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1

JOHDANTO
Työssämme on tarkoituksena perehtyä mallasohran tuotantoon sekä sen jatkojalostukseen.
Tuotoksena toteutamme oppaan, joka käsittelee mallasohran tuotannon mahdollisuuksia PohjoisSavossa. Työssä selvitämme myös oluentuotannon tekijät. Oluentuotannon tekijöillä tarkoitetaan
mallasohrantuotantoa, mallastusprosessia sekä oluentuotannon laitteistoja ja osaamista. Keräämme
kyselyaineistoa erilaisista sähköisistä ja kirjallisista lähteistä sekä panimo- ja mallastamovierailuilta.
Hyödynnämme myös useita asiantuntijahaastatteluita. Opinnäytetyön alussa on perehdytty yleisellä
tasolla mallasohran tuotantoon ja sen jatkojalostamiseen eli mallastamiseen. Olemme selvittäneet
myös maltaan jatkojalostamisen eli panimotekniikan. Mallasohralla on erittäin tarkkoja
laatuvaatimuksia, jotta sitä pystytään jatkojalostamaan. Jotta siitä saataisiin valmistettua laadukasta
lopputuotetta. Tästä syystä olemme selvittäneet jatkojalostuksen toimintaa, jotta olisi helpompi
hahmottaa ja ymmärtää mallasohran tuotannon tarkkoja kriteerejä.
Opinnäytetyöhömme kuuluu mallasohran viljelyoppaan tekeminen pohjoissavolaisiin olosuhteisiin
mukautettuna. Opas tulee julkaistavaksi sähköisenä versiona kahdessa muodossa, Pdf-tiedostona
sekä nettisivuna. Oppaassa käsitellään mallasohran viljelytekniikka, käsittely sekä lajikevaatimukset,
jotka soveltuvat pohjoissavolaiseen mallasohran tuotantoon. Selvitämme mallasohran
tuotantomahdollisuuksia Pohjois-Savossa. Käymme läpi koko mallasohran tuotantoketjun ja
sovellamme sen Pohjois-Savolaiseen viljely ympäristöön. Oppaassa käsitellään mallasohran
viljelyntekniikka, lajikkeet sekä muut mahdolliset kasvualueittain vaihtelevat muuttujat. Selvitämme
mallasohralajikkeiden sopivuuden pohjoisen kasvuympäristöön vertaamalla saman kasvuajan
viljalajeja mallasohra lajikkeisiin. Mallasohran viljelyssä laadukkaalla lopputuotteella on suuri
merkitys, ja siihen vaikuttavat alkutekijöissään peltolohkojen laatu sekä viljelyn osaaminen.
Selvitämme parhaat mahdolliset kasvutekijät pohjoissavolaiselle mallasohralle ja kartoitamme
viljelytekniikaltaan parhaat vaihtoehdot lopputuotteen laadun optimoimiseksi.
Lisäksi selvitämme kyselyn avulla paikallisten viljelijöiden kiinnostusta mallasohran tuotantoon.
Toteutamme kyselyn yhdessä KasviTaito-hankkeen kanssa. Kyselyn kohderyhmää ovat
pohjoissavolaiset viljelijät, joilla on kiinnostusta mallasohran viljelyyn. Kysely toteutetaan KasviTaitohankkeen järjestämässä tapahtumassa Mallasohraa Pohjois-Savosta. Kyselyn tarkoituksena on
taustoittaa opinnäytetyömme tarpeellisuutta ja selvittää pohjoissavolaisen mallasohran tuotannon
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Pienpanimot ovat yleistyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana
runsaasti, joten aihe on ajankohtainen. Myös lähellä tuotettujen raaka-aineiden arvostus ja kysyntä
on kasvanut, joten pohjoissavolaiselle lähioluelle olisi varmasti kysyntää.
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2

MALLASOHRA YLEISESTI
Aikaisempi tietoperusta mallasohrasta on hankittu aikaisemman Peltoviljelyn vaihtoehdot- kurssin
yhteydessä tehdystä panimo- ja tislaamotuotanto- tehtävästämme. Pohjois-Savon alueella ei ole
raportoitua mallasohrantuotantoa olutteollisuudelle. Tästä syystä ei ole myöskään mallastamoa,
vaikka kysyntää paikalliselle maltaalle olisi runsaasti. Ohrasta jalostettava mallas on oluen
valmistuksen tärkeä raaka-aine. Ohran kuori ei irtoa puitaessa, joten se soveltuu muita viljelykasveja
paremmin mallastettavaksi. Kuori suojaa itua vahingoittumasta, kun mallastettavaa ohraa
käännellään ja siirretään mallastuksen aikana. (Enari & Mäkinen 2014, 15).
Kaksitahoinen ohra soveltuu yleensä paremmin oluen valmistukseen. Kaksitahoisessa tähkässä jyvät
kehittyvät paremmin suuriksi ja tasakokoisiksi. Tasalaatuisuus on tavoiteltua mallasohran viljelyssä.
Kaksitahoisilla ohrilla on myös alhaisempi proteiinipitoisuus, jota pidetään hyvänä ominaisuutena.
(Enari & Mäkinen 2014, 15).
Suomessa viljellään suurimmilta osin nykyisin monitahoista ohraa. Kaksitahoista ohraa viljellään
pelkästään mallasohraksi. Kasvuajaltaan aikaisimpia lajikkeita viljellään pohjoisemmassa suomessa.
Suomessa viljellään kevätohraa, koska syysohra ei kestäisi talviolosuhteitamme. Syysohraa
käytetään myös mallastukseen, vaikkakin sitä pidetään huonompana kuin kevätohra. (Enari &
Mäkinen 2014, 15).

2.1

Mallasohran tuotanto
Viime vuosina mallasohraa on tuotettu vuosittain noin 200 000 tonnia. Suomessa
mallastamoteollisuus käyttää mallasohraa vuosittain yli 100 000 tonnia ja panimoteollisuus
puolestaan mallastamoiden valmistamaa mallasta noin 55 000 tonnia. Keskeiset viljelyssä
huomioitavat tekijät ovat muun muassa lohkovalinta, sertifioitu tai muuten huolellisesti kunnostettu,
hyvälaatuinen, suurikokoinen ja peitattu kylvösiemen, typen määrän oikea mitoitus sekä tarpeen
mukainen kasvinsuojelu.(VYR, 2014).
Suomessa mallasohrantuotanto on yleensä sopimustuotantoon perustuvaa. Suomi on ollut
omavarainen vuodesta 1969 lähtien. Tuotannosta riippuen mallasohraa on viety viimevuosina noin
120 000 tonnia vuodessa muun muassa Eurooppaan. Osa mallasohrasta on viety ulkomaille valmiiksi
mallastettuna.(Enari & Mäkinen 2014, 16).

8 (86)
2.2

Mallasohran viljely
Mallasohran optimaaliseksi viljelyalustaksi soveltuu parhaiten hyväkuntoinen kivennäismaa,
esimerkiksi savi- ja hietamaille, joiden pH on hyvä. Typen hallitsematon vapautuminen on riskinä
runsasmultaisilla ja eloperäisillä maalajeilla, jonka seurauksesta sadon valkuaispitoisuus voi nousta
liian korkeaksi. Samasta syystä karjanlannan käyttö mallasohran viljelyssä ei ole suotavaa.
Muokkauksen ja kylvön tavoitteena on saada lohkolle aikaiseksi mahdollisimman tasainen
kasvualusta sekä kasvusto. (Aikasalo ym. 2000, 21; VYR 2014, 9).

2.2.1 Esikasvi
Mallasohran esikasvina ei saa käyttää ohraa, koska se lisää tautipainetta. Vehnäkään ei sovellu
mallasohran esikasviksi. Muista viljoista parhaimpia ovat ruis tai kaura. Viljelykierto olisi hyvä
katkaista esimerkiksi öljykasveilla. Typpilannoituksen hallitseminen mallasohran viljelyssä on
olennaista, koska liika typen saanti johtaa mallasohran valkuaispitoisuuden nousuun yli tavoiteltujen
laatuvaatimusten. Mallasohrasadon tavoitteellinen valkuaispitoisuus on 9,5–11,5 prosenttia.
(Aikasalo ym. 2000, 21).
2.2.2 Perusmuokkaus
Mallasohran viljelyn ydin on perusteellinen syyskyntö. Tasainen kynnös takaa täydelliset edellytykset
kylvömuokkaukselle keväällä. Kevytmuokkaus on mahdollista, mutta ei suositeltavaa.
Kevytmuokkaus jättää maan pinnalle paljon kasvijätettä. Kasvijäte sisältää paljon taudinaiheuttajia.
Tästä syystä perusmuokkaus on suositeltavampaa, koska se vähentää taudinaiheuttajia maan
pinnalla. (Aikasalo ym. 2000, 21)
2.2.3 Kylvömuokkaus
Tasausäestys on hyvä menetelmä perusmuokkauksen jälkeen esimerkiksi kyntövakojen peittelyssä
ja helpottamaan kylvömuokkausta. Kylvömuokkaus onnistuu parhaiten joustopiikkiäkeellä, jolla
muokkaussyvyys saadaan optimaaliseksi ja jyvä asettuu tavoiteltuun kylvösyvyyteen.
Kylvömuokkauksessa on tärkeää välttää maan liiallista hienontamista ja lajittumista. Liian
hienojakoinen maa-aines kuorettuu sateen sattuessa. (Aikasalo ym. 2000, 21)
2.2.4 Kylvö
Tarpeettoman kevätkosteuden haihtumisen välttämiseksi kylvön on tapahduttava mahdollisimman
pian muokkauksen jälkeen. Näin varmistetaan hyvät lähtökohdat tasaiselle orastumiselle, runsaalle
versomiselle ja hyvin kehittyvälle kasvustolle. Monitahoiset mallasohrat ovat herkkiä hallalle, joten
ne voidaan kylvää kaksitahoisia ohria myöhemminkin. Täsmäviljely on mallasohranviljelyssä
suositeltavaa, koska se pienentää viljelylohkon epätasaisuudesta johtuvaa mallasohran laadun
vaihtelua.

9 (86)
Optimaalinen mallasohran kylvösyvyys on enintään 6 senttimetriä. Huonot kosteusolot vaativat
syvempää kylvösyvyyttä.
Jos jostain syystä joudutaan käyttämään pientä siementä, kylvösyvyyttä on pienennettävä suhteessa
siemenen kokoon. Kylvösyvyys on oltava korkeintaan neljä kertaa siemenen pituus.(Aikasalo ym.
2000, 21-22).
Kylvötiheys vaihtelee maan kasvukunnon mukaan. Itämisoloiltaan hyväkuntoisilla mailla mallasohran
kylvötiheys on 500 itävää jyvää neliömetrille. Kolmosvyöhykkeellä kylvötiheyksiin lisätään 50
kappaletta/neliömetri. Kaksitahoisten mallasohralajikkeiden kylvömäärä vaihtelee 220 – 330
kilogrammaa/hehtaari. Kylvösiemenmäärä (kilogrammaa/hehtaari), saadaan kertomalla tuhannen
siemenen paino (Tsp) grammoina (g) kylvötiheydellä (kpl/m²) ja jakamalla tulo itävyysprosentilla
(%). (Aikasalo ym. 2000, 21 – 22; VYR 2014, 9–10).
Taulukko 1. Mallasohran viljelyalat lajikkeittain (Mavi, 2017)

Lajike

Pinta-ala (ha) %-osuus

Harbinger

16 002,49

21,28 %

NFC Tipple

12 175,14

16,19 %

Propino

11 393,96

15,15 %

Barke

8042,69

10,69 %

Trekker

6173,65

8,21 %

RGT Planet 4330,65

5,76 %

Saana

2819,05

3,75 %

Fairytale

2112,74

2,81 %

Polartop

1995,84

2,65 %

KWS Irina

1724,67

2,29 %

Marthe

544,21

0,72 %

SW Mitja

414,58

0,55 %

2.2.5 Kalkitus ja lannoitus
Laadukkaan mallasohrasadon edellytyksenä on kasvulohkon pH-tason ylläpitäminen optimaalisella
tasolla. Mallasohra on erittäin vaativa kasvi maan pH:n suhteen verrattuna rehuohraan (taulukko 2).
Viljeltävän lohkon viljavuusluokka tulisi olla hyvä tai korkea. Kalkitus parantaa ravinteiden
saatavuutta, kun pH-taso nousee ravinteiden hyötykäytön mukaan optimaaliselle tasolle. Kyseinen
seikka näkyy mallasohrasadon laadussa ja määrässä. Kalkituksen ansiosta saatu sadonlisä viljoilla
voi olla jopa 20 prosenttia.(Farmit.net, s.a.).
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TAULUKKO 2. Ohran pH-suositukset eri maalajeilla. (Farmit.net)

Karkea

Savimaat Eloperäiset Tavoite

kivennäismaa

maat

viljavuusluokka
(pH)

Mallasohra

6,8

7,0

6,4

Korkea

Rehuohra

6,4

6,7

6,0

Hyvä

Suomessa käytettävät mallasohralajikkeet ovat runsassatoisia ja valkuaistasoiltaan matalia.
Lannoituksen ollessa riittämätön liian matalista valkuaistasoista aiheutuu ongelmia
jatkojalostuksessa. Viljavuustutkimukseen perustuvalla ja lajikkeen typpisuosituksen mukaisella
lannoituksella päästään parhaaseen satotulokseen. Yhtäaikaisella tautitorjunnalla voidaan varmistaa
optimaalinen, isojyväinen sato.(Farmit.net, s.a.).
Mallasohralajikkeet ovat erittäin satoisia ja niitä tulee lannoittaa satotavoitteen mukaan.
Hyväkuntoisilla lohkoilla mallasohran lannoitus kannattaisi nostaa jopa 120 typpikiloon hehtaarille.
Kuitenkin yli 100 kilon typpilannoitusmäärissä kannattaa käyttää jaettua lannoitusta, jolloin
kylvölannoituksessa kasvi saa tarvitsemansa fosfori- ja kaliumlannoituksen sekä muita lannoitteita
riippuen lannoitteesta ja kasvin tarpeesta.(Farmit.net, s.a.).
Toisesta lehtivaiheesta korren kasvun loppuun asti voidaan mallasohralle antaa lisälannoitusta, jossa
ohra saa lopun tarvitsemansa typen. Liian myöhään levitetty typpilannoitus saattaa nostaa
valkuaistasoa liikaa. Riittämätön typpi- ja rikkilannoitus voivat johtaa puutteelliseen
sadonmuodostukseen. Tästä syystä mallasohran valkuaistasot jäävät mataliksi, eikä sato kelpaa
jatkojalostettavaksi.(Farmit.net, s.a.).
PH:n ollessa hyvä tai parempi, on varmistettava kasvuston riittävä hivenravinteiden saanti.
Hivenlannoitus voidaan antaa kylvölannoituksen yhteydessä tai käyttämällä lehtilannoitteita.
Lehtilannoitteet voidaan ruiskuttaa saman aikaisesti torjunta-aineiden yhteydessä. Hivenravinteet
mahdollistavat pääravinteiden perusteellisen hyödyntämisen.(Farmit.net, s.a.).
2.3

Laatuvaatimukset
Panimoteknologian jatkuva kehittyminen ja automaatioasteen lisääntyminen asettavat vaatimuksia,
joiden perusteella maltaiden tulee olla mahdollisimman tasalaatuisia. Mallasohran tulee olla
lajikepuhdasta, täysin tuleentuneena korjattua, varovasti puitua, vapaata homeesta ja vieraasta
hajusta sekä väriltään, maultaan ja rakenteeltaan tervettä ja esinäytteen mukaista. Oluen
tekemisessä maltaiden on oltava laadultaan sellaiset, että niistä saadaan hyvä vierre. Maltaan
laatuun vaikuttaa mallasohran laatu, joten mallasohran on oltava tiukasti määriteltyjen
laatuvaatimusten mukaista.(Viking Malt 2017; Enari & Mäkinen 2014, 21; Bmbri 2010).
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TAULUKKO 3. Mallasohran vastaanottolaatuvaatimukset (Viking Malt, 2017).
Panimo-ohra

Itävyys
Valkuaispitoisuus
Lajittelu
Yli 2,5mm
Alle 2,2mm
Kosteus
Lajikepuhtaus
Lajipuhtaus
Fusariumpitoisuus
Punaiset jyvät
Vihreät jyvät
Haljenneet jyvät

Entsyymiohra

Peruslaatu

Minimilaatu

Peruslaatu

Minimilaatu

Min
Max
Min

95 %
11,5 %
9,5 %

95 %
12 %
9%

95 %

95 %

12 %

11,5 %

Min
Max

90 %
3%

85 %
5%

85 %
3%

80 %
5%

Max
Min
Min
Max
Max
Max
Max

14 %
95 %
98 %
80 %
10 kpl/100g
1%
5%

14,5 %
95 %
98 %
80 %
10 kpl/100g
1%
5%

14 %
95 %
98 %
80 %
10 kpl/100g
1%
5%

14,5 %
95 %
98 %
80 %
10 kpl/100g
1%
5%

TAULUKKO 4. Mallasohran kosteusvaatimukset (Viking Malt 2017)
Kosteus %

Korjaus € / tonni

≥ 14,6

Hylätään

14,5 – 14,1

-2,50

14,0 – 13,5

Perushinta

13,4

+ 0,10

13,3

+ 0,20

13,2

+ 0,30

13,1

+ 0,40

13,0

+ 0,50

12,9

+ 0,60

12,8

+ 0,70

12,7

+ 0,80

12,6

+ 0,90

≤ 12,5

+ 1,00

Mallasohralla on monta laatuvaatimusta, mutta niistä luokitellaan kaksi erittäin tärkeiksi
laatuvaatimuksiksi. Mallastuksessa ohran täytyy itää, joten mallasohralta vaaditaan vähintään 95
prosentin itävyys. Ohramaltaiden entsyymit, joista tarvitaan mäskäyksessä, muodostuu itämisessä.
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Itämättömät jyvät saattavat pilata koko maltaan esimerkiksi homehtumalla.(Enari & Mäkinen 2014,
21-22)
Mallasohran proteiini- eli valkuaispitoisuus on toinen tärkeä laatuvaatimus. Mallasohran
valkuaispitoisuuden tavoitteena pidetään 10,5–11 prosenttia. Jos ohrassa on paljon valkuaista, siinä
on paljon myös tärkkelystä. Tärkkelys määrää ohran käymiskelpoiset sokerit. Valkuaista ei saa olla
myöskään liikaa, sillä se saattaa aiheuttaa haittaa oluen säilymisen ja maun kannalta.
Kosteustavoitteen maksimi mallasohralla on 13,5 prosenttia, jotta ohra ei homehtuisi.(Enari &
Mäkinen 2014, 21-22).
Mallasohralla lajikepuhtauden on oltava vähintään 95 prosenttia ja lajikepuhtaus vaatimukseen
sisältyy myös, että ohra on hyväksyttyä lajiketta. Ohran sopivuus mallasohraksi pyritään
määrittämään lajikevaatimuksella. Mallasohran laatuvaatimuksiin kuuluu myös homepuhtaus.
Hometaso määritellään pääpiirteittäin silmämääräisesti mutta se voidaan myös määrittää
mikrobiologisilla menetelmillä. Suuret homemäärät mallasohrassa voivat aiheuttaa oluen
kuohumista.(Enari & Mäkinen 2014, 21-22).
Vaatimukset määrittelevät myös mallasohran rakenteen. Suurin haittaa aiheuttava virhe mallasohran
siemenissä, ovat haljenneet jyvät. Haljenneet jyvät saattavat aiheutua huonoista sääolosuhteista ja
mallasohran kasvurytmistä. Haljenneet jyvät kävisivät oluen valmistukseen muutoin normaalisti
mutta niistä jalostettu vierre siivilöityy kehnosti. Tästä syystä mallastamoissa haljenneiden jyvien
määrän ylärajaksi on asetettu 5 prosenttia.(Enari & Mäkinen 2014, 21-22).
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3

MALLAS
Tärkein raaka-aine oluen valmistuksessa on laadukas mallas. Pelkkä mallas sisältää melkein kaiken
olennaisen oluen valmistukseen tarvittavan materiaalin. Mallas sisältää tarvittavan tärkkelyksen,
aminohapot, mineraalit, ja proteiinit. Tärkkelyksestä muodostuvat alkoholi ja hiilidioksidi. Maltaan
laatuun vaikuttaa monta tekijää, esimerkiksi mallasohralajike sekä sen kasvupaikka. Myös
mallastusprosessi vaikuttaa lopputuotteeseen huomattavasti. Satovuosi vaikuttaa mallasohran
tasalaatuisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa maltaan laatuun esimerkiksi proteiinitason
kohdalla.(Enari & Mäkinen 2014, 43).
Maltailla on myös tarkat laatuvaatimukset, jotka takaavat laadukkaan lopputuotteen eli oluen.
Maltaan laatua myös seurataan siltä varalta, että oluen valmistusprosessi sujuisi ongelmitta. Maltaita
voidaan myös korvata raakaviljalla. Raakavilja on halvempi, mutta se vaikuttaa huomattavasti
vierteen ja oluen koostumukseen.(Enari & Mäkinen 2014, 43).

3.1

Mallastusprosessi
Mallastuksen tavoitteena on tuottaa jyvään oluenvalmistusprosessissa tarvittavia entsyymejä, jotka
hajottavat jyvän ainesosia veteen liukenevaan ja hiivan ravinnoksi sopivaan muotoon. Maltaan
kuivatuksessa muodostuu lisäksi hyödyllisiä vari- ja makuaineita. Mallastukseen kuuluu kolme
päävaihetta: Liotus, idätys ja kuivatus.(Aikasalo ym. 2000, 57 - 58).
Liotusvaiheessa seulottu sekä puhdistettu mallasohra liotetaan vedessä, kunnes sopiva kosteus on
saavutettu. Idätysvaiheessa sopivan kosteuden saavuttanut ohra jätetään itämään tasaisesti
hallituissa olosuhteissa. Kuivauksessa itäneen ohran itäminen lopetetaan kuuman ilmavirran avulla.
Edellä mainitut vaiheet ja mallasohra massan muokkaaminen toteutetaan lämpötilan, kosteuden ja
ilman virtauksen säätämisellä.(Enari & Mäkinen 2014, 23).
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KUVA 1. Mallastusprosessi (Viking Malt, 2017)
Lajittelussa mallasohraerästä erotellaan käyttökelpoinen aines. Mallasohra lajitellaan jyväkoon
mukaan.(Aikasalo ym. 2000, 57 – 60; Enari & Mäkinen 2014, 31).
Liotuksessa jyvä imee itseensä vettä ja kosteus nousee 44-47prosenttiin. Liotus kestää noin kaksi
vuorokautta. Lämpötila tulee olla noin 12-20 astetta. Liotuksen tarkoitus on pestä jyvät sekä saada
ne itämään. Loppuvaiheessa itäminen alkaa ja ohra siirretään idätyslaariin.(Aikasalo ym. 2000, 57 60).
Idätyksessä jyvän elintoiminnot ja hengitys jatkuvat, mikä tuottaa lämpöä. Idätyslämpötila on noin
12-18 astetta. Idätys kestää halutusta maltaan möyhentymisasteesta (kuohkea, ilma pääsee läpi)
riippuen 5-7 vuorokautta. Kun haluttu aste on saavutettu, vihermallas siirretään kuivuriin.
Vihermallas on itänyttä kuohkeaa mallasohraa.(Aikasalo ym. 2000, 57 - 60).
Kuivatuksen tarkoituksena on pysäyttää jyvän elintoiminnot, eli itäminen ja hengitys, ja saattaa
mallas säilyvään muotoon. Kuivatus tuottaa jyvään myös väri- ja aromiaineita. Kuivatuslämpötila
alussa on 50 astetta, ja se nostetaan hitaasti 80-90 asteeseen. Kosteuden ollessa kuivatuksen
aikana noin 4-5 prosenttia.(Aikasalo ym. 2000, 57 - 60).
Itujen poistossa kuivat idut poistetaan mekaanisesti, ja samalla jyvästä irtoaa kuoripölyä. Juuri-idut
sisältävät kitkeriä aineita ja ne on siksi poistettava kuivauksen jälkeen. Puhdistettu mallas siirretään
joko varastosiiloon tai paahtoon riippuen maltaan käyttötarkoituksesta. Paahto muodostaa
maltaaseen paljon väri- ja aromiaineita. Tällaisia erikoismaltaita käytetään tummien ja täyteläisten
oluiden valmistukseen.(Aikasalo ym. 2000, 57 - 60).
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3.2

Ohran vastaanotto mallastamoon
Mallasohran tullessa mallastamoon sen laadun tulisi olla viljelysopimuksen laatukriteerien mukaista.
Ohrasta otetaan yleensä esinäyte jo ennen saapumista mallastamoon, mutta uusi näyte otetaan
myös paikan päällä vastaanotettaessa. Mallasohra vastaanotetaan aluksi erilliseen siiloon, josta se
jatkaa matkaansa mallastettavaksi, vasta kun laatunäytteet on hyväksytty. Ohra ei kuitenkaan ole
valmis mallastettavaksi heti laatutestien läpäisyn jälkeen. Sen täytyy kulkea ensin erinäisten
puhdistusten ja lajittelujen läpi.(Enari & Mäkinen 2014, 31).
Ensimmäinen esipuhdistus on niin sanottu karkea puhdistus, jossa erotellaan ohramassasta
mahdolliset, suuret epäpuhtaudet, kuten esimerkiksi kivet ja hiekka. Toisessa esipuhdistuksessa
seulotaan pienemmät haitat, kuten irralliset kuoret ja pöly. Mallasohra voidaan kuivata tarvittaessa
vielä tässä vaiheessa, jos jostain syystä se ei ole vielä noin 13 prosenttia. Suuri kosteus voi
aiheuttaa varastoidessa homeiden lisääntymistä tai ohran lämpiämistä.(Enari & Mäkinen 2014, 31).
Puhdistusten ja lajittelujen jälkeen ohraa varastoidaan lajikkeesta riippuen yhdestä neljään
kuukautta. Suurin osa mallasohralajikkeista vaatii 3 – 4 kuukauden varastoinnin, ennen kuin ne
itävät riittävän hyvin. Tämä johtuu ohran lepotilasta korjuun jälkeen, eli dormanssista, jolloin ohran
kasvutoiminnot pysähtyvät kokonaan.(Enari & Mäkinen 2014, 31).

3.3

Mallastamotekniikka
Aikaisemmin jokaisella panimolla oli oma mallastamonsa. Kyseiset mallastamot olivat hyvin työläitä
lattiamallastamoita, joissa mallasohramassan kääntäminen toteutettiin käsityönä. Tekniikka on
kehittynyt entisajoista, joten mallastamot ovat nykyään koneellistettuja automatisoituja laitoksia.
Nykyään mallastamot ovat itsenäisiä tehdaslaitoksia, joten panimoiden yhteydessä toimivista
mallastamoista on luovuttu. Suomessa toimivat suuret mallastamot sijaitsevat tällä hetkellä
Lahdessa ja Laihialla.(Enari & Mäkinen 2014, 31).
Mallasohra pestään liotuksessa, jolloin siitä irtoaa pölyä ja mahdollisia homeita. Liotuksen
päätavoitteena on kuitenkin nostaa mallasohran kosteus noin 42 – 45 prosenttiin, jolloin ohra alkaa
itää. Itämisvaikeuksien välttämiseksi ohraa ilmastetaan ohramassan ollessa joko veden alla tai
ilmassa. Hapen saanti takaa tasaisen ja nopean itämisen, joten sitä on seurattava huolella. Yleensä
tavoiteltuun liotusasteeseen eli ohramassan kosteuteen päästään noin kahdessa päivässä. (Enari &
Mäkinen 2014, 31 - 32).
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KUVA 2. Tavanomainen liotuslaitteisto. (Enari & Mäkinen 2014).
Yleensä liotus tapahtuu kartiopohjaisissa säiliöissä (kuva 2 ja 3), jotka on tarkoitettu noin 30 tonnin
ohraerille. Käytössä on myös hieman harvinaisempia, moninkertaisesti suurempia liotusaltaita, jotka
ovat puolestaan tasapohjaisia ammeita. Liotusaltaissa on oltava huomattavasti enemmän tilaa, kuin
mallasohra kuivana tarvitsisi. Ohra sitoo vettä liotuksen aikana ja turpoaa huomattavasti. Tavallisesti
ohramassaa siirrellään likoaltaasta toiseen, jolloin pesu tapahtuu ensimmäisessä altaassa. 1 – 4
tunnin pesun jälkeen ohra siirretään seuraavaan altaaseen ja tarvittaessa ohraa liotetaan myös
kolmannessa altaassa. (Enari & Mäkinen 2014, 32 - 33).

KUVA 3. Liotuslaitteisto (Ahonen 2018)

17 (86)
Yleisin idättämötyyppi on ollut lattiamallastamo, jossa mallasohramassa on levitetty lattialle itämään.
Idättämön lämpötila on säädetty optimaaliseksi, eikä sitä ole voitu säädellä nopeasti. Kyseinen
idättämö on ollut kuitenkin työläs ja vienyt paljon lattiapinta-alaa, joten tällaisia ei enää ole ollut
Suomessa pitkään aikaan.(Enari & Mäkinen 2014, 33 - 34).
Pneumaattinen idättämö kehiteltiin lattiamallastamon korvaajaksi teolliseen suurtuotantoon. Ilmaa
puhalletaan itävän mallasohran läpi ja massan kääntäminen tapahtuu mekaanisesti. Pneumaattisia
idättämöitä on pääasiassa kahdentyyppisiä; rumpuidättämöitä ja laari-idättämöitä.(Enari & Mäkinen
2014, 34).

KUVA 4. Rumpuidättämö. (Enari & Mäkinen 2014).
Rumpuidättämössä mallasohra kuljetetaan hitaasti pyörivän rummun lävitse, jolloin ilmaa
puhalletaan ohran läpi (kuva 4). Rumpu pyörii vain 1 – 2 kierrosta tunnissa. Perinteiseen
lattiamallastamoon verrattuna rumpuidättämö on tilaa säästävä sekä kustannustehokas
automatiikan ansiosta, mutta sen suosio on viimevuosina jäänyt vähäiseksi. (Enari & Mäkinen 2014,
34).
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KUVA 5. Laari-idättämö. (Enari & Mäkinen 2014).
Pneumaattisessa laari-idättämössä (kuva 5 ja 6) mallasohrakerroksen paksuus on jopa 1,2 metriä.
Tällainen idättämötyyppi on nykyisin yleisin käytössä oleva, niihin on kehitelty jatkuvatoimisia
laitteistoja. Ohramassa makaa suuressa laarissa reikälevyn päällä ja sitä käännellään yhdestä
kahteen kertaan vuorokaudessa. Ilma puhalletaan pohjalla olevan reikälevyn läpi. (Enari & Mäkinen
2014, 35).

KUVA 6. Täysi laari-idättämö (Ahonen, 2018)
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KUVA 7. Tyhjä laari-idättämö (Ahonen, 2018)

KUVA 8. Torni-idättämö. (Enari & Mäkinen 2014).
Torni-idättämössä (kuva 8.) pystytään optimoimaan eri-ikäisten ohramassojen idättäminen. Eri ohraerät sijoitetaan päällekkäin torni-idättämöön.
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Ohramassa tippuu noin 12 tunnin välein alaspäin idättämössä, ylhäältä liotuksesta aina kuivaamoon
saakka. Tällainen idättämö on paras eri-ikäisten ohra-erien olosuhteiden säätämiseen.(Enari &
Mäkinen 2014, 36).
Nykytekniikan avulla pyritään valmistamaan mahdollisimman automatisoituja mallastamoja, jotka
olisivat kustannustehokkaita. Puolijatkuvat laari-idättämöt ovat kehitetty tämän ajatuksen
perusteella, jotta työvoiman käyttö voitaisiin minimoida. Automaattisesti toimivat mekaaniset
kääntökoneet sekä ilman ja lämmönsäätelyjärjestelmät mahdollistavat jatkuvatoimiset
mallastamot.(Enari & Mäkinen 2014, 35).
Tällä hetkellä ainoa toimiva jatkuvatoiminen mallastamo on Domalt-mallastamo. Mallastuskoneessa
on kaikki mallastuksen vaiheet samassa ja mallasohran siirto on hoidettu automatiikalla. Ensin ohra
sekoitetaan veteen, jonka kanssa se liikkuu jatkuvasti. Pääliotuksen jälkeen ohra siirtyy kuljettimelle,
jossa liotusta jatketaan sumuttamalla. Kuljettimelle on sijoitettu kääntölaitteet, jossa ohra jatkaa
itämistään. Lopuksi itänyt mallasohra siirtyy automaattisesti jatkuvasti toimivaan kuivaamoon. (Enari
& Mäkinen 2014, 35, 37).

KUVA 9. Itänyttä mallasohraa (Turunen, 2018)
Itänyt mallasohra eli vihermallas siirretään kuivaamoon itämisen lopettamiseksi. Yksinkertaisesti
kuivaus tapahtuu puhaltamalla kuumaa ilmaa reikälevyjen läpi vihermaltaaseen.
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Kuivausilmaa nostetaan vähitellen ja riippuen valmistettavan maltaan laadusta, loppulämpötila
vaihtelee myös. Alussa kuivausilman lämpötila on 50 celsiusastetta ja sitä nostetaan loppua kohden
noin 80 celsiusasteeseen. Yleisin käytetty kuivaamotyyppi on nykypäivänä yksitasoinen kuivuri, jossa
on suora kuumennus (kuva 10).(Enari & Mäkinen 2014, 37 - 38).
Aikaisemmin käytössä oli monitasoisia kuivaamoita, mutta nykyään vihermallas levitetään yhdelle
kerrokselle noin 90 senttimetrin paksuiseksi kerrokseksi. Vihermallasta kuivataan noin 20 tuntia,
jonka jälkeen se jäähdytetään puhaltamalla kylmää ilmaa massan läpi. Maltaan kosteuden tulisi olla
tässä vaiheessa 2,5 – 4,5 prosenttia.(Enari & Mäkinen 2014, 37 - 38).

KUVA 10. Yksitasokuivaamo suoralla kuumennuksella. (Enari & Mäkinen 2014).
Kun vihermallas on kuivatettu ja jäähdytetty, seuraavana vuorossa on itujen poisto. Juuri-idut
aiheuttavat laatuhaittoja olueen, joten ne on poistettava. Itujen poisto tapahtuu mekaanisesti
iskemällä kuljettimella. Seuraavaksi ne seulotaan pois, joko ilmanvirralla tai seuloilla. Iduissa on
runsaasti proteiinia, joten ne ovat hyviä rehujen raaka-aineita. (Enari & Mäkinen 2014, 39).
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4

PANIMOTEKNIIKKA, OLUEN VALMISTUS JA HUMALANTUOTANTO
Oluen valmistuksen teoriassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosisatoihin. Muutokset ovat
lähinnä laitteiston, tekniikan, robotiikan ja valmistusmateriaalien kehittymistä. Panimossa mallas
vastaanotetaan siiloihin, josta se jatkaa matkaansa punnitsemisen ja tarkastuksen kautta
jatkojalostukseen. Itse oluen valmistuksen prosessivaiheisiin (kuva 11) kuuluu maltaan rouhiminen
ja sen mäskäys, jonka jälkeen voidaan puhua vierteestä eli nestemäisestä suodoksesta. Kyseinen
suodos on melkein valmista olutta, johon lopullinen maku muodostuu varastokäymisen aikana.
Mäskäyksen jälkeen vierre siivilöidään, keitetään ja kirkastetaan. Jäähdytys ja varastointi tapahtuvat
loppuvaiheessa. (Enari & Mäkinen 2014, 95; Wikipedia).

KUVA 11. Keittohuoneprosessi (Enari & Mäkinen 2014).
Valmistettaessa olutta tarvitaan pääraaka-aineeksi ohrasta valmistettu mallas. Maltaasta saadaan
jatkojalostamalla mallasrouhetta, jonka valmistamisen vaiheita ovat ohramallas massan rouhinta ja
mäskäys. Mäskäyksen jälkeen muodostuu nestemäistä suodosta, jota kutsutaan vierteeksi.(Aikasalo
ym. 2000, 59).
Vierteen jalostus jatkuu erottelun, keittämisen, suodatuksen ja jäähdytyksen kautta valmiiksi olueksi.
Jäähdyttämisen lopuksi, ennen varastointia olut ilmastetaan ja siihen lisätään hiivaa käymisen
edesauttamiseksi. Käyminen tapahtuu varastoidessa olutta, jonka jälkeen tuote voidaan suodattaa
haluttaessa. Kirkkaan lopputuotteen takaamiseksi olut on suodatettava.(Aikasalo ym. 2000, 59).
4.1

Maltaan rouhinta
Maltaiden rouhinta tapahtuu mekaanisesti, jotta uutesaanti olisi parempi maltaasta. Rouhinnassa ja
uuttamisessa pääasiallisena sääntönä on se, että mitä hienompaa jauhatusta hyödynnetään, sitä
parempaa on uutesaanti. Tässä tapauksessa on kuitenkin takarajana liian hienoksi jauhettu mallas.
Jos mallas jauhetaan liian hienoksi, mäskin erotus vaikeutuu huomattavasti. Maltaan käsittely ja
rouhinta on hahmoteltu kuvassa 12.(Enari & Mäkinen 2014, 96).
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KUVA 12. Maltaan käsittely ja rouhinta. (Enari & Mäkinen 2014).
4.1.1 Kuivarouhemyllyt
Kuivana rouhittaessa mallas kuljetetaan useiden valssiparien läpi. Valssipareja on yleensä neljä tai
kuusi. Kuvassa 13 on demonstroitu valssimyllyjen toiminta, joista ylempänä on nelivalssimylly.
Valssit ovat vastakkain pyöriviä ja rihlattuja, ja niiden nopeutta voi muuttaa halutessaan.
Valssauksessa mallasohran jyvät murskautuvat ja niiden sisältö hienonee puristuttaessa ulos.
Mallasjauhe aineksen jauhatusastetta voi säädellä valssien etäisyyksillä.(Enari & Mäkinen 2014, 9697).
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KUVA 13. Neli- ja kuusivalssimyllyjen toimintakaaviot. (Enari & Mäkinen 2014).
4.1.2 Vasaramylly
Aiemmin mainittu valssimyllytys on yleisemmin käytössä oleva rouhintamenetelmä, mutta on
olemassa monia muitakin vaihtoehtoja. Kuvassa 14 näkyvä vasaramylly on toimintaperiaatteeltaan ja
rakenteeltaan hieman yksinkertaisempi. Vasaramylly on myös edullisempi hinnaltaan verrattuna
valssimyllyyn. Vasaramyllyssä mallasohra pudotetaan myllyn pesään ja jyvät liikehtivät vapaasti
jauhinpesässä. Vapaasti liikkuvat jyvät iskeytyvät pyöriviin vasaroihin ja jauhautuvat
mallasrouheeksi. Valmis mallasjauhe tippuu seulan läpi myllyn pohjalle ja siitä eteenpäin
varastointiin. Vaikkakin vasaramylly on yksinkertaisempi ja edullisempi kuin esimerkiksi valssimyllyt,
sen säädettävyys on hyvin hankalaa. Myllyn säätäminen onnistuu vain seulan reikäkoon ja muodon
muutoksilla.(Enari & Mäkinen 2014, 96-98).

25 (86)

KUVA 14. Vasaramylly (Enari & Mäkinen 2014).
4.1.3 Märkärouhemyllyt
Kuivarouhinnalle on vaihtoehtoinen vaihtoehto, joka on märkärouhinta. Märkärouhinnassa
mallasohra liotetaan vedessä noin 20 minuuttia ennen rouhintaa. Liotuksen periaatteena on nostaa
mallasmassan kosteutta, joten kuoret pehmenevät ja irtoavat helpommin. Yleensä liotus suoritetaan
itse rouhijan päällä olevassa kartion muotoisessa altaassa. Jyvät lasketaan altaasta litistysvalsseille
syöttövalssin kautta. Itse rouhintatoimenpiteen aikana maltaan sekaan lasketaan vettä. Lopuksi
rouhe siirretään pumppaamalla suoraan mäskäyskattilaan. Märkärouhintaa sovelletaan yleensä
siiviläammeen kanssa.(Enari & Mäkinen 2014, 99).
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KUVA 15. Märkärouhintamylly (Enari & Mäkinen 2014).
4.2

Mäskäys
Mäskäyksessä mallasrouhe sekoitetaan noin 50 asteiseen veteen. Seoksen lämpötilaa nostetaan
vähitellen aina 65 asteeseen saakka, jossa sitä pidetään hetki. Lämpötilan tasaaminen ja pitäminen
vakiona johtuu tärkkelyksen entsymaattisen hajoamisen edesauttamisesta. Lämpötilaa nostetaan
aina 80 asteeseen, jolloin maltaan entsyymit tuhoutuvat. Entsyymien toiminnan säätely perustuu
entsyymien hajoamisen reaktioittamiseen tietyssä aika-lämpötila suhteessa. Entsyymien toiminta
vaikuttaa proteiinin ja tärkkelyksen hydrolyysiasteisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
tuotteen viskositeettia eli koostumusta ja ravinnepitoisuuksia eli makua muokataan jo
mäskäysvaiheessa.(Aikasalo ym. 2000, 60; Enari & Mäkinen 2014, 84-85).
Mäskäyksen erotusvaiheessa maltaan liukenemattomat osat erotellaan mäskistä huuhtelemalla sitä,
jotta loputkin liuenneet aineet saadaan huuhdottua vierteeseen. Vierteen erottelun jälkeen se jatkaa
matkaansa keittämöön. Itse mäskikakku on erittäin proteiinipitoinen, joten se yleensä hyödynnetään
eläinten rehuksi.(Aikasalo ym. 2000, 60).
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KUVA 16. Laitteisto keittomäskäystä varten (Enari & Mäkinen 2014).
Mäskäystilaa sanotaan keittämöksi, jonka laitteistoon yleensä kuuluvat mäskäyskattila, mäskinkeitto
kattila, vierteen erotuslaite ja vierteen keittokattila. Mäskäyskattilassa on nykypäivänä kuumennusja lämpötilanseuranta toiminnot. Vierteen erotuslaitteita ovat joko siiviläamme (kuva 17) tai
mäskisuodatin (kuva 18). Laitteiden sijoittaminen kannattaa toteuttaa vierteen kulkureitin ja
liikkuvuuden perusteella. Ylimääräiset pumput ja muut virtauslaitteet voi jättää pois, jos
mäskäyskattila ja siiviläamme sijoitetaan korkeammalle kuin keittokattilat. Näin ollen vierre valuu
itsestään keittokattilaan. Pumppausta tarvitaan kuitenkin vierteen siirtämisessä keittokattilasta.(Enari
& Mäkinen 2014, 101-102).
Tavallinen mäskäyskattila on pohjaltaan pyöreä säiliö, jossa on kaksinopeuksinen sekoitin. Kattilassa
on myös höyryvaippa, joka kuumentaa kattilaa. Kattiloiden muoto on muuttunut aikojen saatossa,
joten nykyään on saatavilla suorakaiteen muotoisia kattiloita, joiden kuumennus tapahtuu
ulkopuolisella lämmittimellä.(Enari & Mäkinen 2014, 101).

KUVA 17. Siiviläamme (Enari & Mäkinen 2014).
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Mäskäysjätteen erottelu vierteestä hoidetaan siivilöimällä, johon tavallisesti käytetään
siiviläammetta. Siiviläamme-menetelmä on vieläkin yleisin käytössä oleva, mutta mäskisuodatin
käytetään joissain tilanteissa apuna. Siiviläammeen toiminta perustuu välipohjan päällä olevaan
suodattavaan kerrokseen. Siivilöidessä vierteen lämpötila on pidettävä noin 76 celsiusasteessa.
Siivilöintiaika vaihtelee 2 – 4 tunnin välillä, mutta tavanomainen siivilöintikerta kestää noin kaksi
tuntia. Alkuun samea vierre johdatetaan siiviläammeen läpi ja palautetaan aina uudestaan
siivilöintiin, kunnes se on kirkasta. Rapaa eli mäskäysjätettä pöyhitään välillä ja siivilöintiä jatketaan.
Kunnes vierre on valunut siiviläammeesta läpi, niin mäskikakkua huuhdellaan, jotta siitä irtoaisi
kaikki vierteen aineet liuokseen mukaan. Siivilöinnin jälkeen jäljelle jäänyt rapa poistetaan
sekoituslaitteiston avulla.(Enari & Mäkinen 2014, 102-103).

KUVA 18. Mäskisuodattimen rakenne (Enari & Mäkinen 2014).
Mäskisuodatuksessa vierre erotellaan suodatinkankailla, joista mäski valuu laitteiston pohjalle. Mäski
poistetaan laitteen pohjassa olevan ruuvin avulla. Suodatin puristaa massan päätylevyjen väliin,
jossa suodatinkankaat suodattavat vierteen erilleen. Toiminnan aikana mäskiä huuhdellaan. Tämä
laitteisto vaatii hyvin hienoksi jauhetun mallasrouheen. Mäskisuodattimen hyviä ominaisuuksia ovat
kirkkaan vierteen valmistus ja vähäisen huuhteluveden käyttö.(Enari & Mäkinen 2014, 104-105).
4.3

Vierteen keitto
Suodatuksen jälkeen valmis vierre keitetään keittokattilassa, joka on toiminnaltaan samantapainen,
kun mäskäyskattila. Kuumennus tapahtuu yleensä ulkoisen kuumennuskierron (kuva 19) tai
höyryvaipan avulla. Ylikuumenemisen estämiseksi kattilassa täytyy olla sekoitusjärjestelmä. Vierrettä
keittäessä lämpötilalla on tärkeä osuus loppuvierteen onnistumisessa oluen säilyvyyden kannalta.
Voimakas kiehuminen aiheuttaa vierteen proteiini-polyfenoli -yhdisteiden saostumisen. Kyseinen
kiehumisesta aiheutuva reaktio vaikuttaa oluen säilyvyyteen positiivisesti.(Enari & Mäkinen 2014,
105).
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KUVA 19. Vierteenkeittokattila ulkoisella keittimellä
Keittoaika on tyypillisesti 1,5 – 2 tuntia, jonka aikana vierteestä haihtuu noin 10 – 15 prosenttia
kosteutta. Keiton aikana yksi tärkeimmistä työvaiheista on humalan lisääminen. Humalan lisäämisen
ajankohta riippuu halutusta oluttyypistä. Humalan lisäys tapahtuu esimerkiksi keiton alussa ja
keittoprosessin jälkeen. Keittolämpötila on 102 – 107 celsiusastetta, jolloin kattilassa on lievä
ylipaine. Keittoaikaa voidaan lyhentää korkeammalla, yli 100 celsiusastetta lämpötilalla. Nykypäivänä
yleisin keittokattilatyyppi on Merlin-keittokattila (kuva 20). Merlin-keittokattilan keittopinta on
kattilan yläosassa oleva kartio, jota pitkin vierre valuu kattilan pohjalle.(Enari & Mäkinen 2014, 106 107).

KUVA 20. Merlin-keittokattila (Enari & Mäkinen 2014).
Keiton jälkeen vierre täytyy jäähdyttää tasaisesti. Vierteen jäähdytys tapahtuu kylmällä vedellä,
mutta yleensä loppujäähdytys tapahtuu kylmäaineella. Jäähdyttämisessä käytetyn veden lämpötila
tulisi olla suhteellisen alhainen, noin 3 celsiusastetta.(Enari & Mäkinen 2014, 107 - 108).
4.4

Pääkäyminen
Pääkäyminen alkaa, kun jäähdytettyyn ja ilmastettuun vierteeseen lisätään hiivaa. Vierteen
hiivauksessa voidaan käyttää kahta eri hiivaa, puhdasta hiivamassa tai edellisen vierteen käymisestä
jäänyttä kierrätettyä hiivaa. Vierteessä on runsaasti käymiseen soveltuvia sokereita, glukoosia,
maltoosia ja maltotrioosia. Käymisen aikana hiiva pilkkoo kyseiset aineet hiilidioksidiksi, alkoholiksi ja
vedeksi. Pohjahiivaa käytettäessä käymislämpötila on korkeintaan 16 ceilsiusastetta, kun taas
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pintahiivakäymisessä lämpötila on jopa 18 – 25 astetta. Käymisen jälkeen olut siirtyy suodatukseen,
jonka jälkeen se varastoidaan.(Enari & Mäkinen 2014, 143 - 148).

KUVA 21. Avonainen käymisamme (Enari & Mäkinen 2014).
Pääkäymiseen käytetään avoammeita (kuva 21) tai kartiopohjaisia lieriötankkeja (kuva 22 ja 23).
Avoammeita käyttävät enää erikoisia pintahiivaoluita valmistavat pienpanimot. Kartiopohjainen
lieriötankki on helppokäyttöinen, helposti automatisoitavissa ja vähän tilaa vievä, joten sen käyttöä
suositaan nykypäivänä.(Enari & Mäkinen 2014, 145 - 148).

KUVA 22. Kartiopohjainen lieriötankki (Enari & Mäkinen 2014).
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KUVA 23. Taustalla suuria lieriötankkeja (Ahonen & Turunen, 2017).
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4.5

Pullotus ja pakkaus
Käynyt ja tarvittaessa suodatettu vierre eli valmis olut pullotetaan seuraavaksi joko pulloihin,
tynnyreihin tai tölkkeihin. Pullotuslinjasto (kuva 24) koostuu kolmesta vaiheesta, olutsäiliöstä, josta
olut tulee pulloihin, kuljetuslaitteistosta sekä itse pullotuselementistä (kuva 25), joka laskee oluen
pulloihin suuttimien kautta. Nykypäivänä pullotuslaitteet ovat täysin automaattisia.(Enari & Mäkinen
2014, 185 - 187).

KUVA 24. Pullotuslinjasto (Ahonen & Turunen, 2017)

KUVA 25. Pullotuslinjaston tekniikka (Ahonen & Turunen, 2017)
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Kuvan 26 vasemmassa reunassa näkyy pullotuslinjaston ohjausyksikkö. Pullot kulkevat linjastoa
pitkin vasemmalta oikealle. Oikealla näkyvässä läpinäkyvässä laatikossa on neljä olutsuutinta (kuva
27), jotka täyttävät pullot. Täytön jälkeen laite korkittaa pullot.

KUVA 26. Pieni pullotuslinjasto (Ahonen & Turunen, 2017).

KUVA 27. Olutsuuttimet pullotuslaitteistossa (Ahonen & Turunen, 2017).
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Pullotuksen jälkeen valmis tuote pakataan valittuun pakkaukseen, jotka ovat esimerkiksi
pahvilaatikko tai muovinen kori. Pakkauslinjastot ovat myös täysautomaattisia (kuva 28), eivätkä
vaadi työntekijältä muuta, kuin yleistä valvontaa. Pakkauslinjastot voivat olla suurempia, jolloin
suurempien erien pakkaus tapahtuu kuormalavoille. Kuormalavoja voidaan tarvittaessa siirrellä
trukilla, joka helpottaa logistiikkaa.(Enari & Mäkinen 2014, 185 - 187).

KUVA 28. Pieni pakkauslinjasto sekä täysautomaattinen pakkausrobotti (Ahonen & Turunen, 2017).
Valmiit tuotteet varastoidaan yleensä lattiavarastoihin (kuva 29) eli tavalliseen hallirakennukseen,
johon on jätetty käytäviä trukkiliikennettä varten. Varastointi on elintärkeä tuotteen myynnin ja
saatavuuden kannalta, joten varastointiin kannattaa panostaa. Tehokas varastointi takaa jatkuvan
saatavuuden, joka takaa luotettavuutta panimoille. Varastoidessa kannattaa tuotteita sijoittaa
mahdollisimman paljon yhdelle lavapaikalle. Tästä syystä lattiavarastoissa tuotteet pinotaan
korkeiksi torneiksi. Muita varastotyyppejä ovat läpivirtausvarasto sekä automaattinen varasto, jota
hyödynnetään todella suurissa panimolaitoksissa.(Enari & Mäkinen 2014, 244 - 247).

KUVA 29. Lattiavarasto (Ahonen & Turunen, 2017).
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4.6

Humalantuotanto ja käsittely
Humala on hamppukasvien heimoon kuuluva monivuotinen köynnöskasvi. Oluen valmistuksessa
käytettävä humalan kukinto on käpymäinen hedelmä. Humalankäpyjä käytetään oluen
valmistuksessa antamaan sille makua ja tietynlaista katkeruutta. Oluen säilyvyys parantuu myös
humalan lisäämisen myötä. Pääasiassa humalaa viljellään Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sekä
Australiassa. Suomessa käytetyt humalat tulevat yleensä Saksasta, koska ne ovat aromiltaan hyviä
oluen valmistukseen. (Luontoportti 2017; Enari & Mäkinen 2014, 68 - 69).
Humalalajikkeet ryhmitellään pääasiassa aromipitoisuuksien ja katkeroaineiden perusteella. Näin
ollen humalalajikkeita on kahdessa kategoriassa; aromilajikkeissa ja katkerolajikkeissa. Nykypäivänä
markkinoille on tullut monia uusia humalalajikkeita, joiden suosio on nousussa. (Enari & Mäkinen
2014, 68 - 69).
TAULUKKO 5. Tunnetuimpia humalanviljelyalueita ja -lajikkeita (Enari & Mäkinen 2014.)

Viljelyalue
Hallertau, Saksa

Kent, Englanti

Yakima, USA

Australia

Lajike
Hallertauer
Northern Brewer
Polaris
Hersbrucker
Bramling Cross
Fuggles
Cluster
Cascade
Comet
Chinook
Pride of Ringwood
Galaxy

Slovenia

Styrian Gold

Elsass, Ranska

Strisselspalt

36 (86)

5

MALLASOHRAKYSELY
Toteutimme mallasohrakyselyn yhdessä KasviTaito-hankkeen kanssa. Kyselyn kohderyhmää olivat
Pohjois-Savolaiset viljelijät, joilla oli kiinnostusta mallasohran viljelyyn. Kysely toteutettiin KasviTaitohankkeen järjestämässä Mallasohraa Pohjois-Savosta koulutuspäivässä ja opintomatkalla.
Tapahtuma oli suunnattu mallasohran viljelystä kiinnostuneille viljelijöille, joten kyselymme
kohderyhmä on helppo tavoittaa. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää paikallisten viljelijöiden
kiinnostusta ja mahdollisuuksia mallasohran viljelyyn, kuivaukseen ja varastointiin. Vaikka kysely on
toteutettu yhteistyössä KasviTaito-hankkeen kanssa, mutta hyödynnämme tuloksia
opinnäytetyössämme.

5.1

Kyselyn tulosten analysointimenetelmät
Kyselyn vastauksia analysoitiin vertailemalla eri tuotantosuuntia kiinnostuksen ja mallasohran
tuotantopanosten määrään. Kysely löytyy opinnäytetyön lopusta liitteenä. Kyselyn tuloksien
analysointi toteutettiin yhdessä ohjaavan opettajan avustuksella. Kyselyn tulokset ovat poimittu
Webropolista ja niitä on vertailtu Microsoft Excelin Pivot- taulukkotyökalua apuna käyttäen. Kyselyn
tulokset ovat jaoteltu tuotantosuuntien ja tuotantovalmiuden mukaan, jolloin niistä on selkeämpi
tehdä johtopäätöksiä. Itse jaotteluun on käytetty Pivot-työkalua, jonka pohjalta on piirretty
frekvenssianalyysejä, keskiarvoja ja korrelaatioita. Frekvenssillä viitataan tietyn ominaisuuden tai
muuttujan toistumista kohderyhmien keskuudessa. Korrelaatio kertoo tiettyjen muuttujien välistä
suhdetta, josta voidaan päätellä esimerkiksi selitysastetta eli toteutumisen todennäköisyyttä.
Tulokset analysoidaan tuotantosuuntien ja tuotantovalmiuden mukaan. Frekvenssianalyyseistä sekä
korrelaation tuloksista paljastuvat tulosten vaihtelu esimerkiksi eri tuotantosuuntien välillä.
Tuotantosuuntien välillä oli merkittäviä eroja keskiarvossa, mutta tuotantosuuntien sisäinen hajonta
oli niin suurta, että tuotantosuuntien väliset erot eivät ole siten merkittäviä. Tästä syystä emme
tehneet varianssianalyysejä. (Wikipedia 2018).

5.2

Kyselyn tulokset
Kyselymme tarkoituksena on selvittää mallasohrantuotannon kiinnostusta Pohjois-Savon alueella.
Kyselyssä tiedustellaan viljelijöiden mahdollisuuksia ja kiinnostusta tuottaa mallasohraa. Tämän
kyselyn vastauksia analysoimalla voimme päätellä pohjoissavolaisen mallasohrantuotannon
mahdollisuutta käytännössä ja selvittää potentiaalisia mallasohran tuottajia. Kyselyssä selvitämme
kohderyhmän aikaisempaa osaamista ja tuotantotapoja sekä mahdollisia tuotantovalmiuksia, joilla
on erittäin suuri merkitys mallasohran tuotannon kannattavuudessa ja onnistumisessa ylipäätään.
Vastauksia saimme kyselyyn 20 kappaletta. Vastauksia tuli hieman niukasti.
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KUVIO 1. Tilan päätuotantosuunta

Kyselyyn vastanneiden viljelijöiden tilojen päätuotantosuunnat jakautuivat melko tasaisesti
kotieläintuotantoon, kasvintuotantoon ja puhtaaseen siemenviljelyyn (kuvio 1). Kotieläintiloilla on
yleensä tarve levittää karjanlantaa omille pelloille, mikä vaikuttaa mallasohran tuotannon
mahdollisuuteen. Karjanlannan käyttö saattaa aiheuttaa hallitsematonta typen vapautumista, jolloin
typpitasot voivat vaihdella huomattavasti. Kasvinviljelytilat ja varsinkin siemenviljelyyn perehtyneet
ovat optimaalisia kohteita mallasohran tuotannolle.

KUVIO 2. Tilan tuotantotapa

Vastaajista 90 prosentilla oli tilantuotantotapana tavanomainen tuotanto ja vain 10 prosentilla
vastaajista oli tilallaan luomutuotantoa (kuvio 2). Tavanomainen tuotanto antaa paremmat
lähtökohdat mallasohran tuotantoon kuin luomutuotanto, mutta mikäli tuotannon saa onnistumaan
luomussa on luvassa tuntuva mallasohran tuottajahinnan korotus.
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KUVIO 3. Ohran keskisato viimeisen viiden vuoden aikana
Suurimmalla osalla vastaajista ohran keskisato oli suhteellisen alhainen 3000 – 3999 kg/ha.
Kuitenkin vastanneista kolme oli päässyt yli 4000kg/ha ja yksi jopa yli 5000kg/ha. Yksi vastaajista ei
ole koskaan viljellyt ohraa. (Kuvio 3). Suurimmalla osalla tiloista olisi selvästi kehitettävää peltojen
kasvukunnossa ja menetelmissä, koska vain neljä vastaajaa on päässyt yli 4000kg/ha.
Mallasohrantuotannossa on tärkeää, että pellonkasvukunto on hyvä ja viljelymenetelmät kunnossa,
muutoin sato voi jäädä mallasohralla vieläkin huonommaksi. Tekemämme oppaan avulla ohran
keskisatoa olisi mahdollisuus nostaa runsaasti.

Ha
10.75

10.85 0
40.09

Rehunurmet
Rehuviljat
Leipäviljat
51.06

Siementuotanto
Öljykasvit

114.75

Kesannot ja muut nurmet
22.67

KUVIO 4. Eri viljelykasvien keskipinta-alat viime vuonna

Erikoiskasvit
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Vastaajista suurin osa (noin 75%) viljelee jotakin viljaa. Siementuotanto on pinta-alaltaan
suurimmassa osassa 114,75 hehtaarilla ja rehuviljat toisena 51,06 hehtaarilla (kuvio 4). Vastaajilla
on siis vahvaa tietämystä viljan viljelystä, mikä edesauttaa mallasohran viljelyn aloittamista.
TAULUKKO 6. Mallasohralle soveltuvien lohkojen pinta-ala

Vastaukset
3
5
20
20
20
20
25
40
40
50
50
50
90
100
130
150
180

Mallasohralle soveltuvien lohkojen pinta-alat vaihtelevat vastaajien kesken suuresti. Alimmillaan
kolmesta hehtaarista, jopa 180 hehtaariin. (Taulukko 6). Pelkästään 20 vastaajan kesken
mallasohralle olisi sopivaa viljely pinta-alaa 993 hehtaaria.

KUVIO 5. Tilojen tuotantovalmius mahdollisuudet
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Kyselyssämme kysyimme tilojen tuotantovalmiuksia viljanviljelyssä, jotka vaikuttavat mallasohran
viljelyn onnistumiseen tilalla. Suurella osalla vastaajista löytyy tilalta tai yhteistyökumppanilta kuivuri
ja varastointi mahdollisuus, joka on elin ehto viljaa viljeltäessä maltaaksi. Rekkaan lastaus
mahdollisuus on suuri tekijä rahtikustannuksissa, koska tällöin rekka voi tulla hakemaan kuormat
suoraan tilalta. Jaettu lannoitus ja oikea-aikainen kasvinsuojelu on todella tärkeää muistaa mallasta
tuotettaessa, jotta varmistetaan mallasohran laatu. (kuvio 5).

KUVIO 6. Kiinnostus mallasohran tuotantoon

Mallasohran tuotannosta ollaan selvästi kiinnostuneita (kuvio 6), vaikka vastauksissa hajontaa oli
suuresti. Suuri osa vastaajista oli kertonut kiinnostuksekseen yli 5,2 asteikolla 1 – 10. Kyselyn
avoimista vastauksista käy myös ilmi mahdolliset haitat ja esteet vastaajien keskuudessa. Kyseisiä
haittoja ovat esimerkiksi rahtikustannukset, kotieläintuotannon soveltaminen mallasohran
tuotantoon, pienet peltopinta-alat sekä alhaiset satotasot. Vastaajilla oli myös epäilyksiä mallasohran
tuotannon kannattavuudesta sekä liian lyhyestä kasvukaudesta. Mallasohran viljelyoppaamme
tarkoituksena on etenkin kumota juuri tällaisia epäilyksiä kannattavuudesta ja kasvukauden
pituudesta. Oppaassa pyrimme valaisemaan viljelijälle oikean lajikkeen ja kylvöajankohdan
tärkeyttä. Jo pelkästään näillä kahdella asialla pystymme vaikuttamaan paljon kannattavuuteen ja
kasvukauden pituuteen.
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5.3

Kyselyn tulosten analysointi
Kyselyn vastausten perusteella voimme tehdä johtopäätöksiä mallasohran tuotannon tulevaisuuden
mahdollisuuksista Pohjois-Savossa. Vastaajamäärän jäädessä pieneksi, joudumme luottamaan
vastausten laatuun ja todenmukaisuuteen. Yhteenvetona vastauksista voidaan päätellä, että
Pohjois-Savossa on potentiaalista osaamista ja tuotantovalmiuksia aloittaa mallasohrankin viljely.
Tiloilla on yleisesti paljon kasvinviljelyä ja etenkin viljojen viljelyä, joten viljelyn laatuun on pakko
panostaa. Siementuotantotiloilla on jouduttu miettimään tarkasti tuotantopanokset suhteutettuna
tulokseen, koska elanto saadaan kasvinviljelystä.

KUVIO 7 a ja b. Tilan mallasohralle sopivan peltopinta-alan osuus (% kokonaisalasta) sekä
mallasohran viljelyn kiinnostavuus (asteikolla 1 – 10) tuotantosuunnittain (kuvio 7 a) sekä ohran
minimisatotasot viimeisen viiden vuoden aikana tuotantosuunnittain (kuvio 7 b).

Ohjaajan kanssa tekemistämme keskiarvoista selviää yllättäviäkin eroja tuotantosuuntien välillä.
Yllättävin tulos tuotantosuuntia ja mallasohran tuotannon kiinnostusta vertaillessa oli kotieläintilojen
suuri kiinnostus (kuvio 7a). Kotieläintiloilla on vähiten mallasohralle soveltuvia peltoja, kuten
oletettukin, mutta mallasohran viljelylle olisi eniten kiinnostusta. Siementuotantotiloilla olisi
oletettavasti parhaat valmiudet viljellä mallasohraa, mutta kiinnostus oli huomattavasti alhaisempi
kuin kotieläintiloilla. Testeistä myös varmistuu jo valmiiksi oletettu seikka, että siementuotantotiloilla
on eniten mallasohralle soveltuvia peltolohkoja (n. 49 prosenttia). Keskisatoja verratessa
tuotantosuunnittain, kotieläintiloilla oli keskimäärin huonompi satotaso kuin kasvinviljelytiloilla (kuvio
7b). Jokaisen tuotantosuunnan kohdalla keskihajonta oli kuitenkin suhteellisen pientä.
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KUVIO 8. a - c. Osuus (%) eri tuotantosuuntien tiloista, joilla on valmiudet kuivata (kuvio 8 a) ja
varastoida (kuvio 8 b) viljasato sekä lastata sato rekkaan (kuvio 8 c) joko omalla tilalla tai
yhteistyötilalla.
Logistiikkaan ja kasvukauteen liittyvien tuotantovalmiuksien vaihtelu oli myös suurta eri
tuotantosuuntien välillä. Kyseisistä analyyseistä käy ilmi, että kotieläintiloilla olisi eniten kiinnostusta
mallasohran viljelyyn (kuvio 7a), vaikka heidän tuotantovalmiutensa (kuvio 9 ab ja 8abc) ja peltojen
soveltuvuus (kuvio 7a) oli huomattavasti heikommat kuin kasvinviljelytiloilla. Mallasohran viljelylle
tärkeimpiin logistisiin valmiuksiin kuuluvat kuivaus, varastointi ja rekkaan lastaus mahdollisuudet.
Kasvinviljelytiloilla kyseisiä tuotantovalmiuksia oli valmiiksi huomattavasti enemmän, joka
oletettavasti helpottaa mallasohran tuotannon aloittamista. Kuivauksen, logistiikan helppouden ja
osaamisen omaava tila on erittäin potentiaalinen mallasohran tuottaja.

KUVIO 9. a ja b. Osuus (%) eri tuotantosuuntien tiloista, joilla on valmiudet käyttää jaettua
lannoitusta (kuvio 9a) ja tehdä kasvinsuojelutoimia oikea-aikaisesti (kuvio 9b) joko oman tilan tai
yhteistyötilan kalustolla.
Kuviossa 8c on todettu rekkaan lastauksen mahdollisuutta suurimmalla osalla vastaajista, joko
yhteistyökumppanin kautta tai omalla tilalla. Tällainen vaihtoehto on etuasemassa mallasohraa
tuottavalla tilalla, koska ainakin vielä tällä hetkellä Pohjois-Savossa tuotettu mallasohran
todennäköisimmin jouduttaisiin viemään hieman kauemmaksi jatkojalostettavaksi. Lastauksen
mahdollisuus nopeuttaa logistiikkavirtaa huomattavasti. Kasvukauden aikana tehtävien
toimenpiteiden valmiudet (Kuvio 9ab) olivat positiivinen yllätys jokaisen tuotantosuunnan kohdalla.
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KUVIO 10. a ja b. Tilan kokonaispeltopinta-alan (ha/tila) yhteys viimeisen viiden vuoden aikana
saatuihin ohran minimisatotasoihin (kg/ha, kuvio 10 a) ja viljelijän mallasohran viljelykiinnostukseen
(asteikolla 1 – 10, kuvio 10b).

Kyseisistä korrelaatiotaulukoista käy ilmi myös mallasohran tuotannon kiinnostus ja aikaisemmat
satotasot suhteutettuna tilan peltohehtaareihin. Taulukoissa siniset pisteet osoittavat vastausten
sijoittumisen muuttujien mukaan. Taulukossa näkyvä viiva osoittaa vastausten keskiarvoa. Taulukon
arvo R² osoittaa todenmukaisuus asteen, jolloin arvon ollessa 1, taulukon osoittama väite on tosi.
Tällä laskelmalla voidaan perustella vastausten taulukon todenmukaisuutta. Satotason kasvaessa
(kuvio 10a) mallasohran viljelyn kiinnostus (kuvio 10b) laskee, joka on erittäin yllättävää.
Kiinnostuksen väheneminen tilojen kokonaispinta-alojen kasvaessa on hieman erikoista, koska
suuremmilla tiloilla olisi lähtökohtaisesti korkeammat satotasot ja paremmat mahdollisuudet
mallasohran tuotantoon. Tämä saattaa johtua avoimista kysymyksistä selvinneistä seikoista
esimerkiksi nykyinen tuotanto ja sen kannattavuus. Todennäköisempiä tulevia mallasohran tuottajia
Pohjois-Savossa olisivat nykyiset viljanviljelijät, joilta löytyvät hyvät tuotanto- ja logistiikkavalmiudet,
sekä paljon mallasohralle sopivia lohkoja. Kotieläintilat, joilta löytyvät myös hyvät tuotanto- ja
logistiikka valmiudet voisivat olla myös mallasohran tuottajia, mutta mikäli tilalla on huonot
tuotanto- ja logistiikka valmiudet, tulee mallas ohrantuotannon aloittamisesta vaikeaa.
Aikaisempi osaaminen viljaviljelyn suhteen, kiinnostus mallasohran tuotantoa kohtaan ja valmiit
tuotantovalmiudet mallasohran viljelylle kertovat paljon pohjoissavolaisen mallasohran
tulevaisuudesta. Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa viljelijöiden mielenkiinnosta ja tilojen
mallasohran tuotantomahdollisuuksista. Mielestämme saimme tyydyttävän vastauksen kyselymme
ansiosta, jota voimme hyödyntää pohjoissavolaisen mallasohran tuotannon tulevaisuuden näkymää
analysoidessamme.
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OPAS MALLASOHRAN TUOTANTOON POHJOIS-SAVOSSA
Tekemässämme oppaassa selvitimme mallasohran tuotannon mahdollisuuksia Pohjois-Savossa.
Opas on laadittu yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun KasviTaito-hankkeen kanssa. Mallasohran
tuotanto panimoteollisuudelle myös Pohjois-Savossa on tärkeää, koska Suomessa pienpanimot ovat
yleistyneet räjähdysmäisesti viime vuosina. Pienpanimoiden keskuudessa lähellä tuotettu mallasohra
olisi kysyttyä, mutta paikallista mallasohraa ei ole saatavilla. Oppaassa käydään läpi mallasohran
viljelytekniikka sovellettuna Pohjois-Savoon. Viljelytekniikka sisältää viljelysuunnittelun, viljelykierron,
esikasvivaikutukset, perusmuokkauksen, kylvömuokkauksen, kylvön, lannoituksen, kasvinsuojelun ja
jatkokäsittelyn. Käsittelemme pohjoissavolaisen mallasohran tuotantoketjun kokonaisuudessaan
viljelystä jatkojalostajalle saakka. Oppaassa käsitellään pelkästään tavanomaisen mallasohran
viljelyn pääpiirteet, joten luomuviljelyn seikkoja ei käydä läpi.
Mallasohran tuotanto Pohjois-Savossa on viljelytekniikaltaan hyvin samantapaista kuin muuallakin
Suomessa. Opas käsittelee kuitenkin niitä erityisiä seikkoja mallasohran viljelyssä, jotka eroavat
muun suomen mallasohran viljelystä. Kyseisiä asioita ovat esimerkiksi lajikkeiden valinta
kasvukauden pituuden ja tehoisan lämpösumman mukaan sekä oikeiden maalajien hyödyntäminen
mallasohran viljelyssä. Raportoitua mallasohran viljelyä panimoteollisuudelle ei ole ollut juurikaan
koskaan Pohjois-Savossa, kolmannella ja neljännellä viljelyvyöhykkeellä. Tämä saattaa johtua siitä,
että lajikkeita on mallasohran viljelyn yleistyttyä Etelä-Suomessa kokeiltu viljellä, mutta kasvukauden
pituus ja viljelyosaaminen on rajoittanut tuotantoa.
Lajikkeiden kasvuajat ja viljelyosaamisen puuttuminen ovat myös vaikuttaneet sadon kasvun ja
laadun onnistumiseen. Viljelyopasta tehdessä painoarvoa tuli aikaisemmin hankitulle tiedolle paljon.
Mallastamo- ja panimotekniikkaan perehtyminen oli erittäin tarpeellinen, vaikka se hieman sivusi
aiheesta. Mallasohralla on tarkat laatuvaatimukset, jotta mallastus onnistuisi kunnolla ja
lopputuotteesta tulisi laadukasta. Pelkästään jo mallastusprosessi voi mennä pieleen huonolaatuisen
mallasohran takia. Perehdyttyämme myös mallastamotekniikkaan ja mallasohran jatkojalostukseen
ymmärsimme paremmin tarkkojen laatuvaatimusten periaatteita.
Maaningalla mitattujen lämpötilasummien todennäköisyys saavuttaa vähintään 1200 astetta on
noussut peräti 40 prosenttia vuosina 1970 – 2015 (Maikki Kulmala, MT, 2018-04-09).
Näin ollen mallasohran viljely on ollut huomattavasti hankalampaa 2000-luvun alussa PohjoisSavossa verrattuna nykypäivään. Kasvukauden keskilämpötilat kasvavat vuosi vuodelta ja
kasvukausi pitenee pohjoisemmassakin. Myös kasvien jalostuksella on ollut suuri osuus sopivien
lajikkeiden kehittymiselle. Nykyään on saatavilla todella aikaisia mallasohralajikkeita, joiden viljely
onnistuu tavallisena kesänä kolmannellakin viljelyvyöhykkeellä ongelmitta. Vesistöjen läheisyys
lämmittää ilmastoa Pohjois-Savossa. Kesän ja syksyn ylälämpötilojen keskiarvot nousevat hieman
korkeammaksi vesistöjen ympärillä, mikä vaikuttaa kasvukauden pituuteen (Kersalo ym. 101 – 106,
2009).
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Mallasohran viljely eroaa rehuohran viljelystä pääasiassa viljelyn tarkkuuden osalta, koska sadon
laatuvaatimukset ovat erittäin tiukat. Viljelytekniikassa on otettava huomioon monia seikkoja ja
kasvukauden aikainen seuranta on syytä toteuttaa, jotta mallasohraa viljeltäessä päästäisiin
tavoiteltuihin satotasoihin ja optimaaliseen laatuun. Pohjois-Savossa on runsaasti hyväkuntoisia
kivennäismaita, jotka soveltuvat mallasohran viljelyyn parhaiten. Lohkojen sijaintien haittapuolena
tällä seudulla on metsien läheisyys. Optimaalinen kasvulohko muodostuu hyvin hoidetusta
maanrakenteesta ja vesitaloudesta. Ravinnepitoisuudet tulisi pitää näytteiden ja tutkimusten
perusteella hyvällä tasolla, jolloin mallasohran laatu taataan myös seuraavillekin vuosille. Lannoitus,
kasvinsuojelu ja viljelykierto ovat avainasemassa laadukkaaseen ja runsaaseen satoon. Kasvukauden
aikana tehtävät toimenpiteet määräävät lopullisen tuotteen, joka vaikuttaa aina kannattavuuteen ja
mallasohran tuotannon hyötysuhteeseen asti.
Mallasohran tuotanto-opasta tehdessä tulimme siihen tulokseen, että viljely onnistuu PohjoisSavossa tietyt viljelytekniset ja teoreettiset seikat huomioon ottaen. Viljelijän on oltava hyvin
tietoinen kasvulohkojensa laadusta ja aikaisemmin käytetyistä lannoitteista. Kasvukauden aikaista
seurantaa ja kasvinsuojelua on täytynyt harjoittaa jo ennen mallasohran viljelyä, koska esimerkiksi
kasvitaudit ja rikkakasvit pystyvät uusiutumaan herkästi, ellei torjuntaa ole suoritettu huolellisesti.
Mallasohran viljelyn suunnittelu alkaa perehtymällä mahdollisen mallasohralohkon tietoihin ja
valitsemalla tämän perusteella tilalle sopiva lajike. Alustavana viljelyteknillisenä seikkana voidaan
pitää kasvualustan kunnostamista. Mallastamoon on oltava yhteydessä jo aikaisessa vaiheessa,
koska mallasohran viljely on sopimustuottamista. Jos laatuvaatimukset läpäisevään
mallasohrasatoon päästään, on logistiikalla seuraava osuus kuljetuksen onnistumisesta.
Tällä hetkellä ainoana merkittävänä mallastamona toimii Viking Malt, joka sijaitsee Lahdessa.
Mallasohraerän toimittaminen Lahteen muodostaa lisäkustannuksia. Pohjois-Savossa voitaisiin
ratkaista tämä ongelma yhteistyössä suurien maltaan ostajien kanssa. Esimerkiksi Iisalmessa
sijaitsevan panimon, Olvin ostaessa rekallisen mallasta voitaisiin paluukuormassa toimittaa PohjoisSavossa tuotettua mallasohraa. Viking Maltille toimitetaan mallasohraa rekkakuormittain tai
paikalliset viljelijät toimittavat myös traktorin peräkärryllä. Logistiikan onnistuminen ja
jatkojalostukseen toimittaminen muodostavat pienimuotoisen ongelman, joka vaikuttaa myös
mallasohran tuotannon vähyyteen Pohjois-Savossa.
Viljelyn ja jatkojalostuksen onnistuessa mallasohran viljely on kilpailukykyinen tuotantomuoto. Sadon
laadun onnistuessa mallastamo maksaa huomattavia lisiä perushinnan lisäksi, mikä parantaa viljelyn
kannattavuutta. Katetuottolaskelmia työssämme ei ole otettu huomioon, koska niissä on monia eri
muuttujia, jotka eivät välttämättä liity itse viljelytekniseen aiheeseemme. Kannattavuudesta
kuitenkin selvitettynä, että mallasohralla on huomattavasti parempi tuotto, kuin rehuohralla. Tämä
kuitenkin edellyttää sadon laadun onnistumista. Tähän seikkaan kannattaa huomioida viljelyvuoden
ja viljelyn onnistuminen, esimerkiksi viljan kuivauskustannus nousee helposti kostean korjuukauden
takia.
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Mallasohran viljely olisi kannattavaa saada Pohjois-Savon alueelle. Haastatellessamme mahdollisia
tulevia, potentiaalisia mallasohran tuottajia ja panimoyritysten asiantuntijoita, kyseisten tahojen
mielipiteet kohtaavat. Pienpanimoyrittäjillä olisi erittäin suurta kiinnostusta paikalliselle mallasohralle,
koska lähellä tuotettujen raaka-aineiden suosiminen on nykypäivänä muotia. Paikallisen maltaan
tuottaminen ei kuitenkaan onnistu ilman paikallista pienmallastamoa, koska viljan alkuperää ei
pystytä tällä hetkellä jäljittämään Viking Maltin kaltaisessa isossa mallastamossa. Kuluttajat haluavat
ostaa entistä enemmän paikallisia tuotteita. Jos tämä on todettu toimivaksi esimerkiksi
lihantuotannon ja jatkojalostuksen osalta, miksei samaa voisi olettaa mallasohran ja oluen osalta?
Mallasohran tuotannon yleistyminen voisi avata mahdollisuuksia mallastamoyrittäjälle PohjoisSavossa, jolloin koko tuotantoketju saataisiin lähelle paikallisia kuluttajia. Pienmallastamon
toteutuessa sopimusviljelyn periaatteita voitaisiin soveltaa samalla tavalla, kuten Viking Malt tekee.
Maltaan jatkojalostuksesta vastaisi esimerkiksi Olvi Iisalmessa tai paikalliset pienpanimot kuten IsoKallan panimo tai RPS Brewing Kuopiossa. Kun tuottajat ja jatkojalostajat olisivat paikallisia,
tuotteella on etulyöntiasema markkinoilla, jota pyörittävät erittäin viisaat ja paikallisuutta arvostavat
kuluttajat.
Viljelijöiden ollessa kiinnostuneita mallasohran viljelystä jo tässä vaiheessa, viittaa mahdollisuuteen
vaikuttaa todellakin mallasohran tuotannon alkamiseen tällä III-viljelyvyöhykkeellä. Mallastamon
perustaminen Pohjois-Savoon ratkaisisi logistiikan ongelmat, koska kaikki jatkojalostajat olisivat
lähellä. Tällainen ratkaisu vaikuttaa entistä vahvemmin viljelijöiden luottamukseen mallasohran
tuotantoa kohtaan. Mallasohraa Pohjois-Savosta oppaan tarkoituksena on neuvoa mallasohran
viljelyn perusteita, mutta myös todistaa mallasohran kasvatuksen onnistumisen mahdollisuuksia tällä
seudulla.
Onnistuneella oppaalla voimme vaikuttaa viljelijöiden mielipiteeseen mallasohran tuotannosta
Pohjois-Savossa, joka edesauttaa pelkästään mielenkiintoisena haaveena ja motivaationa toimineen
”Pellosta pulloon, kokonaan puhdasta, pohjoissavolaista olutta” -ajattelumaailman jatkuvuuteen.
Opas kokonaisuudessaan löytyy opinnäytetyön liitteestä 2 sekä verkko-osoitteesta
https://blogi.savonia.fi/mallasohranmahdollisuudet/ .

47 (86)

7

PÄÄTÄNTÖ
Opinnäytetyöllämme on suuri merkitys pohjoissavolaisille viljan tuottajille, koska tällä hetkellä
mallasohran viljelystä Pohjois-Savossa ei ole aikaisempaa selvitystä. Selvitämme mallasohran viljelyn
mahdollisuudet ja luomme uskoa tulevaisuuden mallasohran viljelijöille, jotta he uskaltaisivat tuottaa
laadukasta mallasohraa panimoteollisuudelle. Mallasohralle olisi kysyntää mutta tällä hetkellä kaikki
Pohjois-Savossa tuotettu kaksitahoisten mallasohralajikkeiden sato käytetään eläinten rehuksi.
Toimeksiantajan näkökulmasta hanke saa tilaamansa oppaan liittyen mallasohran viljelyyn PohjoisSavossa. Samalla viljelijät, oppilaitokset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat perehtyä
oppaaseemme. KasviTaito-hankkeella on käynnissä lukuisia peltoviljelyyn liittyviä projekteja, joita voi
hyödyntää ja soveltaa myös mallasohrantuotantoon. Tämä opas tukee myös hankkeen projektien
sisältöä ja toivottavasti edesauttaa aiheeseen liittyviä lisäprojekteja. Kyselyn perusteella pystyimme
selvittämään mielenkiintoa mallasohran viljelyä kohtaan Pohjois-Savossa. Vastaajat painottuivat YläSavon alueelle, mutta tämä seikka ei ole ongelmaksi. Ylä-Savon alueella on paljon kasvinviljelytiloja
ja siemenviljan tuottajia, joille mallasohran viljely sopisi mainiosta. Kotieläintiloilla käytetään yleensä
karjanlantaa lannoitteena, joka on mallasohran viljelyssä haitaksi hallitsemattoman typen
vapautumisen takia.
Olemme tyytyväisiä lopputuotokseemme. Paljon aikaa vaatinut teoriaosioon perehtyminen on
antanut todella laajaa näkökulmaa aiheesta, jolloin tietoperusta on kasvanut myös hieman
varsinaisen aiheen ulkopuolelle. Pääasia on se, että tiedämme mitä raaka-aineelle tapahtuu ja miksi
esimerkiksi laadusta ei saa tinkiä. Kyselymme onnistui myös hyvin siltä osin, kuin olimme
tarkoittaneetkin. Vastauksiin perustuen päättelemme pohjoissavolaisen mallasohran tuotannon
mahdollisuutta käytännössä. Ilman kyselyä emme olisi voineet tietää tuotannosta vastaavien
henkilöiden kiinnostusta ja tuotantopanoksia. Kyselyn kautta pääsimme keskustelemaan kokemusta
omaavien siemenviljan tuottajien kanssa. Tämä seikka vahvistaa myös ajatusta siitä, että
mallasohralla on mahdollisuuksia tällä seudulla. Jos joku kokenut viljelijä olisi kuullut tai todennut
viljelyn epäonnistumisen Pohjois-Savossa, hän olisi varmasti sen antanut ilmi.
Pienpanimoiden yleistyessä paikallisen mallasohran tuottaminen olisi erittäin ajankohtaista. Oluen
panemisesta on tullut trendi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Jatkojalostus vaatii kuitenkin
raaka-aineensa, joten oppaan ja selvityksen myötä olemme perehtyneet itse perusteellisesti
aiheeseen. Opinnäytetyöstä on ollut erittäin paljon hyötyä oppimisen kannalta, koska otimme
mukaan myös panimo- ja mallastamotekniikan. Olemme opiskelleet kasvintuotantoa pitkään ja tämä
työ on hyvä lisä oppimallemme, mutta uusi elintarviketeollisuuden osa-alue rupesi kiinnostamaan
heti. Oppaamme avulla viljelijät saavat perustietoa mallasohran tuotannosta ja varmuutta sillä, että
se on mahdollista myös täällä pohjoisemmassa. Mielestämme työllämme on tärkeä osuus
jatkonkannalta mallasohran tuotantoa ajatellen. Toivomme, että idea ottaa tuulta alleen hankkeen
kautta ja näkisimme raaka-aineiden ja jatkojalostusketjun muodostumisen paikalliselle tasolle.
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