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RISTO KALLIO

KUSTAVILAISEN AJAN
ALKOHOLIPOLITIIKKA
Vuosien 177T1775 kieltolaki

Vapaudenaika oli jättänyt kuningas Kus-
taa lll:lle perinnöksi onnellisen ratkaisun et-
simisen koko alkoholi§symykselle. Jo

kruununprinssinä hän oli tuntenut mielen-
kiintoa alkoholipolitiikkaa kohtaan ja heti
tultuaan kuninkaaksi Aadolf Fredrikin kuol-
tua hän puuttui alkoholi§symysten käsitte-
lyyn juuri koolla olevilla valtiopäivillä. Viljan
puute ja sen hinnan jatkuva nousu oli jäl-
leen tuonut esille hattujen vanhat kieltolaki-
ajatukset. Kuningas puuttui asiain kulkuun
lähettäen salaiselle valiokunnalle kauppa-
ja vuorikollegioiden lausunnot, joissa keho-
tettiin harkitsemaan viinanpolton rajoitta-
mista. Kieltolakiehdotus hyväksyttiinkin sa-
laisessa valiokunnassa niukalla äänten-
enemmistöllä, mutta säädyt porvarissäätyä
lukuun ottamatta hylkäsivät sen. Myöhem-
min paloviinakysymys tuli kuitenkin uudel-
Ieen säätyjen pohdittavaksi suostuntojen
yhteydessä. Nyt porvariston päätös ratkaisi
asian, sillä se esitti, että jos kuningas katsoi
viinanpolttokiellon olevan maalle eduksi,
niin kruunu saisi kuitenkin kerätä paloviina-
suostunnan. Tämä siksi ettei valtion tulojen
väheneminen olisi kieltolain esteenä. Pit-
kien neuvottelujen jälkeen kotitarvepoltto-
oikeudesta kiinnipitänyt talonpoikaissääty-
kin hyväksyi ehdotuksen. Tämä tapahtui 8.

9. 1772, ja seuraavana päivänä valtiopäivät
hajosivat. Kustaa lll piti kieltolain nopeaa
toteuttamista tärkeänä ja jo 11. 9. hän antoi

julkaista asetuksen, jolla viinanpoltto kiel-
lettiin koko valtakunnassa. Kiellon syyksi
ilmoitettiin vallitseva nälänhätä. Kiellon voi-
massaolon aikaa ei määräfty, vaan se jäi
riippumaan kuninkaan tahdosta ja olojen
kehityksestä.

Kustaa lll oli hyvin perillä vapaudenai-
kaisten kieltojen heikkouksista, ja siksi
alunperin päätettiin ryhtyä jyrkkiin toimen-
piteisiin kaikkia rikkomuksia vastaan. Vii-
napannut määrättiin sinetöitäviksi, mutta
niitä ei kuitenkaan kuljetettu tällä kertaa
mihinkään varastopaikkoihin kuten aikai-
semmin vastaavanlaisissa tapauksissa,
vaan jokainen sai pitää ne kotonaan. Siksi
kruunun virkamiehillä oli oikeus koska ta-
hansa tulla tarkastamaan, olivatko sinetit
ehjiä. Kiellon rikkomisesta määrättiin 100
hopeataalarin sakko, josta ilmiantaja sai
puolet. Ulkomaista viinaa sai kyllä tuoda
maahan ja myydäkin, mutta vähintään puo-
len ankkurin (n. 20 litraa) erissä. Rikko-
musten ehkäisemiseksi oikeuskansleri, ka-
marikollegio ja maaherrat jo heti alussa ke-
hottivat kruununvouteja, nimismiehiä, kau-
pungin- ja kanneviskaaleja ryhtymään an-
kariin toimenpiteisiin, jotta salapoltto ja
-myynti tukahdutettaisiin heti alkuunsa.
Myös hovioikeudet kehottivat alioikeuksia
käsittelemään ensimmäisinä kieltoa koske-
neet oikeusjutut. Valvonnan tehostamiseksi
maaseudulla palkattiin tarkastajia (upp-
syningsrnän), jotka tavallisesti olivat silta-



ja jahtivouteja tai tavallisia maanviljelijöitä.
Kun rikollisuus varotoimista huolimatta li-
sääntyi, puuttui Kustaa lll asiaan ja antoi
julkaista asetuksen, jossa kehotettiin vir-
kamiehiä suurempaan ankaruuteen ja tark-
kuuteen. Lisäksi kupariseppiä kiellettiin 100
hopeataalarin sakon uhalla valmistamasta
uusia viinapannuja ja kiellettiin sokerileipu-
reita ja kellarimestareita valmistamasta pa-

loviina,a. Koska oli ilmennyt, että tuomiot
eri rikostapauksissa olivat erilaisia, tähden-
nettiin sitä, että rangaistuksen oli oltava ai-
na vähintään 100 hopeataalaria.

Näilläkään määräyksillä ei ollut toivottua
vaikutusta rikollisuuteen, jonka kehitystä
kuvaavat alla olevat luvut, jotka esittävät
ilmiannettuja ja tuomittuja rikostapauksia
Suomessa Turun ja Porin läänissä:

52
76
49

yhteeneä 177

Lukuja on pidettävä suurina, jos niitä ver-
taa vapaudenaikaisen kieltolain (175H0)
määriin samassa läänissä.

o
19
IJ
37

Ero johtuu kylläkin osaksi viranomaisten
tehostetusta valvonnasta, mutta osoittaa sa-
malla rikollisuuden suurta levinneisyyttä.
Vuoden 1775 määrä osoittaa laskua, mutta
ei sinänsä todista rikollisuuden vähenemis-
tä, vaan pikemminkin valvonnan heikkene-
mistä. Tästä ovat osoituksena monet oikeu-
denkäynnit virkamiehiä vastaan. Lisääntyvä
trendi näkyy selvästi kaupungeissa, missä
valvonta oli tehokkaampaa:
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nen osuus johtuu siitä, että näillä varak
kaampina oli mahdollisuus ostaa ulkomaista
viinaa ja hyötyä sen kaupasta. Kieltolain
tapaisten rajoitusten aikana on salakuljetus
ulkomailta yleensä kasvanut. Näin ei nyt
käynyt, mikä johtui viinan suhteellisen hal-
vasta hinnasta ja salapolton yleisyydestä.
Palosen mielestä eräs kieltolain myöntei-
nen piirre on juopumusrikosten vähenemi-
nen ja yleinen raitistuminen. Mielestäni tätä
piirrettä ei tulisi korostaa, koska muun ri-
kollisuuden kasvulla oli varmasti yleistä oi-
keustajua ja ehkäisevän lainsäädännön
merkit5rstä vähentävä vaikutus. Toinen kiel-
lon myönteinen seuraus sen sijaan oli tär.
keä. Viljaa tuotiin Ruotsi-Suomeen

55.l 003 tynnyriä
403 434
208 175
144 615

Tässä suhteessa kielto oli hyvin hyödyl-
linen. Lisäksi kielto on varmasti vaikuttanut
viinankäyttöä ja sosiaalista kurjuutta vä-
hentävästi. Nämä ovat kuitenkin seikkoja,
joihin ei 1700-luvulla kiinnitetty huomiota,
eivätkä ne antaneet aihetta mihinkään toi-
menpiteisiin. Palonen esittää ajatuksen,
että kuningas tahallaan pitkitti viinanpoltto-
kieltoa, jotta "kansa sitten viinanjanoisena
entistä enemmän joisi kruununpolttimojär-
jestelmän astuttua voimaan valtion viinaa
ja ottaisi koko järjestelmän suopeammin
vastaan jouduttuaan pitkän aikaa olemaan
ilman viinaa". Tuskinpa asia oli näin, sillä
uuden järjestelyn toteuttamiseen ryhdyttiin
nopeasti ja tarmokkaasti, eikä siinä voida
huomata tahallista viivyttelyä.

Kruununpolttimokausi vuosina 177t1787
Kustaa lll:n vallankaappauksen tapah-

tuessa valtion velka oli noin 60 tynnyriä
kultaa. Lisäksi ulkomaiset käteissaatavat ja
lyhytaikaiset luotot olivat noin 50 tynnyriä
kultaa. Setelikanta oli paisunut suureksi, ei-
vätkä ne avustukset ja lainat, joita kuningas
oli hankkinut Ranskasta, riittäneet kauan.
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Aika oli myös maatalouden kannalta mah-
dollisimman epäedullinen, ja katovuodet
seurasivat toi'siaan.

Kuningasta lähellä olleissa piireissä he-
räsi tällöin vapaudenajalla esitettyjen suun-
nitelmien ja ulkomaisten esikuvien, lähinnä
Preussin, vaikutuksesta ajatus tehdä viinan-
poltosta valtion monopoli. Tätä ajatusta ke-
hittämään perustettiin vuonna 1774 palo-
viinakomissio, jonka johtoon tuli valtionva-
rainministeri, vapaaherra Johan LilJen-

crantz. Komissioon asetettiin muiksi jäse-
niksi valtaneuvokset Nils Bielke, Mel,ker
Falkenberg ja Mathias von Hermanson yn-
nä muita aikansa tieteiden ja politiikan huo-
mattavia edustajia. Komission jäsenten aja-
tukset ja suunnitelmat poikkesivat paljolti
toisistaan vaihdellen epäilevästä suhtautu-
misesta koko järjestelmän mahdollisuuksiin
n i i n sanottuun pitäjänpolttim ojärjestelmään,
jonka mukaisesti valtakuntaan olisi perus-
tettu riittävän voiton takaamiseksi noin
3 000 kruununpolttimoa, joissa henkilökun-
taa olisi ollut noin 14 000 henkeä. Huomat-
tavaa oli erään komission jäsenen, kenraa-
limajuri C. G. Wrangelin, innokas toiminta
ja kaksi pääehdotusta kruununpolttimojär-
jestelmiksi. Lopullinen valinta kallistui kui-
tenkin Liljencrantzin ehdotukseen, jossa
järjestelmästä saadulla voitolla rahoitettai-
siin valtakunnan raharealisaatio-ohjelma.
Liljencrantz las,ki kruununpolttimojärjestel-
män tuottavan 25-30 tynnyriä kultaa enti-
sen paloviinasuostunnan, 9112 §nnyrin
asemesta. Samalla katsottiin tällaisen mo-
nopolin vähentävän viljan haaskausta, sillä
kruununpolttimoissa saataisiin tietenkin
enemmän viinaa samasta viljamäärästä kuin
talonpoikien puutteellisilla nostopannuilla.
Saamistaan varoituksista huolimatta kunin-
gas oli päättänyt hyuäksyä kruununpoltti-
mojärjestelmän ja piti heinäkuussa salai-
sen kokou'ks'en Liljencrantzin ja Wrangelin
sekä kolmen muun valtaneuvoksen kanssa.
Tuloksena tästä päätettiin asettaa ns. polt-
timojohtokunta huolehtimaan järjestelmän

toteutta,misesta. Johtokunnan puheenjohta-
jaksi tuli "Brännvins-Wrangel", kuten häntä
pian alettiin kansan keskuudessa kutsua.

Nyt alkoi voimakas polttimoiden raken-
taminen, ja jotta tällainen paljon varoja vaa-
tiva toiminta voisi onnistua, ei kaihdettu mi-
tään keinoja. Historialliset linnat ja tarkoi-
tukseen sopivat julkiset rakennukset muu-
tettiin polttimoiksi. Lisäksi ostettiin ja pak-
kolunastettiin yksityisiltä sopivia rakennuk-
sia. Kuninkaan ennakkoluulottomuutta
ja häikäilemättömyyttä kuvastaa se, että
kuninkaallisesta kesälinnasta Gripsholmista
tehtiin polttimo. Syvästi paheksuvaan sä-
vyyn kertoo Wieselgren, kuinka Kalmarin
linna joutui barbaarisen käsittelyn koh-
teeksi ja muun muassa Kustaa ll Aadolfin
sängystä tehtiin mäskiallas. Suome,ssakin
joutui Turun linna polttimoksi.

Maaherrat saivat uusia tehtäviä: heidän
piti valvoa polttimoita, järjestää viinan sijoi-
tus varastopaikkoihin ja anniskelu kestikie-
vareissa sekä kapakoissa. Heidän oli kat-
sottava, että tästä liiketoiminnasta saatu tu-
lo oikeaan aikaan ja täysimääräisenä s'aa-

tiin kruunulle. Lisäksi heidän tuli estää kruu-
nunpalvelijain avulla salapoltto ja -kuljetus.
Kustaa lll:n alkoholipolitiikka asetti maaher-
rat ja heidän alaisensa vaikean ja toivo'tto-
malta tuntuvan tehtävän eteen. Tässä teh-
tävässä tapahtuneissa virheissä oli eräs
osasyy tämän alkoholipolitiikan epäonnis-
tumiseen.

Eri puolille valtakuntaa tuli kaikkiaan kuu-
tisenkymmentä polttimoa, niistä Suomeen
yksitoista. Viinan myynnistä huolehti
joukko varastopaikkoja sekä noin 3 000
krouvia, joiden kylteissä komeili valtakun-
nan vaakuna kolmine kruunuineen. Suomen
polttimoista suurin toimi Helsingissä, nykyi-
sen Unioninkadun ja molempien Makasiini-
katujen tienoilla. Sen laitteisiin kuului 15
pannua, joilla pysffiiin polttamaan viinaksi
B 880 tynnyriä viljaa vuodessa. Kun viljatyn-
nyristä taitavan polttimomestarin johdolla
saatiin noin 18 kannua (kannu : 2,617 lit-



raa) sellaista viinaa, jonka alkoholipitoisuus
oli 6 astetta eli 54 tilavuusprosenttia, saat-
toi Helsingin polttimon vuosituotanto koho-
ta noin 173000 kannuun eli yli 450000 lit-
raan. Se ei ollut mikään vähäpätöinen tuo-
tantolaitos, va,an veti kapasiteettinsa puo-
lesta hyvin vertoja niille polttimoille, jotka
sata vuotta myöhemmin huolehtivat suoma-
laisten vii,nantarpeen tyydyttämisestä.

Kruununpolttimojärjestelmän tullessa voi-
maan oli viinapannut jätettävä valtion hoi-
toon tai myytävä. Kaiken muun kuin kruu-
nun omistuksessa olevan paloviinan valmis-
tus, tuonti ja kuljetus kiellettiin ja rangais'
tusmääräyksiä kovennettiin aikaa myöten
yhä enemmän. Salakuljetusta ja salapolttoa
ei kuitenkaan voitu estää, paljolti siksi, että
kruunun viina oli kalliimpaa kuin kotona pol-
tettu, vaikka laskettiin mukaan ennen mak-
settu verokin. Kuten jo aikaisemmin mai-
nitsin osasyynä oli viranomaisten 1{y-

vyttömyys tukahduttaa kieltojen rikkomista
ankarista rangaistuksista huolimatta. Palo-
viinan salakuljetus ja myynti sekä salapolt-
to aiheuttivat paljon levottomuutta ja epä-
järjestystä, mikä sai yksityiset henkilöt ja
yhteisöt, kuten seurakunnat, esittämään
valtiolle vetoomuksia yleisen viinan-
polttokiellon aikaansaamiseksi. Tällais-
ten esiintymisten ja päätösten yksimieli-
syyttä kaikkien asukkaiden kannalta voi
epäillä.

Kruununpolttimojärjestelmä ja sen toteut-
taminen johti lopulta epäonnistumiseen.
Järjestelmän puoltajat olivat kiinnittäneet
suuria toiveita polttimoiden tuottavuuteen,
ja aluksi nämä näyttivät toteutuvankin. Mut-
ta 1780-luvun alkupuolella vallinneet kato-
vuodet nähtävästi jär§1ttivät järjestelmän
perustuksia nostamalla tuotantokustannuk-
set liian korkeiksi ja toisaalta vähentämällä

§synnän minimiin. Nettovoitto pieneni
vuodesta toiseen, ja vuosikymmenen lopul-
la polttimot alkoivat tuottaa suoranaista
tappiotakin. Kehitykseen olivat osasyyllisiä
myös laittomat kilpailijat ja polttopuun hin-
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nan nousu. Polttimon suurta puunkulutusta
kuvastaa esimerkiksi se, että Kustaa lll:n
Gripsholmeniin perustaman suhteellisen
pienen polttimon halontarve tuntui pian jo
Tukholmassa asti, jossa se herätti tyyty-
mättömyyttä.

Kruununpolttimojärjestelmän poliittiset
seuraukset osoittautuivat niin ikään halli-
tukselle epäedullisiksi. Kotitarvepolton kiel-
täminen herätti maaseutuväestön keskuu-
dessa laajalti tyytymättömyyttä ia ne häi-
käilemättömät menettelytavat, joita viran-
omaiset käyttivät, muun muassa talteen
otettujen yksityisten viinapannujen särke-
minen ja väkivaltaiset kotietsinnät, nostat-
tivat syvää suuttumusta ja antoivat aihetta
levottomuuksiinkin. Samalla kuninkaan
nauttima kansansuosio sai kovan kolauk-
sen. Lopulta kuningas päätti luopua koko -

järjestelmästä. Useimmat kruununpolttimot
lopetettiin, ja niistä, jotka jatkoivat poltta-
mista, enimmät toimivat vuokraajien hoi-
dossa. Vuodesta 1787 lähtien kotitarve-
poltto jälleen sallittiin erityistä maksua vas-
taan.

Kustaa lll:n al,koholipolitiikasta löyt)4/
paljon myönteisiäkin piirteitä, vaikka kunin-
gas itsekin myönsi kruununpolttimokokei-
lun olleen erehdys. Taloudellisesti kokeilu
ei ollut niin epäonnistunut kuten esim.
Odhner antaa ym,märtää, vaan sen koko-
naistuotto siihen sijoitettuun pääomaan
nähden antoi huomattavan koron. Myöhem-
män ajan alkoholipolitiiikka on tehnyt mo-
net Kustaa lll:n pyrkimykset mieJekkäiksi,
eikä tämä politiiikka ja sen lopputulos näytä
niin surkealta kuin silloisen opposition
useinkin agitatorisen liioittelun valossa.
Kruununpolttimoilla oli varmasti kaikesta
huolimatta vähemmän haitallinen vai,kutus
kansan alkoholi'käyttäytymiseen kuin koti-
tarvepoltolla. Valtion viinanpoltto kulutti
myös vähemmän viljaa kuin yksityisten. On
kuitenkin s,pävarmaä, kuin'ka pa,ljon, sillä
kotitarvepoltossa käytettiin usein laadul-
taan huonompaa viljaa.
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Alkoholipoliittinen kehi§s vuosina 1787-
1800

Epäonnistumisesta huolimatta,kruunun-
polttimokokeilu merkitsi kokonaan uuden
vaiheen alkamista alkoholintuota'ntomme
historiassa. Valtion viinamonopolin lakat-
tuakin säilyi po'lttimoteollisuus tuotanto-
muotona kilpaillen menestyksellisesti koti-
tarvepolton kanssa, mikäli kulloisenkin hal-
lituksen alkoholipolitiikka antoi tähän mah-
dollisuuden. 1700-luvun lopulla alkaa meil-
lä myös paloviinan valmistu,ksen tekniikka
kehittyä: pannuihin keksittiin para,nnuksia
ja Tukholman polttimojohtokunnan järjestel-
mällisesti keräämien kokemusten pohjalla
voitiin polttimotekniikkaa rkehittää edelleen.
Aivan 18. vuosisadan lopulla ryhdyttiin
poltti,moissamme käyttämään raaka-ai-
neena perunaa viljan ohella. Varsinkin
k6u,pungeissa yksityisyrittäjät'harjoittivat
viinanvalmistusta suuressa määrin,,kunnes
kotitarvepolton kannattavuus joutui vaa-
raan ja valtio ryhtyi asettamaan polt-
timoille rajoituksia ja muun muassa vuonna
1794 viinan vienti ulkomaille kiellettiin.

Kotitarvepoltto sallitaan jälleen

Kotitarvepolton asema turvattiin vuoden
1800 valtiopäivillä. Uuden paloviina-asetuk-
sen mu,kaan saivat viinanpolttoa rmaaseu-

du'lla harjoittaa vain ne, jotka omistivat tai
viljelivät ,maata. Pannun suurin sallittu tila-
vuus ja valmistusveron määrä riippuivat ti-
lan ,koosta. Kaupungeissa saatiin viinaa
vuosittain valmistaa 12 kannua miespuolis-
ta ja 6 kannua naispuolista asukasta koh-
den. Valmistusoikeus saattoi kuulua joko
yksityisille kaupunkilaisille tai yksinoikeu-
tena tätä tarkoitusta varten perustetulle yh-
tiölle. Viinan valmistusoikeuteen liittyi niin
maalla kuin kaupungeissa oi,keus 'käyttää
enintään kuuden kannun vetoista tislaus-
pannua viinan puhdistamiseen. Polttokausi

, ' ,rrnäärättiin kahdeksaksi kuukaudeksi, mutta

hallituksella oli oikeus tarvittaessa supistaa
sitä. Vuoden 1800 paloviina-asetuksen tuli
olla voimassa siihen saa,kka, kunnes ku-
ningas ja säädyt yhdessä sopisivat sen
muuttamisesta. Mitään ,muutoksia ei siihen
tehty en,nen vuotta 1809, jo,lloin se muiden
Ru,otsin lakien tavoin jäi sellaisenaan voi-
maan Venäjään liitetyssä Suomen suuriruh-
tinaskunnassa.
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