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Tilaukset ja ilmoitukset 

Vertti Virkajärvi, yhteystiedot edellä

Lehden tarkoituksena on julkaista Panimolaboratorion 

kustantamaa tutkimusta ja toimia tiedotuslehtenä koko oh-

rasta olueksi -ketjussa toimiville ja heidän sidosryhmilleen 

sekä Suomen Panimomestariyhdistyksen jäsenille.

Hyvä Mallas & Olut -lehden lukija,

Tervehdin teitä Mallas & Olut -leh-
den uutena päätoimittajana. Lehden 
toimittamisen ohella työskentelen 
mikrobiologina VTT:llä. Panimolabo-
ratorion tutkimuksissa olen saanut olla 
mukana vuodesta 2010 asti, kun aloitin 
gradutyöntekijänä aiheenani Fusarium 
-sienten osoittaminen mallasohran 
tuotannossa. 

Sain kunnian aloittaa uutena päätoi-
mittajana hienona hetkenä: Suomen 
Panimomestariyhdistys täyttää tänä 
vuonna 80 vuotta, ja lehtikin on pääs-
syt kunnioitettavaan ikään. Pitelet nyt 
käsissäsi sen 80. vuosikerran ensim-
mäistä numeroa. Pyöreiden vuosien 
kunniaksi lehden ulkoasu on päivitetty, 
ja sisältöönkin on tehty uudistuksia. 
Lehden tavoitteet ja tarkoitus ovat 
kuitenkin pysyneet samoina. Siinä jul-
kaistaan jatkossakin Panimolaborato-
rion tutkimusta, ja sen tavoitteena on 
toimia tiedotuskanavana koko ohrasta 
olueksi -ketjulle. 

Antoisia lukuhetkiä!
  Vertti
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Suomen Panimomestariyhdistys ry täyttää 
vuonna 2014 kunnioitettavat 80 vuotta. Yh-
distys perustettiin Tampereella toukokuussa 
1934.Sen periaatteena sääntöjen mukaan oli 
ja on edistää ammattitoveruutta jäsentensä 
kesken ja helpottaa ajatusten vaihtoa kaikissa 
niissä kysymyksissä, jotka koskevat panimo- ja 
mallasalaa.

Suomalaista panimo-osaamista arvostetaan 
maailmalla. Suurelta osin siitä on kiittäminen 
Panimolaboratorion yhteisten tutkimuspro-
jektien kautta tuomaa tietotaitoa, mutta osan-
sa on varmasti myös sääntöjen edellyttämällä 
jäsenten vapaalla ajatusten vaihdolla Panimo-
mestariyhdistyksen vuotuisissa kevät- ja syys-
kokouksissa. Kevätkokousten yhteydessä käy-
dään aktiivisesti tutustumassa alalle tärkeisiin 
yhteistyökumppaneihin Suomessa ja lähinaa-
pureissa.Syyskokousten yhteydessä järjestetään 
suosittuja seminaareja ajankohtaisista aiheista.

Jäsentapahtumien lisäksi yhdistys osallistuu 
aktiivisesti panimoalan henkilöstön koulutuk-
sen järjestämiseen yhdessä Panimolaborato-
rion kanssa. Kursseja järjestetään laidasta lai-
taan: markkinointi- tai myyntiorganisaatioille 
tarkoitetuista oluen maailman pikakursseista 
monipäiväisiin tekniselle henkilöstölle tarkoi-
tettuihin koulutuksiin loppukokeineen. Yhdis-

tyksen jäsenet monivuotisine kokemuksineen 
ovat olleet kurssista toiseen erittäin suosittuja 
ja kiiteltyjä opettajia. 

Mallas ja Olut -lehden alkusanoissa vuonna 
1935 viitattiin Panimoteollisuuden harjoitta-
jien tehtävään tuottaa informaatiota panimo-
alasta tavoitteena päästä vaikuttamaan silloi-
seen väkijuomalakiin. Ongelmat 80 vuoden 
takaa olivat siis hyvin samankaltaisia kuin ny-
kyään. Varsinaiseen alkoholipoliittiseen kes-
kusteluun osallistuminen ei kuitenkaan ny-
kyisellään kuulu Panimomestariyhdistyksen 
periaatteisiin, mutta omalla toiminnallaan yh-
distys pyrkii tuomaan esille oluen positiivisia 
puolia. Esimerkiksi oluen terveellisyys on ollut 
suosittu seminaarien ja artikkelien aihe. Myös 
olutkulttuurin monipuolisuuden korostaminen 
on aina jokaisen panimomestarin sydäntä lä-
hellä. Viime vuosina ovat myös monet pienpa-
nimot tulleet mukaan yhdistyksen toimintaan. 
Näin omalta osaltamme pääsemme laajenta-
maan ajatusten vaihtoa yhä suuremmalle osal-
le suomalaisia panimo-osaajia tuotantolitroista 
riippumatta.

Hyviä olutajatuksia juhlavuoden kunniaksi!

Saara Pöyri, SPMY:n puheenjohtaja

PÄÄKIRJOITUS

Kansisivuja ja mainoksia Mallas ja Olut -lehden ensimmäiseltä  
vuosikerralta 1935, jolloin lehti ilmestyi vielä nimellä Mallasjuomat.

Suomen Panimomestari- 
yhdistys 80 vuotta
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Ensimmäisen Mallas ja Olut -lehden ensimmäinen artikkeli vuodelta 1935.
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Kello herättää minut talvisena maanantai-aa-
muna. Taas on edessä yksi työntäyteinen viikko 
oluen valmistuksen ääressä. Lähden ajamaan 
8-tietä kohti Laitilaa. Tuota kuuluisaa muna-
pitäjää, joka tänä päivänä taitaa kuitenkin ol-
la tunnetumpi kukoista kuin kanoista. Tehtaan 
pihalla loistaa valaistuna 15 metriä korkea 
Kukko-tölkiksi naamioitu säiliö. Ei pitäisi jää-
dä yhdellekään ohikulkijalle epäselväksi, mitä 
näiden seinien sisäpuolella valmistetaan.

Maltaat on jo rouhittu valmiiksi. Sopiva se-
koitus Pilsner-mallasta, sekä erilaisia erikois-
maltaita antamaan oluelle väriä ja makua. Ko-
konaiset maltaat on ajettu valssimyllyjen läpi, 
jolloin on saatu jyvän rakenne rikottua ja mal-
taan tärkkelys esiin. Panimossa on vielä hil-
jaista, mutta kun painan mäskäyksen käyntiin 
niin alkaa tapahtua. Vesipumput käynnistyvät, 
kylmää ja kuumaa vettä sekoitetaan sopivas-
sa suhteessa mäskäyskattilaan, jotta saadaan 
entsyymeille sopivan lämpöinen vesi kattilan 

pohjalle. Kuljettimet käynnistyvät ja rouhittu 
mallas kulkeutuu kattilaan ja sekoittuu veteen. 
Koko mäskäysprosessi kestää kokonaisuudes-
saan noin kaksi tuntia. Tuossa ajassa lämpötilaa 
muutetaan useaan otteeseen. Erilaisilla entsyy-
meillä on erilaiset optimiolosuhteet mm. läm-
pötilan suhteen. Ne pilkkovat tärkkelystä eri 
tavalla vaikuttaen hyvin oleellisesti lopputu-
lokseen. Näen jo mielessäni tärkkelyksen glu-
koosien välisten sidosten napsahtelevan poikki, 
kun ajatukseni katkaisee puhelinsoitto. Laatu-
vastaava siellä muistuttaa joka aamuisesta ru-
tiinitoimenpiteestä, joka meinasi taas unohtua 
– oluen maisto. Laadun varmistamiseksi jokais-
ta tuotantoerää maistetaan säännöllisesti. Olut-
han pitää maistamisen yhteydessä niellä, jotta 
katkeroaineet tuntuvat kielen takaosassa. Kyllä 
muuten taas harmittaa olla panimossa töissä…

Palaan panimoon ja mäskäys lähenee lop-
puaan. Kaikki tärkkelys on hajonnut ja liuen-
nut erilaisina sokereina veteen. Tämän jälkeen 
pitää erottaa tämä sokeripitoinen neste, eli 
vierre, kiintoaineesta. Mäski pumpataan siivi-
löintiammeeseen siiviläpohjan päälle. Kiinteä 
liukenematon aines jää siiviläpohjan päälle ja 
neste tavallaan suodatetaan tämän patjan läpi. 
Kun kaikki neste on saatu talteen, huuhdel-
laan tätä patjaa vielä muutamia kertoja, jotta 
saadaan kaikki sokeri talteen. Siivilöintiam-
meeseen jäävä kiinteä aines (virallisesti rapa, 
laitilalaisittain muju) pumpataan ulos siiloon 
ja käytetään rehuna ”Mustosen 450:lle mu-
ju-mullikalle” tai raaka-aineena paikallisen lei-
pomon Kukko-mallaslimpun valmistukseen. 

Tosin kesäaikaan tuoreimmat mujut kuorman 
päältä menevät tehtaan pihalla laiduntavalle 
lammaskatraalle.

Keittohuoneen lämpötila alkaa mukavasti 
nousta. Tämä viittaa siihen, että vierteen läm-
pötila lähestyy kiehumispistettä ja keittovaihe 
on alkamassa. Keiton tarkoituksena on ste-
riloida vierre, saostaa valkuaisaine-polyfenoli-
komplekseja ja haihduttaa vierteestä haitalli-
sia, virhearomeja aiheuttavia yhdisteitä. Keiton 
aikana myös väri tummuu ja veden haihtumi-
sen johdosta sokeripitoisuus nousee. Laitilan 
panimolla on käytössä laitevalmistaja Kaspar 
Schulzin kehittämä, alipaineeseen perustuva 
haihdutin. Tämä mahdollistaa sen, että vier-
rettä ei tarvitse keittää niin voimakkaasti kuin 
perinteisellä menetelmällä keitettäessä. Tähän 
verrattuna energiaa säästyy 70 %. Keiton ai-
kana vierteeseen lisätään myös humalat, jotka 
antavat oluelle katkeran maun ja hienostuneen 
aromin. Avatun humalapussin nuuhkaisu nos-
tattaa mielen toisiin sfääreihin, josta nopeasti 
pudotaan alas puhelimen soidessa. Toimitus-
johtajahan se siellä häiritsee kesken intensii-
visimmän panemisen. ”Tuli tuossa viikonlop-
puna saunan lauteilla mieleen…” ja loput jo 
arvaankin, tämä on koettu ennenkin. Uusi tuo-
teideahan siellä oli taas syntynyt, perinteisesti 
saunan lauteilla. No, eipä tarvitse miettiä mitä 
seuraavana päivänä tekisi. Keiton aikana ehdin 
suunnitella reseptin ja rouhia maltaat valmiiksi 
huomista 30 litran tuotekehityskeittoa varten.

Keitto lähenee loppuaan ja vierre pitää vie-
lä kirkastaa. Tämä tapahtuu vierresyklonissa eli 
Whirlpoolissa keskipakovoimaa hyödyntäen. 
Vierre pumpataan kovalla voimalla tangenti-
aalisesti Whirlpooliin, joka saa aikaan pyöri-
vän liikkeen. Tällöin kiinteä sakka kerääntyy 
keoksi tankin pohjalle ja kirkas vierre voidaan 
pumpata tankin reunasta. Vierre jäähdytetään 
lämmönvaihtimessa ja joukkoon pumpataan 

oluenpanijan paras työtoveri, hiiva. Loppujen 
lopuksi hiivahan sen suurimman ja tärkeim-
män työn tekee, eli muuttaa keittohuoneessa 
valmistetun vierteen olueksi. Vielä vähän il-
maa vierteen joukkoon, jotta hiiva saa hyvät 
kasvuolosuhteet ja käyminen voi alkaa. Sitten 
jäädään odottamaan oluen valmistumista.

Käymistankissa hiiva pilkkoo sokerin al-
koholiksi ja hiilidioksidiksi. Kun käyminen 
lähestyy loppuaan, tankki paineistetaan, jot-
ta syntyvä hiilidioksidi imeytyy olueen. Käy-
misen päätyttyä olut varastoidaan lämpötilaa 
laskemalla, jolloin maku kypsyy ja diasetyy-
lipitoisuus laskee. Varastoinnin jälkeen olut 
vielä stabiloidaan säätämällä lämpötila lähel-
le jäätymispistettä, jolloin sameutta aiheutta-
vat partikkelit saostuvat ja ne voidaan suodat-
taa pois oluesta. Suodattamisen jälkeen olut on 
valmista pakattavaksi ja mikä tärkeintä – nau-
tittavaksi!

Työpäivä alkaa olla lopussa. Taas on yksi 
käymistankki saatu täytettyä ja hiiva saa teh-
dä työnsä rauhassa. Tuskin maltan odottaa, et-
tä pääsen taas maistamaan lopputuotetta. No, 
pakkaamossa ollaan juuri aloittamassa oluen 
tölkitystä ja laadunvarmistussyistä ”joudun” 
taas maistamaan olutta. Jäi tästäkin työpäiväs-
tä hyvä maku suuhun.

Työpäivä Laitilan panimolla

OHRASTA OLUEKSI

Ville Vilen, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
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Kaksikymmentä vuotta sitten, lokakuussa 
1994, alkoi Mustialan maatalousoppilaitokses-
sa, nykyisessä Hämeen ammattikorkeakoulun 
Mustialan yksikössä, pienpanimoyrittäjien 
koulutus, joka johti kaupallisen panimon pe-
rustamiseen. Panimo toimii edelleenkin ope-
tuksen tukena ammattitaidon ylläpitäjänä ja 
kosketuspintana kaupalliseen toimintaan. Toi-
saalta opetus tukee kaupallista panimoa tuote-
kehittelyssä ja ideoinnissa.

Kaupallinen panimo aloitti toimintansa ke-
säkuussa 1995 entiseen saunaan saneeratuissa 
tiloissa ja laitteina oli ja on edelleen Tankilta 
hankitut 200 l:n laitteet. Alussa kaikki olut 
myytiin kegioluena ravintoloihin, pullotusta 
sen aikaisissa pienpanimoissa vasta pohdittiin, 
toisin kuin nyt, jolloin pullotuskone on pienpa-
nimon peruskone ja se on keino saada myyntiin 
volyymiä. Panimon ensimmäiset asiakkaat löy-
tyivät läheltä, ravintola Tammelasta ja Forssas-
ta. Koko toimintansa ajan panimo on pysynyt 
hyvin paikallisena, jo pienistä tuotantomääristä 

johtuen. Vuosituotanto on vaihdellut 9 000 ja 
12 000 litran välillä. Panimon tilanne muut-
tui 1996, jolloin muutimme uusiin tiloihin ja 
samaan rakennukseen saneerattiin myös tilat 
ravintola Isolle Piipulle, joka on siitä asti ollut 
panimon tärkein asiakas. Lähinnä opetuskäyt-
töön panimolle hankittiin vuonna 1996 pullo-
tuskone, jolla silloin tällöin pullotettiin oluita 
kauppaan. Vasta vuonna 2013 alettiin panimon 
oluita saada kaupasta säännöllisesti, taaskin hy-
vin paikallisesti, ihan tuotannollisista syistä. 

Kun oma ravintola avattiin, se antoi mah-
dollisuuden pitää tarjolla tiettyä perusolutvali-
koimaa. Päädyin siihen, että tarjolla on perus-
lager Pehtoori, tsekkipils Renki ja tumma olut, 
joka vuonna 2012 vaihtui tummaksi lageriksi 
Vaariksi. Mielestäni tämä on se perusvalikoi-
ma, jota Ison Piipun asiakas tulee hakemaan. 
Tämä on myös se valikoima, joka panimolla on 
nyt säännöllisessä pullotuksessa. Pyrin siihen, 
että ravintolassa olisi kesäaikaan neljäs tuote, 
joka poikkeaa perusoluista. Isommissa tapah-

Kuninkaankartanon panimo –  
oluita ja oppia Mustialasta

tumissa on tarjolla myös erikoistuotteita. Yh-
den vuoden kokemuksella on uusien tuotteiden 
vastaanotto paikallisessa kaupassa ollut hyvä ja 
tämä antaa aihetta tuoda markkinoille uusia, 
ehkä vain yhden kerran tuotteita. Vuosien var-
rella uusia tuotteita on kehitetty tarpeen tul-
len, pyrkien täyttämään olutkartan aukkoja ja 
käyttäen hyväksi opetuksessa tehtyjä kokeiluja. 
Jotkut oluet ovat jääneet tähdenlennoiksi, jot-
kut ovat edelleen tuotannossa, kuitenkin niin, 
että em. kolme tuotetta vastaavat n. 85 % tuo-
tannosta. 

Panimossa on 220 l keittokattila, 3 kpl 440 
l:n pohjahiivakäymistankkia ja 3 kpl 350 l:n 
pintahiivakäymistankkia. Panimon tuotannos-
sa on aina ollut vain yksi henkilö, alusta vuo-
teen 2010 Jouni Savolainen ja vuodesta 2010 
alkaen Lassi Puupponen, joka on alusta as-
ti vastannut panimon hallinnosta ja vuoden 
2013 alusta toiminut päätoimisena oluenpani-
jana. Panimo toimii myös harjoittelupaikkana 
ja vuosien varrella panimossa on ollut useita ul-

PIENPANIMOT

Lassi Puupponen, Kuninkaankartanon panimo

komaisten yhteistyöoppilaitosten opiskelijoita 
harjoittelijoina, suurin osa Italiasta. 

Pienpanimoalan koulutus oli sysäys kaupalli-
selle panimolle ja koulutus jatkuu yhä. Vuosina 
1994-1998 koulutusta järjestettiin Pienpanimo-
yrittäjän jatkolinjana, jolloin kurssin pituus oli 
33 opetuspäivää, mutta sitten kysyntä loppui ja 
kurssi muutettiin 11 päivän mittaiseksi Oluen 
valmistaminen -kurssiksi. 2000-luku oli koulu-
tuksessa aika hiljaista, mutta 2012 alkoi koulu-
tuksessa, ja ehkä koko pienpanimoalalla buumi. 
Lukuvuonna 2013-2014 kysyntä koulutukseen 
on ylittänyt kaikki arviot ja uusia kursseja on 
täytynyt suunnitella. Kurssien sekä sisältö että 
opettajat ovat jo vuosia olleet samat, teoriapuo-
lesta on vastannut Malmgårdin panimon pani-
momestari Tuomas Markkula ja käytännön olu-
enpanosta Lassi Puupponen.

Panimokoulutus viettää tänä vuonna ja pa-
nimo ensi vuonna 20-vuotisjuhlaa.Ne ovat 
siirtymässä aikuisten sarjaan, mutta toivotta-
vasti nuorina ja uutta kehittävinä.

Oluenpanija  
Lassi Puupponen  
työntouhussa.
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Laboratorion perustaminen
Suomen panimoteollisuus käynnisti vuonna 
1950 keskustelut yhteisen panimotutkimuk-
sen aloittamisesta kansainvälisen mallin mu-
kaan. Haluttiin varmistaa hyvälaatuisen mal-
lasohran saanti, parantaa oluen laatua ja saada 
perustietoa uusia investointeja varten. Lopulli-
nen päätös Oy Panimolaboratorion perustami-
sesta tehtiin vuonna 1956. Yhtiön osakkaiksi 
tulivat kaikki 18 panimoa ja kolme mallasta-
moa. Myöhemmin jäseneksi liittyi vielä yksi 
mallastamo. 

Toiminta käynnistyi syksyllä 1958. Jo alus-
ta asti oli selvää, että laboratorio tarvitsee suu-
remman organisaation tukea. Vuoden 1959 
alussa käynnistyi yhteistyö Valtion teknilliseen 
tutkimuskeskukseen perustetun VTT:n pani-
molaboratorion kanssa, jolle vähitellen siirtyi 
koko tutkimustoiminta. VTT:n panimolabora-
torion nimi muutettiin myöhemmin bioteknii-
kan laboratorioksi. Oy Panimolaboratoriosta 
tuli mallas- ja panimotutkimusta ohjaava ja ra-
hoittava järjestö, joka tilaa tutkimusta VTT:ltä. 

Laboratorio aloitti toimintansa Bulevardil-
la Sinebrychoffin hylkäämässä laboratoriossa 
vierrekeittiön ja mallasvaraston välissä. Toi-
minnan käynnistämisestä vastasivat toimi-
tusjohtaja, FT Tor-Magnus Enari ja tutkija, 
DI Matti Linko. Ensimmäisen toimintavuo-
den aikana palkattiin neljä tutkijaa, mm. FM 
Martti Nummi, FM Veijo Mäkinen, kolme la-
boranttia ja sihteeri. Henkilökunnan vahvuus 
oli vuoden 1959 lopussa 10.

Toiminnan käynnistäminen
Mallasohran ja maltaan laatu olivat keskeinen 
tutkimusalue. Mallastutkimukseen hankit-
tiinkin heti Seegerin koemallastuslaitteisto ja 
vuoden 1963 aikana rakennettiin 25 litran koe-
panimo. Tutkija Matti Linko vastasi prosessi-
teknisistä tutkimuksista. Laboratorion perus-
tamisen yksi sysäys oli kotimaisen mallasohran 
heikko laatu. Mallastutkimuksen ohella panos-
tettiin ohran proteiinien ja entsyymien tutki-
miseen. Uusien kotimaisten mallasohralajik-
keiden arviointi yhdessä kasvinjalostuslaitosten 
ja teollisuuden kanssa alkoi ollen siitä saakka 
keskeistä Panimolaboratorion toimintaa. Var-
sin pian todettiin, että suomalainen Pirkka-oh-
ra tuotti erittäin korkeita amylaasiaktiivisuuk-
sia. Yhdessä mallastamojen kanssa kehitettiin 
uusi vientituote, entsyymimallas viskin valmis-
tuksen raaka-aineeksi.

Hiivan puhdasviljelmien toimitukset pa-
nimoille aloitettiin heti laboratorion toimin-
nan alussa. Hiivapankkiin saatiin panimoiden 
omia kantoja ja uusia kantoja tilattiin ulko-
mailta. Tutkija Veijo Mäkinen vastasi hiivatut-
kimuksista ja -toimituksista. Puhdasviljelmät 
toimitettiin panimoille teräksisissä noin 10 lit-
ran astioissa, ”hiivakannuissa”, joko rautateitse 
tai linja-autolla, Tornioon myös lentokoneella. 
Kannut pakattiin puulaatikoihin ja pakkaukset 
palautuivat tyhjinä seuraavaa lähetystä varten. 

Käymisen nopeuttaminen on ollut alusta 
alkaen Panimolaboratorion keskeinen tutki-
musaihe. Sekoitetut, jatkuvatoimiset käymiset 

aloitettiin jo vuonna 1960. Kokeita varten ra-
kennettiin laitteisto, joka ristittiin Kaljaxiksi. 
Näiden tutkimusten tulokset eivät vielä johta-
neet teolliseen sovellukseen. Vasta 1980 luvun 
lopulla Sinebrychoff otti käyttöön immobili-
soituun hiivaan perustuvan jatkuvan jälkikäy-
misen. Oluen varastointilämpötilan nostami-
seen perustuva prosessin nopeuttaminen tuli 
sen sijaan käyttöön nopeasti, kylläkin Italian 
kautta. Teollisessa mitassa osoitettu tutkimus-
tulosten toimivuus rohkaisi suomalaisiakin pa-
nimomestareita ottamaan tulokset käyttöön jo 
1970-luvun alussa.

Panimolaboratorion perustamisen aikaan 
oluen laadun seuranta monissa panimoissa oli 
varsin pienimuotoista, ja oluen säilyvyys oli 
huono. Ensimmäisen toimintavuoden aikana 
hankittiin monipuoliset analyysilaitteistot se-
kä kemiallisiin että mikrobiologisiin analyysei-
hin, kehitettiin menetelmiä ja analyysipalvelua 
tarjottiin teollisuudelle. Laatutason tarkkai-
luun käynnistettiin ns. sarja-analyysit. Kaikil-
ta panimoilta pyydettiin samanaikaisesti oluet 
analysoitaviksi, ja panimot saivat kaikki tulok-
set anonyymeinä, vain panimon omien oluiden 
koodit oli ilmoitettu. Näin panimo pääsi ver-
taamaan omaa laatutasoaan koko maan tasoon. 

Suuri laatuongelma oli oluen säilyvyys, pää-
asiassa oluiden mikrobiologinen laatu. Mikro-
biologinen laadunvalvonta sai lisävahvistus-
ta, kun vuonna 1965 laboratorioon palkattiin 
MMK Auli Haikara. Tosin Aulin silloiset an-
siot perustuivat taitoon käyttää kaasukroma-
tografia, joka oli juuri hankittu laboratorioon. 
Pitkän työuransa aikana Auli on kuitenkin 
niittänyt mainetta löytämällä useita mielen-
kiintoisia panimokontaminantteja, selvittänyt 
niiden ominaisuuksia ja keinoja ongelmien 
poistamiseksi. Usein kävi myös niin, että kun 
VTT:n valkotakkiset tulivat ottamaan proses-
sista näytteitä, ongelmat olivat jo poistuneet 
huolellisempien pesujen ansiosta.

Kansainvälinen yhteistyö
Panimoalan kansainväliset yhteydet toimi-
vat European Brewery Conventionin (EBC) 
kautta. Panimoteollisuusliitto oli EBC:n jä-
senjärjestö, mutta jäsenyys siirtyi Panimolabo-
ratoriolle vuonna 1959. Teollisuuden edusta-
jien lisäksi EBC:n komiteoihin valittiin myös 
laboratorion tutkijoita. Tor-Magnus Enari va-
littiin ohrakomiteaan vuonna 1958. Tor-Mag-
nus Enari ja Matti Linko pitivät jo kaksi vuot-
ta laboratorion perustamisen jälkeen vuonna 
1961Wienin kongressissa esitelmät laborato-
rion tutkimuksista. Tämän jälkeen jokaises-
sa kongressissa on ollut vähintään yksi, usein 
myös useampia suomalaisten pitämiä esitelmiä.

Panimotutkimusta Bulevardilla

Silja Home & Kirsti Pietilä

HISTORIAN HAVINAA

Laboratoriomestari Ensio Nikkola aloittamassa 
vierteen valmistusta koepanimolaitteistolla.
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Uusiin toimitiloihin
Laboratorio sai uudet väljemmät tilat Bulevar-
din toiselta puolelta vuonna 1967, kun Tek-
nillisen korkeakoulun kemian osasto muutti 
Otaniemeen. Henkilökunnan määrä oli tässä 
vaiheessa 25. Bulevardi 29:n piharakennus oli 
kärsinyt pommituksista ja osa rakennuksesta 
oli rakennettu uudelleen. Kemialliset ja mi-
krobiologiset analyysit sijoitettiin uudelleen 
rakennetun osan kolmanteen kerrokseen ja 
pilot-laitteet ensimmäisen kerroksen entiseen 
luentosaliin. Pilot-halliin tuli koemallastamon 
ja -panimon lisäksi myös pilot-fermentori mi-
krobikasvatuksia varten. Pommituksilta sääs-
tyneeseen siipeen ja varsin huonoihin tiloihin 

sijoitettiin proteiini- ja entsyymitutkimukset 
sekä koe-eläimet - hiiret ja kanit. Koe-eläi-
mistä oli kaikenlaista vaivaa. Eläimet tarvitsi-
vat hoitajan ja joku laboranteista houkuteltiin 
tähän tehtävään. Lisäksi hiiret karkailivat hä-
keistään ja niitä jouduttiin jahtaamaan ympäri 
laboratoriota. Muutamaa vuotta myöhemmin 
näiden tilojen yläkertaan kunnostettiin maku-
koehuone ja henkilöstön kahvihuone. Sieltä 
löytyi tilaa myös taukoaikojen liikuntaharras-
tukselle. Tyhjäksi jääneeseen entiseen kemian 
laboratorioon hankittiin pingispöytä ja ikku-
noista oli hyvät näkymät vastapäisen oopperan 
baletin harjoitussaliin. 

Tutkimus laajenee
Uusien tilojen myötä tuli mahdolliseksi lisä-
henkilökunnan palkkaaminen ja toimin-
ta-alueen laajentaminen muihin bioteknisiin 
prosesseihin kuten leivinhiivan kasvatukseen, 
penisilliinin ja mikrobientsyymien tuotantoon. 

Eräät mallasohran laatuongelmat käynnisti-
vät välittömästi uusia tutkimuskohteita. Sadon 
1977 oluen suodatusongelmia ratkottiin käyt-
tämällä mikrobientsyymejä mäskäyksessä ja jo 
mallastuksessa. Tähän olikin hyvät valmiudet, 
kun entsyymiteollisuuden kanssa oli VTT:n 
muissa projekteissa tutkittu sellulaasien toimin-
taa. Seuraavan, sateisen kesän ongelma oli olu-
en ylikuohuminen. Tämä osoittautui varsin pian 
ohran peltohomeiden aiheuttamaksi ilmiöksi. 
Auli Haikara oli aloittanut ohran mikrobiolo-
gisen laadun arvioinnin pari vuotta aiemmin, jo-
ten menetelmät olivat valmiina ohranäytteiden 
analysointiin. Tästä alkanut tutkimusalue on sen 
jälkeen laajentunut ja jatkuu yhä. 

Mallasohran laatuun, mallastukseen ja käy-
miseen liittyvät tutkimukset jatkuivat edelleen. 
Uusia ideoita ja tekniikoita kokeiltiin ensin la-
boratoriossa ja toimivimmat vietiin teollisuu-
teen. Projektien kirjo laajeni oluen maunsäi-
lyvyyteen ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. 
Useita ohrasta olueksi -prosessin vaiheita oli 
tutkimuskohteena.

Palvelua ja neuvontaa teollisuudelle
Mallas- ja panimoteollisuudelle tarjottavaan 
palvelutoimintaan kuului myös neuvonta ja 
koulutus. Suomen Panimomestariyhdistyksen 
jäsenyys edisti yhteistoimintaa teollisuuden 
ja laboratorion välillä. Uusiin tiloihin muuton 
jälkeen yhdistyksen luentotilaisuudet pidet-
tiin laboratorion luentosalissa. Laboratorion 
miespuoliset tutkijat hyväksyttiin varsin pian 
työhön tulonsa jälkeen yhdistyksen jäseniksi. 
Naispuoliset tutkijat kelpasivat huolehtimaan 
luentojen välisten oluttaukojen tarjoilusta, 

mutta saivat sentään osallistua luennoille, kun 
esiintyjä oli ulkomainen vieras. Protestoimme 
aktiivisesti tätä järjestelyä vastaan, ja vihdoin 
vuonna 1975 ensimmäiset neljä naista hyväk-
syttiin Panimomestariyhdistyksen jäseniksi. 
Näiden joukossa olivat Auli Haikara ja Silja 
Home, muut kaksi olivat teollisuudesta, Ulla 
Hydén Hartwallin Vaasan panimosta ja Riitta 
Vepsäläinen Mallasjuomalta. 

Toinen koulutustilaisuus oli uusien analyy-
simenetelmien ja tulosten informointitapahtu-
ma, vuosittain järjestetty Panimokemistipäivä. 
Lisäksi laboratoriot lähettivät työntekijöitään 
opettelemaan uusia menetelmiä ja tulosten 
tulkintaa. 1960- ja 1970-luvulla järjestettiin 
useampia vuoden kestäviä laboranttikursseja, 
joihin panimot ja mallastamot lähettivät uusia 
laboratoriotyöntekijöitään. Samalla VTT kou-
lutti henkilöitä omiin tarkoituksiinsa. Opiske-
lijoilla oli oppitunteja aamupäivisin ja iltapäi-
visin he olivat käytännön laboratoriotöissä eri 
osastoilla. Opettajina toimivat laboratorion 
tutkijat. Teoriatunteja oli matematiikassa, ana-
lyyttisessä ja orgaanisessa kemiassa, mikrobio-
logiassa ja panimotekniikassa. Kokeita pidet-
tiin säännöllisesti ja opiskelijat saivat kurssista 
todistuksen. VTT:llä on edelleen mikrobiolo-
gian laboratoriossa töissä yksi tämän kurssin 
suorittanut laborantti, Kari Lepistö. 

Laboratorio tarjosi myös ensimmäisen työ-
paikan Saksassa tutkinnon suorittaneille pa-
nimomestareille, jotka olivat oma-aloitteisesti 
lähteneet panimomestarikoulutukseen. Heikki 
Vehviläinen työskenteli Bulevardilla viisi vuot-
ta ennen siirtymistään Pyynikin tuotantopääl-
liköksi ja Erkki Vesala muutaman kuukauden, 
kunnes sai työpaikan Hartwallin Vaasan teh-
taalta. 

Korkeakoulukoulutusta Bulevardilla
Laboratorionjohtaja Enari opetti viransijaisena 
Teknillisessä korkeakoulussa teollista mikro-Laborariotyöskentelyä Bulevardin pommituksilta säästyneessä siivessä.
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biologiaa. Hänen oppilaansa tekivät harjoitus-
töitä Bulevardilla, koska korkeakoululla ei ollut 
laitteistoja mallastamiseen tai oluen valmista-
miseen. Vuonna 1968 Matti Linko nimitettiin 
TKK:n elintarviketeknologian professoriksi 
ja biotekniikan kurssien harjoitustöitä tehtiin 
edelleen Bulevardilla. Näin opiskelijat pääsivät 
tutustumaan laboratorioon ja henkilökuntaan. 
Varsin monet joko tekivät siellä diplomityönsä 
ja jäivät, tai tulivat valmistuttuaan tutkijoiksi. 
Tällaisia henkilöitä ovat Kirsti Pietilän ja Sil-
ja Homeen lisäksi Panimomestariyhdistyksen 
jäsenistä Markku Loisa, Hannu Maunula, Es-
ko Pajunen ja Lars Weckström. Tor-Magnus 
Enari ja Veijo Mäkinen olivat Helsingin yli-
opiston dosentteja ja heidän oppilaistaan tu-
li ensin gradun tekijöiksi ja sitten tutkijoiksi 
Martti Mannio ja Juha Ahvenainen.

Työn ohella rentouduttiin
Bulevardin aikaan 1960-70-luvuilla työ ei ollut 
yhtä hektistä kuin nykyisin. Vuoteen 1969 saak-
ka lauantaikin oli työpäivä, joskin lyhyempi. La-
boratoriossa noudatettiin valtion virallista työ-
aikaa. Kesäaikana työpäivä oli tunnin lyhyempi 

kuin talvella. Bulevardilla tuli käyttöön kello-
kortit työajan seurantaan, mutta varsinaista liu-
kuvaa työaikaa ei ollut. Biologiset prosessit vaa-
tivat seurantaa ja analyysejä päivittäin. Erityisen 
tärkeitä olivat hiivakannujen kasvatusvaiheet. 
Tästä syystä oli käytössä ns. viikonlopputyöt. 
Halukkaat laborantit liittyivät viikonloppuren-
kaaseen. Vaativimmissa tehtävissä tutkijat itse 
kävivät hoitamassa prosessien seurannan.

Henkilökunnan yhteisiä juhliakin järjestet-
tiin. Pikkujoulut olivat aluksi Helsingin kes-
kustassa jossain hienossa tanssiravintolassa. 
Naiset kävivät päivällä kampaajalla ja pukeu-
tuivat hienoimpiinsa. Uudet työntekijät istu-
tettiin Enarin viereen, jotta hän voi tehdä si-
nunkaupat. Tapoihin kuului myös, että Veijo 
Mäkinen aloitti tanssin ja pyysi vierustoveriaan 
parketille. Eräs nuori tutkija ei tiennyt tapoja ja 
yllätti kaikki pyytämällä sihteerimme tanssiin 
kuuluvalla äänellä ”Raili rakkaani, mennään-
kö tanssimaan?” Jouluaaton aattona nautittiin 
laboratoriossa perinteisesti painekeittimessä 
kypsytetty riisipuuro ja torttukahvit. Tarjoilun 
jälkeen Veijo Mäkinen aloitti joululaulut ja en-
simmäinen oli aina Arkihuolesi kaikki heitä.

Oluen aistinvaraista arviointia yhdistetyssä makukoe- ja kahvihuoneessa Bulevardilla.  
Kuvassa vasemmalta Tor-Magnus Enari, Silja Home ja Veijo Mäkinen.

Oluen alkoholimääritystä Alkolta saadulla, standardoidulla tislauslaitteella. 

Muita yhteisiä juhlia olivat läksiäiset, syn-
tymäpäivät ja muut iloiset tapahtumat. Erään 
juhlan jälkeen joukko tutkijoita meni tapansa 
mukaan lounaalle Eerikinkadulla olevaan Poi-
ju-ravintolaan. Ruokajuomaksi muut tilasivat 
olutta, mutta Auli Haikara halusi rauhoitella 
vatsaansa ja tilasi Underbergiä. Nuori tarjoili-
japoika viipyi kauan ja palasi kertomaan Aulil-
le, että valitettavasti heillä ei ole Underbergiä, 
mutta kävisikö Carlsberg. Tottahan se Aulille 
kävi, hersyvän naurun säestyksellä.

Uusiin tiloihin Otaniemeen
Toiminta Bulevardilla päättyi joulukuussa 
1979. Otaniemeen Tietotielle oli suunniteltu 
ja rakennettu uudet, asianmukaiset tilat. Hen-
kilökunnan määrä oli tässä vaiheessa noin 50, 
josta 30 työskenteli mallas- ja panimotutki-
muksen parissa. Haikein mielin jätimme Bu-
levardin jo ahtaiksi käyneet ja epäkäytännölli-
set tilat. Samalla jäi myös raitiovaunun kolina 
ja Koffin maltaiset tuoksut.
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TYÖTEHTÄVÄSI JA TITTELI?

Toimin tuotannossa kehityspäällikkönä ja teh-
täväni on vastata erilaisten kehitysprojektien 
läpiviennistä sekä uusien tuotteiden imple-
mentoinnista tuotantoon. Näiden lisäksi myös 
oluen tuotekehitys kuuluu työtehtäviini.

MITÄ TEIT TÄNÄÄN ENSIMMÄISENÄ TÖIHIN  
TULLESSASI?

Menin panimolle katsomaan, kuinka uuden 
Olutmestarin Vehnä -oluen separointi on läh-
tenyt sujumaan. Tämän jälkeen jatkoin kehi-
tysosaston aamun taulupalaveriin, jossa kä-
vimme läpi suorituskykymittareita ja alkaneen 
viikon projekteja.

MIKÄ ON PARASTA TYÖSSÄSI?

Haastavan ongelman ratkaiseminen, ja tietys-
ti myös uuden tuotteen menestyksekäs lansee-
raaminen lämmittää mieltä.

TYÖSI SUURIMMAT HAASTEET?

Kehitysprojekteissa on välillä hiukan haastetta 
saada kaikki osalliset sitoutumaan. Kun tässä 
onnistuu, myös projekti etenee takuuvarmasti.
Välillä joutuu myös tasapainoilemaan eri osas-

tojen ja tavoitteiden kanssa. Vaikka ylätasolla 
kaikilla olisivatkin samat tavoitteet, voivat esi-
merkiksi uuden mielenkiintoisen tuotteen ke-
hittämisen ja kulukurin välillä näkökulmat olla 
hiukan erilaisia.

ÄRSYTTÄÄKÖ JOKIN?

Se ärsyttää, jos jokin kehitysprojekti tai ongel-
manratkaisu ei etene, vaikka sen hyödyllisyys 
olisi tiedossa. Aina on helppo löytää tekosyitä, 
minkä takia ei voida tehdä tai ei ainakaan juuri 
nyt voida tehdä asioita. Kaikkihan on loppujen 
lopuksi vain tahtotilasta kiinni.  

KOULUTUKSESI?

FM, pääaineena biotekniikka ( Jyväskylän  
yliopisto). 

KUINKA PÄÄDYIT NYKYISEEN PESTIISI?

Aika monen mutkan kautta. Pitkään näytti jo 
siltä, että ura alkaisi kehittymään Helsingin 
Yliopistolla, syöpätutkimuksen parissa. On-
nekseni tein määrätietoisen suunnanmuutok-
sen graduntekovaiheessa ja pääsin tekemään 
graduni VTT:n Panimolaboratorioon. Kun sain 
tämän jälkeen vielä työnnettyä jalkani ovenvä-

TEKIJÄT

Haastattelussa Sinebrychoffin  
kehityspäällikkö Heikki Vuokko

liin Sinebrychoffille, oli työllistymisnäkymät 
panimoalalla jo valoisammat ja koe-eläimet 
vaihtuneet oluen panemiseen. Keravalla aloitin 
kausityöntekijänä, ensin panimo-operaattori-
na ja sen jälkeen laboratorion laadunvalvoja-
na. Tämän jälkeen pääsinkin jo uusiin haastei-
siin avaamaan ja vetämään Poriin suunniteltua 
pienpanimoa. Tämä oli oluen panoon intohi-
moisesti suhtautuvalle oikea unelmatyö.

Porin panimon alasajon jälkeen päädyin jäl-
leen Keravalle, jossa erinäisten vaiheiden kaut-
ta löysin itseni Lean-kehitysprojektien parista, 
sekä oluen tuotekehityksestä vastaavana pro-
jektipäällikkönä. Tämä päivittyi sitten vielä tä-
män vuoden alusta kehityspäällikön pestiksi.
Aika paljon on siis ehtinyt tapahtua seitsemän 
Sinebrychoffin vuoden aikana, kuusi eri pestiä 
ja pari paikkakuntaakin on tullut nähtyä. On-
neksi aina on ollut tarjolla uusi ja mielenkiin-
toinen tehtäväkenttä oluen parissa.

KUKA ON IDOLISI, JA MIKSI?

Arvostan visionäärejä ja ihmisiä, jotka kykenevät 
luomaan uutta. Historiassa suuren palveluksen 
panimoalalle vaalean lager oluen kehittämisessä 
ovat tehneet muiden muassa itävaltalainen vi-

sionääri Anton Dreher sekä tietysti Josef Groll. 
Samantapaista suunnannäyttämistä ja uudisrai-
vaajahenkeä on mielestäni myös tämän päivän 
innovatiivisissa pienpanimoissa.

MINKÄLAISEN OHJEEN ANTAISIT NUORELLE, 
JOKA HALUAISI AMMATTIISI?

Panimoala alkaa Suomessa olla melko pieni 
työllistäjä, joten neuvoisin määrätietoista hakeu-
tumista alalle. Ainakin itsellä on toiminut ”jalka 
ovenväliin” -tapa.

SUOSIKKIOLUESI?

En osaa nimetä yhtä ainoaa suosikiksi. Tällä 
hetkellä maistuu ainakin hedelmäiset ja tasa-
painoisen katkerat, mutta alkoholipitoisuudel-
taan miedohkot alet. Esimerkkinä tyylistä voisi 
olla vaikka amerikkalaisen Founder’s pienpani-
mon All Day Ipa. 

VIIMEKSI NAUTTIMASI OLUT?

Sunnuntai-iltana, pölyisten rakennushommien 
jälkeen maistui Budvar vaalea lager.

MOTTOSI?

Sinnikkyys palkitaan!
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Keväällä 2013 perustettiin Viikki Brewing So-
ciety (VBS), joka oli aluksi avoin facebook-yh-
teisö kaikille oluen valmistuksesta kiinnostu-
neille. Toiminta alkoi kuitenkin laajentua ja 
vakiintua nopeasti, ja syksyllä laitettiin rekis-
teröitymispaperit Patentti- ja rekisterihallituk-
selle menemään. Nyt toiminnassa on mukana 
yli kaksikymmentä virallista jäsentä, uusi hal-
litus on valittu ja paljon erilaista toimintaa on 
suunnitteilla kuluvalle vuodelle.

VBS:n tarkoituksena on edistää olutosaa-
mista ja tietoutta Viikin kampuksella, sekä 
innostaa uusia ihmisiä tekemään olutta. Tä-
tä tarkoitusta varten järjestämme kaksi kertaa 
vuodessa kotiolutiltoja, joissa valmistamme jä-
senten suunnitteleman oluen alusta asti – ai-
na maltaiden rouhimisesta humalan keittoon 
ja jäähdytykseen. Illan aikana käymme ko-
keneimpien jäsenten johdolla läpi prosessia, 
vinkkejä jaetaan ja keskusteluja käydään. Il-
taan kuuluu kiinteästi myös jäsenten muualla 
tekemien oluiden sekä hienojen kaupallisten 
oluiden maisteleminen ja arviointi. Tapahtu-
mat ovat avoimia yleisölle.

Olemme myös virittelemässä yhteistyöku-
vioita pienpanimoiden kanssa, jotta mahdol-
lisimman moni meistä voisi päästä panemaan 
olutta oikeilla laitteilla käsityönä. Samalla voi 
tietysti luoda suhteita alan toimijoihin ja saada 
jopa harjoittelu-/työpaikkoja. Kuninkaankar-
tanon panimo toimii Hämeen ammattikor-
keakoulun alaisuudessa, ja siellä järjestetään 
vuosittain pienpanimokurssi (ks. s. 14-15). 
Yritämme mahdollisuuksien mukaan saada 

halukkaita jäseniämme kurssille. Tänä vuonna 
jopa neljä jäsentämme on menossa kouluttau-
tumaan "pienpanimomestariksi".

Tähän mennessä VBS on yhteistyössä Ku-
ninkaankartanon panimon kanssa valmista-
nut neljä kaupallista olutta – APA, Ruis-IPA, 
Coffee Stout ja Brown Ale – jotka on myyty 
Viikin omaan olutravintola Kaskeen. Kahdes-
ta viimeisimmästä oluesta on osa myös pullo-
tettu jäsenistön omaan käyttöön. Mustialassa 
toimivan panimon kanssa tehty yhteistyö on-
kin ollut keskeistä toiminnassamme, ja sen on 
mahdollistanut panimomestari Lassi Puuppo-
nen, jolta olemme saaneet myös paljon tukea 
ja neuvoja. 

Oluen valmistus vieraana toisen panimossa 
tuo kuitenkin myös haasteita. Aina ei ole ollut 
ihan selvää, onko kaikkia raaka-aineita saata-
villa ja välillä on mm. humalien kanssa joudut-
tu hieman improvisoimaan vielä keittopäivänä. 
Myöskin oluen myyntikuviot ovat olleet mie-
lenkiintoiset. Ravintola Kasken kanssa olemme 
päässeet hyvään sopimukseen; siellä ollaan en-
nakkoluulottomasti otettu vastaan kaikki, mitä 
olemme panimosta tuoneet. Kegit olemme lai-
nanneet ravintolasta likaisena, kuljettaneet ne 
Mustialaan, pesseet ne itse panimolla ja sitten 
täytön jälkeen vieneet henkilöautoilla takaisin 
Viikkiin. Mistään työvaiheesta emme ole tie-
tenkään mitään korvausta pyytäneet, sillä kyse 
on harrastustoiminnasta ja etuoikeudesta saada 
laitteisto käyttöömme. Emme myöskään omis-
ta tai myy olutta missään vaiheessa, vaan kaiken 
paperityön ja rahaliikenteen hoitaa panimo.

Pullotetun oluen kanssa kuvio saa vielä yh-
den mutkan lisää. Sen lisäksi, että resepti pi-
tää sopeuttaa alkoholilain vaatimuksiin, eli lai-
mentaa 4,7%:iin, panimo ei voi myydä 80-100 
pulloa suoraan yhdistykselle, vaan välikätenä 
täytyy käyttää tuttua kauppiasta, joka ystä-
vällisesti on suostunut hoitamaan paperityön. 
Myös VBS toivoo, että tätä käsittämätöntä by-
rokratiaa helpotetaan tulevassa lakiuudistuk-
sessa antamalla pienpanimoille suoran vähit-
täismyyntioikeuden valmistamilleen tuotteille 
omista tiloistaan.

Toimintaamme kuuluu myös järjestää vie-
railuja lähialueen panimoihin. Viime syksynä 
kävimme tutustumassa Suomenlinnan Pani-
moon, Malmgårdiin ja Bruuveriin. Kuluvana 
vuonna suunnitelmissa on tutustua mm. Re-

OPISKELIJAT

VIIKIN OPISKELIJOIDEN OMA PANIMO?

Petteri Hänninen, VBS:n perustajajäsen ja puheenjohtaja 2014

kolan panimoon. Myös reissu Poriin olisi mo-
nen jäsenen toiveissa. Suunnitelmien toteutta-
miseksi toivomme saavamme kannatusjäseniä 
tukemaan toimintaamme ja olemme hakeutu-
massa Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan 
järjestötuen piiriin. 

Tällä hetkellä suurin osa jäsenistä on elin-
tarvikeylioppilaita, mutta jäsenyys ei katso 
pääaineeseen ja olemme saaneet jäseniä myös 
muista korkeakouluista. Yliopistolla on myös 
tiloja ja laitteita, joita voitaisiin käyttää oluen 
valmistukseen ja joita toivoisimme tulevaisuu-
dessa hyödynnettävän enemmän. Toivoisimme 
myös näkevämme olueen liittyvän opetuksen 
ja tutkimuksen lisääntyvän Viikissä. Muutama 
jäsenistämme tekeekin tällä hetkellä opinnäy-
tettään pienpanimoalaan liittyvästä aiheesta.
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Kimmo Jääskeläinen & Esko Pajunen

TUTKIMUS

KESKIOLUTVALLANKUMOUS JA  
TEOLLISUUDEN TILA

1960-luvun alussa Suomen oluttuotantovolyy-
mi oli runsaat 20 milj. litraa, samaa suuruus-
luokkaa kuin tämän päivän koko pienpanimo 
oluttuotanto, ja huomattavasti vähemmän kuin 
matkustajatuonti Virosta. Panimoteknologia 
oli hyvin perinteistä, jopa vanhanaikaista tek-
nologiaa, jota sodan jälkeisenä aikana ei ollut 
mahdollista uusia. Kaikki olut valmistettiin 
Alkon lukuun, eli panimoteollisuus oli käytän-
nössä Alkon alihankkija. Alko valmistutti olut-
ta määrätyistä raaka-aineista, määrätyillä pro-
sesseilla, tiettyyn alkoholiväkevyyteen. Tuotteet 
pakattiin samanlaisiin lasipulloihin, tölkkejä ja 
astiaolutta ei ollut, ja tuotemerkit olivat tiukas-
ti Alkon hyväksymät ja tuotelukumäärä Alkon 
määräämä. Tuotteet myytiin ainoastaan Alkon 
myymälöissä ja ravitsemusliikkeissä, joilla oli 
asianmukaiset Alkon myöntämät luvat. Kaikki 
saman veroluokan oluet olivat samanhintaisia, 
poikkeuksena hintaan lisätty kuljetustuki kau-

kana valmistetuille oluille. Panimot saivat kor-
vauksen valmistamastaan oluesta, perustuen 
kaikkien panimoiden keskimääräisiin yksikkö-
valmistuskustannuksiin. Alko seurasi tarkoin 
oluen makua sekä kemiallista että mikrobio-
logista laatua ja valmistusprosessia. Oluen tuli 
kypsyä varastokäymisessä tietyn ajan, 6-7 viik-
koa veroluokasta riippuen, jotta se täyttäisi laa-
tuvaatimukset ja saisi myös laadun osalta täy-
den valmistuskorvauksen.

Panimotekniikka oli siis perinteistä. Olut-
vierteet pantiin myyntiväkevyyteen, keitto-
mäskäykset olivat vallitsevia, käyminen tapah-
tui usein avoammeissa sekä myös makaavissa 
tankeissa. Erillinen pitkä ja kylmä varastokäy-
minen, jota seurasi pitkä ja kylmä stabilointi, 
oli Alkon edellytys hyvälle laadulle. Hygienia 
oli tyystin käsinpuhdistuksen ja liikuteltavien 
pesurien varassa. Pullotuskoneet olivat hitaita, 
yleensä huomattavasti alle 20 000 pulloa tun-
nissa. Prosessiautomaatiosta ei käytännössä ol-
lut tietoakaan ja vielä vähemmän entsyymi- ja 
geeniteknologiasta.

Panimotoimintaa pidetään yleisesti melko perinteisenä teollisuuden ala-
na, toisinaan jopa vanhoillisena, jonka kehitys harvoin saavuttaa suurempaa 
yleistä kiinnostusta. Panimoala on hyvin pääomavaltaista, mikä osaltaan se-
littää hitaan kehityskaaren. Uuteen teknologiaan ei ole tarvetta niin kauan, 
kun olemassa oleva teknologia ja laitteet pystyvät vastaamaan kysyntään ja 
kuluttajan tarpeisiin. Mikäli tilanne muuttuu kysynnässä ja/tai teollisuuden 
rakenteessa, muuttuneeseen tilanteeseen on vastattava, jos toimintaa haluaa 
jatkaa. Ja näin kävi Suomessa 1960-luvulta lähtien, mikä johti suomalaisen 
panimoteknikan hyvin voimakkaaseen kehittymiseen. Viimeisen puolivuosi-
sadan aikana on teknologian kehitys ollut huimaa ja suomalainen panimotek-
niikka on mukana kehityksen kärkirintamassa.



26 Mallas ja Olut 1/2014 Mallas ja Olut 1/2014 27

Tämä idylli kuitenkin häiriintyi 1960-luvun 
loppua kohden, kun oluen myynti vuosikym-
menen puoliväliin mennessä nousi 50 miljoo-
naan litraan ja lähenteli jo 100 miljoonaa lit-
raa vuosikymmenen lopulla. Suurin muutos oli 
kuitenkin keskioluen vapauttaminen vuoden 
1969 alussa; keskioluen myynti päätettiin sal-
lia normaaleissa vähittäismyymälöissä, jolloin 
yhden vuoden aikana oluen myynti yli kaksin-
kertaistui. Näin vajaan kymmenen vuoden ai-
kana oluen myynti ja myös tuotanto käytän-
nössä lähes kymmenkertaistuivat ja seuraavan 
viiden vuoden aikana lisäkasvua tuli vielä lähes 
neljännes. Haaste kysynnän vastaamiseen oli 
melkoinen, niin tuotannon riittävyyden kuin 
laadun osalta; haaste pääomavaltaiselle teolli-

suudenalalle, joka toimi hyvin perinteisesti ja 
oli erittäin säännelty. (Kuva 1)

PANIMOTEKNIIKAN HAASTEET

Panimoteollisuuden perusedellytysten nopea 
muutos aiheutti suuret haasteet teollisuuden 
toiminnalle. Jos halusi pysyä mukana panimo-
toiminnassa, oli nopeasti pystyttävä saamaan 
lisäkapasiteettia, samanaikaisesti pitäen kus-
tannukset kurissa ja varmistaen, että tuotteen 
laatu ei kärsi mahdollisista toimintatapamuu-
toksista. Alkon laadun seuranta oli tuolloin en-
siarvoisen merkittävää oluen laadun suhteen; 
huolimatta oluen valmistuksen valtavasta kas-
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Kuva 1. Oluiden ja muiden panimojuomien kulutuksen kehitys Suomessa.

vusta, laadusta ei tingitty ja suomalaisen oluen 
laatu onnistuttiin säilyttämään pääosin kor-
kealla tasolla, mikä loi hyvät edellytykset pa-
nimoteollisuuden uudistumiselle. Myös toi-
sella rintamalla Alkon merkitys oli keskeinen; 
panimoiden valmistuskorvauksesta pieni osa 
ohjattiin panimoiden yhteisesti omistamal-
le tutkimuslaoratoriolle, Oy Panimolaborato-
rio-Bryggerilaboratorium Ab:lle (PBL), jossa 
kaikki Suomen panimot ja mallastamot olivat 
osakkaina, ja jonka tehtävänä oli suomalaisen 
panimoteollisuuden ja mallasteollisuuden tu-
keminen tutkimukseen ja tutkimustietoon 
perustuen. 1960-luvun lopulla PBL:n tutki-
mustoiminta siirtyi VTT:n Biotekniikan la-
boratorion yhteyteen, mikä edelleen paransi 
PBL:n toimintaedellytyksiä.

Haasteiden lisäksi suomalaisen panimo-
teollisuuden rakenteen valtava murros 1960 ja 
1970 -lukujen vaihteessa tarjosi myös suuren 
mahdollisuuden. Muutos oli niin suuri ja mah-
tava, että oli pakko hakea uusia teknologioi-
ta ja tekniikoita ongelmien ja haasteiden rat-
kaisemiseksi, riippumatta siitä, oliko kyseessä 
prosessien parantaminen, korvausinvestoinnit 
vai uusinvestoinnit. Uusia panimoita rakennet-
tiin 1960- ja 1970 -luvuilla pari kappaletta pe-
rustuen sen aikaiseen parhaaseen tekniikkaan, 
mutta vanhaan teknologiaan; korvausinves-
toinneilla pyrittiin saamaan viimeisintä tek-
niikkaa, kuten uusia keittohuoneita ja suodat-
timia, olemassa olevaan toimintaympäristöön. 
Ja uusilla teknologioilla pyrittiin soveltamaan 
valmistusprosessit siten, että vanhat ja uudet 
tekniikat pystyttiin hyödyntämään mahdolli-
simman hyvin.

Valmistuskapasiteetin tarve oli keskeinen 
haaste. Ennen kaikkea kapasiteetin tarve koh-
distui käymis- ja varastointikapasiteettiin sekä 
vierteen valmistukseen. Perinteisellä valmistus-
teknologialla käymis- ja varastotankki- sekä 
keittohuoneinvostoinnit olivat varsin kalliita 

ratkaisuja, joten voimakas kiinnostus kohdis-
tui panimoprosessin tehostamiseen ja nopeut-
tamiseen pääosin olemassa olevalla laitekan-
nalla, jolloin investoinnit pystyttiin pitämään 
kohtuullisemmalla tasolla. Haasteeksi muo-
dostui myös se, miten uudet teknologiat val-
mistusprosessin nopeuttamiseksi vaikuttaisi-
vat muuhun toimintaympäristöön ja erityisesti 
oluen laatuun, jonka piti pysyä samana huoli-
matta panimoprosessin muutoksista.

Panimoprosessin kapasiteetin tehostamis-
mahdollisuuksista tehtiin varsin kattava sel-
vitys PBL:n toimesta 1970-luvun puolivälis-
sä. Siinä kartoitettiin erilaiset mahdollisuudet 
panimoprosessin kapasiteetin lisäämiseksi eri 
vaiheissa mahdollisimman vähäisillä inves-
toinneilla olemassa olevaan panimoprosessiin. 
Lähes kaikki esitetyt mahdollisuudet on sit-
temmin toteutettu suomalaisessa panimoteol-
lisuudessa hyvinkin nopealla aikataululla 1970 
ja 1980 -luvuilla.

VASTAUKSET HAASTEISIIN –  
VISIOISTA TOTEUTUKSEEN

Käyminen
Käymiskapasiteetin lisääminen oli ensimmäi-
siä toimenpiteitä kysynnän kasvun tyydyt-
tämiseksi. Perinteisten makaavien tankkien 
lisäksi hankittiin myös jäähdytys- vaipoil-
la varustettuja pystykäymistankkeja. Osa en-
simmäisistä tankeista oli vinopohja- tankkeja 
tankkien käymistilavuuden maksimoimisek-
si, mutta melko nopeasti kartiopohja- tankit 
valtasivat alaa niiden helpomman käytettä-
vyyden ja puhdistettavuuden vuoksi. Käymis-
prosessi säilyi pitkään kaksitankkiprosessi-
na, jolloin pystyttiin hyödyntämään olemassa 
oleva makaava tankkikapasiteetti varastoin-
tiin parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeise-
nä haasteena oli edelleen oluen kypsyminen 
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ja pitkä varastokäymisaika alhaisessa lämpö-
tilassa. Haasteeseen oli kuitenkin ratkaisu lä-
hellä; oluen kypsymisen nopeuttaminen va-
rastokäymislämpötilaa korottamalla. Oluen 
kypsymisen mekanismia oli tutkittu melko 
laajasti, ja PBL oli pystynyt osoittamaan, että 
varastokäymisaikaa pystyi hyvin lyhentämään 
6-7 viikosta noin kahteen viikkoon nostamal-
la varastokäymislämpötilaa oluen laadun kär-
simättä lainkaan (Kuva 2). Tämä melko yksin-
kertainen, mutta mullistava teknologia muutti 
tankkikapasiteetin tarpeen aivan oleellisesti 
sekä mahdollisti huomattavasti nopeamman 
reagoinnin markkinoilla tapahtuviin muutok-
siin. Teknologia otettiin Suomessa käyttöön 
melko nopeasti, mutta maailmalla kesti kym-
meniä vuosia sen laajempaan hyväksymiseen. 
Samanaikaisesti selvitettiin myös oluen pää- ja 

varastokäymisen toteuttamista yhdessä ja sa-
massa tankissa. Kartiopohjatankit mahdollis-
tivat tämän, välillä tapahtuvan hiivan poiston 
ansiosta. Tällä teknologialla onnistuttiin vält-
tämään oluen tarpeettomia siirtoja ja tankkien 
pesuja, mikä mahdollisti edelleen nopeamman 
ja joustavamman sekä mikrobiologisesti tur-
vallisemman tuotannon. 

Oluen käymiseen tarkoitettujen tankkien 
geometrian ja myös koon muutos aiheutti edel-
leen tarpeen sopeuttaa käytettävät hiivakannat 
uusiin työskentelyolosuhteisiin. PBL yhdessä 
VTT:n kanssa tutki ja kehitti tätä osa-aluet-
ta kartoittaen lukuisten hiivakantojen ominai-
suuksia selvittämällä prosessiolosuhteiden ja 
vierteen koostumuksen muutosten vaikutuksia 
hiivojen prosessikäyttäytymiseen ja ennenkaik-
kea oluen laatuun. 

Kuva 2. Lämpötilan vaikutus oluen varastointiaikaan.

Vierteen valmistus – väkevät vierteet
Vierteen valmistus myyntiväkevyyteen määrä-
si hyvin pitkälle sen, minkälainen nestekuor-
ma kulki panimon valmistusprosessissa. Mikäli 
vierre pystyttäisiin valmistamaan ja käyttämään 
väkevämpänä ja tasaamaan lopulliseen väke-
vyyteen prosessin lopussa, pystyttäisiin samalla 
panimolaitteistolla tuottamaan huomattavasti 
suurempia olutmääriä. Oluen keittoon tarvit-
tavan mallasmäärän kasvattaminen ei käytän-
nössä ollut mahdollista hidastamatta vierteen 
valmistusta kohtuutttomasti. Ratkaisuksi ha-
ettiin muita tärkkelys- ja sokerilähteitä, joita 
voisi käyttää oluen valmistukseen ja joita käyt-
tämällä myös käymisvahvuutta voisi kasvattaa. 
Haasteeksi muodostui, kuten edellä viitattiin, 
sopivien käymisolosuhteiden ja hiivojen va-
linta, jotta vahvojen vierteiden käyminen voi-
tiin toteuttaa samassa ajassa kuin laimeampien 
vierteiden käyminen ja jotta oluen aromiainei-
den muodostus saatiin hallittua. Oluen väke-
vyyden tasaaminen myyntiväkevyyteen edel-
lytti tarkan mittaroinnin lisäksi hapettoman 
veden valmistusta laatuvirheiden estämiseksi.

Suhteellisen nopeasti suomalainen panimo-
teollisuus onnistui hyödyntämään erityyppisiä 
raaka-aineita oluen valmistukseen ja saamaan 
tarjolla olevan kapasiteettihyödyn ja kustan-
nusedun. Suurena ongelmana kuitenkin oli, 
että saavutettu kustannushyöty pieneni seu-
raavassa Alkon valmistuskorvauskierroksessa 
panimoiden markkinaosuuksien suhteessa, kun 
kokonaiskorvaus pienentyi keskikustannusten 
laskiessa. Järjestelmä vaikeutti suomalaisen 
panimoteollisuuden hallittua ja järjestelmällis-
ta pitkän aikavälin kehittämistä, saavutettujen 
kustannushyötyjen siirtyessä Alkoon.

Oluen stabilointi ja suodatus
Perinteisesti oluen stabilointi oli hoitunut pit-
kän ja kylmän stabiloinnin kautta, jossa oluen 
sisältämät proteiinit ja proteiini-polyfenoli-

kompleksit olivat kylmässä saostuneet ja vä-
hitellen laskeutuneet stabilointitankin poh-
jalle. Näin saostuneet partikkelit haittasivat 
mahdollisiman vähän itse suodatusprosessia. 
VTT:n tutkimukset olivat kuitenkin selväs-
ti osoittaneet, että riitävän kylmässä, selvästi 
0 asteen alapuolella, proteiinien saostuminen 
tapahtui hyvin nopeasti sekunneissa ja muu-
taman minuutin kylmäkäsittelyn jälkeen, mi-
tään muutosta ei enää käytännössä tapahtunut. 
Näin oikealla stabilointiprosessilla ja oikeilla 
suodatuksen apuaineilla usean päivän ja jopa 
viikkojen stabilointi pystyttiin lyhentämään 
tunteihin vaikuttamatta oluen kemialliseen 
säilyvyyteen tai suodatusprosessiin.

Oluen suodatukseen lisääntyneet oluen 
tuotantovolyymit asettivat omat haasteensa, 
joita vahvat vierteet osaltaan korostivat. Mal-
taasta peräisin oleva beta-glukaani, liukoinen 
kuitu, hidastaa suodatusta voimakkaasti.Täl-
löin suodattimen paine-ero kasvaa liikaa ja 
liian nopeasti, jolloin suodatus on keskytettä-
vä ja aloitettava uusi suodatus. Tästä aiheutuu 
paitsi tuotannon hidastumista ja kapasiteetin 
laskua myös tarpeettomia oluttappioita – siis 
kustannuksia. Satovuosista riippuen ohran ja 
maltaan beta-glukaanitasot vaihtelivat, ja pa-
himillaan suodatusjaksot olivat vain parin tun-
nin mittaisia parhaisiin, koko päivän jaksoihin 
verrattuna.

Entsyymiteknologia oli varsin uutta tekno-
logiaa 1970-luvulla ja vain joitakin kaupallisia 
entsyymivalmisteita oli tarjolla. Tarjolla oli esi-
merkiksi joitakin beta-glukanaasivalsmisteita, 
jotka pilkkovat beta-glukaanikuitua pienem-
miksi yksiköiksi. Valmisteista oli kuitenkin hy-
vin vähän käytännön tietoa saatavilla. PBL ja 
VTT tutkivat 1970-luvun lopulla beta-gluka-
naasien käyttömahdollisuuksia oluen suodattu-
vuuden parantamiseksi sekä selvittivät eri tuot-
teiden ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia.  
Oikeilla valmisteilla pystyttiin suuresti vaikutta-
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maan oluen suodatukseen ja näin varmistamaan 
oluen suodatuksen parantuminen sekä eliminoi-
maan eri satokausien välinen vaihtelu (kuva 3).

Entsyymien käyttö ei rajoitu ainoastaan 
oluen suodatuksen parantamiseen, vaan ent-
syymivalmisteita voidaan käyttää myös muihin 
tarkoituksiin panimoprosessissa. 1980-luvun 
alussa entsyymejä hyödynnettiin light- eli ke-
vytoluen valmistuksessa, jolloin glukoamylaa-
silla pilkottiin tärkkelys ja dekstriinit käymis-
kelpoisiksi sokereiksi. Näin oluesta poistettiin 
tyhjät hiilihydraatit ja kalorit, jolloin saatiin 
tuottettua kevytolutta. Myös muilla amylaa-
sientsyymeillä voidaan parantaa ja nopeuttaa 
mäskäystä. Proteaaseja käytettiin melko ylei-
sesti auttamaan oluen stabilointia pilkkomal-
la oluen proteiineja, mutta tuotteet olivat mel-
ko tehottomia. Viime aikoina on markkinoille 
tullut uusi proteaasi, joka pystyy valikoidusti 
pilkkomaan proteiineja niin tehokkaasti, et-
tä perinteinen erillinen stabilointiprosessi on 
muodostumassa tarpeettomaksi. 

Geenitekniikka – toistaiseksi  
toteutumaton visio käyttöönotossa
Tieto ja ymmärrys geeneistä ja niiden toimin-
nasta alkoi lisääntyä merkittävästi 1970-luvul-
ta lähtien ja innostus geenitekniikkaan kas-
voi nopeasti. Ymmärtämättä täysin geenien 
monimuotoisuutta, geenitekniikkaa tarjottiin 
ratkaisuksi mitä moninaisimpiin ongelmiin. 
VTT, osin panimolaboratorion rahoittamana, 
oli mukana geeneihin liittyvässä panimoalan 
tutkimustoiminnassa, jossa hiivaan pyrittiin 
siirtämään oluen valmistuksessa hyödyllisesti 
toimivia entsyymejä koodaavia geenejä muis-
ta mikro-organismeista. Tällöin hiiva olisi itse 
muodostanut prosessissa tarvittavat entsyymit, 
esimerkiksi beta-glukanaasi ja glukoamylaasi 
entsyymit. Nämä olisivat käymisen aikana ak-
tivoituneet ja toimineet aikaansaaden halutut 
muutokset. Ensimmäisenä tavoitteena oli kui-

tenkin varastokäymisen tekeminen tarpeetto-
maksi siirtämällä hiivaan alfa-asetolaktaasi 
entsyymi, joka olisi kypsyttänyt oluen jo pää-
käymisen aikana. Geenin siirto onnistui en-
simmäiseen hiivakantaan onnekkaasti ja pääs-
tiin haluttuun tulokseen, mutta menetelmän 
monistaminen ei enää onnistunutkaan. Vas-
taavasti onnistuttiin vähän myöhemmin siir-
tämään beta-glukaaneja tehokkaasti pilkkova 
beta-glukanaasi geeni ohraan- ensimmäisenä 
maailmassa. Kuitenkin samanaikainen kulutta-
jien vastustus geenimuuntelua kohtaan kasvoi 
niin, että geeniteknologialla ei nähty välitöntä 
tulevaisuutta kuluttajatuotteiden valmistuk-
sessa, joten teknologian sovellukset hyllytet-
tiin. Geenitekniikkaa ei kuitenkaan ole kuo-
pattu, sitä hyödynnetään jatkuvasti entsyymejä 
valmistavassa teollisuudessa, mistä on muun 
muassa saatavillla kaupallinen alfa-asetolak-
taasientsyymi oluen kypsymisen edistämisek-
si. Lisäksi geenitekniikka on osoittautunut 
verrattomaksi työkaluksi uusien diagnoosi- ja 
analyysimenetelmien kehittämisessä ja näiden 
sovelluksissa, jotka hyödyttävät myös panimo-
teollisuutta. 

Automaatio
Prosessiautomaatio oli 1960-luvulla pani-
moissa lähes tuntematon käsite. Toiminta 
oli pääosin käsin ohjattua pienehköjä kau-
ko-ohjattuja toimintoja lukuun ottamatta. 
Automaatio alkoi 1970-luvun alussa yleistyä. 
Automaation edut tunnistettiin melko sel-
västi, mutta toteutukseen siirtyminen ei ol-
lut aivan helppoa. Ensimmäiset automaati-
ojärjestelmät olivat ohjelmakoneluonteisia 
ratkaisuja, joissa ei tarvittu muita anturei-
ta kuin pintarajoja. Tästä on hyvä esimerkki 
Steineckerin HydroLenz-järjestelmä ketto-
huoneella. Joitakin pesukeskuksia automati-
soitiin erilaisilla kanavareikäkortteihin perus-
tuvilla ratkaisuilla, joissa oli vielä relelogiikka.  

Kuva 3. Beta-glukanaasi entsyymien vaikutus oluen suodatusprosessin paranemiseen.  
Eri entsyymivalmisteilla huikeat erot tehokkuudessa.
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Ensimmäinen tietokoneohjattu keittohuone 
otettiin käyttöön Holsten-Brauereissa Kielissä 
vuonna 1972. Se oli toteutettu isolla tietoko-
neella, mutta loi perustan tuleville plc-pohjai-
sille automaatiojärjestelmille.

Edellytyksenä automaation yleisemmälle 
käyttöönotolle oli instrumenttien kehittymi-
nen luotettavammalle tasolle. Hyvä esimerk-
ki instrumenttikehityksestä on virtausmittari. 
Ainoat vakaajan hyväksymät virtausmittarit 
olivat kiertomäntämittareita, joita oli mahdo-
tonta liittää täydellisesti automaatioon, koska 
mittarin sisällä oleva mäntä piti poistaa pe-
sun ajaksi. Suomessa heräsi 70-luvulla ajatus 
panimokirjanpidon automatisoinnista vir-
tausmittareiden avulla. Panimoteollisuuden 
sekä viranomaisten edustajat tekivät matkan 
Keski-Eurooppaan selvittämään mittareiden 
käyttöä panimoteollisuudessa. Tuon matkan 
jälkeen Suomessakin otettiin laajemmin käyt-
töön magneettiset volyymimittarit, jotka voi-
tiin pestä normaaleissa pesukierroissa. Lisäksi 
saatiin luotettavia ja hygieenisiä laitteita mm. 
johtokyvyn -, paineen-, pinnan- ja taiteker-
toimen mittaukseen. Myös on-line analytiik-
ka kehittyi ja siten mahdollistui esim. alkoho-
lin, hiilidioksidin ja uutepitoisuuden mittaus 
prosessissa.

Panimoteollisuudessa automaatiota kehitti-
vät laitevalmistajat, jotka automatisoivat omat 
laitteistonsa usein plc-pohjaisilla järjestelmillä. 
Säädöt toteutettiin yksikkösäätimillä. Tällöin 
voitiin ostaa ja asentaa isompia kokonaisuuk-
sia erillisillä automaatiojärjestelmillä, mutta 
näitä järjestelmiä ei liitetty mitenkään toisiin-
sa, joten ei voitu puhua kokonaisautomaatiosta. 
Kuitenkin näillä saatiin huomattavia etuja lä-
hinnä pesuissa, keittohuoneella, pastöroinnissa 
ja suodatuksessa. Ongelmana tuon ajan järjes-
telmissä oli se, että muutoksen tekoon tarvit-
tiin ohjelmointilaitetta, jolloin eri muutos- ja 
ongelmatilanteissa tarvittiin aina ammattilai-

nen tekemään muutoksia. Parametrointia ja re-
septikäsittelyjä oli vain vähän.

Suomessa oli muilla teollisuuden aloilla 
käytäntönä toimintapa, jossa laitetoimittaja 
toimittaa vain laitteet ja niiden toimintaku-
vaukset. Automaatiotoimittaja toimittaa sit-
ten automaation kokonaisuudessaan. Tällöin 
voitiin rakentaa isoja kokonaisuuksia, joissa 
eri järjestelmät keskustelivat keskenään, eikä 
tarvittu enää erillisiä järjestelmien keskinäisiä 
kättelyjä. Nämä integroidut automaatioratkai-
sut kehittyivät Suomessa 1980-luvun puolivä-
listä lähtien ja niitä otettiin käyttöön panimo- 
ja mallasteollisuudessa yleisesti 1990-luvulla. 
Järjestelmissä voitiin lausekielisellä ohjelmis-
tolla toteuttaa laajoja parametrointeja ja resep-
tikäsittelyjä, joten muutokset prosessissa voi-
tiin tehdä ruudulla ilman ohjelmointilaitteita. 
Järjestelmiin voitiin myös rakentaa laaja vir-
heilmoitusjärjestelmä, jolloin prosessioperaat-
torit pystyivät selvittämään useimmat ongel-
mat ilman sähköammattilaisten apua.

Panimot tekivät 80-luvun alussa yhdessä vi-
ranomaisten kanssa panimoiden ATK-pohjai-
sen kirjanpitojärjestelmän (PAVA), joka toteu-
tettiin viitetiedostoon peruvalla ohjelmistolla, 
koska tietokantoja ei tuolloin vielä ollut ylei-
sesti panimoissa. Tietojen syöttö järjestelmiin 
tapahtui manuaalisesti päätteeltä. Myöhem-
min 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa tehtiin 
edelleen yhteistyönä tuotannonohjauksen in-
formaatiojärjestelmän (TUOHI) kuvaus, josta 
panimot tekivät sitten omat tietokonepohjaiset 
järjestelmänsä.

 Näitä järjestelmiä voitiin sitten liittää pro-
sessiautomaatioon siten, että ajatus automaatti-
sesta valvonnasta voitiin toteuttaa 1990-luvulla. 
Järjestelmä luo erittäin hyvän pohjan tuotan-
non ja tuotteiden jäljitettävyyden serantaan.

Järjestelmien kehittyessä niihin on saatu jat-
kuvasti uusia ominaisuuksia, joilla on voitu pa-
rantaa käytettävyyttä. Ohjelmallisiin säätimiin 

on kehitetty optimointimalleja, jotka paranta-
vat säätöjä. Neuroverkoilla on voitu etsiä tren-
dejä prosessidatasta ja optimoida siten esimer-
kiksi käymisprosessia.

Pullotus
Panimoteollisuudessa oli käytössä yksi pullo-
tyyppi 1970-luvun alussa. Sulkimina oli aluk-
si käytössä Alka-repäisykapseli, josta vaih-
dettiin ylirepäistävään ns. takuukorkkiin. 
Kruunukorkki syrjäytti kuitenkin vuosikym-
menen jälkeen muut suljintyypit. Muovikoreja 
oli käytössä joka panimolla useita erilaisia. Sen 
aikaisen sanonnan mukaan aina, kun toimi-
tusjohtaja vaihtui, otettiin käyttöön uusi kori. 
Tämä vaikeutti tietenkin sekä koritäyttöä että 
lavausta. Korit vaihdettiin 80-luvun alussa yh-
tenäiskoriin panimoiden ja Alkon yhteistyönä. 
Tämän jälkeen pullotus olikin hyvin standar-
dia toimintaa, joten uusinvestoinnit olivat tek-
nisesti varsin helppoja, koska etiketti oli ainoa 
muuttuva tekijä täyttöprosessissa. Pullotusko-
neiden kapasiteettia kasvatettiin ja suurimmat 
täyttökoneet olivat kapasiteetiltaan 60 000 
pulloa/h. Olut oli joko pastöroimatonta tai se 
pastöroitiin suodatuksen jälkeen painetankeis-
sa. Mikrobiologisten ongelmien takia otettiin 
käyttöön täyttölinjakohtaisia levypastööreita 
ja membraanisuotimia, jotka eivät kuitenkaan 
yleistyneet, ja tuloksetkin olivat kyseenalaisia. 
Täyttökoneiden aseptiikkaa kehitettiin, koska 
mikrobiologiset kontaminaatiot lisääntyivät 
koneiden nopeuden kasvaessa. Tunnelipas-
tööreita ei kuitenkan asennettu, vaan luotet-
tiin hyvään hygieniaan täyttökoneilla ja koko 
pullotushallissa. Laatukehityksessä keskityttiin 
myös kokonaishappipitoisuuden alentamiseen 
täytössä. Laadullisesti saavutettiinkin 1980-lu-
vulla huomattava parannus oluen laatuun myös 
täytön osalta.

Tämä hyvin yksinkertainen tuotantorakenne 
kuitenkin rikkoutui 1990-luvun puolivälin jäl-

keen, kun Suomi liittyi EU:iin. Olutta ei enää 
valmistettu Alkon lukuun, ja panimot saivat it-
senäisesti päättää, miten olut pakattiin. Yhte-
näispullo säilyi, mutta sekundääripakkauksena 
olivat 6-packit ja ”mäyräkoirat”. Panimoiden 
yhteistyönä kehitettiin uusi kennolevy, joka tu-
li käyttöön kaikille panimoille. Kennolevyistä 
voitiin tehdä myös dolly-vaunuille neljännesla-
van kokoisia myyntiyksiköitä, jotka helpottivat 
myymälätyöskentelyä. Uudet pakkaukset yleis-
tyivät ja sinisten yhtenäiskorien merkitys alkoi 
vähentyä. Myös erikoispulloja otettiin vähäi-
sessä määrin käyttöön. Niistä eniten suosiota 
saavutti 1,0 litran pullo.

Suomessa oli kertakäyttövero kaikille pa-
nimo- ja virvoitusjuomateollisuuden tuotteil-
le, joten kertakäyttöpakkauksia tuotettiin vain 
vientiin. Tölkkiolut pakattiin 70-luvulla 3-osai-
seen ”pläkkipeltitölkkiin”. Vedetyt 2-osaiset te-
räs- ja alumiinitölkit syrjäyttivät ne kuitenkin 
80-luvun lopulla. Tölkkioluen osuus oli vain 
n.2 % olutvolyymista aina vuosituhannen lo-
pulle asti. Kertakäyttövero poistettiin ja Suo-
meen luotiin pantillinen palautusjärjestelmä 
2000-luvun alussa. Samalla tölkki valtasi no-
peasti suurimman osan vähittäiskaupan myyn-
nistä, mikä toi mukanaan myös varsin suuren 
ryhmäpakkausten määrän sekä erilaiset tölk-
kikoot. Tämä taas toi pakkauspäähän uusia 
laitteita sekä lisääntynyttä robotiikkaa ja au-
tomaatiota. Nopeimpien koneiden kapasiteetit 
kasvoivat aina 90 000 tölkkiin tunnissa. Myös 
tölkkitäytön aseptiikkaa kehitettiin yhteistyös-
sä VTT:n ja Panimolaboratorion kanssa. Vaik-
ka muualla maailmassa asennettiin tunnelipas-
tööreita tölkityslinjoille, Suomessa luotettiin 
aseptiseen täyttöön ja tunnelipastöörit tulivat 
käyttöön vasta noin 2010.

Irto-oluen myynti oli 1970-luvun alussa 
hyvin vähäistä. Olut pakattiin aluksi 19 litran 
virvoitusjuoma-astioihin. Ne eivät kuitenkaan 
olleet hygieenisesti kelvollisia oluen pakkaa-
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miseen ja aiheuttivat vaikeita mikrobiologi-
sia ongelmia. Ne korvattiinkin nopeasti 30- ja 
50-litran kegeillä, jotka voitiin pestä paremmin 
ja täyttää aseptisesti. Astiaoluen laatu parani-
kin nopeasti ja sen markkinaosuus nousi riva-
kasti. Kellaritankit (1000 l) otettiin käyttöön 
1980-luvulla. Laatuongelmat keskittyivät lä-
hinnä ravintoloiden anniskelulaitteisiin, joiden 
hygieniaa parannettiin yhteistyössä ravintoloi-
den kanssa.

Käyttöhyödykkeet
Jätevesilain voimaantulo 1970-luvun alku-
puoliskolla käynnisti useita vesisäästöihin 
liittyviä projekteja. Näitä projekteja olivat 
mm. paineilma- ja ammoniakkikompresso-
rien jäähdytysveden kierrätys, siivilöinnin 
loppuveden ja mäskin puristeveden talteenot-
to ja kierrätys sekä palauttavien pesukeskus-
ten käyttöönotto. Jätevesiprojekteihin saatiin 
edullisia lainoja, ja veden käyttö saatiinkin 
nopeasti puolitettua. Veden säästöä jatket-
tiin optimoimalla kaikkia pesuja panimossa. 
Pullotuslinjojen vesikäyttö aleni uusien pe-
sukoneiden myötä n. kolmanteen osaan ai-
kaisemmasta. Tölkkien käyttöönotto vähensi 
entisestään vesikäyttöä pullonpesun poisjään-
nin ansiosta. On kuitenkin huomattava, että 
pelkkä veden vähentäminen ei yksin alenta-
nut jätevesikustannuksia, koska maksu perus-
tui myös jäteveden sisältöön. BHK ja kiinto-
ainepitoisuus olivat suurimpia tekijöitä. Oli 
siis keskityttävä myös erilaisten oluttappioi-
den pienentämiseen, hiivojen ja piimaan tark-
kaan talteenottoon. Siivilöinnin lopetusveden 
kierrätyksellä oli erityisen suuri vaikutus nii-
den sisältämän kiintoaineen ja BHK:n vuoksi. 
Odotetut suuret kustannusnousut kuitenkin 
torjuttiin, mikä oli tietysti myös ympäristön 
kannalta hyvä asia.

Ensimmäinen energiakriisi ajoittui 1970-lu-
vun alkupuolelle, jolloin tietenkin pyrittiin 

energiasäästöihin. Keittohuoneissa asennettiin 
hönkälämmönvaihtimia, joilla keitossa haih-
tuvalla höyryllä lämmitettiin kuumaa vettä. 
Vierteen jäähdytyksessä levypakkoja suuren-
nettiin, jotta voitiin paremmin käyttää hy-
väksi kylmää vesijohtovettä. Koska Suomessa 
useimmat panimot valmistivat myös virvoi-
tusjuomia, voitiin kaikki syntynyt kuuma ve-
si hyödyntää täyttöhallin ja panimon pesuissa. 
Pastöörien regeneraatioastetta nostettiin yli 90 
%:iin. Pullonpesukoneissa säästettiin energiaa 
koneen sisäisellä kierrolla. Tietenkin huomio-
ta kiinnitettiin myös höyryvuotoihin jariittä-
viin eristyksiin.

Paineilman tuotanto on eräs eniten sähköä 
kuluttava prosessi panimossa. Kulutusta alen-
nettiin ohjaamalla automaattisesti paineilma-
kompressorit toimimaan aina optimaalisella 
käyttöalueella. Paineilman kulutusta vähen-
nettiin vaihtamalla paineilmasylintereitä ser-
vomoottoreihin. Suuria säästöjä voitiin saa-
vuttaa myös paineilman vuotomittauksilla. 
Jäähdytykseen käytettävää energiaa vähennet-
tiin optimoimalla jäähdytyskompressorejakin. 
Taajuusmuuntajakäyttöjä lisättiin kaikkial-
le, missä virtausta säädettiin säätöventtiileillä. 
Moottorien tyhjäkäyntejä vähennettiin linjo-
jen seisoessa. Ilmanvaihdon moottoreihin otet-
tiin käyttöön taajuusmuuntajia. Ilmanvaihtoja 
ohjattiin kosteusantureiden avulla ja ilman-
vaihtoa vähennttiin talvikaudella.

Panimon sivutuotteet otettiin entistä pa-
remmin käyttöön. Mäskin fraktiointia tut-
kittiin, mutta se ei vielä osoittautunut kan-
nattavaksi. Hiiva pyrittiin ottamaan edelleen 
paremmin talteen ja sitä pestiin ja konsent-
roitiin uutetappioiden vähentämiseksi. Hiivan 
ja mäskin kuivauksesta luovuttiin korkeiden 
energiakustannusten takia. 

Panimoiden kaatopaikkajätteen määrää vä-
hennettiin. Kaikki kierrätettävä materiaali otet-
tiin talteen entistä huolellisemmalla lajittelulla.

Kokonaisuutena automaattijärjestelmien 
avulla pystytään edelleen vähentämään käyt-
töhyödykkeiden kulutusta, kun lisätään osasto 
ja käyttökohtaisia mittalaitteita. Näin voidaan 
prosesseja monitoroida ja optimoida myös ku-
lutuksen kannalta.

Oluen laatu
Oluen laatu ja laadun varmentaminen on ollut 
keskeisenä teemana kaikissa oluen valmistus-
prosessien ja panimotekniikan kehittämistoi-
menpiteissä. Analyysitekniikoiden ja labora-
torioanalyysien merkitys on aivan keskeinen, 
jotta voidaan mitata olemassa olevaa tilannet-
ta ja muutoksia sekä arvioida niiden merki-
tystä. Oluen valmistuksessa ei riitä pelkästään 
analyysitulokset, vaan aistivaraisella arvioinnilla 
on edelleen ratkaiseva merkitys. Vähintään yhtä 
merkittävä asia on lisäksi se, miten kaikkia saa-
tuja analyysituloksia pystytään hyödyntämään. 
Tässä työssä PBL/VTT on ollut osaamisellaan 
keskeisessä asemassa ja yhteistyössä panimoyri-
tysten kanssa on analyysitekniikat ja tulosten 
soveltaminen siirretty käytännön toimintaan. 
Näin on pystytty siirtymään Alkon suorittamas-
ta yksinkertaisesta laadunvalvonnasta vähitellen 
laadun varmistamiseen ja siitä eteenpäin laadun 
kehittämiseen ja rakentamiseen käsittäen koko 
toimintaketjun raaka-aineista eri prosessiolo-
suhteisiin ja valmiisiin tuotteisiin ja ympäris-
tövaikutuksiin. Tuotteen matka raaka-aineesta 
kuluttajalle pystytään seuraamaan ja varmen-
tamaan. Viime kädessä tämä kaikki hyödyntää 
loppuasiakasta ja kuluttajaa, ja sitä kautta koko 
teollisuuden alaa ja sen tulevaisuutta.

Tähän on tultu
Suomalaisen panimoteollisuuden suuri mur-
ros alkoi 1960-luvulla ja jatkui käytännössä 
1990-luvun alkuun. Tuona aikana oluen kulutus 
ja tuotanto lähes 20 kertaistui, panimoiden lu-
kumäärä oli supistunut kouralliseen, uutta tek-

nologiaa oli hyödynnetty vanhoihin laitoksiin 
sekä panimoprosessien osalta että käyttöhyö-
dykkeissäkin. Vanhat panimot toimivat toimin-
takykynsä rajoilla. Lisäksi toimintaympäristö 
oli muuttumassa, panimoiden tuotevalikoima 
oli saanut lisävapauksia, pakkaukset olivat mo-
nipuolistuneet, ulkomaiset oluet ja toimijat oli-
vat tulossa kilpailemaan ja Alkon yksinvalta oli 
murenemassa tulevan EU-jäsenyyden myötä. 
Tästä alkoi käytännössä seuraava uudistumisen 
vaihe, jossa uusi ja koeteltu teknologia yhdis-
tettiin uusiin rakennettaviin panimoihin, jois-
sa myös hyödynnettiin täysimääräisesti instru-
mentoinnin ja automatiikan kehitystä niin 
panimoprosessiin kuin käyttöhyödykkeisiin. 
Ja näin rakennettiin seuraavien vuosien aika-
na muutama teknologialtaan ja toiminnaltaan 
edistyksellisimpiä panimoita, joiden tehokkuus 
oli kasvanut huimasti. (Taulukko 1)

ENTÄ SITTEN TULEVAISUUS –  
VISIOITA EDELLEEN

Suomalainen panimoteollisuus on tänä päivä-
nä teknologialtaan hyvässä iskussa, mutta se ei 
oikeuta missään nimessä laakereilla lepäämi-
seen. Kehitystä tapahtuu kaikilla rintamilla ja 
saavutetun kilpailukyvyn ylläpitäminen edel-
lyttää jatkuvaa uudistumista sekä toimintojen 
parantamista ja tehostamista. Kaikki kilpailijat 
kehittyvät ja uutta kilpailua syntyy. Asiakkaat 
ja kuluttajat ovat entistä vaativampia lähes kai-
kissa suhteissa: hinnassa, laadussa, toimitusno-
peudessa- ja varmuudessa, ympäristötehokku-
dessa, uusissa tuotteissa jne. Panimoiden omat 
brändit joutuvat kilpailemaan ulkomaisten se-
kä kaupan omien brandien kanssa ja pienpani-
mo brandit ovat maailman laajuisessa kasvus-
sa. Panimoteollisuuden haasteet jatkuvat, tosin 
erityypisinä kun aiemmin. Keskeisessä asemas-
sa ovat asiakkaat ja kuluttajat sekä toiminnan 
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tehokkuus ja kestävä kehitys - ei niinkään li-
säkapasiteetti lähes tyydytetyillä markkinoilla. 
Teollisuudella on kuitenkin vielä hyödyntä-
mättömiä ja uusia mahdollisuuksia käytettävä-
nään. Uusia mahdollisuuksia myös muodostuu 
koko ajan lisää, kunhan vain mahdollisuudet 
pystytään tunnistamaan ja hyödyntämään. 

Raaka-aineet
Raaka-aineet muodostavat erään osa-alueen, 
jossa on mahdollisuuksia niin teknologian pa-
rannuksiin kuin uusiin tuotteisiin. Panimo-
tuotteet ovat perinteisesti perustuneet ohran 
hyödyntämiseen niin mallastuksessa kuin pa-
nimotoiminnassa. Ohranjalostus on ensisijai-
sesti keskittynyt satotason parantamiseen ja 
varmentamiseen sekä uutetason kasvattami-
seen, muut laadulliset jalostustavoiteet ovat 
seuranneet tämän jälkeen. Oluen laatuun ja pa-

nimotoimintaan liityvät jalostustavoitteet ovat 
olleet vähäisiä. Aikaisemmin on toki jalostettu 
antosyanogeenivapaa ohra, jolla voidaan pa-
rantaa oluen stabiilisuutta ja säilyvyyttä, mutta 
sen menestys ei ole ollut kummoinen, koska 
sen viljelyhalukkuus ja kysyntä eivät ole olleet 
riittävät. 

Viime aikoina on kuitenkin perinteisillä ja-
lostusmenetelmillä kehitetty 0-lox ohra, jol-
la on saavutettu erinomainen maun säilyvyys 
ja lajikkeet ovat satotasoltaan kilpailukykyisiä 
perinteisten ohralajikkeiden kanssa. Tämän 
lisäksi on samanlaisilla perinteisillä menetel-
millä kehitetty 0-DMS ohra, jonka käytöllä 
voidaan vierteen keittovaihe jättää pois tai ai-
nakin merkittävästi lyhentää, ja jolla on suuri 
enrgiansäästöpotentiaali oluen maun parantu-
misen lisäksi. Nämä esimerkit osoittavat, että 
ohran jalostuksella voidaan muunnella ohran 

1960-1970 2000-

Malt use kg / hL ~20 <15

Brews no / line / d 4-6 >12

Brew volume hL 300-400 >1,000

Lautering h >4 <2

Wort gravity °P 12-13 18

Beer production time week 6-10 1-3

Water consumption L / L <20 ~3-5

Efficiency hL / FTEE / yr ~6,000 ~100,000

Filling line speed per h 20,000 120,000

Losses % ~10 <2

Taulukko 1. Panimotekniikan kehityksen vaikutus oluen valmistuksen 
toiminnan tehokkuuteen viimeisen 50 vuoden aikana.

laatuominaisuuksia, jotka vaikuttavat merkit-
tävästi panimotoimintaan ja toiminnan talo-
uteen sekä ennen kaikkea oluen laadullisiin 
ominaisuuksiin.

 Vastaavia jalostusmahdollisuuksia parantaa 
ohran laatuominaisuuksia tutkitaan parhaillaan 
lisää. Näitä ominaisuuksia voisivat olla esimr-
kiksi korkea/matala FAN eri käymistarkoi-
tuksiin sekä sameusproteiiniton ohra. Lisäksi 
selvitetään, miten näitä eri laatuominaisuuksia 
voidaan yhdistää ”superlajikkeiksi”. Ohranja-
lostuksen eräänä rajoitteena on kuitenkin ja-
lostuksen monimutkaisuus ja sen vaatima pitkä 
aikajänne teollisiin sovelluksiin. Geenitekno-
logia, mikä ohran osalta on vielä toteutumaton 
visio, saattaisi lyhentää aikajanaa, mutta edel-
lytyksenä pitää ehdottomasti olla kuluttajien 
asenteiden muutos GMO myönteiseksi. Haas-
teena on kuitenkin, vaikka onnistuneita gee-
nisiirtoja ohraan on jo toteutettu, ohran laaja 
ja monimutkainen genomi, jota ei vielä lähes 
tulkoonkaan kaikilta osian tunneta eikä hallita.

Uusia raaka-aineratkaisuja voisi olla myös 
ohran käyttö sellaisenaan oluen valmistukseen, 
jolloin ohitettaisiin koko mallastusprosessi ja 
sen aiheuttamat kustannus- ja ympäristövai-
kutukset. Entsyymiteknologia ohran käyttöön 
sellaisenaan on jo olemassa, mutta perinteiset 
asenteet asettavat vielä esteitä. Erilaisten oh-
rien käyttö voisi myös olla mahdolista, kuten 
esimerkiksi kuorettoman ohran käyttö. Kuo-
rien suojaava vaikutus ohran idätyksessä ei olisi 
esteenä, jos kuoretonta ohraa käyttää sellaise-
naan, eikä vierteen erotus muodosta ongelmaa 
sopivia apuaineita käyttäen. Lisäksi kuoret-
tomasta ohrasta saatava uutesaanto on kor-
keampi ilman kuoria, keittohuonekuormitusta 
voitaisiin lisätä eikä mäski sivutuotteita muo-
dostuisi. Erilaisten viljahybridien käyttö on lä-
hestymätön alue toistaiseksi ja sieltä mahdol-
lisesti saatavat hyödyt vaativat huomattavasti 
vielä lisätutkimusta.

Uudet raaka-ainemahdollisuudet saattavat 
muuttaa myös perinteisten mallastamojen toi-
minta-aluetta siten, että mallastamon toimin-
ta-alue muodostuu nykyistä laaja-alaisemmak-
si panimoiden erityyppisten raaka-aineiden 
toimittajaksi, alkaen perinteisestä maltaasta 
ulottuen pitkälle jalostetttuihin uutteisiin ja/
tai esiprosessoituihin raaka-aineisiin, mukaan 
lukien vierrekonsentraatit. Tämä edellyttää 
koko toimintaketjun ennakkoluulotonta uu-
delleen arviointia siitä, miten saavuttaa par-
haat tulokset niin toiminnallisesti, laadullisesti 
kuin taloudellisesti myös ympäristönäkökoh-
dat huomioiden ja välttäen tarpeettomat läm-
mitykset ja jäähdytykset,veden käsittelyt sekä 
kuljetukset. 

Vierteen valmistus
Kuten edellä kävi ilmi osalla uusia raaka-ainei-
ta saattaa olla myös selviä vaikutuksia tarvitta-
vaan panimoteknologiaan. Uusia teknologioita 
voidaan myös hakea perinteisen panimotekno-
logian lisäksi muiden teollisuusalojen käytän-
nöistä. Eräänä mahdollisuutena panimotoi-
minnan parantamiseksi voisi olla ultrahieno 
jauhatus, jolloin raaka-aineesta saatavaa uute-
pitoisuutta voisi nostaa. Suoran höyryn käyt-
tö vierteen lämmittämiseen ja keittoon olisi 
mahdollista, jolloin täsmälämmityksellä pys-
tyttäisiin nopeuttamaan prosessia ja säästä-
mään energiaa sekä voitaisiin välttyä nykyi-
sin muodostuvasta hukkaenergiasta. Vierteen 
erotus korkeammassa lämpötilassa ( ~100°C) 
nopeuttaisi prosessia ja saattaisi tehdä erillisen 
ruvan erotuksen tarpeettomaksi. Lisäksi se ly-
hentäisi tarvittavaa vierteen keittoaikaa ja eh-
kä mahdollistaisi oluen stabiloinnin jo vierteen 
valmistuksen aikana. Uusia erotustekniikoita, 
varsinkin jatkuvatoimisia, kuten nauhasuoti-
mia ja dynaamista crossflow suodatusta, on so-
vellettu muilla teollisuuden aloilla, jolloin jat-
kuva prosessointi mahdollistuisi helpommin.
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Vierteen humaloinnissa on viime aikoina 
esitelty erillinen humalan keitto humalan al-
fa-happojen isomeroinniksi, jolloin pystytään 
parantamaan humaloinnin tehokkuutta huo-
mattavasti. Vastaava hyöty voidaan saavuttaa 
käyttämällä esi-isomeroituja humalavalmistei-
ta, niin katkeroina kuin aromeina. Näitä voi-
daan täysimääräisesti hyödyntää rakennettaes-
sa olutbrändejä suodatuksessa tai sen jälkeen.

Uusilla raaka-aineilla ja uusilla prosessoin-
titekniikoilla on tulevaisuudessa mahdollisuus 
edelleen tehostaa ja nopeuttaa oluen valmis-
tusprosessia niin talouden kuin myös kestävän 
kehityksen kannalta. Osa uusista raaka-aineis-
ta on jo olemassa ja ne kehittyvät koko ajan. 
Uutta teknologiaa on jo hyödynnetty muil-
la teollisuuden aloilla ja osa saattaa olla uutta 
panimoteollisuudelle, haasteena ei ole pyörän 
keksiminen uudelleen vaan sen käyttö ja hyö-
dyntäminen.

Olutkäyminen ja oluen käsittely
Oluen käymistä on tutkittu varsin paljon se-
kä hiivan toiminnan ja käyttäytymisen ja oluen 
flavorin muodostumisen ymmärtämiseksi että 
itse käymisprosessin tehostamiseksi. Käymisen 
tehostamiseksi on selvitetty hiivan ominais-
käymiskyvyn nopeuttamista, erilaisten proses-
siolosuhteiden vaikutuksia, sokerien ja alkoho-
lin sietoa erittäin vahvoja vierteitä käytettäessä 
sekä hiivan ja sokerien kontaktin parantamista 
sekoittamalla ja suurilla hiivamäärillä samoin 
kuin jatkuvatoimisia käymismenetelmiä. Kes-
keinen haaste on yleensä ollut flavoriaineiden 
tasapainoinen muodostuminen. Toinen haaste 
on hiivan kasvun ja toiminnan hallinta; hiivan 
kasvu normaalikäytännössä kuluttaa noin 5 % 
käytettävästä sokerista, ja hiivasta noin 20-30% 
voidaan käyttää uudelleen seuraavassa käymi-
sessä, loppu hiivasta poistetaan sivutuotteena. 
Ääriprosessiolosuhteissa hiivan elävyys heikke-
nee ja hiivan uudelleenkäyttö vaikeutuu. Uudet 

raaka-aineet, uudet hiivat ja hiivanjalostus sekä 
muut mahdolliset uudet käymiseen tarkoitetut 
mikro-organismit yhdessä sopivan prosesstek-
niikan kanssa saattavat aikaansaada merkit-
täviä parannuksia hiivan kasvun ja flavoriai-
neiden hallintaan ja mahdollistaa tehostetun 
käymisprosessiin. 

Jatkuvatoimiset käymisprosessit saattavat 
olla toimiva ratkaisu haasteisiin; jatkuvatoimi-
nen oluen jälkikäymisprosessi on jo toteutettu 
ja ainakin yksi jatkuvatoiminen käymisprosessi 
on ollut teollisessa käytössä. Sopivalla proses-
silla ja raaka-ainekoostumuksella on mahdol-
lista saavuttaa vähäinen hiivan kasvu ja oikea 
flavori. 

On todennäköistä, että oluen kypsytys ja 
stabilointi on mahdollsta suorittaa viimeistään 
käymisen aikana hyödyntämälla joko raaka-ai-
neita, hiivan ominaisuuksia, entsymitekniikoita 
ja/tai prosessiolosuhteita, jolloin erillisiä pro-
sessivaiheita ei näihin tarvita. Suoraviivainen 
prosessointi hyödyntää jatkuvatoimista suoda-
tusta ja brändien rakentaminen alkaa suoda-
tuksen yhteydessä tai sen jälkeen.

Pakkaus
Oluen pakkaamisella ja pakkauksilla tulee ole-
maan entistä suurempi merkitys. Pakkaukset-
han muodostavat valmistajan ja brändin sekä 
asiakkaan ja kuluttajan välisen yhdyspinnan, 
mikä kommunikoi usealla eri tasolla, niin ra-
tionaalisesti kuin tunnetasolla. Näin pakkauk-
sen on muodostettava myös entistä selkeämpi 
asiakas- ja kuluttajakontakti.

Nykyiset pakkaukset, vaikka niiden mate-
riaalit ovat pääosin kierrätettäviä, ovat varsin 
resurssi- ja energiaintensiivisiä. On toden-
näköistä, että yhä suurempi osa pakkausma-
teriaaleista tulee olemaan uusiutuvista luon-
nonvaroista lähtöisiä ja hyödyntävät uutta 
teknologiaa, kuten esimerkiksi nano-tai kom-
posiittiteknologiaa, pakkauksissa tarvittavien 

ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Pakkausten 
valmistaminen saattaa muuttua on-line val-
mistukseksi, jolloin pakkaukset valmistuvat 
tuotteen kanssa samanaikaisesti. Pakkausten ja 
eri monipakkausten etiketöinti, painaminen ja 
kuviointi voidaan suorittaa pakkauslinjalla, ja 
samanaikaisesti voidaan tuottaa eri etikettejä 
ja kuvioita. Näin voidaan eriyttää myös asia-
kaskohtaiset tuotteet eri asiakkaille pakkaami-
sen aikana. Pakkaukset tulevat myös olemaan 
nykyistä interaktiivisempia, jolloin pakkaukset 
pystyvät kommunikoimaan asiakkaan ja kulut-
tajien kanssa mahdollistaen paremmat palvelut 
ja uusien kokemusten muodostumisen.

Automaatio ja käyttöhyödykkeet
Teknologioista tietotekniikka on kehittynyt 
ehkä voimakkaimmin viimeisen viidenkym-
menen vuoden aikana. 70-luvun alussa neljän 
laskutoimituksen taskulaskin oli harvinais-
ta, kallista herkkua. Tänä päivänä saa samalla 
suhteellisella hinnalla mobiililaitteen, missä on 
enemmän laskentatehoa ja muistia kuin mitä 
NASAlla oli käytettävissä ensimmäisen kuu-
lennon ohjaamiseen. Tätä teknologian kehitys-
tä on laajasti hyödynnetty myös panimoteolli-
sudessa, mutta sen parempaan hyväksikäyttöön 
on vielä laajat mahdollisuudet. Esimerkiksi 
älykkäiden instrumenttien ja toimilaitteiden 
sekä on-line analyysilaitteiden sovelluksia voi-
daan kehittää ja lisätä. Monitorointiin on tar-
jolla ilman virtalähdettä toimivia laitteita, jotka 
voivat lähettää mittaustuloksen suoraan digi-
taalisessa muodossa. Prosessien ja toimintojen 
malinnuksessa ja ohjauksessa on vielä paljon 
mahdollisuuksia. Tutkimus on luonut ja luo 
jatkuvasti lisää tietoa panimoprosesseissa ta-
pahtuvista ilmiöistä ja niiden taustoista. Pani-
moprosessin ja tuotannon monitorointi tuottaa 
jatkuvasti dataa tuotannon, prosessien ja pro-
sessiolosuhteiden sekä käyttöhyödykkeiden 
kulutuksen tilasta ja laadusta. Tätä tietomas-

saa voisi käyttää entistä suunnitelmallisemmin 
prosessien mallintamiseen ja näin hyödyntää 
kaikkea analyysi- ja prosessitietoa tuotannon 
entistä parempaan simulointiin ja ohjaamiseen. 
Tuotannon ja laadun ohjaamiseen kertynyttä 
tietoa on mahdollista yhdistää laajemmin myös 
koko toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. 
Käynnissä- ja kunnossapitoon voidaan esi-
merkiksi laitetoimittajien etämonitoroinnilla 
seurata tuotantolaitteiston tilaa ja ennakkoida 
tarvittavat huoltotoimet optimaalisella tavalla. 

Käyttöhyödykkeisiin ja niiden kulutukseen 
voidaan pitkälle soveltaa samaa toimintatapaa 
ja näin ohjata ja minimoida käyttöhyödykkei-
den ja resurssien kulutusta. Uudet uusiutuvat 
energiamuodot tulevat kattamaan yhä suurem-
man osan energiankulutuksesta ja tavoitteena 
tulee olemaan uusiutuvaan energiaan perustu-
va ja päästöneutraali tuotanto. Veden kierrätys 
lisääntyy ja kulutus vähenee.Varsinkin jatku-
vatoimisessa tuotannossa pesujen osuus piene-
nee. Yleisenä tavoitteena on mahdollisimman 
suuri materiaalin kierrätys ja hyötykäyttö sekä 
kaatopaikkajätteetön toiminta.

Myös panimossa muodostuvien sivutuottei-
den muodostumista voidaan minimoida raa-
ka-aine - ja prosessointiratkaisuilla. Sivutuot-
teiden hyödyntämistä voidaan tehostaa joko 
eristämällä niistä arvokkaimpia ainesosia, ku-
ten proteiineja, lignaaneja, beta-glukaania ja 
mannaania jne., tai hyödyntämällä niitä ener-
giatuotannossa. 

YHTEENVETO

Panimotekniikan kehityksessä on tapahtunut 
paljon. Perinteisestä käsiteollisuudesta, joka 
pitkälle perustui yrityksen ja erehdyksen kautta 
opittuun käytännön toimintaan ymmärtämättä 
ilmiöiden todellista taustaa, on kehittynyt tie-
teeseen pitkälle tukeutuva teollisuus, joka myös 
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hyödyntää prosessi- ja tietotekniikan saavutuk-
sia. Tänä päivänä osa pienpanimoistakin toi-
mii jo tietokoneohjattujen prosessien varassa. 
Suomalainen panimotekniikka on teknisesti 
hyvässä kunnossa, laitokset ja laitteet edusta-
vat hyvää kansainvälistä tasoa, joten lähitule-
vaisuudessa keskeinen tavoite lienee olemas-
sa olevan tekniikan mahdollisimman tehokas 
käyttö ja hyödyntäminen. Panimotekniikas-
sakin on vielä paljon hyödyntämispotentiaalia 
niin prosessitekniikassa kuin myös erityisesti 
tietotekniikan soveltamisessa. Nämä teollisuu-
den alat ovat kehittyneet ja kehittyvät nopeas-
ti hyvin laajalla rintamalla ja panimoteollisuus 
aika staattisena toimialana ei ole tämän kehi-
tyksen kärkialueita. Näin ollen muiden toi-
mialojen toiminta ja käytännöt voivat tarjota 
mahdollisuuksia ja sovelluksia myös panimo-
teollisuudelle ja panimotekniikan kehitykselle 
Suomessa. Suuri osa uusista teknologioista on 
jo olemassa ja haasteena on näiden soveltami-

nen panimotoimialalle. Uudet suuret, itse pa-
nimoteknologiaan liittyvät kehitysharppauk-
set tapahtuvat todennäköisesti kehittyvissä 
olutmaissa, jossa uuden ja vielä kilpailukykyi-
semmän kapasiteetin tarve on suuri ja joissa ra-
joitukset ja esteet uuden teknologian sovelta-
miselle ovat pienet.

Tieteen aikaansaama tiedon kasvu on jat-
kuvasti kiihtynyt. Haasteena on, miten löytää 
ja saada hyödynnetyksi asianmukainen tieto 
palvelemaan panimotekniikan ja panimotoi-
minnan kehitystä. Yhteistyö tiedon tuottaji-
en ja tiedon soveltajien kanssa laaja-alaisesti 
ja ennakkoluulottamasti antaa todennäköises-
ti parhaat mahdollisuudet hyödyntää tietoa ja 
viedä kehitystä eteenpäin. Suomalaisella pani-
moteollisuudella on pitkät perinteet yhteistyön 
hyödyntämisessä eri muodoissa ja on todennä-
köistä, että panimotekniikan kehitys edelleen 
jatkuu monilla rintamilla. Tietotekniikan ja 
uusien teknologioiden hyödyntäminen pani-

1960-1970 2000- 2030-2040

Barley use kg / hL ~25 15-25 10-15

Brews no / line / d 4-6 >12 16-

Brew volume hL 300-400 >1,000 500-1,000 /h

Wort boiling min >90 60 ~10-

Wort gravity °P 12-13 <18 >20

Beer production time d 40-70 10-30 3-5

Water consumption hl / hl <20 3-5 1-2

Brewing eff. (incl. lab) FTEE / Mhl 60 20 5-10

Losses % ~10 <2 <1

Taulukko 2. Arvio panimotekniikan kehityksen vaikutuksista  
toiminnan tehokkuuteen tulevina vuosina.

moprosessissa sekä resurssien parempi käyttö 
mahdollistavat entistä tehokkaamman ja laa-
dukkaamman toiminan riippumatta siitä, onko 
kyseessä olemassa oleva vai uusi toiminta. 

Teknologian vaikutuksista tulevan panimo-
toiminnan kehitykseen voidaan tehdä erilaisia 
arvioita, ohessa on kirjoittajien ”best questima-
te” siitä, mihin suuntaan kehitys kulkee ja mitä 
tapahtuman tulee joskus tulevaisuudessa – en-
nemmin tai myöhemmin. (Taulukko 2)

TIIVISTELMÄ

Suomalainen panimoteollisuus oli 1960-luvul-
la erittäin perinteellistä jopa vanhoillista pitki-
ne valmistusaikoineen ja vanhoine laitteineen. 
Oluen kulutus kasvoi voimakkaasti 1960-lu-
vulta alkaen ja runsaan kymmenen vuoden ai-
kana kulutus kymmenkertaistui. Suomalaisella 
panimoteollisuudella oli valtaisa haaste vasta-
ta kulutuksen kysyntään laadukkaalla oluella.
Tilanne käynnisti voimakkaan panimotek-
nologian kehittymisen, jolla lisäkapasiteettia 
haettiin mahdollisimman pienillä investoin-
neilla olemassa oleviin panimoihin. 1970- ja 
1980-luku olivat voimakasta panimotekno-
logian kehitystä, mitä edesauttoi oluen kulu-
tuksen kaksinkertaistuminen ja panimoiden 
lukumäärän puolittuminen samana aikana. 
Suomalainen panimoteknologia oli varsin ke-
hittynyttä hyödyntäen mm. useita uusia raa-
ka-aineita, yksitankki- ja vahvavierrekäymisiä, 
lämminvarastointia jne. jo hyvin aikaisessa vai-
heessa. Kahden uuden, teknologialtaan erin-
omaisen panimon valmistuminen seuraavan 
kymmenen vuoden aikana täydensi suoma-
laisen panimotekniikan kehityksen johtavaksi 
useilla tehokkuuden mittareilla. Panimoteol-
lisuuden kehitys kuitenkin jatkuu ja tehosta-
mismahdollisuuksia on niin tutkimustiedon ja 
prosesstekniikan kuin erityisesti tietoteknii-

kan hyödyntämisessä. Uusia teknologioita on 
jo olemassa. On oletettavaa, että panimopro-
sessi nopeutuu, tarvitsee vähemmän resursseja 
ja energiaa, ja ottaa kestävän kehityksen sekä 
asiakas ja kuluttajatarpeet entistä paremmin 
huomioon. 

ABSTRACT

The Finnish brewing industry was most tra-
ditional and even old fashioned in the 1960`s, 
with long production processes and worn-out 
equipments. Beer consumption started, how-
ever, to grow strongly in the -60`s and doubled 
during the next ten years. The Finnish brew-
ing industry had a huge challenge to meet the 
increased need with good quality beer. The sit-
uation triggered strong development of brew-
ing technology to find solutions to increase the 
brewing capacity with smallest possible invest-
ments into the existing breweries. The brew-
ing technology developed strongly during 
1970´s and 1980`s and at the same time the 
beer consumption doubled and the number of 
breweries was halved. The Finnish breweries 
used quite advanced technology in very ear-
ly days with various new raw materials, high 
gravity brewing, one-tank fermentation, and 
warm maturation and so on. During the next 
ten years two new breweries were constructed 
using the latest technology available, and the 
Finnish breweries were leading in the efficien-
cy measured with several parameters. The de-
velopment of brewing industry will continue 
by exploiting the research results, applying new 
process technologies and IC technologies in 
broad sense and a lot of these technologies do 
exist already today. It is obvious that the brew-
ing process will be faster, using less resources 
and energy, be more sustainable and will prior-
itize the customer and consumer needs. 
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Jo 1970-luvulta lähtien on kliinisiin labora-
torioihin kehitetty ja valmistettu automaat-
tisia analysaattoreita. Aluksi automatiikka 
tarkoitti automaattista näyte- ja reagenssian-
nostelua, sekoitusta ja mittausta. Myöhem-
min elektroniikan ja tietokoneiden kehityk-
sen myötä tuli mukaan tulosten automaattinen 
käsittely. Thermo Fisher Scientific Oy:llä on 
pitkät perinteet valmistaa täysautomaattisia 
fotometrisiä analysaattoreita. Vuonna 2011 
lanseerasimme Gallery™ Plus Beermas-
ter-systeemin, jossa on erityisesti huomioi-
tu olutlaboratorioissa käytettäviä menetelmiä 
ja kehitetty niistä automaattisia sovelluk-
sia. Lisäksi Thermo Fisher on maailmanlaa-
juisena yrityksenä ollut olutlaboratorioissa 
mukana mm. HPLC, NIR ja ionikromato-
grafian laitteilla. Olemme myös myyneet ky-
vettikäyttöisiä fotometrejä sekä Multiskan  
-kuoppalevylaitteita. 

Uuden sukupolven laitteet ovat ominaisuuk-
siltaan alkuperäistä kliinisen kemian käyttö-
tarkoitusta paljon laajempia. Jo 1980-luvun 
puolessa välissä ensimmäiset kliinisen kemian 
analysaattorit vietiin viini- ja vesianalytiikan 
laboratorioihin helpottamaan esimerkiksi syk-
syn sadonkorjuuaikana tapahtuvaa prosessin 
ja raaka-aineen laadunvarmistusta. Samoihin 
aikoihin alkoi kasvaa myös teollisuusentsyy-
mien kysyntä. Kliinisen kemian laboratorioille 
suunniteltu laite toi ympäristö-, teollisuus- tai 
elintarvikelaboratorioon uudenlaista automa-

tiikkaa ja laatua, johon jäljitettävyys antoi li-
säarvoa. Osattiin arvostaa systeemiajattelua, 
jossa valmistaja otti vastuun laitteesta, ohjel-
mistosta ja menetelmistä toimittamalla sys-
teemireagenssit. Samalla mahdollisuus saada 
muut laboratorion omat menetelmät samaan 
laitteeseen herätti kiinnostusta.

 Vuonna 2005 Thermo Fisher Scientific 
lanseerasi ensimmäisen elintarvike- ja ent-
syymianalytiikkaan suunnatun fotometrisen 
Arena-laitemallin, jossa oli huomioitu ensyy-
mivalmistajien toive analysoida entsyymiaktii-
visuuksia, joiden optimilämpötila voi olla jopa 
60°C. Tänä päivänä Arena-laitteita on asen-
nettu satoja, ja suurin osa niistä on edelleen 
rutiinikäytössä entsyymivalmistajilla, viinila-
boratorioissa sekä mm. laboratorioissa, jotka 
suorittavat laadunvalvontaa mehuille. Samaa 
sukupolvea olevat Aquakem-laitteet on suun-
nattu vesi -ja ympäristöanalytiikkaa tekeviin 
laboratorioihin ympäri maailmaa. 

Gallery Plus Beermaster
Gallery Plus Beermaster on uuden sukupolven 
pöytämallinen kompakti analysaattori, jossa 
on huomioitu käyttövarmuus ja helppokäyt-
töisyys. Yli 30:n olut- ja mallasanalytiikkaan 
suunnatun systeemimenetelmän lisäksi lait-
teeseen voi lisätä vesianalytiikassa käytettäviä 
menetelmiä sekä luoda omia, esimerkiksi ent-
syymiaktiivisuusmittauksia, joissa todennetaan 
valmistajan ilmoittamat aktiivisuudet. 

Annu Suoniemi-Kähärä & Päivi Väänänen, Thermo Fisher Scientific Oy

SPMY:N LUENTOPÄIVÄN ESITYKSIÄ 25.10.2013

Automaattinen analytiikka oluen laadunvalvonnassa

Bitterness/ Katkeroaineiden määritys
Bitterness-mittaus Gallery Plus Beermas-
ter-laitteessa perustuu iso-alfahappojen si-
toutumiseen laitteeseen suunnitellun kiin-
teäfaasiuuttokolonnin pintaan. Näytteen pH 
alennetaan automaattisella happolisäyksellä, 
näyte ajetaan kolonniin, pestään, eluoidaan se-
kä mitataan 275 nm:n aallonpituudella. Yhden 
näytteen mittaamiseen kuluu n. 7 minuuttia. 
Menetelmä korreloi kohtalaisesti iso-oktaa-
niuuton kanssa, mutta pelkistettyjä iso-alfa-
happoja mitattaessa kannattaa käyttää saman-
tyyppisiä näytteitä kalibroimiseen. Menetelmä 
tuo laboratorioon ympäristöystävällisyyttä, sillä 
iso-oktaania ei rutiinimittauksissa tarvita.

SO2 totaali määritys
Samasta näytteestä, josta on tehty katkeroai-
neiden mittaus, voidaan samaan aikaan ana-
lysoida rikkidioksidin määrä. Menetelmä 
perustuu DTNB-reagenssiin, joka reagoi rik-
kidioksidin kanssa ja muodostaa kvantitatiivi-
sesti mitattavan väriliuoksen 405 nm:n aallon-
pituudella. Olutmenetelmä toimii näytteillä, 
joiden rikkipitoisuus on 2-50 mg/l. Toinen 
menetelmä on kehitetty käytettäväksi esimer-
kiksi siidereille tai viineille, joiden rikkipitoi-
suus on 20-300 mg/l. Menetelmä korreloi hy-
vin EBC 9.25.3 menetelmän kanssa. 

Betaglukaani
Gallery Plus Beermaster-laitteella voi analy-
soida beetaglukaania useilla eri menetelmillä. 
Laitteen tietokannassa on systeemiapplikaa-
tiona menetelmä, joka on erityisesti kehitetty 
tähän laitteeseen. Menetelmä on patentoitu, ja 
se korreloi erinomaisesti Calcofluor-mittaus-
ten tuloksiin. Etuja ovat nopeus ja hyvä tois-
tettavuus. Menetelmä on lineaarinen näytteille, 
joiden pitoisuus on 15-500 mg/l. Beta-Glucan 
(High MW) -menetelmä on esitelty Meba-
kissa vuonna 2012. Se soveltuu erilaisille näy-
tetyypeille, ja testiä voi käyttää helposti myös 
ilman laboratorioautomaatiota. 

FAN analyysi NOPA-menetelmällä
Viinianalytiikassa vapaan aminotypen mit-
taaminen tehdään tyypillisesti NOPA-rea-
genssilla. Menetelmässä OPA (o-phthaldial-
dehyde) ja NAC (N-acetyl cysteine) reagoivat 
alfa-aminoryhmän kanssa muodostaen 340 



44 Mallas ja Olut 1/2014 Mallas ja Olut 1/2014 45

nm:ssa mitattavan lopputuotteen. Menetelmä 
ei mittaa ammonium-ioneja, kuten FAN (free 
aminonitrogen) -testi. Ammonia voidaan tar-
vittaessa määrittää systeemitestillä ja lisätä tu-
lokseen laskennallisesti. Menetelmävertailum-
me mukaan tähän ei ole käytännössä tarvetta, 
ja esimerkiksi oluella saamme EBC referens-
simenetelmään verrattuna 88-114 % saantoja. 

Menetelmä on nopea, ja se korreloi testitu-
losten mukaan FAN mittausten kanssa. Me-
netelmän haasteena on uudelleenkalibroinnin 
tarve päivän sisällä. Tämä voidaan kuitenkin 
toteuttaa käyttämällä laitteen ominaisuutta, 
jossa laadunvalvontanäyte voidaan analysoida 
automaattisesti esimerkiksi joka 10. näytteen 
jälkeen, ja suunnitelluilla hyväksymiskriteereil-
lä rutiinikäyttäjä voi huomata uudelleenkalib-
roinnin tarpeen. 

Muut parametrit
Gallery Plus Beermasterilla voidaan automaat-
tisesti mitata mm. oluen väriä, sokereita, pH:-
ta, asetaldehydiä sekä happoja. Nopeimmillaan 
laite voi mitata 350 fotometristä testitulosta 
tunnissa. 

Yhteenveto
Kliinisiin laboratorioihin suunniteltujen auto-
maattisten analysaattoreiden myötä tullut tie-
totaito on siirretty viini- ja vesianalytiikkaan 
sekä myös aivan äskettäin olut- ja mallasana-
lytiikkaan. Vuonna 2011 lanseerattu Thermo 
Scientific™ Gallery™ Plus Beermaster on uu-
den sukupolven pöytämallinen kompakti ana-
lysaattori, jossa on huomioitu käyttövarmuus 
ja helppokäyttöisyys. Yli 30:n olut- ja mallasa-
nalytiikkaan suunnatun systeemimenetelmän 
lisäksi laitteeseen voi lisätä vesianalytiikassa 
käytettäviä menetelmiä sekä luoda omia, esi-
merkiksi entsyymiaktiivisuusmittauksia, joissa 
todennetaan valmistajan ilmoittamat aktiivi-
suudet. Gallery Plus Beermasterilla voidaan 

automaattisesti mitata samasta näytteestä mm. 
katkeroaineita, SO2:ta, betaglukaania, vapaa-
ta aminotyppeä, oluen väriä, sokereita, pH:ta, 
asetaldehydiä sekä happoja. Nopeimmillaan 
laite voi mitata 350 fotometristä testitulos-
ta tunnissa. Bitterness-mittaus Gallery Plus 
Beermaster-laitteessa perustuu iso-alfahappo-
jen sitoutumiseen laitteen kiinteäfaasiuutto-
kolonnin pintaan. Yhden näytteen mittaami-
seen kuluu n. 7 minuuttia. Menetelmä korreloi 
kohtalaisesti iso-oktaaniuuton kanssa, ja on 
oktaaniuuttoa ympäristöystävällisempi.

Summary In English
The know-how of designing and manufactur-
ing automated analyzers for clinical laborato-
ries has been migrated to wine and water mea-
surements and just lately also to beer and wort 
testing. Thermo Scientific™ Gallery™ Plus 
Beermaster, during the year 2011 launched 
new generation analyzer, is a bench-top com-
pact system which is reliable and user-friendly. 
In addition of over 30 beer and wort system 
tests, the analyzer can measure water tests and 
several other user-defined tests, like enzyme 
activity measurements in order to define ac-
tivities declared by manufactures. Gallery Plus 
Beermaster can simultaneously measure from 
the same sample e.g. bitterness, SO2, beta-glu-
can, free amino nitrogen, beer color, sugars, 
pH, acetaldehyde and acids. The maximum ca-
pacity for the analyzer is 350 photometric tests 
per hour. The bitterness test in the Gallery Plus 
Beermaster is based on binding iso-alfa acids 
onto the surface of the solid phase extraction 
column. Column is integrated into the photo-
metric analyzer. One bitterness measurement 
takes about 7 minutes. The method correlates 
fairly well with the iso-octane extraction 
method and is more environmental friendly 
than that.

Avointa kommunikointia tukevien älykkäiden 
langattomien antureiden ennustetaan tulevai-
suudessa olevan enenevässä määrin osana tuo-
tantoprosessien kenttäautomaatiota. Itseorga-
nisoituvia langattomia kenttäinstrumentoinnin 
verkkoja hyödynnetään tällä hetkellä enem-
mänkin vain liikkuvien, etäällä ja hankalam-
min saavutettavien mittauskohteiden, sekä 
joustavasti vaihdettavienkin mittauspisteiden 
rakentamisessa, joissa jatkuva reaaliaikainen 
tiedonsiirto prosessinohjauksen tarpeisiin ei 
ole ensisijaisena vaatimuksena. Langattomien 
järjestelmien energiansyötön haasteet ovat 
osaltaan rajoittaneet jatkuvatoimisen reaaliai-
kaisen (lähetyssyklinä käsitetään yleensä muu-
tamaa ms) tiedon tuottamista lähetystehol-
taan pienempienkin ja lyhyemmän kantaman 
omaavissa PAN (Private Area Network) UHF 
ja SHF taajuusalueiden ISM verkoissa. 

Perinteiset kenttälaitteet koostuvat kuvan 
1. mukaisesti anturiosasta (joka muodostaa 
esimerkiksi lämpötilaa tai painetta mittaavan 
primäärisen mittauspiirin) sekä mittausläheti-
nosasta (jossa anturiosan usein hyvin matala-
tasoisesta signaloinnista toteutetaan nykyisissä 
kenttälaitteissa pitkälle jalostettua mittaustie-
don käsittelyä ja muokkausta ohjausjärjestel-
mään siirrettävään muotoon). Kehittyneimmät 
anturit (esimerkiksi analyysilaitteiden pH/Re-
dox, johtokyky ja liuenneen hapen Memosens® 
-anturit) sisältävät lisäksi: lähettimen kehitty-
neen anturiliitännän sähkömagneettisessa lähi-
kentässä toimivaa langatonta tiedon- ja ener-
giansiirron toteuttavaa elektroniikkaa (esim. 
FPGA-piirin; Field Programmable Gate Ar-
ray), muistia sekä lähetinyksikölle mittausten 
raakadataa ilman galvaanista kontaktia tuotta-
vat virta- ja tiedonsiirtopiirit.

Älykkäät instrumenttiratkaisut tulevaisuuden  
tuotantoprosesseissa

Jouni Pohjola, Metso Endress+Hauser Oy

Kuva 1
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Kuva 2

Langattomiin kenttälaitteisiin tulee luon-
nollisesti liittää myös lähetin-vastaanotin, joi-
den erikoisrakenteisilla paristoilla on mah-
dollista syöttää ’loop powered’ 2-w (2-johdin) 
kenttälaitteenkin tarvitsema käyttöenergia 
melko harvalla (n.2-10 lähetettä/min) mittaus-
tiedon lähetyssyklillä, esimerkiksi UMTS-mo-
biilidataverkossa useita vuosia ilman pariston 
vaihtoja. Haasteina prosessimittausten ’lan-
gattomalle energiansyötölle’ ovat yleisemmin 
olleet erilaisten primääristen anturipiirien 
mittausperiaatteiden tarvitsema suuri ener-
giamäärä silloin, kun anturi-elementtiä liiku-
tellaan (esim. virtaus- tai pintarajamittaukset), 
tai mittausperiaate sisältää eri taajuusalueiden 
lähetteitä (esim. pinnankorkeuden mittaukset). 
Toimilaitteet tarvitsevat toimiakseen enem-
mänkin apuenergiaa, esimerkiksi pneumatiik-
kaa venttiilitoimilaiteyhdistelmässä. ’Smart’ 
venttiiliasennoitin on kuitenkin liitettävissä 

langattomaan verkkoon muiden 2-w kenttä-
laitteiden tapaan. Kuvassa 2. on esitetty lan-
gattoman teollisuusautomaatioverkon paikal-
lista arkkitehtuuria.

Tämän hetken langattomat anturinoodit 
(yleisemmin turvallisuus-, kunnonvalvonta- tai 
’smart house’ sovelluksissa) voivat mitata mm. 
lämpötilaa, ilmankosteutta, valoa, painetta, lii-
kettä ja tärinää. Pariston sijaan anturinoodit 
pystyvät usein keräämään tarvitsemansa ener-
gian ympäristöstä esimerkiksi kondensaatto-
riin. Lähetetty tieto on usein on/off -tietoa tai 
digitaalista (enemmänkin tietosisältöä omaa-
vaa) hajaspektritekniikalla toteutettua purske-
lähetettä. 

Kenttäautomaatiolaitteiden tullessa ene-
nevästi Ethernet-liitännäiseksi, tulee niiden 
hallinta suoraan Web-selaimella toteutetta-
vaksi ilman erillisiä käyttöliittymäsovelluksia. 
Tuotannon sujuvuuden varmistavan kunnos-

HENKILÖUUTISIA

sapidon näkymässä automaation haasteena 
on edelleenkin ollut eri instrumenttien, kuten 
venttiilien ja kenttälaitteiden tuottaman kun-
nonvalvontatiedon siirtäminen informaatiojär-
jestelmiin osana prosessin suorituskyvyn seu-
rantaa ja optimointia. 

Prosessien tuotanto- ja energiatehokkuus 
sekä raaka-aineiden kulutuksen vähentäminen 
asettavat kasvavia vaatimuksia myös proses-
sianturien mittaustarkkuudelle ja -toistetta-
vuudelle. 

Tarkat ja tietoa tuottavat prosessimittaukset 
ovat merkittävässä asemassa tuotantoproses-
sien raaka-aineiden kulutuksen, toimitusketjun 
sekä niiden varastoimisen optimoinnissa. Tuo-
tannon kenttäautomaation tuottamaa tietoa 

integroidaan enenevästi tuotannonohjauksen 
ja taloushallinnon ERP-järjestelmiin. Laittei-
den lokaali ja globaali hallinta on tänä päivä-
näkin verkottumisen tuomia kiistattomia etuja. 
Konfigurointi, käyttöönotto ja kunnonvalvon-
ta voidaan suorittaa mistä tahansa. Kuten di-
gitaalisessa väylätekniikassakin, koko verkottu-
neeseen langattomaan automaatiokenttään on 
tarjolla lokaali ja globaali ’Service Access point’ 
HMI- liityntä. Edellytyksenä tietenkin on tie-
toturvallinen, tarvittaessa 24/7 ylläpidetty ja 
valvottu tietoliikenneyhteys, jonka alustana 
lähes poikkeuksetta toimii Internet erilaisten 
pilvipalvelujen mukanaan tuomin mahdolli-
suuksin (esimerkiksi laitosten elinkaaren- ja 
asennuskannan hallinta).

Suomen Panimomestariyhdistys ja Mallas & Olut -lehti  
onnittelevat syntymäpäiväsankareita!

Nils Simberg 90 vuotta 
11.12.2013

Juhani Olkku 70 vuotta 
25.1.2014

Carl Braskén 90 vuotta 
18.3.2014
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Rolf Andersson 80 år 7.12.2013

Rolf föddes i Gällivare 1933 och tog sin Civil-
ingenjör examen på Chalmers i Göteborg. Efter 
många år inom den tyngre industrin insåg han 
att det var i bryggeriindustrin som hans framtid 
låg. Han började på det då nybyggda Bromma 
Bryggeriet som anläggningschef. Rolf hann va-
ra med om att starta Pripptech och var produk-
tionschef fram till 1986 då han tillträdde som 
VD på AB Returpack där han arbetade fram till 
sin pensionering. Den Svenska Bryggmästare 
Föreningen har legat Rolf varmt om hjärtat och 
han tillträdde som en mycket uppskattad ordfö-
rande i april 2000 på Södertuna slott. Efter sin 
pensionering har Rolf kunnat koncentrera sig 
på sina vänner i Senior Can-klubb, barnbarnen 
och sitt stora konstintresse. 

Intresset för konst fanns redan i unga år. Det 
utvecklades när han genom sina anställningar 
fick tillfälle att resa mycket och ta del av oli-
ka kulturer och se mycket konst, måla fick han 
göra på fritiden. Men han har också deltagit 
i olika konstutbildningar, till exempel Gerles-
borgsskolans kvällskurser i Stockholm där Pe-
ter Dahl var en av hans lärare.

Rolf har även ställt ut i olika sammanhang, 
först som ung i Gällivare och sedan bland 
Norrbottens konstnärer i Luleå. Han har varit 
representerad ett flertal gånger på Liljevalchs 
Vårsalongen och hade en separatutställning på 
Galleri 17 i Stockholm 2002.

Efter att ha varit sommar-Ölänning i 20 år 
ställde han ut första gången på Borgholm som-
maren 2009.

Sin högtidsdag firade Rolf i kretsen av sin 
familj i Paris. Vi hoppas att Din högtidsdag 
var fylld av många skummande bägare med or-
dentligt humlad öl men i vinets huvudstad blev 
det nog några glas Champagne också. Vi önskar 
Dig fortsatt många aktiva år.

Nils-Erik Hansson

Markku Loisa 70 vuotta 6.1.2014

Markku Loisa täytti loppiaisena 70 vuotta. Mark-
ku syntyi Kangasniemellä ja kävi koulunsa Kou-
volassa. Hän aloitti opintonsa teknillisessä kor-
keakoulussa kemian osastolla syksyllä 1963. Olin 
Markun kurssitoveri. Korkeakouluun perustettiin 
biotekniikan opintolinja 1965. Linjaa markkinoin-
tiin pehmeän teknologian linjana ja kurssimme 
kahdeksasta tytöstä seitsemän valitsi tämän linjan, 
vain yksi pojista uskoi pehmeään teollisuuteen. 
Hän oli Markku Loisa. Diplomityönsä Markku 
teki VTT:n biotekniikan laboratoriossa ja val-
mistumisen jälkeen hänet palkattiin VTT:een 
tutkijaksi. Markku tutki mm. oluen kolloidista 
stabiilisuutta. Yhdessä Markun kanssa selvitim-
me maltaan proteiinipitoisuuden merkitystä olu-
en laadun kannalta. Makeampi elämä kuitenkin 

houkutteli Markkua ja tutkimuksen loppuraport-
ti jäi minun kirjoitettavakseni. Markku siis siirtyi 
Suomen Sokerin palvelukseen, mutta yhteydet 
panimoteollisuuteen säilyivät. Hän oli mukana 
tutkimuksissa, joissa etsittiin sopivaa kantajama-
teriaalia hiivan immobilisoimiseksi panimokäy-
misissä. Suomen Sokerin, myöhemmin Genenco-
rin Hangon tehtaanjohtajan tehtävästä hän siirtyi 
lääketeollisuuden palvelukseen ja lopuksi yliopet-
tajaksi ja tulosyksikön johtajaksi Turun ammat-
tikorkeakouluun, mistä hän jäi eläkkeelle 2007. 
Markku valittiin Panimomestariyhdistyksen jäse-
neksi 1970 ja hän on pysynyt jäsenenä, vaikka työt 
eivät aina suoranaisesti olekaan liittyneet panimo-
teollisuuteen. Pari vuotta sitten hän osallistui yh-
distyksen vuosikokoukseen ja kertoi innostuneena 
alkaneensa harrastaa puutöitä. 

Panimomestariyhdistyksen jäsenet ja Mallas 
ja Olut -lehden lukijat onnittelevat Markkua ja 
toivottavat hänelle lukuisia hyviä vuosia puu-
töiden parissa.

Kirsti Pietilä

Hannele Sweins 60 vuotta 25.11.2013

Hannele Sweins syntyi Helsingissä 25.11.1953. 
Hän kävi aluksi Munkkiniemen yhteiskoulua, 
mutta perheen muutettua Hämeenlinnaan 
hän kirjoitti ylioppilaaksi Hämeenlinnan yh-
teiskoulusta 1973. Teknillisen korkeakoulun 
kemian tekniikan osastolta Hannele valmis-
tui diplomi-insinööriksi 1981. Heti valmis-
tuttuaan hän tutustui panimoalaan, kun hän 
toimi Hartwallin Konalan tehtaalla tuotekehi-
tysinsinöörinä. Vuonna 1985 Hannele palkat-
tiin tutkijaksi VTT:n Biotekniikan laboratori-
oon vastaamaan panimoille ja mallastamoille 
suunnatusta analyysipalvelusta. 

Hannele oli VTT Biotekniikan laaturyh-
män jäsen sen perustamisesta lähtien, ja hän on 

toiminut sekä akkreditoidusta toiminnasta et-
tä teknisestä laadunvarmistuksesta vastaavana 
laatupäällikkönä. Laatuasioiden muodostuessa 
yhä tärkeämmäksi myös tutkimusmaailmassa 
Hannelen osaamista on tarvittu laatujärjestel-
mien kehittämisessä ja toteuttamisessa koko 
VTT:llä. Konsernitason laaturyhmän jäsenenä 
vastuu on vain kasvanut vuosien mittaan, kun 
hän on toiminut organisaatiosta riippuen laa-
tupäällikkönä sekä yksikkö- että klusteritasolla. 
Näissä tehtävissä hänen kokemuksensa ja käy-
tännönläheinen lähestymistapansa on ollut ar-
vokas. Laatuasioiden lisäksi Hannele on myös 
toiminut tiimipäällikkönä Laatu ja työturvalli-
suus -tiimissä vuodesta 2009. 

Hannele on tehnyt pitkän uran VTT:llä 
osallistuen moneen eri panimoalan tutkimus-
hankkeeseen vuosien varrella. Hän vastasi pit-
kään myös oluen aistinvaraisesta arvioinnista 
VTT:llä, ja edelleen hänen asiantuntemustaan 
käytetään erilaisissa oluen arviointiraadeissa ja 
raatien kouluttajana. Vapaa-ajallaan Hannele 
osallistui 1990-luvun alussa innokkaasti silloi-
sen panimojaoston nuorten tutkijoiden maa-
ilmanparannusfoorumeihin oluttuopposen ää-
rellä. Maailma onkin sen jälkeen ollut selvästi 
parempi paikka elää.

Hannele on ollut Suomen Panimomestari-
yhdistyksen jäsen 1980-luvulta lähtien osallis-
tuen aktiivisesti yhdistyksen toimintaan. Hän 
toimi yhdistyksen varapuheenjohtajana vuosi-
na 2002-2007 ja vastasi uudestaan koulutus-
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Ansa Toivola 60 vuotta 13.2.2014

Ansa aloitti panimouransa Sinebrychoffilla 
Porin tehtaan laboratoriopäällikkönä vuon-
na 1985. Hiivatutkijataustallaan hän oli Porin 
tiimille alusta asti arvokas vahvistus. Panimo-
alan osaamistaan hän syvensi Kööpenhaminan 
panimokorkeakoulussa 1980-luvun lopulla, 
ja 1990-luvun taitteessa Ansa vastasikin se-

Suomalaisten panimoiden hiilijalanjälki on 
laskenut 4 prosenttia vuodesta 2001 vuoteen 
2012. Suurin vaikutus hiilijalanjäljen laskuun 
on suorien CO2-päästöjen eli sähkön ja läm-
pöenergian käytön vähenemisellä, selviää Hel-
singin yliopistossa tehdystä Pro gradu -tutkiel-
masta. Hiilijalanjälki laskettiin nyt ensimmäistä 
kertaa Suomen panimoteollisuudelle.

Tutkimuksessa laskettiin hiilijalanjäljet vii-
delle eri materiaalikategorialle: juomaraa-
ka-aineet, pakkausmateriaalit, energia, jätteet 
ja suorat hiilidioksidipäästöt. Näistä kategori-
oista muodostettiin koko panimoteollisuuden 
hiilijalanjälki. Tutkimuksesta selviää, että jät-
teen hiilijalanjälki on laskenut ja pakkausma-
teriaalien kasvanut. Suorien CO2-päästöjen ja 
energian käytön hiilijalanjäljet ovat laskeneet 
melko tasaisesti ja juomaraaka-aineiden hiili-
jalanjälki ei ole juuri muuttunut.

”Tutkimus tuotti panimoteollisuudelle en-
simmäisen kaikki juomaryhmät huomioivan 
hiilijalanjäljen. Aiemmin on tutkittu ainoas-
taan oluen hiilijalanjälkeä. Hiilijalanjäljen hyvä 
taso on erityisesti huipputasoisen juomapakka-
usten kierrätyksen ansiota”, Pro gradun tehnyt 
Pia Karjalainen kertoo.

Panimot ja kauppa ovat olleet edelläkävijöitä 
kehittäessään pullonpalautusjärjestelmiä. Ny-
kyisin Suomen Palautuspakkaus Oy, Palpa, ja 
sen yhteydessä toimiva Ekopullo, huolehtivat 
Suomessa lähes kaikesta juomapakkauskierrä-
tyksestä. Panimot ovat Palpan jäseniä.

”Suomessa on yksi maailman parhaimmis-
ta, panttiin perustuvista pullokierrätysjärjes-
telmistä. Pantilliset juomapakkaukset ovat 
kierrätyksen edelläkävijöitä muihin pakkauk-

siin verrattuna. Juomapakkausten kokonaispa-
lautusaste on meillä yli 95 prosenttia”, sanoo 
kehityspäällikkö Anders Grönqvist Sinebry-
choffilta. 

Viinaralli vie pohjan ympäristöteoilta
Tutkimuksessa käytettiin aineistona panimo-
teollisuuden kokoamaa ympäristötasetta. Ym-
päristötase kertoo, kuinka paljon raaka-aineita, 
energiaa ja muita materiaaleja teollisuus käyt-
tää valmistettua juomalitraa kohden, ja kuinka 
paljon materiaaleja tuotannosta jää hyödyntä-
mättä päästöiksi, jätevedeksi ja kaatopaikkajät-
teeksi. 

”Panimot ovat tehneet kovasti töitä ympä-
ristövaikutusten minimoimiseksi, mutta viina-
ralli Virosta vie pohjaa näiltä toimilta. Viina-
rallia on kiihdytetty erityisesti alkoholiverojen 
nostoilla. Lainsäädännöllä on paljon monita-
hoisia vaikutuksia teollisuuteen, jopa sen hii-
lijalanjälkeen ja seurauksia pitäisi punnita tar-
kemmin ennen päätöksiä”, sanoo Panimo- ja 
virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja 
Elina Ussa.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida mää-
rällisiä muutoksia suomalaisen panimoteol-
lisuuden hiilijalanjäljessä. Tutkimus perustuu 
Suomen kolmen suurimman panimon tietoi-
hin vuosilta 2000-2012. Vuoden 2000 luvut 
eivät ole täysin vertailukelpoiset, sillä luvuis-
ta puuttuvat tiedot kuljetuksista ja energian-
käytöstä. Laskennoissa käytettiin CCalC-työ-
kalun elinkaariarviointimenetelmää. Tulokset 
kertovat hiilijalanjäljen muutoksista, mutta 
niitä ei tule tarkastella absoluuttisina arvoina.

PANIMOLIITON UUTISIA

Panimoiden hiilijalanjälki on laskenut vuodesta 2001

toiminnan järjestämisestä hallituksessa Arja 
Laitilan äitiyslomasijaisena 2011-2012. Kurs-
sien järjestämisen lisäksi Hannele on itsekin 
usein luennoinut yhdistyksen koulutuspäivillä 
ja ammatillisilla kursseilla. Vuosina 2007-2013 
Hannele toimi Mallas ja Olut -lehden päätoi-
mittajana toteuttaen menestyksekkäästi pai-
noteknisiä uudistuksia ja huolehtien samalla 
mielenkiintoisten juttujen saamisesta lehteen. 

Vaativan työnsä vastapainona Hannelen tär-
keänä harrastuksena on jo pitkään ollut luiste-
leminen. Seurattuaan ensin tyttärensä Jonnan 
muodostelmaluistelua kentän laidalta Hanne-
le luisteli itsekin monta vuotta Last Steps -ai-
kuisjoukkueessa edustaen seuraansa Etelä-Van-
taan Taitoluistelijat kilpailuissa niin kotimaassa 
kuin ulkomailla. Nykyään Hannelen aika kuluu 
usein rakkaiden lastenlasten Selinan ja Hen-
rin seurassa tarmokkaan tyttären viimeistellessä 
molekyylibiologian väitöskirjaansa. Lukeminen, 
kulttuuririennot, matkustaminen ja luonnossa 
liikkuminen tuovat myös hyvää vaihtelua arkeen.

Hannele on pidetty työtoveri ja yhteistyö-
kumppani, jonka hyväntuulisuutta, luotetta-
vuutta ja sovittelutaitoa arvostetaan laajasti. 
Entiset ja nykyiset työtoverit ja Mallas ja Olut 
-lehden lukijat onnittelevat lämpimästi merk-
kipäivän johdosta!

Erna Storgårds ja Jukka Kronlöf

kä Porin että Pyynikin tehtaiden laadunvar-
mistuksesta. Pyynikin tehdas suljettiin Kera-
van tehtaan valmistuttua vuonna 1992, mutta 
Ansasta oli jo ehtinyt tulla murretta myöten 
”perus porilainen”, ja Porin tehtaalla hän jatkoi 
aina tehtaan sulkemiseen asti pitäen laatuasiat 
jämäkästi ohjauksessaan. Porin kauden jälkeen 
olemme saaneet nauttia Ansan monipuolisesta 
osaamisesta Keravan tehtaalla laadun eri teh-
tävissä.

Ansan osaamista on arvostettu myös kan-
sainvälisesti. EBC:n analyysikomiteassa hän 
toimi ensin jäsenenä ja myöhemmin varapu-
heenjohtajana vuosina 1998-2011. Carlsberg 
konsernissa hän on toiminut sekä mikrobiolo-
gisessa että kemiallisessa asiantuntijaryhmässä, 
ja vuosina 2011-2012 Central laboratoryn la-
boratoriopäällikkönä Strasbourgissa.

Panimomestariyhdistyksen kokouksissa 
Ansa on ollut vakiokasvoja panimouransa al-
kupuolelta alkaen. Yhdistyksen hallituksessa 
hän toimi vuosina 2005-2011, joista sihteerinä 
vuodesta 2006 alkaen.

Vapaa-ajalla Ansan tapaa useimmiten lenk-
kipoluilta tai uimahallista. Hänen meriittei-
hinsä kuuluu sekä maratoneja että menestystä 
Masters -uimareiden SM-, EM- ja MM-ki-
soista. Perhekeskeisenä ihmisenä lapset ja las-
tenlapset ovat Ansalle kaikki kaikessa.

Suomen panimoväki onnittelee Ansaa 
merkkipäivän johdosta!

Rauno Sillanpää
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Tuontiohjeet eivät hillitse viinarallia –  
panimojuomia voi tuoda 26 salkkua kerralla

Matkustajatuonnin ohjetasojen mukaan olut-
ta saisi jatkossa tuoda 110 litraa, siideriä tai 
käymisteitse valmistettua lonkeroa 90 litraa ja 
vahvaa lonkeroa 10 litraa. Jos ohjetasot otetaan 
käyttöön, yksityishenkilö voisi edelleen tuoda 
omaan käyttöönsä panimojuomia 24 tölkin 
salkkuja 26 kappaletta kerralla.

Ohjetasojen käyttöönottaminen tarkoittaisi 
valvontatyön määrän lisääntymistä ja lisäkus-
tannuksia Tullille. Tullivalvontaan ja verohar-
kintaan tarvittaisiin lisäresursseja. Panimoliitto 
pitää hallinnon ja tullitarkastuksien lisäämistä 
huonoina ratkaisuina matkustajatuonnin hillit-
semiseksi.

”Hallituksen tulisi vakavasti miettiä, onko 
järkevää luoda uusia verorahoilla kustannetta-
via työpaikkoja, kun samaan aikaan panimoalan 
työpaikkoja vähennetään kasvaneen viinarallin 
johdosta”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuoma-
teollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Suomessa on EU-maiden korkein olutve-

ro ja se on yli viisinkertainen Viroon nähden. 
Veroero on suurempi kuin missään muualla 
EU:ssa naapurimaiden välillä. Ohjetasot eivät 
tee matkustajatuontia kuluttajille kannatta-
mattomaksi. Kulutusta pitää ohjata kotimaa-
han alentamalla olutveroa.

”Suomen tulee ottaa mallia Tanskasta, jossa 
olutveroa alennettiin kotimaisen työllisyyden 
turvaamiseksi. Vain vastuullinen veropolitiik-
ka on tehokas ja pysyvä keino hallita viinaral-
lia”, Ussa toteaa. 

Hallitus esittää alkoholin matkustajatuon-
nin määrällisten ohjetasojen käyttöön ottamis-
ta valmisteverotuslain uudistuksen yhteydes-
sä. Ohjetasoilla on tarkoitus selkeyttää Tullin 
matkustajatuonnin valvontaa. Esitysluonnok-
sen mukaan alkoholiveropohjassa on tapah-
tunut poikkeuksellisen suuri muutos vuonna 
2013. Tammi-marraskuussa veropohja pieneni 
4,1 prosenttia. Osasyynä veropohjan pienene-
miseen on kasvanut matkustajatuonti. 

SUOMEN PANIMOMESTARIYHDISTYKSEN TAPAHTUMIA

10.-11.4.2014 
Kevätkokous, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas

24.10.2014
Syyskokous ja 80-vuotisjuhla, Helsinki

Panimoliiton ennakkotarkastustoimikunta tar-
kasti vuoden 2013 aikana 74 alkoholijuomien 
mainosta tai käsikirjoitusta. Toimikunnassa 
tutkittiin 31 televisiomainosta tai katkotun-
nistetta, 35 ulkomainosta ja 8 käsikirjoitusta. 
TV-mainoksia hylättiin viisi, ulkomainoksia 
kaksi ja käsikirjoituksia yksi. 

Talouden taantuma näkyy selvästi ennakko-
tarkastettavan mainonnan määrässä. Televisio-
mainoksia tarkastettiin yli puolet vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, jolloin niitä käytiin 
läpi 67. Käsikirjoituksia tarkastettiin neljä vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomainok-
sien määrät eivät ole vertailtavissa, sillä kaupal-
linen ulkomainonta tuli ennakkotarkastuksen 
alaiseksi vuoden 2012 lokakuussa.

”Ennakkotarkastus toimii hyvin ja on va-
kiinnuttanut asemansa. Silti mainonnan lain-
säädäntöä kiristetään jatkossa huomattavasti. 
Julkiseen sääntelyyn pitäisi siirtyä vasta, jos 
alan oma itsesääntely ei toimi. Fiksu mainonta 
tukee vastuullisen juomakulttuuriin kehitystä”, 
toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuslii-
ton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Panimoliiton mainonnan ennakkotarkas-
tustoimikunta aloitti toimintansa syyskuus-
sa 2011. Kaikki Panimoliiton jäsenyritysten 
televisio- ja ulkomainonta on hyväksytettävä 
ennakkotarkastustoimikunnalla. Vain ennak-
kotarkastuksessa hyväksytty mainonta päätyy 
esitettäväksi.

Ulkomaista mainontaa ei valvota kuten 
kotimaisia tuotemerkkejä
Kotimaisen panimoteollisuuden mahdollisuu-
det mainostaa tuotteitaan vähenevät edelleen 
uuden lain myötä vuoden 2015 alusta. Alko-
holijuomien mainonta kiristyy siten, että ul-
komainonta on kiellettyä, televisiomainonnan 

kielletty esitysaika pidentyy kello 7-22:een as-
ti ja sama aikarajoitus tulee pätemään myös 
radiomainontaan. Lisäksi kuluttajien itsensä 
tuottamaan tai jakamaan sisältöön tai peliin, 
arpajaisiin tai kilpailuun perustuva alkoholi-
mainonta on kiellettyä.

”Kotimaisen panimoteollisuuden mahdolli-
suuksia mainostaa tuotteitaan kavennetaan ra-
justi, mutta ulkomaisien merkkien mainontaa 
internetissä ja kaapelikanavilla ei kontrolloida. 
Tämä vääristää kilpailua huomattavasti ja joh-
taa hinnalla mainostamiseen”, Ussa sanoo.

Hallituksen esityksessä alkoholijuomien 
mainonnan muuttamiseksi todetaan, että kaik-
kea ulkomailla toteutettua alkoholimainontaa 
ei ole mahdollista, eikä tarvettakaan valvoa. 
Esityksen mukaan nykyinen väkevien alkoho-
lijuomien mainonnan kielto osoittaa selvästi 
kansallisten säännösten toimivuuden, sillä vä-
keviä alkoholijuomia nähdäkseen niitä on erik-
seen etsittävä internetistä.

”Ei tällainen lainsäädäntö ole tätä päivää. 
Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa netissä, 
eikä mainosten näkeminen ole kovinkaan vai-
keaa. Tälläkin hetkellä viinaavirosta-tyyppiset 
sivustot mainostavat suomen kielellä väkeviä 
juomia netissä. Ulkomaiset merkit jäävät vas-
taisuudessakin nettiin, mutta kotimaisten tuo-
temerkkien mainonta on rajattua”, Ussa toteaa.

Lainsäädäntö kiristyi, vaikka mainonnan itsesääntely toimii

Voit seurata Panimoliiton ajankohtaisia  
asioita osoitteissa:

www.panimoliitto.fi
www.kohtuullisesti.fi
www.maljasuomelle.fi 
www.twitter.com/panimoliitto
www.facebook.com/panimoliitto



Elintarvikealan konserneja

Polttimo Oy
Niemenkatu 18, PL 20, 15141 Lahti
Puh. 03 86 411
Faksi 03 7522 742
etunimi.sukunimi@polttimo.com

Lähdevesipullottamoita

Oy Hartwall Ab Karijoki
Marttusentie 100, 64350 Karijoki
Puh. 020 717 111
etunimi.sukunimi@hartwall.fi
www.hartwall.fi

Mallastamoita

Laihian Mallas Oy
Länsitie 372, 66400 Laihia
Puh. 06 4752 111
Faksi 06 4762 555
etunimi.sukunimi@laihianmallas.fi
www.laihianmallas.fi

Viking Malt Oy
Niemenkatu 18, PL 22, 15141 Lahti
Puh. 03 864 15
Faksi 03 864 296
etunimi.sukunimi@vikingmalt.com

Panimoiden pääkonttoreita

Oy Hartwall Ab
Atomitie 2 A, PL 200, 00371 Helsinki
Puh. 020 717 111
Faksi 020 717 110
etunimi.sukunimi@hartwall.fi
www.hartwall.fi

Oy Sinebrychoff Ab
Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava
PL 87, 04201 Kerava
Puh. 09 2949 91
Faksi 09 2949 9464
etunimi.sukunimi@sff.fi
www.sinebrychoff.fi
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Panimoita

Oy Hartwall Ab Lahti
Kasaajankatu 13, 15520 Lahti
Puh. 020 717 160
etunimi.sukunimi@hartwall.fi
www.hartwall.fi

Olvi Oyj
PL 16, 74101 Iisalmi
Puh. 02 9000 1050
Faksi 017 8385 215
etunimi.sukunimi@olvi.fi
www.olvi.fi

Oy Sinebrychoff Ab
Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava
PL 87, 04201 Kerava
Puh. 09 2949 91
Faksi 09 2949 9464
etunimi.sukunimi@sff.fi
www.sinebrychoff.fi

Suunnittelutoimistoja

Elomatic Oy
Process, Energy & Automation Engineering
Itäinen Rantakatu 72, 20810 Turku
Puh. 02 412 4422
Faksi 02 412 4444
Matkapuhelin 040 5000 427
hannu.heikkila@elomatic.com
www.elomatic.com

Tutkimuskeskuksia

Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab
Pl 16, 02151 Espoo

VTT
PL 1000, 02044 VTT
Puh. 020 722 111
Faksi 020 722 7071
annika.wilhelmson@vtt.fi
www.vtt.fi

Älykkäitä instrumentteja mallastamosta pakkaamoon
Oluissa on eroja. Niin on myös oluen raaka-aineissa – satokausien sisällä ja niiden 
välillä. Lopputuotteen tasainen laatu syntyy monimutkaisessa prosessissa, jonka 
eri vaiheissa tarvitaan lukuisia mittauksia. Mitä tarkempia, sen parempi. Virtaus, 
paine, pinta, lämpötila ja analyysit. Endress+Hauserin älykäs anturitekniikka vie 
panimoprosessin tarkkuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle. 

Instrumentti- 
osaaja, joka  
ymmärtää  
oluen päälle.



Kokouksia, kongresseja, koulutusta

10.-11.4.2014 
Kevätkokous

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Laitila
Suomen Panimomestariyhdistys ry.

13.-17.4.2014
11th Trends in Brewing

Ghent, Belgium
KAHO Sint-Lieven (KU Leuven), 

Heriot-Watt University, 
Technical University Berlin

4.-7.6.2014
Brewing Summit 2014
Chicago (Illinois), USA

American Society of Brewing Chemists (ASBC),
St. Paul, MN, USA

10.-12.10.2014
3rd International Brewing Conference Beijing 2014

Beijing, China
Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei  

in Berlin e.V., Berlin (VLB)

24.10.2014
Syyskokous ja 80-vuotisjuhla

Helsinki
Suomen Panimomestariyhdistys ry.

28.-30.10.2014
4th International Young Scientists Symposium

Ghent, Belgium
Institute of Brewing & Distilling (IBD)

24.-28.5.2015
35th EBC Congress

Porto, Portugal
European Brewery Convention (EBC)


