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KATJA PULKKINEN

Kahvin ja maidon jälkeen suomalaisten suo-
sikkijuomalistan kolmannelta sijalta löytyy 
olut. Vaahtoavaa viljalientä juodaan poh-
jolassa 80 litraa henkilöä kohden vuodessa. 
Koko maailmassa olutta tuotetaan vuodes-

sa noin neljä miljardia pullollista. Määrästä 2–6 prosenttia 
joudutaan kuitenkin lorottamaan maku- ja laatuvirheiden 
takia hukkaan.

Piimaa-vapaat trendit
Olutta suodatetaan sameuspartikkeleiden poistamiseksi 
oluesta.

”Suodatuksella on tärkeä vaikutus oluen makuun ja laa-
tuun”, kertoo panimomestari Petteri Selin suomalaispanimo 
Olvi Oyj:ltä.

”Suodatuksen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että 
olut pysyy stabiilina koko luvatun säilyväisyysajan. Ilman 
suodatusta olut on sameaa ja pitää sisällään tekijöitä, jotka 
voivat vanhentaa olutta ja sitä kautta heikentää oluen makua”.

Oluen suodatuksessa tärkeä apuaine on piimaa. Piimaan 
sisältämät partikkelit imevät itseensä oluesta poistettavat ai-

Enemmän olutta, 
vähemmän jätettä

nesosat. Prosessissa syntyy jätteenä piimaa-lietettä.
Viimeisten vuosikymmenten aikana piimaa-suodatukselle 

on kehitetty vaihtoehtoisia suodatusmenetelmiä.
”Piimaasta on haluttu luopua niin taloudellisista, tervey-

dellisistä kuin ympäristösyistäkin”, kertoo Anders Grönqvist 
Oy Sinebrykoff Ab:lta.

Suodatuksessa syntyy esimerkiksi hienojakoista piimaa-
pölyä, mikä on työterveysriski.

”Piimaa-pölyn hengittäminen voi aiheuttaa silikoosia, ki-
vipölykeuhkoa”, Grönqvist kertoo.

Piimaa-suodatusta onkin korvattu muun muassa mem-
braanisuodatuksella, josta syntyy selkeästi vähemmän jätettä.

Olvilla uudet suodatustekniikat otettiin käyttöön vuoden 
2012 lopussa. Sinebrykoffilla piimaata on alettu korvata hie-
man aiemmin.

Linkoaminen kannattaa 
”Meillä syntyi ennen piimaa-jätettä ja suodatuslevyjä, mutta 
uuden suodatusmenetelmän myötä olemme päässeet niistä 
eroon”, Olvin Selin kertoo.

Jätemääriä vähentää myös muun tekniikan pitäminen ajan 

Panimoteollisuus vähentää oluentuotannon jätemääriä 
ja hukkatuotantoa uudistamalla suodatus- ja separointi-
menetelmiä.Possutkin avustavat kaatopaikkakuormien 
harventamisessa.
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hermolla. Teollisuuden teknisten ratkaisujen kehittämiseen 
erikoistunut Alfa Laval on yksi asiantuntijayrityksistä, joka 
kehittää menetelmiä, jotka vähentävät oluen makuvirheitä ja 
hukkajuoman määrää.

Yhtiön mukaan keskipakoisseparaattoreilla ja kalvosuo-
dattimilla kyetään pelastamaan vuosittain kuusi miljoonaa 
pullollista olutta jokaista tuotettua sataa miljoonaa litraa 
kohden, kun hiiva ja olut pystytään erottelemaan toisistaan 
tehokkaammin. 

”Hiivalta pelastetun oluen arvo on 500–700 miljoonaa eu-
roa vuodessa”, kertoo Alfa Laval konsernin Brewery-yksikön 
johtaja Kim Dalum.

”Sivutuotteena syntyvän hiivan määrä saadaan putoamaan
jopa 30–50 %. Tämän lisäsi olutta saadaan talteen hiivaa vas-
taava määrä.”

Alfa Lavalin separaattoreita löytyy esimerkiksi Carlsbergin 
tehtailta Iso-Britanniasta.

Sama suuntaus näkyy Suomessakin.
”Uuden suodatusmenetelmän myötä muutimme myös se-

paraattoriamme,” Selin kertoo. ”Se erottaa sameuspartikkelit 
entistä tarkemmin, mutta toisaalta pienemmällä oluthävikillä. 
Seuraamme oluthävikkiä prosesseissamme jatkuvasti”.

Hiivajätteen syntymistä rajoitetaan hillitsemällä sen yli-
määräistä kasvua. ”Tämä tapahtuu lämpötilaa ja ravinnon 
määrää säätelemällä”, kuvaa Selin.

”Lämpötila ei saa olla liian korkea. Hapetonta käymistä 
kun tehdään, siinä hiiva ei viihdy”.

Siat pureksivat hiivan
Kaatopaikalle kuljettamisen sijaan jätehiivalle on löydetty 
mielenkiintoinen kierrätyskohde. ”Olutprosessin alkupäässä 
keittohuoneella syntyy mallaspölyä ja mäskiä, jotka molem-
mat menevät karjan rehuksi. Oluen käymisessä ja suodatuk-
sessa syntyvä ylijäämähiiva taas menee rehuksi sikatiloille”, 
kertoo Selin.

”Possuille menevä hiiva sekoitetaan muuhun rehuun, se 
on lisuke. Siitä on tietenkin elävä hiiva tapettu ennen re-
hukäyttöä”.

Mäskiä toimitetaan Panimoteollisuuden mukaan noin 50 
000 tonnia nautakarjan rehuksi ja hiivaa yli tuhat tonnia 
vuodessa sikojen suihin. Lisäksi ylijäämähiivasta valmistetaan 
jonkin verran bioetanolia polttoainekäyttöön. L 

Panimojätteiden hiilijalanjälki laskussa
L Tuore pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistosta erittelee suomalaisen panimoteollisuuden hiili-

jalanjälkeä. Tuotannon jätteiden osalta hiilijalanjälki on ollut koko 2000-luvun selkeästi lasku-

suuntainen. Sen sijaan pakkausten osalta hiilijalanjälki kulkee vastakkaiseen suuntaan. 

Hiilijalanjälkeä laajempi kokonaiselinkaarimittari kertoo oluen suurimman ympäristökuorman tulevan 

juoman kuljetuksesta, jakelusta ja säilytyksestä. Merkittävä tekijä ovat myös oluen raaka-aineet.

Lähde: Pia Karjalainen, Helsingin yliopisto: The carbon footprint of the Finnish beverage industry 

for years 2000-2012 as calculated with CcaLC, 2013.
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