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Sahdinvalmistuksen vaiheet 
• Mäskäys 

• Siivilöinti 

• Jäähdytys 

• Hiivaus 

• Käyminen 

• Kylmäkypsytys 

• Astiointi



Sanastoa

• Viljan ja kuuman veden seosta sanotaan mäskiksi  

• Mäskäys (tai imellytys) on vaihe, jossa viljaperäiset 
sokerit uutetaan veteen 

• Kun mäskistä siivilöidään viljan kiintoaineet pois, 
saatua sokeripitoista nestettä kutsutaan vierteeksi  

• Käynyttä vierrettä sanotaan sahdiksi (tai olueksi)



Mäskäys
• Tarkoituksena muuttaa viljan tärkkelys sokeriksi  

• Tehdään saavissa, padassa tai kattilassa liottamalla maltaita ja viljaa 
lämpimässä vedessä 

• Mäskin lämpötila 40-80 C, yleensä askeleittain nouseva  

• Sokeroituminen tapahtuu 60-80 C lämpötilassa, tärkkelystä sokeriksi 
pilkkovat entsyymit menettävät toimintakykynsä yli 80 C lämpötilassa  

• Perinteinen sahtimäskäys kestää 6-8 tuntia 

• nykymaltaille riittää 1-2 tunnin mäskäys, mutta mäskäysajan kesto vaikuttaa 
sahdin väriin ja makuun 

• Mäskäys saatetaan päättää mäskin keittämiseen



Mäskäyslämpötilan 
nostaminen

• Tehty perinteisesti lisäämällä 3-6 kertaa aina 
kuumempaa vettä (haaleaa, kuumaa ja kiehuvaa vettä). 
Lämpömittaria ei välttämättä käytetä 

• Modernimpi vaihtoehto: lisätään kaikki vesi kerralla ja 
nostetaan lämpöä pataa tai kattilaa lämmittämällä  

• Mäskäyksessä 2-2,5 litraa vettä viljakiloa kohti. Liika 
vedenkäyttö johtaa laihaan sahtiin. 



Siivilöinti
• Tarkoituksena siivilöidä viljan kiintoaines pois sokeripitoisesta 

nesteestä 

• Tehdään perinteisimmin puisessa kuurnassa, mutta useimmilla 
tekĳöillä on nykyään teräskuurna 

• Siivilöinti voidaan tehdä myös mäskäysastian pohjalla olevalla 
siivilällä tai esimerkiksi mehumaĳan siiviläosalla  

• Vanhastaan kuurnan pohjalla on ollut katajanoksia ja olkia 
siivilänä, mutta nykyään oljet on usein korvattu teräsverkolla 

• Vaikka teräsverkko riittäisikin siiviläksi, katajaa laitetaan usein 
kuurnan pohjalle mausteeksi



Siivilöinnin vaiheet
• Alkuun siivilästä tulee sameaa vierrettä, joka kaadetaan 

takaisin siivilään mäskin päälle  

• Siivilöinnin loppua kohti mäskin päälle kaadetaan kuumaa 
tai kiehuvaa vettä mäskiin jääneen sokerin huuhtelemiseksi.  

• Vedenlisäyksen myötä siivilästä saatava vierre laihenee 
vähitellen. Vierteen talteenotto lopetetaan, kun vierre on 
sopivan vahvaa. Varo laimentamasta vierrettä liikaa! 

• Sahtivierteen jälkeen voidaan ottaa talteen vielä laihempaa 
vierrettä jälkikaljaksi. Mäskistä voidaan tehdä myös leipää.



Vierteen käsittely

• Useimmat jatkavat siivilöinnistä suoraan 
jäähdytykseen  

• Jotkut keräävät vierteen kattilaan, jossa vierre 
kuumennetaan tai kiehautetaan 

• Vierteen pidempi keittäminen ei ole sahdille tyypillistä, 
mutta ei myöskään tuntematonta



Vierteen jäähdytys

• Perinteisesti vierre jäähdytetään vesihauteessa esim 
maitotonkissa. Jäähdytystä voidaan tehostaa 
laskemalla vesihauteeseen juoksevaa vettä 

• Myös nykyaikaisesta oluenpanosta tuttu 
vierteenjäähdytin käy 

• Mitä nopeampi jäähdytys, sen parempi



Hiivaus
• Vierre jäähdytetään alle kädenlämpöiseksi ennen hiivan lisäämistä 

• Osa sahdintekĳöistä murentaa tuorehiivan suoraan käymisastiaan 

• Osa sahdintekĳöistä ottaa siivilöinnistä talteen pienen määrän vierrettä, 
johon tuorehiiva liuotetaan ja jossa se saa käynnistyä 

• Itse suosin tuorehiivan liuottamista pieneen määrään kylmää vettä 

• Jos käytetään kuivahiivaa, hiiva kannattaa ensin turvottaa 40 C vedessä   

• Nykyaikaisessa oluenpanossa käytetty vierteen ilmastus ei ole tyypillistä 
sahdinpanossa, mutta ei siitä ole haittaakaan  

• Käytetyt hiivan määrät vaihtelevat paljon: joillekin 50 g pala tuorehiivaa 
riittää 30 litraan sahtia ja joillekin yli 100 litraan. 



Hiivaus- ja käymislämpötila
• Hiivan määrä sekä hiivaus- ja käymislämpötila ovat maun 

kannalta ratkaisevia. Erilaisia mieltymyksiä on kuitenkin 
paljon. 

• Tyypillisintä on tehdä hiivaus ja käyminen 20-25 C. Monet 
suosivat 20-22 C lämpötilaa. Jotkut hiivaavat ja käyttävät 
15-20 C lämpötilassa.  

• Jotkut antavat vierteen lähteä käymään huoneenlämmössä, 
mutta siirtävät sitten käymisastian viileämpään.  

• Viileimmillään sahti saatetaan käyttää kellarissa 5-13 C, 
jolloin käyminen kestää useita viikkoja. 



Käymisen vaikutus makuun

• Hiiva tuottaa alkoholin lisäksi käymisaromeja 

• Suomalaiselle leivinhiivalle tyypillimmät käymisaromit 
muistuttavat banaania, neilikkaa ja toisinaan myös 
kynsilakanpoistoainetta 

• Korkeampi hiivaus- ja käymislämpötila tuottaa 
voimakkaammat käymisaromit 

• Pienempi hiivan määrä tuottaa voimakkaammat 
käymisaromit



Käymisestä kypsytykseen
• Sahti siirretään viileäkypsytykseen, kun se on käynyt tekĳän 

mielestä riittävän pitkälle 

• Monet siirtävät sahdin viileään heti kovimman käymisen 
jälkeen, kun sahti vielä käy verkkaisesti. Tällä sahti saadaan 
jäämään makeammaksi. Toiset taas antavat sahdin käydä 
loppuun.  

• Sahti saattaa vielä käydä hitaasti viileäkypsytyksen aikana. 
Tämä parantaa säilyvyyttä. 

• Viileäkypsytyksessä 0-6 C on hyvä, 6-10 C menettelee.  
10-13 C toimii, mutta säilyvyys ei ole niin hyvä.



Happanemisen estäminen
• Leivinhiivan seassa on yleensä pieni määrä 

maitohappobakteereita. Leivonnassa niistä ei ole haittaa, 
mutta ne saattavat hapattaa sahdin 

• Maitohappobakteerit toimivat paremmin lämpimässä, siksi 
sahtia pidetään lämpimässä vain kovimman käymisen ajan 

• Aktiivinen hiiva suojaa maitohappobakteereilta. Kun hiiva 
lopettaa toimintansa, sahti on alttiimpi happanemiselle.  

• Kun käyminen hiljenee, on parempi mitä vähemmän sahti 
on hapen kanssa tekemisissä



Hiivaisuuden välttäminen
• Liika hiivaisuus pilaa maun ja sekoittaa vatsan 

• Leivinhiiva saostuu huonosti käymisastian pohjalle ja 
liikkuu herkästi lapotessa.  

• Kaksi lappomiskertaa vähentää hiivan määrää:  
1. lappoaminen joko viileäkypsytyksen yhteydessä tai 
pari päivää sen jälkeen. 2. lappoaminen 
viileäkypsytysastiasta kanisteriin tai pulloon 

• Sahti on luonnostaan sameaa myös proteiinien vuoksi, 
sameus ei aina kerro hiivaisuudesta



Käymisastiat

• Monet käyttävät pääkäymisessä saavia tai 
maitotonkkaa, jonka päällä on löyhästi kansi tai suoja 

• Jotkut puhdistavat mäskäysastian heti mäskäyksen 
jälkeen ja käyttävät samassa astiassa  

• Viileäkypsytys tehdään usein astioissa, joissa 
hiilidioksidi pääsee ulos, mutta ilmatilaa on vähemmän. 
Muovikanisterit ja maitotonkat ovat tässä vaiheessa 
tyypillisiä.  Astian päällä painetta päästävä korkki, 
kansi tai vesilukko.



Puhtaus ja desifiointi
• Likaiset välineet voivat pilata sahdin. Puhtauden suhteen kriittisimpiä 

ovat kylmän vierteen kanssa kontaktissa olevat välineet, kuten 
käymisastiat, lappoletkut ja kanisterit.  

• Nykyaikaisessa oluenpanossa puhtaus tarkoittaa kahta eri vaihetta: 
Puhdistuksessa poistetaan lika, jonka jälkeen puhdas pinta desifioidaan 
(eli tuhotaan oluelle haitallisia mikrobeja).  

• Perinteisessä sahdinvalmistuksessa puhutaan yleensä vain 
puhtaudesta, mutta puhdistuksessa käytettävällä katajavarilla on 
desifioiva vaikutus. Katajavari on vanhan kansan desifiointiaine. Myös 
yli 70 C lämmöllä on desifioivia vaikutuksia.  

• Puhtauden lisäksi sahtia suojaa pilaantumiselta kylmäsäilytys, aktiivinen 
hiiva ja juoman tuoreena nauttiminen. 



Sahtivälineiden puhtaus
• Puiset ja metalliset astiat puhdistetaan kuumalla vedellä 

(katajavarilla) ja hankaamalla. Desifiointia voidaan edistää 
puhdistuksen jälkeen katajavarilla. Välineet ja astiat, jotka 
ovat pidempään yli 80 C lämpötilassa, desifioituvat riittävästi 
jo lämmön vaikutuksesta. 

• Muovisia käymis- ja säilytysastioita sekä lappoletkuja on 
varottava naarmuttamasta, joten niiden hankausta tulee 
välttää. Muovit voidaan liottaa pesunesteessä, jossa on 
hajustamatonta konetiskiainetta, perkarbonaattipohjaista 
valkaisuainetta tai kotiolutliikkeiden puhdistusaineita. 
Muoviset astiat voidaan desifioida joko katajavarilla tai 
kotiolutliikkeiden desifiointiaineilla (esim StarSan).



Astiointi

• Kanisterit ovat perinteisiä, käytännöllisiä ja rumia 

• Lasipullojen kanssa on oltava varovainen, että sahti ei 
muodosta käydessään painetta 

• Säilytys viileässä kaiken aikaa tarjoiluun saakka


