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TEKSTI MARIAANA NELIMARKKA KUVAT SEBASTIAN TRZASKA

Hyvien siidereiden Puolakan tila
– ja kotimaisen siiderin tila

Siideristi Harri Ahola 
vaalii Puolakan tilalla 
englantilaisen maaseudun 
perinteitä. Hänen 
hedelmäpuutarhansa 
helmiä ovat Dabinet, Harry 
Masters Jersey, Yarlington 
Mill, Somerset Readstreak ja 
Michelin-siideriomenapuut, 
joista syntyy huolellisen 
prosessin jälkeen English 
farmhouse -tyylistä siideriä.

Vuodesta 2009 omenapuita hoita-
neen Harri Aholan siideritilalla 
syntyy hyvänä vuonna monta 

erilaista kokeilua. Tällaisena vähän hei-
kompana omenavuonna, kun sato kai-
ken kaikkiaan ylitti hädin tuskin 40 ki-
loa, siideriäkään ei kellariin kerry.

Pääsimme maistelemaan vuosikerta-
siideriä – juuri oikeaan aikaan, sillä sii-
deri on parhaimmillaan noin vuoden ku-
luttua sadonkorjuusta. Samalla keskuste-
limme hyvän siiderin ominaisuuksista ja 
siitä, millaiset mahdollisuudet kaupalli-
silla tekijöillä on onnistua siiderinteossa.

Malmgårdin Panimon Tuomas Mark-
kula ja Suomenlinnan Panimon Jussi 
Heikkilä saivat eteensä koko Puolakan 
tilan kavalkadin vuodelta 2014. Tulok-
sena oli tyytyväistä hyminää ja molem-
minpuolista ylistystä, kun lopulta suori-
timme vertailevan maistelun Suomen-
linnan tuotteilla.

PUOLAKAN SIIDERITILAN isäntä Ahola 
on paneutunut huolella siiderin mais-
teluun lajin syntysijoilla Englannissa ja 
sen valmistukseen kotipajassaan. 

– Kun tuli mahdollisuus muuttaa 
maalle ja istuttaa omenapuita, innostuin 
siitä, kuuluuhan English country gent-
lemanin imagoon siiderinteko. Tavoit-
teenani on tehdä sellaista siideriä, josta 
itse tykkään. Esikuvani tulevat Englan-

nista, ja olen muun muassa Great British 
Beer Festivalilla oppinut vuosien saa-
tossa, miten delikaatti juoma siideri on, 
Ahola kuvailee.

Aholan tavoitteena on English Farm-
house Cider, loppuun asti käytetty, tyy-
linmukaisesti 6-7 -prosenttinen, ma-
keuttamaton siideri. Jos mahdollista, se 
syntyy pelkästä siideriomenasta, mut-
ta tärkeintä on saada vähän tanniinia 
myös kotimaisesta omenalajikkeesta 
tehtyyn siideriin. Jos haluaa, farmhou-
se-siiderin voi tehdä poreilevaksi lisää-
mällä hiukan sokeria pullotusvaiheessa.

– Seuraava askel olisi funky farmhou-
se eli luoda siideriin tallin makua. Se 

tarkoittaisi Brettamycenes-hiivan käyt-
töönottoa, ja siihen etsin vielä lisää tie-
toa, Ahola sanoo.

Siiderin teossa ja omenoiden valinnas-
sa on Aholan mukaan neljä tärkeää asi-
aa: hapokkuus, makeus, maku ja tannii-
nisuus. Tärkeintä on saada hapokkuus 
tasapainoon.

KOTIMAISET OMENAT HURMAAVAT. Aho-
la avaa pruuvin kotimaisista lajikkeista 
valmistamillaan siidereillä. 

– Hyvä kotimaisen ompun aromi, mu-
kava siideri. Vaikka nämä ensimmäiset 
siiderit ovat tosi kuivia ja on hapokkuut-
ta, maussa on täyteläisyyttä, suutuntu-
maa ja omenan maku, kommentoi Tuo-
mas Markkula siideriä, jossa pieni soke-
rilisäys tuo omena-aromin esiin. 

Jussi Heikkilä on samoilla linjoilla: aa-
vistus sokeria avaa maut.

– Flavori tulee hapokkuuden takaa, ja 
tästä on tunnistavinaan lajikkeet, vaik-
kei edes tiedä niitä, Heikkilä ihastelee 
aitoa makua.

Ahola kertoo, että tuote on luonnolli-
nen: omenoita ei käsitellä mitenkään, ei-
kä mukana ole mitään turhaa.

– Valmistuksessa teh-
tävät sokerilisät ovat hy-
vin pieniä, mutta tarpeen, 
jotta syntyy tyylinmu-
kaista 6 – 7 -prosenttis-
ta siideriä. Kutsumme si-
tä onnellisuusprosentik-
si, Puolakan isäntä my-
häilee.

PARI KUUKAUTTA TYNNY-
RISSÄ tekee siiderille ih-
meitä. Tilan perussiide-
ristä kypsyy kevättalven 
kuukausina tammessa 
hienostunut juoma, jossa 
aistii viskitynnyrin ja jonka jälkimaus-
sa on puraisua. Heikkilä havaitsee tan-
niinisuuttakin.

– Tämä on vienompi ja tasapainoisem-
pi kuin tynnyrikypsytetyt brittisisaren-
sa, Mariaana Nelimarkka toteaa.

Tammessa kypsyy Aholan henkilö-
kohtainen suosikki. 

– Kuvailisin tätä olutguru Michael 
Jacksonia mukaillen: nautit juomaa ker-
roksittain – tuoksu, maku, jälkimaku – 
sen takia tämä on kiva, tätä ei vain juoda.

TYYTYVÄINEN HYMINÄ LISÄÄNTYY mais-
telun edetessä. Neljäs siideri, jota pää-
semme maistamaan, on nimeltään Ye 
Olde English Cider Apple Tree Cider. Sa-

mea siideri on tehty pääosin englantilai-
sista siideriomenoista.

Karismaattisen näköinen siideri on 
Markkulan mielestä mainio esimerk-
ki, mitä on tanniinisuus ja hapokkuus. 

– Tämä napahtaa ihan eri tavalla kuin 
aiemmat siiderit, tanniini tulee ihan eri 
tavalla!

Ahola aikoo seuraavaksi kokeilla, so-
pisiko siideriä tukevoittamaan tammi-
kypsytetty versio. Näinhän siidereitä 
suuressa maailmassakin rakennetaan!

– Mottoni on: tee itsellesi prosessi, jon-
ka hallitset, ja muuta sitä sitten osa ker-
rallaan, Ahola sanoo.

Hän on opiskellut alaa englantilai-
sesta kirjallisuudesta, mutta hakenut 

toisinaan ammattiapua 
käymisasioissa Tuomas 
Markkulalta.

OLKKALA ROSE CIDER, ta-
lon nimikkosiideri, osoit-
taa opin menneen perille. 

– Nyt on siideri balans-
sissa. On happoja ja flavo-
ria, kehuu Heikkilä.

Oleellista on, että ome-
nat on valikoitu tarkasti. 
Lajikkeet ovat Grenman, 
Linna ja Eppulainen, joi-
den ominaisuuksista 
Ahola oli hyvin perillä. 

– Ne eivät ole liian hapokkaita siide-
riin. Nämä ovat myöhäisiä omenia, tein 
siiderin sadonkorjuun lopussa. Mehussa 
on hyvä graviteetti, ja lasissa nyt kaik-
ki kivat piirteet mitä siiderissä voi olla: 
tuoksua ja makuintensiteetti, joka jat-
kuu. Kokonaisuus ei ole liian hapokas, 
koska hapokasta Linna-lajiketta on va-
jaa kolmannes, Ahola kuvailee tyyty-
väisenä.

Hyvien omenalajikkeiden kanssa on 
vain yksi ongelma: vaimo haluaa niitä 
syöntiomenoiksi kellariin. Onni on, et-
tä tämä siideri toteutui.

– Tässä omena räjähtää suuhun, aivan 
kuin ottaisit haukun omenasta, Heikki-
lä makustelee.

Oman puutarhan raaka- 
aineista syntyy tarkkaan  
dokumentoidun prosessin  
hedelminä persoonallisia, 
varsin nautittavia siidereitä. 

Tuomas Markkula 
arvosti Aholan siide-

reiden puhtautta ja 
omenaisuutta.

Selvitimme Suomenlinnan Panimon ja Puolakan tilan siiderei-
den osumatarkkuuden: osuvatko ne  onnellisuusprosenttiin?

Tuomas Markkula, Jussi Heikkilä ja Har-
ri Ahola siiderin juurilla Puolakan tilan 
pubissa.
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Markkula kiittelee nimenomaan hie-
noa kotimaisen omenan makua.

Puolakan tilan viimeinen maistiainen 
on Vihti Scrumpy viime syksyn var-
haista satoa. Ahola käytti siihen seka-
laista satoa, myös pudokkaita, ja kokeili 
spontaanikäymistä avoimessa astiassa.

– Englantilaiseen tyyliin lisäsin pie-
nen määrän rikkiä alkuun. Se tappaa 
pahat alkuhiivat. Spontaanikäymi-
seen riittää puolet siitä määrästä, min-
kä yleensä käytän, Ahola paljastaa. 

Se oli ilmeisen onnistunut ratkaisu, 
sillä siiderin tuoksu on käymisen puo-
lesta puhdas.

– Rikki poistaa liimanhajua, joka on 
usein riesana kotitekijöiden spontaa-
nikäymisellä panemissa siidereissä. Tä-
mä toimii, Markkula kiittää.

KESKUSTELU POLVEILEE siiderinteon 
haasteista raaka-aineiden hienouteen. 
Ja siinäpä lieneekin avain siihen, miksi 
kaupalliset siiderit eivät miellytä omi-
en siidereidensä herraa.

– Kyllä minua ihmetyttää, miksi et-
te tee yhtä hyviä siidereitä kuin tällai-
nen kotipanija! Tai miksi teette makeu-
tettuja siidereitä? 

Kun Malmgårdin Panimon ja Suo-
menlinnan Panimon siidereiden raa-
ka-aineeksi paljastuu sama saksalai-
nen omenamehutiiviste, alkaa vyyh-
ti keriytyä auki. Miten voisi tehdä al-
kuperänsä paljastavaa, kotimaiselta 
maistuvaa siideriä, kun ainoa tasaises-
ti saatavilla oleva raaka-aine on tuon-
titavaraa?

Molemmissa panimoissa on tehty 
useita siiderikokeiluja. Suomenlinnas-
sa kokeiltiin lohjalaisista omenista sat-
si, tai montakin. Kyseessä on aina ollut 
sika säkissä -tyylinen tuhannen litran 
omenamehuerä, jonka lajikkeista ei ole 
ollut tarkempaa tietoa.

– Yhdessäkin kokeiluerässä oli ihana 
aromi, mutta vetinen maku. Sokeria li-
säämällä siihen sai vähän runkoa, mut-
ta se meni viemäriin kaupallisesti kel-
vottomana. Neljästä kokeilusta yksi on 
ollut menestys, Heikkilä kertoo karus-
ta todellisuudesta.

Tuomas Markkulan kokeiluissa on 
ollut samankaltainen tulos, tosin hän 
sai viime syksynä lohjalaisista vali-
koiduista omenoista aikaan kauppaan 
päätyneen craft ciderin.

– Seos oli valikoitu niin, että oli soke-
ria ja happoa riittävästi. Kun se käy lop-
puun, lopputulos on todella kuiva ja ha-
pokas, suoraviivainen happohyökkäys.

Perimmäinen ongelma ammattiteki-
jöiden näkökulmasta on oikeanlaisen 
raaka-aineen saatavuus.

– Suomessa ei saa tietää, mitä saa. Si-
nulla on yhtäkkiä tuhat litraa omename-
hua, mutta ei käsitystä, mitä se on!

MIKÄ NEUVOKSI? Kysymys kytkeytyy 
omenaan. Pitäisi päästä vaikuttamaan 
omenalaatuihin.

Lohjalaisella Krappen tilalla on vali-
koitu lajikkeita niin, että sokeria on riit-
tävästi ja happoa paljon. Ahola kuiten-
kin neuvoisi tekemään toisin päin:

– Kannattaisi ottaa yksi lajike, jossa on 
reilusti happoja ja käyttää neljännes tai 
viidennes sitä. 

Jussi Heikkilä aprikoi, että laaduk-
kaaseen kaupalliseen siideriin ei tai-
da olla tietä – ellei itse viljele omenoita. 
Tässä kohtaa lienee hyvä palata siide-
ristin, englanniksi cideristyn, tärkeim-
pään ominaisuuteen. 

– Siideristin ammattitaito määräytyy 
siitä, miten osaa valita omenat, joista 
tehdään mehu, Ahola toteaa.

Heikkilä on samaa mieltä.
– Jos tekisimme kotimaisista omenois-

ta tuotantomielessä siideriä, olisi vält-
tämätöntä päästä tarhalle ja tietää, mi-
tä saamme vuodesta toiseen. Joko aina 
samaa, tai niin että pääsemme vaikutta-
maan sekoitukseen. Onko Suomessa yh-
tään omenamehun tarjoajaa, joka kyke-
nisi tähän volyyminsa puolesta?

MARKKULA HUOMAUTTAA, että kaupal-
lisessa valmistuksessa tulee äkkiä hin-
ta vastaan.

– Jos joutuu ostamaan omenamehun, 
tulee hinta vastaan. On pirun kallista 
ostaa mehu ulkopuolelta ja maksaa ve-
rot päälle. Siidereistähän ei saa pienpa-
nimohelpotusta, Markkula sanoo.

Niinpä kelpo siidereitä isossa mitta-
kaavassa valmistavien Malmgårdin ja 
Suomenlinnan panimoiden ratkaisuk-
si jää tehdä siideri tiivisteestä.

– Vakioimme lähtöaineksen niin hy-
vin kuin kykenemme. Emme tosin pys-
ty vaikuttamaan, mistä omenasta se on 
tehty. Siiderin tekeminen tiivisteestä on 
kaupallisesti ainoa vaihtoehto, mutta en 
voi panostaa tuotteeseen niin paljon kuin 
haluaisin: on tämä raaka-aine, sen sijaan 
että valitsisin parhaat raaka-aineet, jois-
ta tekisin siiderin. Mietipä, jos oluet pitäisi 
kaikki tehdä mallasuutteesta, ei maltais-
ta ja jyvistä. Saisihan silläkin oluen teh-
tyä, mutta paljon jäisi puuttumaan ja vä-
hän olisi vaikutusmahdollisuuksia loppu-
tulokseen, Markkula toteaa.

MIKSI OLUENTEKIJÄT YLIPÄÄTÄÄN TEKE-
VÄT SIIDERIÄ? 

– Meitä motivoi se, että perinteises-
ti pohjoismaisessa siiderikentässä ei ole 

kaltaisillemme ihmisille ollut yhtään juo-
makelpoista siideriä. On helppo tehdä ai-
ka paljon parempi siideri kuin ne, vaik-
ka emme edelleenkään puhu ihan oikeis-
ta siidereistä. Teemme siideriä myös sik-
si, että panimot perinteisesti tekevät si-
tä. Mutta emme varmasti osaa suhtautua 
siihen yhtä suurella vakavuudella kuin 
oluentekoon, Heikkilä purkaa.

Hän kuvailee siideriä palvelutuot-
teeksi, jolle on paikkansa.

– Teemme siideriä yleisön pyynnöstä! 
Sen haluaisi tehdä niin hyvin kuin mah-
dollista, mutta kun perusraaka-aine jää 
vajaaksi, se ei tyydytä, Heikkilä summaa.

Ero oikeaan siideriin on veteen piirret-
ty viiva: kunnianhimoisten pienpanijoi-
den siidereissä ei ole muita raaka-ainei-
ta, erona on välitiivistys ja jälleenvesitys. 
Lopputuotetta ei esimerkiksi pastöroida.

On ongelmallista, että kaikista kaupan 
olevista tuotteista käytetään samaa sii-
deri-nimitystä.

– Tätä voisi verrata siihen, että pien-
panimot tekevät lagereita, jotka ovat 
maukkaampia ja vivahteikkaampia 
kuin isot tuotteet. On ongelma, että sii-
dereissä puhutaan kaikesta samalla ni-
mellä, Markkula ja Heikkilä puntaroivat.

Heikkilä esittelee seuraavan maiste-

lusetin viittaamalla vaaleiden lagerien 
maailmaan, jos aiemmin nautittiin ale-
maailman juomista.

AHOLA EI VOI KUIN ANTAA TUNNUS-
TUSTA sille, miten miellyttäviä siiderei-
tä Suomenlinnan Panimo on onnistu-
nut luomaan saksalaisesta omename-
hutiivisteestä. Etenkin mustaksi värjät-
ty Black Tin Soldier’s miellyttää siideris-
tiä, eikä sen vaalea siskokaan, jo kymme-
nisen vuotta kotimaisia siiderinystäviä 
hurmannut Tin Soldier’s, jätä kylmäksi.

– Käytämme Tin Soldier’siin sokeria 
vain jälkimakeutukseen, että siideri au-
keaa vähän, Heikkilä kertoo.

Markkula, jonka oma Huvila-siideri 
jäi epäonnisten sattumien vuoksi pois 
maistelusta, taustoittaa sokerin käytös-
tä saatuja kokemuksia:

– Tiivisteestä puuttuvat tietyt vivahteet 
ja aromit. Jos ei sitä makeuta, maku on ka-
peampi, kova, terävä, yksiulotteinen, jopa 
vetinen ja peltinen. Sokeria ei siis tarvi-
ta makeutukseen vaan tuomaan makua.

Vahvempi Tin Soldier’s yllättää siide-
ristin:

– Tässä on onnellisuus kohdallaan. 
Upea! Tässä on puhdas siiderin perusha-
ju, ja jo sen perusteella se kuuluu mielen-

kiintoisiin, hyviin siidereihin, joita tekee 
mieli juoda. Käsittämättömän kiva siide-
ri: selkeä omena, kuplia – lisätty sokeri 
on toki mieltymyskysymys. Näin hyvää 
suomalaista siideriä en ole juonut, Aho-
la kiittelee.

MAISTELUN JA JUTUSTELUN summaa 
isäntämme Harri Ahola:

– Tämä oli hyvä iltapäivä. Olemme yl-
lättävän samaa mieltä. Teidän pitää saa-
da parempi kontrolli, mitä mehua saatte. 
Hapokkuus on avain: on taattava, että si-
tä on riittävästi, mutta ei liikaa.

Tuomas Markkulalla lienee alan kou-
luttajana sisäpiiritietoa, kun hän toteaa, 
että hyviä kotimaisia siidereitä on tulos-
sa lähivuosina.

– Innostusta ja kuhinaa on! Olennais-
ta on, että pystyttäisiin tekemään siide-
riä kotimaisista omenoista.

Jussi Heikkilä kiittää pääsystä kult-
tuurin juurille.

– Tällaisen pöydän äärellä, tällaisessa 
miljöössä – tällaista hyvä tekeminen on, 
kun se lähtee ruohonjuuritasolta.

Hän heittää lopuksi lupauksen:
– Kun omenatarhurit alkavat tehdä sii-

dereitä tarpeeksi isossa mittakaavassa, 
voimme lopettaa – olemme olutmiehiä!  

Siideristi Harri Ahola 
omenatarhallaan.

Harri Ahola: Siiderin taustalla 
on oltava suuri suunnitelma, 

ilman sellaista ei voi olla yhteyttä 
omenamehun ja hiivan välillä.


