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United Gypsies Brewery

• Toiminta-ajatus: Tarjota kiertolaispanimoille

mahdollisuus omien reseptien kaupallistamiseen ja 

tehdä tilaustöinä uniikkeja oluita sellaisia haluaville

• Teemme oluita myös omalla brändillämme

• Yritys perustettu 2016

• Varsinainen panimotoiminta käynnistyi 2017

• Nykyinen kapasiteetti 6000 l (netto)

• Laajennus 10 000 L (2019 aikana)

• N. 300 erää olutta, sahtia, siideriä, simaa

• Suurin osa “maitokauppa-IPAa”

• Tuotantovolyymi 75 000 l (2019 arvio)

• Panimo Lohjalla, jossa myös Panimokauppa



Kiertolaispanimo

• Alkoholialan toimija, jolla ei ole omia

panimolaitteita tai panimolupaa ja joka valmistaa tai 

valmistuttaa oluensa jollain panimolla

• alkoholin tukkumyyntiluvan haltija (ei siis omaa

panimolupaa)

• Pienpanimot eivät voi tehdä tuotannollista

yhteistyötä (elleivät halua menettää alkoholiveron

pienpanimohuojennusta)

• https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-

hakusivu/48587/pienpanimoalennus-suomessa/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48587/pienpanimoalennus-suomessa/


tekijöitä panimotoiminnassa

Tekijä Kiertolaispanimot

Brändi Useita eri brändejä ja ilmeitä

Tehokas hankintatoimi Kuinka monta mallastajaa, humalalajiketta ja hiivakantaa on 
markkinoilla?
Etiketit ja volyymihyödyt?

Suunnitelmallisuus ja ennakointi Viime hetken viilaukset resepteissä ja määrissä?

Testatut reseptit ja toistettavuus Jokainen erä erilainen

Historia ja toimintakulttuuri Panimot muutaman vuoden ikäisiä

Kasvu (makuasia) Tähtäävätkö kiertolaiset kasvuun? Kuinka hyvin heidän ja panimon
tavoitteet kohtaavat?

Myynti ja jakelu Kegi kerrallaan?

Hinnoittelu Mikä on valmistuttajan osuus? Myyjän provisio?

Varaston hallinta Ylipäätään hankalaa

Valikoima IPA, APA, NEIPA?



Vastuukysymyksiä

• Reseptin toimivuus ylipäätään ja testikeitot?

• Lopputuotteen vastaavuus koeversioon? Mihin niistä?

• Ongelmat raaka-aineissa: tietty humalalajike tuottaa

toivotusta poikkeavia aromeja?

• Ongelmat materiaaleissa: kegi vuotaa tai hajoaa

matkalla; yksi kegi erästä pilaantunut?

• Jos tuote ei myy?

• Panimoiden välistä tuotannollista yhteistyötä jos yksi

valmistuttaja teettää saman oluen kahdella eri

panimolla saman kalenterivuoden aikana?



Ei-taloudellisia aspekteja

• Uusia ihmisiä

• Näkemyksiä raaka-aineista ja niiden käytöstä, 

olutalasta, oluesta

• Erilaisia tekniikoita ja kokeiluita oluen

valmistukseen liittyen

• Useita brändejä, myyntitekniikoita, 

hinnoittelumalleja

• Tuotevalikoima (Panimokaupassa ja muutenkin)



Kiitos

Ilkka Miettinen

050 596 9024

ilkka.miettinen

@ugbrewery.fi


