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Sorakuoppa, joskus kesällä 1993 

 

Antti odotteli sorakuopalla Toyota Hiacensa vieressä. Hän vilkaisi kelloaan. Viiden minuutin 

kuluttua heidän pitäisi olla täällä. 

Lopulta näkyviin ilmestyi vanhempi diplomaattimallin Mercedes Benz. 

Antti otti etupenkillä valmiina olleen paperipussin käteensä ja nousi autosta. Hän sulki 

oven ja odotti. Miehet nousivat autosta. 

Antti tunnisti vain yhden miehen: Hemmo Sutinen, hämäräperäinen liikemies, jonka 

liiketoimiin kuului ainakin sellaisten ihmisten luotottaminen, joilla normaalit pankkitiet olivat 

tukossa. Kuten Antti. 

”Noo?” Hemmo aloitti. 

”Tuossa”, Antti vastasi ja ojensi kädessään pitelemänsä paperipussin toiselle miehistä. 

Hän avasi pussin ja nyökkäsi. 

”Laske rahat”, Hemmo äyskähti miehelle, joka ryhtyi laskemaan seteleitä. 

Kymmenen minuutin kuluttua mies murahti hyväksyvästi. 

”Nyt olemme kaiketi sujut?” 

”Kyllä. Sinuna en enää haluaisi velkaantua näin pahoin, ainakaan minulle.” 

”Pidän asian mielessä.” 

Hemmo ja miehet nousivat takaisin autoon ja ajoivat pois. 

 

Kaksi päivää aiemmin 

 

Antti tiesi olevansa kuollut mies. Teknisesti ottaen hän ei sitä vielä ollut, mutta tämä 

mahdollisuus nostatti rumaa päätään joka kerta kun kotipuhelin soi. Joskus soittaja oli 

sukulainen tai tuttava, jolla oli oikeaa asiaa, mutta toisinaan puhelimesta ei kuulunut muuta 

kuin raskasta hengitystä. 

Lopulta hän oli nykäissyt puhelimen töpselin irti seinästä. Pian tämän jälkeen postiluukusta 

tuli muun postin ohessa postikortti, jossa ei ollut mitään muuta kuin käsin kirjoitettu kahden 

viikon päähän kuluvasta päivästä päivätty päivämäärä. Kortissa ei ollut osoitetta eikä 

postimerkkiä. 

Viesti oli liiankin selvä: maksa velkasi, me tiedämme missä asut, turha piilotella. 



Jos selviän tästä, en enää koskaan velkaannu väärille ihmisille. 

Ärtyneenä Antti asteli keittiöön, laittoi kahvin tippumaan ja istahti keittiön pöydän ääreen 

silmäilemään päivän lehteä. 

”Poliisi toivoo silminnäkijähavaintoja Osuuspankin konttorin ryöstöstä”, otsikko lehden 

sisäsivulla kuulutti. 

Pankissa sitä käteistä olisi. Ne tarvitsee vain hakea pois. 

Antti nouti eteisen puhelinpöydän laatikosta puhelinluettelon ja siirtyi takaisin keittiön 

pöydän ääreen. Hän kirjoitti pankkikonttoreiden osoitteet ylös ja vertaili näitä 

puhelinluettelon karttoihin. 

Kohteeksi valikoitui kolme mahdollista konttoria. Kaikki konttorit olivat pieniä ja syrjäisiä. 

Suuria omaisuuksia näistä ei irtoaisi, mutta ainakin sen verran että velka tulisi kuitattua. 

Pakosuunnitelma oli yksinkertainen ja kaksivaiheinen. Antti ajaisi pakettiautonsa johonkin 

sopivaan syrjäiseen paikkaan. Auton peräosassa olisi polkupyörä ja vaihtovaatetus. Hän 

ajaisi pankkiin pyörällä ja ryöstäisi sen. Takaa-ajajat eksytettyään hän palaisi 

pakettiautonsa luo ja piiloutuisi tavaratilaan. Siellä hän vaihtaisi vaatteensa ja 

rauhoituttuaan ajaisi kotiinsa. 

Polkupyörän etu on yksinkertainen: sillä mahtuisi ajamaan nopeasti ja huomaamatta 

kapeitakin kinttupolkuja pitkin, joita pitkin mahdolliset takaa-ajajat eivät voi seurata 

autollaan tai pysy juoksemalla perässä. 

Pitäisikö hänellä olla ase? 

Antti omisti ilmapistoolin, mutta hänellä oli parempikin vaihtoehto: Nagant-revolveri, joka oli 

hänen isoisänsä rintamalta mukanaan tuoma luvaton sotamuisto. Isoisä oli kertonut 

takavarikoineensa tämän kaatuneelta komissaarilta. Aseen omistanut komissaari olisi 

saattanut naurahtaa sille ironialle, että työkalu jolla hän levitti sosialismia verottaisi 

kapitalistien varallisuutta vielä vuosikymmeniä myöhemmin. Vanhassa vara parempi. 

Antti käväisi kellarivarastossaan ja löysi aseen pienen penkomisen jälkeen. Patruunoitakin 

oli jäljellä vielä kymmenkunta. Antti otti yhden patruunan käsiinsä ja tarkasteli sitä. 

Nagantin patruunat olivat siitä erikoisia, että luoti oli piilotettu lähes kokonaan hylsyn 

sisään. Luoti pitäisi saada pois, jotta patruunoista tulisi vaarattomia. Poliisille ei jäisi luotia, 

eikä mahdollinen kimmoke vahingoittaisi sivullisia. 

Tuntia myöhemmin Antti oli irroittanut luodin kolmesta patruunasta kerhohuoneen 

ruuvipenkkiä hyödyntäen. Ruuti vaikutti kuivalta ja hän tukki hylsyssä olevan luodin 

jättämän aukon vahalla. 

Syötyään Antti kävi tekemässä tiedusteluluontoisen ajelun kohteeksi valikoimiensa 



pankkikonttoreiden luona. Yksi näistä oli sijainniltaan niin ylivoimainen, että Antti hylkäsi 

muut vaihtoehdot samoin tein. 

Konttori sijaitsi pistokadun päässä. Paikalle tuleva poliisiauto joutuisi ajamaan 

kadunpätkän takaisin, samalla kun Antti polkisi pyörällään vastakkaiseen suuntaan. Joka 

ikinen lisämetri saaliin ja saalistajan välillä olisi arvokas. 

Sopiva paikka pakettiautolle löytyi puolen tunnin ajelun jälkeen pieneltä teollisuusalueen 

sivutieltä, josta olisi pankkikonttorille noin puolitoista kilometriä linnuntietä pitkin ja autolla 

reilusti yli kaksi kilometriä. 

Antti valitsi tekovaatetukseksi vanhan poolokauluspaitansa, jonka kauluksen voisi nostaa 

suun eteen. Lyhyet hiuksensa hän peittäisi ohuella pipolla ja silmät aurinkolaseilla. Ohuet 

puuvillahansikkaat peittäisivät sormenjäljet. Päälle tuulipuku housuineen ja jalkineeksi 

kävisivät vanhat lenkkitossut. Saalis kulkisi isossa koulumallisessa repussa. 

 

Nykyhetki 

 

Hiacen takaluukku tömähti kiinni ja ovet lukittuaan Antti nousi pyöränsä selkään. Ketään ei 

näkynyt lähettyvillä, eikä hän halunnutkaan tulla nähdyksi ryöstövaatetus päällään omissa 

nimissään olevan autonsa lähettyviltä. 

Parinsadan metrin päässä oli risteys josta hän siirtyi pyörätielle ja siitä pankkikonttoria 

kohden. Maantiellä oli jonkin verran liikennettä, mutta jalankulkijoita oli vain muutamia. 

Vaikka oli kesäpäivä, ilma oli yllättävän viileä. Tästä huolimatta Antti tunsi kuinka hikeä 

alkoi puskea hänen otsalleen. Hän pakottautui löysäämään tahtia. Ei kannattanut tuhlata 

voimiaan jo menomatkalla, sillä niitä tarvittaisiin myöhemmin. 

Antti kääntyi viimeisestä risteyksestä ja polki näkyvissä olevaa pankkikonttoria kohden. 

Antti ajoi pyörällään rakennuksen kulmalle. Pyörän hän jätti nojaamaan rakennusta vasten. 

Tuulipukunsa oikeassa taskussa oli puuvillaiset sormikkaat, jotka siirtyivät käteen. 

Vasemmassa taskussa oleva ohut tumma pipo siirtyi päähän repun pikkutaskusta otettujen 

aurinkolasien kanssa. Hän rullasi poolopaidan kauluksen ylös. Päättäväisellä nykäisyllä 

pikkutasku kiinni ja sitten isommalta puolelta pistooli taskuun. Reppu takaisin selkään 

vasemmalle olkapäälle jotta sen saisi nopeasti selästä. 

Kaikkeen tähän tuntui Antin mielestä kuluneen pieni ikuisuus, vaikka todellisuudessa aikaa 

oli mennyt tuskin viittätoista sekuntia. Käsi vapisi lievästi kun hän puristi taskussaan 

olevaa pistoolia ja asteli nopeasti konttorin ovea kohden. Sydän hakkasi tuhatta ja sataa, 

suu tuntui kuivalta. 



Antti tempaisi konttorin oven auki ja astui tuulikaapin läpi sisään. Konttorissa oli kaksi 

palvelutiskiä ja niiden molempien takana istui pankkivirkailija. Yksi asiakas oli parhaillaan 

asioimassa pankkitiskillä, muut istuivat penkeillä odottelemassa. 

”RYÖSTÖ!” Antti karjaisi ja otti samalla pistoolin taskustaan. 

Molemmat pankkivirkailijat sekä penkeillä istuneet asiakkaat katsoivat Anttia kauhistuneen 

näköisenä. Oikeanpuoleisella tiskillä asioiva ehkä viisikymmentävuotias mies kääntyi 

Anttia kohden kuin hidastettuna. 

Antti kohotti pistoolikätensä kohti kattoa ja veti liipaisimesta. 

Pistoolin pamahdus kuului kuin pumpulin läpi. 

”MAHALLEEN NAAMA LATTIAA KOHDEN, KÄDET NISKAN TAAKSE JOKA SORKKA!” 

Antti asteli tiskiä kohden. 

Oikeanpuoleisen tiskin seisova miesasiakas hätkähti ja heittäytyi maahan, asettaen 

kätensä ristiin niskan taakse. Penkeillä istuvat asiakkaat seurasivat esimerkkiä. Antti heitti 

reppunsa tiskin yli. 

”SINÄ VAALEATUKKAINEN SIINÄ, OTA REPPU JA LAITA RAHAT SINNE, SINÄ MENET 

LATTIALLE MAKAAMAAN”, Antti komensi pankkivirkailijoita. 

Vapiseva pankkivirkailija otti repun lattialta ja ryhtyi tyhjentämään kassaansa avonaiseen 

reppuun. 

Antti vilkaisi nopeasti sivulleen. Kaikki makasivat edelleen paikoillaan. 

Virkailija siirtyi toisen kassan luo ja alkoi tyhjentää sitä. 

”VAUHTIA!” Antti hoputti. Vaaleatukkainen virkailija sulloi viimeisiä setelinippuja reppuun. 

”LAITA REPPU KIINNI JA OJENNA SE TÄNNE!” Virkailija totteli. 

Antti tempaisi repun naisen kädestä ja pujotti sen selkäänsä. Hän juoksi ovelle, avasi sen 

ja astui ulkoilmaan. Onni oli edelleen myötä, ketään ei näkynyt. 

Antti asteli kulman taakse pyöränsä luo ja tunki pistoolin taskuun. Nyt oli tulimmainen kiire. 

Pari juoksuaskelta, hyppy pyörän selkään ja vimmattu polkeminen alkoi. 

Puolensadan metrin päästä Antti vilkaisi olkansa yli ja ehti nähdä vilahduksen poliisiauton 

vilkuista. 

- 

Antti läähätti ja hänen suutaan kuivasi ankarasti. Hän oli polkenut kiivasta tahtia kilometrin 

verran ja oli nyt metsän halki kulkevalla kinttupolulla, jolle oli poikennut pyörätieltä. 

Antti seisoi hetken ja antoi ihanalta tuntuvan viileän tuulen hivellä kehoaan. 

No niin, riittää jo. Tähän ei voi jäädä uneksimaan. 

Antti ei ollut täysin varma missä oli. Hän oli jossain teollisuusalueen liepeillä, ei varmaan 



kovinkaan kaukana autostaan. Poliisiautojen ääntä kuului ympäriltä. 

Antti harkitsi hetken piilottelisiko metsässä vai siirtyisikö autolle. 

Metsässä piilottelu ei houkutellut, varsinkin kun hänellä oli päällään ase ja ryöstösaalis. 

Autossa hän olisi näkösuojassa. 

Pakettiauto löytyi parinkymmenen minuutin etsimisen jälkeen. Onni oli jälleen myötä, sillä 

tie oli autio. Antti siirtyi auton vierelle ja nosti pyörän sisään. Pakettiauton tavaratilan 

kumimatto tuntui pehmeältä kuin höyhenpatja. Antti sulki silmänsä ja nukahti samoin tein. 

Antti ei ollut varma heräsikö jyskyttävään päänsärkyyn vaiko vilun puistatuksiin. Hän 

vilkaisi rannekelloaan joka näytti jo puolta viittä. Hän oli nukkunut neljä tuntia ja herännyt 

omin avuin, eikä virkavallan avustamana. Vaivalloisesti hän kömpi istualleen ja riisui 

kuivuneen hien tahraamat vaatteensa. Tuntui mukavalta vetää päälleen puhtaat ja kuivat 

vaatteet. 

Antti nousi kuljettajan paikalle ja starttasi. Hän ajoi suoraan kotiinsa. 

- 

Kotona Antti laski rahat joita oli kaikkiaan 28220 markkaa. Velan maksettuaan hänelle jäisi 

vain roposia. Mutta samapa tuo, ainakaan henki ei olisi enää vaarassa, vaikka jäisinkin 

kiinni. Parasta hoitaa asia heti pois. 

Antti siirtyi eteiseen, tökkäsi puhelimen pistokkeen takaisin seinään ja pyöritti numeron. 

Puhelin hälytti kolme kertaa kunnes karkea ääni vastasi. 

”Haloo.” 

”Häkkinen. Sain rahat.” 

”Hyvä. Kuuntele nyt tarkasti. Saavu huomenna..” 


