
KESKIOLUT KUNNIAAN!

JUHANI HAKALA

Keskioluen kulutus on vüme aikoina ollut lrro-
sittain yli 10 prosentin kasvussa mietojen vii-
nien ohella, kun esimerkiksi viime vuonna
kaikkien muiden juomaryhmien kulutus oli
laskussa. Keskioluen arvostus juomana on pa-

rantunut ja keskioluen anniskelupaikkojen ta-

so on selvästi kohentunut.
Kulutuksen ohjaaminen mietoihin juomiin,

erityisesti keskiolueen, on ollut muutamana

viime vuonna entistäkin korostuneemmin Al-
kon tavoitteena. Tosin myös ympäröivän yh-

teiskunnan muutos on ollut samansuuntainen
ja nopeuttanut myönteistä kehitystä.

Nykytilanne tulee paljon ymmärrettäväm-

mäksi, kun kurkistetaan hieman historiaan 20

vuoden taakse, jolloin keskioluen alamäki

alkoi.
Artikkelin painopiste on keskioluen annis-

kelun kehityksessä. Kaikki myyntiä kuvaavat

luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi esitetty

I00-prosenttisena alkoholina. Vertailu suori-

tetaan keskioluen ja kaikkien muiden juomien

välillä.

KAIKEN PAHAN ALKU JA JUURI I9TO.LUVULLA

Kun keskiolut tuli baareihin ja maitokauppoi-

hin vuonna 1969, muutos oli raju. Vuodesta

1968 keskioluen kulutus kasvoi 241 prosent-

tia, moninkertaistuihan keskioluen jakelupis-

teiden määrä. Myynti siirtyi pois Alkon myy-

mälöistä ja ravintoloista (taulukot I ja 2).

1970-luvun alkupuolella kasvoi muiden juo-

mien kuin keskioluen kulutus 84 prosenttia.

Keskioluen kokonaiskulutus kasvoi samana ai-

kana vain vajaat 7 prosenttia, anniskelukulu-
tus jopa laski kuudessa vuodessa 4 prosent-

tia. Kuitenkin keskiolut joutui l970-luvun
puolivälissä syntipukiksi, kun muiden alkoho-

lijuomien voimakas kasvu kiristi alkoholipo-

liittista ilmapiiriä.
Keskiolutbaari oli usein ensimmäinen ja ai-

noa kylän tai kirkonkylän alkoholin jakelupis-

te, joka keräsi alkoholin käyttäjät metsistä sa-

Thulukla I. Keskiolutlain alaiset vähittäismyynti- ja

anniskeluluvat vuosina L969 -1990
vähittäismyynti

lkm muutos-o/o

anniskelu

lkm muutos-o/o

1969

t974
l9B0
l9B5
r990

t7 43t
t2 625

9 248

7 666

6 706

oo

qn

-17_13

2 7t6
3 189

2 655

2 6t8
3 t2B

+17

-t7+I
+19

muutos

69190 - l0 725 - 6I +4I2 + 15

r9B8

r989
1990

6 B3B

6 879

6 706

2 702

2 873
3 128

,
+1
-3

+5
+6
+9

I Muutos on laskettu taulukossa ilmenevään edelli-

seen vertailulrroteen, mutta vuotta 1969 verrataan

edelliseen yuoteen. Vuosi 1974 on otettu tauluk-
koono koska kulutus kasvoi nopeasti vuosina 1969-
L974 ja pysyi lähes ennallaan vuosina f975-1985.
Vuosittaista kehitystä vuosina 1988-1990 verrataan

edellisvuoteen. Samat kommentit koskevat myös

taulukkoa 2.
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Taulukko 2. Keskioluen ja muiden juomien kuin keskioluen kulutus vuosina 1968-1990, tuhansina litroina
100 o/o:n alkoholia

vähittäismyynti
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maan paikkaan kylän raitille. Tenu, viina ja
väkevät viinit vaihtuivat keskiolueen.

Kunnat peruivat 1970Juvun puolivälissä
keskioluen yleissuostumuksiaan. Esimerkiksi
vuonna 1975 perui 32 kuntaa keskioluen vä-

hittäismyyntiin ja 3l kuntaa keskioluen annis-
keluun tarvittavan yleissuostumuksen. Eräät
kunnat eivät olleet antaneet lainkaan yleis-
suostumusta. Edellä lueteltujen lisäksi käsitel-
tiin yleissuostumuksen peruutusta 58 kunnan
valtuustossa vuonna 1975.

Huoltoasemien, linja-autoasemien ja rauta-
tieasemien baarit olivat erityisasemassa niin
lupien myöntämisessä kuin valvonnassakin.
Alkon tekemän selvityksen mukaan huoltoa-
semat olivat kuitenkin mainettaan parempia,
olihan niissä aina baaritytön apuna huolto-
mies. Matkahuolto pyrki häiriöalttiin keski-
oluen anniskelun lopettamiseen linja-autoase-
milla.

Keskiolutlain alaisten paikkojen tarkastus-
ta tehostettiin vuonna 1974. Alkolla oli run-
saan vuoden Il keskioluttarkastajaa, jotka tar-
kastivat kaikki keskioluen vähittäismyynti- ja
anniskelupaikat. Samoin järjestettün koulutus-
tilaisuuksia keskioluen myyjille ja anniskeli-
joille. Alkon hallintoneuvosto lähetti "paimen-

kirjeen" luvanhaltijoille. Jokaiseen paikkaan
piti laittaa seinälle varoitustaulu. Jajos ei lai-
tettu, niin tarkastaja huomautti siitä.

Eduskuntakin äänesti keskiolutlain kumoa-
misesta vuonna 1974, mutta ponsi kaatui ää-

nin 47 vastaan 103. Ruotsi laimensi keskio-
luensa vuonna 1977.

Vuonna 1976 Alkon hallintoneuvosto kielsi
keskioluen velaksimyynnin ja -anniskelun. It-
sepalvelusta luopumista suositeltiin, samoin
vähittäismyynnin aloittamista vasta klo 9. Ja
muutenkin varoiteltiin kovasti. Anniskelu tu-
li lopettaa klo 22. Jo aiemmin oli anniskelun-
kin aloittamisajankohta siirretty klo 9:ään ja
lopetettu siten aamulla jo klo 5 alkaneet tans-
sit. Edelleen suositeltiin anniskelussa keskio-
luen ruokasidonnaisuutta, anniskeltavien mää-

rien rajoittamista ja tarpeen vaatiessa vahti-
mestarin palkkaamista.

HILJAISELOA 1977-198s

Vuoden 1976 päätösten jälkeen elettiin hiljais-
eloa 1980-lumn loppupuolelle asti. Kauppa-
kuolemat ja vähittäismyyntilupien määrän vä-

heneminen jatkuivat. Anniskeluluvat väheni-
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vät vuoden l97l huippuluvusta 3409 jatku-
vasti vuoteen 1982 asti, jolloin lupia oli 2 517.

Tuolloin anniskelulupien määrä nousi kas-

vuun, joka kiihtyi 1980-luvun loppupuolella.

Viimeisen yrityksen keskioluen lannistami-

seksi teki vuonna 1976 asetettu parlamentaa-

rinen alkoholikomitea. Se sai työnsä valmiik-
si vasta vuonna 1978,jolloin tilanne olijo rau-

hoittunut. Komitea esitti hintajärjestelyjä, ja-

kelun rajoittamista, tarveharkintaao vahvan

oluen ja keskioluen laimennusta jne.

Keskioluen vähittäiskulutus kääntyi 1980-

lul'un alussa kaslrrun verkoston supistumisesta

huolimatta. Anniskelukulutus väheni yhä.

Muidenkin juomien kulutuksen kasvu oli
vaisua. Keskiolutlain alaisten ruokapaikkojen

tasoa pyrittiin kohottamaan nostamalla niiden

anniskelukorvausta, jos ne sitoivat keskioluen

anniskelun ruokailuun. Prosessi oli aluksi lu-
vanvarainen, myöhemmin riitti vain ilmoitus
Alkolle.

Vuodesta 1978 lähtien alkoholilain alaisten

anniskeluoikeuksien myöntämisen painopiste

on ollut pienissä ruokapaikoissa, joiden toi-
minta-ajatus oli sidottu ruoan myyntiin. Suo-

messa ei tuolloin ollut paljonkaan maailmalla

niin yleisiä perheiden pitamia pieniä ruoka-

ravintoloita.
Myös keskioluen anniskelun taso nousi, kos-

ka ravintoloiden tuli olla toiminnassa vähin-

tään vuoden, ennen kuin ne voivat hakea al-

koholilain alaisia oikeuksia. Näin syntyi kor-
keatasoisia keskiolutoikeuksin toimivia ruoka-

ravintoloitao joista parhaimmat palkittiin ka-

rahviviinein. Esimerkiksi vielä viime vuonna

myönnetyistä alkoholilain alaisista oikeuksis-
ta 6l prosenttia myönnettiin toimiville keski-

olutpaikoille.

KESKIOLUT HOVI KELPOISEKSI

tg80Juvun lopulla alkoi tapahtua. Keskioluen

anniskelulupien määrän ja anniskelukulutuk-
sen kasvutahti kiihtyi. Litroina vähittäismyyn-
nin kasrl oli vieläkin kovempaa. Vuoteen 1990

mennessä oli keskioluen kokonaiskulutus kas-

vanut vuodesta 1985 jo 48 prosenttia; muiden
juomien kulutus kasvoi vain 12 prosenttia. Ai-
noastaan miedot viinit pystyivät parempaan:

kasvua 80 prosenttia. Keskioluen osuus koko-

naiskulutuksesta oli viime vuonna 30 prosent-

tia ja viinien osuus vain vajaat 8 prosenttia.

Jakeluteittäin tarkasteltuna keskiolutlain
alainen anniskelu oli kokonaiskulutuksesta

vain 4 prosenttia ja vähittäismyynti 25 pro-
senttia.

Täulukossa 2 on tarkasteltu tilastoteknisis-

tä syistä koko keskioluen kulutusta, eikä ole

tehty eroa sen mukaan, paljonko keskiolues-

ta myytiin alkoholi- tai keskiolutlain alaisissa

paikoissa. Keskioluen myynti Alkon myymä-

löissä ja ravintoloissa on ollut niin vähäistä,

että se ei vaikuta vertailuihin aivan viime vuo-

sia lukuun ottamatta.
Kun keskiolutvalikoima kasvoi ulkomaisilla

merkeillä ja kun keskioluen arvostus muuten-

kin nousi, sitä alettiin myydä entistä enemmän

myös viinakaupoissa ja ravintoloissa. Vähittäis-

myynnissä tämä ei vaikuta keskioluen kasvu-

prosentteihin, koska litrarnäärät ovat niin
suuria.

Viime vuosina keskioluen ravintolamyynnin

kasvu on ollut niin merkittävää, että se jo nä-

kyy tilastoissa. Keskiolutlain alainen anniske-

lukulutus on kasvanut kahtena viime vuotena

noin 6 prosenttia kumpanakin; koko keski-

oluen anniskelukulutus kasvoi l0 prosenttia

vuonna 1989 ja 13 prosenttia vuonna 1990.

Viime vuonna kasvoi alkoholilain alaisessa

anniskelussa A-oluen myynti vain I prosentin;

keskioluen kulutus kasvoi 110 prosenttia. To-

sin keskioluen osuus alkoholilain alaisesta an-

niskelusta on vieläkin vain 3,4 prosenttia, kun
vahvan oluen osuus on 60 prosenttia. Kun kes-

kiolutlain alainenkin anniskelukulutus kasvoi

6 prosenttia ja alkoholilain alainen kulutus las-

ki 0,2 prosenttiao voidaan todeta selvää siir-
tymää keskiolueen mietojen viinien ohella.

Vuoden 1990 lopussa keskioluen anniskelu

oli kielletty 9 kunnassa, vähittäismyynti 5 kun-

nassa ja molemmat 2l kunnassa. Erityisesti
yuonna 1989 peruutettiin keskiolutkieltoja: 21

kuntaa salli keskioluen vähittäismyynnin ja 17
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kuntaa anniskelun.
Alko on tehnyt selvityksiä keskiolutravinto-

loiden toiminnasta. Yuoden 1988 toimintaa
koskeneessa selvityksessä tyypillinen keski-
olutravintola oli mediaanin mukaan seuraa-

vanlainen: Paikka oli auki kaikkina viikonpäi-
vinä ja siinä oli 47 asiakaspaikkaa (ravintolois-

sa oli keskimäärin 199 paikkaa). Kokonais-
myynnin 615 000 markasta oli keskioluen
osuus 26,8 prosenttia (ravintoloissa alkoholin
osuus myynnistä oli 55 prosenttia ja ravinto-
lakohtainen myynti keskimäärin 4,5 miljoo-
naa). Keskiolut anniskeltiin yksinomaan itse-

palveluna ja 85 prosenttia keskiolutpaikoista
noudatti maksimihintoja (75 prosenttia alko-

holilain alaisista ravintoloista).

SYITA KULUTUKSEN RAKENTEEN MUUTOKSIIN

Keskioluen myyntiä suosittiin ravintoloissa
nostamalla keskioluen anniskelukorvausta
suhteessa muihin juomiin ja erityisesti A-

olueen. Samaan suuntaan vaikutti myös se, että

viime hinnankorotuksissa A-oluen hinnat ovat

nousseet enemmän kuin keskioluen. Keski-
oluen vero on 30 prosenttia ja vahvan oluen
40 prosenttia. Keskiolutlain alaisen anniske-

lun palkkio on noussut nopeammin kuin al-
koholilain alaisen anniskelun anniskelukor-
vaus.

Thvoitteena on ollut lähentää alkoholi-ja kes-

kiolutlain alaista anniskelua toisiinsa. Tuorein
toimenpide palkkioratkaisujen ohella oli vii-
me marraskuussa voimaan tullut aukioloaiko-
jen yhtenäistyminen. Keskiolutlain alaista an-

niskelua ei tarvitse lopettaa Ho 22, eikä asiak-

kaiden siten tarvitse enää vaihtaa paikkaa ha-

lutessaan jatkaa illanviettoa.
Alko on myös valistuksessaan ja tuotetiedo-

tuksessaan pyrkiry.t siirtämään kulutusta vah-

vemmista juomista keskiolueen. Samanaikai-

sesti juomatavat ovat kansainvälisesti muuttu-
massa "terveellisemmiksi", eli ollaan siirty-
mässä alkoholittomiin ja mietoihin juomiin.

Korkeatasoisten keskiolutpaikkojen synty on

aikaansaanut myönteistä kirjoittelua lehdistös-

sä. Samoin eräät julkkikset, mm. M. A. Num-
minen, ovat puhuneet keskioluen puolesta,

niin juomana kuin sen anniskelustakin osana

suomalaista kansankulttuuria.

KESKIOLUEN AN N ISKELUVERKOSTON
RAKEN N EMU UTOS

"Keskioluträkälä" on monelle tuttu käsite. Se

on pitkälti leimannut keskioluen anniskelua.
Nimitys ei enää pidä paikkaansa. Edellä esi-

tetyistä syistä ja kilpailun kovennuttua keski-
olutpaikat kilpailevat yhä tasavertaisemmin ra-

vintoloiden kanssa niin syömä- kuin juomarin-

tamallakin. Keskiolutaravintoloiden puitteet
ovat parantuneet.

Viime vuonna myönnettiin 481 uutta keski-
oluen anniskelulupaa (lopettaneita anniskelu-
paikkoja ei ole vähennetty luvusta). Näistä 37

prosenttia myönnettiin kahviloille, 27 prosent-

tia ruokapaikoille, 18 prosenttia juoma-/seu-

rusteluravintoloille, 7 prosenttia huoltoasemil-

le ja 1l prosenttia muille. Keskioluen oletettu
autuus lähes tappoi suomalaisen kahvilakult-
tuurin 1970Juvulla.

Alkon piiripäälliköille osoitetun kyselyn mu-

kaan keskioluen anniskelun taso on kohentu-
nut. Erityisesti on mainittu korkeatasoisten
keskiolutpubien synty; ne kilpailevat tasaver-

taisesti vahvempiakin juomia tarjoavien pu-
hien kanssa.

Toisaalta myös todettiin, että joissain paikois-

sa vaatimattomammat puitteet luovat inhimil-
listä ja kotoista tunnelmaa. Monet lopetettu-
jen kauppojen huoneistoista ovat löytäneet uu-
den elämän tätä kautta.

Myös keskiolutpaikat ovat alkaneet suunnata

palvelujaan erilaisille asiakasryhmille, ja toi-
minta-ajatusten kirjo on selvästi näin lisään-

tynyt. On paikkoja jupeille ja junteille. Jotkin
korkeatasoisimmista, esimerkiksi Turussa ja
Thmpereella, ovat näyttäytymispaikkoja suu-

ren maailman tryliin. Edulliset hinnat ovat oh-
janneet hinta- ja laatutietoisia nuoria keski-
olutpubeihin, varsinkin kun ravintoloiden kor-
keista hinnoista on viime aikoina kirjoiteltu
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paljon lehdissä.

Eräs piiripäällikkö myös totesi, että 'jotkin
paikat esimerkiksi teiden varsilla eivät perustu
markkinointitutkimuksiin vaan yrittäjien lu-
jaan uskoon". Todettiin myös, että kosteita

paikkoja löytyy edelleenkin. Piiripäälliköiden
mukaan joissain paikoissa on havaittavissa hu-
malahakuisuuden vähenemistä, koska niissä

voi heittää tikkaa ja pelata biljardia.
Otetaanpa loppuun erään piiripäällikön ku-

vaus yrittäj istä. "Keskiolutyrittäj ien kirj o on

huomattavan lavea, mikä johtuu lähes vapaasta

pääsystä alalle. Joukkoon mahtuu monenmois-

ta yrittäjää, joista osa on valitettavasti vääräl-
lä asenteella liikkeellä. Ala on yksityisyrittä-
jien miehittämä, jotka omalla työpanoksellaan

pitävät paikkaa pystyssä. Toimintaedellytysten
parantaminen yrittäjän kannalta näkyy ajan

oloon varmasti myös baarien puitteiden para-
nemisena, koska baarit ovat usein omistajil-
leen niin rakkaita, että osa anniskelutuloista
käytetään oman baarin ylläpitoon."

ALKO HOLI POLI ITTI N EN YHTEE NVETO

Keskioluen vapautus aiheutti todella voimak-

kaan kasvun vähittäismyynnissä. Kun vuosi-

na 1968-1990 muiden juomien kokonaisku-

lutus nousi 137 prosenttia, niin keskioluen vä-

hittäismyynti kasvoi 600 prosenttia (taulukko

2). Keskioluen vapautus on lisännyt senjoka-

päiväistä käyttöä. Kun vastatusten ovat huma-

lainen poikajoukko ja nuori kassa, valvonta ei

aina liene kovin tehokasta. Niiden, jotka ha-

luavat viinitkin maitokauppoihin, on syytä pi-

tää nämä seikat mielessä.

Keskioluen osuus kokonaiskulutuksesta oli
17 prosenttia vuonna 1968 ja nyt 13 prosent-
tiyksikköä enemmän. Se on Suomen eniten
myyty juoma. Viinien osuus on vasta 8 pro-
senttia, joten kasvunvaraa viinillä on runsaa§-

ti. IJudet juomatavat tulevat vanhojen lisäksi.
Esimerkiksi Ranskassa on juuri rajoitettu al-

koholin mainontaa kansanterveydellisistä
syistä.

Alkoholilain alaisessa vähittäismyynnissä ja
anniskelussa kehitys on ollut positiivista. Kes-

kiolutvalikoima on kasvaneen §synnän vuoksi
entistäkin laajempi myös Alkon myymälöissä
ja ravintoloissa. Erityisesti ravintoloissa on ha-

vaittavissa siirtymää vahvemmista juomista

keskiolueen. Meilläkin pitäisi päästä järjestel-

mään, jossa olutta arvioidaan sen maun ja kan-

taviereväkevyyden mukaan eikä sen mukaan,
paljonko siinä on alkoholia.

Myönteisin muutos on tapahtunut keskiolut-
lain alaisessa anniskelussa, varsinkin kun ke-

hitys on tapahtunut hyvin alhaisella kulutuk-
sen tasolla. Keskiolutpaikkojen tason nousu lä-

helle alkoholilain alaisia ravintoloita ohjaa ku-
lutusta miedompaan suuntaan. Samalla juoma-

tavan humalahakuisuus myös vähenee, koska

vahvemmista juomista humalan saisi helpom-
min ja nopeammin.

Keskioluen suosion kasvu johtuu myös hin-
noittelujärjestelmästä. Keskiolutpaikkojen
alemmat maksimihinnat estävät uloshinnoitte-
lun markkinoilta. Vapaasta alalle pääsystä ja
kovasta kilpailusta huolimatta paikat noudat-
tavat yleensä maksimihintoja.
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