
TEKSTI MIKKO NISKASAARI

POLIISIHALLITUS EI LUOVUTA: 
KUUSI RIKOSILMOITUSTA 
TERÄASEKESKUKSESTA

Poliisihallituksen asehallinto on tehnyt jo kuusi rikosilmoitusta Teräasekeskuksesta. Esitutkin-
nassa olevia veitsiä myyvät useat liikkeet, mutta vain Teräasekeskuksen katsotaan rikkovan lakia.

ASELAKIASIAA

Poliisihallituksen asehallinnon mie-
lenkiinto tuusulalaista Teräasekes-
kusta kohtaan ei laannu. Asehallin-
non ylitarkastaja Reima Pensalalla 
on Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella 
ainakin kaksi, vireillä olevaa rikos-
ilmoitusta Teräasekeskuksesta ja 
sen omistajista. Ne ovat tiettäväs-
ti numerot viisi ja kuusi. Viitosesta 
on tehty esitutkinta, se on maannut 
vuoden syyttäjän pöydällä. Numero 
kuuden Pensala on jättänyt touko-
kuussa 2020.

Asehallinnon jatkuvaa harras-
tusta yhtiöön saattaa selittää, että 
ylitarkastaja Pensalan kaikki aikai-
semmat rikosilmoitukset ovat lo-
pahtaneet päätöksiin olla syyttä-
mättä, tai kaatuneet viimeistään 
tuomioistuimessa.

Teräasekeskuksen piina alkoi 
vuonna 2012, osana Pohan suurta 
starttiasejahtia. Pensalan rikosil-
moitus kompastui siihen, että Pohan 
omat virkamiehet olivat vielä tuol-
loin ilmoittaneet starttiaseiden ole-
van lupavapaita. Sen fiaskon jälkeen 
tiputellut rikosilmoitukset huomat-
tavan vähäisistä asioista, ovat nekin 
kaatuneet.

PIINA SAISI JO LOPPUA

- Alussa tämä oli melkeinpä huvitta-
vaa, mutta ei enää. Tämä piinaaminen 
saisi jo loppua. On erittäin stressaa-
vaa elää tietäen tuolla olevan jonkun, 
joka koko ajan kyttää mahdollisuutta 
jättää uusi rikosilmoitus, huokaa Te-
räasekeskuksen toimitusjohtaja Sami 
Raunio turhautuneena.

Jokainen rikosilmoitus teettää yrit-
täjällä runsaasti ylimääräistä työtä, ja 
asianajajan laskut hän joutuu maksa-
maan itse, ellei asiaa viedä käräjille, 
joilla valtio tuomitaan maksajaksi. 
Näin aiheettomien rikosilmoitusten 
tekijä onnistuu aina vahingoittamaan 
kohdettaan, jos poliisi tai tulli suos-
tuu esitutkinnan käynnistämään.

Ylitarkastaja Reima Pensala kiel-
täytyi kommentoimasta asiaa vedo-
ten salassapitovelvollisuuteen, ja  
lähettäen tavanomaiset toimittajaan 
kohdistuvat herjauksensa.

Syyttäjän pöydällä makaava juttu 
koskee Teräasekeskuksella myynnis-
sä olevia kääntöveitsiä. Siis veitsiä, 
joiden terä painetaan kahvan suo-
jaan. Ennen vanhaan niitä kutsut-
tiin linkkuveitsiksi, jollaisia oli vähän  

joka pojalla. 
Pensala on luetteloinut 15 Terä-

asekeskuksen nettisivuilta löytyvää  
Böker, Benchmade ja Kershaw -merk-
kistä kääntöveistä.

- Kaikki ilmiannetut kääntöveitset 
ovat olleet myynnissä kauan, osa jo 
1990-luvulla, eikä poliisilla ole ollut 
siitä mitään lausuttavaa, kertoo Sami 
Raunio.

Kuulustelussa poliisi on kysynyt 
jokaisesta veitsestä: ”Avautuuko ky-
seinen kääntöveitsi pelkästään na-
pista painamalla jousiavustuksen 
ansiosta?”

Tämä tarkoittaa, että rikosilmoitta-
ja väittää kääntöveitsiä järjestyslais-
sa kielletyiksi stileteiksi. Kun vuon-
na 2003 annettiin hallituksen esitys 
uudeksi järjestyslaiksi, sen peruste-
luihin oli kirjattu: ”Stiletillä tarkoite-
taan teräasetta, jonka terä voidaan 
piilottaa kahvan sisään ja saada siel-
tä esiin jousivoiman tai muun vastaa-
van teräaseen oman voiman avulla.”

VÄÄRÄ TULKINTA STILETISTÄ

Ilmoittaja on tosin sivuuttanut kak-
si asiaa. Ensinnäkään terä ei ole pii-

lossa, vaan kaikissa kääntöveitsissä 
ainakin terän hamara jää näkyville. 
Toisekseen lain perusteluissa ni-
menomaan todetaan: ”Stiletillä ei 
tarkoiteta myöskään kääntöveistä, 
tikaria tai muuta näitä vastaavaa 
teräasetta.” Lainsäätäjä on siis tie-
toisesti halunnut sulkea pois Poliisi-
hallituksen asehallinnon nyt tyrkyt-
tämän tulkinnan.

Toimintaperiaatteeltaan saman-
laisia kääntöveitsiä, joiden terä au-
keaa napista napsauttamalla, myy-
vät muun muassa retkeilyväline-
liikkeet, joista ei kuitenkaan ole 
rikosilmoituksia tehty, eikä tässä 
vielä kaikki.

Huomattava osa ylitarkasta-
ja Pensalan rikollisiksi väittämistä 
veitsistä, on myynnissä myös muis-
sa liikkeissä. Ne eivät ole ainoastaan 
toiminnallisesti samanlaisia, aivan 
samoja merkkejä ja merkkien aivan 
samoja malleja. Täsmälleen samoja 
veitsiä.

Suomalaisliikkeiden lisäksi sa-
moja veitsiä myyvät useat suu-
ret verkkokaupat, muun muassa  
Amazon.com.

Ase-lehti kysyi kahden yhtiön 

edustajilta, onko heidän myynti- 
artikkeleistaan tehty rikosilmoitus. 
Molemmista vastattiin, osin hieman 
hämmästyneinä, osin huvittuneina, 
ettei heillä ole ollut mitään vaikeuk-
sia poliisin kanssa. Rikosilmoituksis-
ta he eivät olleet kuulleetkaan.

”Poliisit käyvät usein kaupoissam-
me. Heidät vahvistuksensa mukaan 
valikoimassamme ei ole kiellettyjä 
veitsimalleja”, vastasi toinen liike.

Emme julkista firmojen nimiä, 
koska ei ole tarpeen toimia maalin-
osoittajana Poliisihallitukselle.

EIKÖ LAKI OLE KAIKILLE SAMA?

Tilanne on siis se, että esitutkinnas-
sa Poliisihallituksen ylitarkastaja 
väittää järjestyslain vastaiseksi myy-
dä veitsiä, jotka lain perustelujen 
mukaan nimenomaan eivät ole kiel-
lettyjä veitsiä, ja tämä olisikin lai-
tonta vain, kun myyjänä on Teräase-
keskus. Tämä vaatii selityksiä, koska 
oikeusvaltiossa kansalaisten tulisi 
olla yhdenvertaisia lain edessä.

Poliisihallituksessa asehallin-
to toimii poliisijohtaja Sanna Hei-
kinheimon alaisuudessa. Hänelle  

esitettiin tästä jo vuosi sitten haas-
tattelupyyntö. Hän ei kuitenkaan 
halunnut vastata, vaan siirsi teh-
tävän asehallintopäällikkö Mika 
Lehtoselle.

Lehtonen ei osannut selittää, mik-
si Pensalan rikosilmoitus koskee 
kääntöveitsiä vain silloin, kun niitä 
myy Teräasekeskus: ”Ehkä ilmoittaja 
ei tiennyt muista myyjistä”.

Selitys ei ole uskottava, koska 
kaikkien yhtiöiden veitset löytyvät 
niiden verkkosivuilta.

LIPPAISTA UUSIN ILMOITUS

Viimeisimmässä rikosilmoituksessa, 
toukokuussa 2020 jätetty, väitetään 
Teräasekeskuksen myyvän ampuma-
aseiden luvanvaraiseksi muuttunei-
ta lippaita.

- Eikä myydä. Niitä ei ole myyty 
sen jälkeen laki muuttui, lippaiden 
osto-oikeus sidottiin aseen hallussa- 
pitolupaan. Voi olla, että nettisivuil-
le olisi joskus jäänyt maininta lip-
paista, mutta siinäkin tapauksessa 
siinä on merkintä ”ei varastossa”. 
Toisin sanoen: niitä ei myydä, Sami 
Raunio kertoo.
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