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JOHDANTO

Helsingin asematunnelissa sijainnut alkoho-
limyymälä keräsi ympärilleen vaikeasti val-
vottavaa häiriöainesta. Myymälän lopetettua
toimintansa suunniteltiin sen tilalle perustet-
tavaksi kaksi keskustassa sijaitsevaa myymä-
Iää. Jo aikaisemmassa vaiheessa perustettün
Heimolan taloon myymälä Hki 21. Alkon os-

tettua Hankkijan talon kevääliä 1973 suunni-
teltiin siihen perustettavaksi alkoholimyymä-
tä. Uuden myymäIän suunnitteluvaiheessa
neuvoteltiin mm. poliisin edustajan kanssa

mahdollisista häiriövaikutuksista ja niiden
hallittavuudesta. Kun neuvotteluissa ei il-
mennyt esteitä, päätettiin perustaa myymälä
Hankkijan taloon.

Koska alkoholimyymälöiden on sijaittava
jossakin ja koska nüden liepeille kerääntyy
akuutteja häiriöitä aiheuttavaa ainesta, on

syytä kartoittaa esiintyvien häiriöiden mää-
rää ja laatua.

Täimän selvityksen tarkoituksena on selvit-
tää, kuinka paljon häiriöt lisääntyivät uuden
myymälän ympäristössä ja missä määrin sin-
ne hakeutui muualla ollutta ainesta.

Hankkijan alueeksi käsitetään se alue, joka
muodostuu Simonkadun, Annankadun, Ola'
vinkadun, Eteläisen Rautatiekadun jatkeen
sekä Mannerheimintien väliselle alueelle.

Poliisin kanssa sovittiin, että alueella suo-

Tämän raportin tuottamiseen ovat osallistuneet:
Kaija-Leena Heisl«anen, Leila Iivonen, Lempi
Laaksonen, Tuula Muhonen, Klaus Mäkelä Pirjo
Paakkanen, Milko Pärnänen, Toivo Pöysä, Sirk-
ka-Liisa Siülä, Eeva-Liisa Tuovinen ja Juhani Tu-
runen.
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ritetaan tehostettua järjestyksen valvontaa.
Tehostettu valvonta aloitettiin elokuussa 1973

ja sitä on jatkettu selvitysjakson loppuun as-

ti.
Myymälä Hki 2 avattiin keskiviikkona

13. 3. 1974. Selvityksessä käsiteitävät ajanjak-
sot ovat 13. 1. 19?4-12.3.1974 ja 13. 3. 197+-
t2. 5. 1974. Tarkastelut suoritetaan süs kah-
den kuukauden pituisilta ajanjaksoilta en-

nen ja jälkeen myymälän avaamisen.
Ajanjaksojen väliseen vertailuun sisältyy

varteenotettavia ongelmia:
1) Ajanjaksot sijoittuvat eri vuodenajoille.

Vuodenaika vaikuttaa ulkosalla olevien päih-
tyneiden määrün ja oleskelupaikkoihin.

2) Säilöönottoon johtavilla häiriöillä on

tyypillinen viikkoryhni. Säilöönottojen mää-
rät ovat korkeimmillaan lauantaisin ja per-
jantaisin ja alhaisimmillaan sunnuntaisin.
Vertailuajanjaksot eroavat toisistaan sikäIi,
että myymälän avaamisen jäIkeiselle jaksolle
sijoittuivat pääsiäispyhät ja vapun aatto. Py-
hät ja juhlapäivä sekoittavat tavanomaista
säilöönottoj en viikkorytmiä.

3) Päihtyneiden oleskelupaikat voivat vaih-
della valvonnassa ja alkoholin saatavuudessa
tapahtuneiden muutosten vaikutuksesta.
MyymäIän avaamisen jälkeisellä jaksolla
avattiin 28.4. L974 Arkadian puistikossa kesä-
ravintola. Tämä on saattanut vaikuttaa osal-

taan häiriöiden määrään ja valvontaan.
a) Ajanjaksojen vertailua vaikeuttaa se,

että Hankkijan alue on vilkas ja häiriöille aI-
tis paikka linja-autoaseman sijainnin vuoksi.

Vuodenaikavaihtelun ja viikkorytrnin sel-
vittämiseksi verrataan Hankkijan alueen
säilöönottojen määriä koko Helsingin säiIöön-



ottojen määriin.
Poliisin toiminnasta riippumattomien tie-

tojen saamiseksi ja pähtyneiden liikkumisen
selvittämiseksi havainnoitiin Hankkijan, Hei-
molan, Bensowin ja Pohjantalon myymälöi-
den lähialueita.

Häiriötä aiheuttavien päihtyneiden eri
ryhmissä tapahtuneita muutoksia varten on
käsitelty Hankkijan alueen säilöönottojen si-
sältöä.

HELSINGIN JA HANKKIJAN ALUEEN
SAILÖÖNOTOT

Kuviossa 1 on esitetty Helsingin ja Hankki-
jan alueen miesten säilöönottojen päivittäiset
määrät. Koko kaupunkia koskevat tiedot on
saatu Helsingin poliisilaitoksen tilastotoimis-
tosta. Kuviosta ilmenee säilöönotoille tyypil-
linen viikkorytmi. Säilöönottojen määrät
ovat alhaisimmillaan sunnuntaisin ja kor-
keimmillaan lauantaisin ja perjantaisin.
Hankkijan alueella voidaan havaita samanta-
painen viikkorytmi, mutta huiput ja laskut
eri viikonpäivinä eivät kuitenkaan ole yhtä

jyrkkiä kuin koko kaupungissa. MyymäIän
avaamisen jälkeisellä ajanjaksolla voidaan
havaita pääsiäispyhien ja vapun aaton aiheut-
tamat muutokset viikkorytmissä. Pääsiäisen
aikaan alkoholimyymälät olivat suljettuina 5

päivää yhtäjaksoisesti, jolJoin säilöönottojen
määrät ovat selvästi alempana. Vapun aaton
säilöönottojen määrät ovat nousseet lähes
perj antaipäivien tasalle.

Muutoksen suuruuden selville saamiseksi
on laskettu muutosprosentit erikseen Helsin-
gin ja Hankkijan alueen säiIöönottojen päi-
väkeskiarvoista ennen ja jälkeen myymäIän
perustamisen. Hankkijan myymäIän avaa-
mista edeltäväIlä ajanjaksolla on yhteensä 59

päivää, joista myymäiät olivat suljettuina 9

päivää. Myymälän avaamisen jälkeisellä
ajanjaksolla on yhteensä 61 päivää, joista
myymäIät olivat suljettuina 14 päivää. Ennen
vappua olleet alkoholimyymälöiden pistela-
kot on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Taulukosta 1 ilmenee, että Helsingin mies-
ten säilöönottojen päiväkeskiarvoissa on ta-
pahtunut kaikkien päivien kohdalla 3 %:n
kasvu, myymälöiden aukiolopäivien osalta

Kuoio 7. Helsingin ja Hankkijan alueen miesten säilöönottojen päivittäset lukumäärät 13. 1.-12. 5. 1974
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Kutsio 2. Hankkijan alueen säilöönottojen prosenttiosuus Helsingin miesten säilöönotoista 13. 1.-12. 5. 19?4

sekä seitsemän päivän liukuva keskiarvo
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osuus Helsingin miesten päivittäisistä säiIöön-
ottojen määristä. Voidaan olettaa, että säiden
Iämpeneminen on vaikuttanut samalla taval-
la säiIöönottojen lisääntymiseen Helsingin ja
Ilankkijan alueilla.

Kuviosta 2 ilmenee, että Hankkijan alueen
säilöönottojen prosenttiosuus on suurempi
myymälän perustamisen jälkeen kuin ennen
sitä. Tarkastelun heipottamiseksi on laskettu
päivittäisten prosenttiosuuksien seitsemän
päivän liukuva keskiarvo. Se tasoittaa viik-
korytmiä ja tuo ajanjaksojen väIisen eron
helpommin havaittavaksi.

Hankkijan alueen prosenttiosuuksien hui-
put sattuvat muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta sunnuntaiden ja pyhäpäivien kohdal-
Ie. Tämäkin osoittaa, että Hankkijan alueen
viikkorytmi vaihtelee loivemmin kuin koko
kaupungin vükkorytmi.

Jotta saataisiin selvitetyksi Hankkijan
alueen säilöönottojen päiväkeskiarvojen pro-
senttiosuuksien kasvun suuruus vertailtavina
olevilta ajanjaksoilta, on laskettu ajanjakso-
j en tasoerot prosenttiyksikköinä kaikkien päi-
vien, myymälöiden aukiolopäivien ja myy-
mälöiden kiinniolopäivien osalta (tauluk-
ko 2). MyymäIän avaamisen jälkeen prosent-
tiosuuksien kasvut ovat kaikkien päivien koh-
dalla 0,8 prosenttiyksikköä, myymälöiden au-
kiolopäivien kohdalla 0,6 prosenttiyksikköä
ja myymäIöiden kiinniolopävien kohdalla 1,4

prosenttiyksikköä. Toisin sanoen säilöönotto-
jen keskimääräiset prosenttiosuudet ovat
nousseet myymäIän avaamisen jälkeise1lä
ajanjaksolla kaikkien päivien kohdalla noin
viidesosan, myymäIöiden aukiolopäivien koh-
dalla kuudesosan ja myymälöiden kiinniolo-

27

Taulukko I. Miesten säilöönottojen määrät He1-
singissä ja Hankkijan aluee1la 13. 1.-12. 3. 1974
ja 13. 3.-12. 5.1974
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*) Päiväkeskiarvojen muutosprosentit on laskettu
tarkemmista keskilukuarvoista.

kasvu on7 /o ja kiinniolopäivien 20 /o.Hank-
kijan alueella on kasvua tapahtunut kaikkina
päivinä 24 %, myymälöiden aukiolopäivinä
23 % sekä 60 % päivinä, jolloin myymäiät
ovat olleet suljettuina.

Jotta saataisiin poistetuksi vuodenaikavaih-
telusta aiheutunut kasvun suuruus, on lasket-
tu Hankkijan alueen säilöönottojen prosentti-
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Kuuio 3. Pohjantalon, Hankkijan ja Esplanadin alueet

LINJA_AUTOASE&i

Taulukl<o 2. Hankkijan alu,een miesten säilöönot-
tojen päiväkeskiarvojen prosenttiosuw Helsingin
säilööno,toista ennen ja jälkeen my5rmälän avaa-
misen

naista ainesta, joka saattaa oleskella siellä
myös myymälän ollessa suljettuna. Linja-au-
toaseman seutu on häiriöille altista ja sala-
kauppa tuntuu iisääntyneen. Linja-autoase-
man tavaransäilytystä käytetään laittomasti
myytävän alkoholin säilytys- ja noutopistee-
nä. Osa salakaupan asiakkaista nauttii alko-
holinsa tällä alueella ja joutuu säilöönote-
tuksi. Lisäksi Hankkijan alueen alkoholin
saatavuudessa on tapahtunut muutoksia jäl-
kimmäisen jakson lopulla. Arkadian puisti-
kossa avattiin 28. 4. 1974 kesäravintola. Vaik-
kakaan ravintolan avaaminen ei sinänsä Ii-
säisi päihtyneiden määrää, niin se kuitenkin
vaikuttanee järjestyksenpidon vaatimuksiin.

HANKKIJAN ALUE VERRATTUNA
ESPLANADIN JA POHJANTALON
ALUEISIIN

Jotta saataisiin selvitetyksi uuden myymäIän
Iähialueella esiintyvien häiriöiden määrä po-
liisin aktiivisuudesta riippumattomin keinoin
ja päihtyneiden mahdollinen liikkuminen,
suoritettiin havainnointi ja päihtyneiden las-
kenta maanantaisin ja perjantaisin alkaen
klo 15.00 Esplanadin alueella sekä Pohjanta-
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päivien kohdalla kolmasosan myymäIän
avaamista edeltävän jakson tasosta.

On vaikea päätellä, minkä suuruinen kas-
vu on suorastaan myymälän avaamisen seu-
rausta ja mikä osa on heijastusta muista te-
kijöistä. Varsinkin Hankkijan alueen säilöön-
ottojen päiväkeskiarvojen prosenttiosuuksien
kasvu myymälöiden kiinniolopäivinä askar-
ruttaa. MyymäIän lähistöIle hakeutuu irto-



Taulukko 3. Päihtyneitä keskimä?irin eri havain-
nointialueilla ennen ja jälkeen myymalän avaa-
misen

Pohjantalon lähistön oleskelupaikat ovat vä-
häisemmät kuin Hankkijan ympäristön.
Hankkijan alueen muutokset ovat kuitenkin
sitä suuruusluokkaa, että on syytä olettaa
tapahtuneen siirtymistä kauempaakin kuin
vain Pohj antalon alueelta.

Hankkijan alueen havainnointitulokset
osoittavat suurempaa päihtyneiden määrän
kasvua kuin säilöönottotiedot. Selitykseksi
voidaan esittää, että päihtyneen määritte§
on tiukempi kuin säiIöönottoon johtava ja
että havainnointi suoritettiin vilkkaana
ajankohtana.

HANKKIJAN ALUEEN
SAILööNOTTOJEN SISALTÖ

Poliisilta saatiin Hankkijan alueen säilöön-
ottoilmoitusten jäljennökset. Säilöönottokaa-
vakkeista poimittiin muutamia keskeisiä
asioita, jotka saattavat tuoda Iisävalaistusta
häiriöiden määrän ja laadun kannalta.

Kaikki Hankkijan alueella suoritetut säi-
löönotot ovat miehiin kohdistuneita ja käy-
tettynä yksikkönä on säilöönottotapaus.

Tässä tarkastelujaksossa ei voida erottaa
esim. vuoCenaikavaihtelua tai muita tekijöi-
tä, jotka ovat vaikuttaneet säilöönottoryh-
mien muutoksiin myymälän avaamisen jäl-
keisellä jaksolla. Voidaan vain paikallistaa ne
ryhmät, joissa on tapahtunut kasvua, ja kas-
vun suuru.us.

Tarkasteltavina muuttujina ovat säilöön-
oton kellonaika, säilöönoton peruste, säilöön-
oton kohteiden sosiaalinen asema iän, asunto-
osoitteen ja käteisen rahan mukaan mitattu-
na sekä päihtymyksen aiheuttaneen aineen
hankkimistapa ja nauttimispaikka. Ongel-
manasettelun kannalta on mielenkiintoisinta
tarkastella eri ryhmien välisiä muutoksia
ennen ja jälkeen myymälän avaamisen.

Sötlöönottoj en ajoi.ttumtnen ja peruste

Häiriöiden ajoittumisessa vuorokauden eri
aikoihin on s,uoritettu karkea jaottelu päi-
väsaikaan tapahtuneisiin säilöönottoihin ja il-
ta- ja yöaikaan tapahtuneisiin säilöönottoihin
(taulukko 4). Päiväsaikaan eli klo 10.01-18.00
välisenä aikana sattuneiden säiIöönottojen
määrä on noussut 3l %.Ilta- ja yöaikaan eli

ennen myymälän myymälän
avaamista päihty- avaamisen jälkeen
neitä keskimäärin päihtyneitä

kckimäärin

Esplanadin alue
lohko 1
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lohko 2
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1

1

5
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Ion ja Hankkijan lähiympäristöissä. Havain-
nointialueiden ja lohkojen rajat selviävät ku-
viosta 3. Havainnointi kesti keskimäärin puo-
Ii tuntia ja sen suorittivat Alkon myymälä
Hki 21:n myyjät.

Päihtyneellä käsitetään tässä havainnoin-
nissa sellaista henkilöä, jolle ei myytäisi aI-
koholimyymälässä.

Taulukkoon 3 on laskettu alueiden ja loh-
koj en molempien havainnointij aksojen keski-
määräiset päihtyneiden määrät. Tarkastelta-
essa alueita lohkoittain huomataan, että Es-
planadin alueella ei ole tapahtunut lohkolta
toiselle siirtymistä. Alueella tapahtunut päih-
tyneiden määrän kasvu myymälän avaami-
sen iälkeisellä aianjaksolla on selitettävissä
lähinnä ilmoien lämpenemisellä. Hankkijan
alueen lohkoilla sen sijaan on tapahtunut
muutoksia. Arkadian puistikon alue (lohko 1)
on vilkastunut eniten. Myös Hankkijan kort-
telin alueella (lohko 2) on huomattavissa
päihtyneiden määrän kasvua. Vähiten on
viikastunut linja-autoasemasta ja sen ympä-
ristöstä muodostuva lohko 3. Se on ollut vilk-
kain jo ennen myymäIän perustamista. Hank-
kijan alueen päihtvneiden määrä on kasva-
n»t kaksinkertaiseksi myymälän avaamisen
jälkeen. Pohjantalon alueella on tapahtunut
päihtyneiden määrän laskua noin puoleen.
Hankkijan alue on luultavasti vetänyt puo-
Ieensa osan Pohjantalon alueen päihtyneistä.
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Taulukko 4. Säilöönottojen suorittamisajankohta
ennen ja jälkeen myymälän avaamisen

Hssä

Taulukko 6. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
pää,asialli,nen hankkirnistapa ennen ja jälkeen

myymäIän avaarni,sen
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Taulukois 4--10 on esitetty tapausten määrät
ajanjakson kaikkia päiviä kohden sekä tarkemmis-
rta keshilukuarvoista lasketut muutosprosentit.
Päiväkeskiarvot ovat joissakin luokissa hyvin pie-
niä ja siksi niistä traskettujen muutosprosenttien
suhteen on syytä olla pidättyväinen. Taulukoissa
esiintyvät tapausten keskimääräset yhteisummat
saattavat poiketa toisistaan, sillä joissakin tapauk-
,sissa muuttujan kohdalla ei ole ollut ,tarvittavaa
tietoa.

Taulukko 5. Säilöönoton penuste ennen ja jälkeen
myymälän avaamisen

peruste

yhteensä 6,2 7,6 +22

Säilöönoton peruste on jaettu kahteen ryh-
mään sen mukaan, onko kyseessä nk. hiljai-
nen humalainen vai aktiivisesti häiriötä ai-
heuttava. Hiljaisten humalaisten ryhmään
on luettu juopumus, kykenemättömyys huo-
lehtia itsestään ja sammuminen. Aktiivisesti
häiriötä aiheuttavien ryhmään taas puoles-
taan on luettu häiriöllisyys, pahennuksen he-
rättäminen, väkivaltaisuus ja vaarallisuus.
Taulukosta 5 ilmenee, että hiljaisten ryhmäs-
sä on tapahtunut 22 /o:n kasvu ja aktiivisesti
häiriötä aiheuttavien ryhmässä 47 /o:n kasvu.
Myymälän perustamisen jälkeen aktiivisten
häiriöllisten määrä on lisääntynyt enemmän
kuin hiljaisten, vaikkakin molemmissa ryh-
missä on tapahtunut kasvua.

P äi,htu mgk sen atheuttane en ar,ne en
pääasr,all.i.nen hankki,mt stapa ja
nauttzmtspai,kka

Valtaosa säilöönoton kohteeksi joutuneista
on hankkinut päihdyttävän aineensa Alkon
myymäIästä. Tämä hankkimistapa on lisään-
tynyt kolmanneksella myymälän avaamisen
jäIkeen. Anniskeluravintola, keskioluen an-
niskelu- tai vähittäismyyntipaikka sekä muu
tai tuntematon hankkimistapa on syytä jät-
tää kommentoimatta tapausten vähyyden
vuoksi (taulukko 6).
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klo 00.01-10.00 ja 18.01-24.00 väIisenä aika-
na on säilöönottojen määrä noussut ll %.
Häiriöt ovat lisääntyneet suurimmalta osal-
taan päiväsaikaan myymälän avaamisen jäl-
keisellä ajanjaksolla.



Päihdyttävä aine on valtaosassa tapauksista
nautittu ulkona (taulukko 7). Oma tai toisen
asunto on toisella sijalia ja anniskeluravinto-
la kolmannella. Säi1öönottotapauksissa on ul-
kona nauttiminen lisääntynyt 2L %.

S ätlöönoton kohtet d"en sost aaltnen asertua

Säilöönoton kohteeksi joutuneiden sosiaalista
ja taloudellista asemaa kuvaamaan on valit-
tu ikä, asunto-osoitteen luonne ja käteinen
raha säilöönottohetkellä. Nämä muuttujat
mittaavat myös osaltaan aikohoiisoitumista
ja häiriöalttiutta.

Säilöönoton kohteeksi joutuneita tarkas-
tellaan kahdessa ikäryhmässä: alle SO-vuoti-
aat sekä 30-vuotiaat ja sitä vanhemmat (tau-
lukko B). Myymälän avaamisen jäikeiseliä
ajanjaksolla on nuorten ikäryhmässä tapah-
tunut 5 %:n kasvu ja vanhempien ikäryh-
mässä 30 %:n kasvu. Myymälän avaamisen
jäIkeen on Hankkijan alueelle kerääntynyt
lisää pääasiassa vanhernpaan ikäryhmään
kuuluvia miehiä.

Asunto-osoitteen avulla on säiiöönoton koh-
teeksi joutuneet luokiteltu yksityistyyppises-
sä asunnossa asuviin, joukkomajoituksessa
asuviin ja asunnottomiin (taulukko 9). Jouk-
komajoitus sisäItää asuntolat, yömajat ja työ-
maaparakit. Myymälän avaamisen jäIkeen on

Taulukko 7. Päihtymyksen aiheuttaneen aineen
pääasiallinen nauttimispaikka ennen ja jälkeen
myymälän avaamisen

Taulukko 8. Säilöönoton kohteiden ikäjakauma
ennen ja jälkeen myymälän avaamisein

alle 30 vuotta 1,5

30 vuotüa ja yli 4,8

yhteensä 6,2 lrl +24

Taulukko 9. Säilöönoton kohteiden asunto-osoit-
teen luonne ennen ja jäIkeen myymälän avaamisen
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yksityistyyppisessä asunnossa asuvien ryhmä
kasvanut l5 %, joukkornajoituksessa asuvien
54 % ja asunnottomien 22 %. MyymäIän
avaamisen jäkeen on Hankkijan myymäIän
'lähistölle kerääntynyt puoli-irtonaista ja ir-
tonaista väkeä. Se, että joukkomajoituksessa
asuvien ryhmä on kasvanut voimakkaasti,
saattaa selittyä osaksi sillä, että kevään tul-
tua rakennustoiminta on vilkastunut He1sin-
gin ympäristössä. Rakennustyörnaiden sijain-
ti on sellainen, että matka sinne ja sieltä kul-
kee linja-autoaseman kautta. Puoli-irtonai-
sella ja irtonaisella aineksella on suurempi
riski joutua säiIöönoton kohteeksi kuin yksi-
tyistyyppisessä asunnossa asuvilla.

Käteistä rahaa säilöönottohetkellä omista-
vien ryhmä on noussut myymälän avaamisen
jäIkeen 3l /o ja rahattomien 17 /o (taulukko
10).

Sosiaalisen aseman mukaan mitattuna on
Hankkijan myymälän avaamisen jälkeen ta-
pahtunut nousua vanhempiin ikäryhmiin
kuuluvien, joukkomajoituksessa asuvien ja
asunnottomien ryhmässä. Tämänffippinen
aines on yleensä säilöönottoherkintä ja ai-
heuttaa myös oleskelullaan häiriöitä.

YHTEENVETO

1. Säilöönottojen viikonpäivävaihtelu on
Hankkijan alueella loivempaa kuin koko Hel-
singissä. Tämä ilmenee siten, että Hankkijan
alueen päivittäisten säilöönottojen prosentti-
osuudet Helsingin säilöönotoista saavuttavat
huippunsa muutamaa poikkeusta lukuun otta-
matta,sunnuntaiden ja pyhäpäivien kohdalla.
Hankkijan alue on häiriöille altista muinakin
päivinä kuin myymälöiden aukioiopäivinä.

2. Hankkijan alueen säilöönottojen päivä-
keskiarvojen prosenttiosuudet Helsingin säi-
Iöönotoista ovat kasvaneet myymdlän avaa-
misen jäIkeisellä jaksolla kaikkien päivien
kohdalla noin viidesosan, myymälöiden auki-
olopäivien kohdaila kuudesosan ja myymäIöi-
den kiinniolopäivien kohdalla kolmasosan
myymälän avaamista edeltävän jakson ta-
sosta. Kasvu selittynee alkoholin saatavuu-
den muutoksilla, alueen häiriöalttiudella ja

linja-autoasemalia tapahtuvan salakaupan
lisääntymisellä.

3. Havainnointitietojen perusteella voidaan
sanoa, että päihtyneiden oleskelupaikoissa on
tapahtunut muutoksia. Pohjantalon alueen
pähtyneistä on osa siirtynyt Hankkijan
alueelle. Toisaalta Hankkijan alueen päih-
tyneiden määrä on kasvanut myös muualta
tapahtuneen siirtymisen ansiosta. Uuden
myymälän vaikutus ei ole yltänyt Esplanadin
alueelle asti. Siellä tapahtuleet muutokset
ovat lähinnä vuodenaikavaihtelusta j ohtuvia.

4. Hankkijan alueen säilöönottojen sisäiIön
tarkastelusta ilmenee, että häiriöt ovat lisään-
tyneet etupäässä päiväsaikaan. Häiriöllisyys
säilöönoton perusteena on lisääntynyt voi-
makkaammin kuin nk. hiljainen humalai-
suus. Hiljainen humalaisuus muodostaa kui-
tenkin valtaosan säilöönoton perusteista. A1-
kohoiin hankkimistavoissa on merkittävin
muutos tapahtunut Alkon myymälän kohdal-
Ia ja suurin osa hankitusta alkoholista on
nautittu ulkona.

5. Sosiaalisen aseman mukaan mitattuna
on Hankkijan alueen säilöönottotapauksissa
lisääntynyt etupäässä vanhempiin ikäIuok-
kiin kuuluva, puoli-irtonainen ja irtonainen
aines.

6. Uuden myymälän perustaminen saattaa
rauhoittaa vanhojen lähimyymäIöiden aluei-
ta, varsinkin jos niiden ympärillä ei ole sove-
liaita oleskelupaikkoja. Kovin kauas ei uuden
myymälän vaikutusalue näytä yltävän.
Hankkijan myymälä ei vaikuttanut Esplana-
din alueen päihtyneiden määriin. Toisaalta
uuden myymäIän vetopiiriin saattaa tulla
päihtyneitä muuaLtakin.

7. Päihtyneiden esiintyminen eri alueilla
ja liikkuvuus ovat yhteydessä alkohoiin saa-
tavuuteen, soveliaiden oleskelupaikkojen
määrään, valvonnan tehokkuuteen ja help-
pouteen.

B. Myymälän sijair,nin kannalta on syytä
kiinnittää huomiota alueen yleiseen rauhat-
tomuuteen, valvonnan tehokkaaseen järjestä-
miseen ja siihen, minkätyyppisiä häiriöitä on
odotettavissa ja mihin nämä häiriöt kohdistu-
vat.
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