Teksti ja kuvat Peter Tammenheimo

Intohimona käsityöolut
BrewDogin panimo
Skotlannin koillisrannikolla
27 kilometriä Aberdeenista
pohjoiseen hohtaa
uutuuttaan. Ellonin
pikkukaupungin laitamilla
sijaitseva teollisuusalue
on niin keskeneräinen,
ettei sitä löydy edes
navigaattorin päivitetystä
karttaohjelmasta.

K

uudessa vuodessa BrewDog on kasvanut kahden kaveruksen nyrkkipajasta yli 200 ihmisen vientiyritykseksi. Vuosituotannon kasvu on pienimmilläänkin ollut 37 prosentin luokkaa. Uuden panimon ansiosta tälle vuodelle ennustetaan yli 90 prosentin kasvua vuoden takaisesta.
Sama tahti jatkuu myös ensi vuonna.
Tammikuussa 2014 avataan viereiselle
tontille panimon laajennusosa, joka tup-
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laa kapasiteetin 140 000 hehtolitraan.
Uuteen rakennukseen tulee myös myymälä ja vierailukeskus.
BrewDog syntyi turhautumisesta
1990-luvun yksipuoliseen olutkulttuuriin, kun kansainvälisten panimojättien
teolliset massalagerit valtasivat Ison-Britannian olutmarkkinat. Jättiläisten puristuksessa paikallisten pienpanimoiden
oli lähes mahdotonta saada tuotteitaan
kauppoihin tai pubeihin.
– Emme yksinkertaisesti löytäneet sellaista olutta, jota halusimme juoda. Niinpä aloimme tehdä sitä itse, sanoo Martin Dickie.
Dickie perusti BrewDogin ystävänsä
James Wattin kanssa.
– Olimme hyvin itsekkäitä ja olemme sitä edelleen. Koko olemassaolomme ajan meille on ollut tärkeintä tehdä
niin hyvää olutta kuin osaamme. Vaikka toiminta on sittemmin laajentunut
älyttömästi, perusajatuksemme on pysynyt samana.
Yksi ensimmäisistä BrewDogin oluista oli Punk IPA, ja siitä tuli nopeasti panimon lippulaiva. Alkujaan Punk oli

hieman nykyistä versiotaan vahvempi,
mutta kevyemmin kuivahumaloitu. Reseptiikkaan ovat vaikuttaneet panimotekniikan sekä oluenpanotaitojen kehittyminen.
– James ja minä olemme olleet hyvin
kunnianhimoisia ja tietoisia siitä, mitä
voimme saavuttaa. Ollakseni täysin rehellinen, niin olemme aina uskoneet, että panimo tulee kasvamaan nykyisiin
mittoihinsa.
Kasvulla on hintansa. Uuden panimon
rakentaminen rahoitettiin osakkeiden
uusmerkinnällä. Parhaillaan meneillään
on BrewDogin historian toinen osakeanti. 95 punnan (113 €) hintaisia osakkeita
voi ostaa yhtiön nettisivuilta. Dickien
mukaan investoinnit ovat sekä yhtiön
että kuluttajien edun mukaisia.
– Vaikka liiketoiminta kasvaa, olutvalikoimasta ei tule yhtään enempää
mainstreamiä. Päinvastoin, tekniikan
kehittyminen ja kapasiteetin kasvu auttaa meitä keskittymään yhä vahvemmin siihen perusajatukseen, että laadun
ja maun suhteen ei tehdä kompromisseja, Dickie lupaa.
Toisin sanoen kysymys on siitä, et-

Omat suosikit
Martin Dickie:

”Punk IPA toimii päivittäisenä käyttöoluena
ja janonsammuttajana. Perjantai-iltapäivään
valintani on Jack Hammer tai Hardcore. Lauantai-illan rentouttajaksi sopivat Tokyo ja Cocoa Psycho. Jos taas pitää olla ajokunnossa,
niin sitten Dead Pony Club tai Nanny State.”
Charlotte Cook:

”Käsityöolut on hyvin sosiaalinen juoma. Mielestäni sitä voi juoda kuin viiniä, avata muutaman pullon ystävien kanssa ja keskustella
niistä. Tällä hetkellä suosikkejani ovat Liberty
Black Ale ja Hello My Name Is Ingrid. Pidän
paljon myös Dead Pony Clubista.”

tä paremmin hallittu prosessi heijastuu
myös lopputuotteeseen.
– Mitä enemmän kasvamme, sitä paremmin voimme keskittyä olennaiseen eli
panemaan jatkuvasti yhä parempia oluita.
Panimohallin peräseinällä
loistaa neonvaloista kirjailtu slogan Love hops and live the dream.
Motto on koko tiimin yhteinen, kertoo
olutmestari Charlotte Cook, 24.
– Meillä on täydellisyyttä tavoitteleva
jengi panemassa olutta. Vaikka teemme
paljon hurjiakin kokeiluja, emme koskaan päästä käsistämme keskeneräistä

tuotetta. Hiomme jokaisen oluen sellaiseksi, että voimme olla siihen täysin tyytyväisiä. Joskus viimeistely saattaa kestää vaikka puolitoista viikkoa arvioitua
pidempään.
Cookin ura BrewDogilla alkoi – kuten
monen muunkin – puhtaasta intohimosta ja rakkaudesta käsityöolueen. Alkujaan EU:n lainsäädäntöä opiskellut nuori nainen otti omatoimisesti selvää oluen
panemisesta ja haki kaksi vuotta sitten
BrewDogille töihin. Loppu on historiaa.
– Parasta tässä työssä on se, ettei siihen
koskaan kyllästy tai rutinoidu. Teemme
joka viikko jotain uutta ja teemme myös
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Vahvojen tynnyrikypsytettyjen
Imperial Stoutien maailmassa BrewDog
on kiistaton edelläkävijä.

paljon yhteistyötä eri panimoiden kanssa ympäri maailmaa. Opin työssäni kaiken aikaa uutta; vain taivas on rajana.
Cook kertoo, että hänelle kaikki kaikessa on oluen määrittelyn jatkuva kyseenalaistaminen. Sitä ei tule kahlita alkoholiprosentteihin, ainesosiin tai valmistukseen käytettyyn aikaan, vaan
oluen tulee olla kokeellista ja elämyksellistä.
– Tästä syystä meillä on oluita, jotka
alkoholipitoisuudeltaan vertautuvat väkijuomiin. Teemme myös erittäin ronskisti kuivahumaloituja oluita. Käytämme tolkuttomia määriä humalaa ja kokeilemme eri lajikkeita prosessin eri vaiheissa nähdäksemme, millaisia laadullisia ominaisuuksia ja flavoreita saamme aikaan.
Panimolla on jatkuvassa käytössä vähintään 25 eri humalaa eri puolilta maailmaa. Niitä yhdistelemällä ja varioimalla
käsityöoluen makumaailma on rajaton.
Siinä missä englantilainen Fuggles hellii mietoja aleja, uusiseelantilainen Nelson Sauvin on flavoriltaan niin viinilli-
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nen, että sen käytössä pitää olla
varovainen.
Toinen Uudesta-Seelannista tuleva lajike Motueka puolestaan on monipuolisuudessaan vailla vertaa. Sillä voidaan
lisätä sekä aromikkuutta että katkeruutta. Australialainen Galaxy taas tunnetaan hedelmäisistä aromeistaan, joista
selkeimmin nousevat esiin ananas ja passionhedelmä.
Olutmestarien lempilapsi on varta vasten BrewDogille suunniteltu humalatykki, ainoa laatuaan maailmassa.
Se mahdollistaa panimon tavaramerkiksi kehittyneen rotevan kuivahumaloinnin: tykin hiilidioksidilataus ampuu humalat tankin pinnalle ilman happikontaktia.
Vahvojen tynnyrikypsytettyjen Imperial Stoutien maailmassa BrewDog
on kiistaton edelläkävijä. Tynnyrit, jotka valtaosin ovat peräisin 1970-luvulta,
pääsevät elinkaarensa lopulla vielä kertaalleen kosketuksiin oluen kanssa. Jokaisen tynnyrin luonne välittyy selvästi siinä kypsyvään olueen.
– Käytämme kutakin tynnyriä vain
kerran, sillä toisella kierroksella niiden
antama flavori ei ole enää riittävän intensiivinen, Martin Dickie linjaa.

Skotlannissa kun ollaan, tynnyrit ostetaan enimmäkseen valikoiduilta viskitislaamoilta, joskin BrewDog on käyttänyt
jonkin verran myös punaviini-, málagaja rommitynnyreitä.
Käytön jälkeen juomateollisuudessa
täysin palvelleet tynnyrit saavat vielä
mahdollisuuden uuteen elämään huonekaluina ja ravintoloiden sisustuselementteinä.
Vuonna 2010 BrewDog lähti mukaan anniskelubisnekseen avaten ensimmäisen olutravintolansa Aberdeeniin. Sitten tulivat nopeaan tahtiin Edinburgh, Glasgow, Lontoo, Nottingham ja
Newcastle. Tällä hetkellä brändin omia
baareja on yhteensä 13, joista yksi Britannian ulkopuolella Tukholmassa.
Myös baaritoiminnan kehittäminen
jatkuu voimakkaana.
– Tavoitteenamme on laajentua kansainvälisesti, joten toivottavasti saamme
avattua jonain päivänä baarin myös Helsinkiin, Charlotte Cook vihjaa.
Martin Dickie vahvistaa suunnitelman.
– Juuri nyt tutkimme mahdollisuuksia
avata baareja Tokioon, Brysseliin ja Berliiniin. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on saada laajennettua baaritoimintaa myös muihin keskeisiin kaupunkeihin, ja Helsinki on siinä joukossa varmasti mukana.

Mitä on craft beer?
Englanninkielisestä craft beer -käsitteestä käytetään usein suomeksi käännöstä käsityöolut.
Suppeasti määriteltynä käsityöoluella tarkoitetaan pieteetillä valmistettua pienen ja paikallisen panimon olutta, eräänlaista teollisen oluen vastakohtaa. Asiaan vihkiytymättömien kuluttajien keskuudessa käsityöolut voidaan kuitenkin ymmärtää vaikkapa kotiolueksi.
Terminologiaa mutkistaa entisestään se, että toisinaan craft beer sumeilematta yksinkertaistetaan pienpanimo-olueksi tai suomennetaan täysin harhaanjohtavasti erikoisolueksi.
Lisäksi myös suuret panimot käyttävät craft
beer -termiä niistä oluistaan, jotka ”ovat tavallaan pienpanimo-oluita” eli poikkeavat massabrändeistä.
Suomalaisen käsitteistön sekavuus on täysin ymmärrettävää, sillä edes anglosaksisissa
maissa ei olla päästy yhteisymmärrykseen siitä, mitä craft beer tarkoittaa. Yhdysvalloissa
Brewers Association on määritellyt craft beer
-käsitteen jäsenpanimoidensa tuotantomäärien, omistussuhteiden, valmistusmenetelmien
ja oluiden yksilöllisyyden mukaan.
Järjestön ylläpitämällä listalla on tällä hetkellä noin 1 500 panimoa, joilla on lupa kutsua panemaansa olutta craft beeriksi. Amerikkalainen malli on kuitenkin tehty heidän
omista lähtökohdistaan, ja se on liian epätarkka ja tulkinnanvarainen, jotta sitä voitaisiin sellaisenaan soveltaa Euroopassa. Silti
esimerkistä kannattaisi ottaa mallia.
Käsitteen merkityksen häilyvyydestä ovat
huolissaan myös BrewDogin perustajat Martin Dickie ja James Watt, joiden mielestä
craft beer -käsitteelle on määriteltävä selkeät
reunaehdot Britanniassa ja koko Euroopassa.
Dickie ja Watt maalaavat uhkakuvia panimojättiläisistä, jotka käyttävät tilaisuuden hyväkseen ja vesittävät kaiken, mitä itsenäiset käsityöpanimot ovat kovalla työllään ja tinkimättömällä asenteellaan saaneet aikaan. Miesten mukaan merkkejä tästä on jo näkyvissä.
Siksi olisi kiire päästä sopuun pelisäännöistä.

Dickien sanoo, että puutteistaan huolimatta amerikkalainen malli on toiminut kohtuullisen hyvin. Se palvelee sekä oluisiin intohimoisesti suhtautuvia paikallisia panimoita että käsityöoluen kuluttajia. Koska
Yhdysvalloissa
craft beer -merkintää saavat
käyttää vain ehdot täyttävät panimot, pystyvät oluen tekijät hinnoittelemaan mestariteoksensa oikealle tasolle ja
vastaavasti kuluttajat tietävät, mitä saavat rahojensa vastineeksi.
Martin Dickie esittää neljän kohdan ohjelmaa edellytyksenä craft beer -käsitteen käytölle Euroopassa:
Panimon tuotantomäärä ei saa ylittää puolta miljoonaa hehtolitraa vuodessa.
Panimon on oltava autenttinen, sen jokainen olut tulee valmistaa tinkimättömällä ammattitaidolla ja asenteella, eikä valmistuksessa saa kustannusten välttämiseksi käyttää riisiä, maissia tai muitakaan ainesosia, jotka
heikentävät oluen makua.
Panimon tulee toimia rehellisesti ja läpinäkyvästi. Kaikki valmistusaineet tulee ilmoittaa
myyntipakkauksessa samoin kuin myös panimo, jossa olut on valmistettu. Lisäksi panimon kaikkien oluiden tulee täyttää craft beer
-kriteerit.
Panimon tulee olla riippumaton. Sellainen
panimoyhtiö, joka valmistaa muitakin kuin
pelkkiä käsityöoluita, saisi omistaa enintään
20 prosenttia käsityöpanimon osakekannasta.
Dickie painottaa, että tämä neljän kohdan
manifesti on tarkoitettu keskustelunavaukseksi. Eurooppalainen craft beer tarvitsee hänen mukaansa yksiselitteiset klausuulit, joille pitäisi saada myös CAMRAN, Ison-Britan-

nian Pienpanimoyhdistyksen sekä Euroopan
panimojärjestön hyväksyntä.
Oluttyylien lokerointi ja määrittely on aina
ollut vaikeaa. Mitä enemmän ajan annetaan
kulua, sitä enemmän oluisiin liitetyn sanaston
merkityssisältö hämärtyy ja sitä vaikeammaksi käy myös melko uusien termien kuten käsityöoluen määrittely.
Pitäisikö käsityöoluen asemesta puhua mieluummin artesaanioluesta? Artesaani-sanalla viitataan perinteisesti käsityötaidon kouluasteiset opinnot suorittaneeseen henkilöön.
Usein kaikkein intohimoisimmin oluisiinsa suhtautuvissa panimoissa - BrewDog mukaan lukien - uusia oluita kehitetään ja pannaan tiimityönä, eikä oluenpanijoilla välttämättä ole
edes opistotasoista koulutusta, mutta perimätietoa ja työn kautta tullutta ammattitaitoa sitäkin enemmän.
Mielestäni artesaaniolut olisikin paitsi paras suomennos craft beer -käsitteelle ja myös
paras sana kuvaamaan intohimon, perinpohjaisen omistautumisen ja ammattiylpeyden
kautta syntyviä toinen toistaan persoonallisempia olutelämyksiä. Myös BrewDog käyttää monissa yhteyksissä oluistaan nimitystä
hand crafted artisanal beers.
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