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ITÄRAJAN VIINARALLI, ATKOHOLIN
KUTUTUS JA ATKOHOTIHAITAT

Suomen liittyminen Euroopan unioniin on Ii-
sännyt Suomeen saapuvien matkustajien
mahdollisuuksia tuoda mukanaan verotta al-
koholijuomia sekä EU-maista että kolmansis-
ta maista. Muutokset ovat koskeneet niin Suo-

messa kuin muissa maissa asuvia.

Tässä raporlissa tarkastelemme alkoholi-
juomien maahantuontioikeuden muutosten
vaikutuksia itärajan yli Suomeen tulevaan al-
koholimäärään ja sen kaytosta aiheutuviin
seurauksiin Kaakkois-Suomessa. Matkustaji-
en alkoholintuonnin ja alkoholin kokonaisku-
lutuksen muutosten ohella kiinnitämme huo-

miota al kohol i ha i ttojen esiintymiseen tervey-
denhoidossa ja sosiaalihuollon palveluissa
sekä rikollisuudessa.

Selvitys perustuu alkoholijuomien kulutuk-
sen ja matkustajien tuoman alkoholin osalta

alkoholijuomien kulutustilastoihin sekä alko-
holijuomien tuontia koskeviin kysely- ja
haastattelututkimuksiin. Alkoholihaittoja
koskevat tiedot ovat peräisin haittatilastoista
seka paikallisten toimijoiden haastatteluista
ja heiltä saaduista tilastotiedoista.

ATKOHOTIJUOMIEN

MAAHANIUONTISAANNÖK5ET JA NIIDEN

MUUIOKSET

Suomen liittyminen EU:hun merkitsi, että toi-
sesta EU-maasta Suomeen saapuva yksityis-
henkilti on tammikuun 1. päivästä 1995 alka-
en voinut tuoda verotta mukanaan omaan

kaytttitin alkoholijuomia enintään litran väke-
viä alkoholijuomia (tai kolme litraa välituot-

teita) ja 5 litraa mietoja viineja sekä 15 litraa
olutta (Paaso 1996,ll2-I13). Tama Suomen
ja Ruotsin neuvottelema poikkeus EU:n ylei-
sestä käytännöstä on voimassa ainakin kah-
den ensimmäisen jäsenyysvuoden ajan eli
vuoden 1996 loppuun.

Vuonna 1994 verottomasti ostettua alkoho-
lia sai Suomeen tuoda litran väkeviä alkoholi-
juomia ja litran viinejä (tai kaksi litraa viine-
ja) seka kaksi litraa olutta. Tammikuun 1. päi-
västä 1995 alkaen Euroopan unionin ulko-
puolelta Suomeen saapuva matkustaja on voi-
nut tuoda verotta mukanaan enintään litran
väkeviä alkoholijuomia (tai kaksi litraa väli-
tuotteita) ja kaksi litraa mietoja viinejä sekä -
Suomen neuvottelemana poikkeuksena - l5
litraa olutta (Paaso 1996, 113-I14).

Vuoden 1994 lopussa Suomeen palaava

suomalainen saattoi tuoda verottoman alkoho-
limäärän edellyttäen, että matka oli kestänyt
vähintään 24 tuntia. Pohjoismaiden tai EU-
maiden ulkopuolelta Suomeen saapuva Suo-
men ulkopuolella asuva matkustaja sai puo-
lestaan tuoda verottoman alkoholimäärän
edellyttäen, että vierailu Suomessa kestäisi
vähintään kolme vuorokautta. Lentomatkoi-
hin mainittuja aikarajoja ei kuitenkaan sovel-

lettu (Oy Alko Ab:n hallintoneuvoston kerto-
mus ..., 1993, 31). Helmikuun 15. päivästä
1995 alkaen matkustajien oikeutta alkoholi-
juomien verottomaan maahantuontiin ei enää

säädelty matkan kestoa koskevilla aikarajoi-
tuksilla (ks. tarkemmin Paaso & Österberg
lees).

EU:n tullittomuusasetukseen vedoten itäi-
sen tullipiirin alueella ryhdyttiin toukokuun
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B. päivästä 1995 alkaen soveltamaan kaytan-

töä, jossa satunnaisina matkustajien tullitto-
mina tuomisina hyväksyltiin saman vuoro-

kauden aikana enintään kerran tapahtuva

tuonti, vaikka rajanylityksiä olisi useampia-

kin (Lappeenrannan piiritullikamari
3.5.1995). Syyskuun ll. päivästä alkaen on

itäisen tullipiirin alueella noudatettu menet-

telyä, jossa matkustajien tullittomina tuomisi-
na on hyväksytty enintään kerran viikossa ta-

pahtuva tuonti riippumatta rajanylitysten
määrästä (Lappeenrannan piiritullikamari
7.e.tees).

Tuorein matkustajien alkoholin tuontia kos-

kevien säännösten muutos tuli voimaan tou-

kokuun l. päivänä 1996. Talloin Suomessa

otettiin uudelleen kayttotin aikarajat kolman-

sia maita koskevassa liikenteessä. Suomessa

asuvalta matkustaj alta edellytetään 20 tunnin
matkaa, jotta han saa oikeuden alkoholijuo-
mien tuontiin. Kolmansista maista saapuva

EU:n ulkopuolella asuva matkustaja saa puo-

lestaan tuoda Suomeen alkoholijuomia, jos

hänen oleskelunsa Suomessa kestää vähin-
tään kolme vuorokautta (Asetus alkoholijuo-
mista ja väkiviinasta annetun asetuksen

muuttamises ta 2BBl 96).

AI.KOHOTIN KUTUTUS KAAKKOIS.

SUOMESSA VIINARATTIN AIKANA

Niin kutsutun viinarallin on useimmiten ole-

tettu johtaneen rajan pinnassa asuvien kansa-

Iaisten alkoholin kulutuksen huomattavaan

Iisääntymiseen. Samanaikaisesti on kuiten-
kin usein raportoitu myös Alkon Kaakkois-

Suomessa sijaitsevien myymalöiden myynnin

huomattavasta laskusta.

Alkoholijuomien tilastoitu kulutus oli koko

Suomessa vuonna 1995 lahes samalla tasolla

kuin r uonna 1994. Todellisuudessa alkoholin
kulutus kuitenkin lisääntyi vuonna 1995 noin

10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna

alkoholin tilastoimattoman kulutuksen, kay-

tännössä alkoholin matkustajatuonnin kas-

vun, vuoksi.

Kaiken kaikkiaan matkustajien alkoholin
tuonti oli vuonna 1995 noin 30 miljoonaa lit-
raa olutta, noin 9 miljoonaa litraa viinia ja
välituotteita sekä noin 7 miljoonaa litraa vä-

keviä alkoholijuomia. Muunnettuna 100 pro-

sentin alkoholiksi kyseessä on noin 6 miljoo-
naa litraa, joka on noin I7 prosenttia alkoho-

lijuomien tilastoidusta kulutuksesta (Pehko-

nen & Österberg f996). Edellisvuoteen ver-

rattuna oluen tuonti lisääntyi noin 26 miljoo-
naa litraao viinien tuonti noin 5 miljoonaa lit-
raa ja väkevien alkoholijuomien tuonti noin 4

miljoonaa litraa. Yhteensä lisäystä oli noin 4

miljoonaa litraa 100 prosentin alkoholiksi
muunnettuna. Itärajan takaa Suomeen tuli
vuonna I995 lahes puolitoista miljoonaa lit-
raa väkeviä alkoholijuomia, noin miljoona lit-
raa viinejä seka lahes 20 miljoonaa litraa olut-
ta. Muunnettuna 100 prosentin alkoholiksi
itätuonti oli no'in I.6 miljoonaa litraa (Öster-

berg 1996).

Alkoholiiuomien kulutuksen alueellisten

muutosten arviointia vaikeuttaa se, että tällä
hetkella ei ole saatavissa laani- ja paikkakun-
takohtaisia tietoja, jotka vastaisivat Alkon
vielä vuonna 1994 tilastoissaan julkaisemia.

Onneksi saatavissa on Alkon vähittäismyyn-

nin arvon kehitys Alkon myyntipiireittäin
koko vuodelta 1995 (taulukko l) ja tammi-
huhtikuulta 1996 (taulukko 2). Tosin myynti-
piirijako on vuonna 1996 toisenlainen kuin
vuonna 1995.

Ennakko-odotusten mukaisesti Alkon vä-

hittaismyynti aleni vuonna I995 eniten Kaak-

kois-Suomessa, ja myynnin lasku kohdistui
erityisesti itärajan tuntumassa oleviin myy-

maltiihin. Esimerkiksi Imatralla vahittais-
myynnin lasku oli vuonna 1995 yli 30 pro-

senttia. Myös elintarvikeliikkeet ovat rapor-

toineet samansuuntaisia keskioluen myynnin

pudotuksia. Mielenkiintoista taulukossa I on

myös se, että vuonna 1995 Alkon vähittais-
myynti lisääntyi muusta Suomesta poiketen

Oulun ja Lapin myyntipiireissä eli niissä osis-

sa Suomea, joihin Kaakkois-Suomen viinaral-
lin ja Viron kärryturismin voi olettaa vaikutta-
neen vähiten.
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Vuonna 1994 Kymen läänissä kulutettiin
alkoholijuomia 100 prosentin alkoholina 2,3

miljoonaa litraa. Jos oletetaan, että alkoholin
kulutus olisi lisääntynyt koko maassa 10 pro-
senttiaja että alkoholin tilastoitu kulutus olisi
laskenut Kymen läänissä I5 prosenttia, olisi
Kymen läänin osuuden itärajan takaa tulevas-
ta alkoholista oltava noin 0,6 miljoonaa litraa,
jotta Kymen laanin alkoholin kulutus olisi
kasvanut samassa suhteessa kuin koko maas-

sa. Jos loputkin itärajan takaa tulleesta mil-
joonasta alkoholilitrasta olisi jäänyt Kymen
lääniin, olisi alkoholin kulutus lisääntynyt
Kymen läänissä vuonna 1995 kaikkiaan noin
50 prosenttia eli 40 prosenttiyksikköä enem-

män kuin koko maassa keskimäärin.
Edella suoritetun laskuesimerkin tarkoi-

tuksena on muistuttaa, että arvioitaessa alko-
holihaittojen kehitystä ei ole mielekästä olet-
taa alkoholihaittojen lisääntyneen massiivi-
sesti Kaakkois-Suomessa. Itse asiassa lasku-
esimerkkimmekin osoiltaa. eltä jos arvioisim-
me kaiken itäalkoholin jääneen vain Kymen
lääniin, tulisirnme samalla väittäneeksi, että

muualla Suomessa alkoholin kulutuksen kas-

vu jai vahaisemmäksi kuin talouden kehitys
antaisi aiheen olettaa. Kuten taulukosta I voi-
daan todeta, Pohjois-Suomea lukuun ottamat-
ta alkoholin vahittaismyynti väheni koko Suo-

messa, kun sen talouden kehityksen perus-
teella olisi odoltanut lisääntyvän viilisen pro-
senttia. Tilastoidun kulutuksen ja odotetun
kulutuksen erotus on myös muun Suomen

osalta peräisin matkustajien alkoholintuon-
nin kasvusta, osin Virosta tulleesta alkoholis-
ta ja osittain itaalkoholista.

Alkon myymalapaallikoille kesällä 1996
suunnatun kyselyn mukaan tax-free-alkoho-
lin arveltiin lisänneen alkoholin kokonaisku-
lutusta vuonna 1995 koko maan tasolla lähes

10 prosentilla. Lahella itärajaa olevien myy-
mäloiden paallikOt aruioivat vastaavan osuu-

den lähes 25 prosentiksi. Vaikka arvioiden
pitävyyttä voidaan epailla, viittaavat ne kui-
tenkin siihen, ettei kokonaiskulutuksen kas-

vu itärajan tuntumassa ollut tavaton suhteessa

kulutuksen kasvuun muualla Suomessa. Itse

TauLukko /. Vahittaismyynnin arvon muutos Alkcr

Oy:n myymaloissä myyntipiireittäin vuonna I995
edelliseen vuoteen verrattuna.'/o

myyntipriri lnuulos

Helsingin
Espoon-Vantaan
Lounais-Suomen
Länsi-Srromen

Pirkanmaan

Lahti-Uusimaan
Kymen
Itä-Suomen
Oulun
Lapin

koko maa

- 5,0

- 1,3

1,8

t,2
OD

-13,6
- 0,3

,o
4,t

- t,7

Taulultko 2. Vahittaismyynnin arvon muutos Alko
Oy:n myymälöissä myyntipiireittäin tammi-huhti-
kuussa 1996 edellisen vuoden vastaavaan ajanjak-
soon verrattuna, 7o

myyntipiiri truutos

Uudenmaan
Lounais-Suomen
Länsi-Suomen

Pirkanmaan
Kaakkois-Suomen
Itä-Suomen
Pohjois-Suomen

koko maa

- 8,9

- 5,9

- 5,4

- 4,3

-t2,4
- 9,5

- 4,8

7a

asiassa Alkon myymalapaallikoiden esittämi-
en arvioiden perusteella voisi jopa väittää, et-
tei Kaakkois-Suomi juuri poikennut alkoholin
kulutuksen kasvun suhteen muusta Suomes-

ta.

Kulutuksen kasvu saattaa olla hieman eri-
lainen jollakin yksittaisella paikkakunnalla,
kuten esimerkiksi Imatralla, jossa raja ja ra-
jan takaiset ostospaikat ovat hyvin lahella ja
nopeasti saavutettavissa. Tässäkin yhteydes-
sä kannattaa kuitenkin muistaa, että myös itä-
rajan pinnassa Venäjältä tuotu alkoholi on
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Taulukko 3. Liikennejuopumustapaukset koko Suomessaja Kymen läänissä vuonna 1995ja niiden muutos

prosentteina vuoteen 1994 verrattuna

koko maa I(yrnen lääni

tapauksia muutos tapauksia muutos

rattijuopumus
törkeä rattijuopumus
muu liikennejuopumus

yhteensä

7 26).

13 837
793

- 16,3

+ IB,I
+ 57,0

- 16,5
+ 19,5
+ 74,5

21 891 + 4,8

586
I 140

96

1 822 + 6,5

Taulukko 4. Liikennejuopumustapaukset koko Suomessaja Kymen läänissä ensimmäisellä vuosineljännek-
sellä vuonna 1996 ja niiden muutos prosentteina edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna

koko maa Kymen lääni

._ tapauksia muutos tapauksia muutos

rattijuopumus I 389 - 5,3 L23 + 20,6

törkeä rattijuopumus 2 620 - LL,z 223 + 4,2

muu liikennejuopumus 3 0,0 I 0,0

yhteensä 4 0t2 - 9,3 347 + 9,8

suurelta osalta korvannut Alkon tuotteita. Jos

esimerkiksi Imatralla alkoholin kokonaisku-
lutus olisi noussut vuonna 1995 noin 20 pro-

senttia ja Alkon (seka elintarvikeliikkeiden
oluen) myynti olisi vähentynyt noin 30 pro-

senttia, pitää joka toisen Imatralla juodun olu-
en ja viinapullon olla peräisin rajan takaa - ja
talloinkaan Imatra ei viela eroaisi kulutusta-
son muutoksen osalta kovinkaan paljoa muus-

ta Suomesta.

AI.KOHOTIN KUTUIUS KAAKKOIS-

SUOiAESSA AIKARAJOIIUSTE N

VOIMAANTULON .'A[KEEN

Toukokuun 1. päivänä 1996 voimaan tulleet
aikarajoitukset ovat selvästi vaikuttaneet al-
koholin tuontiin. Tätä voidaan perustella kol-
mella eri tavalla. Ensiksikin itäisen tullipiirin
tulliasemilla tarkastusta tekevälle henkilo-
kunnalle kesä-elokuussa 1996 suunnatussa

kyselyssä pyydettiin aruiota alkoholituomis-

ten kehityksestä toukokuun 1996 jälkeen.

Saatujen vastausten mukaan alkoholituomis-
ten määrä olisi pudonnut noin puoleen enti-
sestä aikarajoitusten voimaantulon jalkeen.

Toiseksi tullin henkilökunnalta tiedustel-
tiin myös yksityiskohtaisia tietoja alkoholin
tuojista ja heidän tuomistaan alkoholimääris-
tä. Arvioiden mukaan noin 70 prosentilla ry'e-

najalta palaavista suomalaisista ja noin puo-
lella Suomeen saapuvista venäläisistä ei tata

nykyä ole lainkaan alkoholia mukanaan. Vuo-

den 1995 lopulla vastaavanlaisen arvion mu-
kaan lahes jokainen Suomeen saapuva toi
mukanaan alkoholia. Useimmiten tuomisena

oli taysi laillinen Iasti viinejä lukuun ottamat-

ta. Myös tämänkertaisessa kyselyssä alkoho-
lia tuovilla suomalaisilla ar.vioitiin olevan täy-

si laillinen viina- ja olutlasti. Venalaisilla al-
koholin tuojilla arvioitiin olevan mukanaan

täysi lasti väkeviä alkoholijuomia ja joka toi-
sella täysi lasti olutta. Jos alkoholin tuonnin
aleneminen lasketaan matkustaj amäärien, al-
koholin tuojien osuuden ja arvioitujen tuonti-

,D() AIKOHOTIPOIITIIKKA
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Taulukko 5. Vakivaltarikokset koko Suomessa ja Kymen läänissä vuonna 1995 ja niiden muutos prosentteina
edelliseen vuoteen verrattuna

koko maa Kymen lääni
tapauksia muutos tapauksia muutos

täppo
törkeä pahoinpitely
pahoinpitely
lieva pahoinpitely

yhteensä

106

I 955
t7 231
3 002

- I'o

- 4,L

+ l2,l
+ 22,4

6
t25
998
t79

- t4,3
+ 5,0
+ 14,4
+ 40,9

I 308 + 16,322 294 + ll,7

Taulukko 6. Paihtyneiden sailoönotot koko Suomessa ja Kymen läänissä ikäryhmittäin vuonna 1995 ja niiden
muulos prosentteina edelliseen !uoteen verrattuna

koko maa Kymen lääni
ikaryhma tapauksia muutos tapauksia muutos

-t4
t5-17
18-20
2t-

vhteensä

181

2 616
49t6

82 806

q,

- tt,7
- 1I,0

- 6,5

- t,6

L2

168
JJl

47Bl

0,0
+ 16,7
+ 4,3
+ 4,6

+ 4,95 298

määrien perusteella, saadaan alkoholin tuon-
nin nykymääräksi noin kolmasosa viimevuoti-
sesta.

Kolmas tapa arvioida aikarajojen kaytttion-
oton vaikutuksia on tarkastella Kaakkois-

Suomessa sijaitsevien Alkon myymaltiiden
myynnin kehitystä touko-heinäkuussa 1996.

Kovin selvänä aikarajojen vaikutus ei näy

Kaakkois-Suomessa vielä kesäkuussa, jolloin
Alkon vähittäismyynti väheni markkoina
koko maan tasolla 10 prosenttia ja Kaakkois-

Suomessa B prosenttia. Heinäkuussa Kaak-
kois-Suomen Alkon myyymaloiden myynti li-
sääntyi noin prosentin, kun myynnin lasku
jatkui koko maan tasolla runsaalla 2 prosen-

tilla. Imatran Alkoissa heinäkuun myynti ylit-
ti edellisvuoden tason 25 prosentilla ja Hami-
nassa 18 prosentilla. Samansuuntainen kehi-
tys on jatkunut elokuussa. Koko maan 5 pro-
sentin myynnin lisäystä vastasi l0 prosentin

lisäys Kaakkois-Suomen myyntipiirissä ja 15

prosentin lisäys Kymen läänissä. Imatralla ja
Haminassa elokuun myynti oli noin koman-
neksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Lahel-
lä rajaa sijaitsevissa suuremmissa Alkon
myymälöissä arvioitiin puhelinkeskusteluis-
sa noin puolen, joissain myymälöissä noin

kahden kolmasosan viinarallin aikana vähen-
tyneestä myynnistä palanneen takaisin aika-
rajojen säätämisen jälkeen.

TITASTOI DUT ALKOHOTI HAITAT

Rattijuopumus lisääntyi Kymen läänissä hie-

man enemmän kuin koko Suomessa vuonna

1995 vuoteen 1994 verrattuna (taulukko 3).

Vuoden 1996 ensimmäisellä neljänneksellä
rattijuopumus lisääntyi Kymen läanissa l0
prosenttia, kun se koko maassa aleni 9 pro-

senttia (taulukko 4). Itse asiassa alkuvuodesta
I995 rattijuopumus oli lisääntynyt koko Suo-

ALKOHOLIPOLITI KKA
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messa nopeammin kuin Kymen läänissä, mut-
ta kahdella viimeisellä kolmanneksella eli
viinarallin aikana rattijuopumus lisääntyi Ky-
men läänissä selvästi nopeammin kuin koko
maassa. Myös Pohj ois-Karjalan läänissä ratti-
juopumus lisääntyi nopeammin kuin koko
maassa vuoden 1995 lopussaja vuoden 1996

alussa.

Vakivaltarikollisuus lisääntyi Kymen lää-
nissä vuonna 1995 enemmän kuin koko maas-

sa (taulukko 5). Vuoden 1996 ensimmaisella
neljänneksellä väkivaltarikollisuus on kui-
tenkin lisääntynyt nopeammin koko maassa

(10 prosenttia) kuin Kymen läänissä (7 pro-

senttia), kun vertailukohteena käytetään vuo-
den 1995 vastaavia kuukausia. Toisaalta vä-

kivaltarikollisuus oli lisääntynyt Kymen lää-
nissä vuoden I995 ensimmaisella neljannek-
sella 34 prosenttia vuoteen 1994 verrattuna,
kun lisäys koko maassa oli vastaavana ajan-
kohtana 16 prosenttia. Jos siis vuoden 1996

ensimmäisen neliänneksen lukuja verrataan
vuoden 1994 (eikä vuoden 1995) ensimmäi-
seen neljännekseen, on kasvu Kymen laanis-

sä myös tuolloin selvästi suurempi kuin koko

maassa.

Paihtyneiden säilöönotot lisääntyivät Ky-
men läänissä vuonna 1995 noin 5 prosenttia
edelliseen vuoteen verrattuna (taulukko 6).

Koko maassa säilöönottojen määrä sen sijaan

väheni noin 2 prosenttia. Nuorten, 15-17-
vuotiaiden keskuudessa kasvua oli Kymen
läänissä noin l7 prosenttia, kun koko maassa

nuorten säilöönottojen määrä väheni ll pro-
senttia. Myös hieman vanhempien eli IB-20-
vuotiaiden säilöönotot lisääntyivät Kymen
läänissä 5 prosenttia, kun ne alenivat koko
maan tasolla 7 prosenttia. Nayttaa siis siltä,
että nuorten osalta tilanne olisi kehittynyt
Kymen läänissä selvästi huonompaan suun-
taan kuin koko maan nuorten keskuudessa ja
kaikkien Kymen läanin asukkaiden keskuu-

dessa.

Imatran poliisialueella (Imatran, Parikka-
lan ja Ruokolahden nimismiespiirit) tehdyssä

selvityksessä "Alkoholin osuus kuoleman-

syyntutkimuksissa 1994-1995" oli alkoholi

mukana l7 tapauksessa vuonna 1994 ja 38
tapauksessa vuonna 1995. Kuolemansyytut-
kimuksia oli kaiken kaikkiaan 127 vuonna

1994 ja 164 vuonna 1995. Sellaiset itsemur-
hat, joissa alkoholi oli mukana, lisääntyivät
2:sta (1994) 12:een (1995). Tapaturmaiset
kuolemat, joissa alkoholi oli myötävaikutta-
vana tekijänä, lisääntyivät I:stä (1994) 7:ään

(1995) ja alkoholimyrkytykset 9:sta (1994)

l(:,ään (1995).

Itsemurha- ja väkivaltarikoksissa Kymen
läänin teollisuuskaupungit pitävät karkisijaa.
Helsingin Sanomien tekemän kyselyn mu-
kaan Kymen laani sijoittuu kärkeen myös sai-
raaloissa hoidettavien alkoholipotilaiden ti-
lastoissa (Wikström 1996). Viime vuonna use-

ampi kuin joka tuhannes Kymen läänin asu-

kas joutui sairaalan vuodeosastolle alkoholi-
peräisen maksa- tai haimasairauden takia.
Rajua alkoholipotilaiden määrän kasvu on

kuitenkin ollut myös Etelä- ja Pohjois-Karja-
lassa sekä Keski-Suomessa. Myös suurimmat
lisäykset henkirikollisuudessa löytyvät Kaak-
kois-Suomesta eli Kuusankoskelta, Kotkasta,
Lappeenrannasta ja Imatralta.

Haittakehityksen arviointiin aikarajojen
voimaantulon jälkeen ei ole vielä kovin hyvia
edellytyksia muun muassa siksi, että päihty-
neinä säilöön otettuja koskevia tietoja ei ole

saatavissa aikarajojen voimaantulon jalkei-
seltä ajalta. Huhti-kesakuulta 1996 on saata-

vissa vain väkivaltarikoksia ja rattijuopumus-
tapauksia koskevat tiedot. Väkivaltarikolli-
suus lisääntyi Kymen laanissa edelliseen vuo-
teen verrattuna hieman vähemmän kuin koko
maassa. Rattijuopumus sen sijaan pysyi Ky-
men läänissä ennallaan ja väheni hieman
koko maassa. Tassa yhteydessä on syytä muis-
taa, että huhtikuu oli viimeinen vapaan viinan
kuukausi, jolloin rajan takana kaytiin jopa

hamstraamassa, ja että touko-kesäkuussa on

hyvinkin saatettu turvautua olemassa oleviin
varastoihin.
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AI.KOHOTIOTOJEN MUUTOKSET

HAASTATTETUJEN VATOSSA

Kaakkois-Suomen alkoholiolojen muutoksia

pyrittiin kartoittamaan myös haastattelujen

avulla. Vapaamuotoisissa haastatteluissa py-

rittiin selvittamään, miten alkoholin maahan-

tuontisäännösten muutokset vuonna 1995 oli-
vat vaikuttaneet alkoholin kayttoon haastatel-

tavan kotipaikkakunnalla, mistä paikkakun-
nan asukkaat haastatellun mielestä hankkivat
alkoholijuomansa ja miten toukokuun alussa

1996 voimaan tulleet rajoitukset ovat vaikut-
taneet alkoholin hankintaan ja kaytttion.

Haastatelluilta tiedusteltiin myös, miten al-

koholin kayton haittavaikutukset ilmenevät

paikkakunnalla ja miten ne ovat muuttuneet

rajoitusten lievenemisen ja kiristymisen yhte-

ydessä.

Kaiken kaikkiaan kirjattuja haastatteluja

tehtiin lähes kolmekymmentä, pääasiassa

Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Haastatellut valittiin etusijassa terveyden-

huollosta, sosiaalitoimesta ja poliisitoimesta,

mutta mukaan mahtui myös raittiustyönteki-
jtiita ja Alkon myymalapaallikko. Yksittaisia
tietoja hankittaessa tai tarkistettaessa on oltu
yhteydessä moniin muihinkin kaakkoissuo-

malaisiin.
Haastattelutietoja arvioitaessa on muistet-

tava, että haastatellut ovat kysymyksiin vasta-

tessaan yleensä esittäneet arvioitaan koko vii-
narallista, vaikka viinaralli ei olekaan ollut
täysin yhtenäinen ilmiö. Lisäksi puhuessam-

me haastateltujen näkemyksistä emme referoi

ketään yksityishenkilöä, ellemme sitten esitä

suoraa lainausta. Haastateltujen näkemys on

siis eräänlainen keskiarvo, jonka takana saat-

taa olla useampikin kovin poikkeava näke-

mys. Vallitseva todellisuus on myös ollut jois-

sakin suhteissa kovin erilainen esimerkiksi
Kotkassa ja Imatralla. Keskimääräinen näke-

mys saattaa siten kuvata huonosti todellisuut-
ta ionkin paikkakunnan näkökulmasta. Teh-

tävänämme oli kuitenkin selvittää turistialko-
holin vaikutuksia koko Kaakkois-Suomessa -
ei vain Imatralla, josta saadaan keskimääräis-
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tä railakkaampi ja synkempi kuva kuten Hel-
singin Sanomien kirjoitussarjassa Rajapat-

saasta marraskuussa 1995.

ALKOHOLIN KAYTÖN NÄKYVYYS

Alkoholin käytto on haastateltujen mielestä

tullut viinarallin aikana entistä näkyvämmäk-

si. Itäviinan ohella tähän liittyy kaksi erilaista
säädösmuutosta. Ensinnäkin laillinen annis-

kelu on varsinkin kesäisin aikaisempaa näky-

vämpää ravintoloiden suurien ulkoanniskelu-
alueiden vuoksi. Toiseksi alkoholin iulkinen
nauttiminen ei ole enää kiellettyä lain perus-

teella, ja kaupunkien jarjestyssäännöt tarken-

tuivat alkoholin julkisen nauttimisen osalta

vasta jälkikäteen. Varsinkin nuofien kohdalla
vallitsi hetken aikaa "Kaikki saa juoda missä

tahansa" -tunnelma. Lisäksi tallakaan hetkel-
lä alkoholin julkinen nauttiminen ei ole täysin

kiellettyä. Esimerkiksi Kotkan kaupungin
järjestyssäännössä alkoholin julkista nautti-
mista säädellään seuraavasti: "Päihdyttävän

tai muun huumaavan aineen nauttiminen on

kielletty linja-auto-, rautatie- ja lentoasemal-

la sekä matkustajasatamassa. Nauttimiskielto
on osoitettava kieltomerkein tai muuten riittä-
vän selkeästi."

ALKOHOLIN KAYTON MAARALLINEN MUUTOS

Alkoholin kayttin määrän muutoksista haasta-

teltavilla on erilaisia kasityksia. Osa haasta-

telluista katsoo verottoman alkoholin vain
korvanneen aikaisemmin Alkosta ja elintarvi-
keliikkeistä ostettuja alkoholijuomia. Osa

taas katsoo halvan alkoholin tarjonnan kor-

vautumisen ohella myös lisänneen alkoholin
käyttoa: kun halpaa olutta on laatikkokaupal-
la, sitä myös juodaan. Myös alkoholin kaytttia

lisänneistä ollaan kovin eri mieltä. Osa haas-

tatelluista on sitä mieltä, että alkoholin kayton

lisääntyminen on tapahtunut "tavallisten" ih-
misten keskuudessa. Osa taas on sitä mieltä,

että kulutuksen kasvattajina ovat ennen muu-
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ta suurkuluttajat ja alkoholiongelmaiset.
Haastateltujen kannat kulutuksen kasvuun
eroavat asuinpaikan mukaan. Imatralla haas-

tatellut ovat varsin varmoja siitä, että kulutus
on kasvanut viinarallin aikana. Kotkassa taas

löytyy enemmän kannatusta korvautumisaja-
tukselle.

KAYTETYT ALKoHoLI LA.J IT

Kaytettyihin alkoholilajeihin veroton tuonti
näyttäisi vaikuttaneen kaikista eniten. Vero-

ton olut on pääasiallisesti 5,2-tilavuuspro-
senttista, kun suosituimpien kotimaassa myy-
tyjen oluiden vahvuus on noin 4,5 tilavuus-
prosenttia. Rajan pinnassajuotava olut on siis
aikaisempaa vahvempaa. Samoin veroton olut
on ainakin yhden haastatellun mielestä lopet-
tanut kotioluen tekemisen lähes kokonaan.
Myös Alkon myymalapaalliköille suunnatun
kyselyn mukaan kotitekoisten alkoholijuomi-
en esiintyminen oli harvinaisempaa itaraian
lahella kuin Suomessa keskimäärin. Viinejä
verottomassa kaupassa ei juuri liiku. Vakevi-
en juomien kohdalla suosituimpia näyttäisi-
vät olevan kirkkaat 60 tilavuusprosenttia al-
koholia sisältävät juomat. joten myös viinojen
kohdalla ainakin hankintavahvuus on suu-
rempi kuin kotimaan Alkossa myytävien vii-
nojen vahvuus.

ITAVIINAN RISKIT

Kirkkaan "itäviinan" riskit ovat hyvin tunnet-
tuja, eli toisaalta elää pelko siita, että itäviina-
pullossa olisi muutakin terveydelle vaarallis-
ta kuin alkoholia, ja toisaalta eläa epailys sii-
tä, että itaviinapullossa ei olisikaan alkoholia
niin paljon kuin etiketissä luvataan. Käsitystä
itäviinan epäpuhtaudesta ovat ruokkineet laa-
jasti uutisoidut metyylialkoholimyrkytykset.
Nämä riskit ovat myös vaikuttaneet laittoman
viinan kauppaan. Aikaisemmat pirtut ja venä-

läiset votkat ovat laittomassa kaupassa kor-
vautuneet laatumerkeillä. Asiaan kantaa otta-

neiden haastateltujen mukaan seiskatien
parkkipaikoilla kaupatuimmat viinamerkit
ovat "Finlandia-vodka" ja "Absolut-vodka".
Itäisen tullipiirin tarkastushenkilökunnalle
suunnatun kyselyn mukaan noin puolet venä-

läisten Suomeen tuomista väkevistä alkoholi-
juomista on Suomessa valmistettua.

NUORTEN ATKOHOLIN KAYTTÖ

Nuorten alkoholin kaytosta kannetaan huolta
kaikkien haastateltujen keskuudessa. Raja-
kaupan katsotaan helpottaneen alkoholijuo-
mien hankintaa erityisesti nuorten kohdalla.
Eräät haastatellut paheksuivat myös alkoho-
Iin kaupittelua koulujen laheisyydessä. Eri-
tyisenä hankintakeinona mainitaan alkoholin
ottaminen vanhempien huomaamatta suurista
kotivarastoista. Myös nuorten kayttamat al-
koholijuomat ovat vahventuneet. Keskiolut on

korvautunut vahvalla oluella - osittain jopa

erityisen vahvalla - ja väkevien puolella 60-
prosenttinen viina on myös nuorten suosiossa.

Moni haastateltava arveli nuorison ryhtyneen
käyttämään alkoholia aiempaa nuorempana
(ks. myös Rimpela & al. I996a ja 1996b).

Yksi hyvä tiivistys viime aikojen tapahtu-
mista Imatralta on seuraava: "Kenttäpartiot
totesivat viimeisen vuoden aikana, että nuor-
ten kokoontumispaikoilta oli lasinsirut hävin-
neet - Nyt niitä on taas alkanut ilmestyä". Se

tarkoittaa, että verottomasti ostetut tölkkiolu-
et olivat nuorison kayttamaa olutta viinarallin
aikana, mutta uusi kahdenkymmenen tunnin
sääntö on vaikeuttanut verottoman oluen han-
kintaa sen verran. että ainakin osa nuorisosta
hankkii nykyään oluensa elintarvikeliikkeis-
tä lasipullossa. Samansuuntainen havainto on

tehty myös Kotkassa. Ennen viinarallia kou-
lujen päättäjäisjuhlien iltana kerättiin nuor-
ten kokoontumisrannalta satoja tyhjia olut-
pulloja. Viinarallin aikana pulloja oli todella
vähän. Tyhjiä tölkkejä sen sijaan kerättiin
säkkikaupalla.

Erityisenä ongelmana nuoften kohdalla on

haastateltavien mielestä alkoholin ja pillerei-
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den sekakäyttö. Tämä on uudehko ilmiti ja
tuttu myös muualla Suomessa. Vaikka haasta-

teltavat uskovat valtaosan Suomeen saapuvis-

ta huumeista tulevan lännestä, arvelivat he

silti itarajan takana olevan huumetarjonnan
vaikuttavan rajaseudun nuoriin.

AIKOHOTIN KAYTTÖÖN IIIITYVAI HAITAT

Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että alko-
holin kaytttion liittyvien haittojen kasvua ei

monikaan haastatelluista ole huomannut Kot-

kan seudulla. Sen sijaan Imatralla haittojen
kasvua pidetään selviönä. Lastensuojelutapa-

usten mainitaan lisääntyneen. samoin toi-
meentulotuen. Toimeentulotuen kasvussa on

otettava huomioon myös suuri työttömyys.
Myrkytysten ja kuolemantuottamusten mää-

rän sanotaan kasvaneen. Eräs haastateltu tii-
visti tilanteen seuraavasti: "50 on kuollut tä-
män kaljarallin takia, mutta lopullinen kuo-
Iinsyy ei tue väitettä." Toisin sanoen alkoho-
liehtoisia kuolemansyitä epäillään todelli-
suudessa olevan enemmän kuin tilastot näyt-

tävät, osin siitä syystä, että alkoholia ei haluta
kirjata kuolinsyyksi.

Eraalla poliklinikalla on todettu "rantojen
miesten" kunnon heikkeneminen. Syyksi
osastonhoitaja arveli viinien korvautumista

tuontikirkkaalla. Viinit sisältävät hänen käsi-
tyksensä mukaan edes vähän ravinteita, kir-
kas ei. Katkaisuun tulevien sanotaan olevan

huonokuntoisempia kuin aikaisemmin. Tämä

liittynee samaan ilmition kuin erään toisen
haastatellun näkemys siitä, että viinaralli vä-

hensi hoidon tarvetta, koska kaljaa oli koko

ajan saatavilla. Yha useamman hoitoon tule-
van mainitaan olevan ensikertalainen. Psy-

kiatrisen laitoshoidon tarve alkoholiongel-
maisten keskuudessa on usean haastateltavan

mielestä kasvanut viime vuosina.

RAJAKAUPPA YI.EISENA IIMIÖNA

Alkoholin rajakauppaa ei moni pitänyt mer-
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kittavana haittana. Selvästikin tärkeämpää
monille rajaseudun asukkaille näyttäisi ole-
van mahdollisimman vilkas kauppa- ja kult-
tuurivaihto rajan ylitse. Esimerkiksi, kun Ha-

minan poliisi suoritti syksylla I995 tehoiskun
yhdelle seiskatien parkkipaikalle ja pidatti
l9 viinakauppiasta, joille kirjattiin rangais-

tusvaatimukset toiminnastaan, paheksuivat

paikalliset yrittajat seuraavalla viikolla polii-
sin liian aktiivista'Jahtaamista" väittäen tä-
män vähentävän normaalia kaupankäyntia
paikall isissa yrilyksissä.

KAHDENKYMMENEN TUNNIN SAANTÖ

Osa haastatelluista katsoo uuden kahden-
kymmenen tunnin säännön lisäävän laitonta
verottoman alkoholin kauppaa. Koska taval-
listen suomalaisten kohdalla kahdenkymme-
nen tunnin oleskelu Venäjän puolella vähen-
tää rajamatkailua, aukeaa ammattimaisille
trokareille uusia markkinoita: salakuljetus
ammattimaistuu. Samoin huumeiden tarjonta
lisääntyy useiden haastateltavien mielestä.

Heidan mielestään suurin osa huumeista tu-
lee lännestä, mutta myös entistä suurempi osa

idasta. Lähempänä rajaa kahdenkymmenen
tunnin säännön vaikutusta pidetään selvänä:

"Kevät 96, totta kai se on hillinnyt" tai "Tou-

kokuun rajoitus puri, näkyy selvästi".
Osa haastatelluista ei usko aikarajoitusten

vaikutuksiin, eikä yleensäkään rajoituksiin
ongelmien ratkaisukeinona. Aika moni pitaa
aikarajoitusten palauttamista ylilyöntinä tai
ainakin jonkinlaisena holhouksena: "Holho-
taan, jotenkin ollaan laitettu erityisholhouk-
seen meidät."

YHTEENVETO JA KESKUSTETU

Kaakkois-Suomen alkoholiolojen seuranta on

monessa suhteessa ongelmallista. Alueelliset
kulutustilastot puuttuvat tällä hetkella.
Akuuteista haitoista saadaan jonkin veran
tietoja, mutta niistäkään ei ole vielä avuksi
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huhtikuun 1996 jalkeisten tapahtumien arvi-
ointiin. Lisäksi terveyshaitat ilmaantuvat vas-

ta aikojen kuluttua. Kuolemansyytilastoista ei
saada tarpeeksi tuoretta tietoa, ja yleensäkin
terveyttä koskevat tiedot saadaan varsin pit-
kan ajan kuluttua.

Ilmeisesti alkoholin kulutus on viime vuosi-
na kasvanut Kaakkois-Suomessa enemmän

kuin muualla Suomessa. Myös akuutit haitat
ovat tilastojen mukaan lisääntyneet Kaak-
kois-Suomessa hieman voimakkaammin kuin
muualla Suomessa. Nuorten säilöönottojen
nousu on Kaakkois-Suomessa huomattavan
suuri. Kokonaisuudessaan itäviina ja luristi-
alkoholi ovat kuitenkin koko Suomen ongel-
mia, joten itäalkoholin aiheuttamat ongelmat-
kaan eivät rajoitu vain Kaakkois-Suomeen.
Toisaalta joillakin paikkakunnilla, kuten esi-
merkiksi Imatralla, tilanne on ollut selvästi
keskimääräistä hankalampi.

Itäisen tullipiirin tulliasemien ulkovalvon-
taa tekevälle henkilostolle osoitetun kyselyn
mukaan itäalkoholin tuonti olisi aikarajojen
voimaantulon jalkeen vähentynyt selvästi, ai-
nakin puolella ehka jopa kahdella kolman-
neksella. Tamä ei kuitenkaan ole kokonaisuu-
dessaan alentanut alkoholin kulutusta, koska
rajan lahella sijaitsevien Alkon myymaloiden
myynti on selvästi lisääntynyt.

Haastattelujen antama kuva on monessa

suhteessa varsin ristiriitainen. Ensinnäkin
osa haastatelluista näkee alkoholin kulutuk-
senja haittojen kasvaneen, osa ei. Tässä kysy-
mys on osittain siitä, että itäviinan vaikutuk-
set ovat sitä vähäisempiä, mitä kauemmaksi
rajanylityspaikoista siirrytään, ja ovat siten
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mään.
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ENGLISH SUMMARY
Esr. österberg & Kari Haaaisto & Ro.ija. Ah-
tola & Maija Kaiaonurmi: Cheap imports
from Russiao alcohol consumption and alco-
hol-related problems (Itörajan r:änaralli,
alkoholin kulutus j a alkoholihaitat)

This report looks at how recent changes in alr:o-
hol import restrictions have affected the amount of
alcohol that is brought into Finland across the Rus-
sian border. It also discusses the consequences of
the consumption of this alcohol. We have two main
sour( es of informalion. i.e. r'onsumplion slatislics
and questionnaire and interview data concerning
the impofi of alcoholic beverages. The data on the
problems associated with alcohol use come from
statistics and interviews with local actors.

Alcohol consumption has in recent years in-
creased more sharply in southeastern Finland than
elsewhere in the country. Statistics indicate that
acute problems have also increased somewhat
more rapidly in southeastern Finland. The in-
crease in the nurnber of young people taken into
custody has been particularly noticeable in south-
eastern Einland. Overall, however, the issue of
cheap drink imported from Russia and elsewhere
concerns the whole country, as do the related prob-
lems - even though there are certain places (such

as the town of Imatra) where the situation is clearly
worse than average.

määrä kasvaa sairaaloissa. Helsingin Sanomat
18.8.1996

Österberg, Esa: Alkoholia virtaa itärajan takaa.
Helsingin Sanomat, yliö, 8.1. 1996.

Customs offers estimate that since the entry into
forr:e of time limits, the import of cheap drink from
Russia has decreased substantially, at least by one
half and possibly by two-thirds. However, this has
not translated into reduced total alcohol consump-
tion, because sales at Alko outlets near the border
have at the same time sharply increased.

The picture that emerges from the interview data
is in many respects quite contradictory. Some of the
interviewees believe that ak:ohol consumption and
problems have increased, others do not. This is
partly explained by the far:t that the effects ofcheap
imports gradually diminish further away from the
r:rossing points; the problems are therefore essen-
tially different in the towns of Imatra and Kotka.
Another difficulty is presented by the question as

to who account for the increase in consumption. It
is agreed that young people are involved, but views
differ as to whether consumption has increased
among the middle classes or heavy drinkers.

Overall the interviewees did not consider the
situation serious enough lo \ arranI any panic reac-

tion. People can apparently live with even a sharp
increase in alcohol problems - although they are
much closer to the end of their tether in Imatra than
in Kotka. However, alcohol use among young peo-
ple is clearly considered a serious problem, and
people in Imatra are genuinely concerned.
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Alcoholic beaerages, itnports, taxation, consumption, social consequences, Finland, Rassia
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