
Vuoden 1971 aikana künnitettün yhä laaje-
nevaa huorni,ota Taloussprii T:n juopottelu-
käyttöön. Keskustelun huipernturnana voidaan
ehkä pitää vuoden 1971 mamasku,u,ssa järjes-
tettyä laajapohj aisrta asiantuntijapaneelia, j o-
ka pidettiin HYKS:,n Psykiatrian klinikan
aloitteesta. Tässä parneelirssa esitety,t rtiedot T-
spriin käykin seurauksisrta antoj,vat rtärkeitä
virikkeitä j atkotoirnenpiteille.

Alkon ja sotsi,aali- ja ,terveysministeriön
kestken käytyjen neuvortüeluj en j älkeen nr"inis-
teriö poisti kesäkuussa 1972 arntamallaan pää-
töksellä Talo,ussprii T : n vahvasti denatrumitu-
jen väkivünalajien 1u:ettel,osrta. Jo tätä ennen
luetteloon oli sisäIlytetty T-spriin laillista
käyütöä korvaarnaan tarkoi,tetrtu polttoneste
Sinol. Sinolin denaturointi on huo,naattaivasti
vahvempi kuin T.sprün.

Polttoneste Sinolin,markkinoiruti Talous-
sprii T:n rinnakkaistuo teena alkoi 9.6.1972.

Alko lopetti T-spriin myynnin 23.6.1972, rnut-
ta syrjiüsten paikkakunüien vähittäisrnyyn-
nissä sitä oli tarjolla vielä kolmisen kuukaut-
ta myöhernrnimkin (Korvikealkoholitoinrikun-
ta 1973,8-10).

Näiden üoiu'nenpiteidren vaikutusten kantoit-
tamiseksi polüsi- j;a nirnismiespiiireille lähe-
tettiin suppea kyselylomake rtammi-helmi-
ku,un vaihrteessa 1973. Kaikki maafilrne 268 po-
liisi- ja nimismiespiiriä palauttivat lornak-
keen. Kaikkia lormakkeita ei kultenkaan ollut
täytetty kokomraan, jorten vastausprosenhti
vaihtelee jonkin verran kysyrnyksesüä toi-
seen.

Klaus Makela

Vastaava kysely ,on toteutettu jo kahteen
kentaan aikaisamimin, ,helmikuussa 1968 ja
1970, joten nyt rapontoitaville tuloksille on
tarjolla ventailutausüaa (Pöysä & Mäkelä 1968,
Pöysä & MäkeIä 1970).

Kuten edellisilläkin kerroill,a on polüsiky-
selyä täydennetty muista lähteistä saaduilla
tiedoilla, l<utren eri paikkakuntien viranomais-
ten vapaarnuoüoisilla haastatüeluilla. Lisäksi
Helsingin,asunnotrtornien,alkoholistien alho-
holinkäytöstä on kerätty systernaattisia ha-
vaintoja.

Korurkket den kögtön leui,nneisgE s

I(alklssa kolm,essa kyselyssä poliisiviran-
omairset vastasivat seuraavaan kysymykseen:
"Montako korvikej uomien käyttäjää arveleüte
olevan pürinne alueella?" Poli.isin'arvioiden
mulkaan korvikkeiden käyttäjien lukumäärä
on laskenut varteenotett,avasti vuodesta 1969
vu,orteen 1972 eli perä,ti 3 000 hengellä (tauluk-
ko 1). Kun korvikkeiden käyttäjien luku,rnää-
rä vielä vtronna 1967 arvioitiin yli 8 000 hen-
geksi, heitä laskettiin olevan enää 4 500 syk-
syllä 1972. Arvioiden epäh:,otettavuuden
yuoksi alueellisiin rnuutoksiin ei juuri kanna-
ta kiirrnittää huomiota. Kuitenkin voimme to-
deta, eiütä vähentymistä on tapatrLtunut kaut;tra
koko maan. Ainoas,taan Kuopion läänissä kor-
vilkkeiden käyütäjien määrän arviot ovat py-
syneet ennallaan; Ahvenanmaata ei tässä
kannata ottaa lukuun, sillä korvikkeiden
käyttö on siellä käytännöllisesrti katsoen ole-
matonta.

Vuotta 1968 koskevan poliisikyselyn anta-
mien,arvio,iden luotettavuutta pyrittiin pun-
ni,trsemraan hankkimalla eräistä kaupungeisrta
kunnallisen alkokrolistihuollon jra A-klinikan

Roraikealkoltolin
j uop o tte lu kayn T - sp ri in
ru)nnin lopettaruisen
jrilkeen

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet
L_gi_la 

-Iivonen, Eino Käki, Tuula Muhonen, Klaus
\4äkelä, Pirjo Paakkanen, Toivo Pöysä ja'pentti
Sillman.
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rinnakkaisarviot. Nämä arviqt olivalt yleensä
selvästi korkearnrrrrat kuirn poläsin esittärnät
luvut (Pöysä & Mäkelä 1969, taulukko 2).

Taulukossa 2 vertaillaan tärnänkertaisen
polüsikyselyn tuloksia eräiden pai'kkakuntien
sosiaaliviranornaisten esittämiin arvioihin,
jotka l<oskevart vuoden L972 marrasikuuüa
(Korvikealko,holitoimikuntra 1973, 19). Tä11ä

kertaa poliisin esitrüärnät luvut eivät enää o1e

s5rsteorraaütisesti alhaisernrnat kuin sosiaalivi-
ranornaisten arvioit, vaan heiütoja on kurn-
paankirn suunft,aan. Useimrnilla paikkakunnil-
Ia kurnpi'kin arvio päätyy sarnaan suunuus-
luokkaan.

Taulukko I. Poliisilaitosten ja nimismiespiirien
arvio korvikkeiden käyttäjien lukumäärästä 1ää-
neittäin vuosina 1967, 1969 ja1972

tääni

korvikkeiden
käyttäjiä

100 000
asukasta

kohti

Taulukossa 1 ilmenevät rnurutotli:set voivat
tietysti oltra piternrnän keh,iltyksen tulros,, kos-
ka vertailuväli on ü<olme vuotrta. Siksi l,o,mak-

keessa e§tebtün vielä seu:raavat kaksi kysy-
rnystä: "Oliko korvikejuomien käyttäjien Iu-
kumäärä pürissänne syksyllä 1972 edelliseen
syksyyn verrattuna lisääntynyt, pysynyt en-
nallaan vai vätr,entynyt?" j,a "Onko T-sprün
myynnin lopebüaminen johtanut pürinne alu-
eella korvitkkeiden käytön lisäänfymiseen, vä-
hentymiseen vai onko tilanne ennallaan?"
Ka,ikH 268 potiisipiiriä vastasivat ku,mpaan-
kin kys,ymykseen.

Seuraavasta asetelmasüa nähdään miten po-
Iiisipiirit jakautuvat korvikkeiden käyttäjien
määrän rrnu,utoksi,a koskevan arvion mukaart
(%):

korvikkeiden käyttäjien'rnäärä
vähentynyi 58

ennallaan 40

lisääinrtyny,t 2

Eneonmistö poliisipür,eistä siis krat'soi, että
horvikkeidetr ktigttäjien määrä oli vähenty-
nyt T.spriin myynnin lopettamisen jäIkeen.
Aivan vastaavanlainen jakautuma saatiin
kögtön määrää koskevasta rimakhaiskysy-
myksestä (%):

vähentynyt 56

ennallaan 43

Iisääntynyt 1

Eri läänien vastausjakauturnissa ei ollurt sel-
viä enoja. Eroja ei lüoin o1lut havaittavissa
ssn muülaan, kuinka rnorrta korvikkeiden
käyttäjää pürin alueella arvioitiin olevan
syksyllä 1972. Polüsin käsirtyksen mukaan
korvikkeiden käyttö on siis vähentynyt sekä
niillä alueilla, joilla se on suhteellisen runsas-
ta, että niillä, joilla korvikkeita ei juuri käy-
Öetä.

Epäsuoraa tietoa korvi[<keiden käytästä
voidaan saada myös poliisin säilööno,ttotilas-
tojen perusteella. Taulukosrta 3 käyvät ilmi
korvikealkoholien aiheuttamien säilöönotto-
jen lukumäärät kaupungeiss,a ja kaupp,aloissa
kuukausittain vuosina 1971 ja 1972. Lukuja
tulkittaessa on syytä pitää mielessä, että po-
liisin säIöönotüokäyrtännän heilahtelut vai-
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korvikkeiden
käyttäjiä

Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Kymen
Mikkelin
Kuopion
Pohjois-Karjalan
Vaasan
Keski-Suomen
Oulun
Lapin
Ahvenanmaa

1967 1969 1972
L92L2332t259

937 742 475

1969 1972
235 LzL
110 69

1 t20 88

94 78

L72 75
2t9 228
181 81
150 63
150 S6

l4B 90
150 73
t4 19

1967

228
t44
169

9B

133
365
182
130

309
200
188

35

022 770 572
3L2 328 27L
308 447 163

951 588 591
365 354 150

584 658 269
727 372 232
845 637 372
370 328 153

534

400
200
200
40
35

130

90

900-1

10-15

koko maa 8347 7 559 4511 189 160 96

Taulukko 2. Poliisin ja sosiaaliviranomaisten arviot
korvikkeiden käyttäjien lukumäärästä eräissä kau-
pungeissa syksyllä 1972

kaupunki
sosiaaliviran-

poliisin arvio omaisten arvio

I 500
235
L87

75

I
140

5

60
3

Helsinki
Turku
Tampere
Lahti
Pori
Oulu
Mikkeli
Espoo
Vantaa 30.---40



kuttravat erityisen herkästi sü:hen, nniten pal-
jon asunraorütomia alkrotrolisteja poliisin suo-
jün korjataan. Silti tautui<lno 3 heijastanee
myös korvikkeiden tosiasiallisess,a väärin-
käyttötilanteessa tapahüuneita muutoksia-

Korvikkeiden aiheuttam,at säülö<inotot oli-
vat selvästi välrenemässä jo alkuvuodresta

1972, süs ennen T-sprün markkinoinnin lopet-
tamista. Toukokuussa Alkon rnyymälöiden
Irakko aiheutti korvikesäilöönottojen huonr,at-

tavan lisäänrtyrnisen. Loppuvu,od,esrta 1972 pi-
dätykset vähenivät erltisestään, joten T-sprifur

Ioppuminen lienee todella ra'utroittanut'titran-
netta. Kun korvikepidätyksiä oli nelisen sat'aa

vielä tammikurussa 1971, nütä oli l'o'ppuvuo-

desta 1972 enää satakunta ku,ukauttia kohti.

Taulukko 3. Korvikealkoholien aiheuttamien säi-
löönottojen lukumäärä kaupungeissa ja kauppa-
Ioissa kuukausittain vuosina l97l ia 1972

19?1 1972 muutos 72/71 %

"Mitä ko'rvitkeallcoholi,a pürinne alueella on
qni,ten käytetrty ju:opotteluun sen jälkeen kun
T'srpriin eli liekkivünan myyrrti lopetettiin?"
Vuonna 1969 yhdeksän kymmemestä polii§-
piiristä nirnesi T-spriin eniten käytetyksi kor-
vikealkoholiksi. Syksyllä 1972 vasrüauksert ha-
josivat hyrin rnonen korvikkeen kesken. Eau
de oolognert saivat selvästi eniten mainintoja.
Sinol sai 25 mainintaa. Hajamainintoja saivat
sitten muut denaturoidurt sprülajit, oksaLakat
ja puli,tuuriit suuvedet ja apteekkitipaß. Yllät-
tävän monessa pürissä tinneri, lääkeaineet,
pontikka tai kilju koettiin vaikeimrnaksi on-
gelmaksi.

On syytä korostaa, että lcorvi'kheita käyttä-
vät alkotrolistit juovatt rnyös laillisia ju,o'mia.

Korvikkeisün turvaudutraan enirnmäkseen
juonnrakauden jo jatkuttua jonkin ,aikaa ja
lcapulan pahetessa ja rahojen ehtyessä.

Sahne Ahlström-Laakso on tutkinut alko-
holistien juomatavoissa uuden alkoholil,ain-
säädäornän voimaantulon jäIkeen tapahtunei-
ta muutoksia Helsingi,ssä ja kahdessa rnaalais-
kunnassa (Ahlström-I-iaakso 7972). Hän luo-
kitteli korvikkeiden tilapäiskäyttäjiksi ne
vastaajat, jotka tosin olivat käyttäneet [<or-

vikkeita haastattetruvuoden aikana mutta joi-
den absoluuttialkoholin vuosikulutuks€§ta
lailliset juoorrat kattoivat suuri,mman osan.

Korvikkeiden säännöllisiksi käyttäjiksi luet-
tiin näin ollen ne, joü.den vuosikulutuksesta
suurin osa oli korvikejuomia. Vuonna 1968

helsinkiläisistä korvikkeiden käyttäjisttä oli
satr:mnaiskäyttäjiä kaksi kolmasosaa. Vuonna
1969 satunnaiskäyttäjien osutrs korvikennie-
histä oli laskenut, puoleen.

Korvikkeita käyttäneide,n osuus tutkituista
laski kaikilla paikkakunnilla uuden alko,holi-
lainsäädännön jäIkeen. Sitä vastoin korvik-
keiden osuus tutki,ttujen ryhmien absoluutti-
alkoholin kokonaiskulutuksesta pysyi ennal-
laan. Tämä merkitsee süs sitä, että satunnais-
käyttö väheni, mutta korvikkeiden osuus

säännöllisrtren käyttäjien kokonaiskulutukses-
ta kasvoi entisestään.

Voidaan ajatella, että ennen vapaata keski-
olutta alkoholisti ajautui suoraan korvikkei-
sün, kun hän ei enää kyennyt läpäiseonään
AII<on myymälöiden kontrollia. Näin kestr<i-

olutlaki saattoi vähentää korvikkeiden tila-
päiskäyttää. Keski,olut ei kuitenkean ollut ta-

tammi
helmi
maalis
huhti
touko
kesä
heinä
elo
SYYS

loka
marras
joulu

4L4
365
481

518
351
274
274
246
255
280
271
205

,254

256
240
444
071
22'.1

t45
L25
L47

93
113

7t

-39
-30
-50
-14+ 205

-L7
-47_49
-42
-67
- 

,58

-65

1

3 934 3 186

J uop ott eluun kägtetgt ai,neet

Kuten edellä todeütün, T-sprün n'ormaalikäyt-
töä korvaamaan markkino,ille laskettün uusi
polttoneste Sinol. Tämän vuoksi lornakkee-
seen sirsältyi kysymys: "Onko piirinne alueel-
Ia viirme aikoir:ra esüntynyt Sinolin juopo,tte-

trukäyttöä?" Vastausvaihtoehdot olivat "huo-
mattavassa määrin", "jossain määrin" ja '1'tus-

kin lainkaan". Kysymykseen vasüasi 267 pä'
riä. Valtaeneonmistö eti 89 % polüsipiireisrtä
vastasi, että Sinolin juropottelura ol,i tuskin
lainkaan esiintynyt. Tämänkään kysym.yksen
kohdalla ei alueellisia eroja juuri ilmennyt.
Ainoastaan Kuopion lääni poikkesi sikäili
muista, että siellä 2/5 polüsipürei,stä oli ha'
vainnut Sinolia käy,tettävän juopotteluun.
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troudellisesti rnahdollinen vaihtoeh,to piinty-
neelle ko'rvlkejuopolle, joten laillisen alkoho-
lin saanniin helpoütu,minen ei vähentänyt
kokonaisjuopcrütelua korvikkeilla.

Salme Ahlstrtim-Laakson alkoholisrtitutki
muksen mukaan korvikkeiden o,snrus ütltkittu-
jen aikoholistien kokonaiskulutuksesrta ei süs

vähentynyt vuodesta 1968 vuoteen 1969. Vuo-
den 19?2 aikana kertyi. ku,it€nkin runsaasti
hajatietoja sütä, etrtä laillisten juomien käyt-
tä asunnottornien alkoholistien keskuudessa

olisi lisääntynyt. Sen vuoksi poliisikyselyyn
liiitettün kysyrnys, jossa poliisia pyydettün ar-
vioirnaan toisaalta lai[isten ja tois,aalrta kor-
vikejuomien osuursi pürin 'aluee1la asuvien,

korvikkeita käy,ttävien rniesten kokonaisku-
trutulksesta. Kun kunkin pürin proseodtiarviot
painotettiin sarnrEut püri,n lorvikkeiden käyt-
üäjien lukumäärällä, korvikealkoholin osur'ls

oli 42 /o ja laillisten väkijuornien osuus 58 /o.
Arvioft eivät juuri poikenneet läänistä toiseen.
Ainoastaan Kuopion lääni erottui selvästi
muista, sillä sietlä korvikkeidsn osuus arvioi-
tji,n 70 /o:ksi.

Heti kärkeen on todettava, eütä tärnänkal-
taisten arvioiden rte[<eminen on jotaktr:inkin
ylivoimainen tehtävä ja että nühin ou. sexr

vuroksi suhtaudurütava erittäin epäIuuloisesti.
EpäIuuloisuu,tta lisää vielä se, että hyvin sa-
mantyyppisten naapu,rikuntien arviiot ovat
usein aivan vastakkaisia. Kun korvikkeidert
osu{.ls Vantaall:a arvioidraan 5 prosenrtiksi ja
Espoossa 100 prosentiksi, erot eivät voi hei-
jastaa todellista tilannsbta vaan m.e johtuvat
arvi o intip erusteirsta.

Kuitenkin edellä esitetty j'akautu,ma osoiit-

taa, että korvike,rerr:,meissä käytetään run-
saasti myäs laillisia alkoholeia. Aikraisermmis-
sa lomakkeissa ei esiteüty vastaavaa kysyrnys-
tä, joten emme voi tavoittaa asunnottomien
alkoholistien kulutuksen rakenteessa rnahdol-
lisesti tapahtunei,ta munrtoksia.

Lornakkeeseen sisältyi kuitenkin toinen ky-
syrnys, joka epäsu,orasti valorttaa rsarnaa'asiaa
ja joka sisältyi myös aikaisempün l,omakhei-
siin. Vastaajia pyydettii,n nimittäin prosentrti-
sesti luokittelermaan piirinsä korvikejuLcxmien
käyttäjät. Kun kunkin piirin prosenrttiarvoü
painroteütiin saman piirin korvikkeiden käyt-
täjien lukumäärällä, saatün seuraavat koko
maata ktwaavat jaikautumal (%):

pünrtyneirbä korvikejuoppoia
(pufi,ukkoja)
kausijuojia, jotka enirnrnäk-
seen käyttävät laillisia alko-
h,olijuomia
kokeilijoita, täysin satunmais-
käyttäjiä
vastanneita püreiä

1967 1969 1972

61 48 40

27 36 49

L2 16 11

244 265 259

Lähes pelkästään korvikkeissa pifäytyvien aI-
kroholisüien ostaurd,en arvioidaan süs olevan
jatkuvasti vähenemässä, nü,tr ebtä yhä suu-
rernpi osa korvikkeisiin silloin rtällöin üurvau-
tuvista kuitenkin enimrnäkseen käyttää lailli-
sia alkoholeja.

Monissa vastaustromakkeissa poliisi torteaa,

että T-spriin myynnin lopettamisen jälkeen

on siintymiistä laillisiin juoorri,in ollut havaitta-
vissa. Sarna:an suurutaan vüttaavat rnyös HeI-
singissä suoritetun kenttähavainnoinnin tu-
lokset. Poli,isikyselyn täydennykseksi Helsin-
gin kaupungin PAV-hu,oltcvtoimiston otsintä-
huoltoryhmä on kerännyt yksityiskohtaisem-
paa tietoa Helsingin asrlrnotto,mien alkoholis-
tien alkoholinkäytöstä. Kahden vükon välein
lasket,tiin miesalkoholistien ensisuojan selviä-
mistrtroneessa olevien juropuneiden luku,mää-
rä sekä kar,toiüettiin he dän käyttämänsä juo-
vutusaineet kello neljän maissa lauantain aa-

muyärrä. Sarnaan ra'il<aan vastaava laskenta
tehtän ulkosalla neljässä,marastronikorhdassa,
joissa,asunnottornien alkoholistien tiedetään
oleskelevan. Näiden traskentojen perusteella
näytrtää sil,tä, että T-spriin saanti ethtyi lopul-
Iisesti elokuussa. Alu{<si tapahtui hajakoürei-
luja Sinolilla ja Kaasutinspriillä, rnutta näis-
tä luovuttiin ennen pitkää, koska me eivät
kelvanneert juotaviksi. Tämän jälkeen eri-
merH<iset eau de oolognet olivat melkein yk-
sinomainen j,uopotteluun käy,tetty ko,rvike-
alkohoti. Yhä suurempi osa asururottomista
alko'holisteista sürtyi käyttämään laillisia
alkoürolijr.r,omia ja ensisijaisesti Vinettoa.

T.spriin saannin loppurninen näytttää jo,irtä-

neen siihen, et'tä äsunnotbomien alkoholistien
terveydellinen yleiskunto on koherutunut. I1-

meisesti eau de cologneja ei hirur,an vtroksi
juoda niin runsaasti kuin aikoinaan T-spriitä.
Myiis eau de eolognen käyttö näyttää vähen-
tyureen v'uoden 1973 puolelle ehdittäessä, sillä
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sen piit[daihainen käyütö aiheuttaa r,ipulia.
I-raillisten alkoh,olij uornien osuurs asunnotto-

mien alko,holistien kokonaiskulurtul<sesta om

si,is fl<awamaan päin. Tähän lienevät vai]<urüta-

neet monet eri tekijät. Kun Alkon henkilöto-
clistusjärjesrtelrnä trakkauteütün vuonna 1970,

moni ennen myyntikiellossa oIltlt mies saat-
toi alkaa ,asioida Alkorssa. Lisäksi rnyäs 'asun-
noüüomien alkoholistien ra,hansaanti on ko-
herntunut sair,ausvakuutuksen ja eläkejärjes-
telmien kehi,ttyrnisen rnyötä. L,aillisten alko-
holien hinta ei enää aseta yhtä ylirtsepääse-
mättömiä esteitä kuin e,nnen. J'a viinr:einen
sysäys tulee sütä, että T-spriin jälkeen mark-
kinoilla ei enää ole yhtä tr,alpaa j;r.ropottel'uun

ssveltuvaa korviketta. Eau de colognen ja
laillisen alkoholin hinnanero ei enää ole yhrtä

suuri kuin T,spriin ja halpojen punavünien.
Päivittäin nauitirttuj en alkorholi,rnäärien pie-

nentyrminen ja yleiskunnorn kohentuminen
saarttaa myös alentaa asunnoü'toorrien alko,ho-
Listien kuollei:suuslukuja. Mainittakoon, että
eräistä kau,ptmgeista saatujen tietojen rnu-
kaan T-spriika,uden raju juopottelu joh,ti rno-
nissa rtapauksissa kuolerniaan, ,mikä sekin ort
ollurt harventamassa konvikkei,den käyütäjien
rivejä.

Yhteenueto

1. Polüsin arvioiden rnulkaan konvikkeiden
käyttäjien lukumäärä oor selvästi vähentynyt
vürmeksi kulureiden vuosien aikana. Vuonna
1967 korvikkeiden käyttäjiä arvioitün otrevan
B 300, vuonna 1969 7 600 j,a vuonxr,a 1972 enää
4 500.

2. Korvikkeiden käyttö on ilmeisesti ollurt vä-
hentyrmässä jo pitem,rnän aikaa, m,utta T-

sprün myynnin lopettaminen aiheutti vielä
äkkinäisen putroarnLan käyttöItrvuissa.
3. Sinolia ei juuri käy,tetä juopotbelur.mr. Pää-
asiallinen kor,vikejuoma,on tätä nykyä eau de
ootrogne.

4. Korvikkeide,n käy,ttäjien rnäärä ja asumnot-
toneien alkoholistien rnäärä orv,at kaksi eri
asiaa. Vaikka korvikkeid,en käyttö on vähen-
tyuryt, asunnottornien alkoh,olisrti,en rnäärä
saattaa olla jotakuinkin enn'allaan. Kuitenkin
?-spriin myynrrin lopettaminen jra laillisten
alkoholien käytön yleistyrninern on johtanut
siilren, eütä asunnottomien alkoholistien yleis-
kunto on sil,minnähtävästi kohentunut.
5. Iiun korvikeongelma ei enää ole yhrtä kär-
jistynyt ktrin ennen, useat poliisipiirit koürot-
tavat tinnerin, liiman tai keski,oluen ja lääk-
keiden sekakäytön päällimmäiseksi päihdeon-
gelmaksi.
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