
Ke shiolutb aarin s o siaalinen ilmapüri

Leena Keinänen

Tässä artikkelissa tarkastellaan keskiolut-
baaria kanta-asiakaskunnan yhtenä keskeisim-
pänä elämänympäristönä ja niitä sosiaalisia
merkityksiä, joita keskiolutbaarilla on kanra-
asiakaskunnalleen.

Suomalainen keskiolutbaari leimautuu sel-
västi kotialuebaariksi, kun nojaudutaan Sherri
Cavanin (1966, l5) tekemään luokitteluun San
Franciscon baareista. Tyypillistä kotialuebaa-
reille on, että niiden asiakaskunta on mieskes-
keistä, asuu baarin lähistöllä ja kuluttaa siellä
runsaasti aikaansa. Kotialuebaareihin on muo-
dostunut kanta-asiakaspiiri, jonka sosiaalisia
tarpeita ne ensisijaisesti tyydyttävät. Tärkein
asiakaspiiriä yhdistävä tekijä on sama sosiaali-
nen identiteetti.

Suomessa valtakulttuuri suhtautuu kieltei-
sesti keskiolutbaareihin, jotka ovat tyypillisesti
yhteiskunnan vähävaraisen marginaaliväestön
suosimia anniskelupaikkoja. Suomalaisen juo-
matapatutkimuksen mukaan vain 3 7o tutki-
mushenkilöiden haastattelua edeltäneen viikon
alkoholinkäyttökerroista oli tapahtunut keski-
olutbaarissa (Simpura 1985, 89).

Ulkoisilta puitteiltaan keskiolutbaarit ovar
usein pelkistetyn yksinkertaisesti sisustettuja ja
tekevät kuluneen, nuhjuisen vaikutelman. M.
A. Numminen (1986) on kierrellyt eri puolilla
Suomea tutkailemassa keskiolutbaarien ilma-
piirejä. Hänen mukaansa keskiolutbaareissa
tärkeimpiä tunnelmaa luovia tekijöitä ovat vi-
hertävänkellertävät ja rusehtavat värisävvt,
joihin tupakansavu on vuosien myötä luonut
arkaaisen vivahteen, karun askeettinen sisus-
tus, olutkoritornit, puheensorina, kolpakoiden
kilinä, muovikukat sekä olut- ja virvoitusjuo-
mamainokset. I.{ummisen kuvaus suomalaisen
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keskiolutbaarin miljööstä sopii myös tässä vh-
teydessä kuvattavaan Helsingin työväenkau-
punginosassa sijainneeseen keskiolutbaariin,
joka lopetti toimintansa vuoden l9B4 lopussa.

Tämä baari oli nimenomaisesti keskiolut-
baari meluisine, olutta juovine kanta-asiakkai-
neen huolimatta muutamista etupäässä lou-
nasaikana ruokailevista asiakkaista. Baarin
asiakashuiput sijoittuivat viikonloppuihin.ja ti-
lipäivien jälkeisiin arki-iltoihin. Rahatilanne ja
työssäkäynti säätelivät keskiolutbaarin asi-
akasmäärää, kuten lähiöravintolassakin (Sul-
kunen & al. 1985, 252-253).

Ke skiolutbaarin kanta- asiakaskunta

Keskiolutbaarin kanta-asiakaskunta vor-
daan jakaa pääpiirteittäin kolmeen toisistaan
selvästi erottuvaan ryhmään:

l. Lapsuutensa ja nuoruutensa "kulmilla"
viettäneet naimattomat noin 30-vuotiaat mie-
het, jotka ovat tunteneet toisensajo kouluiästä
lähtien. Ryhmään kuului myös muutamia nai-
sia, ennen kaikkea edellisten tyttöystäviä.

2. Maalta Helsinkiin nuoruusvuosinaan
työnhakuun muuttanut, suurin piirtein edelli-
sen ryhmän ikäinen miesryhmä.

3. Sairas- ja työeläkeläiset. Edellisiä ryhmiä
iäkkäämpiä, useimmiten yksin asuvia miehiä
ja naisia, joiden lähes päivittäisenä kohtaus-
paikkana baari oli.

Muusta asiakaskunnasta erottautuivat sel-
vimmin päivisin läheisiltä rakennustyömailta
käyvät rakennusmiehet sekä alle kaksikymppi-
set nuoret, jotka kävivät pelaamassa peliauto-
maateilla.

Noin 3O-vuotiaiden kaupungista kotoisin
olevien baarin miesasiakkaiden elämäntapa oli
erittäin alkoholikeskeinen. Alkoholinkäyttö
liittyi olennaisena osana heidän yhdessäoloon-
sa. Keskiolutbaarin asiakaskunnasta naisia oli
keskimäärin vajaa viidesosa. Baarin alle 30-
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vuotiaat naisasiakkaat olivat vähemmän alko-
holisoituneita kuin vanhemmat miestoverinsa
ja viettivät huomattavasti vähemmän aikaa
keskiolutbaarissa.

Sosiaaliselta asemaltaan ke skiolutbaarin
kanta-asiakas kuului työväestöön, oli työtön tai
eläkeläinen. Kyse oli suhteellisen varattomasta
kansanosasta, joka asui lähellä baaria. Kaikki
baarin kanta-asiakkaat tunsivat toisensa aina-
kin ulkonäöltä ja nimeltä, vaikka sen läheisem-
pää kanssakäymistä ei olisikaan ollut.

K e skiolutb aarin s o siaalinen ilrnapüri

Tuttuun baariin tullessaan asiakkaalla on
jonkinlaiset odotukset baarin ilmapiiristä. Juu-
ri odotukset paikan sosiaalisesta "maailmasta"
ovat Walter B. Clarkin (1979, 14) mukaan
ratkaisevat päätökselle mennä johonkin ni-
menomaiseen baariin, samoin odotukset epä-
muodollisesta, vapaasta käyttäytymisestä, joka
on mahdollista tutussa lähibaarissa (Cavan
1966, B). Lähibaariin mennään ennen kaikkca
rentoutumaan oluttuopin ääreen ja tapaamaan
tuttua ystäväpiiriä.

Samalla kun asiakas menee sisälle johonkin
baariin, hän muuttuu itse osaksi sen sosiaalista
ilmapiiriä. Kun baari tai ravintola myy juoma-
tai ruokailupalveluitaan, se tadoaa asiakkaan
käytettäväksi paikan ulkoiset puirteer, sosiaali-
sen ilmapiirinsä ja mahdollisuuden olla kans-
sakäymisessä muun asiakaskunnan kanssa
(Alasuutari & Siltari 1983, 7l; Sulkunen & al.
1985, 56).

Kun keskiolutbaarin tunnelmaa kuvaillaan
kanta-asiakkaan kokemana, sitä luonnehtivat
parhaiten ilmaisut "tuttuus" ja "kodikkuus".
Tullaan viettämään aikaa turvalliseen paik-
kaan, joka tuntuu ennemminkin kodilta kuin
j ulkiselta anniskelupaikalta.

Mä oon ihmetellyt, mikä sinne oikein vetää. Se on k:ri
siinä kun se on niin tuttu paikka. Jotenkin tuntulr ett('i
meniskään mihinkään baariin vaan semmoiseen tuttuun
paikkaan, missä on kavereita. (Alkoholinkär't<in lopetta-
nut entinen miesasiakas)

Baarin ovella on lappu, jossa lukee, että baari on
suljettu viikoksi kesälomien vuoksi. Kanta-asiakas kuljes-
kelee neuvottomana puistossa. "Mihkä mä nvt sitten
meen?" Toinen kanta-asiakas tulee vastaan ja tokaisee:
"Kyllä tää on vähän liikaa kun viedään olohuone .ja
kaverit samalla kertaa."

Myös Cavanin (1966, 205 & 2l I ) ja Clarkin
(1979, l9) mukaan kanta-asiakkaat kuvailevat
kotialuebaariansa "kodiksi", samoin suoma-
laista ravintolaa nimitetään kanta-asiakaskun-
nan kodiksi (Alasuutari & Siltari 1983, 77;

Juurmaa & Tiihonen 1978, 301).
Lähibaarien tyypillinen piirre onkin, errä

kanta-asiakaskunta kokee paikan ikään kuin
yksityisalueekseen, ilmapiiri on hyvin sisään-
lämpiävä. Ulkopuoliset asiakkaat saatetaan
ääritilanteessa kokea jopa yksityisalueelle tun-
gettelijoiksi, etenkin silloin kun nämä poikke-
avat ulkoiselta olemukseltaan tai käyttävtymi-
seltään selvästi kanta-asiakkaista ja vrittär'ät
kontaktia näiden kanssa. Tämä saattaakin
Clarkin (1979,53) mukaan johtaa siihen, että
lähialuebaari tulee ulkopuolisille asiakkaille
vain pistäytymispaikaksi.

Keskiolutbaariin pyyhältää alkoholin turvottama kes-
ki-ikäinen naishenkilö ja kävelee rvhdikkäästi, mutta her-
mostuneesti edestakaisin baarissa. Hänen kampaa.jalla
muotoiltu hiuslaitteensa on hieman rcpsahtanut eikä
meikkejä ole korjailtu aivan äskettäin, kaiken kruunaa
avoinna oleva kalliin näköinen turkki. Hän huurelee:
"Mä olen entinen diplomaatin rouva, herra jumala, tilat-
kaa mulle nyt taksi!" Kanta-asiakaskunta katsoo nau-
ruun pyrskähdellen rouvan kävelvä. kaksi baarinmvrjää.
joista toinen on tullut keittiöstä varta vasten seuraamaan
tilannetta, nojailee tiskiin huvittuneen näköisinä. Ku-
kaan ei tee elettäkään taksin tilaamiseksi, ennemminkin
rouvan ilmestymistä pidetään hauskana välikohtauksena.
Lopulta rouva huomaa tilanteen toivottomaksi.ja poistuu
baarista tuhahdellen ja niskojaan nakellen.

Tärkein asiakaskuntaa yhdistävä tekijä on
sama sosiaalinen identiteetti, joka määrittelee,
ketkä ovat tervetulleita baariin ja ketkä eivät
(Cavan 1966, 206). Kun kanta-asiakkaalle
baari on kodikas, tuttu.ia turvallinen, saattaa
satunnainen kävijä saada täysin päinvastaisen
kuvan, ilmapiiri koetaan tylyksi, jopa uhkaa-
vaksi.

Keskiolutbaarissa korostetaan asiakaskun-
nan samanarvoisuutta, voimakasta yhteenkuu-
Iuvuutta ja tasa-arvoista ilmapiiriä.

Usein sitä tulee vaan istumaan, ei edes .iuttele kenen-
kään kanssa, sinne voi mennä minkä näköisenä tahansa.
harva siellä arvostelee. (Naisasiakas)

Tuttavapiiri ja ne ihmiset ketä mä arvostan. kenen
kanssa mä yleensä elän, käy siellä niin kuin minäkin, se

on mulle tapaamispaikka. (Miesasiakas)
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Pääasiallisesti keskiolutbaarin kanta-asiak-
kaat kokivat baarin ilmapiirin varauksettoman
myönteiseksi, mutta poikkeuksiakin oli. Kah-
den naisasiakkaan mielipiteet mukailivat en-
nemminkin yleistä valtakulttuurin torjuvaa
suhtautumista keskiolutbaareihin, .joten hei-
dän asennoitumisessaan oli selvää ristiriitai-
suutta. He eivät ainakaan puheissaan hyväksy-
neet sitä juopottelevaa elämäntyyliä, joka epäi-
lemättä oli ominainen keskiolutbaarin useim-
mille asiakkaille.

Mä en viihdy siellä ollenkaan, ei se ole mun paikka.
Kunhan juttelen kavereiden kanssa, sellaista kaljoittelua.

Sen takia pitää ottaa että viittii kuunnella ja katella.
Siis mua etoo, varsinkin ne jutut, niissä ei ole päätä eikä
häntää, en minä niistä tykkää. Oon poikaystävällekin
monta kertaa sanonut, että painu sinä sinne, minä en

lähe. Ois nyt oikein asiaa, sellaista järkevää, mistä vois
keskustella, mutta eihän näillä mitään.

S o siaalinen toiminta keskiolutbaaris s a

Keskiolutbaarissa toiminta keskittyi ennen
kaikkea oluen juontiin ja ystäväpiirin kanssa
seurusteluun. Lähiöravintolassa muodostuivat
niin ikään tärkeimmiksi toiminnoiksi alkoholin
juominen ja puhuminen (Sulkunen & al. 1985,

251). Muista toiminnoista keskiolutbaarissa
voitaisiin luetella baariin tilattujen lehtien lu-
keminen, urheilukilpailujen katsominen
TV:stä ja erilaisilla ajanvieteautomaateilla pe-
laaminen. Kausiluonteisesti innostuttiin pelaa-
maan jopa shakkia, joka vaatii huomattavasti
enemmän keskittymiskykyä kuin muut baaris-
sa pelatut pelit.

Kaupunkilaisille noin 30-vuotiaille naimat-
tomille miehille baarin ihmissuhteet olivat
muodostuneet niin tärkeiksi elämän kiintopis-
teiksi, että heidän elämäntapaansa voi kutsua

ryhmäkeskeiseksi. Lähimmät ystävät löytyivät
poikkeuksetta keskiolutbaarista, ja yksinäisille
poikamiehille he korvasivat osaltaan myös per-
hesuhteita. Jos kavereita ei muutamaan päi-
vään nähty, heitä suorastaan kaivattiin.

Mulla on oma toveripiiri ja mä yritän pitää sen, se on
hyvä asia. Mä en halua menettää sitä. Jos mä yht'äkkiä
katoaisin, niin kyllä mua varmaan siellä ihmeteltäs, ihan
tää määrätty porukka. (Kanta-asiakas)

Tärkeä baarissa usein tapaavien miesten

ryhmän ominaisuus oli niin ikään tasavertai-
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suus. Yhtenä tärkeimpänä tasa-arvoisuutta
osoittavana tekijänä oli miesten varallisuustaso
tai tästä joukosta puhuttaessa ennemminkin
varattomuustaso. Tärkein ja useimmin toistu-
va puheenaihe baarissa oli rahanlainaus oluen
ostoon. Ryhmän sisäisten lainanantojärjestel-
mien kautta varallisuus tasapainottui.

Miesten ryhmäkeskeiseen elämäntapaan liit-
tyi myös toveriryhmältä saatu aineellinen ja
henkinen tuki silloin, kun oltiin vaikeuksissa.
Tämä on ensiarvoisen tärkeätä persoonatto-
massa nyky-yhteiskunnassa, jossa pienetkin
palvelukset ovat siirtyneet erilaisten maksul-
listen asiantuntij ainstituutioiden hoidettaviksi.
Miesten palveluksissa oli olennaista vastavuo-
roisuus, joka ilmenee seuraavasta esimerkistä:

Kun T. T. oli välillä töissä, se toi mulle sieltä sit joka
päivä ruokaa maitokannussa; keitto ja maito, leipä, voi.
Mä puolestaan ostin sille sit aina perjantaisin ison Gam-
binan. (Kanta-asiakas)

Cavanin (1966, 212) kantapaikka toimii
myös eräänlaisena tukipisteenä, jonka kautta
hoidetaan mitä erilaisimpia pikkuasioita; sinne
voidaan jättää puhelinviestejä, lähettää baarin
osoitteella postia kanta-asiakkaille tai jättää
sovittu lainasumma ystävälle. Tämäntyyppi-
nen toiminta oli yleistä myös keskiolutbaarissa.
Kantapaikasta muodostuu vähitellen kanta-
asiakaskunnalle sosiaalisen elämän keskus (Le
Masters 1975, 144; Spradley & Mann 1975,

r0B).
Tärkeää ravintoloiden, baarien ja pubien

asiakkaille on niin ikään mahdollisuus osallis-
tua toimintaan, pelkkä sivustakatsojan rooli ei
jaksa kauan ketään kiinnostaa (Mass observa-
tion 1943, 17). Robert Sommerin (1965, 107)

mukaan yksin pubiin tulleet asiakkaat viihtyi-
vät huomattavasti lyhyemmän ajan pubissa
kuin ryhmässä tulleet. Jos taas yksin tullut
henkilö liittyi ryhmään, viipyi hän paikalla
huomattavasti kauemmin kuin muutoin. Tämä
viittaa siihen, että alkoholin juomisen lisäksi
oleellisen tärkeää on myös mahdollisuus kon-
taktiin muiden asiakkaiden kanssa. Näin oli
myös keskiolutbaarissa.

Jos lähtis johonkin toiseen baariin, niin kun siel ei ole

ketään, sä yksin nyhjötät siinä, eihän siitä mitään tuu

- -. 
(Miesasiakas)
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Tutkimuksissa kotialuebaareista ja pubeista
kiinnitetään huomiota siihen, että niissä kävt-
täytymissäännöt ovat huomattavasti sallivam-
mat kuin yleensä missään muussa julkisessa
johonkin paikkaan rajoittuvassa tilassa (Cavan
1966, 67; Clark 1979, 7). Keskiolutbaarissajo
yksistään asiakkaiden pitämä melu oli huomat-
tavasti kovempi kuin useimmissa muissa an-
niskelupaikoissa. Muita muualla paheksuttuia
käyttäytymismuotoja olivat avoin leikkimieli-
nen seksuaalinen lähentely ja tappelunnu.jakat.

Useimmiten baarissa tapahtuneissa vhteen-
otoissa oli ennemminkin kyse härnäämisestä
kuin todellisesta tappelusta. Keskiolutbaarissa
osa kanta-asiakkaista jaltai baarinpitä.jät rau-
hoittivat tappelunnujakat alkuunsa.

Siinä mä arvostan näitä nvkyisiä baarinpitd.jiä. ett ne
pystyy pitää sen kurin siellä 

- -. 
Eihän siell mitään

tappeluita oo, jos en mä sitten itte aiheuta niitä (naurua).
(Miesasiakas)

S o siaalisuus aastaan alkoholinkäyttö
heskiolutbaarissa

Keskiolutbaarin kanta-asiakkaat jakautui-
vat selvästi kahteen ryhmään sen mukaan,
viihtyivätkö he keskiolutbaarissa myös selvinä
kausinaan vai ainoastaan olutta juodessaan.
Osa asiakkaista viihtyi myös selvin päin, kun
taas osa korosti, etteivät he koskaan olleet baa-
rissa selvin päin.

Joskus viihdyn siellä selvin päin..ioskus en. Fli se rnnzr

häiritse,josjoku siell dokaaja mä ottaisin vaikka kahvin.
Sill ei ole mitään merkitvstä. (Miesasiakas)

Eihän sellaisessa paikassa voi olla selvin päin. kaikki
muut ovat humalassa. Mä en ole nähnvt ','htään selr'ää
siellä, kaikki on ihan nahat silmillä ja ties missä asennois-
sa. (Miesasiakas)

Keskiolutbaarissa kanta-asiakkaan tavano-
mainen oluen kulutus oli noin 5-6 oluttuopil-
lista riippuen oleskelujakson pituudesta. 1'äl-
löin ei alkoholin suurkuluttajassa juuri huo-
mannut merkkejä humaltumisesta, alkoholin
vaikutus ilmeni lähinnä korostuneena seuralli-
suutena. Jos baarissa viivyttiin tuntikausia,
nousivat juodut olutmäärät l0 tuopin tuntu-
maan) jolloin ulkoiset humaltumisen merkit
olivat jo ilmeisiä.

Suhtautuminen baarin sosiaaliseen ilmapii-
riin voi olla täysin kaksijakoista sen mukaan.
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osallistuuko tunnelmaan alkoholin vaikutuk-
sen alaisena vai selvin päin.

Dokuaikoina mä pidin sitä hv'u'in lämpimänä, niin kuiu
kodikkaana baarina. N,vt kun mä meen sinne joskus

lauantaina tai sunnuntaina niin sen huomaa minkälainen
räkälä se on, hirveet savut ja tommoset kaikki. e i tunnu
yhtään puoleensavetävältä välillä. Mut kumminkin arki-
päivisin kun se on puolityhjä mä 'r,iihdvn siellä, kuulee
sentään oman äänensä. (Juomisen lopettanut etrtiueu
kanta-asiakas)

Anniskelupaikkoja koskevissa tutkimuksissa
näyttää usein nousevan esiin kysvmys siitä,
kumpi on tärkeämpää kanta-asiakkaille, alko-
holin juominen vai tuttujen tapaaminen. Eri
tutkimusten mukaan tärkeimpinä syinä ihmis-
ten kokoontumiselle johonkin eritviseen annis-
kelupaikkaan korostuvat seuran- ja hauskanpi-
to ystäväpiirin kanssa, vasta sen jälkeen tulee
alkoholin nautiiminen (esim. Mass observati-
on 1943, 43; Roebuck & Friese 1976,2+).

Eräissä tutkimuksissa alkoholia pidetään jo-
pa täysin toissijaisena tekijänä pubissa viihty-
miselle, ikään kuin hauskanpidon sivutuottee-
na. Pubit nähdään tällöin ennen kaikkea tvö-
miesten kokoontumispaikkoina, klubeina, joi-
hin he tulevat rentoutumaan ystäviensä seu-
rassa (Clark 1979, l4; Fisher l98l, 35; Graves
& al. l98l, ll7).

Myös keskiolutbaarin miesasiakaskunnan
mielipiteissä korostuu voimakkaasti toverien
tärkeys:

Jos mä rupeen ryyppäämään, niin mä lähden.johonkin
muualle, et toi (baari) on semmoinen seurustelupaikka.
et siellä kaveerataan, et siell on nvt kaikki.

Siell on tuttua porukkaa, ja mä oon vleensä semmoinen
ihminen, et mun on vaikea tutustua uusiin ihmisiin.

Keskiolut on ajanviete - ei tärkeä - kaverit tärkeät.

Tosiasia on kuitenkin, että melkein kaikki
keskiolutbaarin kanta-asiakkaat joivat olutta
paikalla ollessaan, poikkeuksen teki yksi iäk-
käämpi lähes päivittäin käväisevä miesasiakas,
joka joi aina kahvia. Mutta jos kysytään, miksi
asiakaskunta kokoontuu .juuri johonkin eritvi-
seen baariin, nousee toveripiirin merkitys kes-
keiseksi. Seurallisuutta ja alkoholinkävttöä ei

voida erottaa toisistaan; ne ovat saman sosiaa-
lisen tapahtuman kaksi eri puolta, jotka liittv-
vät saumattomasti toisiinsa.
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Keskiolutbaarin toiminnan lopettaminen

Tarkastelun kohteena ollut keskiolutbaari
lopetti toimintansa joulukuun viimeisenä päi-
vänä 1984. Osa maalta muuttaneista ja eläke-
läisasiakkaista otti seuraavaksi kantapaikak-
seen suuremmitta ongelmitta noin 300 metrin
päässä sijaitsevan keskiolutbaarin. Huonokun-
toisimmilta eläkeläisiltä saattoivat katketa kes-

kiolutbaarin tuomat, ehkä ainoat sosiaaliset
kontaktiverkostot täysin; he eivät kyenneet liik-
kumaan kauempana sijaiseviin keskiolutbaa-
reihin.

Mä talutin Topin tonne toiseen keskiolutbaariin, kun
se on niin huono jaloistaan. Se sano. ett kun kaikki
ystävät oli siellä (tutkielman kohde)baarissa, et siltä jäi
kaikki. Ett mitä nää vanhat sit muuta tekee - kuolee
pois. (Kohdebaarin miesasiakas)

Sen sijaan kaupungista kotoisin olevasta
nuoremmasta kanta-asiakasryhmästä kukaan
ei kotiutunut läheiseen keskiolutbaariin. Yhte-
nä syynä nähtiin se, että tämä baari kuului
suurelle ravintolaketjulle, joten siellä ei muo-
dostunut baarin henkilökunnan ja asiakaskun-
nan välille sellaista reilua ja tasa-arvoista asi-
akassuhdetta, joka oli ominaista tutkimuksen
keskiolutbaarille.

Tämän toisen baarin eteistilassa on vahti-
mestari, joka tarkkailee asiakaskunnan kävt-
täytymistä. Myyjät ovat kuukausipalkalla, jo-
ten heillä ei ole erityistä intressiä myydä run-
saasti keskiolutta asiakkaille, kuten ehkä oli
kohdebaarin yksityisyrittäjillä. Ilmapiiri ko-
etaan kaiken kaikkiaan rajoittavammaksi.

Ei ne myy mulle kaljaa siellä, saattaa olla että r'aan
pari tuoppia. Se portsari on heittänvt mut mulltamalr
kerran ulos sieltä, kerrankin väitti, että mä tappelin.
Enhän mä muuta kun otin vähän rinnuksista kiinni.
(Kohdebaarin miesasiakas)

Tämä baari ei siis vastannut sitä, mitä kau-
punkilaismiesten kanta-asiakasryhmä odotti
kantabaariltaan. Asiakaskunta oli keskimäärin
vanhempaa kuin tutkielman kohdebaarissa, ja
toisaalta ehkä useammat olivat alun perin
maalta kotoisin, jolloin heidän seuransa ei oi-
kein aina viehättänyt kaupunkilaismiehiä.

Siellä on niin paljon noita "savolaisia", ei siellä r'iihdr',
ei ole sellaista kun oli keskiolutbaarissa. Joskus kär'n
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ohimennen birran heittämässä. (Kohdebaarin mtesast-

akas)

Kaupunkilaisten miesten kanta-asiakasrvh-
mä kokoontui keskiolutbaarinsa lopettamisen
jälkeen eräässä yksityiskodissa ja läheisessä ra-
vintolassa. Ravintolassa ei kuitenkaan voitu
istuskella tuntikausia yhden oluttuopin tai
kahvikupposen ääressä, mikä oli ollut mahdol-
lista keskiolutbaarissa silloin, kun asiakkaalla
ei ollut rahaa. Toisaalta osa keskiolutbaarin
kanta-asiakaskunnasta ei sosiaaliselta kelpoi-
suustasoltaan aina yltänyt ravintolan tasolle.

1980-luvun yleinen alkoholipoliittinen suun-
taus näyttää olevan työväenluokan miesten
suosimien keskiolutbaarien toiminnan lopetta-
minen. Vuosina 1977-84 Helsingissä keski-
oluen anniskelupaikat vähenivät IB % (Vuosi-
kirja 1978, 9l & 1985, ll5). Vuonna l9B7
keskioluen anniskelulupien määrä väheni
2 580:stä 104:llä koko maassa; kaupungeissa
vähennys oli 5 o/o (Oy Alko Ab:n hallintoneu-
voston kertomus 1987,29-30). Myös M. A.
Numminen (1986) on maata kierrellessään
pannut merkille monien suosimiensa keskiolut-
baarien katoamisen nykyaikaisten liikekeskus-
ten tieltä.

Useat keskioluen anniskelupaikat eivät kui-
tenkaan ole keskiolutbaareja siinä mielessä
kuin tässä yhteydessä on esitetty. Ennemmin-
kin ne ovat vain päivisin avoinna olevia ruoka-
paikkoja. Varsinaisten keskiolutbaarien kato-
aminen on ollut yleistä siinä kaupuneinosassa,
jossa tämän artikkelin kohteena oleva keski-
olutbaari sijaitsi. Vuoden l97B jälkeen "kul-
milla" on lopettanut kokonaan toimintansa
kahdeksan varsinaista keskiolutbaaria, Iisäksi
kaksi on muuttanut toimintansa luonnetta:
keskiolutbaarista on tullut jäätelö- jal tai ruo-
kabaari. Uusille "varsinaisille" keskiolutbaa-
reille on vaikea saada keskioluen myvntilupia.
Keskioluen vähittäismyyntilupien myöntämis-
käytäntönä on, että lupia ei myönnetä, jos
keskioluen myynnistä saatava ansio muodos-
tuu liiketoiminnassa määrääväksi tai jos paik-
kaa on syytä pitää häiriöalttiina (Oy Alko
Ab:n hallintoneuvoston kertomus 1987, 29).

On tietysti otettava huomioon ne mahdolli-
set häiriöt, joita keskiolutbaarista aiheutuu
asuinympäristölle. Vaikka tämän artikkelin
keskiolutbaarissa baarinpitäjät pystyivätkin
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pitämään hyvän järjestyksen itse baarissa,
saattoi keskiolutbaarin ympäristössä roikkua
eriasteisissa humalatiloissa olevia .juoppoja.

Kvllä ympäristö on siistiytynvt huomattavasti keski-
olutbaarin lopettamisen jälkeen. Siis niistähän r.rli ihan
katuliikenteellekin haittaa. Pvhäaamuisinkin olivar.jo en-
nen yhdeksää tuollajonossa kuka naamaltansa puuaiserur
kuka sinisenä. - - Tuolla niitä a.jelehti baarin ulkopuo-
lella ja tuolla puistossa. Päiväkaudet pehmentär'ät airo-
jansa työikäiset miehet. (Sen talovhtiön asukas. .l,rssa
keskiolutbaari oli ollut)

Huoneisto, jossa keskiolutbaari oli sijainr-rut,
muutettiin toimistotiloiksi. Edellinen puhuja
.jatkaa:

Niitä juoppoja tuli edelleen sinne toimistoon. kun se oli
tuttu se ovi. Eikä niitä tahtonut kaikkia saadir edes

puhumalla pois, kun niillä oli tarve purkautua, että niin
monet jutut on täällä juteltu.ia kaljat.juotu. Tuolla ne
roikkuivat sitten pitkin porraskäytär,iü kur-r olivat tottu-
neet tänne tulemaan. Istuivat tuolla rappusilla.la Inräili-
r,ät tätä paikkaa.

Keijo Rahkonen ja Pekka Sulkunen (1987,
+5-+7) kantavat joka tapauksessa huolta siitä,
että halvat ja vaatimattomat kansankapakat
puuttuvat Helsingistä. Tosin on joitakin keski-
olutbaareja, jotka osaltaan toimivat laitapuo-
len kulkijoiden anniskelupaikkoina. Heidän
mukaansa kehityssuunta on ennemminkin vaa-
timattomimpia anniskelupaikkoja lakkauttava
kuin tukeva. Vaarana voi olla, että pian ei edes

tavallisille työläisille ole anniskelupaikko.ja,
saati sitten vielä vaatimattomammalle väelle.

Eija Aholan (l9BB, 144) mukaan työväen-
Iuokkaiset paikat ovat saaneet antaa sijaa ai-
van uudenlaiselle asiakaskunnalle suunnatuille
ravintoloille. Hintoja on nostettu ja ravintolat
on uudistettu siten, että vanha asiakaskunta ei
enää viihdy niissä, eikä sen myöskään haluta
viihtyvän. Myös ruokailun merkitystä on lisät-
ty, lisäksi ravintolat haluavat myös huolehtia
asiakkaidensa "tapakulttuurista". Ravintolat
ovat siis varsin tietoisesti valinneet palvelujen-
sa suuntaamisen uudelle keskiluokalle.

Kovenevassa kilpailussa ravintola- ja kahvi-
lapalvelut pyritään suuntaamaan maksukvkvi-
sille hyvin koulutetuille ja työssään menestvvil-
le ihmisille (Pirinen l9BB, 49). Yksinomaisesti
liiketaloudellisen kilpailun ei voida kuitenkaan
olettaa sinänsä työväestön suosimien paikkojen
Iopettamisen syyksi. Vaikka kielteiseen suhtau-
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tumiseen vähävaraisimman kansanosan annis-
kelupaikkoihin saattavat vaikuttaa ylipäänsä
elintason nousu ja asujaimiston toimihenkilöis-
tyminen, riittää asiakaskuntaa siitä huolimatta
vaatimattomiinkin anniskelupaikkoihin, aina-
kin pääosin työväestön asuttamissa kaupun-
ginosissa.

Voidaan myös olettaa, että ns. uusi keski-
luokka ja työväenluokan alkoholisoitunein osa

eivät viihdy eivätkä yksinkertaisesti tule toi-
meen samoissa ravintoloissa. Heidän elämän-
arvonsa ja käyttäytymissääntönsä ovat jopa
vastakkaiset. Siinä, missä uusi keskiluokka ar-
vostaa työssä menestymistä, tvöväenluokan
juopot miehet pitävät työtä välttämättömvvte-
nä, jota tehdään vain rahan takia. Kun uusi
keskiluokka arvostaa hallittua alkoholinkä1,t-
töä, työväenluokan alkoholisoituneet miehet
arvostavat rajuja alkoholinkäyttömuotoia, hu-
malatilaa saatetaan jopa liioitella (vrt. Ahola
l9BB). Toisiinsa nämä ryhmät suhtautuvat
erittäin kielteisesti. Samoin kuin uusi keski-
luokka haluaa erottautua mahdollisimman scl-
västi työväenluokasta (Ahola l9BB, 145), mvös
etenkin tämä työväenluokan alkoholisoituncin
osa haluaa selvästi erottautua uudesta keski-
luokasta ja juoda olutta omiensa joukossa vaa-
timattomassa, halvan hintaluokan baari- ja ra-
vintolaympäristössä. Tämä mielipide tulee il-
mi erään tutkielman kohteena olleen miesasi-
akkaan parahduksessa:

Siis kun ei meikäläinen rupusakki muuta vaadi kun
että saatas .juoda kaljaa jossain räkäsessä kuppilassa.
mutta kun sekin viedään. Mun on helvetin ikär'ä keski-
olutbaariin!
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English Summary

Leena Keinönen: Keskiolutbaarin sosiaalinen ilma-
päri (lIhe social atmosphere of the "medium beer bar")

The Finnish "medium beer bar" (i.e. bars licensed to
sell medium-strength beer only) is clearlv a tvpe ol'
neighbourhood bar characterized by a predominantlv
male clientele that lives in the vicinitv and spends a great
deal of time in the bar. Neighbourhood bars satisl\' the
social needs of their regular customers, who are united
primarily by their shared social identitv.

The particular "medium beer bar" that was the subject
of this study was the type of establishment n'picallr'
frequented by the low-income, marginal section ol' the
population. In social status, the clientele were mainlv
blue-collar workers and pensioners; approximateh, one
fifth of the bar's regulars were women.

The typical customer considered the "medium heer
bar" a familiar, cosy place, and the atmosphere u,as verv
cliquish and comradely. Activitv in the bar centred orr

drinking and socializing with lriends. Regulars drank an
average of 5-6 pints, dependine on the lensth of star'.
With a longer stay, the amount of beer consumed rose tcr

around l0 pints. The life-style of the tvpical "medium-

beer-bar customer" centred on alcohol to a considerable
degree.

One question often asked in studies of liceused prenr-
ises is, which is more important to the regular customer,
drinking or meeting acquaintances? In this article, rve

take the position that socializing and drinking cannot be
separated from each other; rather thev are two diflerent
aspects of the same social event, the one intimateh' linked
to the other.

The particular bar that was the subject ol'this studv
closed down at the end of 1984. This actuallv seems to be

a part of a general trend in cities. In the vears 1977-8+
the number of premises licensed to sell medium beer in
Helsinki decreased by lB%.

Due to tougher competition, the supplv of restarlrant
and ca{6 services has become increasinslv oriented to-
wards the successful, a{Iluent and well-educated custorn-
er, while the population olmore limited means has olien
been forgotten. This section ol the populace wants to
meet friends and drink in an unpretentious bar or restau-
rant setting.
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