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Kadulta labraan tutkimuksen 
katsaus 2/2022 

 

Helsingissä on kerätty huumejäämiä sisältäviä näytteitä (esim. tyhjät pussit) nimettömänä 

suoraan huumeita käyttäviltä ihmisiltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

oikeuskemiayksikkö on analysoinut näytteet laboratoriossaan1 kerran kuussa. Näytteentuoja 

on voinut hakea tuloksen jättämästään jäämästä nimimerkkiä vastaan. Tarkoituksena on ollut 

tuottaa riskitietoa ihmisille heidän käyttämistään huumeista sekä laajempaa kuvaa kaduilla 

liikkuvista poikkeuksellisista eristä. Tutkimus on osa laajempaa Koneen säätiön rahoittamaa 

Kadulta labraan -tutkimushanketta, jota A-klinikkasäätiö koordinoi. 

  

Tämä on hankkeen toinen katsaus2, joka koskee välillä 13.9.2022-11.1.2023 tuotuja näytteitä. 

Tänä aikana tuotiin yhteensä 118 näytettä (61 näytettä välillä 20.4.-13.9.2022). 

Näytteidenkeruupaikkoja on kuusi: Helsingin kaupungin Sörkan Symppis (26 näytettä), Itiksen 

Symppis (23 näytettä), Kontulan Symppis (35 näytettä), Tukikohta ry:n Opastin-tila (21 

näytettä), Kipinä ry:n Mesta (8 näytettä) sekä Sininauhasäätiön Nuoli (5 näytettä). Tulokset 

eivät ole edustava otos huumemarkkinatilanteesta, koska tutkimusasetelman vuoksi otoksessa 

todennäköisesti korostuvat näytteet, jotka ovat herättäneet epäilyksiä. 

 

 

 
1 Tarkempaa tietoa analyysimenetelmistä löydät erillisestä infolaatikosta sivulta 3. 
2 Tietoa ensimmäisestä katsauksesta löydät osoitteesta: https://www.vinkki.info/kl-raportti-1 
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Näytteentuojien odotukset tuloksesta heijastelivat 

laboratoriotuloksia 

 

Yhteensä 103 näytteen osalta oli yksilöity selvästi minä aineena tai seoksena 

jäämä oli myyty ja lisäksi näytteentuoja oli vastannut kysymykseen siitä, odottiko 

hän laboratoriotuloksen vastaavan myytyä sisältöä. Jos näytteentuoja odotti 

laboratoriotuloksen vastaavan myytyä sisältöä, usein tulos vastasi sisältöä (22/37) 

tai ainakin siitä löytyi myös myytyä ainetta (10/37). Kun näytteentuoja epäili 

jäämästä löytyvän laboratoriossa myytyä ainetta ja jotain muuta ainetta, suuressa 

osassa tapauksia (21/30) tämä oli myös tulos. Jos taas näytteentuoja odotti 

näytteestä löytyvän vain jotain muuta ainetta, tulokset jakaantuivat enemmän, 

mutta kahdessa viidesosassa näytteistä tulos sisälsi vain jotain muuta tai joitain 

muita psykoaktiivisia aineita.  
 

Tutkimukseen tuli huhtikuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana 180 näytettä. Niistä 

tulos oli haettu 1.2.2023 mennessä 54 näytteestä. Tulevissa tieteellisissä 

julkaisuissa käsitellään myös tuloksen hakeneiden ihmisten arvioita siitä, kuinka 

tuloksen kuuleminen ja sen käyttöön liittyvistä riskeistä keskusteleminen olisi 

vaikuttanut aineen käyttöön. 

 

 
 

Tutkimuksen aikana saamme lisää tietoa, millaiset jäämät soveltuvat 

tutkimukseen. Otimme vastaan esimerkiksi tyhjiä lääkeliuskoja, mutta ainakin 

yhteen sellaiseen näytteeseen on todennäköisesti päässyt muuta ainetta. Sen 

sijaan klikkikupit ja filtterit vaikuttaisivat soveltuvan hyvin jäämiksi, kunhan 

pystytään varmistamaan näytteentuojalta, että niitä ei ole käytetty useasti tai 

useampaa ainetta kerrallaan. Joka tapauksessa tutkimusasetelmaan liittyvien 

epävarmuuksien vuoksi tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. 

 

2. Jäämänäyteanalyysissa voi olla potentiaalia tunnistaa uusia aineita ja 

tarkentaa muista lähteistä saatavaa tietoa 

Kun ainetunnistus suoraan huumausaineista ei ole mahdollista, niin 

jäämänäyteanalyysissa voi olla potentiaalia vaarallisten erien tunnistamisessa ja 

muualta saatavan huumetiedon täydentämisessä. 

 

Esimerkiksi yhdestä amfetamiinina myydystä näytteestä löytyi hyönteismyrkkynä 

tyypillisesti käytettävää metomyyliä. Tämän tuloksen osalta jouduttiin tekemään 

harkintaa, olisiko tarve laajempaan tiedottamiseen. Metomyyli ei ole tyypillinen 

löydös huumausaineina myydyissä aineissa, mutta tiedossa on yksi tapaus 

 

Kadulta labraan -tutkimus pähkinänkuoressa 
  

- Näytteitä voi tuoda kuuteen keruupisteeseen eri puolille Helsinkiä, josta ne haetaan noin 

kerran kuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikön laboratorioon 

analysoitavaksi. 

- Näytteitä kerätään huhtikuu 2022 – huhtikuu 2024 välisenä aikana. 

- Analysointiin käytettiin nestekromatografi-massaspektrometriaa (UHPLC-MS/MS ja UHPLC-

HR-TOF-MS) ja tarvittaessa kaasukromatografi-massaspektrometriaa (GC-MS). 

- Uusien tulosten saapuessa niistä ilmoitetaan some-kanavissa ja verkkosivuillamme 

(https://www.vinkki.info/kadultalabraan2). 

- Analyysissa etsitään vain psykoaktiivisesti vaikuttavia aineita, mutta usein analyysissa 

tunnistetaan myös yleisimpiä jatkeaineita, vaikkei niillä olisi päihdyttäviä vaikutuksia. 

- Useita psykoaktiivisia aineita sisältävien näytteiden osalta määritykset tehdään osin 

määrällisinä: seoksesta tunnistettiin erikseen päälöydökset ja niiden keskinäinen järjestys 

pyritään määrittämään. 

- Lisäksi analyysissa tunnistetaan sivulöydökset, joiden merkitys seoksessa on vähäinen. Niitä 

ei ole eritelty tässä katsauksessa. 

- Katsauksien lisäksi tuloksia tullaan raportoimaan tieteellisissä artikkeleissa, joissa 

analysoidaan syvemmin mm. erilaisten ryhmien tavoittamista ja näytteidentuojien arvioita 

tuloksen kuulemisen merkityksestä heidän käyttötapoihinsa. 

- Jäämänäytteiden keruu on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jonka tarkoituksena on 

kehittää menetelmiä epätyypillisten huume-erien havaitsemiseksi ja niistä tiedottamiseksi. 

https://www.vinkki.info/kadultalabraan2
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Suurin osa tuoduista näytteistä oli myyty amfetamiinina, 

kokaiinina, alpratsolaamina tai MDMA:na  
 

Yleisimmin tutkimukseen jätetyt jäämät oli myyty amfetamiinina (n=25), 

kokaiinina (n=15), alpratsolaamina (n=11) ja MDMA:na (n=11). Kuvaamme 

yleiskatsauksen jälkeen yksilöidymmin näihin näytteisiin liittyviä tuloksia. Noin 

puolet jäämistä oli hankittu viikon sisällä, mutta mukana oli myös 16 jäämää, 

joiden hankkimisesta oli yli kuukausi. Vanhimmat jäämät oli hankittu useita vuosia 

takaperin. Hieman yli kolmasosassa näytteistä laboratoriotutkimuksissa löytyi vain 

sitä psykoaktiivista ainetta, jona jäämä oli myyty. Tulokset poikkesivat eri aineina 

myytyjen jäämänäytteiden kohdalla toisistaan siinä, kuinka usein myyntihetkellä 

väitetty sisältö vastasi laboratoriolöydöksiä. 

 

Taulukko 1. Tieto ainejäämän laboratoriotuloksen vastaavuudesta siihen, minä aineena jäämä 

oli alun perin ostettu/saatu. Tulokset vain näytteistä, joita tuotiin useampia kuin yksi ja joiden 

osalta oli selvää minä aineena ne oli myyty (n=91). 
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MYYDYSTÄ SISÄLLÖSTÄ POIKKEAVAT LÖYDÖKSET1 

AMFETAMIINI 
 
 
 
 
 
  

25 1 20 3 1 amfetamiini+DPIA+kokaiini, amfetamiini+DPIA, 
amfetamiini+kofeiini+DPIA+formetoreksi, DPIA+amfetamiini+kokaiini, 
fenetyyliamiini+DPIA+amfetamiini+kofeiini, kofeiini+amfetamiini+DPIA (3 
näytteessä), kofeiini+amfetamiini+DPIA+fenetyyliamiini, 
kofeiini+amfetamiini+fenetyyliamiini, kofeiini+amfetamiini (6), 
kofeiini+DPIA+amfetamiini, kofeiini+fenetyyliamiini+amfetamiini+DPIA, 
kofeiini+testosteroni/epitestosteroni+amfetamiini+DPIA, kofeiini, MDMA, 
metamfetamiini, midatsolaami+alfa-PhiP+buprenorfiini+naloksoni  

KOKAIINI 15 6 7 2 0 kofeiini+amfetamiini+DPIA, kofeiini+amfetamiini, 
kokaiini+fenasetiini+levamisoli, kokaiini+fenasetiini, kokaiini+levamisoli(4), 
MDMA+kokaiini 

ALPRATSOLAAMI 11 10 1 0 0 alpratsolaami+metyylifenidaatti 

MDMA 
  

11 7 2 2 0 MDMA+DMT, MDMA+mefedroni, amfetamiini+metamfetamiini+DPIA, 
kofeiini+amfetamiini 

“AMFETAMIINI/ 
METAMFETAMIINI”  

6 1 4 1 0 kofeiini, kofeiini+amfetamiini+DPIA+parasetamoli, 
alpratsolaami+kofeiini+amfetamiini+buprenorfiini, 
kofeiini+DPIA+amfetamiini (2) 

KETAMIINI 5 3 1 0 1 ketamiini+amfetamiini 

KLONATSEPAAMI 4 4 0 0 0  

LSD 3 3 0 0 0  

MIDATSOLAAMI 3 3 0 0 0  

KANNABIS 2 0 2 0 0 THC+nikotiini+CBN, alfa-PHiP+THC 

METAMFETAMIINI 2 0 0 2 0 kofeiini+MDMA, kofeiini+DPIA+amfetamiini 

MDPV 2 0 0 2 0 alfa-PHiP (2) 

GBL (LAKKA) 2 2 0 0 0  

1 Poikkeavat löydökset on lueteltu järjestyksessä, jossa ensimmäisenä ilmoitettua ainetta on eniten ja viimeisenä ilmoitettua 
vähiten. 
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Ainekohtaisia tuloksia: 
Amfetamiini 

Kuten edellisessä väliraportissa, myös toisen väliraportin aikana tutkimukseen 

tuotiin eniten jäämiä, jotka oli myyty amfetamiinina (yhteensä 25 näytettä). Vain 

yksi amfetamiininäyte sisälsi pelkästään amfetamiinia. Kolmesta amfetamiinina 

myydystä näytteessä löytyi vain jotain muuta psykoaktiivista ainetta. Suurin osa 

amfetamiinina tuoduista näytteistä sisälsi seoksen, jossa oli amfetamiinia sekä 

yhtä tai useampaa muuta psykoaktiivista ainetta. Seoksista löydettyjä muita 

aineita olivat amfetamiinin valmistuksessa syntyvät epäpuhtaudet (DPIA, 

formetoreksi, fenetyyliamiini) ja muut stimulantit. Lisäksi yhdessä näytteessä 

löytyi hormonituotetta (testosteroni/epitestosteroni). Yhdestä amfetamiinina 

myydystä näytteestä ei löytynyt mitään psykoaktiivisesti vaikuttavaa ainetta. 

 

Kokaiini 

Toiseksi eniten (15 kpl) tällä tarkastelujaksolla tutkimukseen tuotiin näytteitä, 

jotka oli myyty kokaiinina. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla kokaiinina myytyjä 

näytteitä tuotiin vain kaksi kappaletta. Kokaiininkäytön yleistyminen 

pääkaupunkiseudulla on näkynyt esimerkiksi jätevesitutkimuksista. Kolmessa 

viidesosassa näytteistä löytyi myös muita aineita. Nämä muut aineet olivat muita 

stimulantteja (amfetamiini, DPIA, kofeiini, MDMA) tai kokaiinille yleisiä 

jatkeaineita (fenasetiini, levamisoli). Lisäksi kahdesta näytteestä löytyi pelkästään 

muita psykoaktiivisia aineita. Vertailun vuoksi vuonna 2021 Alankomaiden 

ainetunnistukseen tuotiin noin 800 kokaiininäytettä. Noin 60 % näytteistä sisälsi 

vain kokaiinia. Vähintään 30 % näytteistä sisälsi kokaiinin lisäksi jatkeaineita, 

joista tyypillisiä olivat levamisoli, kofeiini ja fenasetiini. 

 

Alpratsolaami 

Tarkastelujaksolla tutkimukseen tuotiin alpratsolaamina (Ksalol-tuotemerkki) 

myytyjä tabletteja yhteensä 11 kappaletta. Kuten edellisessä katsauksessa, 

tälläkin kertaa laboratorioanalyysissa näytteistä löytyi pääasiassa alpratsolaamia. 

Yhdestä näytteestä löytyi alpratsolaamin ja metyylifenidaattin seosta, mutta tässä 

näytteessä näytemuotona oli lääkelevy, joidenka vastaanottamisesta sittemmin 

luovuttiin tulkintaepäselvyyksien vuoksi. 

 

MDMA/Ekstaasi   

Tutkimukseen tuotiin myös 11 näytettä, jotka oli myyty MDMA:na tai ekstaasina 

(yleinen nimitys MDMA-tableteille). Suurin osa (7 näytettä) sisälsi ainoana 

psykoaktiivisena aineena MDMA:ta. Kahdesta näytteestä löytyi MDMA:n lisäksi 

muuta psykoaktiivista ainetta ja kahdesta vain muita psykoaktiivisia aineita. 
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PV (katinonistimulantit) 

Erilaisia katinonistimulantteina tuotuja näytteitä tuotiin yhteensä 12 kpl. Näistä 5 

tuotiin nimellä PV ja ne olivat kaikki erilaisia stimulanttiseoksia, jotka sisälsivät 

katinoneja alfa-PHiP ja alfa-PVP paitsi yksi näyte oli pelkästään buprenorfiinia. 

Yhdessä näytteessä oli näiden molempien lisäksi myös fluorimetamfetamiinia (2-

FMA/3-FMA/4-FMA). 3 näytettä tuotiin niin, että sisällöksi arveltiin PV tai 

amfetamiini. Tällöin laboratoriotulos oli joko alfa-PHiP tai metamfetamiini. Kaksi 

näytettä tuotiin MDPV:nä ja yksi PHP-nimellä ja näissä tapauksissa sisältö oli alfa-

PHiP. Yksi näyte tuotiin nimellä Alfa-PVT ja tällöin näytteessä oli alfa-PHiP:n ja 

alfa-PVP:n lisäksi N-etyylipentedronia. Täten kaikki katinoineina tuodut näytteet 

sisälsivät alfa-PHiP:tä, paitsi yksi näyte, jossa oli vain metamfetamiinia. Alfa-PHiP 

oli yleisin havaittu katinoni myös Helsingissä vuoden 2022 syksyllä tehdyssä 

THL:n ruiskuhuumejäämätutkimuksessa. 

 

Jäämiä tuotiin tutkimukseen aiempaa enemmän 
Näytemäärä nousi edelliseen raporttiin verrattuna merkittävästi. Näytemäärien 

kasvua selittää se, että keruupaikkojen henkilökuntaa koulutettiin syksyn 2022 

aikana keräämään näytteitä itse, mikä mahdollisti näytteiden tuomisen 

keruupisteiden aukioloaikana eikä vain tiettynä viikonpäivänä. Koska näytteiden 

kokonaismäärä on rahoituksellisista syistä rajattu ja tarkoituksena on kerätä 

jäämiä kahden vuoden aikavälillä, kerralla tuotavien näytteiden määrää rajoitettiin 

vuodenvaihteessa kolmeen. 

  

Yhteensä 66 eri henkilöä toi näytteitä tutkimukseen aikavälillä 13.9.2022-

11.1.2023. Vajaa kolmannes näytteistä tuotiin jonkun toisen puolesta. 

Suurimmassa osassa henkilö ei ollut kuvaillut tarkemmin kenen puolesta toi 

näytteen, mutta harvojen kuvausten perusteella näytteitä toivat ainakin kaverit, 

päihdetyöntekijät ja vertaiset. 

  

Noin kaksi viidesosaa henkilöistä, jotka toivat itselleen hankitun näytteen, eivät 

olleet koskaan elämässään käyttäneet päihdepalveluita. Tutkimus vaikuttaisikin 

tavoittavan hyvin myös ihmisiä, jotka eivät ole tarvinneet tai hakeutuneet 

päihdepalveluihin. Ihmiset, jotka eivät olleet käyttäneet päihdepalveluita toivat 

useammin monta näytettä kerralla (keskimäärin 2,4 näytettä vs. 1,5 näytettä).  

  

Kolme neljästä ihmisestä, jotka toivat itselleen hankkimansa näytteen, olivat 

miehiä. Hieman yli puolet oli iältään 31-45 -vuotiaita. Alle 30-vuotiaita oli noin 

neljäsosa. Kolme viidesosaa näytteentuojista oli työttömiä ja viidesosa töissä. 

Puolet tuojista oli suorittanut toisen asteen tutkinnon tai jonkin sitä korkeamman 

koulutuksen. 
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