin

3. MURHA
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 21 luku 1 ja 2 §
Rikoslaki 5 luku 3 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Jesse Airikkalla, Kyösti Nyman ja Henry Roth ovat yhdessä tappaneet
Tim Nymanin.
Tim Nyman on tullut kerholle kutsuttuna selvittämään asioitaan Rothin
kanssa. Rothin ja Kyösti Nymanin saavuttua kerholle väkivallan käyttö
Tim Nymania kohtaan on alkanut. Kyösti Nyman on lyönyt Tim Nymania
nyrkillä päähän sekä paininut Tim Nymanin kanssa ja pitänyt häntä
kuristusotteessa. Tämän jälkeen Roth on lähtenyt Tim Nymanin kanssa
kerhon takatilaan yhdessä kerhon jäsenen kanssa. Takatilassa Roth on
lyönyt Tim Nymania nyrkillä päähän ja lisäksi Roth on lyönyt Tim
Nymania pajavasaralla oikeaan olkapäähän.

4
Airikkala, Kyösti Nyman ja Roth ovat yhdessä leikanneet Tim Nymanin
oikean pikkusormen miltei irti. Airikkala ja Roth ovat painaneet Tim
Nymanin lattiaa vasten ja pitäneet Tim Nymanista kiinni kun Kyösti
Nyman on leikannut käsisirkkelillä Tim Nymanin pikkusormeen.
Tim Nyman on tämän jälkeen tuotu kerhon oleskelutilaan, koska
poliisipartio on ollut kerhon ulkopuolella tarkistamassa Kyösti Nymanin
henkilöautoa. Tim Nymanin sormeen on laitettu tuolloin nippuside.
Airikkala, Kyösti Nyman ja Roth ovat tämän jälkeen vieneet Tim Nymanin
uudelleen kerhon takatilaan.
Takatilassa väkivallan käyttö Tim Nymania kohtaan on jatkunut.
Airikkala on ampunut Tim Nymania ilmakiväärillä kaulaan ja penikseen.
Joku kolmikosta on puukottanut Tim Nymania rintakehän oikealle
puolelle terältään yli 20 senttimetrin pituisella teräaseella.
Airikkala, Kyösti Nyman ja Roth ovat menettelyllään aiheuttaneet Tim
Nymanille ainakin seuraavat vammat: otsalle mustelman, kaulalle
lihaksiin ulottuvan pistohaavan, jossa on ollut ilmakiväärin luoti,
rintakehän oikealle puolelle pistohaavan, penikseen ruhjetta ja
mustelmaa, oikeaan käteen viiltohaavoja, oikean pikkusormen
avomurtuman, tyvinivelen kohdalta lähes katkenneen pikkusormen ja
oikeaan kyynärvarteen pinnallisen haavan.
Tim Nymanin perus- ja välitön kuolemansyy on ollut rintakehän oikean
puolen pistohaava, jonka haavakanava on ollut noin 22 senttimetriä ja
joka on lävistänyt aortan.
Rikosta on pidettävä murhana, koska se on tehty erityisen raa´alla ja
julmalla tavalla. Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä,
koska tekijöitä on ollut useita, koska teko on kestänyt pitkään, koska
teossa on käytetty useita tekovälineitä ja koska asianomistajan
yrittäessä poistua tämä on estetty.
Riidattomat seikat:
Kyösti Nyman on esitutkinnassa myöntänyt
- olleensa kerhon tiloissa 28.- 29.7.2020 (esitutkintapöytäkirjan s. 172)
- laittaneensa sirkkelisahan päälle ja vieneensä sirkkelin Tim Nymanin
sormen lähelle (esitutkintapöytäkirjan s. 178)
Roth on esitutkinnassa myöntänyt:
- saaneensa viestin mahdollisuudesta tavata Tim Nyman
(esitutkintapöytäkirjan s. 316)
- hänen ja Tim Nymanin välillä riitaa, tapaaminen meni tappeluksi, löi
vasaralla Tim Nymania, piti Tim Nymanista kiinni kun tältä leikattiin
sormeen (esitutkintapöytäkirjan s. 317)
- ollut paikalla kun Tim Nyman on kuollut (esitutkintapöytäkirjan s. 318)
- ollut paikalla kun Tim Nymania ammuttu ilmakiväärillä kaksi kertaa
(esitutkintapöytäkirjan s. 323)
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Kirjalliset todisteet:
3.1. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 1 s. 406-428)
Todistusteema: tekopaikka, kerhon sisätilat, takatilat, valvontakameran
sijainti
3.2. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 2 s. 429-446)
Todistusteema: asianomistajassa todetut vammat, ruumiin paloittelu,
kaulasta löydetty ilmakiväärin luoti
3.3. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 3 s. 447-452)
Todistusteema: asianomistajan matka kerholle, mukana olleet henkilöt
3.4. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 4 s. 453-500)
Todistusteema: Rothin ja Satu Nymanin riidat asianomistajan kanssa
3.5. Viestitallenteet (esitutkintapöytäkirjan liite 12 s. 696-698)
Todistusteema: Rothin ja Satu Nymanin riidat asianomistajan kanssa
3.6. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 5 s. 504-511)
Todistusteema: ruumiinosien löytöpaikat
3.7. Valokuva 2 (esitutkintapöytäkirjan liite 6 s. 515)
Todistusteema: Rothin viesti Palokankaalle: asianomistajaa ei saa
päästää poistumaan kerholta
3.8. Valokuvat 1, 3, 5 (esitutkintapöytäkirjan liite 7 s. 519-523)
Todistusteema: tekovälineet
3.9. Valokuvat (esitutkintapöytäkirjan liite 9 s. 535-541)
Todistusteema: kerhon viestiryhmään kuuluvat, viestit tekoillalta
3.10. Aikajana (esitutkintapöytäkirjan liite 16 s. 780-783)
Todistusteema: asianosaisten liikkeet ja viestit ennen tekoa ja teon
jälkeen
3.11. Pohjapiirustus (esitutkintapöytäkirjan liite 17 s. 784)
Todistusteema: tekopaikka
3.12. Oikeuslääkärinlausunto(esitutkintapöytäkirjan liite 18 s. 786-789)
Todistusteema: vainajan ulkotarkastus, todetut vammat ja vammojen
syntytapa
3.13. Kuolemansyynlausunto (esitutkintapöytäkirjan liite 18 s. 791-793)
Todistusteema: oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen
tutkimustulokset ja johtopäätökset
3.14. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 19 s. 798-799)
Todistusteema: Löwenhildin sormenjälki löydetty alumiinifoliosta, joka on
ollut matkalaukussa, jonka sisällä oli vainajan torso
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3.15. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 20 s. 800-802)
Todistusteema: Tim Nymanin verta löydetty baaritiskin edustalta lattialta
3.16. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 22 s. 805-807)
Todistusteema: Löwenhildin DNA-tunniste löydetty jätesäkkejä
sulkeneista teipeistä, jätesäkeissä vainajan raajat
3.17. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 23 s. 808-811)
Todistusteema: Henry Rothin päällä olleista farkuista ja hupparista
löydettiin Tim Nymanin DNA-tunniste, näytteistä voitiin osoittaa viitteitä
ihmisen verestä, Tim Nymanin DNA-tunniste löydettiin useasta kohtaa
pesutilaa, näytteistä voitiin osoittaa viitteitä ihmisen verestä
3.18. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 24 s. 812-815)
Todistusteema: Tim Nymanin DNA-tunniste löydetty
Makita-puukkosahan terästä ja kahvasta, näytteistä löydetty viitteitä
ihmisen verestä
3.19. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 27 s. 822-825)
Todistusteema: Tim Nymanin DNA-tunniste löydetty pesuhuoneen
lattialta kertakäyttökäsineen sisäpinnalta sekä teippirullasta, näytteistä
löydetty viitteitä ihmisen verestä, Löwenhildin DNA-tunniste löydetty
pesuhuoneen lattialta löydetystä teippirullasta
3.20. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 28 s. 826-829)
Todistusteema: keittiöstä taltioitujen housujen vyötäröresorin
sisäpinnalta taltioitu Löwenhildin DNA-tunniste, samojen housujen
lahkeista taltioitu Tim Nyman DNA-tunniste sekä viitteitä ihmisen
verestä, pyörösahan alapinnalta taltioitu Tim Nyman DNA-tunniste sekä
viitteitä ihmisen verestä
3.21. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 32 s. 838-841)
Todistusteema: keittiön pesuhuoneen puoleiselta seinältä sekä
kerhotilan olohuoneen rikotun sohvan istuinosalta taltioitu Tim Nymanin
DNA-tunniste sekä ihmisen verta
3.22. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 33 s. 842-845)
Todistusteema: keittiöstä taltioidun kirveen kahvaosasta saatu
sekoitustulos: mahdollista Löwenhildin ja Tim Nymanin DNA:t
3.23. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 34 s. 846-847)
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Todistusteema: Airikkalan sormenjälki taltioitu olohuoneen kaapin päältä
löydetystä ilmakiväärien luotien rasian kannen päältä
3.24. Takavarikkopöytäkirja kohdat 1-4 (esitutkintapöytäkirjan liite 38 s.
875-877)
Todistusteema: takavarikoidut tekovälineet
3.25. Takavarikkopöytäkirja kohta 11 (esitutkintapöytäkirjan liite 42 s.
902-906)
Todistusteema: takavarikoitu ilmakivääri
Henkilötodistelu:
Vastaaja Airikkala
Todistusteema: Tim Nymanilla oli jokin velka-asia Rothin kanssa jota
tultiin kerholle selvittämään, yleisesti tiedossa, että Roth haluaa Tim
Nymanin kanssa keskustella, ilmoitti Rothille, että Tim Nyman on
kerholla, Roth ilmoitti, että Tim Nymanin pitää odottaa niin kauan, että
hän tulee paikalle, Palokangas vei Tim Nymanin takatiloihin
Vastaaja Palokangas
Todistusteema: Roth kysynyt luvan vieraan tuomiseen tallille, lähetetyt
viestit ennen tapahtumia, Tim Nymanista pidetty kiinni ja sormi
rällaköitiin, oven kiinni laittaminen, Tim Nyman takahuoneessa
huonossa kunnossa, paikalla olleet henkilöt, Nymania ammuttiin
ilmakiväärillä, Tim Nyman kuoli takahuoneeseen, ilmakiväärin luotia
kaivettu ulos Tim Nymanin ruumiista
Vastaaja Kyösti Nyman
Todistusteema: osapuolten tunteminen, syy Tim Nymanin tapaamiseen,
kerhon tilojen käyttö, Tim Nymaniin kohdistettu väkivalta, sirkkelisahan
käyttäminen
Vastaaja Roth
Todistusteema: kerhon tilojen käyttö, syy Tim Nymanin tapaamiseen,
saadut viestit ja puhelinsoitot, Tim Nymaniin kohdistettu väkivalta,
ilmakiväärillä ampuminen, Tim Nymanin menehtyminen
Todistaja Nick
Todistusteema: Airikkalan viesti: kerholla on tilanne, syy, miksi Tim
Nyman on tullut kerholle, Kyösti Nymanin nyrkinisku, vienyt Tim
Nymanin ja Rothin kerhon takahuoneeseen, Rothin nyrkinlyönnit ja
pajavasaralla lyönti, Tim Nymanin sormen leikkaaminen, Tim Nymanin
vienti kerhon yleisiin tiloihin, veren siivous lattialta, Tim Nymanin vienti
uudelleen takahuoneeseen, takahuoneessa olijat ja kävijät
Todistaja Satu Nyman
Todistusteema: ei päästetty lähtemään kerholta, yhden täysjäsenen
pitää vahtia tallilla ulkopuolisia koko ajan, Tim Nymanilla oli kasvoissa
punaisia osumajälkiä, mitä tulee tappelussa kun on saanut iskuja ja Tim
piteli kättään, Rothin ja Tim Nymanin väliset riidat
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Todistaja Nikita Åkerlund
Todistusteema: yrittänyt poistua kerholta, yrittänyt poistua kerholta
yhdessä Tim Nymanin kanssa, Tim Nymanin puhelinkeskustelut Kyösti
Nymanin eli "häirikön" kanssa, Palokangas vienyt Tim Nymanin
takahuoneeseen, takahuoneessa olijat
Todistaja Piekkola
Todistusteema: Palokangas laittanut ulko-oven väliin sorkkaraudan
estäen pois pääsyn, tilanne kerholla, kerhon takatilassa olijat ja kävijät
Todistaja Salo
Todistusteema: tilanne kerholla Rothin saapuessa paikalle, Roth lyönyt
Tim Nymania, Tim Nymanilla silmä mustana ja suupielessä verta,
poistuminen kerholta, kerhon takatilassa olijat
Todistaja Paul
Todistusteema: Kyösti Nymanin paini ja kuristusote Tim Nymanista,
kerhon takatilassa olijat, Airikkalan soitto Rothille
Todistaja Löwenhild
Todistusteema: ilmoittanut kerholle, että tulossa Tim Nymanin kanssa
Reaalitodisteet
3.26. Paikkatutkintavideo (esitutkintapöytäkirjan liite 43)
Todistusteema: tekopaikka, ruumiinjäsenten löytöpaikat
3.27. Valvontakameratallenne (esitutkintapöytäkirjan liite 43)
Todistusteema: Tim Nymanin saapuminen tekopaikalle, matkassa olleet
henkilöt

4. MURHA avunanto
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 21 luku 1 ja 2 §
Rikoslaki 5 luku 6 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Lassi Palokangas on ennen rikosta ja sen aikana toimin ja muulla tavoin
tahallaan auttanut Jesse Airikkalaa, Kyösti Nymania ja Henry Rothia
syytekohdassa 3 tarkoitetun tahallisen rikoksen tekemisessä.
Palokangas on tapahtumapäivänä antanut Rothille luvan tuoda vieras
kerholle. Palokangas on Tim Nymanin saavuttua estänyt Tim Nymanin
poistumisen kerhotilalta ja lähettänyt viestin Rothille, onko Tim Nyman
tarkistettava aseiden varalta. Palokangas on kerhon presidenttinä vienyt
Tim Nymanin kerhotilan takahuoneeseen, jonne oli lupa mennä vain
kerhon jäsenen viemänä. Kyseisessä takahuoneessa Tim Nymaniin on
kohdistettu väkivaltaa syytekohdassa 3 kerrotulla tavalla. Kun Tim
Nymanilta on leikattu sormea irti, Palokangas on sulkenut takatiloihin
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johtaneen oven. Sormen leikkauksen jälkeen Tim Nyman on tuotu
takahuoneesta kerhon oleskelutilaan, koska poliisipartio on ollut kerhon
ulkopuolella tarkistamassa Kyösti Nymanin henkilöautoa. Palokangas on
tällöin teljennyt kerhon ulko-oven ja seisonut ovella estäen kerholla
olleiden poistumisen. Myöhemmin Tim Nymanin yrittäessä poistua
kerhotilalta Palokangas on estänyt tämän ja vienyt Tim Nymanin takaisin
takahuoneeseen, jossa Tim Nyman on tapettu Airikkalan, Kyösti
Nymanin ja Rothin toimesta. Palokangas on ollut paikalla
takahuoneessa, kun Tim Nymania on ammuttu ilmakiväärillä ja kun Tim
Nyman on kuollut. Tim Nymanin kuoleman jälkeen Palokangas on
ilmoittanut, että ruumis ei voi jäädä kerhon tiloihin.
Riidattomat seikat:
Palokangas on esitutkinnassa myöntänyt
- ilmoittanut takahuoneessa olleille, että siivoavat sotkunsa kun on
nähnyt Tim Nymanin kuolleena (esitutkintapöytäkirjan s. 231)
- Tim Nyman on kuollut hänen läsnä ollessaan (esitutkintapöytäkirjan s.
235)
Kirjalliset todisteet:
Samat kuin syytekohdassa 3
Henkilötodistelu:
Samat kuin syytekohdassa 3

5. HAUTARAUHAN RIKKOMINEN
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 17 luku 12 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Nicholas Löwenhild on käsitellyt hautaamatonta ruumista pahennusta
herättävällä tavalla. Löwenhild on paloitellut henkirikoksen uhrin Tim
Nymanin ruumiin.
Löwenhild on paloitellut ruumiin viiteen osaan puukkoa, kirvestä ja
pistosahaa käyttämällä sekä siirtänyt ruumiinosat jätesäkkeihin ja
matkalaukkuun.
Riidattomat seikat:
Löwenhild on esitutkinnassa myöntänyt teonkuvauksen mukaisen
menettelyn (esitutkintapöytäkirjan s. 106).
Kirjalliset todisteet:
5.1. Valokuvat 6 ja 7 (esitutkintapöytäkirjan liite 7 s. 523-524)
Todistusteema: pistosaha ja kirves
5.2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 19 s. 798-799)
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Todistusteema: Löwenhildin sormenjäki löydetty alumiinifoliosta, joka on
ollut matkalaukussa, jonka sisällä oli vainajan torso
5.3. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 22 s. 805-807)
Todistusteema: Löwenhildin DNA-tunniste löydetty jätesäkkejä
sulkeneista teipeistä, jätesäkeissä vainajan raajat
5.4. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 27 s. 822-825)
Todistusteema: Tim Nymanin DNA-tunniste löydetty pesuhuoneen
lattialta kertakäyttökäsineen sisäpinnalta sekä teippirullasta, näytteistä
löydetty viitteitä ihmisen verestä, Löwenhildin DNA-tunniste löydetty
pesuhuoneen lattialta löydetystä teippirullasta
5.5. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 28 s. 826-829)
Todistusteema: keittiöstä taltioitujen housujen vyötäröresorin
sisäpinnalta taltioitu Löwenhildin DNA-tunniste, samojen housujen
lahkeista taltioitu Tim Nyman DNA-tunniste sekä viitteitä ihmisen
verestä, pyörösahan alapinnalta taltioitu Tim Nyman DNA-tunniste sekä
viitteitä ihmisen verestä
5.6. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 33 s. 842-845)
Todistusteema: keittiöstä taltioidun kirveen kahvaosasta saatu
sekoitustulos: mahdollista Löwenhildin ja Tim Nymanin DNA:t

6. RIKOKSENTEKIJÄN SUOJELEMINEN
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 15 luku 11 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Nicholas Löwenhild on saatuaan tietää Tim Nymaniin kohdistuneen
henkirikoksen tehdyksi estänyt ja yrittänyt estää rikoksentekijöiden
saattamista vastuuseen rikoksesta hävittämällä todisteita ja
osallistumalla ruumiin hävittämiseen.
Löwenhild on hävittänyt henkirikoksen uhrin Tim Nymanin päällä olleita
vaatteita, siivonnut henkirikoksen jälkiä ja paloitellut Tim Nymanin
ruumiin.
Riidattomat seikat:
Löwenhild on esitutkinnassa myöntänyt paloitelleensa Tim Nymanin
ruumiin, leikanneensa ruumiin päältä vaatteet pois, ampuneensa
suihkuun desifioivaa ainetta (esitutkintapöytäkirjan s. 106-107)
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7. RIKOKSENTEKIJÄN SUOJELEMINEN
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 15 luku 11 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Juha Nick on saatuaan tietää Tim Nymaniin kohdistuneen henkirikoksen
tehdyksi estänyt ja yrittänyt estää rikoksentekijöiden saattamista
vastuuseen rikoksesta hävittämällä todisteita.
Nick on hävittänyt henkirikoksen uhrin Tim Nymanin päällä olleita
vaatteita, siivonnut lattioilta Tim Nymanin verijälkiä ja hävittänyt
kerhotilan valvontakameratallenteet.
Riidattomat seikat:
Nick on esitutkinnassa myöntänyt
- siivonneensa Tim Nymanin verijälkiä (esitutkintapöytäkirjan s. 117)
- poistaneensa valvontakameratallenteet (esitutkintapöytäkirjan s. 117)
- vieneensä autoon 3 säkkiä, joissa on olettanut olevan osapuolten
vaatteita (esitutkintapöytäkirjan s. 126)
Kirjalliset todisteet:
7.1. Valokuva 40 (esitutkintapöytäkirjan liite 1 s. 428)
Todistusteema: valvontakameran sijainti

8. RIKOKSENTEKIJÄN SUOJELEMINEN
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 15 luku 11 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Aki-Oskar Paul on saatuaan tietää Tim Nymaniin kohdistuneen
henkirikoksen tehdyksi estänyt ja yrittänyt estää rikoksentekijöiden
saattamista vastuuseen rikoksesta hävittämällä todisteita.
Paul on siivonnut kerhon tiloja sekä lattialta Tim Nymanin verijälkiä ja
osallistunut Tim Nymanin päällä olleita vaatteiden hävittämiseen.
Henkilötodistelu:
Todistaja Nick
Todistusteema: siivonneet kerhon tiloja sekä lattialta verijälkiä yhdessä
Paulin kanssa, Paul sanonut, että pitäisi polttaa kassi, jossa oli vaatteita

9. RIKOKSENTEKIJÄN SUOJELEMINEN
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 15 luku 11 §
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28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Satu Nyman on saatuaan tietää Tim Nymaniin kohdistuneen
henkirikoksen tehdyksi estänyt ja yrittänyt estää rikoksentekijöiden
saattamista vastuuseen rikoksesta hävittämällä todisteita.
Satu Nyman on siivonnut henkirikoksen uhrin Tim Nymanin verijälkiä
lattioilta ja hävittänyt henkirikoksen uhrin Tim Nymanin päällä olleita
vaatteita. Satu Nyman on poistunut kerhotilalta ja käynyt ostamassa
puhdistusaineita kaupasta nimenomaisesti jälkien puhdistamista varten
ja palannut takaisin kerhotilaan siivoamaan.
Riidattomat seikat:
Satu Nyman on esitutkinnassa myöntänyt olleensa takahuoneessa
siivoamassa kun muut olivat poistuneet (esitutkintapöytäkirjan s. 195)
Henkilötodistelu:
Todistaja Nick
Todistusteema: Satu Nyman siivonnut Tim Nymanin verijälkiä lattialta,
käynti ostamassa puhdistusaineita ja palaaminen takaisin, vaatteiden
hävittäminen
Todistaja Palokangas
Todistusteema: Satu Nyman ollut siivoamassa verijälkiä sohvalta ja
lattialta, Satu Nyman toi tullessaan siivousvälineitä ja siivous jatkui

10. TÖRKEÄ PAHOINPITELY
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 21 luku 5 ja 6 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Jesse Airikkala on tehnyt ruumiillista väkivaltaa Nikita Åkerlundille.
Tim Nymanin kuoleman jälkeen Airikkala on kahdesti töninyt Åkerlundia
ja sen jälkeen vienyt hänet kerhon takatiloihin. Siellä Nikita Åkerlund on
pakotettu riisuuntumaan, hänen on pitänyt antaa lähiomaistensa tiedot ja
häntä on uhattu ilmakiväärillä. Airikkala on ampunut Nikita Åkerlundia
ilmakiväärillä polveen ja sen jälkeen yrittänyt kaivaa luotia ulos
sivuleikkureilla siinä onnistumatta.
Menettelyllä on aiheutettu Nikita Åkerlundille kipua ja polveen jäänyt
luoti on poistettava kirurgisesti. Luoti sijaitsee reisiluun alaosan
sisäsivulla nivelpinnalle ulottuvalla alueella, jossa on todettu pienoinen
rusto/luu-puutosalue.
Pahoinpitely on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla, koska siinä on
ammuttu ilmakiväärillä polveen ja koska teossa on käytetty teräasetta.
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Teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska tekovälineitä on
ollut kaksi ja koska teon motiivina on ollut pyrkimys estää Åkerlundia
puhumasta tapahtumista kerholla.
Kirjalliset todisteet:
10.1. Lääkärintodistus (lisätutkintapöytäkirjan Li 1 liite 1)
Todistusteema: vammamekanismi, asianomistajalla todetut vammat
10.2. Valokuvat 2 ja 5 (esitutkintapöytäkirjan liite 7 s. 521)
Todistusteema: sivuleikkurit ja ilmakivääri
Henkilötodistelu:
Asianomistaja Nikita Åkerlund
Todistusteema: takatiloihin vienti, tekijöiden henkilöllisyys, riisuttaminen,
tietojen vaatiminen ja antaminen, ilmakiväärillä uhkailu ja ampuminen,
aiheutuneet vammat
Todistaja Palokangas
Todistusteema: syy Nikita Åkerlundin kanssa käytyyn keskusteluun,
Åkerlundia ammuttu ilmakiväärillä polveen, yritetty puristaa luotia pois
polvesta

11. HUUMAUSAINERIKOS
(5500/R/0049952/20)
Rikoslaki 50 luku 1 §
28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Juha Nick on pitänyt laittomasti hallussaan kaapissaan huumausainetta
eli 40,6 grammaa amfetamiinia.
Riidattomat seikat:
Nick on esitutkinnassa myöntänyt teonkuvauksen mukaisen menettelyn
(esitutkintapöytäkirjan s. 146-147)
Kirjalliset todisteet:
11.1. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 25 s. 816-818)
Todistusteema: huumausaineen laatu ja määrä
11.2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
(esitutkintapöytäkirjan liite 35 s. 848-851)
Todistusteema: huumausaineilla hyvin todennäköisesti sama alkuperä

12. HUUMAUSAINERIKOS
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 50 luku 1 §
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28.7.2020 - 29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Satu Nyman on laittomasti hankkinut ja pitänyt hallussaan 16,5 grammaa
amfetamiinia sekä 7 kpl 8 mg:n Subutex-tablettia. Poliisi on
takavarikoinut amfetamiinin Satu Nymanin käsilaukusta ajoneuvosta
sekä Subetex-tabletit hänen kotoaan.
Riidattomat seikat:
Satu Nyman on esitutkinnassa tunnustanut
- ajoneuvosta JEA-496 takavarikoidun mustan käsilaukun olleen hänen
sekä
- käsilaukusta takavarikoidun 16,5 grammaa amfetamiinia hankkineensa
edellisenä päivänä.
Kirjalliset todisteet:
12.1. Pöytäkirja takavarikosta/ muusta haltuunotosta
5500/R/49806/20/TVP/1 (esitutkintapöytäkirjan liite 5, sivut 37 - 40)
Todistusteema: ajoneuvossa JEA-496 olleesta mustasta käsilaukusta
takavarikoitu amfetamiinia
12.2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
24383/2/20-001 (esitutkintapöytäkirjan liite 6, sivut 41 ja 42)
Todistusteema: takavarikoitu huumausaine ja sen määrä
12.3. Pöytäkirja kotietsinnästä ja takavarikosta/ muusta etsinnästä ja
haltuunotosta 5500/R/49952/20/KEY/20 (lisätutkintapöytäkirjan Li1 liite)
Todistusteema: Satu Nymanin asunnosta takavarikoitu seitsemän
Subutex-tablettia
12.4. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
24478/18/20-001 (lisätutkintapöytäkirjan Li1 liite)
Todistusteema: asunnosta takavarikoidut tabletit Subutexia

13. HUUMAUSAINERIKOS
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 50 luku 1 §
29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on laittomasti pitänyt hallussaan 3,8 grammaa
amfetamiinia.
Riidattomat seikat:
Kyösti Nyman on esitutkinnassa tunnustanut panneensa piiloon
pakaroidensa väliin kaksi yhden gramman pussia amfetamiinia.
Kirjalliset todisteet:
13.1. Pöytäkirja henkilöntarkastuksesta ja takavarikosta/ muusta
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henkilöntarkastuksesta ja haltuunotosta 5500/R/49806/20/HTY/2
(esitutkintapöytäkirjan liite 9, sivut 49 - 52)
Todistusteema: Kyösti Nymanin hallusta takavarikoitu valkoista jauhetta
sisältävä pussi pakaroiden välistä
13.2. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto
24383/5/20-001 (esitutkintapöytäkirjan liite 10, sivut 53 ja 54)
Todistusteema: Kyösti Nymanin hallussa pitämä huumausaine 3,8 g
amfetamiinia

14. RATTIJUOPUMUS
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 23 luku 3 §
29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on kuljettanut kauppakeskus Kaaren pysäköintihallissa
Toyota Yaris -henkilöautoa JEA-496 kyydissään ainakin yksi matkustaja
käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen
ollut 0,027 mg/l diatsepaamia, 0,23 mg/l 7-aminoklonatsepaamia, 0,14
mg/l klonatsepaamia ja 0,45 mg/l amfetamiinia.
Kirjalliset todisteet:
14.1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto 00538500-01-01
esitutkintapöytäkirjan liite 2, sivut 32 - 34)
Todistusteema: Kyösti Nymanin veressä ajon jälkeen olleet
huumausaineiden vaikuttavat aineet ja huumausaineiden
aineenvaihduntatuotteet; näiden yhteisvaikutusten arviointi
Reaalitodiste
14.2. Valvontakameratallenne; kesto 12 min 38 s (esitutkintapöytäkirjan
5500/R/49952/20:n liite 45)
Todistusteema: Kyösti Nyman kuljettaa autoa kyydissään matkustaja

15. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 23 luku 10 §
Ajokorttilaki 6 §
29.7.2020

HELSINKI

_
Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on kuljettanut henkilöautoa Kauppakeskus Kaaren
pysäköintihallissa ajo-oikeudetta.
Kirjalliset todisteet:
15.1. Ajoneuvoliikennerekisteriote
Todistusteema: Kyösti Nymanilla ei ole ollut ajo-oikeutta tekopäivänä
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Reaalitodiste
15.2. Valvontakameratallenne; kesto 12 min 38 s (esitutkintapöytäkirjan
5500/R/49952/20:n liite 45)
Todistusteema: Kyösti Nyman kuljettaa autoa

16. HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 50 luku 2 a §
29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on laittomasti käyttänyt huumausainetta ja
huumausaineiksi luokiteltavia lääkevalmisteita.
Kirjalliset todisteet:
16.1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausunto 00500538-01-01
(esitutkintapöytäkirjan liite 2, sivut 32 - 34)
Todistusteema: Kyösti Nymanin veressä ajon jälkeen olleet
huumausaineiden vaikuttavat aineet ja huumausaineiden
aineenvaihduntatuotteet

17. VIRKAMIEHEN VASTUSTAMINEN
(5500/R/0049806/20)
Rikoslaki 16 luku 1 ja 2 §
29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:
Kyösti Nyman on käyttänyt väkivaltaa virkatoimen johdosta
virkatehtäväänsä suorittavia poliisimiehiä vastaan. Nyman on
poliisimiesten hänelle tekemän turvallisuustarkastuksen yhteydessä
alkanut harata käsillään vastaan ja heittänyt taskustaan patruunoita
Prisman lattialle. Sen jälkeen Nyman on jatkanut vastaan haraamistaan,
ja hänet on jouduttu kaatamaan lattialle sekä kahlitsemaan käsiraudoin.
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan
vähäisyys, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen
vallitessa tehty.
Henkilötodistelu:
Todistaja Veikko Lehtonen
Todistusteema: Kyösti Nymanille tehty turvallisuustarkastus, vastaan
haraaminen, patruunoiden heittäminen, lattialle kaataminen,
käsiraudoilla kahlitseminen

18. VIRKAMIEHEN VASTUSTAMINEN
(5500/R/0049806/20)
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Rikoslaki 16 luku 1 ja 2 §
29.7.2020

HELSINKI

Teonkuvaus:

SYYTTÄJÄN MUUT VAATIMUKSET
Koventamisperuste syytekohdassa 1
ja 3
Vastaaja Rothille rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena
otettava huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden
rikoksen suhde sekä muuten osoittavat hänessä ilmeistä
piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.
Rikoslaki 6 luku 5 § (2015/564)

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1
Roth on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 1
ja 3
Vastaaja Roth on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Muu vaatimus syytekohdassa 1
ja 3
Roth on määrättävä mielentilatutkimukseen ja hänet on tuomittava
yhdistelmärangaistukseen siten, että hänen on ensin suorittava koko
rangaistusaika vankilassa minkä jälkeen hänet on määrättävä vuodeksi
valvontaan, koska hän on rikoksiaan edeltäneen kymmenen vuoden
aikana syyllistynyt törkeään pahoinpitelyyn 31.1.2018 ja koska häntä on
rikoksista ilmenevien seikkojen perusteella pidettävä erittäin
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vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.
Rikoslaki 2 c luku 11 §
Oikeudenkäymiskaari 17 luku 37 § 3 mom.

Muu vaatimus syytekohdassa 1
ja 3
Vaadimme, että Rothin jäännösrangaistus määrätään kokonaan tai osin
täytäntöönpantavaksi. Jäännösrangaistuksen pituus on 578 päivää.
Vastaaja on 31.8.2019 päässyt ehdonalaiseen vapauteen, jonka koeajan
viimeinen päivä on 31.3.2021.

Koventamisperuste syytekohdassa 2
ja 3, 13-17
Vastaaja Kyösti Nymanille rangaistusta mitattaessa on
koventamisperusteena otettava huomioon hänen aikaisempi
rikollisuutensa, koska sen ja uuden rikoksen suhde sekä muuten
osoittavat hänessä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja
käskyistä.
Rikoslaki 6 luku 5 § (2015/564)

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 2
ja 3, 13-17
Vastaaja Kyösti Nyman on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Muu vaatimus syytekohdassa 2
ja 3, 13-17
Vaadimme, että Kyösti Nymanin jäännösrangaistus määrätään kokonaan
tai osin täytäntöönpantavaksi. Jäännösrangaistuksen pituus on 235
päivää. Vastaaja on 23.1.2020 päässyt ehdonalaiseen vapauteen, jonka
koeajan viimeinen päivä on ollut 14.9.2020.
Rikoslaki 2c luku 14 §

Koventamisperuste syytekohdassa 3
ja 10
Vastaaja Airikkalalle rangaistusta mitattaessa on koventamisperusteena
otettava huomioon hänen aikaisempi rikollisuutensa, koska sen ja uuden
rikoksen suhde sekä muuten osoittavat hänessä ilmeistä
piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.
Rikoslaki 6 luku 5 § (2015/564)

Rikoksentekovälineen menettäminen syytekohdassa 3
Vastaajat on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineinä
käytetyt puukkosaha, kirves, pajavasara ja pyörösaha.
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(Takavarikkopöytäkirja nro 5500/R/49952/20/TVP/13)
Vastaajat on tuomittava menettämään valtiolle rikoksentekovälineinä
käytetty ilmakivääri.
(Takavarikkopöytäkirja nro 5500/R/49952/20/PAI/3)
Rikoslaki 10 luku 4 §

Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 3
-4
Vastaajat Airikkala, Kyösti Nyman, Palokangas ja Roth on
yhteisvastuullisesti elvoitettava korvaamaan valtiolle
todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 3
ja 10
Vastaaja Airikkala on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Muu vaatimus syytekohdassa 3
ja 10
Airikkala on määrättävä mielentilatutkimukseen ja hänet on tuomittava
yhdistelmärangaistukseen siten, että hänen on ensin suorittava koko
rangaistusaika vankilassa minkä jälkeen hänet on määrättävä vuodeksi
valvontaan, koska hän on rikoksiaan edeltäneen kymmenen vuoden
aikana syyllistynyt törkeään ryöstöön 17.10.2017 ja koska häntä on
rikoksista ilmenevien seikkojen perusteella pidettävä erittäin
vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle.
Rikoslaki 2 c luku 11 §
Oikeudenkäymiskaari 17 luku 37 § 3 mom.

Muu vaatimus syytekohdassa 3
ja 4
Airikkala, Palokangas, Roth ja Kyösti Nyman on velvoitettava
yhteisvastuullisesti korvaamaan valtiolle Oikeuslääketieteellisestä
tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset 249 euroa.

Muu vaatimus syytekohdassa 3
ja 4
Vastaajat Airikkala, Kyösti Nyman, Roth ja Palokangas on määrättävä
pidettäväksi edelleen vangittuna sen vuoksi, että tuomittu rangaistus on
vähintään 2 vuotta vankeutta.
Vangittuna pitäminen ei ole asian laadun taikka tuomitun iän tai muiden
henkilökohtaisten olojen vuoksi kohtuutonta.
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Vastaajat on määrättävä tuomiossa vangittavaksi tuomitun
rangaistuksen takia.
Pakkokeinolaki 2 luku 12 § 1 mom. 1 kohta ja 13 §

Muu vaatimus syytekohdassa 3
ja 10
Vaadimme, että Airikkalan jäännösrangaistus määrätään kokonaan tai
osin täytäntöönpantavaksi. Jäännösrangaistuksen pituus on 365 päivää.
Vastaaja on 24.10.2019 päässyt ehdonalaiseen vapauteen, jonka
koeajan viimeinen päivä on 23.10.2020.
Rikoslaki 2c luku 14 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 4
Vastaaja Palokangas on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 5
ja 6
Vastaaja Löwenhild on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 7
ja 11
Vastaaja Nick on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 8
Vastaaja Paul on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80 euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Rikosuhrimaksu syytekohdassa 9
ja 12
Vastaaja Satu Nyman on velvoitettava suorittamaan rikosuhrimaksu 80
euroa.
Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Päihdetutkimuskustannukset syytekohdassa 14
Kyösti Nyman on velvoitettava korvaamaan valtiolle
päihdetutkimuskustannukset 218,00 euroa.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §
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Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 17
Kyösti Nyman on velvoitettava korvaamaan valtiolle
todistelukustannukset.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

LISÄTIETOJA
Vapaudenmenetykset

AALTONEN NORA JASMIN
Nora Aaltonen on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.7. - 14.9.2020.
AIRIKKALA CHRISTIAN JESSE JUHANI
Jesse Airikkala on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.07.2020 alkaen.
LÖWENHILD NICHOLAS RICHARD
Nicholas Löwenhild on ollut tämän asian vuoksi vapautensa
menettäneenä 29.7.2020 - 4.12.2020.
NICK JUHA ERIK
Juha Nick on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä 29.7. 15.9.2020.
NYMAN KYÖSTI ARMAS DIMITRI
Kyösti Nyman on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.07.2020 alkaen.
NYMAN SATU ANCELIGA
Satu Nyman on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.7.2020 - 14.12.2020.
PALOKANGAS LASSI PEKKA
Lassi Palokangas on ollut tämän asian vuoksi vapautensa
menettäneenä 29.7.2020 alkaen.
PAUL AKI-OSKAR
Aki-Oskar Paul on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.7. - 23.9.2020.
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ROTH HENRY IAN DAVID
Henry Roth on ollut tämän asian vuoksi vapautensa menettäneenä
29.7.2020 alkaen.
Seuraamuskannanotto
Nora Aaltonen on tuomittava sakkorangaistukseen.
Jesse Airikkala on tuomittava elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Nicholas Löwenhild on tuomittava yhteiseen ehdottomaan
vankeusrangaistukseen.
Juha Nick on tuomittava ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Kyösti Nyman on tuomittava elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Satu Nyman on tuomittava yhteiseen ehdolliseen
vankeusrangaistukseen.
Lassi Palokangas on tuomittava ehdottomaan vankeusrangastukseen.
Aki-Oskar Paul on tuomittava ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Henry Roth on tuomittava elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
Kiireellisyysperuste
Vastaajista Airikkala, Kyösti Nyman, Palokangas ja Roth ovat
vangittuina.

Allekirjoitus

Annamari Lappalainen Yrjö Reenilä
Aluesyyttäjä

Luettelo haastehakemuksen yhteydessä tuomioistuimelle
toimitetusta aineistosta
5500/R/0049010/20 Helsingin poliisilaitos
5500/R/0049806/20 Helsingin poliisilaitos
5500/R/0049806/20 Li1 Helsingin poliisilaitos
5500/R/0049952/20 Helsingin poliisilaitos
5500/R/0049952/20 Li1 Helsingin poliisilaitos

