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Kuka?

 Kimmo Jääskeläinen

 Ensi kerran panimolla 1972. Holsten Brauerei, Kiel.

 Kesäharjoittelijaksi Koffille 1973.

 Diplomityö Koffilla 1974, Oluen happipitoisuus.

 Prosessi-insinööri 1973-1977

 Laboratoriopäällikkö – 1982

 Tuotantopäällikkö – 1990

 Projektipäällikkö/Kerava projekti – 1992

 Tuotantojohtaja  -2012

 Nykyisin vaihtelevia tehtäviä, mm. Saimaa Brewing
ja Biocid.



Mitä laatu on ja mikä on makuasia?

 Hyvä laatu on sitä, että tuote on sellainen kuin se on määritelty.

 Hyvälaatuinen tuote säilyy samanlaisena myös koko hyllyikänsä.

 Kuluttaja ei erota eri tuotantoeriä toistaan parempina tai 
huonompina.

 Maku ja oluttyyppi ovat makuasioita, joilla ei ole mitään tekemistä 
oluen laadun kanssa.



Miten laatua tuotetaan?

 Laatujärjestelmät (esim. 9001) ovat hyviä apuvälineitä laadukkaan 
tuotteen tekemisessä.

 Laatujärjestelmissä ei varsinaisesti puhuta tuotteen laadusta vaan 
toiminnan laadusta eli kuvataan toimintatavat ja vakioidaan ne.

 Tuotespesifikaatiot ja reseptit sekä niiden päivitykset ovat osa 
kuvausta.

 LEAN ja 5S ovat hyviä työvälineitä, kun aloitetaan järjestelmällinen 
tuotannon tehon ja laadun parantaminen.



Aika monta spesifikaatiota ja reseptiä.



Oluen laatuanalyysit.

 Kemiallisfysikaalisia analyysejä ovat: alkoholipitoisuus, näennäinen ja 
todellinen uutepitoisuus, kantavierreväkevyys, katkeruus, väri, 
sameus, samentuvuus, pH, liuennut happi, pullonkaulan ilma jne.

 Makukokeet: kolmiokokeet, profiilimaistamiset(flavoriympyrä).

 Mikrobiologiset analyysit.



Mallasanalyysit

1979 ensimmäinen kerta pohtimassa: Mitä 
mallasanalyysi merkitsee panimolle?

Talous tärkein: uutesaanto ja kosteus?

Analyyttisesti hyvä mallas syntyy huonon ja erittäin 
hyvän seoksesta?

Homogeenisuus tärkein ominaisuus?

Mapalakujärke: Tulokset?



Vuodet veljeksiä tai jopa kaksosia?

 Jokainen vuosi tuotti yllätyksiä maltaan laadun 
suhteen: homeisuus, ylikuohunta, korkea 
liisteröintilämpötila, haljennet jyvät ym.

 Ihmismuisti on aika lyhyt, mitä tulee kesän säähän.

 Ruvettiin keräämään tietoa sääolosuhteista ja 
liittämään tieto tiettyihin parametreihin.

 Onko ennustettavuus parantunut ja onko ollut täysin 
samanlaisia vuosia viimeisen 30 vuoden aikana?

 Käyttäytyvätkö uudet lajikkeet samoin kuin vanhatkin.



Riittääkö tämä ?

Ballingin kaava

Taulukot:  Holzner

Goldiner-Kleemann-Block-Kämpf

IUPAC

Sakkarometri/lukematarkkuus

Pyknometrin lukematarkkuus

Analyysitarkkuus ?



Vai tarvitaanko jotain modernimpaa ja kalliimpaa?

Nykyiset olutanalysaattorit 

Mitä ratkaisuja eri kokoisille panimoille?

Hintatietoja saa eri laitetoimittajilta.

A.Paar, Tecator ym.



Miksi alkoholipitoisuuden oikea määritys on niin 
tärkeä?

Veroluokkarajat: mikäli ylitettiin maksettiin 
veroa korkeamman mukaan.

Vähittäiskaupassa vain alle 5,5 % juomat: 
ylittävät pois kaupoista.

Lehdistön pelko: kaupoista kerättyjen 
tuotteiden analysointi, halutaan olla 
mahdollisimman lähellä ylärajaa( Sandels
kaatoi karhunkin).

Alkoholi suomalaisille kuluttajille pyhä asia 
– myös viranomaisille.



Humala on oluen mauste, jota pyritään mittaamaan 
tarkasti – vai onko makuasia?
Katkeruus: tarkka EBU-arvo, jonka mittatarkkuus on +- 2 yksikköä.

Virhelähteitä iso-oktaaniuutossa useita.

Säästetäänkö humalakustannuksissa paremmalla ravistelijalla?

Annostellaanko vain alfa-happoja ja saantoerot eivät ole 
merkittäviä valmistuserittäin?

Ihminen erottaa kahden yksikön eron?

Mikä on makukynnys alarajalla – entä onko ylärajaa, jonka jälkeen 
eivät erot enää tunnu?

Entä isomeraatit?

Luotettava  analysaattori kehitteillä?

Onko tarkka mittaus vain taloudellinen kysymys?

Voidaanko aromia mitata?



Tarvitaanko yleensä tarkkaa arvoa , koska kyse on 
makuasiasta?

Ilmoitetaan vaikka asteikolla kuten chili:

mild - medium –hot

Tai suolaisuus: suolaton – normaali - korkea

Katkero: Humalakävyillä?

Aromi: Luettelo kaikista lajikkeista

Kaipaako kuluttaja tarkempaa tietoa?



Hapettuman vaikutus oluen laatuun.

 Oluen hapettuminen on yleisin makuvirhe vaaleissa pienpakkauksiin 
pakatuissa oluissa.

 Oluen hapettuessa väri tummuu ja muuttuu punaisemmaksi.
 Hapettuminen lisää myös fysikaaliskemiallista samentumista.
 Makua kuvaillaan paperimaiseksi( cardboard), leipämäiseksi. Myös 

viinimäisiä arvioita esiintyy.
 Hapettumiseen vaikuttaa paitsi oluen happipitoisuus myös lämpötila.
 Lämpötilan nosto 10 asteella puolittaa säilyvyysajan.
 Olut on perinteellisesti tuore tuote, joten vanhentaminen vaikuttaa 

heikentävästi laatuun päinvastoin kuin viineissä, joissa hapettumisreaktiot 
ovat toivottuja.

 Tummat ja suodattamattomat oluet säilyvät parhaimmin.



Happipitoisuuden mittaus ja prosessin 
parantaminen.

 Hapen mittaamiseen on saatavissa nykyisin hyviä mittareita, joilla 
voidaan mitata pitoisuuksia  tankeista, putkista ja myös 
pullotetun tuotteen kokonaishappi, joka sisältää sekä liuenneen 
hapen että kaulailman. Hintatietoja saa laitetoimittajilta( esim. 
A.Paar).

 Hapen liukeneminen olueen tapahtuu joko pienten kuplien 
pinnoilta tai oluen pintakerrokseen diffuusiona. 

 Vältettäviä asioita ovat pumppuvuodot ja ilmavastapaineet 
tankeissa.

 Mitä pienempiä tankit ovat sitä tärkeämpää on käyttää 
hiilidioksidia vastapaineena.

 Hyvällä työskentelyllä voidaan saavuttaa < 0,1mg/l 
kokonaishappipitoisuus. Yläraja pitäisi olla 0,5mg/l.



Makukokeet

 Kolmiokoetta käytetään silloin, 
kun halutaan tietää  eroavatko 
oluet toisistaan. Jos reseptiä tai 
raaka-aineita uusitaan tai 
prosessia muutetaan.

 Profiilimaistamista käytetään 
päivittäisessä maistamisessa.



Mitenkäs yöunet ?

Mikrobiologinen laatu



Mitä mikrobit ovat ?

 mikrobeiksi sanotaan eliöitä, jotka 
ovat liian pieniä paljain silmin 
nähtäviksi. 

 Ihmisen silmä ei näe 0.01 mm 
(10 μm) pienempää kohdetta 
ilman apuneuvoja

 katselemiseen tarvitaan 
mikroskooppia

Esimerkkejä 
bakteerisolujen 
muodoista: A) kokki, 
B) sauva, jonka sisällä 
itiö, C) vibrio ja   D) 
spirilli.

Hiivasoluja



Panimoiden haittamikrobit

 Panimohiivaa lukuun ottamatta muut mikrobit ovat pääsääntöisesti tarpeettomia 
tai haitallisia eliötä eli kontaminantteja

 myös panimohiiva on haitallista valmiissa tuotteessa

 Mikrobiologinen kontaminaatio eli saastuminen = kun tarpeettomat ja 
systeemiin kuulumattomat pieneliöt pääsevät mukaan prosessiin

 Infektio = patogeenit eli tautia aiheuttavat mikrobit tunkeutuvat elävään kasvi- tai 
eläinkudokseen 



Mikrobiryhmät

Prionit

Viroidit

Virukset

Bakteerit

Alkueläimet

Sienet

Levät

Hiivasienet

Homesienet

Alkeellisemmat

eliöt

Kehittyneemmät

eliöt

Panimo- ja 

mallasteollisuuden 

kannalta tärkeät 

ryhmät
0,01 - 0,1 µm

1 µm

2-12 µm

2-10 µm



Vain harvat mikrobilajit pystyvät kasvamaan
oluessa

Mikrobien kasvua rajoittavat tekijät:

 Happamuus (matala pH)

 Hapen puute

 Hiilidioksidi

 Ravinteiden vähäisyys (käymisen jälkeen)

 Alkoholi (käymisen jälkeen)

 Humalasta peräisin olevat mikrobeille myrkylliset
yhdisteet

 Matala tuotantolämpötila

Patogeenit eli tautia aiheuttavat mikrobit eivät viihdy oluessa



Oluen mikrobiologiseen laatuun vaikuttavat:

Happamuus

Alkoholipitoisuus

Humalan

mikrobisidiset

yhdisteet

Jäännössokerit

Typpiyhdisteet

Muut kasvutekijät

Muut

kontaminantit

Kaulaosan ilma

Liuennut happi

Säilytyslämpötila ja -aika

Pakkauksen puhtaus

Raaka-aineiden laatu 

Tuotantohygienia

Suojaavat 

tekijät

Altistavat 

tekijät
Mikrobin ominaisuudet

Oluen 

ominaisuudet



Panimoprosessin eri vaiheissa
esiintyvät haittamikrobit

 tietyn mikrobikontaminantin haitallisuus riippuu prosessivaiheesta

Villihiivat

Oluthiiva

Maitohappobakteerit

Etikkahappobakteerit

Enterobakteerit

Pectinatus,
Megasphaera

Vierre

+

-

-

+

+

-

Käyminen

+

-

+

+

+

-

Olut suodatuksen
jälkeen

+

+

+

(+)

-

+



Yleisimmät pilaajamikrobien
aiheuttamat laatuvirheet

1. Makuvirheet

2. Hajuvirheet

3. Samentuminen

 Mikrobit usein prosessiperäisiä

 Olut sameaa, kun mikrobeja >100.000 solua/ml

 Näkyvää mikrobien aiheuttamaa samentumista ei
hyväksytä pullotetussa oluessa

4. Viskositeetin nousu

 limaa muodostavat mikrobit



Panimoprosessin pilaajamikrobien
aiheuttamat laatuvirheet

Mikrobi

Villihiivat

Maitohappo-
bakteerit

Etikkahappo-
bakteerit
Enterobakteerit

Pectinatus

Megasphaera

Tyypillinen 
virheflavori

Fenoliset yhdisteet,
diasetyyli

Diasetyyli, maito-
ja etikkahappo

Etikkahappo

Rikkipitoiset   
yhdisteet, DMS
rikkivety

Rikkivety, rasvahapot

Samennus

+

+

(+)

-

+

+

Viskosi-
teetti

-

+

+

-

-

-

mikrobien aineenvaihduntatuotteet voivat kulkeutua prosessissa



VIRHEFLAVORIEN KUVAUKSET

maitohappobakteerit

etikkahappobakteerit

enterobakteerit

Pectinatus

Megasphaera

klostridit

villihiivat

maitohappo, diasetyyli

etikkahappo

rikkipitoiset yhdisteet, DMS

sikuna-alkoholit, asetaldehydi

rikkivety

rikkivety, voihappo

ym. rasvahapot

voihappo ym. rasvahapot

esterit, sikuna-alkoholit

diasetyyli

fenoliset yhdisteet

hapan, voimainen

(viini)etikka

selleri, palsternakka, keitetty kaali, 

vihannesmainen,

hedelmäinen

mätä muna

mätä muna, viemärimäinen, 

juustomainen, puucee

juustomainen, tympäisevä, 

eltaantunut, härski

hedelmäinen

voimainen

lääkemäinen, poltettu bakeliitti

Mikrobi Yhdiste Kuvaus



Mikrobiologisesti kriittiset kohdat 
panimoprosessissa

 Panoshiiva kerran saastuttuaan siirtää mikrobeja 
käymisestä toiseen

 Laitteistojen seinämille voi ajan myötä syntyä 
mikrobikertymiä, ns. biofilmit

 Kuluneet ja korroosion syömät pinnat 
→mikrobien helppo pesiytyä koloihin ja rakoihin

 Huonosti puhdistuvat liitokset ja tiivisteet ym.

 Pakkausvaihe vaatii erityisen ankaraa kontrollia

Olutta kontaminoivia 

hiivoja ja bakteereita 

kiinnittyneinä pinnalle



Biofilmien tutkimuksia
 Biofilmit täyttöhallissa (1995 =>)

Mitä on lima, jota muodostuu 
laitteiden pinnoille.

Kuinka nopeasti mikrobit ilmestyvät 
pinnoille?

Esiintyykö pioneeri mikrobeja?

Materiaalien vaikutus?

Pintojen laadun vaikutus?

Puhdistuksen ja desinfektion vaikutus?

 Verkostoituminen.

 Monien tieteenalojen yhteistyö.



Muutamia tuloksia eri tutkimuksista

 Täyttökonenopeuksien kasvu lisää 
kontaminaatioita.

 Keskilämpötilan nousu kesällä lisää 
kontaminaatioita samoin ilman 
kosteuden kasvu

 Kontaminaatioriski on suurin 
sulkukoneissa sekä pullojen että tölkkien 
kohdalla.

 Cleansolu-projektista saatiin hyviä 
ohjeita hygienian parantamiseksi.



Mikrobiologisen laadunvalvonnan tarkoitus

 Laadunvalvonnalla pyritään löytämään prosessia kontaminoivat 
pilaajabakteerit ja prosessin hygieenistä tilaa kuvaavat 
indikaattorimikrobit (bakteerit, hiivat, homeet)

 Löytämään riittävät ja sopivat toimenpiteet ja menetelmät, joiden 
avulla kontaminaatiot voidaan välttää.
 Hygienian ylläpito ja riittävyys
 Sopivat pesurytmit ja –menetelmät

 Kontaminaation sattuessa vian, kontaminaation lähteen etsiminen
 Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi



Holsten 1972

Painetankki- ja pullotusnäytteitä mikroskopoitaessa

mikrobeja/tai ei.

Oluen olisi oltava lähes sameaa, jotta saataisiin jotain näkyviin.



Kohti rauhallisempia yöunia

Anaerobiviljelyihin GasPak, jolloin saatiin 
maitohappobakteerit(mm.L.brevis) kasvamaan 
paremmin.

Uudet spesifisemmät elatusaineet(CA,UBA).

Aseptiset näytteenottohanat (K.Ottung).

Myös VTT:n pahanilmanlintujen löytämät 
pilaajat (mm. Pectinatus) saatiin kasvamaan.

Vaikka tilanne parani huomattavasti, olivat 
menetelmät vielä hitaita, kun ajatellaan 
varastotasoja ja mahdollisia safety stockeja.

Uudet menetelmät (mm.PCR) tuonevat 
ratkaisun. 

Mitä tarjolla tänään kaikenkokoisten 
panimoiden laadunvalvontaan?



Mikrobiologinen näytteenotto, näytetyypit

 Näytteen tyyppi ja määrä riippuvat prosessin vaiheesta.
 Raaka-aine 

 Vesi, siirappi

 Pakkausmateriaalit, pullot, korkit, tölkit, tölkkien kannet jne

 Apuaineet

 Prosessinäytteet

 Valmistuksen eri vaiheista erilaiset näytteet esim. vierre, hiiva, olut

 Lopputuotteet

 Hygienia näytteet
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Mikrobiologinen näytteenotto, näytemäärä
 Näytteen määrä riippuu analysoitavasta kohteesta

 Se voi olla 0,1-500 ml tai jopa enemmän

 Jatkuvat näytteen kerääjät (swinnexit) valmiille tuotteille ja suodatukseen

 Näytemäärää rajoittavat tekijät:

- kustannukset

- aika

- henkilöstöresurssit

 Tilastollisten vaatimusten mukaiset näytemäärät hyvin suuria: ei pystytä toteuttamaan

 Sovittu otanta; analysoidaanko jokainen tankki vai sovitulla otannalla
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Näytteenotto

 Miten näyte saadaan otettua

- kuinka hyvin näyte edustaa kyseistä  kohta prosessissa

- Minkälaiset näytehanat

- Miten hanat saadaan steriloitua

- etanoli ja liekitys

- höyrytys

- autoklavointi     

 Aseptisuus

 Näyteastia
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Näytteenkäsittely

 Kuinka kauan näyte pysyy edustavana

- mikrobit eivät saa kuolla tai lisääntyä näytteenoton                         
yhteydessä

 Näytteen käsittely

- laimennos

- sentrifugointi

- membraanisuodatus (suurin osa näytteistä)

- pintaviljely (sameat näytteet, vaikeasti suodatettavat)
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Mikrobiologisen näytteen kasvatus

 Kasvatusalusta valitaan sen mukaan mitä mikrobeja haetaan

 Tyypillisiä alustoja aerobisille bakteereille:

- WLN, WLD, UBA, SD

 Tyypillisiä alustoja anaerobisille bakteereille:

- Raka-Ray, NBBA, SDA

 Villihiivat

- YMCA, SDM

 MRS, NBBC- liemi.
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Mikrobiologisen näytteen kasvatus

 Aerobinen inkubointi

- kesto yleensä 3 vrk

- lämpötila 30-37 °C

 Anaerobinen inkubointi

- kesto yleensä 5-7 vrk

- 30 ºc

 Oluen pilaajalle selektiiviset liemet kuten NBBC, SMP kasvatus 9-11 vrk

38



Säilyvyysnäytteet

 Vierre on hyvä kasvatusalusta sellaisenaan, se voidaan jättää seisomaan 
sellaisenaan steriilissä astiassa ja seurata kasvua.

 Pulloja, tölkkejä voidaan seisottaa 27-30 ºC ja seurata viikoittain 
mahdollisia sakkoja        jatkoviljely
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Mikrobiologia on loogista tai sitten ei?

 Ainoastaan 0-tulos merkitsee varmasti jotain, jos näytettä on käsitelty 
oikein näytteenoton jälkeen.

 Näytteenotossa tapahtuneet virheet häiritsevät tulosten tulkintaa, 
mutta ne voi oppia tunnistamaan.

 Periaatteessa tuloksen pitäisi olla puhdas, jos tuotteesta ja laitteesta 
otetut näytteet ovat puhtaita.

 Sekundääriset kontaminaatiot sisältävät usein useita erityyppisiä 
mikrobeja, joita ei ehkä voi olla tuotteessa.

 Seuraavassa joitakin 40 vuoden aikana tapahtuneita tapauksia, joihin 
olen törmännyt ja joista voi oppia.



Tulosten tulkinta, katalaasitesti

 Katalaasi+ ja katalaasi- bakteerien erottamiseen

 Tippaan H2O2 lisätään mikrobimassaa

- jos muodostuu kuplia on kyseessä katalaasi+        
bakteeri

- yleensä katalaasi- bakteerit ovat pilaajia

41

Kupliiko?



Vähän yksinkertaistusta!



Hygienian kontrollointi, ATP-menetelmä

 ATP-mittaus käytännössä:

-pinnan siveleminen puikolla (10x10 cm)

-Puskurin vapautuminen, ravistelu

-Tikun asettaminen laitteeseen

-Tuloksen lukeminen noin 10 s kuluttua

-saatu tulos on ATP määrä
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Muutamia vinkkejä yöunien parantamiseksi

 Suunnittele näytteenotto siten, että päivittäisellä näytteenotolla 
pitäisi kontaminaatiokohta olla mahdollista rajata.

 Kirjanpidon tulee olla laite- ja paikkakohtaista, jotta voitaisiin rajata 
mahdolliset sekundäärikontaminaatiot pois.

 Saksalaisen insinöörin lausuma: ” Mieti, jos olisit mikrobi, niin mihin 
menisit piiloon laitteistoissa”. Jos sen keksit niin poista se 
mahdollisuus.



Esimerkki näytteenottosuunnitelmasta

Näytteenotto suunnitelma Panimo XXXX

Näytteenottokohta Näytetiheys Alusta Analyysimenetelmä Viljely Raja-arvo Huom!

Vierre Jokainen keitto VierreagarMaljavalu Aerobinen 0

Painetankki Jokainen tankki 3 viikon aikanaNBB-A MembraanisuodatusAnaerobi Katalaasi - / 0

Pullotettu tuote 2 pulloa joka täyttöerästäNBB-A MembraanisuodatusAnaerobi Katalaasi - / 0

Pullotettu 6 pulloa Säilyvyys 1-6 vk Kirkas Tutkitaan  2 vk, 4 vk ja 6 vk



Esimerkki kirjanpidosta

Tankki No.1

Pvm. Näyte Analyysi Tulos Huom

11.10.2017 Pesu Vierreagar/Aerobi ho 15, sauv.4 hiivat 6

12.10.2017 Olut NBB-B/Anaerobi Värimuutos



Taloudelliset resurssit

 Riipuen panimon koosta hyvinkin suuria eroja sekä investointikyvyssä 
että vuosittaisissa kustannuksissa.

 Arviot investoinneissa vaihtelivat välillä 3500 – 150000 €, kuitenkin 
yleisin oli n.15000 €.

 Arviot mahdollisista vuotuisista käyttökustannuksista vaihtelivat välillä 
1000 – 30000 € ( Ilman henkilölisäyksiä).

 Näyttäisi siltä, että useimmilla olisi mahdollisuuksia siirtyä vaiheittain 
oman laboratorion käyttöön. Koska kuitenkin rahaa kuluu 
ulkopuolisiin analyyseihin, investoinnit ovat kannattavia.



Investoinneista

 Laminaarikaappi 8000 €

 Autoklaavi 5000 €

 Kuivasterilointikaappi 1400 €

 Valomikroskooppi 2000 -3000 €

 Stereomikroskooppi 800 €

 Membraanisuodin ja 
vakuumipumppu 2800 €

Yhteensä: n. 25000 €

 Bunsen 400 €

 Veden puhdistus 2000 €

 Vaaka 600 €

 Tasoravistelija 1200 €

 Anaerobiastiat 800  €



Vuotuiset käyttökustannukset

 Anaerobimateriaalit:  300 - 600 €

 Steriilipussit: 2000- 4000 €

 Elatusaineet: 3000 €

 Muut materiaalit: 3000 €

 N. 10000 € riittää suhteellisen kattavaan kontrolliin, jos 
panimotuotantoa on päivittäin.



Merkittävimmät mikrobilähteet panimoissa
1. Raaka-aineet

 mallas ym. uutelähteet
 vesi
 hiiva
 humala
 nestesokeri, hedelmäuutteet

2. Likaiset tilat ja laitteet

3. Likaiset pullot, astiat, korit

4. Ilma

5. Viemäri

6. Ihminen

7. Hyönteiset, linnut ym. eläimet



Vaikeusaste kasvaa mitä enemmin olutta 
käsitellään.

 Oluen laatu on hyvin riippuvainen siitä miten olut saavuttaa kuluttajan.

 Parasta olutta saa, jos pääsee maistamaan suoraan varastokäymisen 
jälkeen olutta tankista tai vastasuodatettua olutta.

 Käsittelytankista suoraan hanoihin tuleva olut on varmasti hyvälaatuista, 
jos hanalaite on puhdas ja kiertonopeus on hyvä.

 Astioidun ja ravintolatankkioluen laatu on hyvä mikäli täyttöhygienia on 
ollut hyvä ja hanalaitteisto on puhdas. 

 Elävän oluen (cask contioned) laatu riippuu myös oikeasta jälkikäsittelystä 
ravintolassa.

 Pullotetun ja tölkitetyn oluen tuotantohygienia, hapen hallinta ja oikea 
säilytys ovat ratkaisevia tuotteen laadulle.



Täyttöhallin hygienia

 Cleansolu antoi paljon tietoa 
biofilmien kasvusta.

 Ilman puhtauden merkitys 
oleellinen. Kosteuden poisto.

 Uusia kemikaaleja ja 
desinfektioaineita kehitetään 
jatkuvasti.

 Kohde ilmanvaihto,täyttökone ja 
sulku.

 Keskitytään mahdollisimman 
kuivaan täyttöhalliin?



UVC (253,7 nm)O-
2

BIOCID Patentoitu metodi hygienian 
parantamiseksi.

Mikrobien DNA-RNA rakenteen hajoittaminen UVC:n ja

Aktiivihapen yhdistelmällä



UVC valo ja aktiivihappi.



Spontaanikäymisen aikaansaamia oluita sekä 
tarkoituksellisesti tai tahattomasti syntyneitä 
oluita?

 Olut on hyvin perinteellinen juoma, jota on valmistettu paljon ennen 
nykyisen mikrobiologista tietämystä. Pasteurin havaitessa mikrobien 
olemassaolon 1876 alkoi nykymuotoinen panimomikrobiologia.

 Hiivan puhdasviljely kehitettiin Tanskassa 1800-luvun lopulla.

 Erityisen haastavaa on ollut sekapopulaatioihin perustuvien oluiden laadun 
säilyttäminen. Niissä normaalisti haitallisina pidetyt mikrobit tuottavat 
näille oluille tyypillisen flavorin.

 Berliner weisse on matala-alkoholinen hyvin hapan ja raikas olut, jota 
nautitaan vadelma- tai waldmeister hillon kera.

 Belgialaisista oluista mm. Orval ja Duvel ovat näitä oluita.’



Lager-oluen ”virhearomi” toisen tuotteeen haluttu ominaisuus 
Bakteerien ja hiivojen yhteistyö oluen valmistuksessa
Esimerkkinä  Lambic ja Geuze -oluet

• belgialaisia oluita, joita valmistetaan Sennejoen

laaksossa spontaanikäymisellä tiettyinä vuodenaikoina

• valmistus alkaa pintahiivakäymisellä

• pääkäymisen jälkeen pitkä (jopa 2 vuotta) 

jälkikäyminen

• käymisen aiheuttaa bakteerien (mm. 

maitohappobakteereita ja etikkahappobakteereita)ja 

hiivojen sekapopulaatio

•käymisessä muodostuu maitohappoa ja suuri joukko 

flavoriaineita



 Suomessa panimotutkimusta tekee 
Panimolaboratorio Oy, joka toimii 
panimoiden rahoituksella VTT:n 
kanssa yhteistyössä. 

 Suomen Panimomestariyhdistys 
järjestää koulutusta oluen 
valmistuksen eri osa-alueista. 
Pienpanimoliiton jäsenet voivat 
vaikuttaa kurssien sisältöihin 
vastaamalla vuosittaiseen kyselyyn 
koulutustarpeesta.

 Tämä kirja kannattaa ostaa. 

 Tiedustelut: Tuija Sarlin, VTT

Vähän mainontaa



Ja lopuksi.

 Tässä esityksessä en puhunut juurikaan hiivan sielunelämästä.

 Virhekäymiset ovat myös yksi suuri syy makuvirheisiin.

 Asia, jota sivutaan usein, on pitkän varastoinnin tarkoitus ja merkitys 
oluen laadulle.

 Tosiasia on, että rääkkäämme hiivan henkihieveriin saadaksemme sen 
tuottamaan alkoholia estämällä sen lisääntymisen. Hapen saanti 
lopetetaan ilmastuksen jälkeen, jolloin kasvu pysähtyy, ja hiiva voi 
huonosti ja rupeaa tuottamaan alkoholia sekä ravinteiden loputtua 
siirtyy lepotilaan.

 Käymisen ja hiivan teknologia on sinänsä jo yhden seminaarin aihe.



Kiitos tarkkaavaisuudesta

Kysymyksiä?


