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Alkoholilaki, Alko ja kansa jakavat alkoholi-
juomat ryhmiin niiden alkoholipitoisuuden
mukaan. Alkoholipitoisuudesta puhuttaessa

oletetaan, että olut, viinit ja väkevät juomat

poikkeavat vakevyydeltaän niin paljon toisis-
taan, että myös niiden vaikutukset eroavat:
"Miedot alkoholijuomat, erityisesti keskiolut,
on jo lainsäädännössä asetettu alkoholipoliir
tiseen suosituimmuusasemaan. Tämä perus-
tuu siihen, että akuutit alkoholihaitat ovat ta-
vallisesti sitä vähäisempia mita alhaisempi
nautitun alkoholijuoman alkoholipitoisuus
on" (Alkon tehtävä ja toimintalinj a 1978,7).
Toisaalta tiedetään, että varsinkin väkeviä
juomia laimennetaan, jolloin nauttimisväke-
vyys poikkeaa pullossa ilmoitetusta alkoholi-
pitoisuudesta.

Tassa artikkelissa esitämme vuoden 1992
juomatapatutkimuksen perusteella kuvauk-
sen erityyppisten juomien nauttimisväke-
vyyksistä. Samalla luomme katsauksen Suo-
messa käytyyn juomien väkevyyttä koskevaan
alkoholipoliittiseen keskusteluun sekä siihen
fysiologiseen tutkimukseen, joka koskee eri-
väkevyisten juomien vaikutuksia varsinkin
humaltumiseen.

KESKUSTETU SUOMESSA

Suomessa yhtenä alkoholiongelmia karjista-
vänä tekijänä on pidetty väkevien juomien

suosiota ja siihen liittyvää humaltumispyrki-
mystä. Pekka Kuusi muotoili 1950-luvun
alussa ajatuksensa näin: o'Jos asetamme alko-
holipolitiikan kriteerioksi tämän alan alkupe-
räisen ja ainoan järkevan arviointiperusteen,
haittavaikutusten määrän, olemme pakotetut
toteamaan alkoholipolitiikkamme perusvir-
heeksi väkevien juomien suosimisen" (Kuusi
1952, 350). Alko ryhtyi korjaamaan virhettä
aloittamalla vuonna 1958 niin sanotun viini-
kampanjan, jolla pyrittiin lisäämään suoma-
laisten tietoa miedoista juomista ja varsinkin
miedoista viineistä (ks. Simpura 1982,296-
297). Tuloksia ei kuitenkaan syntynyt nopeas-

ti. Vuonna 1959 Alkoholipolitiikka-lehden
pääkirjoituksessa Kuusi kirjoitti väkevien
juomien kulutusosuuden kasvettua seuraa-
vasti: "Viina on epäilemättä riskipitoisin Al-
kon juomista, ja siksi viinoittumiskehitys on

aina vaarallinen" (Kuusi 1959, 138).

Viinikampanjan käynnistämää pyrkimystä
korvata väkevät juomat miedoilla juomilla voi
seurata läpi 1960-luvun. Panimoteollisuuden
johtomies perusteli 60-luvun lopulla vaati-
musta oluen vapauttamisesta seuraavasti:
"Suoritetut tutkimukset niin meillä kuin muu-
allakin osoittavat, että sama alkoholimäärä
mietoja juomia nautittaessa aiheuttaa sekä

yksilolle että yhteiskunnalle selvästi pienem-
pia haittoja kuin väkeviä alkoholijuomia nau-

tittaessa" (Sauramo 1967,327), Uuden alko-
holilakiesityksen perusteluissa maan hallitus
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totesi, että "on alkoholipoliittiselta kannalta

harkittu tarkoituksenmukaiseksi pyrkia edis-

tämään siirtymistä väkevistä mietoihin alko-

holijuomiin - -" (Hallituksen esitys Edus-

kunnalle alkoholilaiksi ja siihen liittyviksi
laeiksi, 1967 vuoden valtiopäivät N:o B2).

Vuoden 1969 uusi alkoholilaki oli osaltaan

myös "mietojen linjan" suuri läpimurto. Kes-

kustelu juomien väkevyydestä kuitenkin jat-
kui. Alkon toimintastrategiaa hahmottavassa

muistiossa vuodelta l97B mietojen juomien

suosimisesta todettiin: "Mietojen juomien

suosimista rajoittavat paitsi taloudelliset nä-

kokohdat myös se, että mietojen juomien suo-

simiseen on näyttänyt yleisesti Iiittyvan alko-

holijuomien kokonaiskulutuksen kasvu" (Al-
kon tehtävä ja toimintalinj a 1978, B). Huoli
kulutuksen kasvusta perustui osittain siihen,

että miedot juomat eivät korvanneet väkeviä
juomia vaan asettuivat niiden rinnalle.

Vuosikymmentä myöhemmin 1980-luvun

puolivälistä alkaen Alko pyrki tietoisilla hin-
ta-, anniskelu- ja lajivalikoimapäätöksillä oh-

jaamaan kulutusta mietojen suuntaan myös

eri juomaryhmien sisällä ja onnistuikin siinä
hyvin. Alkon paajohtajan Heikki Kosken

usein toistaman linjauksen mukaan pyrki-
myksenä on ollut edetä pienin askelin, mutta

määrätietoisesti, väljempään ja miedompaan

suuntaan. Syksylla 1993 tätä linjaa ilmoitet-
tiin edelleen jatkettavan (ks. esim. Alkon ta-

lousjohtajan Veikko Kasurisen haastattelu

Turun Sanomissa 16. I0.1993).
Mietojen linjan yhtenä tavoitteena on ollut

toive siitä, että miedot juomat muuttaisivat

myös juomatapoja. Alkon S0-vuotishistorias-

sa siteerataan Kauko Kulan pääkirjoitusta
Alkoholipolitiikka-lehdessä 1960: "- - Suo-

men kansa sittenkin - - oppisi ajanoloon tun-
temaan myös viinin ja ainakin 'osaltaan kor-

vaamaan tällä vanhalla kulttuurin tuotteella -
joka aina edellyttää kultivoitua, hillittya kay-

töstapaa - entiset väkevät juomansa ja juoma-

tapansa'." Historioitsija toteaa omana jälki-
kommenttinaan: "Onhan selvää, että mietojen
juomien kaytön tavanomaistuminen vähentäi-

si viinavaltaisuuden tuottamia akuutteja hait-

toja, rajua nopeaa juopumista, alkoholin aihe-

uttamaa väkivaltaisuutta ja myös juopumus-

pidätyksia" (Simpura 1982, 295-296).
Tämän esityksen rajoissa ei ole ollut mah-

dollista systemaattisesti selvittää, miten juo-

mien väkevyyteen liittyvia näkökohtia on tuo-

tu esiin muiden maiden alkoholipoliittisessa
keskustelussa. Vuonna 1993 ilmestyi kaksi

tärkeää kansainvälistä dokumenttia, joissa

väkevyyskysymys olisi voinut tulla esille.

Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoi-

miston julkaisemassa alkoholiongelmien eh-

käisemisen toimintaohjelmassa (European

Alcohol Action Plan, 1993)ei viitata lainkaan

eri juomaryhmiin, vaan siinä käsitellään alko-

holijuomia yhtenä ryhmänä. Alkoholin tuotta-
jien etujärjestön Amsterdam Groupin mielipi-
teenmuokkauskirjassa (Alcoholic beverages

and European society, 1993) ei myöskään ero-

tella olutta, viiniä ja väkeviä juomia. Jalkim-
mäisessä julkaisussa juomaryhmien yhtenäi-

sen käsittelyn taustalla lienee se, ettäjulkaisu
edustaa panimoiden, viinintuottajien ja tis-
Iaajien yhteisia intressejä.

Suomessa nauttimisväkevyyttä koskeneissa

keskusteluissa on viitattu niin fysiologisiin
kuin kulttuuria ja juomatapoja koskeviin vai-
kutuksiin. Keskustelun pohjaksi ei ole ollut
tarjolla tutkimustietoja eri juomien todellisis-
ta nauttimisväkevyyksistä. Tässä artikkelissa
tuotetaan ensimmäisen kerran kuvaus eri juo-

mien nauttimisväkevyyksistä. Etsimme vasta-

uksia kolmeen peruskysymykseen: Mita juo-

mia laimennetaan? Miten väkevien juomien

eri alalajeja laimennetaan? Onko juoman

nauttimisväkevyys yhteydessä siihen, miten

korkeaksi veren alkoholipitoisuus muodos-

tuu?

ERI ATKOHOTIJUOMIEN VAIKUTUKSET

VEREN ATKOHOTIPITOISUUTEEN

Koska eri alkoholijuomat eroavat toisistaan

alkoholipitoisuudeltaan, on pidetty mahdolli-
sena, että ne eroavat toisistaan myös aiheutta-

mansa humalan voimakkuuden suhteen. Yksi

ALKOHOLIPOLITIIKKA410 58 (1993): ö



peruskysymyksiä on ollut se, ovatko miedot
juomat vähemmän humalluttavia kuin väke-
vät.

Alkoholin humalluttavan vaikutuksen voi-
makkuus riippuu ensisijaisesti saavutetusta

veren alkoholipitoisuudesta. Veren alkoholi-
pitoisuus vuorostaan määräytyy ennen kaik-
kea nautitun alkoholimäärän mukaan, mutta
siihen vaikuttavat myös monet yksilölliset te-
kijät, kuten sukupuoli, paino, mumiinraken-
ne ja mahalaukun sisältö sekä nautitun alko-
holijuoman väkevyys.

Eri alkoholijuomien vaikutuksesta veren
alkoholipitoisuuteen ei voi antaa yksiselit-
teistä vastausta, koska nauttimisolosuhteet ja
-tavat saattavat erota toisistaan merkitsevästi.
Alkoholijuomien nauttimisväkevyys voi esi-
merkiksi vaihdella laimentamisen takia.
Tama nakyy hyvin myös asiaa koskevissa tut-
kimuksissa, jotka on tavallisesti tehty labora-
torio-olosuhteissa koehenkiloiden nauttiessa
alkoholia verrattain nopeasti tyhjäan mahaan

tai aterian jälkeen. Kaytannön kannalta kayt-
tökelpoisinta tietoa on saatavissa tutkimuk-
sista, joissa on jaljitelty todellisia nauttimisti-
lanteita.

Eriväkevyisten alkoholijuomien imeyty-
mistä on selvitetty perusteellisesti useissa tut-
kimuksissa (ks. Takala & al. 1957; Piendl
1982). Kun alkoholi onjuotu tyhjaan mahaan,

laimentamattomista väkevistä j uom i sl"a veren

alkoholipitoisuus kohoaa nopeammin ja kor-
keammalle kuin vastaavasta määrästä alkoho-
lia mietona alkoholijuomana. Juomien välisen
eron selitetään johtuvan maha-suolikanavan

sisallon ja limakalvossa virtaavan veren alko-
holipitoisuuksien erosta: mitä korkeampi
maha-suolikanavan sisällön alkoholipitoi-
suus on, sitä suurempi on pitoisuuksien ero ja
imeytymisnopeus (ks. Eriksson 1993). Taman

takia mietojen alkoholijuomien väkevyiseksi
laimennettu väkevä alkoholijuoma myös

imeytyy ja nostaa veren alkoholipitoisuutta
mietojen tavoin. On myös huomattava, että

väkevät (yli 3O-prosenttiset) alkoholijuomat
voivat ärsyttää mahalaukkua ja aiheupaa ma-

hanportin sulkeutumisen. Talltiin alkoholin

pääsy ohutsuoleen estyy ja imeytyminen hi-
dastuu (ks. Eriksson 1993; Roine & al. 1991),

eikä eroa veren alkoholipitoisuudessa väkevi-
en ja mietojen juomien valilla voida enää ha-

vaita.

Jos alkoholi nautitaan ruokailun yhteydessä

tai sen jälkeen, tilanne muuttuu huomattavas-

ti. Ruoan vaikutuksesta alkoholi viipyy ma-

hassa pitempään, jolloin mahan limakalvossa
oleva alkoholia hapettava entsyymi, alkoholi-
dehydrogenaasi, polttaa osan alkoholista jo
mahassa. Koska verenkiertoon joutuu vähem-

män alkoholia kuin tyhjaan mahaan juotaes-

sa. veren alkoholipitoisuus myös jaä pienem-
mäksi. Naissa olosuhteissa veren alkoholipi-
toisuus kuitenkin nousee miedoista alkoholi-
juomista korkeammaksi kuin väkevistä. Tämä
johtuu sekä väkevien juomien tehokkaam-
masta palamisesta mahassa että väkevien juo-

mien aiheuttamasta mahalaukun tyhjentymi-
sen hidastumisesta (Roine & al. 1991 &
1ee3).

Edella kuvatut havainnot on vahvistettu lu-
kuisissa tutkimuksissa, mutta niiden merki-
tys käytännön kannalta ei ole kovin ilmeinen,
koska alkoholi on useimmiten nautittu taval-
la, joka ei juuri vastaa todellisia olosuhteita.

Jos koejarjestelyissä pyritaan jaljittelemaan

todellisia alkoholinkayttötapoja, eri alkoholi-
juomien vaikutukset ovat hyvin samankaltai-
set. Esimerkiksi tutkimuksessa, jossa koe-
henkilot nauttivat ruokailun jälkeen usean

tunnin kuluessa ginger alella laimennettua
viskia (1:1), olutta tai kuohuviiniä, koehenki-
Itiiden valilla ei ollut eroja veren alkoholipi-
toisuuksissa eikä humaltumisessa (Kalant &
al. 197 5). Toises sa vastaavantyyppi sessä tut-
kimuksessa nautittu alkoholijuoma tai juo-

mistapa ei myöskään vaikuttanut veren alko-
holipitoisuuteen; eniten vaihtelua aiheuttivat
erilaiset yksilolliset tekijat (O'Neill & al.
leB3).

Fysiologisissa tutkimuksissa ei näin ollen
ole voitu osoittaa yksiselitteisiä vaikutuseroja

eri juomaryhmien valillä. Alkoholipitoisuutta
suurempi merkitys näyttää olevan nauttimis-
tavalla ja -olosuhteilla, koska alkoholij uoman
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vaikutus voi muuttua päinvastaiseksi olosuh-

teiden muuttuessa (Roine & al. 1993). Todet-

takoon vielä, että eri alkoholijuomien sivu- ja
lisäaineet eivät olennaisesti muula juomien

vaikutusta.

NAUTTIMISVAKEVYYTTA KOSKEVAT TIEDOT

VUODEN I 992 JUOMATAPATUTKIMUKSEN

AIN EISTOSSA

Vuoden 1992 juomatapatutkimuksessa tuo-
tettiin tutkimusaineisto, jonka avulla voidaan
selvittää, miten usein ja kuinka paljon eri al-
koholijuomia laimennetaan todellisissa alko-
holinkayttotilanteissa. Aikaisemmissa juo-

matapatutkimuksissa (ks. Simpura 1985) ei

laimennusmahdollisuutta ole otettu huomi-

oon. Kaikkia väkeviä juomia pirtua lukuun
ottamatta oli kohdeltu 39-prosenttisina juo-

mina, vaikka tiedetään, että väkevien juomien

myyntiväkevyys vaihtelee l7 prosentista 55

prosenttiin. Useimmissa väkevien juomien

alaryhmissä väkevyys on kuitenkin varsin lä-
hellä tuota 39 prosentin tasoa.

Esitettävät tulokset perustuvat juomatapa-

tutkimuksessa tehtyyn kartoitukseen kunkin
vastaajan juomiskerroista haastattelua edel-

täneeltä viikolta. Haastattelussa kaytiin lapi
kaikki alkoholin nauttimiskerrat erikseen, ja
jokaisesta kerrasta kartoitettiin yksityiskoh-
taisesti muun muassa nautitut alkoholimäärät
juomaryhmittäin. Haastattelut tehtiin syys-
lokakuussa 1992, jotenaineisto kuvaa suoma-

Iaisten alkoholin kaytttia tyypillisella syysvii-
kolla. Vastaajat olivat iältään I5-69-vuotiai-
ta, ja heitä oli yhteensä 3 446. Vastauspro-

sentti oli 87. Kartoitettuja viimeksi kuluneen

viikon juomiskertoja oli 3 BBI. Vastaajilla on

kaikkialla maailmassa taipumus unohtaa ja
salailla alkoholin kayttoaan. Vuonna 1992

saatiin haastatteluar-vioiden perusteella lo-
makkeille noin 35 prosenttia Alkon myymästä

alkoholista. On vaikea arvioida, millä tavoin

tämä salailu vaikuttaa juomien laimentami-
sesta esitettäviin tuloksiin.

Juomiskertakartoituksessa vastaajalta tie-

dusteltiin, mitä juomia han oli kullakin juo-

miskerralla nauttinut ja kuinka paljon. Juo-
mamääriä koskeneessa kysymyksessä väkevi-
en juomien alaryhmia ei eroteltu toisistaan.

Jos vastaaja oli nauttinut väkeviä, hänelle esi-
tettiin erikseen kysymys siitä, mitä eri väkevi-
en alaryhmiä han oli nauttinut. Alalajeista ei

kuitenkaan kysytty kulutusmäärätietoa. Tar-
jotut alalajiryhmät olivat Alkon kayttaman
luokituksen mukaisia. Maustamattomia uü-

noja ovat esimerkiksi Koskenkorva ja votkat,
maustettuja uünoja muun muassa akvaviitit,
ginit ja hedelmäviinat. Maustamattomista ja
maustetuista viinoista käytetään tässä artik-
kelissa myös yhteisnimitys tä uiinat. Väkevien
juomien muina lajeina lomakkeessa eroteltiin
rommit, konjakit, uiskit ja likaarit. Lisäksi Io-
makkeessa oli luokka m.uut aälrcuät, johon

luokiteltiin muun muassa aperitiivit, katke-
rot, punssit ja cocktailit. Tämän kysymyksen
avulla voidaa n yhden u äkea än j uornan käyttö-
tilanteista päätellä, mitä väkevien juomien

alalajeja suomalaiset laimentavat.

Vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan kullakin
juomiskerralla jokaisen käyttämänsä juoman

kohdalla myös mahdollisen laimennusjuo-
man määrä. Laimennusjuomaksi katsottiin
vain alkoholijuomaan sekoitettu juoma. Kah-

via, joka nautittiin konjakin rinnalla, ei kat-

sottu laimennusjuomaksi. Sen sijaan Irish
Coffeen sisältämää kahvia pidettiin laimen-
nusjuomana. Juomaan lisättyjä jäitä ei kuiten-
kaan otettu huomioon laimennusnesteen mää-

rää arvioitaessa. Juoman nauttimisväkevyys

voitiin tämän jälkeen laskea kahdella tavalla,

sekä ilman laimennusjuomaa että laimennus-
juoman huomioon ottaen. Nauttimisväkevyys-
laskelmat perustuvat siihen, että laimenta-

mattomista määristä saadaan arvioiduksi juo-

maryhmittäin nautittu kokonaisalkoholimää-
rä sataprosenttisena alkoholina. Laimennus-
juoman huomioon ottaminen lisää nautittua
kokonaisnestemäärää, jolla sitten jaetaan al-
kuperäinen sataprosenttisen alkoholin sentti-
Iitrojen määrä.

Tutkipuksessa on myös arvioitu vaslaajan

kullakin juomiskerralla saavuttama veren al-
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Kuuio l. Juomalajien jakautuma tyypillisen syysviikon juomiskerroilla vuonna 1992

olut
I BB2

--'- - a

olut & viini
242

olut & väkevät
495

445

koholipitoisuus. Se perustuu tietoihin kulla-
kin juomiskerralla nautitusta alkoholimää-
rästä sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnet-

tuna, kunkin nauttimiskerran kestosta sekä

vastaajan painosta (laskutavasta ks. Simpura
1985, liite 2) - Tätä veren alkoholipitoisuutta
verrataan tulostaulukoissa nauttimisväke-
vyyksiin.

Kertoja. joilla vastaaja on naultinut vain
yhteen juomaryhmään kuuluvia lajeja, kutsu-
taan puhtaiksi lajikerroiksi. Kayttökertoja,
joilla on nautittu useampaan juomaryhmään

kuuluvia lajeja, kutsutaan s ehakerroiksi. Puh-
taisän olutkertoihin on sisällytetty sahti, kilju
ja long drinkit, joiden osuus aineistossa on

erittäin vähäinen. Puhtaisün aünikertoihin on

luettu ne kerral. joilla on nautittu mietoa vii-
niä, väkevää viiniä tai kotiviiniä. Puhtaisün
aäkeuien juomien kertoihin on laillisten väke-
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keskiympyrä = olut & viini & väkevät 146

vien lisäksi sisällytetty pontikka ja pirtu. On

syytä korostaa, että puhtailla kerroilla viita-
taan lajiryhmään. Yhden juomaryhmän ker-
roilla vastaaja on siten voinut nauttia useita
samaan juomaryhmään kuuluvia lajeja, esi-
merkiksi väkevää viinia ja kotiviiniä tai vii-
naa ja konjakkia.

Nauttimisväkevyystarkastelujen kannalta
juomiskertoja on näinkin laajassa aineistossa
monissa juomaryhmissä ja niiden yhdistel-
missä liian vähän. Perussääntönä pidetään
myöhemmin esitettävissä tuloksissa sitä, että
tietoja esitetään vain ryhmistä, joissa on vä-

hintään 50 juomiskertaa.

Juomayhdistelmäjakautuman selventämi-

seksi on piirretty kuvio, jossa on esitetty kol-
mijakoon olut-viinit-väkevät ja siitä synty-
viin yhdistelmiin perustuva jakauma (kuvio

1). Kuvion keskustassa oleva pieni ympyrä
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keskiolut
A-olut
Iong drink
-juomat
miedot viinit
väkevät viinit
väkevät juomat

t2,0
19,0
13,0

lt,7
17,l
2t,6

Taulukko 1. Juomien laimentaminen ja nauttimis-
väkevyyksien mediaanit ja keskiaruot tutkimusai-
neistossa, koko väestö

laimennetaan nauttimrs-

väkevyyden
kylla ei mediaani keskiarvo

kayttaa myös konjakin tapaan. Konjakki tar-
joillaan huoneenlämpöisenä, tavallisesti ate-

rian jälkeen ja kahvin kera. Liktitiriä neuvo-

taan nauttimaan laimentamattomana ioko
puhtaana seuraiuomana tai kahvin kanssa.

Viski voidaan nauttia sellaisenaan kuivana tai
grogina veden kanssa. Voimakasaromisia
rommeja nautitaan yleisimmin lämpimän ve-

den kanssa totina ja vaaleampia rommeja
cocktaileina tai long drinkkeinä.

Taulukoissa väkevyydet ilmaistaan tila-
vuusprosentteina. Nauttimisväkevyyttä kuva-
taan sekä keskiarvolla että mediaanilla, koska
näiden kahden tunnusluvun suhde kuvaa
myös nauttimisväkevyyden hajontaa. Keski-
arvot ja mediaanit on tässä laskettu juomis-
kertakohtaisten nauttimisväkevyyksien kes-

kilukuina ottamatta huomioon kerralla nautit-
tua kokonaiskulutusmäärää. Pienet maistiais-
kerrat j a pullokaupalla tapahtunutta juomista

edustavat kerrat vaikuttavat tällöin samalla
painolla keskilukuihin. Kaikkien juomien

keskimääräinen nauttimisväkevyys on l2
prosenttia. Kun laimennusjuomat otettiin
huomioon, keskimääräinen nauttimisväke-
vyys on 9 prosenttia. Kummankin kuvausta-
van mediaani on 6 prosenttia. Mediaaniväke-
vyys kertoo, minkä väkevyysrajan alapuolelle
jää puolet kaikista juomiskerroista, tai yhtä
hyvin sen, mikä väkevyysraja ylittyy puolella
j uomiskerroista.

Taulukosta I käy ilmi, mita lajeja suomalai-
set juovat sellaisenaan ja mita heilla on tapa-
na laimentaa. Väkevien juomien keskimää-
räinen nauttimisväkevyys on 22 prosenttia ja
mediaaniväkevyys 13 prosenttia. Väkevät
juomat juodaan siten keskimäärin väkeväm-
pinä kuin mieto viini, mutta nauttimisväke-
vyyden vaihtelu on suurta. Taulukon I ulko-
puolelta on syytä todeta, että puhtaista väke-
vien juomien kerroista on sekä naisilla että
miehilla vajaat 40 prosenttia sellaisia, joilla
nautitun juoman väkevyys on 25 prosenttia.
Vaikka väkevien juomien nauttimisväkevyy-
den keskiarvot ja mediaanit ovat paljon alem-
pia kuin myyntiväkevyydet, on väkevien juo-
mien kerroissa edelleenkin paljon myös niitä,

ATKOHOLIPOTITIIKKA
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5,5
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*
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Havaintoja alle 50.

edustaa niita juomiskertoja, joilla on nautittu
kaikkiin kolmeen ryhmään kuuluvia juomia

samanaikaisesti. Kuviosta ilmenevät myös ja-
ottelun mukaisiin juomayhdistelmiin kuulu-
vien juomiskertoj en lukumäärät aineistossa.

JUOMIEN TAIMENTAMINEN JA

ERITYYPPISTEN JUOMIEN

NAUIIIMISVAXTVYYS TNI

VÄEsTöRYHMISSA

Juoman alkoholipitoisuus nauttimishetkella
ei välttämättä ole sama kuin pullon kyljessä
ilmoitettu. Yksilön omien makumieltymysten
lisäksi etiketti antaa ohjeita siitä, missä väke-
vyydessä juomia tulisi nauttia. Miedoista vii-
neistä ja oluesta alkoholijuomaopas (ks. Ojala
& al. 1973; Alkoholijuomaopas, 1985) ei anna
juomisväkevyyttä koskevia kaytttiohj eita. Nii-
den kohdalla todetaan vain oikeat tarjoilu-
lämpötilat. Vakeviä viineja ohjataan kaytta-

mään joko sellaisenaan seurusteluviineinä,
jaiden kanssa, vedella laimennettuna tai osi-
na juomasekoituksissa. Makeita väkeviä vii-
nejä sopii kayttaa jalkiruokaviineinä hedel-
mien ja jäätelön kera. Viinoja suositellaan
käytettäväksi sellaisenaan ruokaryyppyinä
sekä cocktaileissa. Hedelmäviinoja voidaan
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Taulukko 2. Eri juomaryhmien todellinen nauttimisväkevyys tyypillisella syysviikolla sukupuolen ja iän

mukaan

naiset
lKa

15-19

keskimääräinen nauttimisväkevyys (mediaanit)

miehet
ika

2C_29 30-49 50-69 kaikki 15-19 20-29 30-49 50-69 kaikki

olut
viinit
väkevät
olut, viinit
olut, väkevät
viinit, väkevät

olut, viinit,
väkevät

kaikki

4,8
t2,0

4,8
12,0
I 1,1

7,3

4,8
t2,0
15,6

4,8
t2,o
I3,0

7,3

6,5
13,6

4,8
t2,o
I3,6
7,4
7,5

4,8
12,0
15,6
7,4
aq

15,9

4,8 4,8 4,8

20,5

6,3 loo

.. 9,3 .. 8,6

5,5 5,8 5,5 9,8 6,0 4,8 4,8 5,5 7,5 5,5

Havaintoja alle 50.

joilla nautittu juoma on laimennettunakin vie-
1ä varsin väkevää.

Vakevia juomia koskevien tulosten ver-

taamiseksi myyntiväkevyyksiin on vielä las-

kettava keskiarvot niin, että otetaan huomioon

kullakin kerralla nautittu alkoholimäärä. Las-

kutapa on tällöin sellainen, että lasketaan

koko viikon kaikista juomiskerroista väkevi-

en juomien kertakulutusten summa satapro-

senttisena alkoholina sekä väkevien juomien

kulutuksen kokonaisnestemäärien summa.

minka jalkeen jaetaan edellinen jalkimmai-

sella. Nain laskettu väkevien juomien keski-
määräinen nauttimisväkevyys on 14 prosent-

tia. Nyt sekaannus näyttää melkoiselta: väke-

vien juomien nauttimisväkevyyden mediaani

on 13 prosenttia, painottamaton keskiväke-

vyys22 prosenttia, mutta painotettu keskivä-

kevyys taas 14 prosenttia. Tuloksen tekee

ymmärrettäväksi se seikka, että väkevien juo-

mien absoluuttialkoholina mitattu keskikulu-
tus on pienempi silloin, kun juomat juodaan

laimentamattomina (vfi. taulukon 6 tulok-
siin). Suuria väkevien juomien kertakulutus-
määriä ja korkeita promilleja kertyy juuri niil-
la kerroilla, joilla väkeviä laimennetaan.

Kuten olettaa saattaa, olutta ei laimenneta

eika liioin viinejä. Tämä koskee sekä mietoja

että väkeviä viineja. Sen sijaan väkeviä juo-

mia laimennetaan usein: 63 prosenttia naisten
ja 61 prosenttia miesten puhtaista väkevien
juomien kerroista oli sellaisia, joilla juomaa

on laimennettu. Taulukossa I esitetty tulos,
jonka mukaan väkevien nauttimisväkevyyden

mediaani on 13 prosenttia, merkitsee sitä, että
joka toisella väkevien juomien nauttimisker-
ralla lasissa olevanjuoman väkevyys on enin-

tään mietojen viinien luokkaa.

Nauttimisväkevyydet vaihtelevat hieman

eri tavoin eri väestöryhmissä. Taulukossa 2 on

esitetty nauttimisväkevyyden mediaanit su-

kupuolen ja iän mukaan muodostetuissa väes-

töryhmissä. Tulokset viittaavat siihen, että

vanhimmat ikaryhmat juovat väkevänsä väke-

vämpinä kuin muut. Sekakerroilla erot ikä-

ryhmien välillä ovat epäselvempiä. Samaten

miesten ja naisten väliset erot jäävät pieniksi,
lukuun ottamatta puhtaita väkevien juomien

kertoja sekä viinin ja väkevien yhteiskayttti-
kertoja.

Seuraavassa selvitämme, mitä väkeviä juo-

mia suomalaiset laimentavat ja mitä eivät
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Taulukho 3. Vakevien juomien eri alalajien lai-
mentaminen ja nauttimisväkevyyksien mediaanit
(tilavuusprosenttia etyylialkoholia)

laimennetaan

kylla ei

nauttimis-
väkevyyden

mediaani

maustamattomat
viinat
maustetut viinat
rommit
konjakki
viski
liktiori
muu väkevä

* naiset * miehet

(taulukko 3). Laimennettavia juomia ovat vii-
nat ja rommit. Laimentamattomina juodaan

yleensä konjakki ja liktitiri. Naiset ja miehet
laimentavat viskeja lukuun ottamatta samoja

väkevien juomien alalajeja. Viskia koskeva
tulos on tosin epävarma, koska naisten viski-
kertoja on aineistossa hyvin vähän. Laimen-
nussuhteissa on myös eroja. Naiset juovat vii-
nat hivenen laimeampina kuin miehet.

Viinoja juovat raakana etupäässä nuoret ja
vanhemmal miehet. Muutoin viinojen juomi-
nen laimentamatta on harvinaista. Väkevien
juomien nauttimisväkevyyden suuren vaihte-
Iun aiheuttavat juomat, joiden kaytttia kult-
tuuri säätelee vahvemmin. LiktiOrin ja konja-
kin laimentaminen kai olisi pyhainhäväistys.
Viskia taas on sallittua juoda sekä kuivana
etta jailla tai vedellä laimennettuna.

Juomien laimentamista koskevien tietojen
avulla voidaan vielä laskea uudelleen suoma-

laisten alkoholin kulutuksen jakautuminen

erivahvuisten juomien kesken. Tätä varten
viikkokanoituksen kerralla nautitut juomat
jaetaan kolmeen luokkaan: oluen vahvuisiin,
viinien vahvuisiin ja väkevien vahvuisiin juo-
miin. Oluen vahvuisia ovat tässä alle B-pro-
senttisina nautitut juomat, viinien vahvuisia
&21-prosenttisina ja väkevien vahvuisia yli
2l-prosenttisina nautitut juomat. Kuviossa 2

on esitetty rinnakkain alkoholin myyntitieto-
jen mukainen jakauma olueen, viiniin ja vä-

keviin sekä tyypillisen syysviikon kokonais-
kulutuksen jakautuminen nauttimisväke-
vyysluokkiin ensin ottamatta laimennusta
huomioon ja sitten Iaimennuksen kera.

Alkon vuosikirjan kuvaus oluen, viinien ja
väkevien osuuksista seka tyypillisen syysvii-
kon juomiskertakartoituksen mukainen "lai-
mentamaton" kulutusjakauma ovat hyvin sa-

manlaisia. Oluen tai oluen vahvuisten juomi-
en osuus on yli puolet, viineille tai viinien
vahvuisille juomille tulee osuudeksi noin
seitsemäsosa, ja väkevät saavat vajaan kol-
manneksen kokonaiskulutuksesta. Laimen-
nuksen huomioon ottaminen muuttaa kuvaa
voimakkaasti miedompien juomien suuntaan.

Väkevien juomien vahvuisena juodaankin
enää I0 prosenttia alkoholista, viinien vah-
vuisena kolmannes ja oluen vahvuisena lähes

60 prosenttia kaikesta alkoholista.

JUOMAN NAUTTIMISVAXTVVVS .II
HUMATTUMINEN

Alkoholin kulutustilastot osoittavat, että suo-

malaiset ovat siirtyneet suosimaan 1980-lu-
vun puolivälin jalkeen miedompia juomia.

Edella esitetyistä tuloksista nähtiin, että suo-

malaiset osaavat laimentaa juomansa kayttti-
tilanteissa vielakin miedommiksi. Juomata-
patutkimuksen tulosten mukaan niin sanotun

humalakulutuksen osuus juomisesta on kui-
tenkin säilynyt miesten keskuudessa yli 60
prosentin tasolla ja naisten keskuudessa
noussut 33 prosentista yli 40 prosenttiin (ks.

Simpura 1993; myös taulukon 4 oikean ala-
kulman luvut). Tämä juomatapatutkimuksen

yllattava tulos perustuu niin sanottuun jakso-
arvioon, jossa harvemmin juovilta vastaajilta
on tietoja yli viikon mittaiselta jaksolta (ks.

lähemmin Simpura 1985, liite 2); samaiseen
jaksoarvioon perustuvat taulukoiden 4 ja 5
tiedot. Poikkeamat viikkoarviosta, jota tämän

artikkelin muissa taulukoissa on käytetty,
ovat yleensä vahaisia.

d<

*

11,I
9,8
9,8

39,0
39,0
39,0
39,0

,<

*
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Kutio 2. Alkoholin vuosikulutuksen (pylväs l) ja tvypillisen syysviikon kokonaiskulutuksen (pylväs 2 [ lai-
mentamaton ] ja pvlväs 3 [laimennettu]) jakautuminen erivahvuisten juomien kesken vuonna 1992

100
väkevät/väkevien
vahvuiset juomat

80

viini/viinin
vahvuiset juomat

olut/oluen
vahvuiset juomat

l: Alkoholitilastollisen vuosikirjan tiedot vuosikulutuksen jakautumisesta olucen, viiniin ja väkeviin.
2: Twpillisen syysviikon kokonaiskulutuksen jakautuminen oluen vahvuisün (<tl o/c). viinin vahvuisiin (B-21 o/o) ja

väkevien vahvuisiin (.> 21 7o) juomiin ottamatta huomioon lairnennusjuomia.
i): Tyvpillisen syysviikon kulutusjakauma laimennusjuornat huornioon ottaen.

2

60

40

20

0

Tutkimalla sitä, kuinka suuri osuus eri juo-
maryhmien kulutuksesta on juotu yli yhden
promillen humalaan johtaneissa tilanteissa
(taulukko 4). havaitaan. että eri juomien ja eri
väestöryhmien valilla on huomattavia eroja.

Humalakulutuksen osuus on korkein väkevis-
sä juomissa, mutta myös merkittävä osa oluen
ja viinien kulutuksesta tapahtuu humalatilan-
teissa. Kaikissa juomaryhmissä humalakulu-
tusosuudet ovat korkeimmat nuorilla. Toises-

sa päässä erottuvat yli SO-vuotiaat naiset, joi-
den humaltumisella on väkeviä lukuun otta-

matta hyvin vähäinen osuus.

Eri juomaryhmien osuutta humalajuomi-
sessa selvitetään taulukossa 5. Siitä kay ilmi,
että eri väestöryhmien humalajuomat ovat eri-
laisia. Nuoriso ja myös alle 50-vuotiaat aikui-

set hankkivat humalansa etupäässä oluella,
nuorten aikuisten naisten joukossa viini on

tärkeämpi humalan lahde kuin väkevät, ja yli
50-vuotiaat turvaavat väkeviin luomiin.

Seuraavassa katsomme, kaytetäänkö väke-
vien juomien alalajeja eri lailla. Tarkasteluis-
sa ei ole voitu ottaa huomioon kaikkia edella
mainittuja alkoholin palamiseen ja imeytymi-
seen vaikuttavia ulkoisia seikkoja. Veren al-
koholipitoisuutta laskettaessa on otettu huo-
mioon juomisen kesto ja haastateltavan paino
(Simpura 1985,226).

Taulukossa 6 esitetään laimentamattomien
ja laimennettujen väkevien juomien nautti-
miskertojen jakautuminen ja veren alkoholi-
pitoisuus nautitun juoman mukaan. Väkevien
juomien eri alalajien nauttimisväkevyyksiä ei
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Tauluklrc 4. Humalakulutuksen osuus eri juomaryhmien kokonaiskulutuksesta sukupuolen ja iän mukaan

muodostetuissa väestöryhmi ssä (o/o ao. väestiiryhmän juomasta oluesta/viinistä/väkevistä)

nalset
ikä

15-19 20-29 30-49 50-69

miehet
ikä

kaikki 15-19 20-29 30-49 5G59 kaikki

olut
viinit
vakevat

humalakultrtus
kaikkiaan 65

6B

52

67

39
47
55

35
35
tro

t2 37
736

43 55

7T

67
50
47
69

o1() /

9l
56
53

75

63
5B

76

6644 41 2t 4t BB 74 62 59

Taulukko 5. Eri juomaryhmien osuus väestöryhmän humalakulutuksesta sukupuolen ja iän mukaan muodos-

tetuissa ryhmissä (Va ao. ryhmän humalatilanteissa juomasta alkoholista)

naiset
rka
rs-19 20-29 3049 50-69

miehet
rl(a

kaikki 15-19 20-29 3049 50-69 kaikki

olut
viinit
väkevät

65 49 4t 23 46 76
1330239229
22 2t 36 69 32 15

63
t0
27

4B

I1
4l

35 53

710
58 37

100 100yhteensä 100 I00 100 100 f00 100 100 100

aineistossa voi erotella kuin yhden väkevän
juoman nauttimiskerroilla. Laimentamatto-

mana nautittavilla väkevillä juomilla veren

alkoholipitoisuus jää useammin alhaisem-
maksi kuin juomilla, joita yleensä Iaimennet-

tiin. Tama selittynee siitä, että konjakki, li-
koori ja viski ovat rituaalisia juomia, joita ei

yleensä nautita humaltumistarkoituksessa.
Voimme siis todeta, että väkevien juomien

kohdalla juoman nauttimisväkevyys ja hu-

maltuminen eivät ole suorassa yhteydessä toi-
siinsa. Väkevämpänä nautitut väkevät juomat
johtavat harvemmin humalaan kuin mietoina

nautitut. Jos tarkastelua laajennetaan otta-
malla mukaan olut ja viinit, käy tosin ilmi, että
puhtailla olut- ja viinikerroilla on yli yhden

promillen humalaan johtaneiden kertojen

osuus hieman alhaisempi kuin puhtailla va-

kevien juomien kerroilla. Puhtaista olutker-
roista 9 prosenttia, puhtaista viinikerroista B

prosenttia ja puhtaista väkevien kerroista l4
prosenttia on humalakertoja. Sekakerroilla
humalakertojen osuus on suurempi. Humal-
tumisen aste on ennen kaikkea riippuvainen
siitä, kuinka paljon kayttokerralla nautitaan,

ovatpa juomat mietoja tai väkeviä. Myös sama

juoma voidaan juoda eri tilanteissa erivahvui-
sena, mutta silloinkin humaltuminen riippuu
lahinna siitä, kuinka paljon sita juodaan.

Samanlainen tulos saadaan tarkastelemalla
nauttimisväkevyyden ja saavutetun veren al-
koholipitoisuuden valisia korrelaatioita eri
väestöryhmissä. Korrelaatiot eivät poikkea

nollasta: eivät silloin. kun tarkastellaan kaik-
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kia juomaryhmiäyhdessä, eivätkä silloin, kun
rajoitutaan vain väkevien juomien nauttimis-
kertoihin.

KE S KU STE TU

Alkoholitutkimuksessa on tapana kuvata juo-

mistilanteita ja alkoholin kulutusta sen mu-

kaan, mitä juomia nautitaan. Yksi, joskaan ei

ainoa, syy tähän menettelyyn on se, että aja-

tellaan alkoholijuomien olevan alkoholipo-
liittisesti erilaisia. Juoman vaikutuksien esi-

merkiksi ajatellaan riippuvan juoman väke-

vyydestä. Edella esitetyt katsaukset ja tulok-
set osoittavat, että yhteys nauttimisväkevyy-

den ja humaltumisvaikutusten valilla osoit-

tautui heikoksi. Fysiologisessa tutkimuksessa

ei ole voitu osoittaa yksiselitteisiä vaikutus-

eroja eri juomaryhmien valilla. Juomatapatut-
kimuksen tulokset taas kertovat, että eri juo-

maryhmien nauttimisväkevyydet poikkeavat

toisistaan paljon vähemmän kuin niiden pul-
loväkevyydet. Väkevät juomat juodaan keski-
määrin väkevämpinä kuin mieto viini, mutta

nauttimisväkevyyden vaihtelu on suurta. Joka

toisella väkevien juomien nauttimiskerralla
lasissa on juomaa, jonka väkevyys ei ylita
mietojen viinien väkevyyttä. Juoman nautti-
misväkevyys ei kuitenkaan ole yhteydessä to-

dellisissa juomistilanteissa saavutettuun ve-

ren alkoholipitoisuuteen. Kun väkevä juoma

nautittiin laimentamattomana, humalluttiin
harvemmin kuin silloin, kun juoma laimen-

nettiin.
Suomessa siirryttiin I980-luvulla miedom-

piin alkoholijuomiin, A-oluesta keskiolueen
ja väkevistä juomista viineihin. Kulutusra-
kenteen muuttuminen mietojen juomien

suuntaan ei ole heikentänyt humalan asemaa.

Kaikkia alkoholijuomia voidaan käyttää mo-

nella eri tavalla, ja niin myös suomalaiset te-

kevät. Väkeviä voidaan juoda väkevinä, mutta

pienissä erissä. Humalaan taas pääsee keski-
oluellakin. Viinienkaan nauttiminen ei suin-

kaan aina liity ateriointiin, ja myös viineja
juomalla voi humaltua. Suomessa vuonna

Thulukko 6. Laimennettujen j a laimentamattomien

väkevien j uomien nauttimiskertojen jakautuminen
ja veren alkoholipitoisuus nautitun juoman mu-

kaan fiuomistilanteet, joissa juotu vain väkeviä
juomia ja vain yhtä väkevien juomien lajia)

veren alkoholipitoisuus
promilleina

< 0,5 0,5-1,0 > 1,0
(7o ao. naisten/miesten

juomiskerroista)

N

juomat, jotka
yleensä juodaan

laimennettuina 306
naiset 93
miehet 213

juomat, iotka
yleensä juodaan

laimentamatto-
mina f 83

naiset 77

miehet f06

54
a,

46

ÖJ

84
82

1B

10

2t

29
18

JJ

7

6
7

IO
9

II

(Laimennettavat: maustamattomat ja maustetut

viinat, rommit.) (Laimentamattomat: konjakki, li-
koori, viski, katkerot, punssit, aperitiivit.)

1992 vain yksi viidestä tyypillisen syysviikon

viinikerrasta on ateriatilanne (Simpura &
Mustonen & Paakkanen 1993,252).

Nayttaa siltä, että sukupolvien mittaan hi-
taasti muovautuvat säännöt tuottavat kussa-

kin maassa omia muunnelmiaan siitä, mitä
juomia juodaan, missä väkevyydessä ja mil-
laisin seurauksin. Alkoholipoliittisten tavoit-
teiden perustaminen juomien väkevyyksiin ja
niihin liittyviin vaikutuseroihin on sekin si-
doksissa mietojen juomien kayttoön kytkeyty-
viin kulttuurisiin mielikuviin. Väkevia juo-

mia taas laimennetaan runsaasti, ja myös

meilla laimentamista säätelevät tapakulttuu-
rin piirissä muokkautuneet säännöt. Saman-

kaltaiset kulttuurisäännöt vaikuttavat juomi-

en käyttöön laajemminkin. Ei ole suinkaan

automaattisesti selvää, että kaikkia väkeviä
juomia nautittaisiin etupäässä päihtymystar-
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koituksessa. Vakevät juomat, joita on tapana

nauttia laimentamattomina, eivät yleensä ole
juovutusjuomia.

Silti joutuu kysymään, mistä johtuu havain-
to, että kaksi kolmasosaa juopumuspidatyk-

sista liittyy juuri väkevien juomien kaytttitin
(ks. Alkoholitilastollinen vuosikirja I992,
66). Julkisuudessa väkevien juomien nautti-
misen on arveltu olevan etusijalla myös alko-
holiehtoisissa tapaturmissa, mutta tutkimus-
tuloksia tästä ei ole. Yksi selitys juopumuspi-

dätyshavainnoille lienee se, että suuri osajuo-
pumuspidatyksistä kertyy äärimmäisille al-
koholin ongelmakäyttäj ille, j oiden asumisolot
ja elamantyyli tekevat heistä otollisia uhreja
pidätyksille ja tapaturmille. Jos tahän ela-
mäntyyliin vielä kuuluu se, että alkoholin
kaytttia hallitsevat väkevät juomat ja korvike-
alkoholi, tulee kysymys nautitun juoman ja
juomisen seurausten väIisestä yhteydestä en-

tistä monimutkaisemmaksi. Juomatapatutki-
muksen aineistossa on liian vähän äärimmäi-
siä alkoholin ongelmakäyttäjiä, jotta voitai-
siin tutkia nauttimisväkevyyden ja humaltu-
misen yhteyttä juuri heidan keskuudessaan.

Humaltumisen aste on ennen kaikkea kiin-
ni siitä, miten paljon alkoholia nautitaan, eikä
siitä, miten väkevänä se nautitaan. Silti tulok-
set osoittavat, että eri juomaryhmien välillä on

eroja sen suhteen, kuinka humaltuminen liit-
tyy niitten kaytttiOn. Nämä erot eivät näytä

liittyvan juoman todelliseen nauttimisväke-
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ENGLISH SUMMARY
Jussi Silnpura, - Pirjo Paaldtanen - Kaleruo
Käanmna - Heli Mustonen - Leena Metso:
The actual alcohol content at intake ofaari-
ous alcoholic beaerages and its efficts on
blood, alcohol concentration (Eri alkoholi-
juomien nauttilnisaäkeayyd.et ja näd,en
aaikutus ueren alhoholipitoisuuteen )

The data from a sur-vey of Finnish drinking hab-
its conducted in 1992 provide a framework for de-
scribing the extent to with various alcoholic bever-
ages were diluted with mixers when consumed.
The actual alcohol content of various beverage
types (beer, wine and spirits ofvarious subcatego-
ries) could accordingly be calculated. The results
are based on an one-week survey of all occasions
on which alcohol was consumed (N=3 88I) from a

general population survey ofdrinking habits (3 446
respondents aged 15 to 69 years, response rate
877o). Distilled spirits are diluted almost two times
out ofthree when spirits are taken. The data indi-
cate that the median alcohol content of spirits at
intake was 13 per cent, i.e. on halfofthe occasions
when distilled spirits were imbibed, the actual al-
cohol content was not higher than that of natural
wines. Beer and wine were rarely diluted, and there
were also ceftain categories ofdistilled spirits that
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were practically never mixed with other liquids.
White spirits and rum were almost always diluted,
whereas cognac and liqueurs were taken unmixed.
The data also provide a basis for estimating the
blood alcohol concentration (BAC) reached on
each drinking occasion. There was hardly any con-
nection between the BAC and the actual alcohol
content of the beverages imbibed. On the other
hand, the proportion ofrespondents who imbibed
beverages leading to a BAC in excess of I per mille
(i.e. consumption for intoxication) was higher for
spirits than for beer and wine. Nevertheless, beer
was the dominant source of intoxication for the
younger respondents, and spirits for the older ones.
Among young adult females, wine also figured
prominently as an inebriating substance. The dif-
ferent risks related to different alcoholic beverages
have been broached repeatedly in debate on alco-
hol policy, both in Finland and elsewhere. An over-
view ofthat debate and a review ofrecent physio-
logical research provide a background for evaluat-
ing the rationality of a policy favouring milder bev-
erages. It seems that the central issue is not the
actual strength of the beverage at intake. Rather,
various beverages carry different cultural mean-
ings that regulate the way they are consumed.
These meanings are evidently culture-bound.

KEY WORDS:
Drinking habits, surüey, general population, blood alcohol, alcoholic beuerages, drinking situation,
Finland
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