Uutiskolumni Iltasanomista koottu, Jyrki Järvilehdon viime kesänä sattuneen onnettomuuden oikeuskäsittely,
ja siihen liittyvine tapahtumineen.

Professori ällistyi Järvilehdon tuomiosta: "Tämä on lajissaan pahimpia
rikoksia"
Julkaistu: 14.12.2011 18:04

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on hämmästynyt Jyrki
Järvilehdon saamasta tuomiosta.
Lehto sai 2 vuoden ja 4 kuukauden ehdottoman vankeustuomion.
Hänen mukaansa voisi olla hyvä, että tuomion pituutta puntaroisi myös hovioikeus.
Hänen mielestään syyttäjän viiden vuoden rangaistusvaatimus ei ollut jutussa perusteeton, kun syyte
koski törkeätä kuolemantuottamusta.
- En pitäisi tuomiota mitenkään ankarana teon kuvaukseen nähden. Oma arvioni oli kolme tai neljä
vuotta, kertoo Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä Tolvanen.
Tolvanen myös ihmettelee oikeuden näkemystä, ettei Järvilehdon teko ollut tahallinen.
- Ei noin huomattavaa ylinopeutta kukaan voi vahingossa ajaa. Vain kuolemantuottamuksen osalta
teko ei ollut tahallinen.
Muuten Tolvanen pitää oikeuden ratkaisua hyvin perusteltuna. Oikeuden mukaan veneen nopeus
onnettomuushetkellä oli ainakin 79
kilometriä tunnissa, kun onnettomuuspaikan nopeusrajoitus oli viisi
kilometriä tunnissa. Lisäksi venettä oli ajettu samaa ylinopeutta myös menomatkalla.
- En tunne toista yhtä törkeää vesiliikennerikosta ainakaan viimeisten 20 vuoden ajalta. Sanoisin, että
tämä on lajissaan pahimpia, luonnehtii Tolvanen.
Järvilehdon veren alkoholipitoisuus oli yli 2,5 promillea.
Järvilehto on kiistänyt koko ajan, että hän oli onnettomuushetkellä veneenkuljettaja.
Oikeus kuitenkin uskoi enemmän lääketieteelliseen ja tekniseen näyttöön. Järvilehdon vammat sopivat
esimerkiksi rattiin törmäämiseen. Järvilehdon lausuntoja ja etenkin hänen muistamattomuuttaan epäili
oikeudessa oikeuspsykiatri Hannu Lauerma.
Tolvasen mukaan oikeuden on tapauskohtaisesti harkittava, millaisen arvon se vastaajan kiistämiselle
laittaa.
- Oikeus arvioi sitä aina tapauskohtaisesti. Tässä on katsottu, että näyttö kokonaisuudessaan oli
sellainen, että voitiin katsoa Järvilehdon olleen kuljettaja.
Tolvanen ei sen sijaan pidä poikkeuksellisena sitä, ettei oikeus määrännyt Järvilehtoa vangittavaksi, vaikka
syyttäjä sitä vaati ja tuomio oli yli kaksi vuotta. - Siinä ei ole mitään poikkeuksellisesta, ettei vangittu,
päinvastoin. Ei sitä kovinkaan usein vangita näissä yli kahdenkaan vuoden tapauksissa. Tässä ei ole
varmaan paon vaaraa.
Oikeus piti välitöntä vangitsemista kohtuuttomana, sillä Järvilehdolla ei ollut rikoksia tilillään.
Vankeustuomion lisäksi Järvilehto tuomittiin myös maksamaan korvauksia kuolleen omaisille.
STT

Oikeuspsykiatri: Järvilehdon muistinmenetys ei uskottava
Julkaistu: 23.11.2011 14:06

Todistajana kuultu psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerma piti
epäuskottavana Jyrki Järvilehdon esitutkinnan aikaista muistinmenetystä.
Ensimmäisessä kuulustelussa kaksi viikkoa turman jälkeen Jyrki Järvilehto muisti tarkoin veneellä
tehdyn menomatkan Tammisaareen ravintolaan. Toisessa kuulustelussa hän ei enää näitä edeltäviä
tapahtumia muistanut.
- Ensimmäisen kuulustelun jälkeen ei ole ollut elimellistä traumaa tai muutakaan yllättävää, joka olisi
voinut pyyhkiä mielikuvat. Tämä herättää voimakkaan vaikutelman, että on ollut tarkoitushakoinen
pyrkimys, Hannu Lauerma sanoi.
Lauerman mukaan välittömästi onnettomuuden jälkeisessä sekavassa tilassa muistijälkiä on voinut
hyvinkin kadota, mutta ensimmäisen kuulustelun yksityiskohtainen kuvaus kerrottiin kaksi viikkoa
turman jälkeen.
Rami Mäkinen, Tammisaari

Jyrki Järvilehdon veneturman oikeuskäsittely jatkui Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeudessa Tammisaaressa.

Lääkärit: Järvilehto todennäköisemmin turmaveneen kuljettaja
Julkaistu: 23.11.2011 12:16, päivitetty: 23.11.2011 12:30

Jyrki Järvilehdon ja onnettomuuden kuolonuhrin tutkineet lääkärit eivät pysty
varmuudella sanomaan, kumpi miehistä oli turmaveneen kuljettaja ja kumpi
matkustaja.
He pitävät kuitenkin todennäköisempänä syytteen mukaista vaihtoehtoa.
- En voi sataprosenttisesti sanoa, mutta pidän todennäköisempänä, että Järvilehto oli kuljettajan
puolella, Järvilehtoa turman jälkeen hoitanut erikoislääkäri Lauri Handolin sanoi.
Hänen mukaansa Järvilehdolla oli sisäisiä ruhjeita, jollaisia tieliikenneonnettomuuksissa nähdään
tyypillisesti ratin aiheuttamina.
Ranteen värttinäluun tyyppimurtuma taas puhuu Handolinin mielestä sitä vastaan, että Järvilehto olisi
nukkunut veneessä.
Tällainen murtuma syntyy tyypillisesti suojarefleksistä, kun ihminen näkee iskun tulevan ja yrittää suojata
itseään kädellään.
Vainajan ruumiinavauksen tehnyt oikeuslääkäri Philippe Lunetta puolestaan kertoi, että jotkut vammat
viittasivat uhrin istuneen todennäköisesti matkustajan puolella venettä.
Nämä olivat vatsan sirppimäinen ihovamma, otsan haava ja vasemman käden pienet haavat.
- Suurin osa vammoista on voinut syntyä yhtä hyvin joko kuljettajan tai matkustajan puolella. On vain
nämä kolme vammaa, jotka auttavat erottamaan kummalla puolella hän on ehkä ollut, Lunetta sanoi.
Molemmat lääkärit olivat esitutkinnassa syyttäjän pyynnöstä tutustuneet
myös turmaveneeseen, jota poliisi on säilyttänyt Karjaalla.
Rami Mäkinen

Jyrki Järvilehto ja vaimo Satu oikeudessa keskiviikkona.

Peter Jansson

Järvilehto saapui oikeuteen käsi kädessä vaimonsa kanssa
Julkaistu: 23.11.2011 09:39

Jyrki Järvilehto saapui Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen keskiviikkona aamuyhdeksän jälkeen.
Hän käveli paikalle käsi kädessä Satu-vaimonsa kanssa
Ex-formulakuljettaja vastaa raskaisiin syytteisiin, jotka liittyvät hänen ystävänsä kuolemaan
johtaneeseen veneonnettomuuteen Tammisaaressa kesäkuussa 2010.
Oikeudessa kuullaan keskiviikkona mm. lääkäreitä, jotka tutkivat onnettomuuden jälkeen
Järvilehdon ja turman kuolonuhrin vammat.
Järvilehdon mainitsemasta yllätystodistajasta ei vielä aamulla ollut oikeudessa tietoa.
Rami Mäkinen

Jyrki Järvilehdon vaimo on yksi keskiviikon kahdeksasta todistajasta.

Järvilehdon vaimo oikeudessa: En missään nimessä ole sanonut niin
Julkaistu: 23.11.2011 10:57, päivitetty: 23.11.2011 11:57

Jyrki Järvilehdon vaimo Satu Järvilehto kiisti oikeudessa jyrkästi, että olisi
epäillyt miestänsä ääneen turmaveneen kuljettajaksi.
Onnettomuudessa kuolleen miehen leski oli väittänyt tiistaina käräjillä Satu
Järvilehdon sanoneen miehestään "nyt se paska valehtelee".
- En missään nimessä (ole sanonut niin). En silloin sen vuorokauden aikana, enkä tämän vuoden aikana,
Satu Järvilehto sanoi.
Hän sanoi, että he ovat vainajan lesken kanssa yhä ystäviä. Hän sanoi kuitenkin joutuneensa
todistajaksi tämän esittämän väitteen takia.
- Oli pakko tulla, kun suuhuni on laitettu tuollaisia sanoja.
Satu Järvilehto sanoi pitäneensä tuoreeltaan itsestään selvänä, että vainaja ajoi venettä, koska näin oli
ollut aiemmillakin vastaavilla reissuilla. Hänen
mukaansa tämä oli ollut itsestäänselvyys tuolloin myös leskelle.

Jyrki Järvilehdon vaimo kiistää jyrkästi lesken väitteet.

Järvilehdon toiminta heti onnettomuuden jälkeen epäilytti
Julkaistu: 23.11.2011 15:14

Jyrki Järvilehdon heti onnettomuuden jälkeen tavannut poliisimies kertoi
oikeudessa, millainen mielikuva hänelle jäi puhuttelusta.
- Meille molemmille - minulle ja partiokaverilleni - jäi mielikuva, ettei Järvilehto kyllä kertonut kaikkea, mitä tiesi,
vanhempi konstaapeli sanoi.
Konstaapelin mukaan Järvilehto sanoi heti ensimmäiseksi, ettei ajanut venettä. Sitten hän sanoi, että veneessä oli viisi tai
kuusi henkilöä, muttei tiennyt keitä.
Sitten Järvilehto vähensi veneessä olleiden määrän kolmeen tai neljään. Vasta myöhemmin ambulanssista kantautui
oikea tieto: kaksi.
Toinen konstaapeli tapasi Järvilehdon vähän myöhemmin Tammisaaren terveyskeskuksessa. Myös hänelle
Järvilehto puhui vaihtelevasti matkustajamäärästä ja sanoi, ettei hän ainakaan kuljettanut venettä.

Rami Mäkinen

"Nyt se paska valehtelee!" - raju väite Järvilehdon vaimon reaktiosta
Julkaistu: 22.11.2011 14:19, päivitetty: 22.11.2011 15:19

Jyrki Järvilehdon veneturmaa koskevassa oikeudenkäynnissä tiistaina
Tammisaaressa kuultiin turmassa kuolleen miehen leskeä, joka kuvaili turmapäivän
tapahtumia.
Hän kertoi myös onnettomuuden jälkeisestä keskustelusta, jonka Järvilehto ja hänen vaimonsa kävivät
aamulla puhelimessa. Järvilehto oli puhelun aikana kertonut, että hänen ystävänsä oli ajanut venettä.
– Nyt se paska valehtelee, leski kertoi Järvilehdon vaimon sanoneen hänelle. Leski pariin otteeseen murtui
puhuessaan koska oli niin liikuttunut.
Järvilehdon mökillä mukana olivat myös vieraspariskunnan lapset. Illalla
koko porukka oli yrittänyt mennä jäätelölle, mutta paikka oli ollut kiinni. Tuntia myöhemmin Järvilehto ja
kaveri lähtivät kohtalokkaalle baarireissulle.
Leski sanoi, että heidän piti lähteä alun pitäen nelistään, mutta miehet päättivätkin lähteä
kahdestaan.
Syyttäjän mukaan Järvilehto ohjasi onnettomuusvenettä humalassa ja reipasta ylinopeutta.
Veneturma sattui viime vuoden heinäkuussa Raaseporissa Jomalvikin kanavassa. Kanava on 450
metriä pitkä ja kahdeksan metriä leveä.
Syyttäjä vaatii Järvilehdolle ehdotonta vankeutta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta.
Onnettomuudessa kuoli hänen ystävänsä. Myös Järvilehto loukkaantui turmassa.
Johannes Kotkavirta

Syyttäjä pettyi: Järvilehdolla "liian kylmä" - ei palannut turmapaikalle
Julkaistu: 22.11.2011 07:10, päivitetty: 22.11.2011 15:57

Entisen kilpa-ajajan Jyrki Järvilehdon, 45, veneturman käsittelyssä siirryttiin
tiistai-iltapäivänä turmapaikalle.
Oikeudenkäynti alkoi noin kello 9.50 parikymmentä minuuttia myöhässä. Järvilehto kieltäytyi
haastatteluista saapuessaan istuntosaliin.
Järvilehtoa odottaa syyte ystävänsä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Syyteryppääseen tulee
muitakin vakavia lainkohtia, mm. ruorijuopumus.
Syyttäjän mukaan Järvilehto oli juuri ennen veneturman sattumista vähintään 2,53 promillen
humalassa, ja veneen nopeus oli rajoitukseen nähden hurja. Aiheesta lisää täällä.
Järvilehto totesi IS:lle lyhyesti aloittavansa kolmipäiväisen oikeudenkäynnin raskain mielin.
Järvilehto kuunteli syytteet tyynenä, mutta pyyhki silloin tällöin silmänurkkiaan kuullessaan
syytteet ystävänsä kuolemasta.
- En ole kuljettanut moottorivenettä lainkaan. Kiistän kaikki syytteet, Järvilehto kiisti asianajansa
suulla.
- Joku muu kuljetti venettä, sanoi asianajaja Juhani Ripatti.
Syyttäjän mukaan turmayönä miehet saapuivat rantaan taksilla, josta matka jatkui veneellä kello 2.26
kohti Järvilehdon mökkiä.
Syyttäjän mukaan veneen karttaplotterin tiedot osoittavat veneen liikkuneen turmahetkellä 86 kilometrin
tuntinopeutta. Rajoitus on 5 km/t.
Tietojen mukaan nopeus oli todella kova jo satamasta lähdettäessä, ja pysyi suunnilleen samana koko
matkan ajan.
Järvilehdon puolustuksen mukaan kyseinen vene ei edes kulje niin kovaa. Syyttäjän mukaan keskeinen
näyttö käsittelyssä on veneessä olleiden
vammat ja niiden vertautuminen veneen rakenteisiin turmassa syntyneisiin
vaurioihin. Vammoista on tarkoitus kuulla oikeuslääkäreitä.
Veneturmassa kesällä 2010 surmansa saaneen miehen vaimo, jolla on kolme alaikäistä lasta, vaatii IS:n
tietojen mukaan merkittäviä korvauksia. Kyse on elatusavuista.
Vahingonkorvausasiat käsitellään vasta istunnon kolmantena päivänä perjantaina.
Oikeus jalkautui turmapaikalle
Tiistaina oikeus myös tutki turmapaikkaa eli Jomalvikin kapeaa kanavaa paikan päällä,
Rajavartiolaitoksen veneillä.
Kello 13.30:n jälkeen selvisi, että Järvilehto ei osallistu iltapäivällä alkavaan katselmukseen. Hänen
asianajajansa perusteli asiaa toteamalla, että ulkona on "niin kylmä".
Syyttäjä oli pettynyt Järvilehdon ratkaisuun.
Katselmukseen osallistuivat syyttäjä omassa veneessään ja oikeuden edustajat omassa veneessään.
Oikeudenkäynti jatkuu käräjätalolla keskiviikkoaamuna.

Järvilehto ei osallistunut iltapäivän katselmukseen.

Järvilehtoa syytetään kuolemantuottamuksesta.

Järvilehto kuunteli syytteet tyynenä, mutta pyyhki silloin tällöin silmänurkkiaan kuullessaan syytteet ystävänsä kuolemasta.
KUVAT: Peter Jansson Teksti: Hannes Markkula, Johannes Kotkavirta

Todistaja Järvilehto-käräjillä: Vamma ei sopinut kuljettajan puolella
Julkaistu: 23.11.2011 10:46

Keskiviikon ensimmäisenä todistajana kuultiin poliisin teknistä tutkijaa, jonka
mukaan onnettomuudessa kuolleen Jyrki Järvilehdon ystävän vammat eivät näyttäisi
sopivan veneen kuljettajan puolen rakenteisiin.
Vainajalla todettiin ruumiinavauksessa vatsan oikealla puolella kaareva sirppimäinen vamma, joka
syntyi törmäyksessä.
Poliisi kokosi esitutkinnassa törmäysveneen mahdollisimman ehjäksi.
Tutkijan mukaan vamma ei sopinut kaarevuutensa puolesta esimerkiksi ratin aiheuttamaksi.
- Vamma sopii erinomaisesti vasemman pulpetin vasempaan kulmaan, rikosylikonstaapeli sanoi.
Poliisi vertaili vammaa myös vastaavan ehjän veneen rakenteisiin. Ehjässä veneessä kyseinen vasen
kulma oli kaarevuudeltaan hieman jyrkempi kuin vamman reuna.
Rikosylikonstaapelin mielestä tämä selittyy sillä, että törmäyksessä kulman pintarakenne murtui, jolloin
vamma saattoi aiheutua törmäyksestä alla olevaan runkorakenteeseen.
Jyrki Järvilehdon puolustus kyseenalaisti rikosylikonstaapelin näkemyksen. Vamma sopii muotonsa
puolesta myös kuljettajan pulpetin vasemman reunan aiheuttamaksi. Todistajan mielestä tiellä ollut ratti
olisi kuitenkin estänyt siihen kohtaan törmäämisen.
- Meidän tutkimuksemme perusteella katsoisin, että vainaja oli veneessä vasemmalla puolella, istuvassa
asennossa kenties, rikosylikonstaapeli sanoi.
Rami Mäkinen, Tammisaari

- Meidän tutkimuksemme perusteella katsoisin, että vainaja oli veneessä vasemmalla puolella, istuvassa asennossa kenties,
rikosylikonstaapeli sanoi.

Tänään on Järvilehdon tuomiopäivä! - Syyttäjä vaatii 5 vuotta
ehdotonta vankeutta
Julkaistu: 14.12.2011 06:34

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta on tänään tulossa ratkaisu
Jyrki Järvilehdon veneturmasta.
Viime vuoden kesäkuussa sattuneessa onnettomuudessa Raaseporin
Tammisaaressa kuoli Järvilehdon ystävä.
Syyttäjän mukaan Järvilehto ajoi onnettomuusvenettä. Syyttäjä vaatii entiselle formulakuskille viiden
vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta sekä
vesiliikennejuopumuksesta.
Järvilehto puolestaan kiistää olleensa turmaveneen kuljettaja. Hänen mukaansa kuljettajana oli
hänen turmassa kuollut ystävänsä.
STT

Jyrki Järvilehdolle vankeutta veneturmasta
Julkaistu: 14.12.2011 15:02, päivitetty: 14.12.2011 15:24

Tv-kommentaattori ja entinen formulakuljettaja Jyrki Järvilehto tuomittiin käräjäoikeudessa 2 vuoden ja 4
kuukauden ehdottomaan vankeuteen vuoden takaisesta veneonnettomuudesta.
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Järvilehdon törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta,
törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vesiliikennejuopumuksesta.
Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että Järvilehto kuljetti venettä, kun se törmäsi sillanpieleen Jomalvikin
kanavassa Tammisaaressa kesäkuussa
2010.
Ylinopeutta oli hurjasti, ja Järvilehto yli 2,5 promillen humalassa. Käräjäoikeuden mukaan veneen nopeus
oli ainakin 79 kilometriä tunnissa,
vaikka paikalla vallitsee 5 km/t nopeusrajoitus.
Onnettomuudessa kuoli Järvilehdon pitkäaikainen ystävä, 42-vuotias mies.
Järvilehto itse loukkaantui. Esitutkinnassa ja oikeudessa hän sanoi, ettei muista onnettomuutta.
Käräjäoikeus piti lääketieteellistä ja teknistä näyttöä ratkaisevana sen osoittamisessa, että Järvilehto
oli veneen kuljettaja.
Kuolonuhrin vammat sopivat mitä todennäköisimmin yhteen sen kanssa, että hän oli matkustaja eikä
kuljettaja.
Lisäksi Järvilehdon vammat sopivat uhria paremmin rattiin iskeytymiseen. Järvilehto määrättiin muun
ohella maksamaan uhrin leskelle ja kolmelle
alaikäiselle lapselle korvauksia hautauskuluista, kärsimyksestä.
Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan uhrin lapsille elatusapua.

Järvilehto vapaalla jalalla mahdolliseen hovioikeuskäsittelyyn asti
Julkaistu: 14.12.2011 15:19, päivitetty: 14.12.2011 16:04

Entinen formulakuljettaja Jyrki Järvilehto on tuomittu ehdottomaan
vankeuteen veneturmasta.
Järvilehto ei joudu heti vankilaan, sillä käräjäoikeus ei määrännyt häntä vangittavaksi.
Näin ollen hän saa olla vapaalla jalalla jutun mahdolliseen hovioikeuskäsittelyyn asti.
Kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdoton tuomio tuli törkeästä liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja vesiliikennejuopumuksesta.
Rami Mäkinen

Jyrki Järvilehto valittaa hovioikeuteen
Julkaistu: 14.12.2011 16:17

Entinen formulakuljettaja Jyrki Järvilehto ei tyydy käräjäoikeuden
vankeustuomioon veneturmasta.
Miehen asianajaja Juhani Ripatti sanoo, että puolustus valittaa tuomiosta hovioikeuteen.
Järvilehto tuomittiin tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kahden vuoden ja neljän kuukauden
ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Tuomio tuli muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Käräjäoikeus katsoi, että Jyrki Järvilehto
kuljetti turmavenettä ja aiheutti
ystävänsä kuoleman.
Järvilehto on kiistänyt ajaneensa venettä.
STT

Tähän päivitetään lisää uutistapahtumia aiheesta kun niitä ilmestyy.

