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Erkki Sippola

Huumausainetutkimukset  keskusrikospoliisin  laboratoriossa:
30 vuotta poliisin ja tuomioistuinten tukena

Huumausainetutkimusten vaiheista keskusrikospoliisin laboratoriossa

Poliisin  omat  huumausainetutkimukset  alkoivat  Suomessa  1960luvun  puolivälissä
Merimiehenkatu  13:ssa  toimineessa  kriminaalilaboratoriossa.  Ensimmäiset  huumaus
ainelausunnot  kirjoitettiin  vuonna  1966.  Aluksi  toiminta  oli  tutkimus  ja  lausuntopyyntöjen
alhaisen  määrän  vuoksi  pienimuotoista;  1966  tutkittiin  yhteensä  59  näytettä,  joista  18:n
todettiin sisältävän huumausainetta. Huumausainetutkimuksiin osallistui kaksi rikoskemistiä,
joiden  tutkittavana  oli  kuitenkin  pääasiassa  myrkkyjä,  alkoholiliuoksia  sekä  poltto,
räjähdys  ja  sytytysaineita.  Tutkimusmenetelminä  käytettiin  ohutkerroskromatografiaa,
kemiallisia osoitusreaktioita sekä mikroskopiaa.

Laboratoriotutkimuksiin  saapuneiden  huumausainenäytteiden  lukumäärä  kasvoi  1960luvun
loppuun mennessä yli  tuhanteen vuodessa.  Alusta  asti  yleisin  laboratoriotutkimuksissa  todettu
huumausaine  oli  kannabis,  toisin  sanoen  tutkimuksissa  esiintyi  hasista,  marihuanaa,
kannabisöljyä  ja Cannabis  sativa kasvin  osia  sekä  erilaisia  käyttövälineitä,  joissa  todettiin
merkkejä  kannabiksesta.  Muita  tutkimuksiin  usein  tulleita  huumeita  olivat  amfetamiini,
heroiini  ja  LSD  sekä  nykyisin  harvinaiset  metadoni,  fenmetratsiini  ja  kodeiini,  joiden
kokonaismäärät olivat kuitenkin kannabikseen verrattuna sangen pieniä.

Vuonna  1976  kriminaalilaboratorio  muutti  Helsingin  Sörnäisiin  Suvilahdenkatu  6:een
rakennettuihin  entistä  väljempiin  tiloihin,  jolloin  huumausainetutkimuksetkin  saivat  omat
tilansa.  Henkilökunnan  määrä  ei  kasvanut,  mutta huumausainetutkimuksista vastasi  nyt  kaksi
kokopäivätoimista  rikoskemistiä.  Alun  perin  yksinkertaiset  ja  hitaat  tutkimusmenetelmät
kehittyivät ja monipuolistuivat; uusina  laitetekniikoina käyttöön oli  jo otettu ultravioletti sekä
infrapunaspektrometria,  jotka  paransivat  huomattavasti  uusien,  etenkin  synteettisten
huumausaineiden tunnistamisen luotettavuutta.

Erkki Sippola toimii rikoskemistinä keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion
huumejaoksessa.
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Huumausainetutkimuksiin saapuneiden näytteiden  lukumäärä oli 1970luvun seesteisen lopun jälkeen
lähtenyt uuteen kasvuun ja vuonna 1985 uuden nimen saaneen rikoslaboratorion tutkittavaksi saapui jo
noin  2200  huumausainenäytettä.  Huumausainetutkimuksista  vastaavaa  henkilökuntaa  oli  lisätty
kahdella  tutkimusavustajalla  ja  tutkimuksissa  oli  alettu  käyttää  moderneja  kaasukromatografisia
menetelmiä. 1980luvun uusia tutkimuskohteita olivat  laittomat,  lähinnä amfetamiinin valmistukseen
tarkoitetut laboratoriot.

Rutiininomaiset  pitoisuusmääritykset  suurista  huumausaineeristä  aloitettiin  vuonna  1991.
Marraskuussa  1994  rikoslaboratorio  muutti  Vantaan  Jokiniemeen  keskusrikospoliisin  uuteen
toimitaloon  ja  tuli  samalla  toteutetun  organisaatiouudistuksen  yhteydessä  nimetyksi  rikostekniseksi
laboratorioksi.  1995,  kolme  vuosikymmentä  huumausainetutkimusten  käynnistymisen  jälkeen,
laboratorion  antamien  huumausainelausuntojen  määrä  oli  kasvanut  n.  2200:een  ja  tutkimuksiin
saapuneiden näytteiden määrä noin 4500:een. Rikosteknisen laboratorion huumejaoksessa työskentelee
tällä  hetkellä  yhdeksän  vakinaista  toimihenkilöä;  neljä  rikoskemistiä,  neljä  tutkimusavustajaa  sekä
laboratoriomestari. Laboratorion valmiudet erilaisten uusienkin huumausaineiden tunnistamiseen sekä
aineiden  pitoisuuden  mittaamiseen  ovat  kehittyneet  merkittävästi.  Uusia  palvelumuotoja,  kuten
huumausaineerien  vertailututkimuksia  kehitetään  koko  ajan.  Tutkimuksissa  käytetään  perinteisen
ohutkerroskromatografian  ohella  nykyaikaisia  analyysitekniikoita  kuten  kaasu
kromatografiamassaspektrometriaa,  korkean  erotuskyvyn  nestekromatografiaa  sekä  Fourier
muunnosinfrapunaspektrometriaa, joilla saavutetaan hyvä tehokkuus sekä korkea luotettavuus.

Tutkimus ja lausuntopyyntöjen sekä näytteitten määrän kehityksestä

Huumausainetutkimusten  yleinen  piirre  on  ollut  näytteiden  lukumäärän  jatkuva  kasvu.  Selvät
huippukohdat osuivat  vuosille 1974, 1984 sekä 1992  (kuva 1),  niin  tutkimus  ja  lausuntopyyntöjen
kuin  näytemäärienkin  osalta.  Pudotus  näytemäärissä  vuoden  1992  jälkeen  selittyy  hyvin  sillä,  että
pieniä, alle 100 g kannabiseriä ei ole tarvinnut enää lähettää laboratorioon tutkittavaksi.

Toimintatilastoista  voidaan  myös  havaita,  että  positiivisiksi,  so.  huumausaineita  sisältäviksi,
osoittautuneiden  näytteiden  määrä  suhteessa  kokonaisnäytemäärään  ei  ole  kuluneina  vuosina
merkittävästi muuttunut.

Mikäli laboratoriotutkimusten määrää verrataan huumausaineisiin liittyvien rikosilmoitusten ja jutuissa
esiintyneiden  henkilöiden  määrään,  voidaan  molemmissa  nähdä  hyvin  samankaltainen,  1990luvulla
voimakasta  kasvua  osoittava  kehitys  (kuva 2).  Laboratoriossa  tutkittujen  näytteiden  sekä  annettujen
lausuntojen  suhteellinen  vähäisyys  verrattuna  rikosilmoitusten  ja  huumausainerikoksista  epäiltyjen
henkilöiden määrään 1990

14





luvun  puolivälissä  johtuu  juuri  siitä,  ettei pieniä kannabiseriä  enää  tutkita  laboratoriossa niin
usein kuin ennen vuotta 1993.

Huumausaineiden esiintymisestä

Kolmenkymmenen  vuoden  ajan  yleisimmin  tutkimuksissa  esiintyneen  huumausaineen
kannabiksen  määrä  on  pysynyt  vuosittain  lähes  vakiona.  Pitkään  kannabis  oli  ainoa  todella
yleisesti  esiintynyt  huumausaine:  näytteiden  vuosittainen  lukumäärä  on  vaihdellut  tuhannen
molemmin puolin.

Merkittävää  huumausaineiden  esiintymisessä  Suomessa  on  ollut  ns.  kovien  huumeiden
vähäinen määrä. Viime vuosina tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä amfetamiinista on tullut
esiintyneisyydeltään  lähes  yhtä  yleinen  kuin  kannabiksesta.  Huomioon  tosin  täytyy  ottaa
aiemmin mainittu käytäntö, jonka mukaisesti pieniä kannabiseriä ei tutkita laboratorioissa enää
kovin usein. Heroiininäytteiden määrä on myös selvästi lisääntynyt, vaikka kokonaismäärät ovat
pysyneet pienempinä kuin kannabiksella ja amfetamiinilla.

Kunakin  vuonna  viisi  tutkimuksissa  yleisimmin  esiintynyttä  huumausainetta  on  esitetty
taulukossa 1.  Vuonna 1966  laboratoriossa  tunnistettuja  huumausaineita oli  ainoastaan kaksi:
kannabis  ja  kokaiini.  Pian  tämän  jälkeen  kuvaan  astui  kovia  huumeita: amfetamiini,  oopiumi,
morfiini, heroiini, metadoni ja LSD.

Huumausainelain  uudistamisen  seurauksena  vuonna  1981  yleisimmin  käytettyjen
huumausaineiksi  laskettavien aineiden  joukkoon tulivat  erilaiset  rauhoittavat  lääkkeet  kuten
barbituraatit  ja bentsodiatsepiinijohdannaiset. Barbituraattien osuus väheni 1990luvun alussa,
kun  monet  kyseisistä  lääkevalmisteista  poistuivat  markkinoilta  yleisen  lääkepolitiikan
muutoksen  myötä.  Bentsodiatsepiinityyppisiä  lääkkeitä  sen  sijaan  esiintyy  labo
ratoriotutkimuksissa edelleen varsin yleisesti.

Kannabis on  käytännössä  ollut  yleisin  laboratoriossa  todettu  huumausaine  kolmen  vuo
sikymmenen  ajan.  Kannabiserien  ja  positiivisten  esineiden  lukumäärä  kunakin  vuonna  on
esitetty  kuvassa  3.  Esinenäytteiden  lukumäärä  kääntyi  1980luvun  lopulla  selvään  laskuun,
kun kannabiserien lukumäärä samana aikana selvästi kasvoi.

Kannabiksen  suhteellinen  osuus  kaikista  huumausainenäytteistä  on  viime  vuosina  selvästi
vähentynyt, vaikka aine on edelleen hyvin suosittu (kuva 4).

Amfetamiinin osuus  kaikista  näytteistä  on  kasvanut  1980luvun  hiljaisen  alun  jälkeen
jatkuvasti  ja  erityisen  voimakkaasti  1990luvulla  (ks.  taulukko  1).  Amfetamiinin  osuus
näytteistä on viidessä vuodessa kasvanut noin kymmenestä prosentista yli 40 prosenttiin (kuva
5).  Tämä  osoittaa  selvästi,  että  huumausaineiden  käytön  kehityksen  painopiste  on  siirtynyt
selvästi ns. koviin aineisiin.
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Myös amfetamiinierien yhteenlaskettu massa on kasvanut nopeasti 1990luvulla. Pel
kästään  laboratoriotutkimuksiin  vuonna  1995  toimitettujen  amfetamiinierien  koko
naismassa,  lähes  16  kg,  vastaa  kymmeniä  tuhansia  käyttäjäannoksia.  Määrä  on  noin
nelinkertainen verrattuna vuoden 1991 arvoon.

Heroiinin osuus  on  suomalaisilla  huumemarkkinoilla  ollut  varsin  vähäinen  esimerkiksi
muiden pohjoismaiden  vastaaviin osuuksiin verrattuna. Toisaalta havaittujen heroiinimäärien
kehitys on ollut saman suuntainen kuin amfetamiinilla; vuonna 1995 heroiininäytteiden osuus
kasvoi viiden prosentin  tuntumaan.  1990luvulla heroiini  on  noussut  kolmanneksi yleisimmin
takavarikoiduksi  huumausaineeksi  kannabiksen  ja  amfetamiinin  jälkeen  (ks.  taulukko  1).
Heroiinin käyttö yleistynee edelleen



Muita  kuin  jo  mainittuja,  sosiaali  ja  terveysministeriön  päätöksen  n:o  1709  (1993)
huumausaineluetteloissa  I    IV  sekä  psykotrooppisten  aineiden  luetteloissa  I    II  mainittuja
aineita  on  esiintynyt  laboratoriotutkimuksissa  lähinnä  satunnaisesti.  Esimerkkejä  tällaisista
aineista ovat amfetamiinin johdannaiset metamfetamiini, metyleenidioksiamfetamiini (MDA),
metyleenidioksimetamfetamiini  (MDMA)  ja  NetyyliMDA  (MDEA)  sekä oopiumi, morfiini
ja  kokaiini.  Vaikka  esimerkiksi  amfetamiinijohdannaisia  esiintyy  laboratoriotutkimuksissa
nykyisin  vielä  suhteellisen  harvoin,  selviä  merkkejä  aineiden  yleistymisestä  on  jo  olemassa.
Tässä kehitys näyttää seuraavan muissa läntisen Euroopan maissa havaittavaa suuntaa.

Sosiaali  ja  terveysministeriön  päätöksen  n:o  1709  (1993)  psykotrooppisten  aineiden
luetteloissa  III  ja  IV  mainittuja  aineita  sisältäviä  lääkevalmisteita  on  esiintynyt  huomattavia
määriä  vuoden  1981  jälkeen,  jolloin  huumausainelainsäädäntö  muuttui  ja  nämä  aineet
lisättiin huumausaineina pidettävien aineiden luetteloihin.

Psykotrooppisten  aineiden  luettelon  III  mukaisia  lääkevalmisteita,  joita  ovat  mm.
barbituraatteja  ja  morfiinin kaltaista buprenorfiinia  sisältävät  lääkkeet,  esiintyi  eniten  1980
luvun alussa. Tämän jälkeen näiden valmisteiden määrä on tasaisesti vähentynyt (kuva 8).

Psykotrooppisten  aineiden  luetteloa  IV  sovelletaan  mm.  erilaisille  bentsodiatsepiineja
sisältäville  lääkkeille  sekä  muutamille  barbituraattivalmisteille.  Näiden  lääkevalmisteiden
esiintyminen oli toistaiseksi huipussaan 1990luvun alussa (kuva 9).
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Kehitysnäkymiä

Rikostekniseen  laboratorioon  huumausainetutkimuksiin  toimitettujen  näytteiden  määrä
lisääntyy  jatkuvasti.  Toisaalta  ainetyypeissä  on  tapahtunut  muutoksia  vuosikymmenestä
toiseen;  kun 1970luvulla erilaiset  oopiumityyppiset  aineet olivat  kannabiksen ohella  yleisiä,
1990luvulla  painopiste  on  ollut  amfetamiineissa.  Muotisuuntaukset  sekä  viime  vuosien
huumausainetilastot  antavat  odottaa  amfetamiinijohdannaisten,  kuten  ns.  ekstaasin  suosion
kasvavan  yhä  enemmän.  Rikostekninen  laboratorio  kehittää  tutkimusvalmiuksiaan  ottaen
huomioon  jatkuvan  uusien  aineiden  markkinoille  tulon.  Myös  kotimaisten  laittomien
huumausainelaboratorioiden  mahdolliseen  yleistymiseen  varaudutaan  kaikin  käytettävissä
olevin keinoin.
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