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1. Johdanto 

Viski on yksi suosituimmista alkoholijuomista ympäri maailmaa. Se sisältää suuren 

määrän erilaisia yhdisteitä, jotka on jaettu erilaisiin kemiallisiin ryhmiin, kuten al-

koholeihin, rasvahappoihin, fenoleihin ja estereihin. Suurin osa näistä yhdisteistä 

on lähtöisin viskin raakamateriaalista, eli mallastetusta viljasta, joka muokkautuu 

sekoittamisen, käymisen ja tislauksen aikana. Loput viskin ominaisuuksiin vaikut-

tavista yhdisteistä muodostuvat viskin kypsytyksen aikana tammitynnyreissä 

(Aylott ym. 1994). Haihtuvat fenoliset yhdisteet saavat aikaan viskin miellyttävän 

tuoksun, kun taas sikunaöljyt (kuten propanolit, butanolit ja pentanolit) muodos-

tavat viskin ominaismaun (Christoph ja Bauer-Christoph, 2007 ja Wiśniewska ym. 

2015). Näiden yhdisteiden määrittäminen kertoo paljon viskin laadun arvioinnista 

(Wiśniewska ym. 2015). 

Euroopan väkevien juomien teollisuus on suurin koko maailmassa. EU:ssa väke-

vien alkoholijuomien valmistuksessa pääraaka-aineet ovat viljat, perunat, sokeri-

ruoko, sokerijuurikas sekä viinit, joista 85% perustuu viljoihin (Spirits of Europe, A 

spirit of growth, 2018). Pääasiallinen alkoholi viskissä on etanoli. Skotlantilaisten 

viskimääräysten 2009 mukaan, etanolin tilavuus-% tulee olla viskissä yli 40 (Scotch 

Whisky Association, 2009). Myös hyvin pieni määrä metanolia muodostuu viljan 

käymisprosessin aikana, mikä vaikuttaa viskin laatuun (Wiśniewska ym. 2015). Me-

tanolimäärä viskissä tuleekin määrittää sen myrkyllisyyden vuoksi (Wiśniewska 

ym. 2015). Toisin kuin skotlantilainen viski, joka perinteisesti valmistetaan mallas-

tetusta ohrasta, on mallastettu ruis noussut Suomessa yhdeksi suomalaisten vis-

kien suosituimmaksi raaka-aineeksi.  

Tutkimuksessa käytettiin sekä aistinvaraista tutkimusta että kemiallista analyysiä 

kaasukromatografialla. Aistinvaraisten tutkimusmenetelmien sovellusalueet vaih-

televat laaduntarkkailusta, markkinatutkimukseen, laatuluokituksiin ja tuotteiden 

kelpoisuuteen tai virheiden arviointiin (Tuorila ja Appelbye 2008). Tässä tutkimuk-

sessa aistinvaraista arviointia käytettiin hahmottamaan, mitä tisleen ominaisuuk-

sia havaitaan, ja kuinka tunnistettavina niitä pidetään, sekä selvittämään 
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ainesosien vaikutuksia aistittavaan laatuun. Samalla luotiin käyttökelpoinen sa-

nasto tynnyrikypsyttämättömälle ruistisleelle. 

2. Ruisviski ja sen valmistuksen vaiheet 

2.1. Ruisviskin historia, määritelmä ja nykytila 

Ruista (Secale cereale) on viljelty Euroopassa muinaisista ajoista lähtien. Geneet-

tisesti ruis on sukua vehnälle ja ohralle. (Balcerek ym. 2015). Pohjois-Euroopassa 

ruis oli yleisin vilja melkein 1000 vuotta ennen kuin vehnä ja ohra korvasivat sen 

1900-luvulla (Esslinger 2009).  Ruis on vehnän jälkeen toiseksi tärkein vilja leivän 

valmistuksessa ja siitä valmistetaan runsaasti myös ruisalkoholia sekä rehua 

(Arendt ja Zannini 2013). Suomalaiset syövät eniten ruista koko maailmassa (Men-

sonen ja Anttila, 2017) ja sitä pidetään kansallisviljana. Suomen kansallisruo-

aksi onkin valittu ruisleipä (Kurunmäki ym. 2017). Ensimmäiset ruisviskit kuite-

nin valmistuivat Suomessa vasta vuonna 2017 (Yle-uutiset 2017). 

Russell (2014) kirjoittaa, että ruisviski on historiallisesti merkittävä. Sen voidaan 

ajatella olevan alun perin yhdysvaltalainen tuote, jota skotlantilaiset ja irlantilaiset 

maahanmuuttajat valmistivat Koillis-Yhdysvalloissa Yhdysvaltain siirtokunta-ai-

kaan. Lahne (2010) luonnehtii ruisviskiä hyvin poikkeavaksi aromiltaan verrattuna 

muista viljoista valmistettuihin viskeihin. Sen kuvaillaan olevan hyvin erilainen ver-

rattuna esimerkiksi bourbon-viskiin, jota kutsutaan usein sanoilla makea, pehmeä 

ja vaniljainen. Ruisviskiä sen sijaan sanotaan kuivaksi, mausteiseksi ja monimut-

kaiseksi. Jotta ruisviskiä voi kutsua kaikkialla maailmassa ruisviskiksi, sen tulee si-

sältää vähintään 51% ruista. (Jacques ym. 2003). Rukiin lisäksi ruisviskit sisältävät 

useasti myös maissia, mallastettua ohraa tai molempia (Russell 2014). Eten-

kin mallastettua ohraa käytetään paljon sen korkean α-amylaasi- ja β-amylaasipi-

toisuuden vuoksi (Lahne 2010)  

Ruisviskin suosio on kasvanut etenkin Yhdysvalloissa viimeisen 10 vuoden aikana. 

Vuodesta 2009 ruisviskin tilavuuden tuotantomäärät kasvoivat 778 % vuo-

teen 2016 mennessä (The drinks business 2017). Suomessa ruisviskiä valmistavat 

Kyrö Distillery Company ja Helsinki Distilling Company.   
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2.2. Mallas  

Viljoja käytetään hyvin yleisesti alkoholijuomien, kuten oluen, vodkan ja viskin val-

mistamiseen (Balcerek ym. 2015). Viljojen mallastuksessa laadun avaintekijöitä 

ovat lajikeominaisuudet, kasvukauden muutokset, viljelytekniikat sekä mallastus-

prosessi (Clancy ym. 1991, Eagles ym. 1995, Zembold-Gula ym. 2010, Gob-

betti ja Gänzle 2013). Alkoholijuomat, jotka valmistetaan käymisteitse maltaasta 

mäskäämällä, ovat korkealle arvostettuja flavorin ja aromien suhteen (Balce-

rek ym. 2015). Flavorin lisäksi viljalajilla ja maltaan laadulla on muitakin vaikutuk-

sia vierteen ja eritoten viskin valmistuksessa (Balcerek ym. 2015). Maltaan vesipi-

toisuus kertoo sen säilyvyydestä, kun puolestaan korkea sokeripitoisuus viit-

taa mahdollisimman suureen etanolintuottoon (Balcerek ym. 2015). Korkea pro-

teiinipitoisuus kiihdyttää proteolyysiä, joka on mallastuksessa ja mäskäyksessä 

tarpeellinen hiivojen aineenvaihdunnalle (Fox ym. 2002).  Maltaaseen uuttunei-

den yhdisteiden soveliaisuutta etanolintuotantoon kutsutaan maltaan käymiskel-

poisuudeksi (Schulte 2008). Se on määritelty prosentteina uuttuneista yhdisteistä, 

jotka hiiva pystyy muuttamaan etanoliksi (Schulte 2008). Käymiskelpoisuus ru-

kiille vaihtele 73 %:sta 77 %:iin, kun taas ohralla se on tyypillisesti yli 80 % ja veh-

nällä yli 78 % (Schulte 2008). Esimerkiksi vehnän korkeampi viskositeetti maissiin 

verrattuna hankaloittaa mäskäysprosessia ja näin ollen vehnän tuottamat ongel-

mat tuotannossa myös vähentävät maksimaalista alkoholintuottoa. Sen vuoksi 

maissi on edelleen vehnää enemmän käytetty viljaskottilaisen viskin tuotan-

nossa (Balcerek ym. 2015). Ruis sen sijaan on mäskäyksessä vehnääkin tahmaa-

vampi jopa niin, että sen siivilöintiin tarvitaan 25-30% suurempi siivilöintipinta-ala 

kuin vehnälle (Arendt ja Zannini 2013). Ohra on eniten mallastukseen käy-

tetty vilja osaltaan siksi, että sillä on vehnään ja rukiiseen verrattuna korkea ent-

syymipitoisuus (The Royal Commission 1909, Russell ym. 2014).   

2.3. Mäskäys ja käyminen  

Mäskäys tarkoittaa maltaan tärkkelyksen, proteiinien ja soluseinän liuotta-

mista entsymaattisilla, fysikaalisilla ja kemiallisilla prosesseilla. Lisäksi mäskäyk-

sen aikana fosfaatti muuttaa muotoa hydrolyysissä orgaanisesta fosfaatista pri-

maariseksi fosfaatiksi, mikä lisää vierteen puskuroimiskykyä ja saattaa vaikuttaa 
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pH:n laskemiseen käymisen aikana (Esslinger 2009). Lipidien autoksidaatio sekä 

entsyymien toiminta hajottaa rasvahapot lukuisiksi lopputuotteiksi (Esslinger 

2009). Polyfenolit käyvät läpi oksidaation ja polymerisaation, minkä seurauk-

sena tärkeiden antioksidanttien määrä vähenee (Esslinger 2009).  

Viskin valmistuksessa mäskäyksen aikana maltaan α-amylaasi ja β-amylaasi kata-

lysoivat tärkkelyksen hydrolyysiä käymiskelpoisiksi sokereiksi (etenkin maltoo-

siksi) (Aylott ja MacKenzie 2004, Aylott ja MacKenzie 2010).  Tärkkelys koostuu 

polysakkarideista, jotka muodostavat glykosidisidoksilla kompleksisen pitkän ket-

jun. α-amylaasi pilkkoo ketjua pienemmiksi paloiksi tehokkaasti, mutta satunnai-

sesti, ja muodostaa dekstriinejä (Kunze 2014). β-amylaasi ei ole yhtä tehokas pilk-

komaan tärkkelystä kuin α-amylaasi, mutta se on tarkempi, ja hajottaa α-amylaa-

sin valmistamat dekstriinit eteenpäin maltoosiksi, jota hiiva pystyy edelleen pilk-

komaan glukoosiksi ja näin ollen käyttämään käymisessä (Kunze 2014). Etenkin tis-

leiden valmistuksessa on tärkeää käyttää sekä α-amylaasia että β-amylaasia, 

koska silloin, kun halutaan tuottaa mahdollisimman paljon etanolia suhteessa raa-

kamateriaalin massaan, on ensisijaisen tärkeää, että tärkkelys saadaan pilkottua 

käymiskelpoiseen muotoon (Kunze 2014). Monesti mäskäyksen aikana lisätäänkin 

teollisia entsyymejä tärkkelyksen pilkkoutumisen onnistumisen varmista-

miseksi. Tärkkelyksen pilkkoutumisasteen voi tarkistaa niin kutsutulla joditestillä, 

sillä jodi muuttuu tärkkelyksen kanssa reagoidessaan violetinmustaksi (Ha-

nes ja Cattle 1938). 

Mäskäysprosessi koostuu erilaisista lämpötilavaiheista, jotka vaikuttavat entsyy-

mien aktiivisuuteen. Matalat lämpötilat (45-50 °C) ovat optimaalisia soluseinää 

hajottaville entsyymeille (β-glukanaasit), kun taas proteaasit toimivat parhaiten 

52 °C:ssa, β-amylaasit 60-65 °C:ssa ja α-amylaasit 72 °C:ssa (Montanari 2005, Whi-

tehurst ja VanOort 2002). Kuumissa lämpötiloissa entsyymit inaktivoituvat ent-

syymin kolmiulotteisen rakenteen hajotessa (Kunze 2014). Entsymaattista hajoa-

mista mäskäyksen aikana voidaan tutkia ja kontrolloida lämpötilan, viskositeetin, 

pH:n ja aikapisteiden avulla (Kühbeck 2005). Entsyymien aktiivisuus on hyvin riip-

puvaista pH:sta. Esimerkiksi β-amylaasien optimi-pH mäskäyksessä on 5,5-
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5,6. Usein kuitenkin vierteen normaali pH on korkeampi (5,6-5,9), joten pH:ta py-

ritään laskemaan esimerkiksi maitohapon avulla (Kunze 2014).  

Käyminen tarkoittaa tuotteen muodostumista mikro-organismien aineenvaihdun-

nan kautta samalla tuottaen energiaa (Esslinger ym. 2003) Hiiva kaksinkertaistaa 

tai kolminkertaistaa massansa käymisen aikana (Kunze 2014), mutta niiden toi-

minta vaatii proteiinisynteesissä syntyvää typpeä. Hiivat voivat kuitenkin hyödyn-

tää vain molekyylipainoltaan pieniä typpiyhdisteitä, kuten ureaa, aminohappoja ja 

pieniä peptidejä (Balcerek ym. 2015). Tripeptidejä suurempia peptidejä hiivat ei-

vät pysty käyttämään (Jacques 2003, s. 85-119). Käymisprosessin alussa amino-

typpi on olennainen ravinne hiivojen kasvulle (Hübner ym. 2010), mutta typen 

käyttö hidastuu sitä mukaa kuin käymisprosessissa hiivojen jakaantuminen loppuu 

(Balcerek ym. 2015).  

Proteiineista poiketen, lipidit täytyy syntetisoida hiivojen kasvua varten, koska ne 

ovat tärkeitä komponentteja soluseinälle sekä ravintoaineiden otolle (Kunzw 

2014). Ilman happi on välttämätön näiden lipidien synteesille asetyylikoentsyymi-

A:sta, sillä vierre itsessään sisältää hyvin vähän lipidejä (Kunze 2014). Hiiva hydro-

lysoi heksoosin ja sukroosin ensin, sen jälkeen maltoosin ja viimeiseksi maltotri-

oosin (Esslinger 2009). Kuitenkin, vaikka sokeripitoisuus olisi korkea, mutta elin-

tärkeitä ravintoaineita puuttuu, saattaa käyminen pysähtyä ennenaikaisesti 

(Bringhurst 2015). 

Oluen ja viskin mäskäys eroavat pääasiallisesti siinä, että oluen valmistuksessa tis-

laamot eivät keitä vierrettä, koska käymisprosessiin halutaan mahdollisimman 

paljon entsyymiaktiivisuutta. Näin varmistetaan, että tärkkelys hydrolysoidaan te-

hokkaasti sellaisiksi sokereiksi, joita hiiva pystyy käyttämään käymiseen. Käymisen 

aikana hiiva tuottaa etanolia ja hiilidioksidia, jotka edistävät alkoholien, esterei-

den ja orgaanisten happojen synteesiä. Nämä yhdisteet määrittävät alkoholi-

juomien flavorin ja aromin (Diaz-Montaño ym. 2008, He ym. 2014). Käymisen si-

vutuotteet voidaan luokitella kuuteen ryhmään: 1) alifaattiset ja aromaattiset al-

koholit 2) monen arvoiset alkoholit 3) esterit 4) karbonyyliyhdisteet 5) rikkiä sisäl-

tävät yhdisteet 6) orgaaniset hapot. Kaikilla näillä yhdisteillä on erilainen flavo-

rinsa ja tuoksunsa, jotka vaikuttavat lopputuotteen flavoriin (Esslinger 2009).  
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2.4. Tislaus ja raakatisle  

Tislaus on yksinkertaisesti kuvattuna prosessi, jossa neste höyrystyy ja tiivistyy 

takaisin nesteeksi, joka kerätään astiaan. (Spaho 2017). Käynyt vierre sisältää 

vettä, etanolia, toivottuja makuyhdisteitä, ei-toivottuja makuyhdisteitä sekä kiin-

teää materiaalia (Russell ym. 2014). Tislauksessa etanoli erotellaan ve-

destä ja kiinteästä aineksesta sekä kongeneerit ja ei-toivotut makuyhdisteet pois-

tetaan (Russell ym. 2014). Prosessi perustuu eri yhdisteiden erilaisiin kiehumis-

pisteisiin (Spaho 2017). Etanolin kiehumispiste on 78 °C ja veden 100 °C, joten 

näiden kahden yhdisteen sekoitus kiehuu kyseisten lämpötilojen välissä. Koska 

kuitenkin etanoli on haihtuvampi yhdiste, syntyvä höyry sisältää enemmän eta-

nolia kuin kiehuva neste (Russell ym. 2014).  

  

Suurin osa skotlantilaisista viskeistä on tislattu kahdesti (Buglass 2011). Ensin tis-

lataan vierre, josta syntyy noin 20-24-prosenttista alkoholia, jota kutsutaan kar-

keatisleeksi. Karkeatisle tislataan uudestaan (spirit-tislaus) ja lopputulos on tyn-

nyröintivalmista tislettä (jatkossa spirit-tisle, ruistisle tai viskitisle) (Nikkanen 

2017). Tislauspannun korkeus vaikuttaa tisleen flavoriin. Korkeampi tislauspannu 

mahdollistaa enemmän refluksia, jolloin lopputuloksessa on vähemmän sikunaöl-

jyä ja esterikongeneereja (Buglass 2011). Karkeatisleen, ja yleensäkin alkoholi-

juomien, tislaus on jaettu kolmeen osaan: 1) päät 2) sydämet 3) hännät (Russell 

ym. 2014). Ensimmäinen osa tislauksesta ovat päät, joita ei yleensä kerätä käyt-

töön, koska ne sisältävät erittäin haihtuvia ja aromaattisia yhdisteitä, kuten etyy-

liasetaattia (Russell 2014). Päiden tislauksen aikana tislautuvan tisleen alkoholipi-

toisuus laskee noin 85 %:sta 75 %:iin. 

Paras osa tislauksesta on keskiosa, eli sydämet, joka sisältää runsaasti etanolia ja 

miellyttäviä sekä hedelmäisiä yhdisteitä (Spaho 2017). Kun etanolin määrä tis-

leessä vähenee, vedestä tulee tisleen pääyhdiste ja tisle alkaa sisältää epämiellyt-

tävän makuisia ja öljyisiä yhdisteitä (Spaho 2017). Sydänten ja häntien leikkaus-

kohta vaihtelee riippuen siitä, millaista lopputuotetta halutaan. Yleensä leikkaus 

tehdään, kun tippuvan tisleen alkoholipitoisuus on noin 60% (Nikkanen 2017).  
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Viskitisleessä, ja alkoholijuomissa, yleisimmin esiintyvät haihtuvat yhdisteet ovat 

aldehydejä (Plutowska ym. 2010). Ne ovat välituotteita, joita syntyy kaksiosaisessa 

alfa-ketohappojen dekarboksylaatiossa sekä alkoholien synteesissä ja hapettumi-

sessa (Plutowska ym. 2010). Aldehydit vaikuttavat yleensä negatiivisesti tisleen 

flavoriin (Plutowska ym. 2010). Yleisesti karbonyylien pitoisuudet riippuvat raaka-

materiaalien ja teknisten prosessien laadusta, kemiallisesta koostumuksesta sekä 

mikrobiologisista kontaminaatioista (Plutowska ym. 2010). Toisin kuin viskitis-

leessä, raakatisleissä asetaldehydi on vallitseva alifaattinen karbonyyli (Plutowska 

ym. 2010). Suurimmat asetaldehydipitoisuudet olivat mallastamattomasta ru-

kiista valmistetuissa tisleissä verrattuna mallastetusta rukiista tai vehnästä tislat-

tuihin tisleisiin (Balcerek ym. 2015). 

Metanoli on yhdiste, jota ei haluta tisleeseen sen korkean myrkyllisyyden 

vuoksi (Cabaroglu ja Yilmaztekin 2011). Metanolia syntyy kasveissa ja hedelmissä 

olevan metyloidun pektiinin hydrolyysissä (Balcerek ym. 2015) ja se poiste-

taan viskitisleestä karkeatisleen tislauksessa päiden mukana (Nikkanen 2017). 

3. Kaasukromatografian käyttö alkoholien analysoinnissa  

Tislatut alkoholijuomat (kuten viski) voidaan analysoida suoraan kaasugromato-

grafialla ilman uuttamista toisin kuin monet muut elintarvikkeet (Lahne 2010). 

Useat elintarvikkeet eivät sovi kaasukromatografin kapillaarikolonniin, koska ne 

ovat täynnä rasvoja, proteiineja ja muita haihtumattomia yhdisteitä, jotka voi-

vat aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa laitteistolle antamatta kuitenkaan mi-

tään tärkeää tietoa koostumuksestaan (Lahne 2010). Alkoholitisleet ovat usein 

noin 40-50% etanolia ja 50% vettä ja kiinnostavat ainesosat, jotka erottavat tisleet 

toisistaan (kuten haihtuvat aromiyhdisteet), muodostavat vain noin 1 %:n tilavuu-

desta (Lahne 2010). Useimmat ruoat täytyy uuttaa liuottimiin ennen analysointia, 

mutta viskin voi analysoida ilman uuttamista tai näytteenottoa. Tämän kaltaisella 

analysoinnilla on merkittäviä etuja, sillä se auttaa vähentämään analysointiin käy-

tettävää aikaa sekä välttämään valmisteluun liittyviä analyysiharhoja (Lahne 

2010). 



12 
 

4. Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, kuinka eri alkuperämaiden ruismaltaat vaikut-

tavat aistinvaraisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan ruistisleeseen. Tutkimuksen 

kokeellisen osuuden tavoitteet olivat seuraavat: 

- tuottaa kolme ruistislettä, joiden valmistuksessa käytetään suomalaista, 

belgialaista ja kanadalaista ruismallasta. Jokaisesta maltaasta valmistetaan 

neljä rinnakkaisnäytettä 

- tutkia potentiaalisia eroja vierteen valmistuksessa, käymisessä sekä tis-

lauksessa 

- tutkia aistinvaraisia ominaisuuksia kussakin ruistisleessä 

- tutkia kemiallisia yhdisteitä kussakin ruistisleessä 

- tutkia mahdollisia riippuvuuksia kemiallisten ominaisuuksien ja aistinva-

raisten ominaisuuksien välillä kussakin ruistisleessä 

Tutkimuksen tilasi Kyrö Distillery Company, joka on vuonna 2012 perustettu ruis-

tislaamo. Vuonna 2019 Kyrö Distillery Company käytti noin 200 000 kiloa suoma-

laista ruismallasta viskin valmistuksessa. Vuonna 2020 määrä tulee noin kolmin-

kertaistumaan. 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, onko mahdollisesti rukiin alkuperämaalla vai-

kutusta valmistettavan ruistisleen ominaisuuksiin. Tutkimukseen valittiin suoma-

lainen, belgialainen ja kanadalainen ruismallas. Suomalainen ruismallas on samaa, 

mitä käytetään yrityksessä myös pääasiallisessa viskituotannossa. Alkuperämaat 

valikoituivat saatavuuden, potentiaalisen käytettävyyden sekä ilmasto-olosuhtei-

den mukaan. Belgialainen ruismallas on maailmalla paljon käytettyä ja Belgia poik-

keaa ilmasto-olosuhteiltaan Suomesta enemmän kuin Kanada. Kanadassa taas 

vuotuiset lämpötilat ja valon määrä ovat melko yhteneväiset Suomen kanssa. 
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5. Materiaalit ja metodit  

5.1. Mäskäysprosessi 

Mäskäys toteutettiin suomalaiselle, belgialaiselle ja kanadalaiselle ruismaltaalle 

samalla tavalla. Mahdolliset erot lisäaineiden määrissä on kerrottu tuloksissa.  

 
 Kuva 1. Kaavio mäskäyksen eri vaiheista ja näytteenottokohdista 

 

Kaavio näyttää mäskäysprosessin kokonaisuudessa kuvassa 1. Jokaisesta kolmesta 

maltaasta (Suomi, Belgia, Kanada) valmistettiin neljä rinnakkaisnäytettä, jotka oli-

vat tilavuudeltaan noin 145 litraa.  Mäskin valmistus toteutettiin pienemmässä 

mittakaavassa samalla reseptillä kuin yrityksen viskituotannossa muutenkin. 

Tarkka resepti on yrityksen liikesalaisuus.   

Myllyllä (Hankkija, Esa Junkkari Oy. Tyyppi: MJ/KEH, numero: 444) jauhettu mallas 

(punnittu vaa’alla Dini-Argeo TPWP25D-2) sekoitettiin noin 67 celsiusasteiseen ve-

teen (Isonkyrön kunnan talousvesi). Lämpötilaa seurattiin mäskäyksen ja käymisen 

aikana jatkuvasti lämpömittarilla (ETI Ltd ThermaData Logger TCD). Maltaiden 
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lisäämisen jälkeen otettiin näyte (Näyte 1), josta mitattiin pH (Mettler Toledo Fi-

veEasy F20 pH/mV) ja refraktometrilla (LIMIT 1800) näytteen sokeripitoisuus 

eli brix-% -arvo. Mallas-vesiseokseen eli vierteeseen lisättiin happoa (Erbslöh pH-

Senker) pH:n laskemiseksi, sekä entsyymeitä (VISCAMYL Flow. Material num-

ber A03203G190, batch number4903209839), minkä jälkeen otettiin toinen näyte 

(Näyte 2), josta myös tarkistettiin pH ja brix-% -arvo. Tavoite-pH, hapon lisäyksen 

jälkeen, oli 5,20-5,45. Vierrettä inkuboitiin vähintään tunti koko ajan sekoittaen, 

minkä jälkeen tehtiin joditesti entsyymitoiminnan varmistamiseksi ja aloitettiin 

jäähdytys kylmällä (~4 °C) hanavedellä toimivalla jäähdytyskierukalla. Vierteen 

lämpötilan ollessa noin 21,5 °C otettiin näyte (Näyte 3), josta tarkistettiin jälleen 

pH ja brix-% -arvo, ja lisättiin hiiva (Fermentis SafSpirit USW-6). Noin 10 minuuttia 

ennen vierteen hiivausta tehtiin esihiivaus 300 ml:aan 32-34 celsiusasteista vettä. 

Hiivauksen jälkeen vierteen annettiin käydä kuusi päivää kevyesti peitettynä noin 

20 °C:een lämpötilassa.  

Jotta voitiin varmistaa kaikkien mäskäysten yhteneväisyys, jokaisesta erästä otet-

tiin ylös kellonaika sillä hetkellä, kun mallasta alettiin sekoittaa (aloitus klo) noin 

67 celsiusasteiseen veteen (aloitus °C), sekä kellonaika, kun kaikki mallasjauho oli 

sekoittunut (lopetus klo). Myös vierteen lämpötila tarkistettiin maltaan sekoitta-

misen lopuksi (lopetus °C). Jäähdytyksen aloituskellonaika (jäähdytys aloitettu klo) 

sekä vierteen lämpötila jäähdytyksen alkaessa (jäähdytys aloitettu °C) merkittiin 

ylös. Esihiivauksessa käytetyn veden lämpötila (esihiivaus °C), hiivauksen kellon-

aika (hiivaus klo) sekä vierteen lämpötila hiivauksen hetkellä (hiivaus °C) kirjat-

tiin. Kaikki luvut on esitetty tuloksissa.  

5.2. Tislaus  

Jokaisesta mallaslaadusta (suomalainen, belgialainen ja kanadalainen) mäskätty 

vierre tislattiin samalla tavalla. Kuusi päivää käyneestä vierteestä mitattiin pH 

ja brix-% -arvo. Vierteen alkoholiprosentti tarkistettiin tislaamalla höyrytislaimella 

(Gerhardt Vapodest 40). 100 ml vierrettä mitattiin mittapullolla tislauspulloon ja 

mittapullo huuhdeltiin 50 ml:llä tislattua vettä. Tislauspulloon lisättiin 2-3 tippaa 

vaahdonestoainetta (Genencor International Inc. Brewsol AF 20) ja tislaus suori-

tettiin 200 ml:n mittapulloon, jossa pohjalla oli noin 20 ml tislattua vettä. Tislattu 
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tisle laimennettiin 200 ml:aan ja alkoholipitoisuus mitattiin Anton Paar -alkoholi-

mittarilla (Anton Paar DMA 35 Version 4 EX). Tulos kerrottiin kahdella. 

Käyneiden vierteiden tislaus tehtiin kahdessa osassa. Vierre tislattiin höyrylämmit-

teisellä 150 litran kuparisella tislauspannulla noin 30 prosenttiseksi karkeatis-

leeksi. Ennen tislauksen aloittamista jokaiseen erään lisättiin 0,1 litraa vaah-

donestoainetta (Genencor International Inc. Brewsol AF 20). Tislauspannun läm-

mityksessä höyrynpaine säädettiin 0,8-0,9 barin välille. Vierrettä lämmitettiin, 

kunnes tislauspannun kolonnin lämpömittari näytti 60 °C:a, minkä jälkeen höyryn-

painetta vähennettiin 0,3 barin paineeseen kuohumisen estämiseksi. Lämmitystä 

jatkettiin pienemmällä paineella päiden alkamiseen saakka. Tämän jälkeen höy-

rynpaine nostettiin 0,4-0,5 bariin. Tislausta jatkettiin noin 1,5 tuntia, kunnes tis-

lauspannusta tulevan tisleen alkoholipitoisuus oli 2,8-2,9 tilavuus-%: a. Tislatusta 

karkeatisleestä mitattiin kilomäärä, alkoholipitoisuus ja laskettiin saanto (L EtOH)  

Toinen tislaus suoritettiin samalla tislauspannulla. Vierteestä tislattu karkea-

tisle lämmitettiin tislauspannulla höyrynpaineella 0,6-0,7 baria. Höyrynpainetta 

vähennettiin 0,3-0,4 bariin kolonnin lämpömittarin näyttäessä 60 celsiusas-

tetta. Karkeatisleestä erotettiin päät ja sydämet toisistaan flavorin, tilavuuden ja 

alkoholipitoisuuden mukaan. Päitä tislattiin noin 2,5-3,5 litraa, kunnes asetonin 

aromi ja flavori tisleestä katosi ja tisle muuttui selvästi makeammaksi. Sydämet 

tislattiin 0,3-0,4 barin höyrynpaineella tisleen valuessa noin 3,4 min/l - 4,5 min/l 

vauhtia. Tislaus lopetettiin noin 2,5 tunnin päästä aloituksesta, tislauspannusta tu-

levan tisleen ollessa alkoholipitoisuudeltaan X tilavuus-%: a (salattu). Tislatusta 

ruisviskitisleestä mitattiin kilomäärä, alkoholipitoisuus ja laskettiin saanto 

(L EtOH).  

5.3. Kaasukromatografia  

Kaasukromatografia toteutettiin tilaustyönä Virossa MOE Distillery Companylla. 

Kaasukromatografi oli HEWLETT PACKARD 5890 Series II ja näytteet laimennettiin 

kymmenesosaan. Referenssinäytteenä käytettiin ruisetanolia. Suomalaisesta, bel-

gialaisesta ja kanadalaisesta ruismaltaasta valmistetuista ruistisleistä ajettiin jokai-

sesta neljä valmistettua rinnakkaisnäytettä (n = 4). 
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5.4. Aistinvarainen arviointi  

Aistinvaraiset arvioinnit toteutettiin ASBC:n Methods of Analysis, Sensory Ana-

lyses 1-13 menetelmien mukaisesti (myöhemmin: menetelmät 1-13). Aistinvarai-

sen arvioinnin tulokset kerättiin käsin. Aistinvaraisessa arvioinnissa arvioitiin ka-

nadalaisesta ruismaltaasta, belgialaisesta ruismaltaasta ja suomalaisesta ruismal-

taasta valmistettua ruistislettä yhdestä rinnakkaiserästä. Rinnakkaiserä valikoitui 

sen perusteella, kuinka yhteneväinen erän mäskäys, karkeatisletislaus ja viskitisle-

tislaus oli ollut muihin rinnakkaiseriin verrattuna. Lisäksi tarkasteltiin kaasukroma-

tografian tuloksia. Arvioitaviksi eriksi valittiin rinnakkaiserien suhteen mahdolli-

simman homogeeniset erät. Suomalaisesta rukiista valmistetusta ruistisleestä va-

likoitui rinnakkaiserä numero 2, belgialaisesta rinnakkaiserä numero 3 ja kanada-

laisesta rinnakkaiserä 2.  

Aistinvarainen arviointi jaettiin kahteen osaan. Ensimmäinen osa koostui koulut-

tamattomista arvioijista (n =14) ja toteutettiin ASBC:n menetelmän 7 mukaisesti: 

kolmitesti. Testissä arvioijille annettiin samanaikaisesti arvioitavaksi kolme näy-

tettä, joista yksi oli poikkeava ja kaksi samanlaista. Arvioijan tehtävä oli tunnistaa 

poikkeava näyte näytesarjasta. Arvauksen mahdollisuus oli 1/3. 

Arvioitavia näytesarjoja oli kaksi. Toisessa näytesarjassa oli suomalaisesta ja bel-

gialaisesta rukiista valmistettu ruistisle ja toisessa näytesarjassa suomalaisesta ja 

kanadalaisesta rukiista valmistettu ruistisle. Näytesarjat oli satunnaistettu näyttei-

den sekä näytesarjojen välillä. Puolella arvioijista oli poikkeavana näytteenä suo-

malaisesta rukiista valmistettu ruistisle ja puolella belgialaisesta/kanadalaisesta 

(riippuen näytesarjasta) rukiista valmistettu ruistisle. Näytteet, noin 40 ml, tarjoil-

tiin lasisista tulppaaninmallisista maistelulaseista, huoneenlämpöisinä ja laimen-

nettu 30 tilavuus-%:ksi. Lasit oli merkattu satunnaisilla kolmen numeron lu-

vuilla. Arvioijia pyydettiin haistamaan ja maistamaan jokaista näytettä järjestyk-

sessä vasemmalta oikealle ja ympyröimään sen näytteen numero, joka oli muista 

näytteistä poikkeava. Näytteitä ei nielty. Maistelussa käytetty lomake löytyy liit-

teistä (liite 1)  

Aistinvaraisen arvioinnin toinen osa toteutettiin ASBC:n menetelmän 10 mukai-

sesti: kuvaileva analyysi, joka jaettiin neljään maistelukertaan eri päivinä. Kaksi 
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ensimmäistä maistelua olivat koulutusta näytteiden varsinaista arviointia, jotka 

olivat kaksi viimeistä maistelua, varten. Kuvailevan analyysin arvioijia oli yhdek-

sän, jotka koulutettiin kahdella ensimmäisellä maistelukerralla.  

  

Ensimmäisessä koulutusmaistelussa arvioijille (n = 9) tarjottiin kolme kolmella sa-

tunnaisella numerolla numeroitua ruistislenäytettä satunnaistetussa järjestyk-

sessä, mutta eri numerosarjoilla kuin kolmitestissä. Näytteen tilavuus oli noin 40 

ml ja se tarjoiltiin samanlaisissa olosuhteissa kuin kolmitestissä. Arvioijille annet-

tiin ASBC:n standardilista oluen ominaisuuksista: tuoksu (T), maku (M), suutun-

tuma (S), lämmöntunne (L) ja jälkimaku (Jm) (ASBC:n Menetelmä 12: Flavor termi-

nology and reference standards, liite 2). Listasta poistettiin pelkästään oluelle 

ominaiset ominaisuudet, kuten kuvaukset humalatyypeistä ja hiilidioksidipitoi-

suuksista. Lisäksi arvioijat saivat alkuperäisen listan lisäksi suomennetun ver-

sion (liite 3). Arvioijia ohjeistettiin haistamaan ja maistamaan jokaista ruistislenäy-

tettä järjestyksessä ja keskittymään yhteen näytteeseen kerrallaan. Arvioijia pyy-

dettiin merkitsemään havaittu tuoksu, flavori, lämmöntunne, jälkimaku tai suu-

tuntuma listaan käyttämällä lasissa olevaa kolminumeroista ruistislenäytteen koo-

dia. Merkittyjen ominaisuuksien määrät laskettiin ja 15 useimmin esiintynyttä 

ominaisuutta valittiin jatkoon seuraavaa koulutuskertaa varten.  

Seuraavalla koulutuskerralla edelliskerralla valittujen ominaisuuksien referenssi-

näytteet (taulukko 1) tarjottiin arvioijille samanlaisissa olosuhteissa kuin ensim-

mäisellä koulutuskerralla. Jokainen referenssinäyte tarjoiltiin läpinäkyvissä ku-

peissa merkittynä vastaavalla ASBC:n (liite 2) listan koodilla. Arvioijia kehotettiin 

tutustumaan referenssinäytteisiin haistamalla ja maistamalla niitä sekä keskuste-

lemaan referenssinäytteistä. 
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Taulukko 1. Reagenssinäytteet ja niiden vastaavat ASBC:n referenssikoodit 
*) Valittu toisella koulutuskerralla keskustelun perusteella muiden lisäksi 

ASBC refe-
renssikoodi 

Ominai-
suus 

Ruoka-aine tai re-
ferenssireagenssi 

Alkuperä tai val-
mistaja 

Eränumero / pa-
rasta ennen 

0110 
Alkoholi-
nen (M) 

Ruisetanoli alc. 
vol 30% 

MOE Distillery, 
Viro 

EE264 

0111 Mauste (T) Näyte nro 36 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

0112 Viini (M) 
Valkoviini alc. vol 
10% 

Scheurebe Wolf 
Valmistettu 
2019 

0123 
Asetoni 
(T) 

Kynsilakanpoisto-
aine 

Xtra 3602506D 

0142 
Omena 
(M) 

Omena, tuore 
Granny Smith, 
Ranska 

Ostettu 031219 

0150 
Asetalde-
hydi (T) 

Näyte nro 12 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

0224 
Manteli 
(M) 

Mantelimassa 
Sallinen manteli-
massa 

050120 

0232 Olki (T) Näyte nro 6 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

0313 Jauho (M) Vehnäjauho 
Pirkka puolikarkea 
vehnäjauho 

150920 

0320 Mallas (M) Ruismallas 
Viking Pot Still 
Rye 

81779 

0505 Lääke (T) Näyte nro 51 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

0640 Öljy (M) Näyte nro 44 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

0740 Hiiva (M) Hiiva, tuore Suomen hiiva Oy 201219 

1001 
Hunaja 
(M) 

Hunaja 
Naked Honey, Su-
gar Daddies CO Oy 

12/2020 

1200 
Karvas 
(Jm) 

Kofeiinitabletti 
Vitabalans Oy 
Cofi-tabs 100 mg 

06/2022 

0830 Nahka (T) Näyte nro 3* 
Jean Lenoir, Le 
Nez du Whisky 

2013 

 

Tämän jälkeen referenssinäytteet korvattiin kolmella ruisviskitislenäytteellä, 

jotka tarjottiin tulppaaninmuotoisista maistelulaseista 40 ml:n annoksina jokai-

nen merkittynä satunnaisella kolminumeroisella koodilla, joka oli eri kuin ensim-

mäisessä koulutusmaistelussa. Arvioijia pyydettiin yrittää tunnistaa näytteistä re-

ferenssiominaisuudet ja merkitsemään kunkin ominaisuuden perään näytteen 

numero uuteen ASBC:n ominaisuuslistaan (liite 2), kuten 



19 
 

ensimmäiselläkin koulutuskerralla. Arvioijia kehotettiin keskustelemaan näyt-

teistä ja referenssinäytteistä avoimesti, minkä perusteella valittiin lopulta 11 

ominaisuutta ja niiden referenssinäytettä, jotka on esitetty taulukossa 2. Edelli-

sellä koulutuskerralla valittuihin ominaisuuksiin lisättiin keskustelussa nahan 

tuoksu (ASBC referenssi 0830)  

Taulukko 2. Lyhennetty lista ominaisuuksista ja käytetyistä referenssi- 
reagensseista samassa järjestyksessä kuin arvioinnissa. Yksityiskohtai-
nen lista on taulukossa 1. 

Ominaisuus Ruoka-aine tai referenssireagenssi 

Mauste (T) Näyte nro 36 

Asetoni (T) Kynsilakanpoistoaine 

Asetaldehydi (T) Näyte nro 12 

Olki (T) Näyte nro 6 

Nahka (T) Näyte nro 3 

Viini (M) Valkoviini alc. vol 10% 

Manteli (M) Mantelimassa 

Mallas (M) Ruismallas 

Hiiva (M) Hiiva, tuore 

Hunaja (M) Hunaja 

Karvas (Jm) Kofeiinitabletti 
 

Kuvailevan analyysin aistinvaraisissa arvioinneissa koulutetuille arvioijille (n = 

9) tarjoiltiin kolme ruistislenäytettä samanaikaisesti, satunnaisessa järjestyksessä, 

40 ml:n annoksilla, tulppaaninmuotoisista maistelulaseista. Jokainen näyte oli nu-

meroitu kolminumeroilla satunnaisella koodilla. Referenssimakunäytteet olivat 

saatavilla koko maistelun ajan. Aistinvarainen arviointi toteutettiin kahdesti sa-

man viikon aikana erilaisilla näytenumeroilla, satunnaisessa järjestyksessä ja arvi-

oinnit tallennettiin jokaiselta arvioijalta molemmilta päiviltä.  

Aistinvaraisessa arvioinnissa ominaisuudet jaettiin kolmeen ryhmään: tuoksu, fla-

vori ja jälkimaku. Tuoksut olivat mauste, asetoni, asetaldehydi, olki ja nahka; fla-

vorit olivat viini, manteli, mallas, hiiva ja hunaja; sekä jälkimaku oli karvas. Arvioijia 

pyydettiin käymään läpi jokainen ryhmä ennen siirtymistä seuraavaan ryh-

mään. Ensimmäiseksi arvioitiin jokaisen näytteen, jokaisen tuoksuominaisuuden 

voimakkuutta. Arviointi tehtiin haistamalla yhtä näytettä kerrallaan ja arvioimalla 
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tietyn ominaisuuden voimakkuutta. Ominaisuuden puuttumista havainnollistet-

tiin käyttämällä vettä vertailunäytteenä ja teoreettista ominaisuuden enimmäis-

määrää havainnollistettiin vastaavalla referenssiominaisuusnäytteellä. Seuraa-

vaksi arvioitiin jokaisen näytteen, jokaisen makuominaisuuden voimakkuus. Vii-

meiseksi jälkimaun voimakkuus. Arvioijat merkitsivät lomakkeeseen havaitse-

miensa ominaisuuksien voimakkuudet. Käytetty lomake löytyy liitteistä (liite 4) 

6. Tulokset  

6.1. Valmistetut vierteet 

Vierteen valmistuksen vaiheet on esitetty taulukoissa 3, 4 ja 5. Taulukko 3 ku-

vaa suomalaisen ruismaltaan mäskäystä kaikille rinnakkaisnäytteille, tau-

lukko 4 belgialaisen ruismaltaan ja taulukko 5 kanadalaisen ruismaltaan. Taulukot 

3, 4 ja 5 näyttävät, että mallasjauhon sekoitusaika veteen mallastyypistä riippu-

matta on ollut 6-14 minuuttia. Suomalaisella rukiilla mallasjauhon sekoitusajat oli-

vat kaikkein pisimmät. Inkubointiajat lisäaineiden lisäämisen jälkeen ovat olleet 60 

minuutista 69 minuuttiin ja jäähdytysajat inkuboinnin jälkeen 51 minuutista 77 mi-

nuuttiin. Halutun pH:n saavuttamiseksi suomalaisesta maltaasta valmistettuun 

vierteeseen lisättiin 0,09 litraa maitohappoa, belgialaiseen vierteeseen 0,11 litraa 

maitohappoa ja kanadalaiseen vierteeseen 0,07 litraa maitohappoa. Kanadalaisen 

vierteen ensimmäiseen rinnakkaiserään maitohappoa lisättiin 0,09 litraa, mikä 

laski pH:n 5,2:een. Seuraaviin rinnakkaiseriin lisättävän maitohapon määrää las-

kettiin 0,07 litraan, jotta pH ei laskisi halutun 5,2:n alle.  
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Taulukko 3. Vierteen valmistus suomalaisesta ruismaltaasta. Neljä rinnakkaisnäytettä. 

 Vierre 1 Vierre 2 Vierre 3 Vierre 4 

Aloitus (klo) 7.31 9.31 11.53 14.30 

Aloitus (C°) 66,5 67,2 67,2 67,2 

Lopetus (klo)  7.42 9.43 12.07 14.41 

Lopetus (C°) 61 63,2 63,5 62 

Näyte 1 (otettu mäskäyksen päätteeksi) x x x x 

Brix-% 15,1 16 13,8 13,8 

pH 6,01 6,01 6,08 5,99 

Maitohappo (L) 0,09 0,09 0,09 0,09 

Optimash (L) 0,018 0,018 0,018 0,018 

Näyte 2 (entsyymien lisäyksen jälkeen) x x x x 

Brix-% 17,2 16 14,7 14 

pH 5,46 5,42 5,36 5,38 

Joditesti OK x x x x 

Jäähdytys aloitettu (klo) 8.45 10.52 13.15 15.42 

Jäähdytys aloitettu (C°) 58,2 60,1 60,3 60,2 

Näyte 3 (otettu ennen hiivausta) x x x x 

Brix-% 17,5 17,8 17,2 17,2 

pH 5,68 5,65 5,75 5,68 

Hiivaus     

Määrä (g) 50 50 50 50 

Esihiivaus (C°) 34 33 33,1 33,8 

Hiivaus (klo) 10.00 11.58 14.30 16.57 

Hiivaus (C°) 21,4 21,4 21,6 21,3 

Mäskäysaika (min) 11 12 14 11 

Sekoitusaika (min) 63 69 68 61 

Jäähdytysaika (min) 75 66 75 75 
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Taulukko 4. Vierteen valmistus belgialaisesta ruismaltaasta. Neljä rinnakkaisnäytettä. 

 Vierre 1 Vierre 2 Vierre 3 Vierre 4 

Aloitus (klo) 7.27 9.28 10.57 12.22 

Aloitus (C°) 67,2 67,1 67,3 67,2 

Lopetus (klo)  7.33 9.38 11.05 12.32 

Lopetus (C°) 63,3 63,5 63,1 63 

Näyte 1 (otettu mäskäyksen päätteeksi)     

Brix-% 13,8 11,8 12,2 12,8 

pH 6,2 6,24 6,23 6,24 

Maitohappo (L) 0,11 0,11 0,11 0,11 

Optimash (L) 0,018 0,018 0,018 0,018 

Näyte 2 (entsyymien lisäyksen jälkeen)     

Brix-% 15,5 12,2 12,2 13,5 

pH 5,44 5,29 5,3 5,38 

Joditesti OK x x x x 

Jäähdytys aloitettu (klo) 8.34 10.38 12.06 13.32 

Jäähdytys aloitettu (C°) 59,6 60,1 60,3 60,3 

Näyte 3 (otettu ennen hiivausta)     

Brix-% 17 16,9 17,2 17,2 

pH 5,8 5,84 5,83 5,79 

Hiivaus     

Määrä (g) 50 50 50 50 

Esihiivaus (C°) 32,8 33,3 33,2 33,5 

Hiivaus (klo) 9.52 11.46 13.15 14.49 

Hiivaus (C°) 21,5 21,5 21,3 21,6 

Mäskäysaika (min) 6 10 8 10 

Sekoitusaika (min) 61 60 61 60 

Jäähdytysaika (min) 73 68 69 77 
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Taulukko 5. Vierteen valmistus kanadalaisesta ruismaltaasta. Neljä rinnakkaisnäytettä. 

 Vierre 1 Vierre 2 Vierre 3 Vierre 4 

Aloitus (klo) 8.20 9.38 11.00 12.36 

Aloitus (C°) 67,2 67,4 67 67,4 

Lopetus (klo)  8.27 9.49 11.07 12.43 

Lopetus (C°) 62,6 62,5 62,8 63,4 

Näyte 1 (otettu mäskäyksen päätteeksi)     

Brix-% 13,2 14,8 13,2 13,8 

pH 5,92 5,96 5,95 5,92 

Maitohappo (L) 0,09 0,07 0,07 0,07 

Optimash (L) 0,018 0,018 0,018 0,018 

Näyte 2 (entsyymien lisäyksen jälkeen)     

Brix-% 15 15 14 14,2 

pH 5,2 5,32 5,36 5,32 

Joditesti OK x x x x 

Jäähdytys aloitettu (klo) 9.33 10.52 12.09 13.43 

Jäähdytys aloitettu (C°) 59,8 60,3 60 60,5 

Näyte 3 (otettu ennen hiivausta)     

Brix-% 17,2 17,5 17,3 17,7 

pH 5,57 5,7 5,69 5,66 

Hiivaus     

Määrä (g) 50 50 50 50 

Esihiivaus (C°) 32,4 32,7 32,7 32,5 

Hiivaus (klo) 10.24 11.43 13.04 14.38 

Hiivaus (C°) 21,5 21,3 21,6 21,4 

Mäskäysaika (min) 7 11 7 7 

Sekoitusaika (min) 66 63 62 60 

Jäähdytysaika (min) 51 51 55 55 
 
 

Taulukoista 3, 4 ja 5 näkyy, että brix-% -arvot kasvoivat suomalaisen maltaan mäs-

käyksen aikana 13,8:sta 17,8:aan. Belgialaisen maltaan mäskäyksen aikana brix-% 

-arvot nousivat 11,8:sta 17,2:een ja kanadalaisen maltaan mäskäyksessä 13,2:sta 

17,5:een. Suomalainen vierre ennen maitohapon lisäämistä oli 5,99-6,08, belgia-

lainen hieman emäksisempää välillä 6,20-6,24 ja kanadalainen puolestaan happa-

mampaa pH-arvoilla, jotka osuivat välille 5,20-5,36. Jokainen vierre säädettiin mai-

tohapolla halutun pH-arvon 5,2-5,45 välille. Mäskäyksen lopuksi suomalaisesta 
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maltaasta mäskätyn vierteen pH-arvot olivat välillä 5,65-5,75, belgialaisesta mal-

taasta mäskätyn vierteen 5,79-5,84 ja kanadalaisesta maltaasta mäskätyn vier-

teen 5,57-5,70.  

ThermaLoggerilla mitatut lämpötilan mittauskäyrät mäskäyksen alusta käymisen 

loppuun ovat kuvattuina kuvissa 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Lämpötila on mitattu vierteestä 

2 minuutin välein. Jokaisessa kuvassa näkyy kunkin mallastyypin kaikki rinnakkais-

näytteet. Alun piikki kuvaa veden lämpötilaa mäskäyksen aloitushetkellä. 

Suomalaisesta ruismaltaasta mäskätyt rinnakkaisvierteet saavuttivat käymisen ai-

kana reilun 30 celsiusasteen lämpöhuipun kahden vuorokauden sisällä hiivauk-

sesta. Samoin belgialaisesta ruismaltaasta mäskätyt rinnakkaisvierteet olivat kah-

den vuorokauden sisään 26-27 celsiusastetta, joka oli niiden korkein lämpötila. Ka-

nadalaisesta ruismaltaasta mäskätyt vierteet saavuttivat kahden vuorokauden si-

sään 27 celsiusasteen lämpötilat.   

 

 
Kuva 2. Suomalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 1 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 2. 
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Kuva 3. Suomalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 3 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 4. 

 
Kuva 4. Belgialaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 1 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 2. 

 
Kuva 5. Belgialaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 3 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 4. 
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Kuva 6. Kanadalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 1 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 2. Virheellinen data mittauksen lopuksi 

vääristää kuvaajan y-akselin arvot. 

 
Kuva 7. Kanadalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen käymislämpötilat kuuden päivän ajalta. 

Mustalla rinnakkaisnäyte 3 ja oranssilla rinnakkaisnäyte 4. 

 

6.2. Tislaus  

Karkeatisleen tislauksen vaiheet jokaiselle mallastyypille on osoitettu taulu-

koissa 6, 7 ja 8. Taulukoissa on kuvattuna jokaisen mallastyypin neljä rinnakkais-

näytettä. Vierteestä tislattujen karkeatisleiden tislaus viskitisleeksi taas kuvataan 

taulukoissa 9, 10 ja 11. Taulukoista nähdään, että korkein alkoholipitoisuus oli bel-

gialaisesta ruismaltaasta mäskätyssä vierteessä. Matalin pH-pitoisuus oli kanada-

laisesta ruismaltaasta mäskätyssä vierteessä siitä huolimatta, että lisätty 
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maitohapon määrä mäskäysvaiheessa oli kaikkein alhaisin. Myös karkeatis-

leen suurin saanto (L EtOH) saatiin kanadalaisesta ruismaltaasta mäskätystä vier-

teestä.  

Taulukko 6. Suomalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen karkeatislaus. Neljä rinnakkaisnäy-
tettä. 

 Tislaus 1 / 
vierre 1 

Tislaus 2 / 
vierre 2 

Tislaus 3 / 
vierre 3 

Tislaus 4 / 
vierre 4 

Brix-% 7,00 7,00 6,80 7,00 

pH 4,60 4,63 4,65 4,60 

Alkoholipitoisuus til-
vol% 

8,80 9,00 8,60 8,80 

Tislaus     

Aloitus (klo) 8.02 10.02 12.05 14.40 

Höyrynpaine (lämmi-
tys) 

0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 

Päät (klo) 8.27 10.26 12.31 15.01 

Alku ABV 87,7 87,2 86,8 72,7 

Höyrynpaine (tislaus) 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 

Loppu (klo) 9.36 11.44 13.44 16.05 

Loppu (ABV) 2,8 2,9 2,9 2,9 

Saanto     

Kg 37 38,5 38,5 39 

ABV 31 29,5 28,7 28,4 

L 38,5 40 40 40,5 

L EtOH 11,95 11,81 11,48 11,5 
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Taulukko 7. Belgialaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen karkeatislaus. Neljä rinnakkaisnäytettä. 

 Tislaus 1 / 
vierre 1 

Tislaus 2 / 
vierre 2 

Tislaus 3 / 
vierre 3 

Tislaus 4 / 
vierre 4 

Brix-% 7,00 7,00 7,00 7,00 

pH 4,47 4,53 4,50 4,45 

Alkoholipitoisuus 9,20 9,00 9,00 9,20 

Tislaus     

Aloitus klo 8.13 10.11 12.23 14.40 

Höyrynpaine (läm-
mitys) 

0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 

Päät klo 8.44 10.33 12.40 14.57 

Alku ABV 84,7 73,1 72,3 72,4 

Höyrynpaine (tis-
laus) 

0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 

Loppu klo 9.50 11.38 13.46 16.15 

Loppu ABV 2,9 2,9 2,9 2,9 

Saanto     

Kg 39 39 38,5 38 

ABV 29,5 29,5 29,4 29,5 

L 40,5 40,5 40 39,5 

L EtOH 12 12 11,8 11,7 

 
Taulukko 8. Kanadalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen karkeatislaus. Neljä rinnakkaisnäytettä. 

 Tislaus 1 / 
vierre 1 

Tislaus 2 / 
vierre 2 

Tislaus 3 / 
vierre 3 

Tislaus 4 / 
vierre 4 

Brix-% 7,00 7,00 7,00 7,00 

pH 4,30 4,17 4,22 4,15 

Alkoholipitoisuus 9,00 9,20 8,80 9,20 

Tislaus     

Aloitus klo 8.11 9.54 11.34 13.15 

Höyrynpaine (läm-
mitys) 

0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 0,8-0,9 bar 

Päät klo 8.28 10.14 11.53 13.40 

Alku ABV 76,5 80,1 72,2 74,5 

Höyrynpaine (tis-
laus) 

0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 0,4-0,5 bar 

Loppu klo 9.26 11.16 13.00 14.50 

Loppu ABV 2,9 2,9 2,9 2,9 

Saanto     

Kg 40 38 40 39 

ABV 28,8 30,5 29,2 29,8 

L 41,6 39,6 41,6 40,6 

L EtOH 12 12,1 12,1 12,1 
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Belgialaisesta ruismaltaasta valmistetun karkeatisleen spirit-tislauksessa tislattiin 

kaikkein eniten päitä, koska tippuvan tisleen asetonin flavori ei muuttunut yhtä 

nopeasti makeaksi kuin suomalaisesta ja kanadalaisesta ruismaltaasta valmistet-

tujen karkeatisleiden spirit-tislauksissa. Tämän seurauksena myös viskitisleen 

saanto belgialaisesta ruismaltaasta valmistetun karkeatisleen saanto oli mata-

lampi. Suomalaisesta ruismaltaasta valmistetun karkeatisleen spirit-tislauk-

sessa tippuvan tisleen flavori muuttui kaikkein nopeimmin asetonisesta make-

aksi. Muilta osin tislaukset olivat hyvin yhteneviä sekä vertailunäytteissä että eri 

mallastyyppien välillä.  

Taulukko 9. Suomalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen spirit-tislaus. Neljä rinnakkaisnäytettä 

 Tislaus 1 / LW 
1 

Tislaus 2 / LW 
2 

Tislaus 3 / LW 
3 

Tislaus 4 / LW 
4 

Tislaus päät     

Aloitus klo 9.42 14.50 16.40 19.18 

Höyrynpaine (lämmi-
tys) 

0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 

Päät klo 10.05 15.11 17.14 19.41 

Alku ABV 88,1 88,1 86,7 87,3 

Päät (L) 2,2 2,25 2,25 2,25 

Päät (ABV) 85,8 85,5 85,5 84,4 

Höyrynpaine (tislaus) 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 

Tislaus sydämet     

Alku sydämet klo 10.16 15.25 17.30 19.50 

Alku sydämet ABV 82,8 83,5 84,5 81,6 

Tislausnopeus min/l 4,1 4,4 4,2 3,9 

Lopetus     

Loppu sydämet klo 11.02 16.20 18.24 20.26 

Loppu sydämet ABV X X X X 

Saanto     

Kg 8 8 7,5 7,5 

ABV 74,2 74,5 75,1 72,7 

L EtOH 6,8 6,8 6,5 6,2 
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Taulukko 10. Belgialaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen spirit-tislaus. Neljä rinnakkaisnäytettä 

 Tislaus 1 / LW 
1 

Tislaus 2 / LW 
2 

Tislaus 3 / LW 
3 

Tislaus 4 / LW 
4 

Tislaus päät     

Aloitus klo 8.06 9.55 12.15 14.45 

Höyrynpaine (lämmi-
tys) 

0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 

Päät klo 8.29 10.23 12.44 15.07 

Alku ABV 85,6 87,5 85,7 86,7 

Päät (L) 2,7 2,7 3,2 3,7 

Päät (ABV) 82,7 84,5 83,7 83,2 

Höyrynpaine (tislaus) 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 

Tislaus sydämet     

Alku sydämet klo 8.47 10.42 13.05 15.24 

Alku sydämet ABV 79,5 77,7 80,1 80,5 

Tislausnopeus min/l 3,4 4,2 3,4 4,2 

Lopetus     

Loppu sydämet klo 9.08 11.18 13.38 15.58 

Loppu sydämet ABV X X X X 

Saanto     

Kg 7 7 7 6,5 

ABV 71,2 72,9 71,8 71,6 

L EtOH 5,7 5,8 5,7 5,3 
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Taulukko 11. Kanadalaisesta ruismaltaasta mäskätyn vierteen spirit-tislaus. Neljä rinnakkaisnäy-
tettä 

 Tislaus 1 / LW 
1 

Tislaus 2 / LW 
2 

Tislaus 3 / LW 
3 

Tislaus 4 / LW 
4 

Tislaus päät     

Aloitus klo 8.25 10.30 13.20 15.09 

Höyrynpaine (lämmi-
tys) 

0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 0,6-0,7 bar 

Päät klo 8.50 11.04 13.45 15.46 

Alku ABV 86,5 87,9 86,4 86,8 

Päät (L) 2,5 2,5 2,5 2,5 

Päät (ABV) 84,5 85 84,9 85,4 

Höyrynpaine (tislaus) 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 0,3-0,4 bar 

Tislaus sydämet     

Alku sydämet klo 9.04 11.22 14.03 16.06 

Alku sydämet ABV 81,1 83,4 83 83,5 

Tislausnopeus min/l 4,1 4,5 4,5 4,5 

Lopetus     

Loppu sydämet klo 9.54 12.13 14.58 17.08 

Loppu sydämet ABV X X X X 

Saanto     

Kg 7,5 8 7,5 8 

ABV 73,5 74,1 74 74,5 

L EtOH 6,3 6,8 6,4 6,8 

 

6.3. Aistinvaraisten arviointien piirteet  

Aistinvaraisen arvioinnin kolmitestissä panelisteista (n = 14) kahdeksan tunnisti 

poikkeavan näytteen, kun näyte-erässä olivat suomalaisesta ja kanadalaisesta ruis-

maltaasta valmistetut ruistisleet. Suomalaisesta ja belgialaisesta ruismaltaasta val-

mistetuista ruistisleistä poikkeavan näytteen tunnisti kuusi panelistia. Tulokset ei-

vät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tulos olisi ollut tilastollisesti merkitsevä, mikäli 

yhdeksän panelistia neljästätoista olisi tunnistanut poikkeavan näytteen (Tuorila 

ja Appelbye 2008). 

Kuvailevan analyysin tuloksista ajettiin keskiarvot (n = 18. Panelisteja 9, joista jo-

kainen arvioi näytteet kahdesti) sekä one-way ANOVA SPSS-ohjelmalla. Tukeyn 

testi ajettiin, jotta saatiin selville eri näytteiden väliset erot. Koulutetun paneelin 

kuvailevasta analyysistä löytyi eri maiden ruismaltaasta valmistettujen ruistislei-

den väliltä joitakin tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Asetonin 
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tuoksussa suomalaisesta ja kanadalaisesta ruismaltaasta valmistetun ruistis-

leen välillä (p ≤ 0,05) oli tilastollinen merkitsevyys, samoin kuin oljen tuoksussa 

belgialaisesta ja kanadalaisesta ruismaltaasta valmistetun ruistisleen välillä 

(p ≤ 0,05). Myös maltaan maussa oli tilastollinen merkitsevyys (p ≤0,05). Vaikka 

mausteen tuoksussa (p = 0,061) ja viinin (p = 0,075) maussa ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa, pieni p-arvo indikoi kuitenkin mahdollista eroavaisuutta näissä 

ominaisuuksissa eri maiden ruismaltaista valmistetuissa ruistisleissä. Tilastollisesti 

merkitsevää eroa ei löytynyt asetaldehydin tuoksussa, nahan tuoksussa, mantelin 

maussa, hiivan maussa, hunajan maussa tai karvaan jälkimaussa. Kuvailevan ais-

tinvaraisen arvioinnin tulokset on esitelty kuvassa 8. 

 
Kuva 8. Kuvailevan analyysin tulokset. N = 18 jokaiselle näytteelle ja ominaisuudelle (9 panelistia 
ja jokainen arvioi kahdesti). Jokainen arvioitiin asteikolla 0-8 jokaiselle ominaisuudelle yhteneväi-
sellä asteikolla. Ominaisuuksien keskiarvojen erot ovat tilastollisesti merkitsevät seuraavasti: *) p ≤ 
0,05 merkitsevyystasolla (1-way ANOVA) 
 

6.4. Kaasukromatografia 

Analysoiduista näytteistä olevien yhdisteiden keskiarvot (n =4, neljä rinnakkais-

näytettä) sekä niiden vastaavat pitoisuudet ovat koottuna kuvaan 9. Havaitut yh-

disteet olivat asetaldehydi, metanoli, propanoli, isobutanoli ja isopentanoli. Näi-

den yhdisteiden pitoisuudet alkoholijuomissa ovat suuria ja ne muodostuvat pää-

asiassa alkoholin käymisprosessissa (Berovic ym. 2003, Szambelan ym. 

2005). Isopentanolilla on hedelmäinen aromi ja se onkin hyvin toivottu yhdiste 
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alkoholijuomissa (Berovic ym. 2003, Szambelan ym. 2005). Suurin isopenta-

nolin pitoisuus tässä tutkimuksessa oli belgialaisesta ruismaltaasta valmiste-

tulla ruistisleellä referenssinäyte 2 arvolla 515 mg/l. Samansuuntaisia isopenta-

nolipitoisuuksia on esimerkiksi Leon-Rodriguez (2007) löytänyt tietyntyyppi-

sistä mezcaleista ja sisalagaavesta valmistetuista alkoholijuomista. Sen sijaan pro-

panolissa on hyvin epämiellyttävä tuoksu ja sen takia propanolin pitoisuuden toi-

votaan olevan mahdollisimman alhainen alkoholijuomissa (Leon-Rodriguez, 

2007). Kanadalaisesta rukiista valmistetussa ruistisleessä oli kaikkein pienimmät 

propanolipitoisuudet (KA 89,8 mg/l). Korkeimmat propanolipitoisuudet löytyivät 

suomalaisesta rukiista valmistetusta tisleestä (KA 142,2 mg/l). Yhdisteiden, joiden 

pitoisuudet tisleissä ovat kaikkein suurimpia, pitoisuuserot voivat johtua sekä käy-

misprosessin mikro-organismeista tai tislauksen aikaisista olosuhteista (Leon-Rod-

riguez, 2007). Kaasukromatografian tuloksista ajettiin one-way ANOVA SPSS-oh-

jelmalla. Lisäksi eri näytteiden erojen selvittämiseksi ajettiin Tukeyn testi. Tilastol-

lisesti merkitseviä eroja (p≤ 0,01 ja p ≤ 0,001) löytyi propanolin, isobutanolin 

ja isopentanolin määrissä. Propanolin sekä isopentanolin pitoisuudet olivat tilas-

tollisesti merkitseviä suomalaisesta ja belgialaisesta ruismaltaasta valmistettujen 

ruistisleiden sekä suomalaisesta ja kanadalaisesta valmistettujen ruistisleiden vä-

lillä. Isobutanolin pitoisuudet olivat tilastollisesti merkitseviä suomalaisesta ja bel-

gialaisesta ruismaltaasta valmistettujen ruistisleiden välillä. 

 
Kuva 9. Kaasukromatografian tulokset. Keskiarvo jokaisesta mallastyypistä. N = 4, neljä rinnakkais-
näytettä jokaiselle mallastyypille. Tulosten keskiarvot ovat tilastollisesti merkitseviä seuraavasti: *) 
p ≤ 0,01 ja **) p ≤ 0,001 
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7. Tulosten tarkastelu 

Mäskäyksessä, vierteen valmistuksessa sekä kuuden päivän käymisen aikana eri 

maiden ruismaltaissa ei juurikaan ilmennyt eroja. Taulukoista 3, 4 ja 5 näkyy, että 

vierteen valmistusprosessi sujui melko samalla tavalla jokaisen mallastyypin koh-

dalla. Kanadalaisesta ruismaltaasta valmistettu vierre oli kaikkein happamin, kun 

taas belgialaisesta ruismaltaasta valmistettuun vierteeseen täytyi lisätä eniten 

happoa halutun pH:n saavuttamiseksi. Kuva 10 osoittaa pH:n muutokset mäskäyk-

sen aikana ja kuten kuvaajasta näkyy, ovat pH:t lähes identtiset. 

 

 
Kuva 10. pH:n muutokset vierteen valmistuksen aikana. pH-arvojen keskiarvot N = 4, 
jokaisen mallastyypin neljä rinnakkaisnäytettä. Näyte 1: Suomi 6,02; Belgia 5,99; Ka-
nada 5,93. Näyte 2: Suomi 5,40; Belgia 5,38; Kanada 5,3. Näyte 3: Suomi 5,69; Belgia 
5,68; Kanada 5,65. Kuvaaja osoittaa, että pH:t eivät juurikaan eronneet erimaalai-
sista ruismaltaista valmistettujen vierteiden välillä. 

 

Refraktometrilla mitattu Brix-% -arvo kertoo tärkkelyksen hajoamisesta käymi-

sessä käyttökelpoisiksi sokereiksi vierteen valmistuksen aikana. Mitä suurempi 

arvo, sitä paremmin tärkkelys on hajonnut ja sitä korkeampi on potentiaalinen 

käymisen jälkeen saavutettava alkoholipitoisuus. Koska tärkkelys hajoaa mäskäyk-

sen aikana hieman eri tahtiin, ainoastaan vierteen valmistuksen lopuksi mitatulla 

brix-% -arvolla on merkitystä lopputuloksen kannalta. Brix-% -arvot olivat hyvin 

yhteneväiset näytteessä 3 eri maiden ruismaltaista valmistettujen vierteiden vä-

lillä (kuva 11).  
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Kuva 11. Brix-% -arvon muutokset vierteen valmistuksen aikana. Brix-% -arvojen kes-
kiarvot N = 4, jokaisen mallastyypin neljä rinnakkaisnäytettä. Näyte 1: Suomi 14,67; 
Belgia 12,65; Kanada 13,75. Näyte 2: Suomi 15,47; Belgia 13,35; Kanada 14,55. Näyte 
3: Suomi 17,42; Belgia 17,07; Kanada 17,42. Kuvaaja osoittaa, että Brix-% -arvot saa-
vuttavat lähes saman arvon vierteen valmistuksen lopuksi (näyte 3). 

 

Brix-% -arvon perusteella on mahdollista laskea käymisen jälkeinen potentiaalinen 

etanolisaanto. Brix-% -arvo kerrotaan 0,52:lla, jolloin saadaan summittainen eta-

nolin tilavuus-% (Thompson 1987, ref. Bakker ja Clarke 2011). Laskukaavan mu-

kaan teoreettinen etanolipitoisuus kussakin vierteessä olisi osunut 8,8-9,2 (brix-% 

16,9 * 0,052 ja brix-% 17,7 * 0,52) välille.   

Vierteiden käymisprosessin lämpötilamittausten perusteella käymisessä ei näyttä-

nyt olleen suuria eroja eri mallastyyppien välillä. Korkeimmat lämpötilat saavutet-

tiin kaikissa vierteissä kahden vuorokauden sisään ja ne asettuivat 26-30 °C:een 

välille. 

Karkeatisleen tislauksessa eri ruismallastyyppien vierteet eivät juurikaan eronnet, 

mutta spirit-tislauksessa belgialaisesta ruismaltaasta valmistetusta viskitisleestä 

tislattiin kaikkein eniten päitä, koska asetonin flavori ei kadonnut yhtä nopeasti 

kuin suomalaisen ja kanadalaisen ruismaltaan kohdalla. Belgialaisesta ruismal-

taasta valmistetun viskitisleen lopputuotteessa asetonin flavori oli kuitenkin ku-

vailevan analyysin tuloksissa heikompi kuin kanadalaisesta ruismaltaasta valmis-

tetun viskitisleen. Belgialaisesta ruismaltaasta valmistetun viskitisleen tislauksessa 

saanto jäi myös kaikkein heikoimmaksi todennäköisesti juuri siitä syystä, että päitä 
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jouduttiin tislaamaan pidempään kuin suomalaisen ja kanadalaisen ruistisleen tis-

lauksessa. 

Aistinvaraisessa arvioinneissa kolmitestissä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä eri 

näytteiden välillä, mutta kanadalaisesta ruismaltaasta valmistettu ruistisle sai eni-

ten oikeita vastauksia. Tulos indikoi, että mahdollisesti suuremmalla otoskoolla 

ero olisi voinut olla tilastollisesti merkitsevä. Myös kuvaileva analyysi osoitti suu-

rimmat erot kanadalaisesta ruismaltaasta valmistetussa ruistisleessä suhteessa 

suomalaiseen ja belgialaiseen. Esimerkiksi asetonin tuoksu oli huomattavasti voi-

makkaampi kanadalaisen ruistisleen kohdalla verrattuna belgialaiseen ja suoma-

laiseen. Tämä voi kuitenkin selittyä ennemmin tislausteknisillä seikoilla kuin rukiin 

alkuperämaalla. 

Kaasukromatografialla mitatun metanolin pitoisuudet selittyvät pääasiassa en-

nemmin tislausprosessin eroilla kuin rukiin alkuperämaalla. Metanolipitoisuuden 

eroista ei löytynytkään tilastollista merkitsevyyttä. Myöskään asetaldehydin pitoi-

suuksissa ei ollut tilastollista eroa kaasukromatografiamittauksessa eikä kuvaile-

vassa aistinvaraisessa analyysissä. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt kaa-

sukromatografialla mitattujen kemiallisten yhdisteiden välillä samassa suhteessa 

kuin kuvailevan analyysin tilastollisesti merkitsevien aistinvaraisten ominaisuuk-

sien välillä. Näin ollen ei voida vetää johtopäätöksiä esimerkiksi propanolipitoi-

suuksien ja viinin flavorin välille siitä huolimatta, että propanolin on kuvattu ole-

van aromiltaan kypsä ja hedelmäinen (Burdock, 2005) 
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8. Johtopäätökset 

Rukiin alkuperämaalla ei näytä olevan suurta vaikutusta ruistisleen flavoriin. Suu-

rimmat erot löytyivät suomalaisesta ruismaltaasta ja kanadalaisesta ruismaltaasta 

valmistettujen ruistisleiden välillä. Kuitenkin, jos ilmasto-olosuhteet vaikuttaisivat 

eniten rukiin flavoriin ja sen ominaisuuksiin, voisi olettaa suomalaisesta ja kanada-

laisesta ruismaltaasta valmistettujen ruistisleiden muistuttavan eniten toisiaan, 

sillä ilmasto-olosuhteet ovat lämpötilaltaan ja valon määrältään melko yhteneväi-

set. 

Tutkimuksessa ei huomioitu rukiin mallastusta. Kukin ruismallas oli mallastettu eri 

mallastamoissa, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tuloksiin. Kuitenkin, koska suuria 

eroja ei löytynyt, mallastukset olivat joko hyvin samanlaisia tai mallastuksen eroilla 

ei ole suuria vaikutuksia ruistisleen ominaisuuksiin. Mallastuksen vaikutuksia voisi 

tutkia tulevaisuudessa lisää. 

Viskin valmistuksessa ruistislettä kypsytetään tynnyreissä kolmesta vuodesta 

eteenpäin. Iso osa mausta tuleekin tynnyrikypsytyksen aikana. Koska kypsyttämät-

tömistä ruistisleistä ei löytynyt juurikaan tilastollisesti merkitseviä eroja, voidaan 

päätellä, että toistaiseksi ei ole löydetty viitteitä siitä, että viskin valmistuksessa 

olisi paljonkaan merkitystä käytetäänkö suomalaista vai ulkomaalaista alkuperää 

olevaa ruismallasta. 
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10. Liitteet 

 

Liite 1, viskitislenäytteiden kolmitesti 

2.12.2019  

  
Arvioitavana on kaksi kolmen näytteen näytesarjaa. Arvioi en-
sin lähempänä olevat kolme lasia ja siirry sitten takana oleviin 
laseihin.  
  
Edessä olevat lasit: Arvioitavina on kolme näytettä, joista kaksi on keske-
nään samanlaisia. Huuhtele suusi vedellä ennen arviointia sekä näytteiden 
välillä. Haista ja maista näytteet annetussa järjestyksessä, vasemmalta oi-
kealle. Merkitse rengastamalla näytesarjan poikkeava näyte. Arvaa, jos et 
ole varma vastauksestasi.  
  
  
Kirjoita edessä olevien lasien numerot:__________________________ ja 
rengasta sen näytteen numero, joka on poikkeava kahdesta muusta.  
  

Takana olevat lasit: Sama kuin edessä oleville laseille. Arvioitavina on 
kolme näytettä, joista kaksi on keskenään samanlaisia. Huuhtele suusi ve-
dellä ennen arviointia sekä näytteiden välillä. Haista ja maista näytteet an-
netussa järjestyksessä, vasemmalta oikealle. Merkitse rengastamalla näy-
tesarjan poikkeava näyte. Arvaa, jos et ole varma vastauksestasi.  
  
Kirjoita takana olevien lasien numerot:__________________________ ja 
rengasta sen näytteen numero, joka on poikkeava kahdesta muusta.  
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Liite 2 ASBC:n referenssimoniste, joka annettiin panelisteille aistinvaraisen arvioinnin kuvailevan 
menetelmän koulutuksessa. ASBC Methods of Analysis: Sensory analysis method 12 - Flavor termi-
nology and reference standards. 
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Liite 3. ASBC:n referenssimoniste suomennettuna. Poistettu olueen viittavaat sanas-
tot, kuten humalaan ja hiilidioksidipitoisuuteen liittyvät. Annettu kuvailevan analyy-
sin koulutuksessa panelisteille alkuperäisen monisteen kanssa. 

 
Tuoksu (T), maku (M), suutun-
tuma (S), lämpö (L), jälkimaku 
(Jm) 

       

Aromaattiset, tuoksuvat, 
hedelmäiset, kukkaiset 

        

0110 Alkoholinen        

0111  Mausteinen TML 
Maustepippuri, muskotti, pip-
purinen, neilikka 

    

0112  Viinimäinen TML Valkoviini     

 Liuottimen kaltainen  TM Kuin kemialliset liuottimet     

  Muovinen TM Pehmennin     

  Muovipussi/jä-
tesäkki 

TM Lakka     

0123  Asetoni TM Kynsilakanpoistoaine     

 Esterit  TM Makuaine-esanssi     

  Isoamyl acetate TM Banaani, päärynä     

  Ethyl 
hexanoate 

TM 
Omenankaltainen, häivähdys 
anista 

    

  Ethyl acetate TM 
Kevyt hedelmäisyys, liuotin-
mainen 

    

 Hedelmäinen  TM 
Tietty hedelmä tai hedelmä-
sekoitus 

    

  Sitrus TM 
Sitrukset, kuten greippi, sit-
ruuna tai appelsiininkuori 

    

0142  Omena TM      

  Banaani TM      

  Mustaherukka TM 
Mustaherukanmarja, lehti 
kohdassa "catty" 

    

  Meloni TM      

  Päärynä TM      

  Vadelma TM      

  Mansikka TM      

0150 Acetaldehyde  TM 
Vihreä omena, raaka ome-
nakuori, kolhiintunut omena 

    

 Kukkainen  TM Kukka, hajuste     

  2-phenylet-
hanol 

TM Ruusu     

  Geraniol TM Toisenlainen ruusu     

  Hajuvesi TM Hajustetun oloinen     

Pihkainen, pähkinäinen, 
vihreä, ruohomainen 

        

 Pihkainen  TM 
Tuore sahanpuru, pihka, set-
ripuu, havupuu, kuusi 

    

  Puinen TM Kasvava puu     

 Pähkinäinen  TM 
Parapähkinä, hasselpähkinä, 
sherrymäinen 

    

  Saksanpähkinä TM 
Tuore (ei pilaantunut) sak-
sanpähkinä 

    

  Kookos TM      

  Papuinen TM Papukeitto     

0224  Manteli TM Marsipaani     
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 Ruohoinen  TM      

  Tuore, leikattu 
ruoho 

TM 
Vihreä, hienonnetut vihreät 
lehdet, idut (alfalfa) 

    

0232  Olkimainen TM Heinämäinen     

Vilja         

 Jyväinen  TM Raa'an jyvän maku     

  Kuori TM Kuori-osa, akana     

  Maissin kuori TM Maissijauho     

0313  Jauhoinen TM Jauho     

0320 Maltainen  TM      

Karamellinen, paahdettu         

 Karamelli  TM Paahdettu sokeri, toffeinen     

  Siirappi TM Tumma siirappi, siirappinen     

  Lakritsinen TM      

 Palanut  TMS 
Palaneen aromi, kuiva suu-
tuntuma, pistävä maku 

    

  Leivänkuori TMS Paahdettu leipä     

Fenolit         

 Fenolit  TM      

  Tervainen TM Terva     

  Bakeliitti TM      

  Chlorophenol TM Sairaalamainen     

0505  Iodoform TM Sairaalamainen/lääkkeinen     

Saippuainen, rasvainen, 
öljyinen, pilaantunut 

        

 Rasvahapot  TM      

  Caprylic TM 
Saippuainen, rasvainen, 
vuohi, tali 

    

  Juusto TM Vanhentunut juusto     

  Butyric TM Pilaantunut voi     

 Diaccetyl  TM Kermatoffee     

 Pilaantunut  TM Hapettunut, pilaantuntu     

  Pilaantunut 
öljy 

TMS      

0640 Öljyinen  TMS      

  Kasviöljy TMS      

  Mineraaliöljy TMS Bensiini, koneöljy     

Rikki         

 Rikki  TM Tulitikku     

 Sulfidic  TM Pilaantunut kananmuna     

  Mercaptan TM Viemäri, löyhkä     

  Valkosipuli TM      

  Kumi TM      

  Rapumainen TM Vesi, jossa on keitetty rapuja     

 Keitetyt vihannekset  TM      

  Palster-
nakka/selleri 

TM      

  Keitetty kaali TM 
Ylikeitetyt vihreät vihannek-
set 

    

  Keitetty makea 
maissi 

TM 
Keitetty maissi, makea purk-
kimaissi 

    

  Keitetty to-
maatti 

TM Tomaattimehu, ketsuppi     

  Keitetty sipuli TM      
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0740 Hiivainen  TM Tuorehiiva     

  Lihainen TM Lihaliemi, valmistettu liha     

Hapettunut, tunkkainen, 
homeinen 

        

 Tunkkainen  TMS Vanha olut     

  "Catty" TM 
Mustaherukan lehdet, he-
rukka, tomaattikasvi 

    

  Paperi TM      

  Nahka TMS      

  Homeinen TM Kellari, home, puinen     

  Maa TM Märkä multa     

  Ummehtunut TM      

Hapan, hapokas         

 Hapan  TM 
Pistävä aromi, terävä/mine-
raalinen maku 

    

  Etikkainen TM Etikka     

Makea         

 Makea  TM      

1001  Hunaja TM      

  Hilloinen TM      

  Vanilja TM Vaniliini, vaniljakastike     

  Siirappinen TMS Vaalea siirappi     

  Ylimakea TM Ällömakea     

Suolainen         

 Suolainen  M      

Karvas         

1200 Karvas  MJm      

Suutuntuma         

 Emäksinen  MTJm Pesuainemainen     

 Suun täyttävä  SJm Kermainen     

 Metallinen  TMSJm 
Rauta, ruosteinen vesi, koli-
kot, tina 

    

 Astringoiva  SJm Turvottava, tanniininen     

  Kuivattava SJm Ei-makea     

 Jauhemainen  TMS Mylly     

 Lämmittävä  LSJm Alkoholi     

Täyteläisyys         

 Täyteläinen  TMS 
Täynnä makua ja suutuntu-
maa 

    

  Vetinen MS Ohut, tuntuu laimennetulta     

  Tavanomainen TMS 
Mitäänsanomaton, tyhjä, 
mauton 

    

  Kylläinen TMS Runsas, täyttävä     

  Paksu MS Viskoosinen     
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Liite 4, kuvailevan analyysin vastauslomake 
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