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klokken 17.00 den 19. februar 2007 besked om, at Finlands Banks afdeling i Turku havde været udsat for
røveri. Det var en værditransport fra selskabet G4S, som blev udsat for røveriet, da de lodsede pengene ved

læsserampen i bankens indre gård. Tre maskerede mænd, hvoraf den ene var bevæbnet, sprang op på
læsserampen og tvang vagterne på værditransporten til at lægge sig ned. Derefter bandt røverne vagternes
hænder med plaststrips, åbnede pengebeholderne og fyldte deres sportstasker med pengesedler. Et par

minutter senere forsvandt røverne med pengene. Røverne klatrede over et plankeværk og løb hen til den røde
Volvo, som ventede på den anden side. Bilen kørte væk i stor fart gennem byen. Bilen blev fundet efterladt

den 22. februar på en parkeringsplads i den anden ende af byen.
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