
Alkoltolijaontien
tuotanno sta j a ku latukse sta

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet
Kettil Bruun, Göta Friman, Leila Iivonen, AiIa
Kantola, Eero Lahelma, Klaus Mäkelä, Matti Ol-
likainen, Pirjo Paakkanen ja Juha Partanen.

Tiedämme alkoholin käytöstä rnaailmassa
oikeastaan yllättävän vähän. Yleensä olem-
rne kai tottu,neert ajattelernaan sitä pääasias-
sa eurooppalaiseen kultltuuripürii,n kuuluva-
na ,tap,arna, rnuttra jätäm,rne huorniotta monet
Oseanian, Aasian, Afrikan ja Amerikan alku-
peräi,seen väes,töön kuuluvat kansat, joiden
keskuud,essa alkoholi ainakin tuu:,netaan, eI-
lei isen käyttö suorastaan kuulu niriden va-
kiintuneisiin elintapoihin. Alkoholin kä)nttö
voi olla varsin ytreistä myäs rnuissa kuin eu-
rooppalaisen sivistyrksen püri,in kuuluvissa
kulttuureissa. Mielenkiint,oisia ovat ,tässä

suhteessa esimerkiksi Dona1d Hontornin vuon-
na 1943 ilmest;meen tutkirnuksen üul,okset.

Ya1en yliopiston kansatieteellistä ,arkis-
toa hyväkseen käyttäen Honton on koon-
nut "prirnitiivisiä" kulttuureja korskevan
tilaston, jonka rnukaan kaikkiaan 56:sta
sellaisesta yhteiskunnasta, josta tarvitta-
vat rtiedot ovat saatavissa, 35 orn luo,ki-
teltu "suuren juorppouden" kategoniaan. Tä1-
Irdrsiksi Horton luokittelee yhrteiskunnaü,
joissa antropologit ovart havainneert esiinty-
vän "lüallisüa" tai "rajua" ryyppäämistä,
rnah,tavia ju,orminkeja jne. Vain sei,tsemässä
yhteisku,nnasisa on juLoppouden rtodertüu ole-
van vähäisttä tai olernatoruba.

Joka tapauksessa o,n ,olernasNsa hyvirl vähän
tietoja ni,irstä alko'holimääristä, joita suures-
s& ,osäsrsä maailmaa elävät kansat vuosi,ttain
naurtrtivart. S,en rmioksi rs,euraavassa esißerttävä
kansainvälinen katsaus rrajoirütunr aineiston
puu;tteessa vain o,saan rnraailmaa, Iähinnä Eu-
nooppaan ja rnuiden rnaanosien teollisüunei-
siin osiin. Käytebtävissä ,olevart tilastiot eivät
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nlissään tapauksessa anna täydellistä kuvaa
edes uräissä ,rnaissa tuotetun ja kulutetun
alkoholin rnääristä. Erityisesti on ortettava
hruomi,oron, että arvioirtaessa kuluituLsta,asukas-
ta ,kohden, on maaiknan väkilukuarvio,issa
pyritty ottranr,aan rnukaan kaikki maailnaan
kan:saf, kun taas alkoholijuornien kulutus- ja
tuotarrtotil,astoissa esilintyvät vain yhrteisku,n-
nallisessa kehi,tyksessään pisimrnälIe e,hti-
n:eet rnaait. Tämä johtuu rsütä, että tilastoissa
esüntyviä rnaailmanrtuotaruüoa koiskevia ar-
viroitra ei ole nr,ahdollista rta,rkkaan jakaa eri
maiden orsalle. Tä11ä menetrtelyllä ei seuraa-
vassa es,iterttävän pääargurnentaation kan-
nalta ole kuitenkaan merkirtystä, koska 'tar-
kastelu peru,stuu suures,sa rnäärin juorna-
tyyppien vertailul;1.

Näin rajattunakin aineisttossa on tro,sin ti-
laa mai,ttain tapahtuville titrastollisille tar-
kasteluille. Al,koürolin kulutiuksen rnäärä ja
muod,olt tuntuvat noudattelevan melko sel-
västi rnaailrnan vä,estön jakauturnisüa mai-
hin, kansoihin ja kulttuurei,hin, ja rnaiden
välisert erort ovat hyvinkin s,uuria.

Esimerkkinä aikoholitavan epätasaisesta
Ievi'nneisyyd,estä siinä osassa nr,aaiJrnaa, jos-
tra üiertoja on käytettävissä, voidaan m,airnita,
etrtä Euroiorpassa, jossa asuu noin 455 rniljoo-
naa itr,mrirsttä eli noin 13 /o rr.aailman väestös-
tä, kuluüetaan s,trunnilleen puolet maailman
kaikesrt a til astoidusta, j uomirskäyttöön tarkoi-
tetusta,alkoholista. Tärnäln trn)aanosan sisäI1ä-
kin kulutuksen tasoerort maiden väIillä ovart
hyvin suuret: asukastra kohti laskert,tu kulutus
vaithtelee Isl an:nin runsaasta kolmest a litrasta
Ranskan lähes seitsemäänrtoisüa li,traan ab-
soluuttialkoholia vuodessa.

Myös orruissa maam,osirssa ,on rnelko korke-
an kulutustason maita. Näistä suurimmat,
Argentüna, Uusi§eela,nti, Chil,e, Kanada,
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USA ja Japan:i, kuluttavat yhdessä Euroo-
pan valtioiden kanssa peräti neljä viiidesosaa
kaikesta tilastoidusüa, narutirütavaksi rtarkoi-
tetustra alkoholista. Väestöä näissä maissa on
kaikkiaan 800 ::ailjoom.aa, mikä on vajaa nel-
jännes koko maailman väkiluvusrta. (Pro-
duktschap voor Gedistill,eerde Dnanken 1971)

Alkohoüjuomat ryhrnitellään üavallisesti
olu,een, vüneirtr,in ja rtislatrtuihin juomüin. Nä-
mä poikkeavat toisistaan htrornattavasti sen
suhteen, rniteor, missä ja milloin nüttä käyte-
tääi,11. Nä,mä erot kurvastuvat myös maur*itüu-
jen juro,matyyppien levinneisyydessä. Kun
viisi korkeirnrrnan kuh:,tustason vünirn:aata,
Ranska, Italia, Espanja, Argentüna ja Portu-
gali, käyttivätt v,uorrna 1968 su,unnillem 2/3
m,aailnrassa s€unarra vuclnna tuotetusta vü-
nistä, viidessä suurirnnnan oluen kulutuksen
rnaassa, T§ekkostrovakiassa, Belgia-Luxern-
burgisrsa, Australiassra ja Englannissa, käy-
tettän vain noin 30 % fuona vuonna maail-
massa,tuortetusta oluesta. Edellä mainituissa
viirrrimaissa asui 5 % |a olutmaissa vastaa-
vasti 4 7o unaatlman väestästä. Vastaavasti
v,ijdessä,asu,kasta koLrden erriten tislattuja
juorrria käyttäneessä maassa kulutettu osutls
maailnr,an ,tttotannosrta oli noin 36 % ja niis-
sä asui l0 % rnaalnaan väest«isitä. Jo nämä
erot viittaavat sühen, erütä on olemassa eri-
traisia juornakulttu,ureja, joissa eri juoma-
tyypeillä on olennainen joßkin vaih,televa
nr,erkitys. Vi'i,nin käyttö näyttää keskifttyvän
hyvin voimakkaasti nimenornaa,n viinikult-
tuurin m,aihin. Olut ja rtislatut juoorrat sen
sij,aan ovat yleisiä paijon laajemrrnilla alueil-
Ia ja erilaisissa sekakul,ttuureissa.

Tämä voidaan todeta myös, jos tarkastel-
Iaaar kulutetun alkoholin jaikau,hrmista eri
junmatyyppien osalle eri nraissa. Erityisesti
olutta kulutetaan hyvin ru:nsaasti nrronissa

sellaisissa maissa, joissa suosirtnrin juorna-
tyyppi on viina tai viini. Myös väkwien juo-
mien kulutuksesta su,uri osa tapahtuu mais-
sä, joissa pääasi,allisena alkoholijuomana
käy,tetäein olutta't'ai vüniä. Sen sijaan sellai-
sia maita oar hyvi,n vähän, joissa ,su,os;ituin

alkotrolijuoma on olut tai väkevä juoma nauG

ta joissa siitä huolirnatta käytetään runsaasti
myäs vünejä (Wallgren et al. 1970, tautrukko
1).

Alkoholtlatlttuurien tuotaruwlh,set
luonnonedellgtgkset

Kunkin maan kulutusbaso määräytyy senmu-
kaan, kuinkra paljon si,ellä ütloftetraan alko'tro-
lijuornia, kuinka paljon siel,tä viedään nii'tä
muihin mafüin ja kuinka paljon nütä sinne
tuodaan. Näistä kolmesta komponentista kes-
keirsirr on ensimrnäinen, alkoholduo,mien tuo-
tanrto. Valtaosa kaikesüa ,alkoho1ista, joka
nr,aailmassa vuositta,in kutruitetaa,n, on valmis-
üetüu kotimaan rnarkkinoiüa varten. Vünistä
vain kymmenesosa jorr.rrtuu nraailnearunarkki-
nroill,e; oluen yhteenlaskettu \denti rnuodos-
taa vain 2 /o ü<oko maailman tuotannost'a, ei-
kä rnyöskään tislattujen juornien koko'nais-
vienti ylifä 20 pnosenttia maaiLnan kokonais-
tunrüanrrosta.

Tämä merkitsee siitä, ottä alkoholin kulu-
tuksen alueellis-ba vaihtelua parhai,te,n selit-
tävät tilasrbollisessa mi,elessä tuotannon edel-
lytgkset, jotka jakauttrvart kahteen tyyppiin:
historiallisiin eli yhteiskuntatal,oudellisiin aI-
koholin tu,otranrron edell5ltyksiin ja alkoholin
üuotannion luonnonedelly,tyksiin. Edellisillä
tarkoritan nürbä kokonaistaloudeiliLsia olosuh-
teita, joiden,alais,ena alkoLrolijuorni,enkinx
tuotam,to tapahtuu. Nühin kuuluvat yhteis-
kunnallinen tuotantotarpa (esikapirtalisti,nen,
kapirtalistinen, sosialistinen), yh,fuiskuntata-
louLdellisen rnuodosturnan erirtyispiirteeü
(roaanomistusolot, yhüeiskumaalli,nen kehi-
tysaste) seürä ytr,teiskunnan koko,naisvaralli-
srlus. Jälkirnrrnäisillä eli luonnonedellytyksillä
tarkoitan Iähixnä kunkin alkohoiijuormatyy-
pin valmirstarnisen erityisiä'üeknisä' luon-
nonedellytyksiä (raaka-aineiden saatavuus,
vilj elyolosuhteet jne.).

NäilH kurnrnatlakfur on luultarvasrti rtärkeä

neerkirtyksensä sekä edellisessä l<appaleessa
vii,tattuj en alkoholikulttuurien kehittyrnisen
että kulubuksen rtason kan:nalta. Seuraavassa
rajoitr.r,n lähinnä alkorholijuLornien tu<vtannorn

Iuo'nnooredellytysten üarkasteluun lcansainvä-
Iisen tilastoaineiston varassa (FAO Produc-
tion yearbook 1971; United Nations: The
gr.owtJ: of world industry 1971).

TäIlöin ensimmäinen künnostava seikka on
näi,den tuota::rnollisten luonnonedellytysüen
ja todellisen alkoholijuoonien üuotanlon mää-
rän keskinäinen yhrteys Se osofuttaa, mi,ten
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paljon eri juomatyyppien käytön yleisyys
rnahdollisesbi penustuu valmistuks,en kannral-

ta edullirsiin luonnonoloihin ja niiden
perusteella keürirttynei§in tapoihin, ravinto-
tatrouidellisiin olosuhteisiin jne. T,arkastelun
karkeudesta jo'trtuu, ettei aineiston perusteel-
Ia voida antaa rnitään ehdotont'a ja histori'a]li-
sesti tarkl<,aa kuvausta juomatapojen j,a kulu-
tuksen tason ketrirtyksestä maailmassa. Emne'n

rnu,uta kyqrmys on eri juonr,atyyppien ver-
taitrusrta, minkä vuoksi onkin ensin tarkastel-
tava erikseen kutakin tyyppiä.

Vi,ini.. Ei liene mitään ykrsinkerrtairsta tilas-
tolliseen tarkasteluun sovelt,uvaa tap,aa kar-
toittaa viinin tuortannon edellytysten esiinty-
mistä maapallolla, jotta nütä voitaisiin ver-
rata todelliseen tuotantoo,n. Vünin viljely
asetrtaa melko ankaria vaatimuksia rypälei-
den kasvuympäristön suhteen. Vaikka tie-
dämme, että köynnös tarvitsee tietyn Iämpö-
tilan j,2 tietynlaisen maaperän tuottaakseen
käyttökelpoisia rypäleitä, ei kuitenkaan ole
mahd,ollista osofuttaa viinin viljelylle edulli-
sia alueita maapallolla luortettavasti muuten
kuin saatujen kokemuste-rr perusteella. On
kuitenkin tordennäköisttä, eittä rtarkoit;r.rkseen

soveltuvia rnu,tta käyttämä'ttömiä alueita on
kaikill,a rnarntereilla. Täh:in viittaa kokonaan
uusien viinialueiden sym,tyrninen ja tuortan-
non nopea kasvu erityisesti Kaliforniassa,
,A,ttrstraliassa, Neuvorstolütossa j,a Bulgariassa.

Useimpien tällaisten uusien tai nopeasrti

kasvavien viini,alueiden tuotanto perustuu
samaltra uusien kulutustorbtrumusrten kehitty-
rniseen. Niiden tuotanto ei siis korvaa van-
tr,ojen viinialueiden rtunnetttuja ja arvostet-
tuja tuotteita, vaan se kulurtetaan pääasiassa
joko si,ten, että syntyy url,sia kuluttajaryh-
rniä (esirnerkiksi nuoriso) tai että entisten
kuluttajien ju,omatortturnuksiin tulee uuden-
laisi,a piirteitä. Näin on tapahtunuit nimen-
ornaan USA:ssa, jossa sodan jälkeen synty-
nyt viinin rtu,otanto on kohonnut maan ,alko-
holitatrouden kanrnalta merkittäväksri tekij äk-
si. USA:n viinin tuotanto oli vuonna 1968
jo 9,5 milj,oonaa hehtolitraa, rnikä vasüaa
suunnilloen Algerian rtai Portugalin rtuortan-
toa samarna vlloruxa.

Valtaos,a maaiknan viinin tuortannosta kulu-
tetaan kuitenkin m,aissra, joissa sekä viinin
käytöllä että viljelyllä on vanhat perinteet.

Näiltä alueilla ruilrsas viinin kutruttus asukasta
kohti perusüuu sifüen, että viini kuuluu olen-
naisena,orsana paitsi kaikkürn serem,onioihin
ja juhlallisu,uksiin myös,arkiseen elämänrne-
noon j,a tavallisesti myös norm,aaliin ruoka-
valioon (ks. esim. Lolli et al. 1958; Sado'tm

st ral. 1965). Tällairsia mai,ta ovat tunnetustti
eteläisen Eunoopan hedelmäIlisillä vii,nialu-
eilla sijaitsevart trtralia, Ranska, Porrtugali, Es-
panja ja Kreikka, edelleen Mustan xneren
ympäristössä sijaitsevat maat ja jossain rnää-
rin rnyös Argerntäna ja Chile. Kaikisrsa näis-
sä ,maissa voidaan s€lnoa tuortannollisten
luronnonedellytysten vaikuttaneen viini,n ku-
lutuiksen laaju,urteen ja mr;otoi,hin.

Esirnerkkinä siitä, että rtällainen vaikutus-
sulrde ei ol,e mitemkään yksiseliüteinen, voi-
daan mainita Porhjois-Afrikan maait: Algeria,
Tunisia ja Marokko. Niissä kaikiss,a tuo,te-
taan huornaütavia määriä viiniä: vuonna 1968

yhteensä uroin 13 miljoonaa hehto,litraa. Al-
koholin kulutus on ndissä ,maissa kuirtenkin
huormattavan alhainen. Esirnerkiksi Algerias-
sra kulutetaan asukasta kohden \riiniä keski-
määrin alle kaksi litraa vuodessa, rnikä on
vähernrnän kuin purolet vaikkapa suomal,ais-
ten vünin kulutukseen verrattuna.

Olut. Oluen tuotannon "luonnolline,n"
kornpornentti on helpornmin kuvaütavissa.
Vilja, ,eriityisesti oh::a, on olennainen raaka-
ai.r:r,e kaiken tyyppisessä oluessa j,a ,on mah-
dollis,ta ajaiteltra, että oluen tuotannon ja vil-
jasatojen määrien väIillä vallitsisi sam,anta-
painen su,trde kuin viiniköynnökrsen viljely-
edellytysten ja viinin tuotannom väIillä. Tä-
rrnä rinnastus ei tietenkään ole rtarkka, mu.t-
ta jos etsimme oluen valmisrt'r..rksen luonnon-
edelly,Sypsiä kuvaavaa rnuu)ttuj,aa, vilj an tuo-
tannon määrä on nüstä lähin. On herti huo-
mautettava, etrtä kiinno,stuksretrnme kohde,
Iuronnonol,osurhteid,en mahdollinen vaikutus
eri,tyyppisten alkoholikulttuurien kehittymi-
seen, edellytttäisi tässä tiretenkin tietoja vil-
j,an tuotannosta melko etäisestä rnenneisyy-
destä. TäIlaisü,a tietoja orn kuitenkin vaikea
saada riittävän luorteütravasti, ioten on tyy-
dfrttävä,tarkas,telernaan viljan ta.rrotannon ja
oluen tu,otannon välisrtä su,hdehta poikkileik-
kauksen ornaisesti vuodern. 1968 tietojen pe-
rusteella. Tä,mä tarkastelutapa on täysin pi-
tävä siinä ,tapauksessa, stkl ni;issä rnai,ssa,
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joissa viljaa nykyisin rbuotEtaan rurrs,aasti, on

myös 'viljaperirtne', toisin sEuroen että suu-
rimmat viljantuottajarnaart ovart jo pitkään
tuottaneet viljaa su,h,teellisesti yh:tä paljon
kuin 1960-Iuvun lopu1la.

Tosiasiassa kuitenkin oluen ja viljan tuo-
taarto vaih,televat maailmassa toisistaan mel-
ko riippumattornasti GAO Productiorn year-
book 1971). Olutta tuotertaan runsaasti mo-
nirssa sellaisissakin maissa, joi,ssa raaka-ai-
neiden runsaus ei näytrtäisi muodostavan täl-
le kovin suotuisia edellytyksiä. Toisaalta mo-
nissa maissa, joissa tällaiset edellytykset
ovat olemassa, oluen üurotanto om melko vä-
häistä.

Täimä näyttäisi vütrtasvan sühen, että olu-
en kulutus perustuisi paljon vähäisemmässä
määrin tuotannollisista perinteistä johtuviin
kulutustottumuksiin kuin viinin käyttö siitä
huolirnatta, että oluen maailmankauppa suh-
teessa kokonaistuotantoon on vüniin verat-
tuna huomattavasti vähäisempää. Siten olu-
en kulutus maailmassa m'uistu,ttaa viinin ku-
lurtusta uusilla tuo'tarrtoal,ueilla kurten USA:s-
sa ja Australiassa.

Tämä rinnastus tuntuu perusrtellulta rnyös
sen nojalla, että oluen tuotanto ja kulutus
ovat kasvaneet huornrattavasti maailmassa
1900Juvulla, erityisesti toisen maailmanso-
dan jäIkeen, my& monissa sellaisissa maissa,
joissa viljaa ei tu,oteta kotimaan kulutukseen
riittävästi edes varsinaisia elintarvikkeitä
varten. Yleen:säkfur oluen suuri merkirtys al-
kolrolijr:romana on rnonissa maissa varsin
viimeaifl<aisen kehityksen tulos eikä siten ole
nrrahdollista osoittaa olutperinteillä olevan
samaa merkitystä kuin viinimaiden vüninku-
Iutukseen liittyvillä perinteillä ja tottumuk-
silla-

Tämä ei merkitse sen tosiasian kieltämistä,
että monissa maissa, esimerkiksi Englannis-
sa, Saksassa ja eräissä Keski-Euroopan mais-
sa, oluen kulutus on vanhaa p€rua. Kysymys
on vain siitä, että näillä perinteillä on koko
maailm,an oluttaloudessa suhteellisen pi,eni
osuus ainakin viiniin verrattuna.

Tislatut alkoholijuonr.ot. Tislarttujen alko-
holijtr,omien tuota:rto näyttää olevan jossain
määrin voimakkaammin yhteydessä viljan
tuotantoon (F'AO Production yearbook 1971).

Edellä esirtetyn pääütelyn m,ukaan tämä viit-
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taisi siihen, eütä'perinteisen', vünakul,ttuu-
reihin liitrt5rvän kulu,tuksen osuus koko
nr,aailman väkevien tuot,annos,ta olisi myös
jonkin verrafir. suurernpi kuin oh:,en tapauk-
sessa. Tärtä johtopäätöstä vahvistaa se, että
vünoj a valmisrtetaan perir,teisesti myös muis-
ta r,aaka-aineista (hedeknis,tä ja rnarjoista).

Tislattujen alkoh,olijuomi,en käytön liitty-
minen olutrta suuremmassa määrin johonkin
tiobtyyn alkoholiperirnteeseen tai juornakult-
tuuriin ,o,n sopusoinnussa sen kanssa, että
suurimmat väkevien j,u,omi'en tuotrtajamaat
ovat rüunnerttuja tu,otantoperinteestään (Ison
Britannian viski,t, Ranskan konjakit ja bran-
dyt, Pohjois- ja I,tä-Eur:oopiul rnaiden viirnat
jne.). Niiden turortteilla on myös maailman-
rnarld<inoilla jossain rnäärin samanlainen
asema kuin viirnirnairden vüniftuoitüeiltra.

Alkoholt juornt en maailmankw.rp asta

Siitä huolirnarüta, että alkoholijuomien kan-
sainvälisellä kaupalla on suhteeilisen vähäi-
nen määrällinen rnerkitys rnaaiknan alkoho-
linkulutuksen koko,naisrakenteessa, myäs
kaupalliset suhteert ovat joissakin ;trapauksis-

sa muodostaneet perinteitä jra rnuokanneet
maailman alkoholijärjestelmää. E:sirnerkiksi
Englamrrin künrteät kauppasurh,te,et Pontugalin
ja Espanjarn kanssa 1600-luvull,a vaikuttivat
ponüviinin käytön yleistyrniseen Englannis-
sä, erityisesti nousevan ka,uppaporvarisrton
keskuudessa- Näin syntynyt perinne näkyy
edelteenkin kauppa- ja kulutttlstilastoissa.
TäIlaisiltra kaupallisiin suh:teisün perustuvil-
la alkoholiperinteillä tosin on se orninaisuus,
että ne alkujaan ovat rajoittuneet vain pie-
nesn osa€m väestöä eikä nüllä sen vuoksi ole
Iäheskään sitä merkitystä kuin tuoüantoon
peru,stuvalia traditionaalisell,a kulu'tuksella.

Viinin osalta ulkomailta tuottljen juornien
erityisluonne, niiden käytön rajoi,tturninen
Lrarvinai:siin tilaisuuksiin ja keskirnääräistä
varakkaampien väesitönosien keskuuteen hei-
jastuu selkeällä tavaltra vientihinrtojen rakem-
teeseen. Marokon, Tunisian ja Algerian viini,
josta suurin osa vietiin aikaisemmin Rans-
kaan, kuuluu maailman halvimpiin. Algeria-
laisen viinin vientihinta oli v. 1968 keskimää-
rin 11,4 dollaria hehtolitra, Tunisian n. 10 dol-
laria/hl ja Marokon n. 8 dollaria/hl. Nämä



viinit kulutettiin suurimmaksi osaksi Rans-
kassa joko halpana pöytäviininä tai teollisuu-
den raaka-aineena. Vastakkainen esimerkki
on ranskalainen, Yhdysvaltoihin vietävä viini,
jonka keskimääräinen hinta vuonna 1968 oli
yli sata dollaria/hl. Pohj oisafrikkalaiseen vii-
niin verrattuna eurooppalaiset vientiviinit
ova,t yleensäkin hyvin kalliita, eivätkä ne ole-
tettavasti muodosrta kulutustasoon menkittä-
västi vaikuttavaa ja kestävää juonrakulttuu-
ria ostajamaissa.

Oluen kaupassa ei aivan samanlaisia hin-
naneroja ole havaittavissa, joskin Englannin
suhde Irlannin tasavaltaan hieman muistut-
taa sitä siir,tomaasurhdetta, ioka Ranskalla
on viinikaupassa Pohjois-Afrikan valtioihin.
Englanti nimittäin ostaa Irlannissa valmis-
tettua olutta vuosittain noin 2 miljoonaa heh-
tolitraa (n. 50 /o koko Irlannin oluentuotan-
nosta) ja maksaa siitä noin lL doilaria/hl.
Tämä on huomattavasti oluen keskimääräis-
tä maailmanmarkkinahintaa (18,6 dollaria/
hl) vähemmän. Toisaalta Englannista vie
dään lähes miljoona hehtolitraa olutta, jonka
keskimääräinen vientihinta on noin 30 dol-
larira/hl (World trade arnnual 1970).

Kaiken kaikkiaan oluen kaupalla on koko
maailman alkoholitaloudessa sekä historial-
lisesti että nykyaikana hyvin vähäinen mer-
kitys. Vain kolmessa maassa vientiin menee
oluesta merkittävä osa, nimittäin Irlannis-
sa noin puolet ja Tanskassa sekä Hollannissa
noin viidesosa.

Pertntetnen ja uusi alkohoh,n kulutus

Edellä on todettu, että oluen tuotanto ja ku-
lutus näyttävät olevan muita alkoholijuomia
riippumattomampia tuo,tannollisista luon-
nonedellytyksistä ja siten myös tuotannolli-
sista perinteistä siitä huolimatta, että kan-
sainvälisen olutkaupan merkitys on hyvin
vähäinen. Sen sijaan viini ja tislatut juomat
ovat voimakkaammin siCoksissa joko tuotan-
nolliseen tai kaupalliseen perinteeseen.

Oluen kulutus lüttyy siis muita alkoholi-
juomia kiinteämmin muihin seikkoihin kuin
oluen valmistuksen luonnonedellytyksiin.
O1uen kulutuksen valtaosa tuntuu sen vuoksi
muodostuvan aivan erityyppisestä juomises-
ta kuin viinin ja tislattujen juomien kulu-

tuksen pääosa. Ennen kaikkea tämä ero on
havaittavissa, jos verrataan juomatyyppejä
toisünsa sen suhteen, miten niiden keskimää-
räinen per capita .kulutus on yhteydessä
teollistuneisuuden asteeseen. Kuviosta 1 käy
ilmi, että maissa, joissa vain pieni osa työ-
voimasta toimii maatalousammateissa, oluen
keskimäärdinen kulutus on tavallisesti suuri.
Samanlaista yhteyttä ei ainakaan yhtä sel-
västi ole havaittavissa viinin ja väkevien
osalta.

Tämän havainnon tulkitsemiseksi voidaan
ajatella, että alkoholin kulutus maailmassa
on jaettavissa kahteen toistensa kanssa kiin-
teässä vuorovaikutuksessa olevaan ja osit-
tain päällekkäiseen tyyppiin, traditionaali-
seen (vakiintuneelle juomaktilttuurille tyy-
pilliseen) ja uudenaikaiseen (vas,ta synty-
mässä olevaan juomakulttuurün liittyvään
kulutukseen). Kussakin maassa vallitseva
juomisrakenne ja kuh.r,tuksen taso,muodostu-
vat näiden komponenttien yhteisvaikutuk-
sesta. Jos tarkastellaan koko maailman alko-
holitaloutta, voidaan todeta oluerr muodos-
tavan merkittävän osan uudentyyppisestä
kulutuksesta. Jos täas tarkastellaan asiaa
juonnatyy'peirbtäin, voidaan üodet,a, että olues-
ta kulutetaan traditionaalisten oluenjuonti-
kulttuurien puitteissa kaikkiaan vähäisempi
osa kuin rnuista alkoholijuomisrta. Pitkälle
teollistuneissa mai.ssa alkoholitraditioiden
vaikutus on vähäinen ja uusien perinteiden
syntyminen näissä maissa on tapahtunut
oluen kulutuksen kasvun kautta. Tällainen
kehitys on ollut selvintä useissa sellaisissa
maissa, joissa vanhastaan on käytetty run-
saasti väkeviä, mutta joissa viinan kulutus
voimakkaasti laski teollistumisen myötä vuo-
sisadan vaihteeseen tultaessa. Kun niüssä
maissa, esim. Kanadassa, USA:ssa, Irlannissa
ja Pohjoismaissa, alkoholin kulutuksen taso
myöhemmin täUä vuosisadalla on jälleen
kohonnut, tämä on tapahtunut oluen kulu-
tuksen lisääntymisen muodossa. Elintason
kasvun synnyttämä alkeholin kulutuksen Ii-
sääntyminen on myös muissa maissa hyvin
suuressa määrin kohdistunut juuri olueen.
Tähän on luultavasti olemassa useita syitä,
joiden osoittamiseen ei tosin ole aineistoa
riittävästi käytettävissä, mutta jotka tuntu-
vat melko luontevilta. Mainittakoon näistä
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kalisi.
Ensinnäkin useissa teollisissa maissa on

valtiion toirnesta pyritty kontroltroirnaan
alkoholin kulutusta. Koska on uskottu, että
olut vähäisen alkoholipitoisuutsrsa vuoksi
olisi vähemmän haitallista kuin muut, eri-
tyisesti väkevät alkoholijuomat, on kulutusta
pyritty mm. hintapolitiikalla suuntaamaan
olueen.

Toiseksi, alkoholijuomien kysynnän kasvu
on kohdistunut olueen luonnos,taan sen vuok-

si, että tämä soveltuu käytettäväksi hyvin
erilaisissa tilanteissa. Oluen alkoholipitoisuus
orr alhainen, mikä tekee sen nauttirnisen hel-
poksi sellaisillekin, jotka eivät aikaisemmin
ole nauttineet alkoholijuomia (esim. naiset
ja nuoriso).

Vaikka oluen merkitys uudentyyppisessä
alkoholin kulutuksessa koko maailman ta-
solla onkin ilmeisesti suurempi kuin muiden
juomatyyppien, myös näiden kulutus sisäl-
tyy eräissä maissa tähän kulutuskomponent-

Kuaio 7. Oluen kulutus asukasta kohti 1971 ja maataloudessa toimivien osuus työvoimasta
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Työvoiman jakautumista elinkeinohaaroittain koskevat tiedot eri vuosilta yleensä 1960-1uvun lopu1ta,
mutta joissakin tapauksissa aikaisemmilta vuosilta. Esim. Suomea koskeva luku perustuu vuoden 1960

väestönlaskentaan.
Lährteet: 1. Produktschap voor Gedistilleerde Dranken 1972

2.ILO Yearbook of labour statistics 1970, taulukko 2A
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tiin. Tämä koskee esimerkiksi tr'adi,ti,onaa-

Iisesti viina- ja otutkulttuurimaiden yhä li-
sääntyvää viinin kulutusta samoin kuin usei-
den viinlmaiden jyrkästi kasvavaa oluen ja
väkevien j uomien kulutusta.

Lähdekir jalli,strus

Food and agdculture organization of the
United Nation:s (FAO): Production gearbook

1971, Rorne 1972

Horton, Donald: The functions of alcotrol
in primitive societies: A cross-cul,tural study.
Quarterlg Journal of Studtes 'om Alcohol
1943, IV, 2. 109-320

Lolli, Giorgi,o & Serianni, Emidio & Golder,

Grace M. &, Luzzatto-Feg,iz, Pierpaolo: Alco-
hol in ltah,an culture. New Haven 1958

Produktsohap voor Gedisrtilleerd,e Dranken:
Hoeueel alcoholhoudende dranksn werden
in de usereld gedronken? Schi,edam 1971

Sadoun, Roland & Lolli, Gi,orgio & Silver-
marr, Mil,ton: Drinking zn French culture,
New Brunswick 1965

United Nations: The grousth of usorld
tndustrg 1968, VoL II. New York 1970

Unified Natiom:s: World trade annual 1970,

Vol. I-V. New York 1971

Wallgren, Henrik & Kostr,nen, Anna-Li,isa
& Nfüander, Sven: Kytkegtguätkö alkoholt'
hartat juoman laatuun? Julkaisematon käsi-
kirjoitus 1970.

rt7




