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Alkon tilastoima alkohoiijuomien myynti kat-
taa vain osan tosiasiallisesta alkoholin kulu-
tuksesta. Alkoholipoliittisen tilanteen seuraa-
miseksi on siksi tarpeen kerätä edes suuntaa
antavaa tietoa tilastoimattomien kulutuserien
kuten kotivalmisteisen alkoholin määristä.

Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos on kol-
mena eri ajankohtana tilannut väestön pon-
tikan ja kiijun käyttöä koskevia kysymyksiä
Suomen Gallupin JOMA-omnibussiin. Seu-
raavassa asetelmassa ilmenee kunkin haastat-
telukierroksen ajankohta ja haastateltujen lu-
kumäärä: 

naisia miehiä
kesäkuu L972 495 509
joulukuu 1973 497 415
toukokuu 1974 492 491

Vuoden 1972 aineistoa on analysoitu aikai-
semmassa artikkelissa (Mäkelä 1973 a).

Ainei,stoj en luotettaauus j a
uertai,lukelpotsuus

JOMA-omnibussin näyte pyrkü edustamaan
maan 15 vuotta täyttänyttä väestöä. Näyte
perustuu ositettuun vyöhykeotantaan, jossa
käytetään satunnaisesti määrättyjä lähtö-
osoitteita. Lähtöosoitteita ei kuitenkaan kent-
tätyössä sovelleta kovin tiukasti, joten käy-
tännössä on Iähinnä §seessä kiintiöpoiminta.
Kyseessä ei siis ole satunnaisnäyte, ja näyt-
teen laatu voi vaihdella tutkimuskerrasta toi-
seen. Näytteen puutteet aiheuttavat virheläh-
teitä, joiden suuruusluokka on vaikeasti ar-
vioitavissa.

Tämän raportin,tuottamiseen ovat osallisrtuneet
Ketttil Bruun, Kaija-Leena Heiskanen, Pirjo Paak-
kanen, Eeva-Liisa Ttrovinen ja Esa ösüerb,erg.

Klaus Makela

Ensimmdisellä haastattelukerralla kysyttiin
pontikan ja kiljun käyttöä toisaalta Alkon la-
kon aikana ja toisaalta lakkoa edeltäneiden 12

kuukauden aikana (sanamuodoista ks. Mäke-
1ä 1973 a). Tässä raportissa käytetään hyväksi
vain j äIkimmäistä kysymystä.

Kahdessa jätkimmäisessä haastattelussa
käytettün seuraavaa sanamuotoa: "Nykyisin
puhutaan usein siitä, että ihmiset olisivat yhä
enemmän ryhtyneet nauttimaan pontikkaa tai
kiljua. Oletteko Te nauttinut pontikkaa tai
kiljua viimeksi kuluneiden 12 kuukauden ai-
kana?" Kysymykset koskevat ainoastaan ko-
titekoisen alkoholin käytön ievinneisyyttä.
Juoduista määristä ei siis ole tietoa.

Pontikkaa ja kiljua koskevat kysymykset
esitettiin vain niille, jotka yleistä alkoholin-
käyttötiheyttä koskevaan §symykseen olivat
vastanneet juovansa ainakin joskus alkoholia.
Kotitekoista alkoholia juoneiden osuudet on
kuitenkin laskettu kaikista vastaajista. Ai-
noastaan käyttötiheyden mukaan lasketuissa
taulukoissa (taulukot 5 ja 6) ilmoitetaan pon-
tikkaa ja vastaavasti kiljua juoneiden osuuri
alkoholin käyttäjistä. Väestömuuttujiin on
sovellettu Gallupin vakioluokituksia.

Aineistojen kattama aikaväIi on lyhyt, vain
kaksi vuotta. Koska kysymykset koskevat
pontikan ja kiljun käyttöä 12 kuukauden ku-
luessa, vuoden 1973 joulukuun ja vuoden
1974 kesäkuun aineistot kattavat osittain sa-
maa ajanjaksoa. Vertailu koskee siis itse
asia,ssa vain kahta eri ajankohtaa. Vuoden
1973 joulukuun aineisto kerättün vain tarkis-
tuksen vuoksi ja jotta saataisiin tuntuma sii-
hen, missä määrin vastaukset vaihtelevat
vuodenajan mukaan.

On todennäköistä, että pontikan ja kiljun
käyttöä salaiilaan vielä hanakammin kuin aI-
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koholin käyttöä yleensä. Vaikka seuraavassa

esitettävät prosenttiluvut ovat epäIuotettavia
ja varmasti alimmaisarvioita, nüden perus-

teella voidaan kuitenkin karkeasti arvioida,
missä määrin kotitekoisen alkoholin käyttö
on yleistymässä tai harvinaistumassa. Emme

siis ole niinkään kiinnostuneita pontikan käy-

tön yleisyyttä koskevista luvuista sinänsä

kuin tapahtuneiden muutosten suunnasta'

Vaikka tunnusluvut itsessään olisivat harhai-

sia ja näytteet epätyydyttäviä, voimme käyt-
tää nütä aikavertailuihin edellyttäen, että
näytteiden vertailukelpoisuus säilyy, ja olet-

taen, että vastaajat ovat yhtä rehellisiä tai
epärehellisiä eri tutkimuskerroilla.

Tuloksia tulkittaessa on süs pidettävä mie-
Iessä, että muutokset voivat heijastaa sekä

pontikan käytön tosiasiallista levinneisyyttä
että vastaajien avomielisyyttä. Ensimmäinen
aineisto kerättün heti Atkon myymälöiden Ia-

kon päätyttyä. Lakon luomat erityisolosuh-
teet tekivät ehkä helpommaksi tunnustaa,

että luvattomastikin valmistettua alkoholia

oii tullut nautituksi, ja ehkä näin virinnyt
avomielisyys ulottui koskemaan myös lakkoa
edeltänyttä vuotta. Tällöin siis ensimmäisen
haastattelukierroksen vastaukset olisivat
poikkeuksellisen avomielisiä ja käyttäjäpro-
sentit vastaavasti korkeita. Toisaalta voidaan
päinvastoin arvella, että kuluneiden kahden
vuoden aikana julkinen suhtautuminen pon-

tikan käyttöön on käynyt entistä sallivam-
maksi, nün että vastaajien on yhä helpompi
myöntää, että he ovat juoneet pontikkaa tai
kiljua.

Ponti.kan ia ki,ljun kägtön gleisggs

Seuraavassa pyritään toisaalta tutkimaan ko-
tivalmisteisen alkoholin käytön levinneisyy-
dessä tapahtuneita muutoksia ja toisaalta sel-

vittämään, ovatko vuonna 1972 havaitut väes-

töryhmien väliset erot pysyviä vai satunnais-
tuloksia.

Taulukoiden luettavuuden parantamiseksi
niihin ei ole merkitty vastaajien lukumääriä
väestöryhmittäin. Milloin prosenttiluku on
laskettu vähemmästä kuin 50 vastaajasta, se

on merkitty sulkuihin. Kaikissa tapauksissa
vastaajia on kussakin osaryhmässä vähintään
30.
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Taulukko I. Pontikan ja kiliun käyttö vuoden ai-
kana sukupuoJ,en mukaan vuosina 1972, 1973 ia
t974, vo

käyttänyt
pontikkaa

t972 L973 1974

käyttänyt
kiljua

t972 1973 1974

naiset
rniehet

Taulukossa 1 on esitetty vuoden aikana
pontikkaa ja kiljua käyttäneiden osuus kai-
kista tutkituista eli 15 vuotta täyttäneistä
suomalaisista kunakin tutkimuskertana. Kak-
si jäikimmäistä mittauskertaa antavat hyvin
yhtäpitäviä tuloksia. Vuonna t974 26 prosent-
tia miehistä ja 9 proscnttia naisista ilmoittaa
käyttäneensä pontikkaa; vuonna 1972 vastaa-

vat prosenttiluvut olivat 13 ja 4. Pontikan
juominen näyttää siis kahden vuoden aikana
käyneen kaksi kertaa yleisemmäksi. Myös ki1-
jun käyttö on hivenen yleistymässä, vaikka
se edelleen on vähemmän levinnyttä kuin
pontikan käyttö. Kiljun käytön yleistyminen
on kuitenkin hyvin vähäistä pontikan leviä-
miseen veuattuna. Tämä vüttaa siihen, että
pontikan käytön lisääntyminen on todellista
eikä §se§olosuhteiden ta: yleisen asennoi-

tumisen ja vastausalttiuden muutoksen seu-

rausta: Iisääntyneen avomielisyyden luulisi
koskevan yhtä lailla kiljua kuin pontikkaa.

Pontikan käyttö on siis varsin nopeasti
yleistymäissä. Taulukon 1 luvut ovat kuiten-
kin edeileen pienempiä kuin Norjassa saadut
prosenttiluvut. Vuonna 1970 suoritetussa nor-
jalaisessa gatluptutkimuksessa 49 /o miehistä
ja naisistakin 29 /o ilmoitti juoneensa pontik-
kaa vuoden sisäIlä (Brun-Guibrandsen 1972,

s.79).
Toisaalta pontikan käyttö näyttää olevan

yleisempää Suomessa kuin Ruotsissa. Ruotsis-
sa toukokuussa 19?4 haastatelluista miehistä
16 prosenttia ja naisista 6 prosenttia ilmoitti
juoneensa pontikkaa vuoden aikana (Alko-
holbyrän L974).

Mainittakoon, että ruotsalaisessa tutki-
muksessa B0 prosenttia vastaajista katsoi, että
kotipoltto on lisääntynyt kahden vümeksi ku-
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luneen vuoden aikana. Tämäntapaisten ar-
vioiden ei toki tarvitse perustua henkilökoh-
taisiin havaintoihin vaan ne voivat olla pelk-
kää heijastusta julkisesta keskustelusta. Kui-
tenkin näin suuri yksimielisrys -,'iittaa §Ilä
siihen, että kotipoltto todella on Ruotsissakin
lisääntymässä.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa haastateltu-
ja pyydettiin myös arvioimaan, kuinka suuri
osa heidän omasta väkevien juomien kulu-
tuksestaan, heidän tuttavapiirinsä kulutukses-
ta ja koko paikkakunnan kulutuksesta oli ko-
tipolttoviinaa. Tulosten mukaan kotipolttovii-
naa on noin prosentti vastaajien omasta ku-
lutuksesta, seitsemän prosenttia tuttavapiirin
kulutuksesta ja yhdeksän prosenttia koko
paikkakunnan kulutuksesta. Tällaisten pro-
senttiarvioiden esittäminen on tietysti hyvin
vaikeata. Lisäksi tuntuu uskottavalta, että
vastaajat pyrkivät toisaalta liioittelemaan ko-
tipolton osuutta muiden ihmisten kulutukses-
ta ja toisaalta aliarvioimaan sen osuutta
omasta kulutuksestaan. Voitaneen kuitenki:r
päätellä, että kotipoltto on Ruotsissa varteen
otettava mutta ei vielä kovin suuri alkoholi-
poliittinen tekiiä.

Taulukosta 2 ilmenee, että pontikan käyttö
on vleistynyt sekä kaupunEeissa että maaseu-
dulla. On svytä panna merkille, että pontikan
käyttö edelleenkin on yleisempää kaupungeis-
sa siitä huolimatta, että laillisen viinan saanti
on siellä helpompaa. Kiliun käytössä ei ole
varteen otettavia asuinpaikkakunnan mukai-
sia eroia.

Kahden jälkimmäisen mittauskerran anta-
mat tulokset poikkeavat jonkin verran toisis-
taan, kun miehet jaetaan asuinpaikan rlu:
kaan. Vuoden 1973 tulosten mukaan maaseu-
dun ja karrpunkien erot olisivat jyrkenty-
mään päin, kun ne taas vuoden 1974lukemien
valossa olisivat pikemminkin tasoittumassa.
Nämä heilahtelut lienevät satunnaisia. Ne
ovat kuitenkin muistutus siitä, että pieniin
prosenttilukuien eroihin ja muutoksiin ei ole
syvtä kiinnittää liikaa huomiota.

Taulukon 3 mukaan kaikki ammattiryhmät
käyttävät entistä yleisemmin pontikkaa. Kah-
den ensimmäisen kyselykerran mukaan pon-
tikan juonti on yleisempää henkisen työn te-
kijöiden kuin työväestön keskuudessa, mutta
viimeisessä haastattelukierroksessa tilanne

Taulukko 2. Pontikan ja kiljun käyttö vuoden ai-
kana sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vuosina
1972,1973 ja 1974, Vo

käyttänyt
pontikkaa

1972 t973 L974

käyttänyt
kiljua

1972 1973 1974

naiset
kaupungit &
kauppalat
maalaiskunnat

miehet
kaupungit &
kauppalart 18

maalaiskunnat I

t1
7

6

2
11

6
6

6

4
3

I
13

4
1

31
20

11

t4
28
24

I
7

Taulukko 3. Pontikan ja kiljun käyttö vuoden ai-
kana sut<upuolen ja ammattiryhmän mukaan vuo-
sina 1972, 1973 ja 1974, Vo

käyttänyt
pontikkaa

1972 t973 L974

käyttänyt
kiljua

1972 t973 L974

naiset
maanviljelijät
työväestö
henkisdn työn
teLijät

miehet
maanviljelijät
työväestö
henlisen työn
tekijät

16

0
I

5

t2
I

t2

61616
t7 27 32

10
l5

1732247 I

1

3

I

4
7

I
2

6

3
l0

11

4
7

5

3
t2

on päinvastainen. Nämäkään erot eivät ole
tulkittavissa. Ne vain osoittavat, miten pal-
jon varovaisuutta tarvitaan tehtäessä johto-
päätöksiä tämäntapaisten haastatteluaineisto-
jen perusteella.

Myös kaikissa eri ikäryhmissä pontikan
käyttö on yleistynyt (taulukko 4). Levinnein-
tä se edelleen on 22--34 -vuotiaiden keskuu-
dessa. Kiljun käyttö taas näyttää edelleen
olevan yleisintä aivan nuorten poikasten kes-
kuudessa.

Kaikkiaan voidaan todeta, että pontikan
käyttö on yleistynyt kaikissa väestöryhmissä.
Eri ryhmien välilIä havaitut erot ovat myös
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Taulukko 4. Pontihan ja kiljun käyttö vuoden ai-
kana sukupuolen ja iän mukaan vuosina 1972,

1973 ja L974, Eo

Taulukko 5. Pontikan ja kiljun käyttö vuoden

aikana mrkupuolen j a yleisen alkoholinkäyttötihey-
den mukaan vuosina 19?2, 1973 ia 1974,7o

käyütänyt
pontikkaa

1972 19?3 1974

käytt?inyt
kiljua

1972 tS73 1974

käyttänyt
pontikkaa

t972 L973 1974

käyttänyt
kiljua

t972 1973 1974

naiset
Ll-Zl -vuotiaat 6
22---34 -vuotiaat I
35-49 -vuotiaat 2

50- -vuotiaat 1

22- -vuotiaat 4

miehet
15-21 -vuotiaat 14

22---34 -vuotiaat 20

35-49 -vuotiaat 12

50- -vuotiaat 7

13

L4
11

1

7r29
4410
t25
101
225

19
1B

L2

4

11

11

I
7

6

7

t4
l4
I
2

I

naiset
käyttää alkotrofia

päivitütäirn/
pari kertaa
viikmsa

l<erran viikossa,/
pari l<erüaa
kuukaudessia

noi,n kerrarl
[<uukarudesa/
noi,n tkerran pa-
risa kuufl<audessa

3-4 kedtaa vuo-
dessa tai
ha,r"vemmi,n

käyttäjät
yhteensä

m i ehet
ü<äy,ttää ,alkohdlla.

päivirütäinr,/
pari kertaa
viilkossa

ker.ran viikossa/
pari kertaa
kuuikaudessa

noin kerran
kuul<audessa,/
noin kerran pa-
rissa kuukaudessa 11

3-4 il<ertaa vuo-
dressa tair
harvemmin 7

k?iwäjär
yhteenLsä 15

(18) (20) (27) 15 6 14

10 23 23 58L2

I

33 2l
39 40

22 26
15 16

25 27

t7
15

B

6

10 39725322- -vuotiaat 13

yleensä säilyneet stlmansuuntaisina kuin en-

simmäisellä mittauskerralla.
Taulukon 5 mukaan pontikan käyttö on

yleistynyt kaikissa juomistiheysryhmissä.
Kuten odottaa saattaa, sekä pontikan että kil-
jun käyttö on kaikilla tutkimuskerrbilla sitä
yleisempää, mitä tiheämpää on yleinen alko-
holin käyttö. Kaikista alkoholia käyttävistä
naisista 12 prosenttia ja miehistä vajaat 30

prosenttia on juonut pontikkaa vuoden sisäl-
1ä. Kiljun kohdalla vastaavat luvut ovat 5-7
prosenttia ja 12-13 prosenttia.

Vuoden 1972 aineistosta kävi ilmi, että pon-

tikan käyttö oli yleisempää kaupungeissa
vaikka yleinen alkoholinkäyttötiheys pidet-
tiin vakiona (taulukko 6). Kahdella jälkim-
mäisellä mittauskerralla tilanne ei enää ole
yhtä selvä. Varsinkin suhteellisen harvoin aI-
koholia käyttävistä miehistä useampi maaseu-

dulla kuin kaupungeissa käyttää pontikkaa.
Kiljun käyttö on useimmissa käyttötiheys-
ryhmissä edelleen yleisempää maaseudulla.

Muuttuua koti.poltto ia sen säätelg

Pontikan keiton tekniikka on muuttanut pe-

rusteellisesti muotoaan vuosikymmenien ku-
luessa. 1930-1uvu11a kalusto oli raskastekoista
ja kömpelöä, ja raaka-aineena käytettiin vil-
jaa. Rankin kypsyminen saattoi viedä aikaa

L74

r42 124

61212457

25 48 39 13

1534339

20 19

14 14

69

03

12 13

t4

2

28

25

4

29

7

2

I

parikin viikkoa, ja itse keitto vaati paljon ai-
kaa ja hyvää ammattitaitoa. Pontikan valmis-
tus kukoisti ennen kaikkea syrjäisillä seu-

duilla sivuelinkeinona taloudellisten vaikeuk-
sien torjumiseksi (Pöysä 1969).

Ehdittäessä 60-Iuvulle maaseudun perintei-
set pontikkapitäjät olivat siirtymässä uuteen
keittoteknologiaan. Raaka-aineena alettiin



Taulukko 6. Pontikan ja kiljun käyttö vuoden
aikana asuinpaikan ja yleisen alkoholinkäyttö-
,tiheyden mukaan vuosina 1972, 1973 ja 1974, %
(miehet)

ten keskikokoinen parros, 15-20 litraa, hu-
rahti Iäpi 2-4 tunnissa (Pöysä 1969).

Siihen aikaan kun pontikkaa keitettiin etu-
päässä maaseudun syrjäpitäjissä, salapolton
arveltiin yleensä johturran siitä, että Alkon
viinan saanti oli vaikeata. Panokset olivat
myös monesti sen verran suuria, että niistä
riitti myyntiin asti. Tässä selostettujen gal-
lupaineistojen kuvastama kehitys on kui-
tenkin luonteeltaan vallan toisenlainen. Pon-
tikan käyttö on yleisintä asutuskeskuksissa
siitä huolimatta, että laillisen alkoholin saanti
on siellä helppoa. Kotipolttoon käytetään pää-
asiallisesti suhteellisen pieniä teollisesti val-
mistettuja tislaimia, joiden hinta vaihtelee sa-
dasta markasta ehkä neljäänsataan. Käytet-
tävissä olevien haiatietojen mukaan enin osa
pontikkaa keitetään omaan käyttöön, vaikka
sitä esiintyy silloin täIlöin myös salakaupassa.

Pontikan käyttö on lisääntynyt myös maa-
seudulla. Kyseessä ei kuitenkaan liene maa-
seudun pontikkaperinteen elpyminen, vaan
kaupunkimaisen kotipolton leviäminen.

Nävttää ilmeiseltä, että Alkon myymälä-
verkoston paisuttaminen ei auta torjumaan
pontikan keittoa. Pikemmin vaikuttaa siltä,
että entistä vapaamielisempi suhtautuminen
alkoholin kävttöön on ollut alentamassa §n-
nystä sille, että "tavallinen kunnon kansalai-
nen" rvhtvy kotitarvetislaajaksi.

Mvöskään pontikan halpuus ei yksinään rii-
tä selitvkseksi sille, että kotipoltto on yleis-
tymässä. Alkoholijuomien suhteelliset hinnat
ovat pvsvtelleet vakaina koko toisen maail-
mansodan iälkeisen aian, ja gallupkyselyjen
kattamana aikana reaalihinnat ovat sitä pait-
si olleet laskusuunnassa.

Pontikan keiton leviämisen ensimmäisenä
ehtona on. että se on taloudellisesti kannat-
tavaa. Lisäedellvtvksinä on kuitenkin, että
tarvittavia tislauslaitteita on helposti saata-
villa. ia ennen kaikkea se. että itse valmistus-
tekniikan tuntemus on riittävän levinnyt. Tis-
lainten käyttö on suhteellisen yksinkertaista,
mutta se vaatii kuitenkin ionkin verran käy-
tännön sormituntumaa. Eräät postimwnnissä
olevat halvat laitteet ovat jopa suhteellisen
hankalia käyttää.

Niin pian kuin eri väestöryhmissä on saatu
alustavia kokemuksia tislainten käytöstä,
myös keittotaito voi levitä nopeasti tuttavalta

t75

käyttänyt
pontikkaa

1972 t973 1974

käyttänyt
ki-ljua

1972 t973 L974

kaupungit &
kauppalat,
käyütäiä alkoholia

päivitütäimr/
pari l<ertad
viikossa 27 58 42

kera,n vilkossa/
pari ksrtaa
kuukaudessa 19 36 33

noiin kerran
kuukaudessa,/
noin kerran pa-
rissakuukaudessa (16) (11) (23)

3-4 rkertaa vuro-
dqssa taii
harve+mmi,n (9)(3)(5)
tkäyttäjät
yhteensä 20 33 30

11 16 20

91010

8911

maal,aiskunnat
käyütliä alkoholia

päivi,,ttäiin/
pari kertaa
viikossa (22) 1331 ,ril
kerran viiikossa,/
pari kerüaa
X<uukaud,essa 10 3;2 34

noi,n kertarl
'kuukaudessa,/
,noin llrcrran pa-
rirssa kr-rulkaudess,a ( 7) (18) (29)

3-4 ket'üaa vuo-
dessa tal-
harvemmin (6)(2)(3)
,kä]rttäjät
yhteensä 10 23 28

16 26 18

10 19 19

81516

käyttää sokeria, jota oli helpompi kuljettaa
kuin viljaa. Sokeripontikan rankki §psyi no-
peasti, lämpötilasta riippuen 3-6 vuorokau-
dessa. Itse keittäminenkin sujui entistä no-
peammin, niin että maaseudun pontikkamies-

737

300

7914

206



toiselle. Lisäksi aikakauslehdistössä on ollut
useita artikkeleita, joissa annetaan yksityis-
kohtaisia keitto-ohjeita. Kuluvana vuonna on
vielä julkaistu asiaa käsittelevä kirjakin.
O1emme süs siinä pisteessä, että pontikan
keitto voi levitä hyvin nopeasti. Pontikkaa
nauttineiden määrän kaksinkertaistuminen
kahdessa vuodessa on jo oireellista.

Kun eri väestöpiirien kutsuilla alkaa olla
tarjolla isännän itse valmistamaa pontikkaa,
kotivalmistus voi alkaa levitä muotina. Syn-
tyy ketjureaktio, ja pontikan keittoa ei enää
pidetä vähävaraisten suurjuoppojen lainvas-
taisena puuhana, vaan se muuttuu hyväksyt-
täväksi kotiharrasteeksi.

Ulkoiset sysäykset voivat myös kiihdyttää
pontikan keiton leviämistä. Tislauslaitteiden
hankinta merkitsee investointia, johon ei eh-
kä ryhdytä ilman nimenomaista sysäystä.
Niinpä Alkon lakon aikana myytiin poik-
keuksellisen runsaasti tislaimia (MäkeIä &
Pöysä 1973). Alkoholin hintojen korotuspro-
sentit ovat Suomessa yleensä olleet sen ver-
ran pieniä, että ne eivät vaikuta merkittäväs-
ti laillisen alkoholin ja pontikan hintasuhtei-
siin. Kuitenkin alkoholin hintojen korotus
saattaa riittää psykoiogiseksi sysäykseksi tis-
lainten hankintaan. Erityisesti näin voi käy-
dä, jos korotusprosentti hintojen pitkäaikai-
sen jäädyttämisen vuoksi joudutaan asetta-
maan erityisen korkeaksi, kuten Iähitulevai-
suudessa pakosta on asian laita.

Kotipontikka on joka tapauksessa niin pal-
jon halvempaa kuin Alkon tuotteet, ettei AI-
kolla ole edellytyksiä hintakilpailuun. Lisäksi
on korostettava, että pontikka on levinnyt ni-
menomaan sen jälkeen, kun alkoholin jake-
lujärjestelmää voimakkaasti liberalisoitiin.
Pontikan keiton yleistyminen ei siis johdu sii-
tä, että laillista alkoholia ei olisi riittävän
helposti saatavilla. Parhaaksi säätelykeinoksi
näyttää näin ollen jäävän tislauslaitteiden
myynnin valvonta.

Norjalaisten tutkimusten mukaan pontikan
keitto oli Norjassa lisääntymässä pitkin 60-

Iukua. Näiden tulosten synnyttämä keskuste-
Iu johti siihen, että kesäkuussa 1972 voimaan
tulleen säädöksen mukaan Norjassa on kiel-
letty sellaisten laitteiden ja laitteiden osien
hallussapito, maahantuonti ja kaupanpito, joi-
ta on todettu tsoi,uan kägtttüi alkoholin val-
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mistukseen, ellei sosiaaliministeriö anna sii-
hen erityistä lupaa. Myös keitto-ohjeiden jul-
kaiseminen on kielletty.

Myös Ruotsin alkoholikomitea (APU) jätti
kesäkuussa 1974 valtiovarainministeriölie esi-
tyksen kotipolton vastustamiseksi. Esityksen
mukaan alkoholin valmistukseen soveltuvien
tislauslaitteiden ja niiden osien valmistus,
maahantuonti, myynti ja hallussapito ilman
erillistä lupaa kiellettäisiin. Lisäksi esitetään,
että aktiivihiilen maahantuontiin ja valmis-
tukseen vaadittaisiin erityinen lisenssi. Maa-
hantuojia ja valmistajia velvoitettaisiin val-
vomaan, ettei hiiltä myytäisi yksityishenki-
löille muutoin kuin määrättyjä yksilöityjä
käyttötarkoituksia varten (A/S VimrlonopG.
Iet 1974). Accent-lehdessä olleen uutisen mu-
kaan on mahdollista, että esitys käsitellään
niin nopeasti, että uudet säädökset tulevat
voimaan vuoden 1975 alusta.

On selvää, että tislainten käyttöä kotita-
Iouksissa ei voida valvoa. Tähän eivät mit-
kään resurssit riitä, ja lisäksi kotitalouksiin
kohdistuva valvonta on ongelmallista monien
oikeusturvanäkökohtien kannalta. Kontrolli
on sils suunnattava maahantuonti- ja myynti-
portaaseen.

Ennen kuin nykyisen alkoholilain 91 §:n
mukaan voidaan puuttua tislauslaitteen hal-
lussapitoon tai myyntiin, tulee olla "perustel-
tua aihetta otaksua sitä käytettävän luvatto-
rnaan valmistukseen". Vaatimus on niin tiuk-
ka, ettei poliisi tämän pykätän nojalla yllä
tehokkaaseen valvontaan. Ennen kaikkea sen
nojalla on mahdotonta puuttua laitteiden
myyntiin.

Norjan uusi säädös tuli sikäIi kovin myö-
hään, että esitettyjen arvioiden mukaan maan
kotitalouksissa oli säädöksen voimaantullessa
jo kymmeniä tuhansia tislaimia, joiden käyt-
töä on täysin mahdotonta valvoa.

Jos siis tuloksiin halutaan Suomessa pääs-
tä, on toimittaia nopeasti. Lainuudistus on
teknisesti suhteellisen yksinkertainen, joten
se voidaan toteuttaa nopeana erillisuudistuk-
sena. Asia on tiettävästi ollut valmisteilla so-
siaali- ja terveysministeriössä. Ei siis pitäisi
olla mitään esteitä sille, että hallitus vielä tä-
nä syksynä antaa asiaa koskevan esityksen
eduskunnalle.



Yhteenueto

1. Pontikan juonti on kahden vuoden aikana
tuliut kaksi kertaa yJ.eisemmäksi. Miehistä 26

prosenttia ja naisista 9 prosenttia ilmoittaa
juoneensa pontikkaa vuoden sisäIlä. Miespuo-
lisista alkoholin käyttäjistä 29 prosenttia ja
naispuolisista 12 prosenttia on juonut pontik-
kaa.
2. Myös kiljun juonti on jonkin verran yleis-
tymässä, mutta lisäys ei ole yhtä suuri kuin
pontikan kohdalia. Pontikan käyttö on sel-

västi yleisempää kuin kiljun juonti.
3. Pontikan käyttö on yleistynyt kaikissa
väestöryhmissä. Satunnaisheilahteluiden
vuoksi ei ole mahdollista sanoa, onko lisään-
tyminen ollut voimakkaampaa tietyissä väes-
töryhmissä.
4. Pontikan käyttö on jatkuvasti yleisempää
kaupungeissa kuin maaseudulla, vaikka lailli-
sen a-Ikoholin saanti on helpompaa kaupun-
geissa.

5. Pontikan käyttö on Suomessa toistaiseksi
harvinaisempaa kuin Norjassa, mutta yiei-
sempää kuin Ruotsissa.
6. Kotipoltto on muuttanut luonnettaan. Tätä
nykyä suurin osa pontikasta keitetään teo1li-
sesti valmistetuilla pientislaimilla kotitarvet-
ta varten.
7. Kotitislauksen leviämisen estäminen edel-
lyttää nopeita toimenpiteitä. Tehokkain tar-
jolla oleva menetelmä on alkoholin valmis-

tukseen soveltuvien tislaimien maahantuon-
nin, myynnin ja hallussapidon tekeminen lu-
vanvaraiseksi.
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