
TATJANA NOSOVA. AAATTI NISS!NEN - JUSSI SIMPURA

AIKOHOII JA TYöEIAA,IÄ KARJATAN
TASAVATLASSA

Työmaajuopottelu oli yksi niita alkoholin kay-
tön lieveilmioita, joihin Mihail Gorbatshovin
kuuluisa alkoholireformi vuodelta 1985 pyrki
silloisessa Neuvostoliitossa nimenomaan

puuttumaan (ks. mm. Partanen 1987; Tarchys
1993). Juopottelun ja krapulapäivien aiheut-
tamat tuotannonmenetykset mainittiin alko-
holireformin asiakirjoissa erityisenä ongel-
mana, josta kaytiin laajaa lehdistökampanjaa
(ks. esim. Afanasyev & Gilinskij 1994; myös

Lagerspetz 1994). Gorbatshovin reformi sor-

tui pian, mutta lyhyeksi aikaa se onnistui
alentamaan alkoholin kulutusta tuntuvasti-
kin, jopa siinä määrin, että väestön yleistä ter-
veydentilaa koskevissa luvuissa tapahtui ko-
hentumista (esim. Mezenthseva & Rimas-
hevskaja 1990). Mutta jo 1980-luvun viime
vuosina ensin kotipoltto ja sitten säätelystä

pitkalle vapautettu alkoholikauppa ja -tuo-
tanto nostivat alkoholin kulutuksen Venäjällä
nopeaan nousuun, joka on jatkunut 1990-lu-
vun alkuvuodet. 1990luvun puolivälissä al-
koholin kokonaiskulutuksen arveltiin useim-
missa arvioissa olevan koko Venäjälla 13-15
Iitraa 100-prosenttista alkoholia vuodessa
(ks. muualla esitetyistä arvioista Simpura &
al. 1995; Nosova & al. 1995). Luku on huo-
mattavasti suurempi kuin esimerkiksi Rans-
kan nykyinen 11-12 litran alkoholinkulutus-
taso. Tosin ainakin Latviassa ylitetään vielä
Venäjänkin luvut (ks. Strazdins 1995).

Venäläisten lisääntyneen alkoholin kayton
seurauksista on kenties eniten keskustelua
herättänyt juomisen osuus kuolleisuuden
jyrkässä nousussa I99O-luvulla (ks. kuollei-

suustietoja esim. julkaisusta Poverty,

children and policy, 1995). Hurjimmissa arvi-
oissa juominen on nostettu elinikäodotteen
alentumisen pääsyyksi: "Venäläiset juovat it-
sensä hengiltä" on Suomessakin nähty lehti-
otsikko. Maltillisempaa kantaa edustavatkin
arvelevat. että alkoholin kulutuksen kasvu

selittäisi ehkä kolmanneksen miesten elin-
ikäodotteen alentumisesta (esim. Lehto
le9s).

Huolta Venäjän kasvavista alkoholiongel-
mista ovat kantaneet etupäässä ulkomaiset
tarkkailijat ja kansainväliset organisaatiot.
Itse Venäjälla julkinen keskustelu alkoho-
liongelmista on kuitenkin ollut vähäistä
I990-luvun alkupuolella. Tyopaikkajuopotte-
lukaan ei ole yltänyt kotoisiin otsikoihin sen

paremmin kuin poliittisen keskustelun asia-
listalle. Myöskäan aihetta koskevia tutkimuk-
sia ei ole tarjolla: alan ammattilehdestä Vo-
prosy Narkologii ei parin viime vuoden ajalta
löytynyt yhtaan alkoholi ja työelämä -aiheista
artikkelia. Jotakin voitaisiin ilmion mahdolli-
sesta laajuudesta päätellä epäsuorasti esimer-
kiksi tyOtapaturmien määrää koskevista tie-
doista, mutta nekin ovat niukat ja tähän tar-
koitukseen sopimattomat.

Tama artikkeli koskee alkoholin kayttoa ja
työelämää Segeäan kaupungissa Karjalan ta-
savallassar. Segeäa on tarjoutunut esimerkki-
kaupungiksi siksi, että paikkakunnalla on ol-
lut käynnissä kansainvälisen rahoituksen tur-

1 Kyselytutkimus Sege.Zan puuteollisuuskombinaa-
tin työntekijöiden keskuudessa.
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vin terveydenhuollon kehittamishanke, jossa

myös työpaikkaterveydenhuolto on mukana.

Alkoholi ei ole ollut hankkeessa erityisteema-
na. Segdaa ei ole syytä pitää tyypillisenä Kar-
jalan tasavallan alkoholiolojen esimerkkinä,

vaan mieluumminkin esimerkkinä Venäjällä
hyvin runsaslukuisista yhden suurtehtaan

teollisuuspaikkakunnista.
Karjalan tasavallan alkoholioloista ei ole

juuri tietoa saatavissa. Yksi harvoista lahteis-

tä on vuodelta 1992 oleva kyselytutkimus,
jossa selvitettiin Laatokan pohjoisrannalla si-
jaitsevan Pitkärannan alueen väestön terveys-
kayttaytymistä (Matilainen & al. 1994). Pitka-
ranta on sekin teollisuuspaikkakunta, hieman
pienempi kuin Segeäa. Pitkärannan kyselytie-

toja täydennettiin viela terveyskeskuksessa

tehdyilla erilaisilla laboratoriomittauksilla.
Tüloksia verrattiin Pohjois-Karjalan lääniä

koskeviin vastaaviin tietoihin. Niista kavi

ilmi, että Pitkärannan asukkaat käyttivat al-
koholia jonkin verran vähemmän kuin Poh-
jois-Karj alan Iäänin asukkaat. Tutkijat pitivät
tätä havaintoa hiukan yllattavana mutta eivät
löytäneet aineistoistaan tekijöitä, jotka olisi-
vat antaneet aihetta epailla tulosten Iuotetta-

vuutta. Viralliset tilastotiedot alkoholin kulu-
tuksesta Karjalan tasavallassa ovat puutteel-

lisia. Ne antavat kuitenkin sen kuvan, että
Karjalassa juotaisiin enemmän kuin Venajäl-

lä keskimäärin (ks. Nosova & al. 1995).

Karjalan tasavallan väestön kuolleisuus- ja
tapaturmatietoja on saatavilla tasavallan ti-
lastoviranomaisilta vuosilta 1992-1994. Ko-
konaiskuolleisuus on ollut samalla tasolla

kuin koko Venajalla (vuonnal992luvut olivat
12,1 kuolemantapausta I 000:ta asukasta

kohti Karjalassa ja 12,2 koko \Gnäjällä).

Myös Karjalan tasavallassa kokonaiskuollei-
suus on ollut voimakkaasti kasvusuunnassa,

niin että vuoden 1994 kuolleisuusluku oli jo
I6,6. Tämän artikkelin tutkimuspaikkakunta
Segeäa kuuluu Karjalassa synkimpien kuol-
leisuuslukujen alueisiin. Kokonaiskuollei-
suus oli 2I,9 tuhatta asukasta kohti vuonna

1994. Luku on kasvanut erittäin nopeasti.

Tyoikaisen väestön osuus kaikista kuolleista

on ollut nousussa Segeäassa: vuonna 1992

osuus oli 35 prosenttia kaikista kuolleista,
vuonna 1993 jo 48 prosenttia.

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata Segeäan

puunjalostuskombinaatin työntekijöiden al-
koholin kayttoa yleensä sekä suppeasti myös
juomisen esiintymistä työelämässä. Erityistä
huomiota kiinnitetään vastaajien raportoi-

miin heidän omaan juomiseensa kohdistunei-
siin reaktioihin. Segean kyselyn mallina oli
kaytetty soveltuvin osin suomalaista vuoden

1992 juomatapatutkimusta. Tämän vuoksi tu-
loksia on mahdollista pääosiltaan verrata Suo-

mesta vuonna 1992 saatuihin tuloksiin sekä

myös Moskovassa kevääLla 1994 kerättyyn

haastatteluaineistoon (ks. Simpura & Levin &
Mustonen 1995).

IUTKIMUSPAIKKAKUNTA JA

TUTK IMU SAIN E ISIOT

Segezan kaupunki sijaitsee Karjalan tasaval-
lassa lähes 300 kilometriä Petroskoista poh-
joiseen. Kaupungin elämä on täysin riippu-
vaista sen suurimmasta työnantajastar püu[-
jalostuskombinaatista. Sellu- ja säkkipaperi-
tehdas oheistoimintoineen antavat työtä perä-

ti yli 6 000:lle kaupungin 38 000 asukkaasta.

Tehtaan toiminnassa on ollut viime vuosina

epäsäännöllisyyyttä, ja paikkakunnan talou-
delliset olot ovat vaihdelleet melkoisesti (ks.

Lonnqvist 1995).

Segeäan alkoholioloista ei ole erityisen luo-
tettavaa tilastotietoa. Kaupungin asukkaiden
käsityksenä tuntui tätä tutkimusta tehtäessä

kuitenkin olevan, että Segeäassa juotaisiin

enemmän kuin Venajallä keskimäärin. Pai-
kallisena erikoispiirteenä voi mainita. että

sel I u loosanvalmistuksen sivutuotteena synty-
vä sprii on houkutellut pienia jarjestäytyneitä

ryhmia spriivarkaisiin ja pimeään myyntiin
(ks. Lonnqvist 1995). Tätä on pidetty paikka-
kunnalla vakavanakin ongelmana. Mahdolli-
sesti tähän seikkaan liittyy Karjalan tasaval-
lan tilastotiedoissa esiintyvä voimakas alko-
holismi- ja alkoholipsykoosipotilaiden luku-
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Tauluklto 1. Vastaajien lukumäärä SegeZan aineistossa sukupuolen ja iän mukaan

ika lkm SegeZan
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määrän kasvu (21 7a) Segel..assa vuodesta

1993 vuoteen 1994. Jälkimmaisenä vuotena

tapauksia oli Segezassa 257,3 sataatuhatta

asukasta kohti muunnettuna. Luku oli silloin
suurempi kuin koko Karjalan tasavallan luke-
ma. Diagnostisointi- ja rekisteröintikaytantä-
jen erojen vuoksi lukuja ei voi verrata esimer-

kiksi Suomen lukuihin.
Tutkimusaineisto kerättiin tekemällä loma-

kekysely puunjalostuskombinaatin eräillä
osastoilla. Lomakkeet jaettiin vapaaehtoisille
vastaajille, ja ne täytettiin ja palautettiin ano-

nyymisti. Lomakkeitten keräyspaikkoina oli-
vat paikallinen narkologian klinikka ja puute-
ollisuuskomibinaatin terveysasemat. Jaetuis-
ta 300 lomakkeesta palautettiin 278. On vai-
kea tietää, miten kyselyyn vastanneet lopulta
valikoituivat osastojen työntekijöiden joukos-

ta. Valikoitumisla on voinut esiintyä erityises-
ti sen vuoksi, että kyselyn organisointi oli pai-
kallisen narkologin (paihdelaakarin) vastuul-
la. Saatujen vastausten edustavuutta koko
työntekijäkuntaan nähden ei myöskään voitu
selvittää, koska saatavilla ei ollut tietoja työn-
tekijoiden koko joukon ikä- ja sukupuolija-
kaumista. Vastanneiden jakautuminen ian ja
sukupuolen mukaan on esitetty taulukossa 1.

Vertailuaineistoina ovat Suomen vuoden

1992 juomatapatutkimus (3 446 vastaajaa

ikavalilta 15-69 vuotta, koko Suomen väestöä

edustava otos; vastausprosentti 87 [ks. Sim-
pura & Mustonen & Paakkanen 1993]) ja
Moskovassa kevaalla 1994 kerätty haastatte-

luaineisto (993 15 vuotta täyttänyttä vastaa-
jaa, ikajakauma vastaä Moskovan koko väes-

tön ikäjakaumaa [ks. Simpura & Levin &
Mustonen 1995]). Myöhemmin esitettävissä
tuloksissa on mukaan otettu vertailuaineis-
toista vain työikäiset kokopäivätyössä olevat

vastaajat (Suomesta I 93I ja Moskovasta 569
vastaajaa). Valitettavasti aineistoista ei pys-
tytty muodostamaan teollisuustyöntekijOita
edustavia osanäytteitä. Lisäksi Moskovan ai-
neistosta oli vaikea täysin yksiselitteisesti
päätellä, ketkä vastaajista itse asiassa olivat
mukana työelämässä.

JUOMATAVAI SEGEäAN

PUUKOMBINAATIN TYÖNTEKIJÖIDEN

KESKUUDESSA

Raittiiksi luokiteltiin sellaiset vastaajat, jotka
oman ilmoituksensa mukaan eivät olleet lain-
kaan nauttineet alkoholijuomia tutkimusta
edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Näitä oli
Segeäassa 6 prosenttia miehistä ja 12 prosent-
tia naisista (taulukko 2). Luvut olivat hyvin
samanlaiset kuin Suomen vertailuaineistossao

mutta Moskovan aineistossa naisten raittius
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Toulukko 2. Raittiiden, ainakin kerran viikossa juovien ja ainakin kerran viikossa humaltuvien osuudet
SegeZassa ja vertailuaineistoissa (o/o ao. ryhmän työikäisistä työssä käyvistä vastaajista)

miehet rtar set
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SegeZa 1995
Moskova 1994
Suomi 1992

ainakin kerran viikossa juovia
SegeZa 1995
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l0

5

4

1B

56
10
't9

J/

l9
l5

34
5

20

13

5

4
7

4

43
33

4L

28
1B

t3

17

4
9

l6
4
5

62

:15

42

kärannan tuloksiin (Matilainen & al. 1994) on

silmiinpistävän suuri.

SEGEZATAISTEN VASTAAJ I EN

JUOMISPAIKAT

Segezan kyselyssä vastaajille esitettiin 15

mahdollisen alkoholinkayttöpaikan luettelo
ja heita pyydettiin nimeämään niistä 5 heidän
omassa alkoholin käytössään useimmin esiin-
tyvää. Näin saatujen vastausten perusteella
viisi tärkeintä juomispaikkaa olivat oma koti,
toisen koti ("vieraisilla"), ravintola tai kahvi-
Ia, työpaikka ja kioski. Tuloksista ei voi suo-

raan päätellä juomiskertojen jakautumista eri
juomispaikkojen kesken vaan ainoastaan kar-
kean yleisyysjärjestyksen. Oma koti ja toisen
koti oli mainittu 70-80 prosentissa kyselylo-
makkeita viiden karkipaikan joukossa. Tyo-

paikka oli mainittu viiden juomispaikan kär-
kijoukossa 2l prosentissa miesten ja 7 pro-
sentissa naisten lomakkeista.

Tirloksissa kiinnittaa huomiota se, että työ-
paikka sijoittuu 15 mahdollisen juomispaikan
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oli harvinaisempaa ja miesten raittius ylei-
sempää kuin Segezassa. Pitkärannan aineis-
tossa (Matilainen & aL.1994, Table 3) oli 25-
44-vuotiaiden vastaajien keskuudessa tällai-
sia raittiita miehistä 7 prosenttia ja naisista IB
prosenttia.

Segeäalaiset vastaajat, varsinkin naiset,
nauttivat alkoholia huomattavastikin useam-

min kuin vertailuaineistojen vastaajat Mosko-
vassa ja Suomessa. Sama koskee humaltumis-
taajuuksia. Tulos viittaa mahdolliseen Se-

gean aineiston valikoitumiseen alkoholia
runsaasti kuluttavien työntekijöitten joukos-

ta. Toinen mahdollinen osittaisselitys on se,

että Segdan aineistossa vastaajien koulutus-
taso on merkittävästi alempi kuin vertailuai-
neistoissa keskimäärin. Kysymyksessähän on

teollisuuden perustason tehtävissä työskente-
levä vastaajajoukko, kun taas vertailuaineis-
tot edustavat koko ammatissa toimivaa väes-

töä. Moskovaan nähden voi eroja selittää myös

pääkaupunkiefektilla, joka tässä tapauksessa

merkitsisi sitä, että suurkaupunkiväestö joisi
vähemmän kuin syrjäisen teollisuuskeskuk-
sen väestö. Toisaalta Segezan tulosten ero Pit-



Taulukko 3. Vastaajien kokemat reaktiot omaan alkoholin käyttöönsä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden
aikana (kunkin reaktion kokeneiden osuus-7o työikäisistä ja työssä käyvistä naisista / miehistä) SegeZassa,

Moskovassa ja Suomessa

SegeZa

miehet

Moskova Suomi SegeZa

naiset

Moskova Suomi

Arvosteltu työpaikalla
alkoholin käytön vuoksi

Laakari neuvonut
vähentämään juomista

Ystävät moittineet
juomisen vuoksi

Läheiset arvostelleet
juomisen vuoksi
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luettelossa varsin korkealle eli neljännelle si-
jalle. Yhtena selityksenä tälle on VenäjäIlä
esiintyvä tapa juhlia työntekijöiden syntymä-
päiviä ja muita merkkitapahtumia lasillisella
samppanjaa tai muuten pienilla alkoholimää-
rillä, yleensä työpäivän päätteeksi, mutta työ-
paikan tiloissa. Tulos ei siis valttämättä kerro
laajamittaisesta työmaajuopottelusta. Venä-

läisen juomiskulttuurin näkökulmasta väisty-
mässä olevaa tapakulttuuria edustaa olutkios-
kien äärellä juominen, joka on yleisempää
valttuneempien miesvastaajien keskuudessa

kuin muissa ryhmissä. Juomista olutkioskeil-
la pidetään naisille sopimattomana. Kioskin
oli maininnut viiden tärkeimmän juomispai-

kan joukos.a runsaa[ 5 prosenttia miesvastaa-
jista ja alle 2 prosenttia naisvastaajista. Juo-
potteluun viittava juomispaikka on "viina-
kaupan edessä", venäläistä ilmausta käyttäen
"kolmisin" tapahtuva ulkoilmanautiskelu.

VASTAUKSET OMAAN AtKOHOtIN
«Avrrööu KoHDrsruNErsTA

REAKTIOISTA

Kaikissa kolmessa vertailtavassa tutkimuk-
sessa oli tiedusteltu, olivatko vastaajat koke-
neet tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden

ALKOHOTIPOTITIIKKA

aikana erilaisten tahojen reaktioita omaan
juomiseensa. Päähavainnot on esitetty taulu-
kossa 3. Tirlosten tarkempi analyysi ika- ja
sukupuolitekijtiiden vaikutuksen erottelemi-
seksi jatetaan toiseen yhteyteen. Seka Suo-

men että Moskovan aineistoista on valmistu-
massa aihetta koskevia erityistutkimuksia
(Makela & Mustonen 1996; Mustonen 1996),
ja Segeäan tuloksia on mahdollista verrata
näihin myöhemmin.

Segeäalaiset vastaajat raportoivat koke-

neensa huomattavastikin enemmän muiden
ihmisten reaktioita omaan alkoholin kayt-
töönsä kuin on tullut esiin vertailuaineistoissa
Moskovassa ja Suomessa. Tama koskee kaik-
kia tutkittuja ympäristön reaktiomuotoja, ai-
noana poikkeuksena läheisten (puolison, per-
heenjäsenten) vastaajan juomiseen kohdista-
ma arvostelu naisten kohdalla. Tulokselle on

taaskin erilaisia tulkintoja. Segeäan aineiston
mahdollisen valikoitumisen lisäksi kysymys
on myös kulutustasoerosta todennäköisesti
ainakin Suomen ja molempien venä-

Iaisaineistojen valilla. Lisäksi on mahdollista

ajatella kulttuurieroselitystä. Silloin oletettai-
siin, että Venajalla on ylipäätään helpompaa
puuttua jonkun toisen henkilön toimintaan,
mukaan lukien alkoholin kaytto. Tämänsuun-
tainen tulos saatiin muun muassa tutkittaessa
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alkoholin kaytttion kohdistuvaa epävirallista
kontrollia neuvosto- ja suomalaisperheissä
1980-luvulla (Holmila f9B7). Yhta lailla on

mahdollista, että venäläisten vastaajien on

helpompi myöntää joutuneensa moitteiden
kohteeksi. Viimeisenä tulosta hämärtävänä
seikkana on muistettava, että Segeäan aineisto
kerättiin anonyymeillä kyselylomakkeilla,
kun taas vertailuaineistot kerättiin henkilti-
kohtaisin haastatteluin. Useissa yhteyksissä
on käynyt ilmi, että arkaluonteisia asioita ku-
ten alkoholin kaytttitin liittyviä ongelmia ra-
portoidaan vähemmän kasvotusten tapahtu-
vissa haastatteluissa kuin etäisyyttä antavissa

postikyselyissä ja puhelinhaastatteluissa
(esim. Ahola 1993). Taulukossa 3 olevat erot

ovat kuitenkin niin suuria, että pelkkä tiedon-
keruutekniikkaan liittyvä selitys voi olla riit-
tämätön. On siis aihetta päätellä, että Segeäan

vastaajat todellakin kokevat enemmän reakti-
oita juomiseensa kuin vertailuaineistojen vas-

taajat.

KESKUSTETUA

Segeäan puuteollisuuskombinaatin työnteki-
jOiden vastaukset kertovat runsaasta juomi-

sesta, joka etupäässä tapahtuu kotiympäris-
tössä mutta jossa työpaikallakin on oma näky-
vä asemansa juomispaikkana. Segezan vas-

taajat juovat enemmän kuin vertailuaineisto-
jen vastaajat Moskovasta ja Suomesta. He
myös kokevat enemmän ympäristönsä reakti-
oita juomiseen kuin on asianlaita vertailuai-
neistoissa. Tulokset viittaavat siihen, että työ-
elämän alkoholiongelmien kaksi pääulottu-
vuutta, alkoholiongelmaisten työntekijöiden
mukanaolo työelämässä ja itse työpaikalla ta-
pahtuva juominen, ovat Segeäassa merkittä-
västi vahvemmin esilla kuin vertailupaikoissa
Moskovassa ja Suomessa. Tuloksiin on kui-
tenkin Iiitettava varauksia, silla Segeäan ai-

neiston edustavuudesta ei saatu täsmällistä
kuvaa. On hyvinkin mahdollista, että Segeäan

aineistoon on valikoitunut vastaajiksi keski-
määräistä enemmän alkoholin kayttavia hen-
kiltiita. Toisaalta on myös muistettava, että
mitä ilmeisimmin Segeäan vastaajat ovat jon-
kin verran alemmalla koulutustasolla kuin
vertailuaineistojen työssä käyvä väestö. Venä-
jän oloissa tämä merkinnee alttiutta keski-
määräistä suurempaan alkoholin kaytttitin.

Jos todella on niin, että työelämän alkoholi-
ongelmat ovat Segdlassa erityisen korostunei-
ta, voi selityksia hakea kahdelta suunnalta:
paikallisista erikoispiirteistä ja Venäjän

yleisten muutosten ilmenemisestä paikka-
kunnalla. Paikallisista erikoispiirteistä en-

simmäinen esiintynee kymmenissä ja jopa

sadoissa muissa kaupungeissa Venajalla:
paikkakunnan täydellinen riippuvuus vaike-
uksien kanssa kamppailevasta ainoasta suur-
työnantajasta. Toinen erityispiirre oli se, että
puuteollisuuskombinaatissa syntyy sivutuot-
teena juotavaksikin kelpaavaa alkoholia, jon-
ka ohjautumista kulutettavaksi ei ehka ole

kovin hyvin pystytty rajoittamaan. Yleisistä
piifieistä voidaan mainita elinolojen huonon-
tuminen ja muutoksiin liittyva psykososiaali-
nen stressi. Stressiselitystä on tarjottu eri yh-
teyksissä pohdittaessa Itä-Euroopan ja Venä-
jan synkkaa kuolleisuuskehitystä seka I9B0-
luvulla (ks. Watson 1995) että uudistusten jäl-
keen (esim. Poverty, children..., 1995).

Tytielaman omiin erityispiirteisiin, kuten
huonojen työolojen vaikutukseen runsaan
juomisen kirvoittajana, ei viimeaikaisessa
Venajaa koskevassa keskustelussa ole puu-
tuttu. Tämäkään tutkimus ei anna aihetta ko-
huotsikoihin venäläisten työmaajuopottelus-
ta. Mutta yhta vahan on perusteita katsoa, että

alkoholin ja työelämän muodostama ongelma-

kimppu olisi Venäjän mullistuksissa miten-
kään väisty mässä syrjään.
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A small-scale questionnaire study was conduct-
ed in 1995 among the employees of a large pulp
and paper mill, located in the isolated one-factory
industrial town of Segezha, Republic of Karelia,
Russia. Almost 300 of the 6,000 employees took
part in the study. The results were compared with
general population data on employed persons from
Moscow fromL994 and from nearby areas in Fin-
land from 1992. The respondents in Segezha
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turned out to be more frequent and heavy drinkers
than those in the comparison sites. They also re-
ported more reactions towards their own drinking.
Drinking in Segezha was home-centred, workplace
being fourth in importance among the l5 places set
out as altematives. Other local materials show that
excessive drinking may be an important factor in
the town. As for the difference between the town
and general population data, selection of respond-
ents could not be excluded. Other factors are the
lower than äverage level of education among the
employees, and the local cultural peculiarities of
an isolated industrial community.
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