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SEPPO KALLI ON I EM I

VIINANMYYNTI. JA ANNISKELU.
MAAnAVXSIA VAPAUDEN AJALLA
Vapauden ajalla tarkoitetaan Ruotsi-Suomen historiassa vuosien 1721-1772 välistä kautta, jolloin kuninkaan valta oli heikko ja säätyjen vastaavasti sitä
vahvempi. Kapakoitsijat

ja viinanpolttaiat tuskin

piti-

vät aikaa kovin vapaana, koska heidän elinkeinoaan
sääteleviä asetuksia muuteltiin tuon tuostakin'
Viinanpoltosta oli 1600-luvun kuluessa tullut melko
yleinen tapa, jota Suomessa isoviha ilmeisesti kasvatti. Vapauden ajan alkaessa oli kumottu Kaarle Xll:n
määräämä viinanpolttokielto ja valmistus ,sai vapaas-

ti

tapahtua siten, että polttoon käytetyn viljan mukaan vain kaupungeissa maksettiin veroa; talonpojille

se oli ilmaista. Maaseudulla viinanpoltto oli edullista,
sillä viinana sai viljan helpommin kuljetetuksi markkinoille ja myydyksi edullisempaan hintaan. Lisäkoi alkeelliselle karjanhoidolle rankki oli lähes korvaamatonta rehua. Maaseudun anniskelupaikkoja olivat kestikievarit ja kapakat. Aateliset tilanomistajat ja aatelittomat virkamiehet harioittivat mielellään kapakointia. Eräs perinnäinen tapa oli pitää kapakkaa kirkonmäellä, mutta tätä vastustivat piispat ja vakavamieliset papit, sillä heidän mielestään ei ollut oikein sopivaa, että kirkkoväki juovuspäissään mellasteli jumalanpalveluksen aikana.

Suuri muutos viinalainsäädännössä tapahtui heinäkuun 21. päivänä vuonna 1731, jolloin annettu asetus
määräsi, ketkä olivat oikeutettuja polttamaan viinaa,
ja pani verolle kaikki oikeuden saaneet. Maaseudulla

tuli myyntipoltto ainoastaan kapakoiden ja

kievarien

tehtäväksi erityistä myyntimaksua vastaan. Kaikkiin

oli perustettava polttimoita, jotka sitten
ja apjotka
pitää
kaikkia
lajeja.
kaupan
teekeille,
saivat
jo
1600-luvun lopulta olTukholmassa myyntipoltto oli
kaupunkeihin

möivät viinan kellareille, kapakoille, kahviloille

lut oluenpanijain ammattikunnan ykeinoikeutena. Asetus teki selvän eron tukku- ja vähittäismyynnin välillä, sillä edellisessä viinaa ei saanut myydä alle puolen ankkurin (ankkuri

ja

:

n. 40

l) erissä.

Maaherrojen

maistraattien tuli puolestaan huolehtia, että maassa

oli riittävästi kapakoita.
Uuteen asetukseen eivät olleet €en enempää por-

varit kuin talonpojatkaan tyytyväisiä. Porvarien

mie-

lestä viinanmyynti kuului heidän elinkeinoihinsa, eikä
siitä sen vuoksi olisi saanut säätää erityistä veroa.
Periaatteessa kapakoinnin olisi tullut olla les'kien ja

raajarikkojen elinkeino, mutta käytännös,sä näin ei
ollut asian laita. Tyytymättömyyden johdosta viranomaisten oli vaikea saada porvareita polttamaan ja
myymään viinaa asetukserl ehdoin.

Viinanpoltosta

ja sen

verotuksesta annettua ase-

tusta tavallaan täydensi 17.

4.

1733 julkaistu asetus

juoppoutta va6taan. Sen mukaan parantumaton juoppo
saattoi joutua jopa pakkotyöhön. Kapakoitsijoille siinä
säädettiin monia velvoitteita. Koska kukaa'n kansalainen ei rangaistuksen uhalla saanut houkutella toista
juomaan, eivät anniskelupaikkojen isännät saaneet
myydä viinaa juopoille eikä sellaisille, jotka usein istuivat kapakoissa. lsäntien oli lisäksi kehotettava vie-

raitaan poistumaan sopivaan aikaan. Jo vuonna 1719

oli annettu määräys, että kaikenlainen pelaaminen

pa-
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heisiin houkuttelevana oli kellareissa ja kahviloissa
kielleftyä. Anniskelupaikat tuli asetuksen mukaan pitää suljettuina lauantai-illasta kello seit'semästä sunnuntai-iltaa.n kello seitsemään. Elokuun ensimmäises-

tä toukokuun ensimmäiseen kapakat oli §hjennettävä illalla kello yhdeksältä, mutta kesällä voitiin huvitella tuntia kauemmin. Vuonna 1734 sallittiin sentään kapakoiden avaaminen sunnuntaisin rukouspäiviä lukuunottamatta jo iltapäivällä kello neljältä.

talonpoikien vastustuksen vuoksi. Mutta hallitus, joka
ajoi tiukan merkantilistista talouspolitiikkaa ja joka ei

pitänyt jatkuvasti kasvavaa viljantuontia lainkaan sopivana, suu.nnitteli jälleen rajoituksia. Niinpä se 28. l.
1746 rajoitti polton vain kahteen kevätkuukauteen ja
supisti myyntiinkin poltettavan viljamäärän kahdeksanteen osaan 6iitä, mitä vuoden 1741 asetus oli salli-

nut. Maaherrojen tehtäväksi annettiin tällä kertaa sulkea tarpeettomat kapakat.

ei tullut pitkäikäistä,

Säädyt käsittelivät jälleen viina§symystä vuosien

sillä se kumottiin jo seuraavilla valtiopäivillä vuonna

1746-47 valtiopäivillä, Jolloin tuotiin esiln suunnitelma kruununpolttimojärjestelmästä. Asiasta ei kuiten-

Säädety'stä viina-asetuksesta

1734. Poltto

ja

kapakointi sai taas tapahtua vanho-

jen määräysten mukaan. Kapakoitsijoita tosin vuonna
1735 kiellettiio pitämästä yhtä liikettä enempää. Samoilla valtiopäivillä hyväksyttiin kestikievariasetus, joka korvasi vanhan, vuonna 1664 annetun. Nyt määrättiin, että kahden kievarin väli ei saanut olla kahta
peninkulmaa suurempi. Kaupungeissa kievarit saivat

täydet anniskeluoikeudet ainoastaan siinä tapauksessa, että paikalla ei ollut yhtään kellaria. Maaseudulla
alkoholijuomien myynti matkustajille oli kahden penin-

kulman säteellä kievarista muilta kiellettyä. Tosin
aateli privilegioittensa perusteella sai pitää tiluksillaan kapakkaa, mutta ,silloinkin sen etäisyyden kievarista sentään piti olla vähintään puoli peninkulmaa.
Asetus velvoitti kestikievaria pitämään tarjolla ainakin kahden laatuista viinaa ja olutta.

Tilapäisiä polttokieltoja säädettiin 1700-luvun kuluessa useita kertoja. Yksi tällainen julistettiin vuonna
1740 kadon johdosta. Koska varsinkin talonpojat olivat siihen tyytymättömlä, ryhdyttiin jälleen laatimaan
uutta viina-asetusta, joka saatiin hyväksytyksl vuonna
,l741. Kotitarvepoltolle
annettiin tieq polttoajat vuodessa sekä enimmäispolttomäärät. Kapakat saivat polt-

taa maaseudulla hieman pitemmän ajan ja
geissa ympäri vuoden. Maaherrojen

ja

kaupun-

maistraaftien

tehtäväksi jäi taas huolehtia, että kapakoita oli riittävästi, mutta kirkonmäellä olevat kapakat kiellettiin. Maaseudun ainoita myyntipaikkoja ollvat taas
kievarit ja kapakat, ja ne saivat kaupata ainoastaan itse polttamaansa viinaa. Taksoitue tapahtui sekä

myynti- että polttomäärän mukaan. Jotta elikeino
olisi edelleen kohonneista maksuista huollmatta kannattanut, määrättiin myyntihinta kahdeksi hopeataala-

riksi

kannulta.

Tämäkin asetus kumoutui pian sekä porvariston että

ja niin ratkaisua oli etTuloksena oli asetus, joka salli koti-

kaan päästy yksimielisyyteen

sittävä muualta.

tarvepolton tilan suuruuden mukaan määrättyä mak-

sua vastaan. Myynti maalla oli edelleon kievarien ja
kapakoiden yksinoikeus, mutta nyt niiden oli poltettava vähintään 10 tynnyriä viljaa vuodessa viinaksl
tynnyriltä maksettavaa veroa vastaan. Polton tuli tapahtua maaherran määrääminä päivinä eikä siinä saa-

nut käyttää kuin yhtä pannua. Mikäll pannu oli niin
suuri, että sillä saattoi polttaa vähintään puoli tynnyriä viljaa kerrallaan, vapautui llike myyntimaksusta.
Tukholmassa, Göteborgissa

ja

Karlskronassa valmis-

tus kuului oluenpanijain ammattikunnalle. Muissakin
kaupungeissa toivottiin siirryttävän tähän järjestelmään. Pienimmäksl sallituksl myyntimääräksi kapakolssa tuli yksi kannu, mutta anniskelussa tietenkin
saaiiin kayttäa muita mittoja. Ulkomaisen viinan myyn-

ti kiellettiin

suuren sakon uhalla.

Korkealle nostettu vähimmäispolttomäärä ja ankara myyntimaksu aiheuttivat sen, että oli vaikeaa saa-

da ketään kapakoimaan lain puitteissa.

Seurauksena

oli laaja salapoltto ja -myynti.
Hallitus suunnitteli edelleen kruununpolttimoita Ja
perustikin sellaisia kokeilumielessä. Asiasta annettiin
vuoden 1751 valtiopäiville esitys. Sen mukaan kotitarvepoltto ollsl lakannut kokonaan ja kaikki myyntl

olisi tapahtunut kapakoista, jotka olisivat maksaneet
sää§jen päättämän suostunnan. Ehdotus kuitenkin tyrmättiin täysin ja tilalle tulivat jälleen muuttuneet määräykset. Poltto sallittiin kaikille, jotka kylvivät vuodessa vähintään kahden tynnyrin verran viljaa. Maalla saivat kaikki myydä viinaa, kun taas kaupungeissa
polttimot

ja kapakat hoitivat valmistuksen Ja kaupan.

Nyt oli kapakoiden sitouduttava myymään tietty

vä-
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himmäismäärä viinaa vuodessa. Uusien kapakoiden
perustamiselle pantiin este. Kotitarve- ia myyntipolton
välinen raja katosi ja viinakysymys yhdistettiin ylei-

seen verosuostuntaan, sillä kaikki

yli 15 -vuotiaat

mieshenkilöt joutuivat maksamaan varallisuuden mukaan porra,stettua viinaveroa.

Valtion verotulot kuitenkin uusista järjestelyistä huolimatta laskivat ja hallituksen täytyi taas ryhtyä tekemään suunnitelmia vuosien 1755-56 valtiopäiviä varten. Asiasta tehty asetus ei ennättänyt tulla voimaan,

9I

ta ja kotitarvepoltto vapautettiin tuota pikaa' Myyntipoltto tuli luvalliseksi vasta vuoden 1762 alusta' Salakapakolnti oti ilmeisesti tullut niin yleiseksi, että sitä
vastaan jouduttiin samana vuonna antamaan jyrkkä
asetus. Kapakoitsijat saivat määräyksen asettaa liikkeensä ulkoseinään kilven, josta ilmeni heidän toimilupansa numero. Tämän laiminlyöminen aiheutti suoraan elinkeinon menetyksen. Nyt saatiin myyntiin polttaa vain niin paljon kuin kapakat pystyivät viinaa kauppaamaan. Kuitenkin kruunu katsoi, saadakseen tuloja,

koska kadon johdosta hallitus sai hyvän syyn säätää
yleisen polttokiellon, jota sen onnistui pitkittää vuo-

parhaaksi asettaa minimimyyntimäärän. Uusia kapakoita ei tämänkään asetuk6en perusteella saanut pe-

teen 1760 asti.
Salapoltto, -kuljetus ja -kapakointi alkoivat rehottaa
varsinkin 1750-luvun lopulla saatujen hyvien satojen

rustaa.

vuoksi. llmeisesti varsinaiset kapakoit's'ijat olivat melko lainkuuliaisia, koska kieltoa koskevissa asetuksissa
ei heihin kohdistettu juuri lainkaan uhkauksia.
Kun valtiopäivät vuonna 1760 jälleen kokoontuivat,
tuli viinakysymys tietenkin heti esille' Hallituksen kruununpolttimoajatukset eivät nytkään saaneet kannatus-

Kapakoitsijat eivät tälläkään kertaa olleet tyytyväisiä, slltä he pitivät sekä valmistus- että myyntimaksua liian korkeana. Heidän ei kuitenkaan onnistunut
muuttaa asetusta, joka pysyi voimassa vapauden ajan
loppuun saakka. Kustaa lll ryhtyi .suoritettuaan vallankaappauksensa omiin uudistuksiinsa ia perusti
kruununpotttimojärjestelmän sekä ulotti sen koko valtakuntaansa.

