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ALKUSANAT
Käsissäsi oleva Perinteisen Oluen Seuran julkaisema Suomen Parhaat
Olutravintolat 2000 -opas on Suomen ensimmäinen täysin riippumaton
oluenystäville suunnattu hyvien olutravintoloiden opas.

Oppaan tarkoitus on esitellä tiedossamme olevat, oluenystävän kri-
teerit täyttävät olutravintolat. Opas kattaa koko Suomen ja tiedot on
käännetty myös englanniksi. Näin kaikilla oluesta kiinnostuneilla on
mahdollisuus oppaan avulla tutustua oman ja myös muiden paikkakun-
tien parhaimpiin olutravintoloihin. Oppaassa on tiedot noin sadasta
olutravintolasta ympäri Suomea, Helsingistä Saariselälle ja Joensuusta
Vaasaan.

Suomen Parhaat Olutravintolat 2000 -opas on vuosia jatkuneiden
haaveiden toteutuma. Suomalaiset olutravintolat listaavasta käsikirjas-
ta on puhuttu niin kauan kuin Suomessa olutharrastusta on ollut. Perin-
teisen Oluen Seuran puheenjohtaja ja toinen tämän oppaan
toimittajista Kari Likovuori on paikannut oppaan puutetta Internetissä
julkaistuilla listoilla. Ensimmäinen versio esitteli kaikki Helsingin ja
muutaman muun suuremman kaupungin Guinness-hanat noin vuosina
1991–1992, tällöin ei vielä voinut juurikaan puhua olutravintoloista.
Nykyinen laajennettu Internetin Ankaran Oluenystävän Oppaan ravin-
tolalista onkin ollut runkona tälle oppaalle.

Vuoden 1999 alussa päätettiin joulumarkkinoille saada julkaisu, jos-
sa olisi lueteltu lähinnä pääkaupunkiseudun ja suurimpien kaupunkien
pubit. Esittelyiden lukumääräksi arvioitiin 50–60 pubia. Joulu ehti men-
nä ja opas paisui käsittämään noin 100 pubia 38 paikkakunnalta.

Kaikki tiedot on kerätty vapaaehtoisvoimin. Suurimmassa osassa op-
paan pubeista on käyty paikanpäällä. Osasta on kuitenkin käytössä vain
ravintolan itsensä toimittamat tiedot. Vaikka olemmekin pyrkineet tar-
kastamaan tiedot, virheitä löytynee. Näistä mahdollisista epätarkkuuk-
sista sekä niistä hyvistä olutravintoloista, jotka eivät oppaaseen
ehtineet, pyytäisimme lukijaa informoimaan toimitusta (sähköposti: Ka-
ri.Likovuori@clinet.fi) seuraavaa painosta varten.

Pävityssivuja muuttuneista tiedoista ja uusista ravintoloista julkais-
taan myös www-sivulla http://beer.tcm.hut.fi/pos/spo/.

Onnea matkaan!
Kippis ja cheers!

Helsinki, 1.6.2000
Kari Likovuori ja Peter Ovell

Toimittajat
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FOREWORD
This Good Pub Guide to Finland 2000, published by the Finnish Society
for Traditional Beers, is the first of its kind. It is an independent guide
to the best of Finnish pubs and specifically to those pubs which stock an
interesting selection of beers.

The purpose of the Guide is to present a list of all the specialist beer
bars of which we are aware and that meet the general criteria we have
set for entry to the Guide. The Guide covers the whole of Finland and
the information is given in both Finnish and English, allowing Finns and
non-Finns alike to discover the pubs with the best beers in their locality
and elsewhere. The Guide lists about 100 pubs, from Helsinki to
Saariselkä, and from Joensuu to Vaasa.

The Good Pub Guide to Finland 2000 represents the fulfilment of an
ambition that can be traced back many years, to the start of the beer ren-
aissance in Finland in the early and mid-1990s. The absence of a pub-
lished guide has been compensated for some time by a list produced on
the Internet and compiled by the Society's chairman Kari Likovuori, a
co-editor of this Guide. The prototype for the list, produced in about
1991–1992, showed all the bars selling Guinness in Helsinki and in sev-
eral of the larger towns outside the capital. At that time, you still
couldn't really talk of specialist beer bars as we know them today. Over
the years the Internet list was expanded, and it contributed to the initial
framework for this Guide.

At the start of 1999 the Society took the decision to produce a pub
guide listing the best beer bars in the Helsinki region and the other ma-
jor cities. The guide was to comprise some 50–60 pubs and the intention
was to publish it in time for Christmas. However, with the Guide swell-
ing to around 100 pubs from 38 localities across the whole country, the
publication date was revised. The end product is now safely in your
hands and ready for use.

All the work for the Guide has been carried out by the Society's ded-
icated volunteers. The majority of the Guide's pubs have been surveyed
in person. For others, however, it has been necessary to use information
supplied by the pub itself. Although we have made every effort to check
these details, the Guide may contain some inaccuracies and some of the
information will inevitably change after publication. In such cases, or if
you know of other possible candidates for the next Guide, please let us
know (e-mail: kari.likovuori@clinet.fi) so that we can make the next
Guide even better.

Updates of the information in the Guide and details of any new pubs
will be published on the Internet at http://beer.tcm.hut.fi/pos/spo/.

Helsinki, June 1, 2000
Peter Ovell and Kari Likovuori

Co-editors
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Suomen Parhaat Olutravintolat 2000 7

JOHDANTO 
OPPAASEEN
Suomen Parhaat Olutravintolat
2000 -opas on ainutlaatuinen olles-
saan Suomen ensimmäinen hyvien
olutravintoloiden opas. Opas kat-
taa koko Suomen ja tiedot esitel-
lään suomeksi ja englanniksi. Se
käsittää noin 100 pubia 38 paikka-
kunnalta Helsingistä Saariselälle ja
Joensuusta Vaasaan. Kaikki tiedot
kerättiin vapaaehtoisvoimin.

Oppaan lähtökohdat

Oppaan alkuperäinen lähtökohta oli ottaa mukaan ne olutravintolat,
jotka tarjoavat harrastajalle riittävän olutvalikoiman tai oluiden lisäksi
"olutuskottavuutta". Olutuskottavuudella tarkoitetaan kokonaisvaltais-
ta otetta olutravintolan pitämisessä, pelkkä olutvalikoima ei riitä, sen pi-
tää olla myös ajatuksella valittu. Olutuskottavuuteen kuuluvat kaikki
olutelämyksen synnyttämiseen tarvittavat elementit; asiantunteva ja
motivoitunut henkilökunta, olutmerkin ja -tyylin mukainen tarjoilu la-
seineen, alustoineen ja mansetteineen sekä tietysti rakkaudella luotu
ympäristö.

Oppaan edistyessä jouduttiin alkuperäisestä ankarasta periaatteesta
joustamaan, koska haluttiin antaa lukijalle laajempi käsitys Suomen
olutravintoloista ja ottaa mukaan pubeja joilla on muita ansioita. Pani-
moravintolat ovat mukana itsestään selvästi, mukana on myös ruoan
tarjoamiseen keskittyviä olutravintoloita tai muuten vain näkemisen ar-
voisia pubeja. Oppaaseen on myös pyritty löytämään pieniltä paikka-
kunnilta edes se yksi mukava levähdyspaikka, jossa voi viettää vaikkapa
pari tuntia seuraavaa linja-autoa odotellessa. Kuitenkin oppaan pääpe-
riaate on se, että hyvässä olutravintolassa on tarjolla hyviä oluita.

Kerätyt tiedot

Suurimmassa osassa oppaan listaamista pubeista on käyty paikanpäällä.
Osasta on kuitenkin käytössä vain ravintolan itsensä toimittamat tiedot
ja kuvaus (tosin muokattuna oppaan tyylin mukaiseksi), tämä on mai-
nittu kunkin esittelyn kohdalla. Toivottavasti lukija on kärsivällinen
näiden pubien kohdalla esiintyvien epätarkkuuksien suhteen.

Tällaisen oppaan pahin vitsaus on se, että opas on yleensä vanhen-
tunut jo ilmestyessään. Siltä ei tässäkään yhteydessä voi välttyä; auki-
oloajat, puhelinnumerot, ravintolapäälliköt ja olutlistat muuttuvat.
Vaikka olemmekin pyrkineet tarkastamaan tiedot parhaan taitomme mukaan,
virheitä löytynee. Näihin pyydämme suhtautumaan kärsivällisyydellä ja infor-
moimaan toimitusta (sähköposti Kari.Likovuori@clinet.fi) niin saamme epä-
tarkkuudet korjatuksi seuraavassa painoksessa. Tiedot muista oppaaseen
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8 Good Pub Guide to Finland 2000

kelpaavista olutravintoloista ovat myös
tietysti tervetulleita.

Oppaan sisältö

Johdannon jälkeen oppaan teksti-
osuuden aloittaa Perinteisen Oluen
Seuran perustajan ja entisen pu-
heenjohtajan Harri Aholan kiehtova
katsaus olutharrastuksen historiasta
maailmassa ja Suomessa. Sitä seuraa
Peter Ovellin englanninkielinen yh-
teenveto Suomen olut- ja ravintola-
kulttuurin arkipäivästä ja
omituisuuksista. Varsinaisten olut-
ravintolasivujen jälkeen oppaan lo-
pussa on lyhyt esittely Suomen
jokaisesta pienpanimosta ja niiden
tuotteista, oluenystävän festivaalivinkit Suomeen ja maailmalle sekä lis-
ta suositeltavista olutkirjoista ja veppisivuista.

Olutravintolasivuilla on paljon yksityiskohtaisia tietoja oppaaseen
valituista pubeista kaupungeittain Alavudelta Äänekoskelle. Mukana
on myös kahden Itämeren laivan olutravintoloiden tiedot. Helsingin,
Tampereen ja Turun olutravintolat löytyvät kaupunkikarttasivuilta.
Olutravintolatietojen esittämistapaan kannattaa perehtyä katsomalla
ensiksi etukannen sisällä olevaan mallisivuun. Lukijoille, jotka eivät
osaa suomea on laadittu selityssivu, sanasto, jossa on kaikki toistuvat
suomenkieliset sanat ja termit käännettynä englanniksi. Olutravintola-
sivuilla olennaisemmat ravintolakohtaiset tiedot käännetään kurssiivilla
englanniksi.

Huomaat, että olutravintolakohtaiset tiedot on järjestelmällisesti
jaettu neljään osaan: tietoja ravintolasta, tietoja oluista, muut ravinto-
lapalvelut ja luonnehdinta. Mukana on mm. lyhyet pääsyohjeet, mah-
dollinen veppiosoite (josta usein löytyy täysi olutlista) ja tietysti
aukioloajat. Tilan ja vaihtelevan tarjonnan vuoksi ei olutlistoja esitellä
vaan annetaan yhteenveto oluttilanteesta ja erikoisuuksista. Tarvittaes-
sa voit tarkistaa olutvalikoiman joko annetun veppiosoitteen kautta tai
soittamalla.

Uusi ravintoloita koskeva tupakkalainsäädäntö astui voimaan 1.3.2000,
eli samaan aikaan kun opasta viimeisteltiin. Jo kerätyssä tiedossa on kouralli-
nen pubeja, jossa on ollut pitkään savuton tila, usein erillisessä huoneessa tai
koko pubi on ollut täysin savuttomana. Tupakoimattoman lukijan kannattaa
pitää mielessä, että nyt kaikissa ravintoloissa baaritiski pitäisi olla nyt savuton
alue. 100 neliötä isommissa ravintoloissa pitäisi olla kolmas osa savuttomana,
ja heinäkuun 2001 jälkeen kaikissa 50 neliötä isommissa ravintoloissa puolet
savuttomana.
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Perinteisen Oluen Seura (POS)

Suomen Parhaat Olutravintolat 2000 -oppaan julkaisija on Helsinkiläi-
nen Perinteisen Oluen Seura ry. POS on vuodesta 1990 toiminut, täysin
riippumaton ja vapaaehtoisvoimin toimiva kuluttajia edustava järjestö.
Se on koko Suomen kattava Olutliiton jäsenjärjestö. Olutliiton jäsene-
nä POS kuuluu Euroopan laajuiseen kuluttajaliittoon EBCU:un (The Eu-
ropean Beer Consumers' Union). EBCU:un kuuluu myös mm. Britannian
kuuluisa olutliike CAMRA (Campaign for Real Ale).

Perinteisen Oluen Seuran tarkoituksena  on edistää suomalaista
olutkulttuuria vaikuttamalla Suomessa saatavilla oleviin ja valmistetta-
viin olutlaatuihin monipuolisen, maittavan oluttarjonnan saatavuuden
varmistamiseksi ravintoloissa, baareissa ja vähittäiskaupassa. Tavoittee-
na on lisätä perinteisten, yksilöllistä makua omaavien oluiden osuutta
suhteessa maailmanmerkkeihin. Samalla seura haluaa tukea, kehittää ja
monipuolistaa jäsentensä olutnautintoja.

Perinteisen Oluen Seuralla on ollut vilkas julkaisuperinne: Kari Li-
kovuoren tekemä ja hyvissä olutravintoloissa saatavilla ollut puskara-
diouutislehti Olutuutiset ilmestyi vuosina 1995–97 ja Peter Ovellin
tekemä englanninkielinen Cervisia Fennica -vihkonen sahdista Fin-
land's Indigenous Beer Culture ilmestyi 1996. Lisäksi vuonna 1997 POS

tuotti monisteena Hyvän Oluen Oppaan pääkaupunkiseudun olutra-
vintoloista suomeksi ja englanniksi. Olutkatselmus järjestettiin yhdessä
Pienpanimoliiton ja Ravintola Vanhan kanssa.

maailmanluokan oluiden 
maahantuonti

Cantillon
Saison Dupont, Moinette II

Orval, Rochefort
XX Bitter 

jne

lisätiedot ja tilaukset:
Laivurinkatu 37, 00150 Helsinki , 050-5994529
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Suomen Parhaat Olutravintolat 2000 11

INTRODUCTION 
TO THE GUIDE
The Good Pub Guide to Finland
2000 is unique in being the first
such guide to the best beer bars
in Finland. The Guide covers
the whole of Finland and the in-
formation is presented in Finnish
and English. It lists about 100
pubs in 38 localities, from Hel-
sinki to Saariselkä and Joensuu
to Vaasa. All the information
has been collected by volunteers.

Purpose of the Guide

The original idea of the Guide was to list the pubs which provide or brew
not only a range of beers that would satisfy beer enthusiasts but also
demonstrate sufficient "beer credibility". This credibility would mean a
comprehensive understanding of how to run a specialist beer pub; it
would not be enough simply to have a wide range of beers — they should
be carefully selected too. Credibility would also include all the following
elements: expert and motivated staff, properly served beers according to
brand or style, including the right glass, beermat and so on, and of course
lovingly created surroundings.

As the preparation of the Guide progressed, the strict principle set
out above was relaxed, as it was decided that the Guide should give the
reader a broader appreciation of the different types of beer bars in Fin-
land and should include pubs with other merits. Pubs with their own in-
house breweries (brew pubs) are included, as too are certain pubs with
good food, or other pubs simply worth a visit. Efforts have also been
made to include pubs which, while having perhaps only a moderate
range of beers, are considered the only such beer specialists in certain lo-
calities, should the reader find himself or herself there with time to
spare. Nevertheless, the main principle of the Guide is that a good
pub is one which serves good beer.

Data collected

The majority of pubs in the Guide have been surveyed in person by vol-
unteers. For some  pubs, however, it was necessary to rely on the infor-
mation supplied by the pub itself (critically appraised and adapted for
the purposes of the Guide), and the source of information for each pub
is clearly stated after the pub details.

Any Guide such as this is always out of date as soon as it is published.
This cannot be avoided; opening times, phone numbers, pub managers
and beers stocked all have a habit of changing. Although we have made
every effort to verify the information, there may be inaccuracies and
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there will be items that require updating. Should you find any inaccuracies
or be aware of changes to the information presented, please let us know (e-
mail Kari.Likovuori@clinet.fi) so that they can be corrected in future. Infor-
mation about any further additions (existing or new pubs) for the next Guide
would of course also be greatly appreciated.

Content of the Guide

Following this introduction, Harri Ahola, former chairman of the Finn-
ish Society for Traditional Beers, provides an incisive overview of the
beer revolution across Europe and North America as well as in Finland.
This is followed by Peter Ovell's summary of the rules and peculiarities
of the Finnish beer and pubs scene. Next up are the all important pub
pages, after which we present a brief listing of the Finnish microbrewer-
ies presently operating, and their products, plus some travel tips for beer
enthusiasts and a summary of further reading.

The pub pages contain a wealth of detail listed alphabetically by pub
(according to the pub's Finnish name) and by geographical location. At
the end of the list, under 'ferries', there are also the beer bars found on
board two of the Baltic ferries! The location of the pubs in Helsinki,
Tampere and Turku can be found on the separate maps for these cities.
For non-Finns, a separate vocabulary page is included at the front of the
Guide, in which all the commonly occurring Finnish words in the pub pages
are listed with their translations into English.

On account of space and the changing nature of beer lists, a detailed
listing of the beers available in each pub is not given, but instead a sum-
mary is given of the general beer situation and any specialities or own-
brewed beers. You may, of course, check the detailed beer list shown in
many cases on the pub's web pages or by phoning the pub.

New smoking legislation affecting pubs came into effect on March 1,
2000, just as the Guide was being completed. The information already col-
lected and presented in the Guide indicates a handful of pubs which have no-
smoking areas or are completely no-smoking. Non-smoking readers may note
that all pubs, by law, are required to ban smoking at the bar. In addition, until
July 2001 all pubs larger than 100 square metres must have one third of their
space designated as a no-smoking area; after that date all pubs over 50 square
metres must designate half their space as no-smoking.

The Finnish Society for Traditional Beers

The publisher of the Good Pub Guide to Finland 2000 is the Finnish So-
ciety for Traditional Beers. The Society, based in Helsinki, was founded
in 1990 and is a completely independent organisation representing the
interests of the consumer. The Society is a member of the nationwide
beer consumer organisation the Finnish Beer Union, which is in turn a
member of the European Beer Consumers' Union (EBCU). Other EBCU

member organisations include the renowned British consumer organisa-
tion, the Campaign for Real Ale (CAMRA).
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The aim of the Society is to promote Finnish beer culture by seeking
to influence the range of beers available and produced in Finland, en-
suring that pubs, restaurants and the retail trade stock diverse and fla-
voursome products. The aim is to see an expansion in the share of
traditional, characterful beers in relation to the global brands. The So-
ciety is also concerned with supporting and encouraging the efforts of its
members to broaden their appreciation and experience of the world's
many classic and other interesting beers.

The Society already has a fairly long tradition of publishing: the Olu-
tuutiset ("Beer News") newsletter produced by Kari Likovuori in the
mid-1990s and distributed to good pubs, and Peter Ovell's booklet Fin-
land's Indigenous Beer Culture, available in English only. In addition, in
1997 the Society produced a simple photocopied mini Good Pub Guide
to the Helsinki region's beer bars for sale at the Great Finnish Beer Fes-
tival arranged in conjunction with the Small Brewers' Federation and
the Vanha pub, which was produced in Finnish and English by the
present Guide's co-editors.
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OLUTHARRASTUKSEN 
LYHYT HISTORIA
Perinteisen Oluen Seura perustet-
tiin kesällä 1990. Liikkeelle pa-
nevana voimana oli tuskastumi-
nen  Suomessa saatavilla olevan
olutvalikoiman kalpeuteen. Miksi
Suomessa ei ole saatavilla makuja
omaavia, monipuolisia, eri tyylisiä
ja eri tarpeisiin sopivia oluita?
Tämä oli ydinkysymys 90-luvun
alussa. Tuborg, Carlsberg, Beck's,
Heineken ja Urquell olivat vuosi-

kymmenen vaihteen keskeiset ulkomaiset oluet. Syksyllä 1990 tulivat
Alkoon "erikoisvalikoimat", mutta ne edustivat "maailmanmerkkejä" eli
joko lähinnä  niin sanottuja kansainvälisiä lagereita tai suurpanimoteol-
lisuuden "erikoisoluita" kuten Newcastle Brown Ale. Kaikki edellä mai-
nitut oluet ovat laadukkaita ja niin sanottuja hyviä oluita, joilla on oma
paikkansa ja hetkensä. Ne kuitenkin edustavat vain kalpeata aavistusta
siitä, mitä perinteinen olut on parhaimmillaan ja mitä on saatavilla niis-
sä olutmaissa, joissa maan omaa oluttarjontaa ei ole markkinavoimin ja
lainsäädännön avustamana yksipuolistettu kuten Suomessa. Suomalai-
sen oluen tilanne oli vielä masentavampi. Muutaman vuosikymmenen
jatkunut laadun parannus oli karsinut suomalaisista oluista Koffin Port-
teria lukuun ottamatta käytännössä kaikki olutharrastajaa kiinnostavat
makuvivahteet. Lisäksi pienpanimotoiminta oli tehty käytännössä mah-
dottomaksi.

Miten vaikuttaa  Alkoon, miten vaikuttaa lainsäätäjiin ja ennen
kaikkea olutteollisuuteen, jotta Suomessakin päästäisiin taas nautti-
maan maistuvista, eri makuja omaavista eli perinteisistä oluista?

Kuusi pääkaupunkiseutulaista olutharrastajaa päätti perustaa olut-
kulttuuria ja monipuolisia olutnautintoja edistävän yhdistyksen eli Pe-
rinteisen Oluen Seuran. Sen  perustamisen  lähtökohtana oli olla täysin
riippumaton kaikista olueen liittyvistä kaupallisista intresseistä. Tavoit-
teena oli varmistaa rooli ennen kaikkea oluen ystävien ja kuluttajien jär-
jestönä. Suurta jäsenmäärä tärkeämmäksi katsottiin aktiivijäsenet, jotka
toimivat ja vaikuttavat. Yhdistyksen jäsenmäärä on nykyään noin sata.
Näkyvimpänä toimintamuotona julkaisujen ja esitelmätilaisuuksien li-
säksi ovat olleet  marraskuussa järjestettävät vuosittaiset Oluttapaami-
set olutharrastajien ja olutammattilaisten kesken. Suuri oivallus oli
ottaa ravintoloitsijat heti mukaan verkostoon. Suurelta osin se, että
Suomessa on olutuskottavuudeltaan korkeatasoisia ravintoloita, on
muutaman valistuneen ja näkemystä omaavan ravintoloitsijan ja ravin-
tolapäällikön käytännön työn ja riskinoton ansiota. Tätä työtä ja ai-
kaansaannosta tämä opas haluaa omalta osaltaan kunnioittaa ja ennen
kaikkea kannustaa.
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Uuden vuosituhannen alussa oluen ystävällä on Suomessakin mistä
valita. Ulkomaisia erikoisoluita on saatavilla enemmän kuin koskaan
ennen  ja mikä ilahduttavinta, Suomeen on syntynyt uusia ravintola- ja
pienpanimoita. Isotkin panimot ovat yrittäneet tehdä omia erikoisolui-
taan enemmän tai vähemmän siinä epäonnistuen.

Olutharrastus sai alkunsa Englannista

Maailmalla ja samalla Suomessakin on menossa olutbuumi. Oluesta pu-
hutaan ja kirjoitetaan enemmän kuin koskaan ennen. Uusia panimoita
ja oluita syntyy — ja kuolee. Olutharrastajat  löytävät toisensa ympäri
maailman niin sanotuissa hyvissä olutpaikoissa, jonne oppaat, kuten
tämä kädessäsi oleva, heidät johdattaa. Mistä kaikki sai alkunsa?

Nykyisenkaltainen olutharrastus sai alkunsa Englannista 60- ja 70-
lukujen vaihteessa. Eri tahoilla huolestuttiin siitä, miten suuret panimot
alkoivat ostaa, yhdistellä ja lakkauttaa alueellisia panimoita, jotka olivat
ja ovat edelleenkin englantilaisen olutkulttuurin selkäranka. Samalla
pyrittiin kehittämään uusia oluita ja anniskelutapoja suurteollisuuden
tarpeiden mukaisesti. Lopputuloksena oli huonoa ja kuluttajalle kallista
olutta. Vuonna 1971 neljä lehtimiestä päätti tehdä asialle jotain. He pe-
rustivat yhdistyksen, josta kasvoi CAMRA (Campaign for Real Ale). Se
käänsi koko englantilaisen olutteollisuuden ympäri ja pelasti perinteisen
englantilaisen tynnyrissä kypsyvän ja käsipumpulla anniskeltavan oluen.
CAMRA on kiistatta Euroopan menestynein kuluttajajärjestö. Sen jäsen-
määrä on yli 50 000 ja sen mielipidettä sekä kuunnellaan että kysytään
sekä Englannissa että EU:ssa. CAMRA:n toiminnassa on ollut erityisase-
massa olutfestivaalien järjestäminen. Niiden ensisijaisena tarkoituksena
on ollut esitellä oluita, joita yleensä ei ole saatavilla paikkakunnalla jossa
festivaali järjestetään ja toisaalta järjestää festivaalit täysin omilla eh-
doilla eli kutsua sinne oluet, ei vain myydä ständejä ja myyntitilaa.

Käsityöoluiden synty Yhdysvalloissa

Paljolti näiden festareiden ja siellä olevien oluiden innoittamana erityi-
sesti Yhdysvalloissa alkoi oluen valmistamisen harrastus sekä kotikäyt-
töön (AHA, American Homebrewing Association) että kaupalliseen
myyntiin. Tätä esiintyi aluksi pubeissa ja myöhemmin alueellisesti. Eri-
tyisesti AHA:n toimesta alettiin tutkia  vanhoja oluttyylejä, joihin sitten
paneuduttiin amerikkalaisella innovatiivisuudella. Syntyi niin sanottu
Craft Beer, "käsin" tehty, tietyn tyylin mukainen, maistuva olut. Siitä on
tullut eniten kasvava oluen markkinasegmentti Yhdysvalloissa.

Pallo palasi takaisin Eurooppaan, jonne alkoi myös syntyä amerikka-
laisen esimerkin mukaisia pubi- ja pienpanimoita. Parhaimmillaan niille
on yhteistä maistuvien oluiden tekeminen, ei oluen tekeminen sinänsä.
Toki etenkin Saksassa on pien- ja ravintolapanimoita ollut iät ja ajat,
mutta CAMRA:n aatemaailmasta lähtenyt olutharrastus ja näkemys
oluesta on laajempi ja monipuolisempi kuin saksalainen olutperinne.
Itse asiassa Saksassa pidetään päätä  tiukasti oluttynnyrissä ja kieltäydy-
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tään näkemästä maan oluen yksi-
puolistumista ja keskittymistä
pienpanimoiden vähentyessä.

Oluenkuluttajat yhdistyvät

CAMRA:n ansioihin on myös luet-
tava se, että CAMRA kokosi Euroo-
pan olutkuluttajajärjestöt yhteen
EBCU:ksi (European Beer Consu-
mers' Union).  Taustalla oli selkeä
näkemys siitä, että jos haluaa vai-
kuttaa oman maansa olutteolli-
suuteen on kansainvälistyttävä
myös järjestönä, sillä olutteolli-

suuden keskittyminen jatkuu tuntematta valtioiden välisiä rajoja. 
Perinteisen Oluen Seuran arvomaailma on saanut viitekehyksensä

edellä kuvatusta CAMRA:n esimerkistä. POS oli perustajajäsenenä muka-
na muodostamassa Suomen Itsenäisten Olutseurojen Liittoa ja muok-
kaamassa sen toimintaa siten, että se hyväksyttiin Euroopan
olutkuluttajien liiton  jäseneksi. Perinteisen Oluen Seura on myös aktii-
visesti mukana laajentamassa yhteistyötä Suomessa kaikkien olutseuro-
jen "Olutliitoksi".

Olutkirjoittaja Michael Jacksonin kielikuvaa lainaten; 60 -luvulta
lähtien sanalla "panimo" on ollut kansan keskuudessa synonyymi "jokin,
joka lopetetaan". Tämä on ollut totta kaikkialla maailmassa. Olut-
kuluttajajärjestöjen toiminnan ansiosta useassa maassa tämä kehitys on
hidastunut.  Suurteollisuus ei kuitenkaan anna periksi. Sen intressit ei-
vät ole yhteneväiset olutkuluttajien kanssa, vaikkakin ne voivat mones-
ti olla yhdensuuntaisia. Oluttarjonnan laatuun ja monipuolisuuteen on
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Siinä missä suurpanimon uusi
erikoisolut usein lähinnä hymyilyttää niin pien- tai ravintolapanimon
voi kauhistuttaa.

Oluttietouden levittämistä, vaikuttamista päättäjiin, kansainvälistä
yhteistyötä ja olutteollisuudesta riippumatonta toimintaa tarvitaan mo-
nipuolisten olutnautintojen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Mukaan pääsee helposti. Esimerkiksi liittymällä Suomen Perinteisen
Oluen Seuraan. 

Harri Ahola
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THE BEER RENAISSANCE - 
A BRIEF HISTORY
The Finnish Society for Traditional Beers
(Perinteisen Oluen Seura) was founded
in 1990 by a small band of enthusiasts
tired of the blandness of the beers then
available in Finland. Why were there no
flavoursome, complex beers, beers of all
styles, different beers for different occa-
sions? These were the questions being
asked at the start of the 1990s.

Tuborg, Carlsberg, Beck's,
Heineken and Urquell were the main
foreign brands on offer in Finland in
those days. In autumn 1990, Alko, the
State monopoly chain of liquor stores,

began to stock its "special selection", but these products, too, were global
brands — either so-called international lagers or the "specialities" of the
international brewing giants, such as Newcastle Brown Ale. These were
all quality products, "good beers", each for consumption at the right time
and place, but they represented only the faintest hint of the true delights
of traditional beers at their best, only a glimmer of what is available to
consumers in countries whose own beers were not emasculated through
market domination and restrictive legislation, as they have been in Fin-
land.

The Finnish beer scene was, though, even worse than the picture
painted already. The drive for quality improvements over the decades
had, in practice, and with the exception of Koff's Porter, thrown the
baby out with the bathwater, eliminating not merely defective off-fla-
vours but also any subtle nuances of flavour that would interest the en-
thusiast. On top of all this, the chance of setting up any microbreweries
had been made virtually impossible.

The decisions made by Alko, the legislators and, above all, the brew-
ing industry would need to take more account of the consumer, so that
Finns could once again enjoy flavoursome, characterful beers, tradition-
al beers. Six beer buffs in the Helsinki area together decided to form a
society for promoting beer culture and diversity: it was given the name
Perinteisen Oluen Seura (The Finnish Society for Traditional Beers). It
was to be fully independent of all beer-related commercial interests. The
aim was principally to represent the interests of beer enthusiasts and
consumers. More important than a large membership was to have active
members who would get things done and seek to influence matters. To-
day we have around one hundred members.

The Society's more visible activities have included publishing, hold-
ing talks and seminars, and the annual Oluttapaaminen ('Beer Forum'),
held each November, which is a meeting place for beer enthusiasts and
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representatives of the trade at large. Efforts were made to forge good
links with pub owners and managers from the outset, and it's largely
thanks to the hard work and risk-taking of the truly dedicated and for-
ward-looking amongst them that Finland now has so many high-quality
pubs with vision and integrity. This Guide, in its own way, is a celebra-
tion of these achievements to date, and will, we hope, serve to encour-
age yet more like-minded places to set up.

Now, at the start of the new millennium, beer drinkers in Finland,
too, have a choice. There are more imported speciality beers than ever
before, and, what's more, there is a host of new pubs and microbreweries,
and even the big brewers have attempted to produce their own speciality
beers, though with varying degrees of success.

Beer renaissance began in Britain

Interest in beer is booming, in Finland as elsewhere. Beer is being talked
about and written about more than ever before. New breweries and
beers are appearing — and disappearing. Beer enthusiasts are meeting
up all over the world, in pubs and bars sought out using publications like
this one. How did this beer renaissance come about?

Today's interest in beer began in Britain in the late 1960s and early
'70s. There was concern over the way in which the big brewers were buy-
ing up, merging with and closing down regional breweries, which were
and remain the backbone of Britain's beer heritage. At the same time
new beers and dispense methods were being developed to suit the needs
of mass-production brewing. The result of this was lower quality and
more expensive beer for the consumer.

In 1971, four journalists decided to do something about this. They
founded what was to become the Campaign for Real Ale (CAMRA). This
eventually turned the entire British brewing industry around and res-
cued traditional British cask-conditioned ale ('real ale') from oblivion.
CAMRA is undoubtedly the most successful consumer organisation in
Europe. Its membership now numbers over 50,000 and its opinions are
sought and respected both in Britain and within the European Union.
Organising beer festivals has always been a key part of CAMRA's activi-
ties. The main purpose of these has been to act as a showcase for real
ales not normally found in the locality of the festival, but also for CAMRA

to select the beers itself rather than simply selling stand space to paying
participants.

Craft beer revolution in the United States

Largely inspired by these festivals and their beers, interest blossomed
elsewhere, notably in the United States. Here this centred on home
brewing (American Homebrewing Association, AHA) as well as com-
mercial brewing, initially in brewpubs and spreading then to local and
regional brewing. The influence of the AHA stimulated research into old
beer styles, to which was added innovation, American-style. This gave
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rise to the term 'craft beer', hand-crafted beers based on particular beer
styles. This is now the fastest-growing segment of the US beer market.

The ball then bounced back to Europe, with American-inspired,
small-scale pub breweries springing up everywhere, with the emphasis
on brewing and experimenting with characterful beers. Germany, of
course, has long fostered a tradition of microbreweries and brewpubs,
but the interest and approach founded on the CAMRA philosophy is
broader and more diverse than the German tradition. Germany has, in
fact, been keeping its head buried firmly in the barrel, refusing to see the
loss of diversity in its beers and the concentration in its brewing indus-
try, as the number of microbreweries declines.

Beer drinkers unite

CAMRA must also be credited with bringing together different beer con-
sumer organisations in Europe under the European Beer Consumers'
Union (EBCU). Behind this lay the principle that influencing the brewing
and pubs sector in any one country also requires an international per-
spective, as the brewing industry continues to become more concentrat-
ed and to operate transnationally.

The general ethos of the Finnish Society for Traditional Beers owes
a lot to the example of CAMRA. Indeed, the Society was a founding
member of the Finnish League of Independent Beer Societies, helping to
shape its work so that it would be approved as a member of the EBCU.
The Society is also actively involved in broadening cooperation between
all the beer societies in Finland, which has culminated in the formation
of an overall umbrella organisation, the Finnish Beer Union.

Paraphrasing beer writer Michael Jackson, since the 1960s, people
have considered the word "brewery" as synonymous with "something
that is closed down". This has been the case throughout the world. But
thanks to the work of beer-lovers' organisations representing the inter-
ests of the consumer, this development has been slowed in several coun-
tries. Big business is not about to give in though. The interests of big
business are not coincident with those of beer enthusiasts, although they
can be parallel in many ways. More attention needs to be paid to the
quality and diversity of the beers available. This applies to brewers large
and small: while often it is difficult to take seriously the speciality beers
produced by big brewers, the products of microbrewers and brewpubs
can often leave a lot to be desired.

Spreading the message, influencing decision-makers, cooperating at
international level, operating independently of the industry — all this is
necessary if we are to consolidate and expand the range of quality beers
available to consumers in Finland. If you want to make your voice heard
too, why not join the Finnish Society for Traditional Beers.

Harri Ahola
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DRINKING BEER 
IN FINLAND
For readers unfamiliar with the
present Finnish beer and pubs scene,
here's a potted summary.

Beer renaissance

The 1990s saw a welcome renais-
sance in the beer and pubs scene
throughout Finland after many dec-
ades of tight State control (beginning
with the Prohibition years of 1919–
1932). This renaissance is continu-
ing as we begin the new millennium.

The explosion in microbreweries
and brewpubs has gone hand in hand

with a healthy growth in pubs specialising in a wide range of Finnish and
imported beers (in bottle and on draught), as you will read in this Guide.
Even many ordinary bars not featured here will nowadays have one or
two imported beers and a modest choice of Finnish beers. Outside the
larger towns and city centres though, you may have to look a little (or a
lot) harder to see any change in the ubiquitous choice-free, no-frills
boozers.

Breweries

Finland's 'big three' breweries are Hartwall (producers of e.g. Lapin Kul-
ta lager), the Helsinki-based Sinebrychoff (usually abbreviated to Koff)
and the smaller Olvi. They control the majority of the Finnish beer mar-
ket, supplying mainly standard lagers. These have traditionally been
produced in broadly two strength categories, the weaker of the two (i.e.
below 4.7% alcohol by volume) nowadays outselling the stronger. Koff,
in particular, has recently shown an interest in styles other than pale la-
ger, but commercial compromises have often led to uninspiring results.

Alongside the 'big three' there are today — to the delight of beer lov-
ers — more than 30 microbreweries and brewpubs spread across the
country (see breweries section of this Guide). While mostly serving only
their local areas or the needs of their own pub, some of these breweries'
beers can be found further afield, and some are even bottled. It's worth
checking out these beers, as most of the breweries have overcome their
early quality and consistency problems.

Beers styles

Many of the new Finnish microbreweries produce beer styles not avail-
able from the big brewers, particularly ales, porters, stouts and wheat
beer, but also dark lagers. A small number specialise in Finland's tradi-
tional rustic brew, sahti, typically made with the addition of rye and ju-
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niper (for more about this, see the booklet Finland's Indigenous Beer
Culture, which can be ordered from the publishers of this Guide).

Seasonal beers are also being regularly produced, such as Christmas
and Easter specialities, though many breweries instead prefer to produce
different beers on an occasional basis or experimentally. Specialities
have included a lingonberry beer and one made using buckthorn.

The range of imported beers is very impressive, with many pubs
stocking up to 100 or more different bottled beers (usually representing
all the world's classic beer styles, and many from small producers) and
10 or more draught beers. Away from pubs and restaurants, however,
products stronger than 4.7% alcohol by volume can still only be sold by
the monopoly chain of Alko liquor stores.

Finding the right pub

While many (perhaps most) Finnish pubs are rather drab and utilitarian,
there is a growing trend towards more customer-friendly, European-style
beer cafes and pubs which serve a range of beers and other drinks, plus
snacks or hot and cold food. The best of these, in terms of what they of-
fer the beer enthusiast, are on the pages of this Guide. It is the first
Guide of its kind and would have been undreamed of just ten years ago:
nearly all of these pubs have been established in their present form since
the early 1990s.

The 100 pubs chosen for the Guide were selected independently by
beer enthusiasts from the Finnish Society for Traditional Beers on the
grounds of the range and/or type of beers on offer to consumers. There
may be other such pubs of which we are unaware; if you know of any,
please pass on the information (our contact details are given elswhere;
if phoning any pubs or breweries from outside Finland, the country code
is 358 and you should ignore the first digit (0) of the area code).

You should remember that good pubs with something to offer beer
enthusiasts represent only a tiny minority of the country's 9,000 licensed
premises. It is also worth remembering that the Finnish word ravintola
has traditionally been used to refer to both pubs and restaurants; nowa-
days olutravintola is frequently used when referring to good pubs (as in
the Finnish name of this Guide). Finnish restaurants rarely serve a wide
range of beers with their meals (though many of the pubs in this Guide
serve restaurant-quality meals).

Pub regulations

Licences for pubs and restaurants to sell alcohol are granted as either a
full licence, a restricted licence to exclude strong spirits, or a restricted
licence only for drinks of less than 4.7% alcohol by volume. Opening
hours vary, but the limits for selling alcohol are from 9.00 am to 1.30 am
(to leave the premises by 2.00 am). Upon application, an extension of
up to 2 hours may be granted. The minimum legal age for buying alcohol
is 18, although pubs are free to impose any higher age limit (where they
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do, this is shown in the pub infor-
mation given in this Guide). Un-
der 18s are allowed on the
premises too, but this again is sub-
ject to any limits imposed by the
pub.

Though thankfully less wide-
spread than it used to be, your first
experience of some pubs may be a
sullen doorman, posted to keep
out drunks and check the papers
of those suspected of being under
age. This may be followed up with
a compulsory cloakroom fee (e.g.
7 marks), which can mean an ex-
pensive beer if you intend to stay
only for one drink. Luckily, both doormen and cloakroom charges are
rare among the good pubs of this Guide (but where they exist they are
indicated).

The beer in your glass

The half-litre glass (0.88 of an imperial pint) is the most common meas-
ure for draught beer or cider, though it's worth remembering that some-
times the price displayed is for 0.4 rather than 0.5 litres. Different glasses
suited to different beers are often used, especially in many of the pubs
included in this Guide. These glasses are usually imported and are often
for different measures than 0.4 or 0.5 litres.

In spite of cool temperatures outdoors for much of the year, Finns
have traditionally liked their beer cold. Knowledge of ideal serving tem-
peratures for different beer styles is often lacking, with the result that
your order is often too cold. Fortunately, most of the pubs in this Guide
are more aware of serving temperatures than they used to be.

The standard price for mass-market draught beers is around 20 to 25
marks for a half litre. Many of the imported draught beers can cost up to
30 marks or more for a half litre or bottle. Imported speciality beers are
expensive, but the Finnish alcohol tax does the real damage to your wal-
let.

Round buying is not practised, perhaps due to the traditionally high
price of beer. Neither are tips given.

Smoking

Until the introduction this year of the extension to the Finnish smoking
legislation to cover pubs and restaurants, no-smoking areas in pubs were
extremely rare. Indeed, of the pubs in this Guide, only a few had a no-
smoking area or room, and a mighty three were (and still are) entirely
smoke-free (as indicated in the pubs section). The ventilation in Finnish

spo.frm  Page 23  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



24 Good Pub Guide to Finland 2000

pubs can often leave a lot to be desired, perhaps because more attention
has been paid to keeping the place warm than to letting smoke out.

As of March 1, 2000, however, smoking is not permitted at the bar
(by customers or staff), and all pubs larger than 100 square metres must
ensure that at least one third of their space is a no-smoking area. And as
of July 2001, at least half the space in any pub larger than 50 square me-
tres must a no-smoking area. These regulations were introduced as this
Guide went to press.

This is all great news for non-smokers, but of course unless the ven-
tilation is dramatically improved, the air quality is unlikely to change
much on a busy evening. As yet, it is unclear how the new legislation will
be interpreted and enforced. The information on no-smoking areas in
this Guide may not be accurate by the time you read this.

Liquor stores (off-licences)

The retail trade for drinks of more than 4.7% alcohol by volume is re-
stricted to stores of the national Alko chain. This is the only remaining
part of the State monopoly that controlled the entire alcohol sector from
the repeal of Prohibition in the early 1930s up to Finland's membership
of the European Union in 1995.

The good news for beer lovers, though, is that this monopoly is sure
to crumble, as Alko has quite clearly orientated itself towards wine,
showing little interest in beer and with an increasingly poorer selection
of beers. It must be only a matter of time before truly enthusiastic beer
stockists are allowed to set up business in Finland.
Alcoholic drinks of 4.7% alcohol by volume or less are nevertheless sold
in supermarkets (many with a growing range of products), newsagents
and many petrol stations. Although availability has increased, opening
times can leave you short late in the evening, on weekends and public
holidays.

Drinking and Driving

The current drink driving limits in Finland are tougher than in some
other European countries, at 0.5 mg per litre of blood. Penalties are se-
vere, which is why many people opt for the taxi or bus when they visit a
pub. If using this Guide to travel further afield, why not take the bus or
the train? Bus timetables can be found in English at www.matkahuol-
to.com, and train times at www.vr.fi.

Peter Ovell
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Pub Ittellismies
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite: Järviluomantie 1, 63300 Alavus (Seinäjoen ja Jyväskylän välissä, ai-
van Alavuksen keskustassa. Alavudelle pääsee linja-autolla ja junalla. / In
the centre of Alavus, which is between Seinäjoki and Jyväskylä. Alavus can be
reached by bus or train.) Puhelin:  (06) 511 1789 Faksi:  (06) 511 3189 Vep-
pisivut: (tulossa) Email:  erkki.katajamaki@freestyle.inet.fi

Omistaja: Erkki Katajamäki Ravintolapäällikkö: Erkki Katajamäki Aukiolo-
ajat: ma-to 16-24, pe-la 12-02, su 12-24 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspai-
kat: 57 (+56 terassilla) Perustettu: 1991, olutravintolaksi 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 100 Hanaoluiden määrä: 4 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi, savuton tila
Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Omistaja kuvailee pubiansa suomalais-irlantilais-saksalaiseksi olutravintolaksi.
Laaja pullo-olut valikoima (24:stä eri maasta). Myös suuri olutpullokokoelma ka-
tossa. Auki ma-to vasta klo 16. 

Owner describes the pub as being a blend of Finnish, Irish and German styles. Wide
range of bottled beers (24 different countries). Also collection of beer bottles on the ceil-
ing. Mon-thu not open until 4pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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The Gallows Bird 
Public House
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite: Merituulentie 30, 02200 Espoo (Niitykummussa, lähellä paloase-
maa. Oven eteen menee bussi 195 Helsingin linja-autoasemalta. Parin sadan
metrin päähän pääsee mm. busseilla 105, 109, 120-122, 128 / In Niitykumpu,
near the fire station. Bus 195 from Helsinki bus station takes you right there; al-
ternatively, buses 105, 109, 120-122 and 128 drop you a couple of hundred met-
res away.) Puhelin:  (09) 412 3253 Veppisivut: www.kolumbus.fi/gallows

Omistaja: Gallows Birds Oy Ravintolapäällikkö: Thomas Aschan Aukiolo-
ajat: su-to 16-24, pe-la 16-02 Ikäraja:  20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakas-
paikat: 100 (+30 terassilla) Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  50-60 Hanaoluiden määrä: 13 Erikoisuuksia: yksi vaih-
tuva real ale, sahti, pienten maahantuojien oluita / one regularly changing real
ale, specialities from small importers, Finlandia Sahti Olutpainotus: Britannia,
yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla
omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki: taustalla, elävää Sekalaista: te-
rassi Oheistoimintaa: darts, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Oluenystävän keidas Espoon erämaassa, jonne on helppo päästä myös Hel-
singin keskustasta. Viihtyisä ja ystävällinen pub, jota johtaa karismaattinen
real ale konkari ”Tomppa” Aschan. Asiakkaina paikallisia asukkaita, läheis-
ten tietotekniikkayritysten työntekijöitä että muualta tulleita oluenystäviä.
Niukasti valaistu, paljon tummaa puuta. Erityisen laaja olutvalikoima ha-
nasta, myös hyviä pullolöytöjä. Brittiläinen elävä real ale vuodesta 1996.
Vuosittainen real ale -festari tammikuussa. Laaja viskivalikoima. Henkilö-
kunta on innostunutta ja asiansa osaavaa. Auki vasta klo 16. Olutlista net-
tisivuilta. 

Beer enthusiasts' oasis in the Espoo beer desert, west of Helsinki. Easy to get to
from Helsinki city centre. Cosy and welcoming pub managed by charismatic real
ale veteran "Tomppa" Aschan. Popular with locals, employees from the nearby hi-
tech companies and, of course, with beer fans from far and wide. Dimly lit, with
lots of dark wood, much of it chunky railway sleepers. Pool table recently removed
and replaced with three-piece leather suite. Very wide range of draught beers and
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some unusual bottled beers. British real ale on handpump since 1996! Annual real
ale festival (January), first held in 1998. Wide range of whiskies, too. Staff enthu-
siastic and know their beers. Not open until 4pm. Beer list on web site.

Arviointi: oppaan oma

spo.frm  Page 29  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



30 Good Pub Guide to Finland 2000

Jack-Up
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Sibeliuskatu 32, 49400 Hamina (Tultaessa E18 Helsinki-Pietari
päätieltä Haminan keskustaan päin Sibeliuskatu on risteyskatu ennen toria.
Haminaan pääsee linja-autolla. / Approaching the centre of Hamina from the
Helsinki - St. Petersburg E18 road, Sibeliuskatu is the intersecting road before the
town square. Hamina can be reached by bus.) Puhelin:  (05) 231 1110 Faksi:
(05) 231 1112

Omistaja: itsenäinen (4 omistajaa) Ravintolapäällikkö: Mika Pakkanen Au-
kioloajat: ma-to 11-02, pe-la 11-03, su 11-02 Ovimies: ke-la, klo 20 Narik-
kamaksu: vapaaehtoinen Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 130 (+20
terassilla) Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  100-130 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: vaihtu-
via oluita kahdessa hanassa, ajoittain yksi suomalaisen pienpanimon olut ha-
nassa / two regularly changing draught beers (occasionally one from a Finnish
microbrewery) Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä
Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi Oheis-
toimintaa: darts, biljardi, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Viihtyisä, suosittu melko iso ravintola. Laaja pullo- sekä hanaolutvalikoima, jota
tarkistetaan jatkuvasti. Omistajilla on toinen Jack-Up Kotkassa. 

Pleasant, popular and fairly spacious pub. Wide selection of bottled and draught beers
which is reviewed regularly. Owners have a second Jack-Up pub in the nearby town of
Kotka.

Arviointi: ravintolan lähettämä 
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Maista aina uutta
Kuukauden Olutta!

HELSINKI
Beercafe

Hilpeä Hauki
Janoinen Lohi

Punavuoren Ahven
St. Urho's Pub

Vastarannan Kiiski
Admiral Hornblower's Pub - M/s Cinderella

Captain's Corner - M/s Gabriella
HÄMEENLINNA
Olutravintola Birger

JOENSUU
Pub Palaveri

LAHTI
Panimoravintola Teerenpeli

LOHJA
Opus K
OULU

Oluthuone Leskinen
PORI

Panimoravintola Beer Hunter's
ROVANIEMI

Irish Times
SAVONLINNA

Olutravintola Sillansuu
TAMPERE
Fall's Cafe
Palander's

Salhojankadun Pub
TURKU
Old Bank
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Olutravintolat on merkitty karttaan numeroin, jotka viittaavat sivunumeroihin.
Each pub is marked on the map with the page number on which its details are given.
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Olutravintolat on merkitty karttaan numeroin, jotka viittaavat sivunumeroihin. 
Each pub is marked on the map with the page number on which its details are given.
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Pub Angleterre
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Fredrikinkatu 47, 00100 Helsinki/keskusta (Viiden minuutin kävely
ydinkeskustasta tai Kampin metroasemalta. / Five minutes walk from Kamppi metro
station or from the heart of the city centre.) Puhelin:  (09) 647 371 Faksi:  (09) 649
613 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?compa-
nyID=8671 Email: angleterre@kolumbus.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Olli Majanen Aukiolo-
ajat: ma-to 15-01, pe-la 15-02, su 15-01 Ikäraja: 20 v. Anniskeluoikeudet: A
Asiakaspaikat: 120 (+noin 10 terassilla) Perustettu: 1976

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  40-50 Hanaoluiden määrä: noin 10 Erikoisuuksia: 2
vaihtuvaa real alea (molemmat Shepherd Neame -panimosta) / 2 periodically
changing real ales (both from the Shepherd Neame brewery, England) Olutpainotus:
Britannia Olutlista:  painettu, erityisen hyvä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöy-
tä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  ei Sekalaista: terassi, kabinetti va-
rattavissa Oheistoimintaa: darts, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Helsingin vanhin brittityylinen pub, jota luotsaa yksi Suomen olutrenesanssin
konkareista, Olli Majanen. Majanen aloitti olutravintolauransa Angleterressä
80-90 -lukujen vaihteessa, nosti Annankadun William K:n maineeseen 90-luvun
alkupuoliskolla ja lyhyen tauon jälkeen luotsasi Richard O’Donoghue’sin maan
johtavaksi real ale -pubiksi 1996. Majanen palasi ’kotiin’ 1999 kun ”Riku” vaihtoi
omistajaa ja lopetti toiminnan olutravintolana. Angleterre on viihtyisä, kodikas
ja siisti tapaamispaikka, joka on jo pitkään ollut paikallisten ja brittiläisten suosi-
ossa. Uusi kasvojaan keväällä 1998, jolloin olutvalikoimaa lisättiin ja brittiläisen
elävän oluen real alen tarjoilu aloitettiin. Keväästä 1999 on ollut säännöllisesti
saatavilla kaksi real alea. Myös hyvä viskivalikoima. Pieni 10 hengen nurkkaus on
kabinettina varattavissa. Auki vasta klo 15. 

Helsinki's oldest British-style pub, managed by a veteran of the Finnish beer renais-
sance, Olli Majanen. He began his career here in Angleterre at the turn of the 1990s,
moved on to build the reputation of William K in Annankatu, and, following a short
break, then turned Richard O'Donoghues into the country's leading real ale pub in
1996. Majanen returned 'home' to Angleterre in 1999 after O'Donoghues changed
hands and ceased to be a beer specialist. For long a favourite with locals and British ex-
pats alike, Angleterre is homely, welcoming and well kept, a comfortable place to meet.
Although, like most Finnish pubs, it is uninspiring on the outside, its interior is impres-
sive, having been given a facelift in spring 1998, when the beer range was also expanded
and British real ale launched (two real ales regularly stocked since spring 1999). Fine
selection of whiskies too. Small alcove seating 10 can be reserved. Not open until 3pm.

Arviointi: oppaan oma
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Black Door
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Iso Roobertinkatu 1, 00120 Helsinki/Punavuori (Kävelykadulla, jonne
kävelee viisi minuuttia ydinkeskustasta. / On pedestrianized street just five minutes
walk from the heart of the city centre.) Puhelin:  (09) 680 2371

Omistaja: Mr. Max Oy Ravintolapäällikkö: Mikael "Ikke" Ikäläinen Aukiolo-
ajat: ma-ti 09-01, ke-pe 09-02, la 11-02, su 11-01 Ikäraja: pe-la 20 v. Anniske-
luoikeudet: A Asiakaspaikat: 45 (+30 terassilla) Perustettu: 1992

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  15 Erikoisuuksia: yksi (jos-
kus 2) vaihtuva real ale, pienten maahantuojien oluita, 1-2 suomalaista pienpa-
nimo-olutta hanassa / one regularly changing real ale (occasionally 2), specialities
from small importers, 1-2 Finnish microbrewery draught beers Olutpainotus: Britan-
nia Olutlista: painettu (pyydettäessä), seinällä (hanat), oluet näkyvillä Muuta:
oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi Oheistoi-
mintaa: lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Black Door avasi ovensa samoihin aikoihin kuin ensimmäiset "Kalat" (ks. Janoi-
nen Lohi) tulivat kaupunkiin, heti Elannon William K -ketjun jälkeen. Pubin
olutvalikoima on alusta lähtien ollut runsas, mutta vuosien varrella pubista kui-
tenkin tuli halvan keppanan valloittama, kunnes kesällä 1998 uusi ”Rikussa” op-
pinsa saanut pubi-isäntä ”Ikke” Ikäläinen ohjasti Black Doorin uuteen nousuun.
Nyt laajentunut pubi tarjoaa kohtuullisen valikoiman, josta löytyvät kaikki mer-
kittävät oluttyylit. Rikkautta lisäävät kylmähuoneesta pumpattava brittiläinen
elävä real ale sekä kausittaiset teematapahtumat. Viskivalikoima lienee kapu-
pungin parhaita. Takahuoneessa lehtiä ja kirjoja. Paikallinen ja ystävällinen pieni
pubi; toisaalta kansankuppila ja toisaalta erikoisolutravintola. Loppuillasta usein
hyvin täysi. Arkisin auki jo klo 9. 

Black Door was among the first specialist beer bars in Helsinki, opening about the same
time as the first "fish" pubs (see Janoinen Lohi) and just after the first William K's. Im-
pressive beer range from the start, but began gradually to lose its focus, until 'Ikke'
Ikäläinen took the reins (summer 1998, after having served an ”apprenticeship” at
O’Donoghues) and steered it back in the right direction. With additional space, the pub
now offers a wide beer selection covering all the major styles, even serving British real
ale (since 1998). It also has occasional theme weeks (Finnish microbrewers, Belgian
specialities, etc.). Whisky selectionHelsinki one of the best in town. Back room has mag-
azines and attractive window decoration. In summary, a small pub, part ordinary local,
part specialist beer bar, friendly and popular with regulars, and often very full late in
the evening. Weekdays open at 9am.

Arviointi: oppaan oma 
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Cafe Carelia
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mannerheimintie 56, 00260 Helsinki/Töölö (Kansallisopperaa vas-
tapäätä. / Opposite the Finnish National Opera.) Puhelin:  (09) 270 90 976
Faksi:  (09) 270 90 977 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.infopiste.fi/
carelia Email:  cafe.carelia@carelia.inet.fi

Omistaja: Cafe Carelia Oy Ravintolapäällikkö: Annika Suonpää Aukiolo-
ajat: ma-pe 12-01, la 13-01, su 13-23 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
70 Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 20 Erikoisuuksia: pienten maahantuoijien oluita,
lambiceja / specialities from small importers, lambics Olutpainotus: Belgia Olut-
lista:  painettu Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  klassista Sekalaista: pöytiintarjoilu

Luonnehdinta / Description

Viihtyisä, rauhallinen ja laadukkaan keittiön omaava ravintola, joka sijaitsee en-
tisen apteekin tiloissa Runeberginkadun kulmassa kansallisoopperaa vastapäätä.
Talossa on belgialaisia oluterikoisuuksia, mutta olutlista ei aina ole ylpeästi esillä.
Keittiössä valmistellaan välimeren-, kala- ja äyriäisruokia. Oluenystävän kannat-
taa kokeilla esimerkiksi sinisimpukoita ja valita seuraksi olutlistalta Cantillonin
lambiceja. 

Not a pub at all but a quiet and relaxing restaurant with a selection of Belgian speciality
beers. You may need to ask for the beer list. Housed in a former pharmacy on the corner
of Runeberginkatu opposite the Opera House, the restaurant features quality cuisine,
specialising in Mediterranean, fish and shellfish dishes. One suggestion is a plate of mus-
sels washed down with Cantillon Lambic.

Arviointi: oppaan oma 
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Gaselli Public House
(”The Gazelle”)

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Aleksanterinkatu 46, 00100 Helsinki/keskusta (Raffaellon sisäpi-
han kautta. / Via the inner courtyard to the left of the Rafaello bar.) Puhelin:
(09) 6844 0712 Faksi:  (09) 6844 0711 Veppisivut: www.center-inn.fi Email:
klaus.klefstrom@center-inn.fi

Omistaja: Oy Center-Inn Ab Ravintolapäällikkö: Klaus Klefström Aukiolo-
ajat: ma-to 16-01, pe-la 16-03 (kesällä ma-la 16-03) Ovimies: pe-la klo 21
Ikäraja:  22 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 95 (+runsaasti paikkoja
sisäpihan yhteisellä terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  8 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi, kabi-
netti varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Iso ja tilava, osittain brittiläispubia muistuttava paikka, jossa on kohtuullinen
olutvalikoima. Komea, u-muotoinen, puinen baaritiski. Pieni takahuone yläker-
rassa. Erikoinen olutpurkkinäyttely. Iltaisin täysi ja musiikki soi kovalla. Auki
vasta klo 16. Sunnuntaisin suljettu. 

Fairly spacious and partly reminiscent of a British pub, with a modest selection of beers.
Handsome U-shaped wooden bar; small rear seating area up short flight of stairs; eye-
catching beer can display. In the evenings this is a lively city centre bar with music vol-
ume to match. Not open until 4pm. Closed on Sundays.

Arviointi: oppaan oma
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Hádanka
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mannerheimintie 104, 00250 Helsinki/Töölö (Pääsee helposti esi-
merkiksi raitiovaunuilla 4 ja 10. / Can be reached easily, e.g. by tram no. 10 or
4.) Puhelin:  (09) 241 8528 Faksi:  (09) 241 4865 Veppisivut: ei omaa, mutta
katso www.tsekki-sivut.fi/hadanka.htm Email:  pivnice.hadanka@elannon-
ravintolat.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Petri Loponen Auki-
oloajat: ma-to 15-01, pe 15-02, la 14-02, su 14-01 Anniskeluoikeudet: A
Asiakaspaikat: 85 (+6 terassilla) Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 22 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: suurin
osa pullo-oluista tsekkiläisiä / most of the bottled beers are from the Czech Re-
public Olutpainotus: Tsekki Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pe-
supöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Miellyttävä olut- ja seurusteluravintola, jossa valoisa baari ja hämyisä takahuone.
Varsin suosittu ja joskus varsin meluisa. Kalusto jykevää puuta, ihastuttavan
muhkea baaritiski. Sisustukseltaan pub pyrkii olemaan tsekkityyppinen pivnice,
mutta jää ehkä turhan ”rakennetuksi”. Erikoistunut tsekkioluihin, joita valikoi-
masta löytyykin liki kaikki Suomesta saatavat. Ehkä kaupungin pienin olutravin-
tolaterassi. Arkisin auki vast klo 15. Hádanka muuten tarkoittaa tsekinkielessä
arvoitusta.

Very pleasant Czech-style pub, and a popular meeting place; can be noisy. Big windows
give plenty of light in the front bar area. Back room dimly lit, atmospheric. Sturdy wood-
en fittings and furniture, imposing bar. Interior aims at Czech pivnice style but is per-
haps too contrived. Specialises in Czech beers, stocking virtually all the Czech imports.
Possibly the city's smallest outdoor drinking area. Weekdays not open until 3pm.
Hádanka is Czech for riddle or enigma.

Arviointi: oppaan oma 
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Hilpeä Hauki
("The Jolly Pike")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vaasankatu 7, 00500 Helsinki/Sörnäinen (Lähellä Sörnäisten met-
roasemaa. / Near Sörnäinen metro station.) Puhelin:  (09) 4780 3347 Faksi:
(09) 4780 3348 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravinto-
lat.fi/hauki/

Omistaja: Delifox Oy Ravintolapäällikkö: Samu Wikström Aukioloajat: ma-
su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 60 (+24 terassilla) Perustet-
tu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 90 Hanaoluiden määrä:  13 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpaino-
tus: Belgia Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Kolmas Juha Lehdon perustamasta viidestä ”kalaravintolasta” (ks. Janoinen Lo-
hi) ja niistä toiseksi pienin. Tarjoaa belgialais-hollantilaisen keitaan halvan kep-
panan kyllästämässä Kalliossa. Paikka on suosittu ja kodikas, seinillä
puupanelointeja ja olutrihkamaa. Valikoima on begialaispainotteinen hyvällä ri-
pauksella brittiläisiä ja saksalaisia oluita. Parinkymmenen hengen takahuonetta
voi varata tilaisuuksiin. Pubi toivottaa myös koirat tervetulleiksi, koirankulman
peruspalveluihin kuuluu vesikuppi; hyvin käyttäytyviä koiria voidaan palkita ma-
kupaloilla. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

The third of the five "fish" pubs (Hilpeä Hauki, Janoinen Lohi, Leijuva Lahna, Puna-
vuoren Ahven, Vastarannan Kiiski) so far set up by Juha Lehto, and the second smallest
of them. A Belgian/Dutch oasis in Kallio, a district full of down-market boozers. Popu-
lar pub and cosy, with wood-panelled interior and beery bric-a-brac. Beer selection Bel-
gian-oriented, with a sprinkling of British and German beers. Back room (holds 20) can
be reserved. Dogs also welcome, with a corner set aside for them, complete with water
bowl and treats for good behaviour. Member of the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma 
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Janoinen Lohi
("The Thirsty Salmon")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Linnankoskenkatu 12, 00250 Helsinki/Töölö (Bussit 14 ja 18 oven
eteen. / Bus 14 and 18 stop close by.) Puhelin:  (09) 4780 3344 Faksi:  (09)
4780 3343 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/
lohi

Omistaja: Delifox Oy Ravintolapäällikkö: Jari Hilden Aukioloajat: ma-to 12-
02, pe-la 12-03, su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 72 (+30 te-
rassilla) Perustettu: 1992

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 90 Hanaoluiden määrä:  12 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpaino-
tus: Belgia Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Juha Lehto on yksi suomalaisen olutravintolailmiön alkuunpanijoista. Belgialais-
tyylinen ”kalaravintolaketju” aloitti yhdessä William K -ketjun kanssa uuden leh-
den Helsingin ja Suomen olutkulttuurissa. ”Kalat” tarjosivat 90-luvun alussa en-
nennäkemättömän olutvalikoiman, joka painottui belgialaiseen olueen. Samaan
aikaan aloittanut Juha Lehdon maahantuontiyritys, Servaali, takasi ravintoloille
olutvalikoiman, joka on vuosien mittaan laajentunut kattamaan suurimman osan
Euroopan olutmaista. Juha Lehto on ollut myös edelläkävijä henkilökunnan pe-
rehdyttämisessä oluen tarjoilun saloihin.

Janoinen Lohi on ensimmäinen (samalla paikalla toimiva, ks. Kiiski) Juha Leh-
don erikoisolutravintoloista. Valoisa ja avara tila, sisustus muistuttaa belgialais-
hollantilaista bruin caféta. Iltaisin kynttilät pöydillä ja pubi voi olla täpötäynnä ja
meluisa (etenkin läheisen jäähallin peli-iltoina). Asiakaskunta sekalaista, varsin
paljon lähiseudun asukkaita. Juomavalikoima on sama kuin muissa ”kaloissa”,
kuten asiantuntemuskin. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

The Helsinki chain of Belgian-style pubs all with a fish theme in the name was founded
by Juha Lehto, one of the early pioneers on the Finnish pubs scene. Together with the
William K pubs, the ”fish” pubs began a new chapter in the beer and pub culture of Hel-
sinki and Finland, offering an unprecedented range of beers and with an emphasis on
Belgium. Juha Lehto also launched his own importing agency, Servaali, in the early 90s,
to ensure the right beers for his pubs. The imported range now covers most of Europe’s
brewing nations. Juha Lehto has also been a pioneer in training bar staff in the mysteries
of serving beer correctly.
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With Vastarannan Kiiski the Janoinen Lohi was the first of Juha Lehto's now famous
chain of pubs and is not far away from celebrating its 10th anniversary. Big windows,
giving a bright and open feel, with decor modelled on the Belgian/Dutch bruin café style.
Candle-lit in the evening, when it can be very full and rather noisy (especially after
matches at the ice hockey stadium not far away). Mixed clientele, a lot of locals. Same
mouthwatering beer selection and staff expertise as in the other "fish" pubs. Member of
the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma
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Kaarle XII
("King Charles XII")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kasarmikatu 40, 00130 Helsinki/keskusta (Lyhyt kävelymatka ydin-
keskustasta ja Etelä-Esplanadilta. / Short walk from the Esplanade Park in the
heart of the city centre.) Puhelin:  (09) 171 312 Faksi:  (09) 171 620 Veppisi-
vut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?companyID=7632
Email:  kari.vayrynen@primula.fi

Omistaja: Primulan Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Kari Väyrynen Auki-
oloajat: ti-ke 16-01, to-la 16-03 Ovimies: to-la noin  klo 19 Narikkamaksu:
5 mk Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 50 (+noin 700 saman pai-
kan muissa tiloissa) Perustettu: 1976, olutravintola 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 60 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: pienten
maahantuojien oluita / specialities from small importers Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka: ei Musiikki:  rock Oheistoimintaa: kirjoja

Luonnehdinta / Description

Yksi Helsingin vanhimmista bailupaikoista yllätti 1998 nostamalla alakerran baa-
rinsa kaupungin hyvien olutpubien joukkoon. Kodikkaan tuntuinen pieni baari,
jossa on kokolattiamatto, puupanelit seinässä sekä jykevät nahkanojatuolit nur-
kassa. Olutlista on kattava kuten viskivalikoimakin. Kaikkiaan rakennuksessa on
viisi muuta baaria ja yksi ruokaravintola joiden välillä voi vapaasti liikkua. Muissa
baareissa on saatavissa vain osa alakerran oluista. Kannattaa suosia ti tai ke tai
muulloin alkuiltoja, sillä yläkerran kerho on auki to-la. Su-ma suljettu, muulloin
auki vasta klo 16. 

One of Helsinki's oldest party venues suprised everyone in 1998 by converting its down-
stairs bar into a pub stocking a range of beers to rival the city's best. Kaarle is small and
snug, with wall-to-wall carpeting, wooden panels and stout leather armchairs in the cor-
ner. Comprehensive beer list and wide range of whiskies. Altogether five other bars in
the building and one restaurant; you can move freely between them with your beer (the
other bars stock only a limited selection). Best to visit Tue or Wed, or early evening on
other days, as the upstairs nightclub booms out on Thur-Sat. Pub closed Sun-Mon, on
other days not open until 4pm.

Arviointi: oppaan oma

spo.frm  Page 43  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



44 Good Pub Guide to Finland 2000

Olutravintola Kaisla
("The Bulrush")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki/keskusta (Lähellä rautatieasemaa. /
Near the central railway station.) Puhelin:  (09) 622 3723 

Omistaja: Ravintola Kaisla Oy Ravintolapäällikkö: Kai Tukiainen Aukiolo-
ajat: ma-su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 60 Perustettu:
1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 80 Hanaoluiden määrä:  17 Erikoisuuksia: Dia-
mond Beer Brewing Companyn oluita, pienten maahantuojien oluita / Dia-
mond Beer Brewing Company beers, specialities from small importers
Olutpainotus: yleinen Olutlista: painettu, kohtuullisen hyvä, seinällä Muu-
ta: oluilla omat lasit, pesupöytä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock Oheistoimin-
taa: lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Trendikäs ja nuorekas olutkahvila, jonka tila on korkea ja avara. Oranssiväriset
seinät, myös paljasta tiiliseinää, kaakelilattia. Joka ilta lähes täynnä. Valikoima
on kattavasti valittu ja edullinen. Yleinen olutpainotus, mutta myös belgialaisia
erikoisuuksia. Runsaat naposteluannokset. Kai Tukiainen on aloittaneet uransa
”Kalaravintoloissa”; tämä takaa tanakan ammattitaidon. Hän aloitti keväällä
1998 oluiden maahantuonnin ja valmistuttamisen Belgiassa yhdessä hollantilais-
syntyisen panimomestarin Ronald de Waalin kanssa. Sijainniltaan kätevästi lä-
hellä rautatieasemaa ja Kinopalatsia. Omistajalla on myös ravintolat Kuikka ja
Bar Cafe Labyrinth. 

Beer cafe with a trendy, youthful image. Roomy with highish ceiling; orange walls, also
exposed brick; tiled floor. Busy almost every evening. Beer selection comprehensive and
modestly priced, designed to offer a wide coverage, but also highlighting Belgian special-
ities. Generous food portions. Owner began in the "fish" pubs, giving a solid professional
grounding. In spring 1998, together with Dutch-born brewer Ronald de Waal, he began
importing beers and contracting selected products to be brewed in Belgium. Handily sit-
uated for the nearby central railway station and the Kinopalatsi cinema complex. Own-
er's second pub is Kuikka, and the third, Bar Cafe Labyrinth.

Arviointi: oppaan oma
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Olutkellari Kappeli
("The Chapel Beer Cellar")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Eteläesplanadi 1, 00130 Helsinki/keskusta (Esplanadin puiston päässä,
lähellä kauppatoria ja satamaa. / At the harbour end of Esplanade Park, near the
market square.) Puhelin:  (09) 179 242 Faksi:  (09) 664 131 Email: kappeli@eka-
group.fi.

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Anu Villilä Aukioloajat:
ti-la 16-01 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 150 (250 yläkerrassa + 200
terassilla) Perustettu: 1976

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 35 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: pienten
maahantuojien oluita / specialities from small importers Olutpainotus: Belgia
Olutlista: painettu, erityisen hyvä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pe-
supöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista (ylhäällä), pubiruokaa (alhaalla) Musiikki:  jukebox Sekalais-
ta: terassi (yläkerrassa), kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: lehtiä, kirjoja,
lautapelejä

Luonnehdinta / Description

Kappelin Olutkellarissa on ehkä kaupungin hienoin kellariravintolamiljöö, jossa
nykyään keskitytään Belgialaiseen olueen. Palan painikkeeksi saa sinisimpukoita
ja sandwichejä. Yläkerrassa on loistokas vuosisadan vaihteen kahvila-ravintola (a
la carte), mutta rajoitettu olutlista (alakerrasta voi hakea oluen yläkertaan). Ul-
kona on kesäisin aurinkoinen ja erittäin suosittu terassi Esplanadin puiston käve-
lyreitin varrella. Kellarin belgialaisteema kestänee ainakin kevään 2001
peruskorjaukseen asti. Auki vasta kello 16. Su-ma suljettu. Kappelissa oli Suo-
men ensimmäinen ravintolapanimo (toukokuu 1993), joka lopetettiin 1999.
Laitteet siirtyivät Tampereen Koskipanimoon, joka alkaa kesällä 2000 valmistaa
Kappelin reseptin mukaista olutta vain Kappelin myyntiin.

This basement Beer Cellar has a unique charm and now specializes in Belgian beers.
Mussels and sandwiches sold, though the ground floor has a restaurant and cafe (but
with very limited beer list). You may freely take your beer upstairs, or vice versa. The
building dates from the late nineteenth century, and also has a sunny and very popular
beer garden at the front by the Esplanade Park and bandstand. Kappeli was the location
of Finland's first pub brewery in May 1993, discontinued in 1999. The brewing vessels
are now at the Koskipanimo brewery (Plevna) in Tampere, which is apparently to pro-
duce two beers to the Kappeli recipe for sale here from summer 2000. Otherwise, the
beer range consists almost exclusively of Belgian bottled and draught beers, including
some specialities. Belgian emphasis is new here, but may only last until spring 2001,
when a major refit is due. Not open until 4pm, closed Sun and Mon.

Arviointi: oppaan oma
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Kolme Kaisaa
("The Three Kaisas")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Hämeentie 29, 00500 Helsinki/Sörnäinen (Lähellä Sörnäisten met-
roasemaa. / Near Sörnainen metro station.) Puhelin:  (09) 767 066, 040 506
6540 Faksi:  (09) 767 066 Email:  antero.niemi@ramakons.inet.fi

Omistaja: Antero Niemi ja Pirkko Maisel Ravintolapäällikkö: Anu Lehto
Aukioloajat: ma-to 09-01, pe 09-02, la 09-01, su 09-24 Ovimies: pe-la, klo
19 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 120 Perustettu: 1964, olutravinto-
la 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 25 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: ajoittain
suomalainen pienpanimo-olut hanassa, pienten maahantuojien oluita, sah-
tia / occasionally a Finnish microbrewery draught beer, specialities from small im-
porters Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta:
oluilla omat lasit, pesupöytä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock Oheistoimin-
taa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Kurvin Kaisa on uusiutunut olutravintolaksi, ja vain kivenheiton päässä Hilpeäs-
tä Hauesta. Olutvalikoima on kohtuullinen ja ennen kaikkea edullinen. Vaihtu-
va pienpanimohana. Urbaani näkymä toisen kerroksen isoista ikkunoista Kurvin
ihmisvilinään. Lounas ma-la. Auki jo klo 9. Oluenystävän Oma Ravintola -ket-
jun jäsen. 

The Three Kaisas now features a modest range of excellent beers, and it’s only a stone's
throw from the Hilpeä Hauki. Beers are reasonably priced and often include a Finnish
microbrewer's product. The large windows give a good first floor view of the busy street
below. Lunches served Mon-Sat. Opens at 9am. Member of the Bars for Beer Enthu-
siasts organisation.

Arviointi: oppaan oma
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Olutravintola Kuikka
("The Diver Bird")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Helsinginkatu 32, 00530 Helsinki/Kallio (Kallion urheilutaloa vas-
tapäätä. Paikalle pääsee raitiovaunuilla 3 ja 8. / Opposite the Kallio Sports Hall
(reached e.g. by tram no. 3 or 8). Puhelin:  (09) 730 039 

Omistaja: Ravintola Kaisla Oy Ravintolapäällikkö: Kai Tukiainen Aukiolo-
ajat: ma-su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 40 (+20 terassilla)
Perustettu: 1999

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 70 Hanaoluiden määrä:  13 Erikoisuuksia: Dia-
mond Beer Brewing Companyn oluita, pienten maahantuojien oluita / Dia-
mond Beer Brewing Company beers, specialities from small importers
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöy-
tä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi Oheis-
toimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Kaislan pikkuveli, joka jatkaa samaa sisustusteemaa, kivasti avara ja valoisa. Hy-
vin miellyttävä pubi, rempseä palvelu. Yleinen olutpainotus, mutta siihen kuluu
belgialaisia erikoisuuksia. Entinen thaimaalainen ravintola jonka perintönä ovat
mm. eteisen komeat puuleikkaukset. Ks. myös Kaisla, Bar Cafe Labyrinth.

Younger brother of Kaisla, similar decor features, attractive, open and light. Very pleas-
ant pub, easy-going service. Beer range designed to give wide coverage, but also high-
lights Belgian specialities. The fine wood carving in the entrance was inherited from the
Thai restaurant that used to occupy this space. Besides Kuikka and Kaisla, Kai Tukki-
ainen has recently opened the Bar Cafe Labyrinth.

Arviointi: oppaan oma
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Kuu Kuu
("Moon Moon")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Museokatu 17, 00100 Helsinki/Töölö (Lyhyt kävely Mannerhei-
mintieltä kansallismuseon kohdalta. / Short walk from the Finnish National
Museum on Mannerheimintie road.) Puhelin:  (09) 2709 0974 Faksi:  (09)
2709 0979 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.infopiste.fi/kuukuu

Omistaja: Tikka Trading Oy Ravintolapäällikkö: Outi Mattila Aukioloajat:
ma-su 12-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 100 (+30 terassilla) Pe-
rustettu: 1991

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 25 Hanaoluiden määrä:  10 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Miellyttävä ravintola, jossa pitkä baaritiski ja vaihtuvia tauluja ja julisteita seinil-
lä. Kulmakuppilan, taidebaarin ja olutravintolan yhdistelmä. Kohtuullinen peru-
solutvalikoima. 

Pleasant pub with long bar and changing display of paintings and posters. Combination
of a street-corner local, an art-oriented bar and a beer specialist. Reasonable basic se-
lection of beers.

Arviointi: oppaan oma
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Bar Café Labyrinth
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Iso Roobertinkatu 3, 00120 Helsinki/keskusta (Kävelykadulla, jon-
ne kävelee viisi minuuttia ydinkeskustasta. / On pedestrianized street just five
minutes walk from the heart of the city centre.) Puhelin:  (09) 612 3415

Omistaja: Ravintola Kaisla Oy Ravintolapäällikkö: Kai Tukiainen Aukiolo-
ajat: ma-su 10-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 70 (+60 terassilla)
Perustettu: 2000

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 25 Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: pienten
maahtuojien oluita / specialities from small importers Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesu-
pöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  rock Oheistoimintaa: lautape-
lejä, lehtiä, kirjoja Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Labyrinthin tulo on vahvistanut Iso Roobertinkadun maineen olutmekkana
vaikka Labyrinth ei olekaan varsinainen olutravintola. Labyrinth on trendikäs
uuden ajan olutpaikka, jossa on suppeahko mutta laadukas valikoima sekä siide-
reitä, drinkkejä, viskejä ja erikoiskahveja. Ilme on tyylikkään nuorekas, värit har-
maa ja lila. Komea pitkä baaritiski. Varo kynnystä matkalla sokkeloiseen
takaosaan. Auki jo kello 10. Ks. myös Kaisla ja Kuikka.

Athough not a conventional beer bar or pub, the arrival of Labyrinth as Black Door's
new neighbour strengthens the reputation of Iso Roobertinkatu as a beer mecca. Laby-
rinth is a trendy, new kind of beer stop, with a limited but high-quality selection of beers
as well as ciders, cocktails, whiskies and speciality coffees. A young and stylish feel, col-
our scheme grey and lilac. Despite the name, not labyrinthine but zig-zag shaped. Hand-
some, wide bar counter; cafe chairs and softer seating. Watch out for the step when
heading for the rear. Kai Tukiainen also owns Kaisla and Kuikka. Open at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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Leijuva Lahna
("The Hovering Bream")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Iso Roobertinkatu 13, 00120 Helsinki/keskusta (Kävelykadulla,
jonne kävelee viisi minuuttia ydinkeskustasta. / On pedestrianized street just
five minutes walk from the heart of the city centre.) Puhelin:  (09) 608 211 Faksi:
(09) 608 211

Omistaja: Delifox Oy Ravintolapäällikkö: Jarkko Myllymäki (vaihtuu) Auki-
oloajat: ma-su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 40 (+25 terassil-
la) Perustettu: 1999

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 25 Hanaoluiden määrä:  5 Olutpainotus: Belgia
Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Uusin ja pienin Juhan Lehdon ”kalaravintoloista” (ks. Janoinen Lohi), suppeam-
pi olutvalikoima kuin muissa ”kaloissa”. Tummat panelit, myös vaaleaa puuta
käytetty. Mukava pistäytymispaikka ja streetbar. 

The newest and smallest of Juha Lehto's "fish" pubs. A smaller selection of beers, but
still including some Belgian specialities. Dark wood panelling, lighter wood used too. It
has the feel of a street bar, a place to drop by if passing, for instance on the way to the
Punavuoren Ahven.

Arviointi: oppaan oma
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Minuuttibaari
("The Minute Bar")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Helsingin rautatieasema, asemahalli, 00100 Helsinki/keskusta (In
Helsinki's central railway station.) Puhelin:  (09) 707 4933 Faksi:  (09) 707
4942 Email:  annette.pennanen@avecra.fi

Omistaja: Avecra Oy Ravintolapäällikkö: Jyrki Matilainen Aukioloajat: ma-
la 08-24, su 09-24 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 30 Perustettu:
1990, muutettiin olutpainottuneeksi 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  30-40 Hanaoluiden määrä:  5 Erikoisuuksia: usein
vaihtuvia hanaoluita / changing draught beers Olutpainotus: yleinen Olutlis-
ta:  seinällä (hanat), oluet näkyvillä (osittain) Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: savuton

Luonnehdinta / Description

Kiireinen pieni pystybaari ja keidas junanodottajalle. Hienoa, että näinkin epäto-
dennäköisessä paikassa on ymmärretty, että kiireinen matkailijakin voi haluta
olutnautinnon. Päätöksen taustalla ei liene kukaan muu, kuin asemaravintoloita
luotsaava Jyrki Matilainen, joka 90-luvun alussa nosti Hilpeän Hauen yhdeksi
kaupungin parhaaksi olutpaikaksi. Laaja sekä aika hyvin valikoitu olutvalikoima
erityisesti pubin kokoon nähden. Tila on kuin akvaario, melko ahdas ja vain seis-
omapaikkoja; valttina on baarin savuttomuus! Voit myös ladata kännykkäsi baa-
ritiskillä. Helsingin Pasilan, Tampereen ja Seinäjoen asemien alueilla on myös
samaan ketjuun kuuluvat Minuuttibaarit, joissa on vähän suppeampi olutvalikoi-
ma. Auki varhain aamulla, olutta saa vasta klo 9. 

A welcome sight when waiting for a train, this tiny standing-only bar has a fairly wide,
well-chosen range of beers, especially for its size. Heartening that such an improbable
place should stock some top class beers! The brainchild was Jyrki Matilainen, who man-
ages the bar and restaurant facilities in the station and who, in the early 90s, helped turn
Hilpeä Hauki into one of Helsinki’s top pubs. Although there are no seats and it can get
quite cramped, this aquarium-like bar has the advantage (to many) of being completely
no-smoking. If you have a mobile phone, you can recharge it at the bar. Avecra also
runs Minute Bars in the railway stations at Pasila (in Helsinki), Tampere and Seinä-
joki, each with a limited beer range. Opens early, beer can be bought from 9am.

Arviointi: oppaan oma
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Molly Malone's Irish Bar
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kaisaniemenkatu 1C, 00100 Helsinki/keskusta (Rautatieaseman lä-
hellä. / Near the central railway station.) Puhelin:  (09) 171 272 Faksi:  (09)
171 273 Veppisivut: www.mollymalones.fi Email:  Jukka.Noponen@mol-
ly.pp.fi

Omistaja: Marainvest N&K Oy Ravintolapäällikkö: Anthony Donnely Au-
kioloajat: ma-ti 10-02, ke 10-03, to 10-02, pe-la 10-03, su 12-02 Anniskelu-
oikeudet: A Asiakaspaikat: 155 (+noin 170 terasseilla) Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 13 Hanaoluiden määrä:  13 Olutpainotus: Irlanti
Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  elävää Sekalaista: terassi Oheistoimintaa:
lehtiä

Luonnehdinta / Description

Mainostaa itseään ainoaksi oikeaksi irlantilaispubiksi ja voi olla oikeassa. Iso kak-
sikerroksinen pubi pursuaa ihmisiä iltaisin. Toisessa kerroksessa joka päivä elävää
musiikkia. Alakerrassa mukavia loosheja, iso sisäpihan terassi.  Kiireestä huoli-
matta Guinness-pint on yleensä kunnossa. Pub tarjoaa myös kohtuullista valikoi-
maa muita irlantilaisia ja englantilaisia oluita. Auki ma-la jo klo 10. 

Advertises itself as the only true Irish pub and could be right. Large pub on two floors,
full to overflowing in the evenings. Live music upstairs every night. Comfortable booth
seating downstairs. Large rear courtyard seating area. Despite the pub being so busy,
Guinness is generally served correctly. Also has a reasonable selection of other Irish and
British beers. Mon-Sat opens at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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Mr Pickwick Pub - Kaivokatu
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kaivokatu 10, 00100 Helsinki/keskusta (Rautatieasemaa vastapää-
tä. / Opposite the central railway station.) Puhelin:  (09) 622 4774 Faksi:  (09)
622 4774

Omistaja: HOK Liiketoiminta Oy Ravintolapäällikkö: Niina Kiviniemi Au-
kioloajat: su-to 10-01, pe-la 10-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
noin 70 Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  7 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  rock Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Mr. Pickwick -ketjuun kuuluu kymmenkunta ravintolaa, joista tämä on ainoa,
joka tarjoaa kohtuullisen hyvän olutvalikoiman. Myös hyvä viskivalikoima. Paik-
ka on rautatieaseman vastapäätä. Suunnattu ohikulkijoille, ei suoraan oluen ys-
täville. Tunnelma arkinen, monien mielestä myös ankea ja aika kaukana oppaan
paremmista pubeista. Pubin onkin mukana lähinnä laajan olutvaikoimansa ja
keskeisen sijaintinsa takia. Auki jo klo 10. 

The Mr. Pickwick chain has a dozen or so pubs, of which this is the only one with a
reasonable selection of beers. It also has a good range of whiskies. Handily situated op-
posite the central railway station but not aimed directly at beer enthusiasts, rather at the
average drinker. Atmosphere to match, somewhat cheerless and far removed from that
of the best pubs in the Guide. It's listed here because of its beer selection and central
location. Open at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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O'Malley's Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Yrjönkatu 27, 00100 Helsinki/keskusta (Hotelli Tornin alakerrassa.
/ On the ground floor of the Hotel Torni.) Puhelin:  (09) 1311 3459 Faksi:  (09)
1311 361 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=273 Email:  asko.sahlgren@sok.fi

Omistaja: Sokos Hotels Oy Ravintolapäällikkö: Asko Salgren Aukioloajat:
ma-to 10.30-01, pe 10.30-02, la 11.30-02, su 16-24 Ovimies: iltaisin Annis-
keluoikeudet: A Asiakaspaikat: 125 (+noin 90 terassilla) Perustettu: 1981

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  6 Olutpainotus: Irlanti
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  elävää Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Kaupungin ensimmäinen irkkupubi ja varmasti myös aito sellainen. Asiakaskun-
ta on kansainvälistä, kuten tarjoilijatkin. Guinness on yleensä kunnossa ja pullo-
olutvalikoima tarjoaa makuja kaikkialta maailmasta. Kaksi eri baaria ja niiden
välillä pitkä käytävätiski, pienempi baareista on se alkuperäinen vuonna -81 pe-
rustettu. Yleensä erittäin täynnä. Sisäpihalla on kesäisin mukavan varjoisa teras-
si. Hissillä pääsee Hotelli Tornin yläkerran näköalaterassille. 

Helsinki's first Irish bar, and feels genuine. International clientele and bar staff. Guin-
ness generally served correctly; the bottled beer range is from around the world. It has
two bars, one being the larger extension and the other the small original bar from 1981,
separated by a narrow corridor. Normally very busy. Shady, walled beer garden very
pleasant. The viewing terrace of Hotel Torni can be reached by lift.

Arviointi: oppaan oma
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One Pint Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Santakatu 2, 00180 Helsinki/Ruoholahti (Lyhyt kävely Ruoholah-
den metroasemalta tai raitiovaunu 6:n pysäkilta Hotelli Seaside’n edestä. /
Short walk from Ruoholahti metro station or from the no. 6 tram stop in front of
Hotel Seaside.) Puhelin:  (09) 589 562 6101 Veppisivut: ei omaa, mutta katso
www.helsinki.net/intro.asp?companyID=7617

Omistaja: One Pint Oy/Markku Korhonen Ravintolapäällikkö: Markku
Korhonen Aukioloajat: su-to 11-01, pe-la 11-02 Anniskeluoikeudet: A Asi-
akaspaikat: 64 (+25 terassilla) Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: pienten
maahantuojien oluita / specialities from small importers Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi Oheistoimintaa: biljar-
di, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Ruoholähden lähiöpubi uusiutuu Markku Korhosen (ks. Vanha) käsissä olutra-
vintolaksi. Kodikas ja paikallinen kulmapubi uuden asuinalueen kanavan ku-
peessa. Valikoima ei ole suurensuuri, mutta sitäkin pätevämmin valittu ja
edullinen. Listalta löytyy myös yllätyksiä. Vuosittain helmikuussa järjestetään
Belgialaisten oluiden viikko yhdessä pienmaahantuoja Ultimatorin kanssa. Ra-
vintolapäällikkönä ja omistajana Suomen olutkulttuurin monivuotinen edelläkä-
vijä, Helsinki Beer Festivaalin järjestäjä ja entinen Vanhan ravintolapäällikkö
vuoteen 1997. Vanhalla oli tähän aikaan ehkä maan laajin olutvalikoima, myös
real ale tuli Helsingissä ensimmäisenä Vanhan valikoimiin; Pintin real ale-pump-
pu on edelleen työn alla. 

Markku Korhonen, an experienced hand on the Helsinki beer and pubs scene, has
turned this street-corner local in Ruoholahti into a very commendable beer bar. One
Pint is a cosy pub popular with locals and located by the canal in this new waterfront
housing area. The range of beers is not huge, but it's well chosen and the prices are kept
down. The list also includes some surprises. Annual Belgian beer week held in February
in conjunction with small importer Ultimator. Korhonen has a string of pioneering
achievements to his name, including, while manager at Vanha (until 1997), stocking
perhaps the largest selection of beers in Finland, the country's first imported British real
ale, Palvasalmi real ale and Belgian specialities not seen before; and he is organiser of
the Helsinki Beer Festival. He also has plans to introduce real ale here.

Arviointi: oppaan oma
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Ravintola Perho
("The Butterfly")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki/Töölö (Raitiovaunu 8 oven
eteen tai 5 minuutin kävely Kampin metroasemalta. / Tram no. 8 stops outsi-
de; alternatively, a five-minute walk from Kamppi metro station.) Puhelin:  (09)
5807 8600 Faksi:  (09) 496 648 Veppisivut: www.perho.fi Email:  hovi.mes-
tari@perho.fi

Omistaja: Haaga Instituutti-säätiö Ravintolapäällikkö: Pekka Selenius Auki-
oloajat: ma-pe 11-24, la 12-24, su 13-20 (suljettu su 4.6-13.8) Anniskeluoi-
keudet: A Asiakaspaikat: 60 (+60 ruokaravintolan puolella, +80 terassilla)
Perustettu: 1957, panimotoiminta aloitettiin 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 16 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery Oman panimon oluet: Perhon Rohkea ("Brave"), Kesä-
olut ("Summer Beer"), Kevätolut ("Spring Beer"), Jouluolut ("Christmas Beer")
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu Muuta: olu illa omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi, kabinetti varatta-
vissa Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Ravintolakoulu Perhon ravintola, jonka baarista löytyy Perhon pienpanimon
kausittain vaihtuvia oluita hanasta ja muutamia pullo-oluita. Panimolaitteet ei-
vät ole näkyvissä. Ruoka on yleensä hyvää ja kohtuullisesti hinnoiteltua (keittiö
suljetaan ma-pe klo 23, la-su klo 20). Aloittelevien ravintolakoululaisten tarjo-
ama palvelu on ehkä joskus onnahtelevaa, mutta sitäkin sympaattisempaa. Olut-
lista nettisivuilta. Paikan nimi oli aikaisemmin Ravintola Mechelin.
Vuodenvaihteen 2000 yli kestäneen remontin jälkeen Perho avattiin maaliskuun
alussa. 

Bar and restaurant of the Helsinki Culinary School. The bar stocks the seasonally
changing draught beers of the Perho microbrewery and a small selection of other beers.
The brewing vessels are not on view. The meals served are generally very good and mod-
erately priced (served until 11pm Mon-Fri, 8pm Sat-Sun). The staff are students of the
School, and so the service may falter a little at times. Beer list on web site. Formerly
named Mechelin, the bar was reopened in March 2000 as Perho, following refurbish-
ment since the end of the year.

Arviointi: oppaan oma
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Punavuoren Ahven
("The Punavuori Perch")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Punavuorenkatu 12, 00150 Helsinki/Punavuori (Bussi 14 oven
eteen tai parin minuutin kävely Iso Roobertinkadulta tai 3T raitovaunulta.
/ Bus 14 stops outside; or a couple of minutes walk from the pedestrianized street
Iso Roobertinkatu or from the no. 3T tram stop at end of Fredrikinkatu.) Puhelin:
(09) 4780 3350 Faksi:  (09) 4780 3351 Veppisivut: ei omaa, mutta katso
www.hyvat-olutravintolat.fi/ahven

Omistaja: Delifox Oy Ravintolapäällikkö: Jarkko Myllymäki Aukioloajat:
ma-su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 130 (+noin 10 terassilla)
Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 90 Hanaoluiden määrä:  15 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kausiolut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus: Bel-
gia Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  ei Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Remontti muutti Punavuoren tunnetun kansankuppilan, Kannun, oluenystävän
keitaaksi. Tämän erittäin viihtyisän ”kalaravintolan” (ks. Janoinen Lohi) tila on
avoin, valoisa ja muistuttaa etäisesti belgialaisia ”grand café” -tyylisiä kahviloita.
Kattokruunut, isot ikkunat, puulattia, kellertävä sävy, kynttilät pöydillä. Olutva-
likoima ja henkilökunta ovat yhtä korkeatasoisia kuin muissakin ”kaloissa”. Tis-
kin vierestä pääsee erikseen varattavaan parinkymmenen hengen kabinettiin.
Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

In 1996, Juha Lehto's refurbishment of the former Kannu, a popular local boozer, pro-
duced a wonderful oasis of beers in the Punavuori district, not far from the city centre.
This "fish" pub (see Janoinen Lohi) is especially attractive, with an open and light bar,
and in the style of a Belgian 'grand café'; chandeliers, large windows, wooden floor-
boards, yellow-tinted walls, candle-lit tables. Beer selection and bar staff of the same
high standard as in the other "fish" pubs. To the right of the bar is a separate room that
can be reserved (holds 20). Member of the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma

spo.frm  Page 57  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



58 Good Pub Guide to Finland 2000

Ravintola Roll In
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki/Etelä Haaga (Parhaiten paikal-
le pääsee 400-alkuisilla busseilla, pois heti radan alitettuasi. Bussi 63 ajaa ra-
vintolan edestä. Matka kestää noin  20 min. Helsingin keskustasta. / Easiest
way from city centre is by buses numbered in the 400 series, getting off immediately
after passing under the railway bridge; alternatively, bus 63 stops outside; journey
takes 20 minutes from the city centre.) Puhelin:  (09) 5807 8198 Faksi:  (09)
5807 8386 Veppisivut: http://www.hotellihaaga.com/ravintolat_rollin.html

Omistaja: Haaga Insituutti-säätiö Ravintolapäällikkö: Leena Larmio Auki-
oloajat: ma-to 10.30-01, pe 10.30-02, la 12-02, su 12-24 Anniskeluoikeudet:
A Asiakaspaikat: 200 (+noin 100 terassilla ja Muratti-pubissa) Perustettu:
1995 (panimo)

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 10 Hanaoluiden määrä:  5 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery (Ravintolapanimo Haaga) Oman panimon oluet: Haa-
gan Stydi, vaihtuu kausittain / Haagan Stydi ("Strong", a porter), takes turns
with other seasonal beers Olutpainotus: yleinen Olutlista:  ei, oluet osittain
näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi Oheis-
toimintaa: biljardi, lautapelejä

Luonnehdinta / Description

Hotelli Haagan yhteydessä oleva ravintola, joka tarjoaa pizzaa, pastaa ja pihviä,
mutta mikä tärkeintä oman pienpanimon (Ravintolapanimo Haagan) olutta sekä
muutamia ulkomaalaisia pullo-oluita. 120 litran pienpanimolaitteet ovat näky-
vissä tiskin takana. Ravintolatila on iso ja moderni (jenkkidiner -tyyliin), kesäisin
ravintolan takana on mukava terassi. Samassa rakennuksessa myös pieni lähiö-
pub Muratti, jolla on omat aukioloajat. Pelihuone erikseen. 

Situated next door to Hotel Haaga, the Roll In serves its own house beer brewed by the
Ravintolapanimo Haaga microbrewery, with a capacity of just 120 litres and on view
behind the bar. There is also a small selection of imported bottled beers. The pub has a
large and modern interior, in the American diner style, and serves pizzas, pasta and
steaks. At the rear is an attractive summer beer garden. Separate games room. Adjoin-
ing the pub is a small local bar, Muratti ("Ivy"), which has its own opening times.

Arviointi: oppaan oma
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St. Urho's Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Museokatu 10, 00100 Helsinki/keskusta (Eduskuntatalon ja Kansallis-
museon välissä. / Between the Finnish Parliament and the National Museum.) Puhe-
lin:  (09) 440 815 Faksi:  (09) 499 171 Veppisivut: www.botta.fi Email:
esa@botta.fi

Omistaja: Oy Botta Ab Ravintolapäällikkö: Esa Mustonen Aukioloajat: su-to
15-01, pe-la 15-03 Ikäraja: 20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 90 Pe-
rustettu: 1973, olutravintolaksi 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 80 Hanaoluiden määrä:  14 Erikoisuuksia: 1-2
vaihtuvaa real alea, sahti, suomalainen pienpanimo-olut hanassa, vaihtuva kuu-
kauden olut hanassa, pienten maahantuojien oluita / 1-2 regularly changing real
ales, sahti, one Finnish microbrewery draught beer, specialities from small importers,
one monthly changing draught beer Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu, sei-
nällä (osittain), oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki: ei Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

"Urkki" on vanha helsinkiläisravintola, joka koki melkoisen muutoksen 1995,
kun keskiolutbaari uusittiin siistiksi brittipubiksi. Nyt se on Esa Mustosen johdol-
la yksi parhaista olutravintoloista, jossa on varsin laaja valikoima ja ammattitai-
toinen henkilökunta. Joka maaliskuinen sahtiviikko tuo kaupunkilaisille
ainutlaatuisen tilaisuuden maistaa lähes kaikki Suomesta saatavat kaupalliset
sahdit. Brittiläinen elävä real ale on ollut saatavana vuodesta 1998. Olutlista on
piilotettu ruokalistan yhteyteen, mutta se löytyy myös nettisivulta. Saatavana an-
noksia samassa rakennuksessa toimivan Ostrobotnia-ravintolan keittiöstä koko
aukioloajan. Paikka voi olla erittäin täynnä myöhään viikonloppuisin. Auki vasta
klo 15. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

A popular local since 1973, Urho's was transformed in 1995 into an attractively de-
signed bar with features of a British pub. With Esa Mustonen at the helm, it is now one
of the leading beer specialists in the country, with a very extensive selection of beers and
very capable staff. Its annual Sahti Week, held around March, gives the chance to taste
almost all the commercial sahtis available in Finland. British real ale has been served on
handpump since 1998. The beer list is submerged within the menu. Hot and cold meals
served throughout, the kitchen being shared with the next-door Ostrobothnia restau-
rant. Can get very full late in the evening on Fri and Sat. Beer list on web site. Member
of the Leading Beer Bars Association. Not open until 3pm.

Arviointi: oppaan oma
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Suomenlinnan Panimo
("The Suomenlinna Brewery")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Suomenlinna C1 (rantakasarmi), 00190 Helsinki (HKL-lautta py-
sähtyy panimon eteen. / A regular ferry service goes to the island, stopping in
front of the brewery.) Puhelin:  (09) 228 5030 Faksi:  (09) 228 50320 Veppi-
sivu: www.panimo.com Email:  myynti@panimo.com

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Tarja Tervo Aukioloajat: ma-su
10-01 (talvella kannattaa ensin soittaa) Anniskeluoikeudet: A Asiakaspai-
kat: 100 (+25 kabinetissa, +120 terassilla) Perustettu: 1997 jolloin myös
aloitettiin panimotoiminta

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 6 Hanaoluiden määrä:  4 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery Oman panimon oluet: Loisto ("Splendour"), ja ajoittain
Helsinki Portteri tai Juhla (and occasionally "Helsinki Porter" or "Festival")
Olutpainotus: Suomi Olutlista:  painettu Muuta: pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, olutruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi,
kabinetti varattavissa

Luonnehdinta / Description

Lauttalaiturin vieressä historiallisessa vaaleanpunaisessa rantakasarmissa sijaitse-
va panimoravintola. Suomenlinna juhli vuonna 1998 250-vuotista historiaansa.
Ravintola tarjoaa oman panimon oluiden lisäksi pienen valikoiman muita oluita.
Ravintolan ruokalista on monipuolinen, vaihdellen silakoista ja makkarapannus-
ta kulinaarisiin tutkielmiin. Panimolaitteet näkyvissä erikseen pitkällä käytäväl-
lä, joka johtaa upealle aidatulle pihaterassille. 

A brewery and pub located in the pink, single-storey barracks building forming part of
the historic island fortress of Suomenlinna (celebrated its 250th anniversary in 1998).
Located right next to where the ferry pulls in. Features its own brews on draught but
has just a handful of other beers. Restaurant menu is diverse, from baltic herring and
fried sausage to culinary masterpieces. Brewery can be viewed from the long corridor
that leads out to the attractive walled patio serving as a beer garden.

Arviointi: oppaan oma
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Vanha Beercafe
("The Old Student House Beer Cafe")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki/keskusta (Beercafe on Kaivopihan
puolella. / The Beer Cafe is on the Kaivopiha side (the left-hand side) of the building.)
Puhelin:  (09) 13114 368 Faksi:  (09) 13114 236 Veppisivut: www.vanha.fi
Email:  Janne.Lehtinen@vanha.fi

Omistaja: Oy Gaudeamus Ab Ravintolapäällikkö: Jukka Väänänen, Jari Mellin
Aukioloajat: ma-pe 10-02, la 10-04, su 10-24 Ovimies: klo 18 Narikkamaksu:
7 mk Ikäraja:  la, 22 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 100 (+40
terassilla) Perustettu: 1870, olutravintola 1995, viimeinen remontti 1998.

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä: 60-70 Hanaoluiden määrä: 14 Erikoisuuksia: Con Do-
mus Pils hanassa talon oluena, vaihtuva kuukauden olut hanassa, pienten maa-
hantuojien oluita / draught Con Domus Pils, specialities from small importers, one
monthly changing draught beer Olutpainotus: yleinen Olutlista: painettu, erityi-
sen hyvä, seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka: pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää (salissa) Sekalais-
ta: terassi, kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Ravintolatoiminta alkoi Vanhalla Yliopilastalolla 1870, sittemmin tilaa on muo-
kattu uuteen uskoon useasti, viimeksi 1998. Suunniteltu muodikkaaksi trendi-
kahvilaksi. Näyttävän ruostumattoman tiskin takaa löytyy osaava henkilökunta.
Yläkerrassa on useita kabinetteja ja terassit talon molemmin puolin. Vanhan sa-
lissa on usein klubeja, jolloin meteli kahvilan puolella on sanoinkuvaamaton. Nä-
kemisen arvoisen juhlasalin toisella puolella on drinkkibaari, josta pääsee
aurinkoiselle terassille. Historiallisella rakenuksella oli merkittävä rooli Suomen
olutkulttuurissa aina vuoteen 1997, kun Markku Korhonen vielä luotsasi kunni-
anhimoisesti olutravintolaa (ks. One Pint). Olutlista nettisivuilta. Hyvät Olutra-
vintolat -yhdistyksen jäsen. Auki joka päivä klo 10. Narikkamaksu iltaisin!

The Old Student House has had a bar or one sort or another since 1870 (excluding the
Prohibition years), and many facelifts have been carried out, the last in 1998. Now in
a fashionable cafe style, complete with stainless steel bar. Several function/meeting
rooms upstairs, outdoor seating area by Kaivopiha and a sunny terrace above the
Suomalainen bookshop on the other side. The building also houses a concert hall, often
with 'club' nights, so can get unbearably noisy. On other side of the hall is a cocktail bar
with access in summer to the terrace. This historic building has played a major role in
the Finnish beer renaissance (under Markku Korhonen, see One Pint Pub). Beer list
on web site. Member of the Leading Beer Bars Association. Opens at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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Vastarannan Kiiski
("The Fish that Swims against the Stream")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Runeberginkatu 26, 00100 Helsinki/Töölö (Ohi kulkevat esim. bus-
sit 14, 18 ja raitiovauna 3. / Buses 14 and 18 and tram no. 3 all stop close by.)
Puhelin:  (09) 492 610 Faksi:  (09) 492 618 Veppisivut: ei omaa, mutta katso
www.hyvat-olutravintolat.fi/kiiski

Omistaja: Delifox Oy Ravintolapäällikkö: Samu Wikström Aukioloajat: ma-
su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 83 (+10 terassilla) Perustet-
tu: 1998 (tälle paikalle, alkuperäinen 1992)

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 75 Hanaoluiden määrä:  13 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpaino-
tus: Belgia Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  ei Sekalaista: terassi Oheistoimintaa: lautape-
lejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Tennispalatsista evakkoon joutunut Kiiski on saanut kodin Runeberginkadulla.
Tämä ”kala” (ks. Janoinen Lohi) yhdistää vanhan Kiisken festareita nähneen si-
sustuksen ja ”ahvenmaisen” grand cafén. Puulattia, L-muotoinen baaritiski, kel-
taiset seinät, ilmava ja valoisa, kynttilät pöydillä. Asiantunteva henkilökunta.
Pubi jatkaa Juha Lehdon linjaa tarjoten tulevaisuudessa myös olutruokaa. Hyvät
Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

Another of Juha Lehto's celebrated "fish" pubs (see Janoinen Lohi). The original Vas-
tarannan Kiiski was established in 1992 in the Tennis Palace building by the bus sta-
tion, but had to move out when the building was turned into a multiscreen cinema
complex. A new home was found here in Töölö, not far from the city centre. The pub
combines elements of the original decor (which also did duty temporarily as bar fittings
at the Helsinki Beer Festival) with the 'grand café' style of the Punavuoren Ahven:
wooden floor, L-shaped bar, yellow walls, light and airy, candle-lit tables. It intends to
expand its range of food. Knowledgeable bar staff. Member of the Leading Beer Bars
Association.

Arviointi: oppaan oma
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William K - Annankatu
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Annankatu 3, 00120 Helsinki/Keskusta (Iso Roobertinkadun kävelyka-
dun poikkikadulla. / Just a few metres off the Iso Roobertinkatu pedestrianized street,
on an adjoining street.) Puhelin:  (09) 680 2562 Faksi:  (09) 641 446 Veppisivut:
ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?companyID=242 Email:  wil-
liamk.annankatu@elannonravintolat.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Pekka Kokko Auki-
oloajat: su-to 15-01, pe-la 15-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 117
Perustettu: 1991

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  60-70 Hanaoluiden määrä:  10 Erikoisuuksia: William
K -ravintoloiden kuukauden hanaolut (ajoittain suomalaisen pienpanimon
olut) / William K beer of the month (occasionally from a Finnish microbrewery)
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: tilat varat-
tavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Elanto aloitti William K -ketjunsa Hyvinkäältä, hiukan myöhemmin perustettiin
myös Helsinkiin ensimmäinen erikoisolutravintola Mannerheimintielle. William
K:t noudattavat paljolti samaa kaavaa; sisustus on jotain belgialais-hollantilais-
brittiläistä sekoitusta, paljon tummaa puuta, matot odottamattomasti pöydillä ja
ammattitaitoinen henkilökunta. Pubin olutvalikoima on kattava, joskin hiukan
kallis. Olutlistaa piristää mainio mallasviskivalikoima. Olutvuoden mittaan tee-
maviikkoja. Erittäin viihtyisä iso takahuone, joka on varattavissa. Takahuoneen
hyllyistä löytyy runsaasti juoma- ja sikariaiheista lukemista. Olutlista nettisivulta.
Auki vasta klo 15. 

The prototype for Elanto's William K chain was Viljami in Hyvinkää, after which the
first William K was established in Helsinki, on Mannerheimintie. The chain was then
expanded further to Annankatu, Fleminginkatu and then Tennispalatsi. The William
K's all use the same tried and tested formula: the interior is a mix of Beglian, Dutch and
British influences; dark wood panelling abounds; the wooden tables each have a carpet-
like fabric tablecloth apparently in the Dutch style; candle-lit in the evenings; and the
staff are highly professional. The beer range is comprehensive, if a touch pricey. This
pub also has an excellent range of whiskies. Occasional theme weeks brighten up the
beer calendar yet further. The back room, which can be reserved, is pleasant, relaxing
and very large, and equipped with plenty for the beer fan to read. Beer list on web. Not
open until 3pm.

Arviointi: oppaan oma
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William K - Fleminginkatu
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Fleminginkatu 6, 00530 Helsinki/Kallio (Lähellä Kallion kirjastoa,
pääsee esim. raitiovaunulla 1 ja 3 tai bussilla 17. / Near Kallio Library, reached
by e.g. tram no. 1 or 3, or bus 17.) Puhelin:  (09) 821 816 Faksi:  (09) 821 134
Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?compa-
nyID=7554 Email:  williamk.fleminginkatu@elannonravintolat.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Olli Vartiainen Auki-
oloajat: su-to 15-01, pe-la 15-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 70
(+14 terassilla) Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 60 Hanaoluiden määrä:  10 Erikoisuuksia: Wil-
liam K -ravintoloiden kuukauden hanaolut (ajoittain suomalaisen pienpani-
mon olut), yksi vaihtuva real ale / William K beer of the month (occasionally
from a Finnish microbrewery), one changing real ale Olutpainotus: yleinen
Olutlista: painettu, erityisen hyvä, hanaoluet seinällä Muuta: oluilla omat la-
sit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Elannon William K -ketjun tervetullut oluthuone tähän osaan Helsinkiä. Paikka
muistuttaa muiden ketjun ravintoloiden tapaan belgialaistyylistä bruin caféta ja
on muutenkin tyylin mukaisesti varustettu. Pitkän baaritiskin takana on odote-
tusti kattava pullo-olut valikoima ja valttina huhtikuusta 1999 lähtien brittiläistä
elävää real alea. Olutlista nettisivulta. Auki vasta klo 15. 

A recent addition to Elanto's William K chain, and a welcome haven in this area of Ka-
llio north of Hakaniemi market square. Fitted out in the comfortable and familiar style
of the other William K's and reminiscent of a Belgian-style 'brune café'. Comprehensive
selection of bottled beers, as you would expect here. Currently the only William K serv-
ing imported British real ale (since April 1999). Beer list on web. Not open until 3pm.

Arviointi: oppaan oma
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William K - Mannerheimintie
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mannerheimintie 72, 00250 Helsinki/Töölö (Paikalle pääsee hel-
poimmin esimerkiksi raitiovaunulla 4 ja 10. / Easily reached, e.g. by tram no.
4 or 10.) Puhelin:  (09) 409 484 Faksi:  (09) 406 645 Veppisivut: ei omaa,
mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?companyID=243 Email:  wil-
liamk.mannerheimintie@elannonravintolat.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Tiina Hietala Auki-
oloajat: su-to 15-01, pe-la 15-02 Ikäraja: 20 v. Anniskeluoikeudet: A Asia-
kaspaikat: 88 (+32 terassilla) Perustettu: 1991

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 55 Hanaoluiden määrä:  10 Erikoisuuksia: Wil-
liam K -ravintoloiden kuukauden hanaolut (ajoittain suomalaisen pienpani-
mon olut) / William K beer of the month (occasionally from a Finnish
microbrewery) Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä, olu-
et näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Se ensimmäinen William K. Helsingissä (ks. Hyvinkään Viljami). Sisustuksel-
taan samanlainen kuin muut William K:t eli kynttilät ja matot pöydillä, tummat
puupanelit. Mukavan isot ikkunat, joisa värikkäät lasimaalaukset ja pitkä baari-
tiski. Varsin suosittu ravintola (ähkyssä läheisen jäähallin peli-iltoina), jossa on
vuosien varrella ollut ajoittain suomalaisten pienpanimoiden oluita ja teemaviik-
koja. Runsas mallasviskivalikoima. Olutlista nettisivulta. Auki vasta klo 15. 

The first William K in Helsinki (but see Viljami, Hyvinkää). Interior decor similar to
the other William K's, with candles and thick fabric tablecloths and dark wood panel-
ling. It has a long bar and large windows, in which hang coloured glass panels. Very
popular pub (but almost bursting after match nights at the nearby ice hockey stadium).
Features a wide range of bottled and draught beers, and for many years has had the oc-
casional Finnish microbrewery product. Also theme weeks. Wide selection of whiskies.
Beer list on web. Not open until 3pm.

Arviointi: oppaan oma
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William K - Tennispalatsi
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Fredrikinkatu 65, 00100 Helsinki/keskusta (Linja-autoaseman vie-
reisessä Tennispalatsissa. / In the Tennis Palace building beside the bus station.)
Puhelin:  (09) 693 1427 Faksi:  (09) 693 1015 Veppisivut: ei omaa, mutta
katso www.helsinki.net/intro.asp?companyID=7555 Email:  williamk.fredri-
kinkatu@elannonravintolat.fi

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Petri Uola Aukiolo-
ajat: su-to 14-01, pe-la 12-02 Ikäraja: su-to 20 v., pe-la 22 v. Anniskeluoi-
keudet: A Asiakaspaikat: 97 (+noin 30 terassilla) Perustettu: 1999

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: William
K -ravintoloiden kuukauden hanaolut (ajoittain suomalaisen pienpanimon
olut) / William K beer of the month (occasionally from a Finnish microbrewery)
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Uusin William K. Oluthuone. Sisustukseltaan samanlainen kuin muut William
K:t eli kynttilät ja matot pöydillä, tummapuupanelit mutta kiireisen sijainnin
(Finnkinon elokuvakeskus) takia täältä puuttuu muiden tunnelmallisuus. Olut-
lista ei ole yhtä laaja, mutta hyvin valikoitu. Mukavaa, kun tallainen olutpaikka
löytyy pikaruokapaikkojen seasta. Naapurina on 1999 avattu Siideribaari Manna
(myös Elannon omistama, ma-to 16-24, pe-la 16-01), jossa 6 siiderihanaa ja noin
30 pullosiideriä. Olutlista nettisivulta. 

The latest of the William K's. Interior furnishings similar to the others, including the fa-
miliar candle-lit, fabric-covered tables and dark wood panelling, but due to its very busy
location (Finnkino multiscreen cinema complex) this lacks the atmosphere of the others.
Its beer list is not as extensive, but the beers are well chosen. Nice that such a bar can
be found in the midst of the fast food outlets of the Tennis Palace. Beer list on web. Its
neighbour is the Manna Cider Bar (also owned by Elanto, Mon-Thu 16-24, Fri-Sat
16-01), opened in 1999, with 6 draught ciders and about 30 bottled ciders.

Arviointi: oppaan oma
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Zetor
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Mannerheimintie 3-5, 00100 Helsinki/keskusta (Kaivopihalla Van-
han Ylioppilastalon takana. / Bordering the Kaivopiha pedestrian area behind
the Old Student House.) Puhelin:  (09) 666 966 Faksi:  (09) 624 781

Omistaja: Elannon Ravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Sakari Ellilä Aukiolo-
ajat: ti-to 15-03, pe 15-04, la 13-04, su-ma 15-01 Ovimies: klo 21 Narikka-
maksu: 7 mk Ikäraja: 22 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 450
Perustettu: 1991

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 4 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: sahti,
suomalaisen pienpanimon oluita / sahti, draught beers from Finnish microbre-
weries Olutpainotus: Suomi Olutlista:  painettu (omassa lehdessä)

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  rock Sekalaista: kabinetti varattavissa

Luonnehdinta / Description

Zetor on tsekkiläinen traktorimerkki. Junttityyliin sisustettu, iltojen menomesta
Helsingin sydämessä. Sisustus on ankea ja paikalla on mahdontonta viihtyä muu-
ten kuin hyvässä seurassa tai humalassa. Iso ja hämärä, myös sivuhuoneita, oma-
peräisesti sisustettu maaseudun rekvisiitalla esim. traktoreita, maitotonkkia, jne.
Pitkistä viikonlopun jonoista huolimatta sen yhden käynnin arvoinen, mutta
huomioi että iltaisin peritään narikkamaksu. Niin, miksi Zetor on listattu näillä
sivuilla? Se on yksi harvoja paikkoja missä tarjoillaan hyväkuntoista sahtia. Myös
muiden pienpanimoiden olutta. Keittiö auki klo 15-24. Auki vasta klo 15 paitsi
lauantaisin. 

Zetor is the name of a Czech tractor manufacturer, and the interior of the pub is coun-
try-bumpkin style to suit. This is a large pub right in the city centre and popular in the
late evening/early morning. The decor is uninspiring, and it's difficult to enjoy the place
unless you are in good company or drunk. There are various side rooms; the lighting is
low; and it is decorated idiosyncratically throughout with countryside clutter, including
milk churns and even tractors (!). Despite the long queues at weekends it is worth one
visit at least. The reason it's listed here is that it is one of the few places serving good
sahti and also has other microbrewery beers. Meals are served 3pm-midnight. Not open
until 3pm, except Sat.

Arviointi: oppaan oma
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Maatilaravintola Hollolan Hirvi
("The Hollola Elk")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Aikkalantie 37, 15880 Hollola (Lahdesta länteen. Käänny Tampe-
reentieltä (12) Riihimäentielle (54), aja 950 m, käänny oikealle Aikkalan-
tielle, aja 250 m, käänny oikealle, olet parkkipaikalla. / West of Lahti, turn off
the Tampere road (no. 12) towards Riihimäki (no. 54), continue 950 m, turn
right onto Aikkalantie, continue 250 m and turn right to park.) Puhelin:  (03)
780 0552, 040 505 3357 Veppisivut: (tulossa) Email:  ilkka.sipila@pp.ph-
net.fi

Omistaja: Ilkka Sipilä Ravintolapäällikkö: Ilkka Sipilä Aukioloajat: tilausra-
vintola ryhmille Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 130 (+130 terassilla,
+300 pihalla, +180 kesäparvella, +30 kesäkabinetissa) Perustettu: 1999

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  5-10 Hanaoluiden määrä:  1-3 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery Oman panimon oluet: Hollolan Hirvi -sahti (tulossa 2-3
olutta ja kausituotteet) / ”Hollola Elk” sahti (2-3 beers and seasonal products
also planned) Olutpainotus: Suomi, yleinen Olutlista:  painettu Muuta: oluil-
la omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, olutruokaa (tilauksesta) Musiikki:  elävää (tilauksesta)
Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa (kesällä)

Luonnehdinta / Description

Tilausravintola mallasohran viljelyyn erikoistuneella maatilalla. Ravintola sanee-
rattu 100 vuotta vanhaan graniittiseinäiseen entiseen navettaan. Oma pienpani-
mo, jossa käytetään omasta ohrasta tehtyä mallasta, oman kaivon vettä ja itse
kasvatettua humala. Mukava paikka erilaisille juhlille. Myös teemajuhlat: porsas-
juhlat, oktoberfest, grillijuhlat (sisällä puutiiligrilli), latotanssit ym. Hirviruuat
erikoisuutena. 

Brewery with pub open by appointment only. Situated on a farm which grows barley for
malting. The pub is in a refurbished cowshed, 100 years old and built of granite. The
brewery uses malt from the farm's own barley, the farm's own well water and its own
hops. Ideal place for special celebrations. Can hold various events, e.g. hog roasts, Okto-
berfest, barbecues, barn dances. Elk dishes a speciality.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Cafe Medicin Man
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Uudenmaankatu 1, 05800 Hyvinkää (Rautatieaseman vieressä. / By
the railway station.) Puhelin:  (019) 414 699 Faksi:  (019) 414 692 Veppisivut:
www.medicinman.fi Email:  katri_karvonen@yahoo.com

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Katri Karvonen Aukioloajat: ma-
pe 10-02, la-su 11-03 Ovimies:  pe-la, klo 20 Ikäraja:  23 v. (alakerta) Annis-
keluoikeudet: A Asiakaspaikat: 192 (95 ylhäällä, 97 kellarissa, +25 terassil-
la) Perustettu: 1994 (yläkerran cafe), 1996 (alakerran kellariravintola)

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 35 (yläkerrassa paljon vähemmän) Hanaoluiden
määrä:  9 Erikoisuuksia: vaihtuva kausiolut yhdessä hanassa / one periodically
changing draught beer Olutpainotus: Britannia Olutlista:  painettu, oluet nä-
kyvillä Muuta: pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  rock Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Yläkerta on vähän nuhruinen tusinakapakka. Alakerta oikein viihtyisä ja tunnel-
mallinen, ja siellä on isompi olutvalikoima. Alakerrassa Kalevala-aihe, myös ruo-
kalistalla (keittiö suljetaan klo 22). Oluet kohtuuhintaisia, lista löytyy
nettisivuilta. Hyvä viskivalikoima. Auki ma-pe jo klo 10. Kätevästi rautatiease-
man vieressä. 

The ground floor level is nothing special, rather worn-looking. By contrast, the down-
stairs cellar is very appealing with a welcoming atmosphere and a larger selection of
beers. The cellar's decor and menu (meals served until 10pm) have a Finnish folkloric
(Kaleva) theme. The beers are reasonably priced; beer list on web site. Varied selection
of whiskies. And, yes, the pub really does spell medicine without the final 'e'! Mon-Fri
open at 10am. Convenient for train station.

Arviointi: oppaan oma
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Oluthuone Viljami
("William")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Jokelankatu 3, 05800 Hyvinkää (Rautatieaseman puolella siltaa, ly-
hyen kävelymatkan päässä. / On the same side of the bridge as the railway sta-
tion and only a short walk away.) Puhelin:  (019) 452 700 Faksi:  (019) 452 700 

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Anssi Valaja, Mika Tenhunen Au-
kioloajat: ma-to 10-01, pe-la 10-03, su 10-22 Anniskeluoikeudet: A Asia-
kaspaikat: 60 (+120 terassilla) Perustettu: 1990

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  11 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Musiikki:  taustalla, rock Sekalaista: terassi Oheistoimintaa: lautapelejä, leh-
tiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Ensimmäinen ja alkuperäinen William K. ennen kuin Elanto luopui pubista.
Moni William K -oluthuoneiden sisustuspiirre on helposti tunnistettavissa. Tun-
tuukin aidosti ”vanhalta” olutravintolalta ja on oikein viihtyisä, oluita kaikkiin
makuihin. Ruokaravintola Helene on samassa talossa, terassi on yhteinen. Auki
jo klo 10. 

The prototype for the Elanto-owned William K chain. Elanto pulled out, but many fea-
tures now developed at the William K pubs in Helsinki can still be seen here. Has the
feel of an 'old' pub and is very congenial. Stocks a range of beers to suit all tastes. Shares
a large outdoor seating area with the neighbouring restaurant Helene. Opens at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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Olutravintola Birger
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Raatihuoneenkatu 5, 13100 Hämeenlinna (Kahden korttelin pääs-
sä kauppatorilta. Hämeenlinnaan pääsee helposti linja-autolla ja junalla. /
Two blocks from the town square. Hämeenlinna can be easily reached by bus or
train.) Puhelin:  (03) 570 9777 Faksi:  (03) 570 9707 Veppisivut: ei omaa,
mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/birger Email:  mika.partanen@bir-
ger.inet.fi

Omistaja: Mika Partanen Ravintolapäällikkö: Mika Partanen Aukioloajat:
su-ti 16-24, ke-to 16-01, pe-la 16-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
70 Perustettu: 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 100 Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: pien-
ten maahantuojien oluita, vaihtuva kuukauden olut hanassa / Specialities
from small importers, one monthly changing draught beer Olutpainotus: Belgia,
Britannia Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat
lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Oheistoimintaa: lau-
tapelejä

Luonnehdinta / Description

Entinen Viini- ja Oluthuone Birger, jonka panimotoiminta lopetettiin omistajan
vaihtuessa vuonna 1999. Viihtyisä pieni pubi, jolla on laaja olutvalikoima. Omis-
taja kuvailee Birgeriä keskieurooppalaisen olutbaarin ja väliamerikkalaisen kah-
vilan sekoitukseksi! Pubiruokaa saa melkein koko aukioloajan, fonduen voi tilata
etukäteen. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. Auki vasta klo 16. 

Formerly the brew pub Birger Wine and Beer Bar; brewing ceased when it changed
hands in 1999. Pleasant little pub with a wide range of beers. Owner describes it as a
cross between a Central European bar and a Central American coffee house!! Pub food
available at most hours, fondue can be ordered in advance. Member of the Leading Beer
Bars Association. Not open until 4pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Pub Palaveri
("The Meeting House")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Siltakatu 4, 80100 Joensuu (Torin laidassa, Hotelli Atriumin raken-
nuksessa. Joensuuhun pääsee helposti sekä junalla että linja-autolla. / On the
edge of the town square, in the Hotel Atrium building. Joensuu can be easily reach-
ed by bus or train.) Puhelin:  (013) 126 911 Faksi:  (013) 226 969 Veppisivut:
ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/palaveri

Omistaja: Leo Saarikorpi Ravintolapäällikkö: Henrik Saarikorpi Aukiolo-
ajat: ma-ti 16-01, ke 16-02, to 16-01, pe-la 16-02, su 16-24 Ovimies:  ke-la,
klo 21 Ikäraja:  ke-la 20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 170 (1. krs
50, 2. krs 120, +10 terassilla) Perustettu: 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 75 Hanaoluiden määrä:  30 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa, yksi suomalaisen pienpanimon olut hanassa /
one monthly changing draught beer, one Finnish microbrewery draught beer)
Olutpainotus: Belgia, Irlanti Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta:
oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa, naposteltavaa, olutruokaa Musiikki:  taustal-
la Sekalaista: terassi Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Aivan keskustassa Hotelli Atriumin kivijalassa oleva viihtyisä kaksikerroksinen
olutravintola, jonka yläkerrasta on näkymä Pieliselle. Pullo-olutvalikoima pai-
nottuu Belgian suunnalle. Suomen laajin hanarivistö (30!), myös yksi suomalai-
sen pienpanimon olut hanasta. Nälkäisille valikoima ravintolaruuasta
naposteltavaan. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. Auki vasta klo 16. 

Welcoming pub on two floors, situated in the heart of town underneath the Hotel Atri-
um. View of the river Pielisjoki from the upper floor. Belgium features prominently in
the bottled beer selection. Palaveri holds the Finnish record for the number of different
draught beers, a whopping 30! One of these is usually from a Finnish microbrewery.
Food ranges from hot and cold meals to snacks. Member of the Leading Beer Bars As-
sociation. Not open until 4pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Hemingway Jazz Bar
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 32, 40100 Jyväskylä (Keskustassa, kävelykadulla. Jy-
väskylään pääsee helposti junalla ja linja-autolla. / Pedestrianized street in the
city centre. Jyväskylä can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (014) 621
398 

Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 40 Ovimies:  on (riippuen esiin-
tyjästä)

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  40-50 Hanaoluiden määrä:  4 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features
Musiikki:  elävää

Luonnehdinta / Description

Jazziin ja bluesiin erikoistunut musiikkibaari, elävää musiikkia lähes joka ilta.
Jazz-henkilön olutpaikka tai päinvastoin. Kohtalaisesti hyviä pullo-oluita. Paikka
ei jostain syystä halua profiloitua oluenystävän ravintolaksi, mistä syystä yllä ole-
vat tiedot ovat osin puutteelliset.

Music bar specialising in jazz & blues, with performances almost nightly. Good beer for
jazz fans or vice versa. Although it has a reasonable selection of bottled beers, the bar
doesn't wish to appeal directly to beer fans, which is why some of the details above could
not be ascertained.

Arviointi: oppaan oma
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Ye Old Brick's Inn
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 41, 40100 Jyväskylä (Keskustassa, kävelykadulla. Jy-
väskylään pääsee helposti junalla ja linja-autolla. / Pedestrianized street in the
city centre. Jyväskylä can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (014) 616
233 Faksi:  (014) 616 255 Veppisivut: www.oldbricksinn.fi Email:
bricks@oldbricksinn.fi

Omistaja: Margo Saxberg Ravintolapäällikkö: Taru Viinikainen Aukiolo-
ajat: ma-su 11-03 Ovimies:  ke-la klo 21 Ikäraja:  22 v. Anniskeluoikeudet:
A Asiakaspaikat: 150 (+50 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  60-70 Hanaoluiden määrä:  9 Erikoisuuksia: vaihtuva
kausiolut yhdessä hanassa / one regularly changing draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat la-
sit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa, olutruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Seka-
laista: terassi, kabinetti varattavissa, savuton tila (ruokapuolella) Oheistoi-
mintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Punatiilinen kaksikerroksinen pubi kävelykadun varrella. Suosittu olutravintola
ja paikkana ihan kodikas ja valikoimaltaan laaja. A la Carte -ruokalistaan kuluu
myös kokopäiväaamiainen, englantilainen lounas tarjotaan arkisin 11-15. Ruo-
kapuolella on savutonta tilaa. Pari kertaa viikossa esitettävä elävä musikki on
usein bluesia. Olutlista nettisivuilta. Noin 15 mallasviskiä ja saman verran siide-
reitä. 

A popular, comfortable pub occupying two floors and situated on a pedestrianized
street. In keeping with its name, the building is of brick and so is the bar. Good range of
beers to suit all tastes. The à la carte menu includes an all-day breakfast, and an English
lunch is served daily 11am-3pm. Food section includes a no-smoking zone. Also has two
meeting/function rooms. Live music 1-2 times a week, often blues. Beer list on web site.
Also has 15 malt whiskies and a similar number of ciders.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Sohwi
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vaasankatu 21, 40100 Jyväskylä (Yliopiston kampuksen vieressä
keskustassa, kävelykadun päässä. Jyväskylään pääsee helposti junalla ja lin-
ja-autolla. / In the city centre, at the end of the pedestrianized street near the uni-
versity campus. Jyväskylä can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (014)
615 564 Faksi:  (014) 615 564 Veppisivut: www.sohwi.fi Email:  ravinto-
la@sohwi.fi

Omistaja: Juha Oksanen Ravintolapäällikkö: Rauno Oksanen Aukioloajat:
ma 11-24, ti-to 11-02, pe 11-03, la 12-03, su 13-22 Ovimies:  pe-la klo 21
Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 155 (+75 terassilla) Perustettu: 1968,
olutravintolaksi 1988

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 25 Hanaoluiden määrä:  6 Olutpainotus: Tsekki
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa Musiikki:  elävää, jukebox Sekalaista: terassi,
kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Suosittu ruoka- ja seurusteluravintola, jossa on kohtuullinen olutvalikoima. Ruo-
kalistaan kuluu A la Carte -lista, lounaat ja erikoisuutena tapasannokset (keittiö
suljetaan klo 22). Live-esiintyjiä (bändi tai DJ). Oluenystävän Oma Ravintola -
ketjun jäsen. Olutlista nettisivuilta. 

A busy, local pub-restaurant stocking a modest range of beers. À la carte menu, lunches
and tapas served until 10pm. Live performances usually a band or DJ. Member of the
Bars for Beer Enthusiasts organisation. Beer list on web site.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Teatteriravintolat
("The Theatre Bars": Olutkellari Baijer/Bavaria Beer Cellar, Nice 10, 
Panimoravintola Elissa/Elissa Brewhouse)

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Väinönkatu 7, 40100 Jyväskylä (Kauppakadun kulmassa. Jyväsky-
lään pääsee helposti junalla ja linja-autolla. / On the corner of Kauppakatu. Jy-
väskylä can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (014) 613 665 (Elissa),
613 424 (Nice 10) Faksi:  (014) 614 791 Veppisivut: ei omaa, mutta katso
www.helsinki.net/intro.asp?companyID=480

Omistaja: Osuuskauppa Keskimaa Ravintolapäällikkö: Harry Pirtimäki Au-
kioloajat: Baijer: ma-ti 09-24, ke-to 09-01, pe-la 09-02, su 09-22 Elissa/Nice
10: ma-ti 10.30-24, ke-to 10.30-01, pe 10.30-02, la 12-02 Ikäraja: pe-la 20 v.
Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: Baijer: noin 200, Elissa/Nice 10: noin
70 (+noin 100 terassilla) Perustettu: 1994 (panimo)

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  Baijer: noin 20, Elissa/Nice 10: alle 10 Hanaoluiden
määrä:  3 (kaikissa, myös terassilla) Erikoisuuksia: oma panimo / own brewery
(Mestaripanimo) Oman panimon oluet: Mestaripanimon Pesiaali III ja IV
(+3 kausiolutta) / Special III and IV from the Mestaripanimo in-house microbre-
wery (+3 seasonal beers) Olutpainotus: Suomi Olutlista:  painettu Muuta:
oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka: ruokalista (Elissa) Musiikki: taustalla Sekalaista: terassi Oheistoi-
mintaa: lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Kävelykadun varressa oleva ravintolakompleksi Alvar Aallon suunnittelemassa
Jyväskylän Työväentalossa (1925). Katutasossa sijaitsee kadun puolella Nice 10
-baari ja sen takana ruokaravintolana Panimoravintola Elissa. Ruokaa laajalta lis-
talta (ja ma-pe 10.30-14 lounas). Panimolaitteet kiiltelevät kuparisina panimora-
vintolan baaritiskin takana. Alakerrassa on isompi Olutkellari Baijer, jossa vähän
enemmän pullo-oluita. Täällä voi katsella panimon oluiden käymistä lasiseinän
takaa. Kaikista saa talon olutta. Elissa ja Nice 10 suljettu sunnuntaisin. 

Bar complex in Alvar Aalto designed Jyväskylä Workers' Club (1925) on corner of pe-
destrianized street. Fronting the street at ground level is Nice 10, and behind it the food-
oriented Elissa Brewhouse, with a wide choice of meals (lunch Mon-Fri 10.30am-
2pm). The copper brewing vessels are visible behind the brewhouse bar, while the fer-
mentation tanks can be viewed downstairs in the Bavaria Beer Cellar, which has a
slightly wider (though still limited) range of bottled beers. All bars serve the brewery's
beers. Elissa and Nice 10 closed Sundays.

Arviointi: oppaan oma / ravintolan lähettämä
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Sahti Krouvi
("The Sahti Tavern")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kalhontie 459, 19630 Kalho (Heinola 35 km, Jyväskylä 100 km,
E75 tieltä noin 6 km. Seuraa tähkäopastetta Kalhoon. / 35 km from Heinola,
100 km from Jyväskylä, 6 km from the E75 road. Follow the head of barley shown
on the signposts for Kalho.) Puhelin:  (03) 716 8067, 0400 497 768 Faksi:  (03)
716 8067 Veppisivut: (tulossa)

Omistaja: Matti Punakallio Ravintolapäällikkö: Matti Punakallio Aukiolo-
ajat: kesällä ma-su noin 12-20 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 150
(+noin 1500 tanssitiloissa, +reilusti terassilla) Perustettu: 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 4 Hanaoluiden määrä:  2 Erikoisuuksia: oma sah-
tipanimo / own sahti brewery (Matti Punakallio) Oman panimon oluet: Puna-
kallion Sahti Olutpainotus: sahti Olutlista:  ei, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa, majoitus Oheistoimintaa: snooker

Luonnehdinta / Description

Itä-Hämeessä Hartolan lähellä ja ehdottomasti etsimisen arvoinen. Isot tilat kes-
kellä maaseutua, jossa voi nauttia talon omasta sahdista panimoravintolan baa-
rissa. Isot tanssitilat, joissa pidetään tansseja kesäperjantaisin tähtiartistien
tahdittamina. Pitoruokaa tilauksesta mm. häihin, merkkipäiviin. Paikan erikoi-
suuksiin kuluvat myös majoitusmahdollisuudet (neljä majoitushuonetta ja hääs-
viitti). Kannattaa tarkistaa aukioloajat ennen lähtemistä, sillä paikka on auki
vain kesällä ja yleensä vain klo 20 saakka. 

Situated in the heart of the countryside near Hartola in the province of Häme, this pub
is definitely worth the search. Bags of room and a relaxing place in which to enjoy the
brewery's own sahti made next door to the bar. Dances held on huge dance floor on
summer Fridays, featuring top musicians. Catering to order, e.g. for weddings and other
celebratory occasions. Accommodation also available (four rooms and a bridal suite).
Worth checking opening times as it's generally only open in the summer and only until
8pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Punainen Kukko
("The Red Rooster")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Valtakatu 12, 94100 Kemi (Kemiin pääse junalla tai linja-autolla. /
Kemi can be reached by train or bus.) Puhelin:  (016) 257 117 Faksi:  (016) 257
118

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Arto Nevala Aukioloajat: ma-su
10-02 Ovimies:  juhlapyhinä Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 80 (+30
terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 50 Hanaoluiden määrä:  7 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä,

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  jukebox Sekalaista: terassi, kabinetti varat-
tavissa Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Paikallisten oluenystävien seurustelu- ja kohtaamispaikka, jossa laajahko olutva-
likoima, myös hyvä viskivalikoima. Oluenystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen.
Auki jo klo 10. 

With a reasonable selection of different beers, this is a welcome place in Kemi to call in.
A good selection of whiskies too. Member of the Bars for Beer Enthusiasts organisation.
Opens at 10am.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Mestarin Kievari
("The Maestro Inn")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kirkkokatu 9, 98100 Kemijärvi (Samassa rakennuksessa kuin Hotel
Mestarinkievari. Kemijärvelle pääsee linja-autolla tai junalla. / In the same
building as the Hotel Mestarinkievari. Kemijärvi can be reached by bus or train.)
Puhelin:  (016) 813 577 Faksi:  (016) 813 344

Omistaja: Anneli Isojärvi Ravintolapäällikkö: Anneli Isojärvi Aukioloajat:
su-to 09-24, pe-la 09-02 (09-04 ohjelmailtoina) Ovimies:  ohjelmailtoina
Narikkamaksu: ohjelmailtoina Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 68
(+30 terassilla) Perustettu: 1984

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  3 Olutpainotus: Suomi,
Irlanti, Tsekki Olutlista:  ei, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: te-
rassi, kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: darts

Luonnehdinta / Description

Siisti ja mannermainen sisustus. Viikolla hotelli- ja ruoka-asiakkaita. Viikonlop-
puisin nuorehkoa asiakaskuntaa. Trubaduureja ja bändejä satunnaisesti ke, pe tai
la. Keittiö suljetaan klo 21. Oluenystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen. Auki jo
kello 9.

Frequented by hotel guests and restaurant-goers during the week and by younger cus-
tomers at weekends, this is a well-kept bar decorated in a general European style. Oc-
casional live music (Wed, Fri or Sat). Moderate range of beers. Meals served until 9pm.
Member of the Bars for Beer Enthusiasts organisation. Opens at 9am.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Ravintola Wanha Lyhty & 
Kellari
("The Old Lantern and Cellar")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Pitkänsillankatu 24, 67100 Kokkola (Torin lähellä. Kokkolaan pää-
see junalla ja linja-autolla. / Near the town square. Kokkola can be reached by
train or bus.) Puhelin:  (06) 868 0188, 0400 866 181 Faksi:  (06) 868 0187
Veppisivut: (tulossa) Email:  annika.ojatalo@vanhalyhty.inet.fi

Omistaja: Annika Ojatalo Ravintolapäällikkö: Annika Ojatalo Aukioloajat:
su-to 11-24, pe-la 11-02 Narikkamaksu: vapaaehtoinen Ikäraja:  20 v. An-
niskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 70 (+160 alakerran ruokaravintolassa,
+40 terassilla) Perustettu: 1988

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  30-40 Hanaoluiden määrä:  6 Olutpainotus: Suomi,
Tsekki Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Katutasossa siisti oluttupa, jossa tuolien sijasta jakkaroita. Alakerrassa 1800-lu-
vun holvikellaritiloissa isompi ruokaravintola, joka on vanhaan tyyliin sisustettu.
A la Carte ja tilausruuat. Oluttuvan baaritiskin takana vanhat apteekkikaapit.
Pullo-olut valikoimaa on viimeaikoina supistettu. Olueystävän Oma Ravintola -
ketjun jäsen. 

Tidy-looking ground floor pub featuring high stools rather than chairs, and with old
pharmacy cabinets behind the bar. The 19th century vaulted cellar downstairs is a
tastefully furnished restaurant (à la carte menu, other dishes to order). The bottled beer
range has been reduced, but still offers a modest selection. Member of the Bars for Beer
Enthusiasts organisation.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Jack-Up
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kirkkokatu 10, 48100 Kotka (Korttelin päässä torilta. Kotkaan pää-
see parhaiten linja-autolla. / One block from the town square. Kotka is best
reached by bus.) Puhelin:  (05) 217 001 Faksi:  (05) 217 080

Omistaja: itsenäinen (4 omistajaa) Ravintolapäällikkö: Juha Mielonen Auki-
oloajat: ma-su 11-03 Ovimies: ke-la, klo 20 Narikkamaksu: vapaaehtoinen
Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 130 Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  100-130 Hanaoluiden määrä:  11 Erikoisuuksia: vaih-
tuviä oluita neljässä hanassa, ajoittain yksi suomalaisen pienpanimon olut
hanassa / four regularly changing draught beers (occasionally one from a Finnish
microbrewery) Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä
Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: kabinetti va-
rattavissa, sauna Oheistoimintaa: darts, biljardi, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Suosittu olutravintola vanhassa puutalossa Kotkan keskustassa. Tila on moni-
puolinen ja jakautuu kolmeen kerrokseen. Yläkerrasta on jopa mahdollista varata
sauna (20 henkilölle) ravintolaillan käynnistäjäksi. Laaja pullo- sekä hanaolutva-
likoima, jota tarkistetaan jatkuvasti. Usein myös kotimainen pienpanimo-olut
hanassa, oma panimoprojekti on vireillä. Elävää musiikkia torstaisin. Ravintola
voi järjestää myös pitopalvelua ja elämysretkiä. Omistajat perustivat vuonna
1996 toisen Jack-Upin Haminaan. 

Popular pub covering three floors in an old wooden building in the centre of Kotka. It
has a sauna (seats 20) on the top floor which can be booked separately, making a great
start to any evening. Very wide range of bottled and draught beers, reviewed regularly
and often including a Finnish microbrewer's product. There are plans afoot for a brew-
ery, too. Live music Thursdays. Catering also available for special events, and recrea-
tional trips organised. Owners have a second Jack-Up (established 1996) in the nearby
town of Hamina.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Ravintola Neville
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Salpausselänkatu 27, 45100 Kouvola (Postin lähellä, kävelymatkan
päästä linja-auto- ja rautatieasemalta / By the post office, a short walk from the
bus and train station..) Puhelin:  0400 657 844, 0400 657 833 Faksi:  (05) 311
5830

Omistaja: Marita ja Ilpo Vilenius Ravintolapäällikkö: Marita Vilenius Auki-
oloajat: ma-su 11-24 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 95 (+25 terassil-
la) Perustettu: 1992

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 50 Hanaoluiden määrä:  3 Olutpainotus: Suomi,
Britannia Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi, kabinetti varatta-
vissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Tex-mex ruokaravintola, jossa kattava ja vaihtuva pullo-olut valikoima. 

A Tex-Mex restaurant with a wide and varying range of bottled beers.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Bierstube Y.E.T.
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kasarmikatu 5-7, 70110 Kuopio (Parin korttelin päässä torilta län-
teen. Kuopioon pääsee junalla ja linja-autolla. / Two blocks west of the town
square. Kuopio can be reached by train or bus.) Puhelin:  (017) 282 1532

Omistaja: Kaarina Krogerus Ravintolapäällikkö: Kaarina Krogerus Aukiolo-
ajat: su-to 10.30-24, pe-la 10.30-01 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 51
Perustettu: 1989

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 45 Hanaoluiden määrä:  5 Olutpainotus: Saksa
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  ei Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Viihtyisä pikku kuppila, jota omistaja luonnehtii saksalais-savolaiseksi lähiöra-
vintolaksi. Valikoima ei ole suurensuuri, mutta saksalaisiin oluihin painottuvalta
listalta löytyy kuitenkin jotain lähes jokaisen makuun. Hyvä keskusteluympäris-
tö, sillä musiikkia ei soiteta. Oluenystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen. Auki jo
klo 10.30. 

Cosy little bar, described by the owner as a local pub with both a German and a Savo
(Eastern Finnish) flavour. Fairly wide range of bottled beers, focusing on German styles
but also including something for most tastes. A nice place to talk, as there is no music
at all. Member of the Bars for Beer Enthusiasts organisation. Opens at 10.30am.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Melly's Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Haapaniemenkatu 20, 70110 Kuopio (Ydinkeskustassa 30 m torilta
ja samassa talossa H-tavaratalon ja Kuopion Keskusta Hotellin kanssa. Kuo-
pioon pääsee junalla ja linja-autolla. / In the heart of town, 30 m from the squa-
re and in the same building as the H department store and Kuopio Central Hotel.
Kuopio can be reached by train or bus.) Puhelin:  (017) 261 8800 Faksi:  (017)
261 8811 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=509

Omistaja: Kuopion Keskusta Hotelli Oy Ravintolapäällikkö: Pasi Penttinen
Aukioloajat: ma-to 15-02, pe 15-03, la 12-03 (kesällä ma-pe 12-02, la-su 12-
03) Ovimies:  pe-la, klo 21 Ikäraja:  20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspai-
kat: 80 (+30 terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 60 Hanaoluiden määrä:  12 Olutpainotus: Britan-
nia Olutlista:  painettu Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  rock, elävää, jukebox Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Englantilaistyylinen pubi, jossa rento ilmapiiri ja sekalainen asiakaskunta. Koh-
tuullisen laaja olutvalikoima. Tämän ja hyvän viskivalikoiman (30-40 mallasvis-
kiä) ansiosta Melly'sillä on omistajan mukaan kaupungin laajin juomavalikoima.
Pubi on yläkerrassa ja terassi alakerran katutasolla. Terassi normaalisti auki vä-
hän ennen pubia. Keittiö suljetaan tunti ennen valomerkkiä. Talvisin auki ma-
pe vasta klo 15 ja su suljettu. 

English-style pub with relaxed atmosphere and varied clientele. Fairly large beer selec-
tion. This and the 30-40 malt whiskies give it probably the widest drinks selection in
town. The pub is upstairs, but the outdoor drinking area is at street level (normally open
before the pub). Kitchen shuts one hour before pub closing time. In winter, Melly's is
closed on Sundays and not open Mon-Fri until 3pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Metro Kellari & Terassi
("The Metro Cellar and Terrace")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Marolankatu, Lahti (Torin laidalla. Lahteen pääsee helposti junalla
ja linja-autolla. / By the market square. Lahti can be easily reached by train or
bus.) Puhelin:  0400 741 531 

Omistaja: Kari Kaksonen Ravintolapäällikkö: Kari Kaksonen Aukioloajat:
su-to 15-24, pe-la 16-01 Ikäraja:  20 v. Anniskeluoikeudet: B Asiakaspaikat:
50 (+120 terassilla) Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 100 Hanaoluiden määrä:  4 Erikoisuuksia: Joutsan
Sahti Olutpainotus: yleinen Olutlista: painettu, erityisen hyvä, seinällä, olu-
et näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi, kabinetti varatta-
vissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Entinen Olut- ja Viinikellari Metro, omistaja vaihtui 1999. Torin alla oleviin
vanhoihin julkisiin käymälöihin rakennettu olutkahvila (sarjassa vessapubit Met-
roa seurasi parin vuoden päästä Turun Puutorin Vessa). Pubi on hiukan nuhjui-
nen mutta kodikas kuten kunnon pubiin kuuluukin. Kesällä viihtyisältä terassilta
saa suurinta osaa kellarin oluista. Laajahko olutvalikoima, mutta ei viinoja. Auki
vasta klo 15/16. 

Formerly the Metro Beer and Wine Cellar, the pub changed hands in 1999. This sub-
terranean bar occupies what used to be the market square's public toilets!! A couple of
years after it was founded, a second former WC was converted into a pub (no relation
to this one), the Puutorin Vessa in Turku. The Metro is a bit shabby, but homely like a
good pub should be. Most of the beers are also available in the separate outdoor area
during summer. While the range of beers is very wide, the pub does not have a licence
to sell spirits. Not open until 3pm/4pm.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Molly Malone's Irish Bar
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite: Vuorikatu 35, 15100 Lahti (Kaksi korttelia torilta etelään päin. Lah-
teen pääsee helposti bussilla tai junalla. / Two blocks south of the market squa-
re. Lahti can be easily reached by bus or train.) Puhelin: (03) 881 1470 Faksi:
(03) 881 1472 Veppisivut: (tulossa)

Omistaja: Rest & Wine Oy Ravintolapäällikkö: Jukka Almen (vastaava) Au-
kioloajat: ma-to 11-02, pe-la 11-03, su 12-22 Ovimies: pe-la (klo 21-03) An-
niskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 160 (+85 terassilla) 

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä: 13 Hanaoluiden määrä: 7 Olutpainotus: Irlanti, Britan-
nia Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka: ruokalista, pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki: taustalla, rock, elä-
vää Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: biljardi, lehtiä,
kirjoja

Luonnehdinta / Description

Irlantilaisvaikutteinen pubi Lahden keskustassa. Iso, avoin, kaksi eri tasoa, paljon
tummaa puuta. Olutvalikoima perusjanoon. Lounas klo 11-14, a la carte klo 14-
23. Elävää musiikkia viikonloppuisin. Omistaja vaihtui vuoden 1999 lopussa. 

Irish-themed pub in the centre of Lahti. Large, open, split level, lots of dark wood. Basic
beer selection. Lunch served 11am-2pm, full menu 2-11pm. Live music at weekends.
Changed hands in late 1999.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Panimoravintola Teerenpeli
("The Flirtation Brewpub")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vapaudenkatu 20, 15140 Lahti (Parin korttelin päässä Lahden to-
rilta. Lahteen pääsee helposti junalla ja linja-autolla. / Two blocks from the
market square. Lahti can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (03) 751
1066 Faksi:  (03) 589 9074 Veppisivut: www.teerenpeli.com Email:
mail@teerenpeli.com

Omistaja: Anssi Pyysing Ravintolapäällikkö: Marjanne Miettinen Aukiolo-
ajat: ma-su 12-02 Ovimies:  pe-la Ikäraja:  22 v. (iltaisin) Anniskeluoikeudet:
A Asiakaspaikat: 130 (+26 ympärivuotisella terassilla) Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 50 Hanaoluiden määrä:  12 Erikoisuuksia: oma
panimo, vaihtuva kuukauden olut hanassa / own brewery, one monthly chan-
ging draught beer Oman panimon oluet: Lysti puolukkaolut ("Fun" lingonberry
beer), Onnenpekka lager ("Lucky Lad" lager), Hullu Jussi portteri ("Crazy Jus-
si" porter), Laiska Jaakko tumma lager ("Lazy Jaakko” dark lager), Hippaheik-
ki ale, kausioluet VEOS (vuoden ensimmäinen ohrasato) ja Jatsi-Jussi /
seasonal beers FHOY (first harvest of the year)and "Jazz Jussi". Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesu-
pöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  rock Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa,
savuton tila Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Kahvilatyylinen olutravintola, jossa on myös pienpanimo. Savuton takaosa. Viih-
tyisä pistäytymispaikka varsinkin iltapäivälla. Terassi on ympärivuotinen lasi-
kaappi. Olutlistalta löytyy varsin hyvä valikoima erikoisoluita, omia pienpanimo-
oluita ja viskejä (ks. nettisivut). Myös omat omena- ja puolukkasiiderit. Jättiker-
rosvoileivät. Olut- ja viskikoulutusta, teemaviikkoja. Omistajalla on toinen Tee-
renpeli Tampereella. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen.

Cafe-style pub with its own brewery. The rear section is no-smoking. A relaxing place
to stop by, especially before the evening rush. Year-round outdoor seating area is glass-
enclosed. Very good beer selection, including a wide range of products from the pub's
own brewery (see web site). The brewery also makes its own cider and lingonberry "ci-
der". Wide selection of whiskies too. Jumbo sandwiches a speciality. Beer and whisky
tasting schools also arranged, and occasional theme weeks. Owner has second Teeren-
peli in Tampere. Member of the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma
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Sahtihaarikka
("The Sahti Tankard")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Liesontie 569, 16900 Lammi (Kyläniementien kautta. Lammi sijait-
see Lahden ja Hämeenlinnan välisen tien puolivälissä. / Via Kyläniementie
road. Lammi is located half way along the road from Lahti to Hämeenlinna.) Pu-
helin:  (03) 633 5444, 040 596 1921, 050 559 4013 Faksi:  (03) 633 5445
Veppisivut: www.kolumbus.fi/lamsah Email:  lamminsahti@kolumbus.fi

Omistaja: Sirpa Kääriäinen Ravintolapäällikkö: Sirpa Kääriäinen Aukiolo-
ajat: kesällä viikonloppuna, muuten tilauksesta Anniskeluoikeudet: A Asi-
akaspaikat: 55 (+100 terassilla) Perustettu: 199

Tietoja oluista / Beer information

Hanaoluiden määrä:  1 Erikoisuuksia: oma sahtipanimo / own sahti brewery
(Lammin Sahti) Oman panimon oluet: Lammin Sahti Olutpainotus: sahti
Olutlista:  ei

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  ei Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Sahtihaarikan toinen versio on vanha maatalon rakennus, jossa vanhoja tavaroi-
ta ja elävää perinnettä. Suomen vanhin toimiva sahtipanimo perustettiin 1985 ja
sahtia alettiin valmistaa myyntiin 1987. Tutustumiskierroksia sahtipanimoon
ryhmille.
Pekka ja Sirpa Kääriäinen ovat tehneet merkittävän työn sahdin nostamisessa sa-
lonkikelpoiseksi oluttyyliksi ja he ovat muutenkin toimineet näyttävästi Suomen
olutkulttuurissa. Sirpa vetää työn ohessa Suomen Sahtiseuraa. Pekka taas edistää
laajemmin pienpanimoiden asiaa Pienpanimoliiton puheenjohtajana. Olipa Pek-
ka Kääriäinen epäonnisen Lappeenrannan Panimonkin puuhamies. 

This second version of the Sahtihaarikka is housed in an aged building full of artefacts
and embodying a living tradition. The owners run Finland's oldest working commercial
sahti brewery, founded in 1985 and subsequently producing sahti for sale in 1987. The
Kääriäinens have been a driving force behind the resurgence of sahti in Finland. Sirpa
Kääriäinen heads the Finnish Sahti Society. Pekka Kääriäinen chairs the Small Brew-
ers’ Federation, and he also set up the Lappeenranta Brewery in the mid-1990s. Tours
of the sahti brewery can be arranged for groups.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Birra
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 27, 53180 Lappeenranta (Kävelymatkan päässä torilta
pohjoiseen. Juna- ja linja-autoyhteydet. / A short walk north of the town squa-
re. Lappeenranta can be easily reached by bus or train.) Puhelin:  (05) 678 6590
Faksi:  (05) 678 3790 Email:  ravintolakolmelyhtya.lappeenranta@sok.fi

Omistaja: Etelä-Karjalan Osuuskauppa Ravintolapäällikkö: Annikki Aalto-
nen Aukioloajat: su-to 14-02, pe-la 14-03 Ikäraja:  20 v. Anniskeluoikeudet:
A Asiakaspaikat: 99 Perustettu: 1990

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 100 Hanaoluiden määrä:  9 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, jukebox Oheistoi-
mintaa: darts, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Varsin iso ravintola, joka koostuu useista tasoista. Alakerrassa baaritiski ja soh-
varyhmiä. Sisustus sekalaista rojua. Valikoimissa on myös belgialaisia erikoisuuk-
sia. 

Birra is a large pub set out on different levels. The bar is downstairs, where you'll also
find an assortment of comfortable sofas and armchairs. The decor is assorted clutter.
Extensive beer list includes Belgian specialities.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Keppana Kellari
("The Pint Cellar")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Koivulantie 6, 31350 Liesjärvi (Vistinkoskella: noin 30 km Forssas-
ta valtatietä 2 kohti Helsinkiä, tästä valitaan tie 2825 pohjoiseen kohti Por-
rasta, noin 7 kilometrin kohdalta viitojen ohjaamana pari sataa metriä
ravintolan pihaan. / At Vistinkoski: about 30 km from Forssa on road no. 2 to-
wards Helsinki, take road 2825 north towards Porras, then after about 7 km there
are signs to the pub a few hundred metres away.) Puhelin:  (03) 435 5308 Faksi:
(03) 422 2308

Omistaja: Ihamäen perhe Ravintolapäällikkö: Anne Ihamäki Aukioloajat: ti-
to 15-22, pe 15-23, la 11-23, su 11-22 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
70 (+90 terassilla) Perustettu: 1992

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 250 Erikoisuuksia: ajoittain sellaisia oluita, joita
ei enää tuoda maahan (esim. Sam Adams Triple Bock, suomalaisten pienpa-
nimoiden pullo-oluita.) / occasionally stocks beers no longer imported, e.g.
Adams Triple Bock, and sometimes also Finnish microbrewers' products Olutpai-
notus: yleinen Olutlista:  ei, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  jukebox Sekalaista: terassi, täysin savuton, ma-
joitus Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Ihamäen perhe pitää Vistinkoskella lomakylää (majoitus n. 40 hengelle), jonka
yhteydessä on ravintola, josta saa kelpo ruokaa (keittiö suljetaan tunti ennen va-
lomerkkiä) ja palan painikkeeksi olutta noin 250 merkkiä käsittävästä valikoi-
masta. Kuitenkaan ei yhtään hanaolutta. Oluiden lisäksi on liki kaikki Alkon
valikoimassa olevat vahvemmat alkoholijuomat (mm. 80 mallasviskiä, 100 kon-
jakkia). Ravintola on täysin savuton (tupakoida voi osalla terassin aluetta). Ti-to
auki vasta klo 15, ma suljettu. 

Run by the Ihamäki family at their 'holiday village', which accommodates about 40 peo-
ple in all, near Vistinkoski. Good food served (the kitchen shuts one hour before closing
time). To wash it down, a choice of 250 bottled beers!! Oddly enough, there isn't one
single draught beer. Amazingly, the pub also has almost all the spirits stocked by Alko
(e.g. 80 malt whiskies, 100 cognacs)! It is also completely no-smoking, although anyone
wishing to smoke can, of course, do so in the outdoor area. Tue-Fri not open until 3pm,
Mon closed.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Opus K
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 6, 08100 Lohja (Noin 100 metriä linja-autoasemalta
pohjoiseen, torin laidalla. / On the edge of the square, about 100 m north of the
bus station.) Puhelin:  (019) 323 686, 040 506 5848 Faksi:  (019) 323 686
Veppisivut: www.opusk.fi Email:  kalevi.leppanen@olutkukka.inet.fi

Omistaja: Anneli ja Kalevi Leppänen Ravintolapäällikkö: Kalevi Leppänen
Aukioloajat: ti-to 16-23, pe 16-01, la 12-01 Anniskeluoikeudet: A Asiakas-
paikat: 60 (+8 terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  50-70 Hanaoluiden määrä:  11 Erikoisuuksia: 4 vaih-
tuvaa suomalaista pienpanimo-olutta hanassa, vaihtuva kuukauden olut ha-
nassa / 4 regularly changing draught beers from Finnish microbreweries, one
monthly changing draught beer Olutpainotus: Suomi, yleinen Olutlista: pai-
nettu, erityisen hyvä, seinällä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa (tilauksesta), naposteltavaa Musiikki:  klassista, jazzia,
elävää Sekalaista: terassi, täysin savuton Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä,
kirjoja

Luonnehdinta / Description

Erikoisolutravintola ja antikvaarinen kirjakauppa (kirjoja noin  120 metriä) sa-
massa paketissa. Ehdottomasti tunnelmaltaan ja miljööltään yksi Suomen miel-
lyttävimpiä olutravintoloita. Näkee, että omistaja pitää itsekin paikkaa omana
olohuoneenaan; asiakas on vieraana isännän olohuoneessa ja vieraanvaraisuus
on sen mukaista. Omat eväät (siis ruoka) on sallittu ja kotipizzan tilaaja saa ruo-
kailuvälineet käyttöön. Kaiken lisäksi Opus K on täysin savuton. Oluen pullo- ja
hanavalikoimat erinomaisia, hinnat kohtuullisia; olutlista nettisivuilta. Viikon-
loppuisin elävää klassista ja jazz-musiikkia. Auki ti-pe vasta klo 16. Sunnuntaisin
ja maanantaisin suljettu. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

Beer emporium and second-hand bookshop rolled into one (120 shelf-metres of books!).
The atmosphere and ambience definitely make it one of Finland's most charming pubs.
The owner clearly treats it as his own front room, and customers are, accordingly, treat-
ed like guests in his home. Bottled and draught beer selections are excellent and the pric-
es reasonable; beer list on web site. You may, if you wish, bring own food; alternatively,
cutlery is provided if you order out for pizza. Opus K is entirely no-smoking. Live clas-
sical or jazz at weekends. Tue-Fri not open until 4pm, Sun-Mon closed. Member of the
Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma / ravintolan lähettämä
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Finlandia Sahti
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Suokulmantie 237, 31110 Matku (Forssasta 20 km Tampereen
suuntaan, opasteet Matkun tavara-asemalta perille. / 20 km from Forssa to-
wards Tampere, signposted from Matku railfreight station.) Puhelin:  (03) 435
3801, 0400 208 024 Faksi:  (03) 435 3801 Veppisivut: www.surffi.net/~fin-
sahti Email:  finlandia.sahti@surffi.net

Omistaja: Antti Vesala Ravintolapäällikkö: Antti Vesala Aukioloajat: ti-pe
14-19, la 14-18, su 12-18 (kesällä ma-to 14-20, pe-la 14-22, su 12-18) Ovi-
mies:  tanssi-iltoina Anniskeluoikeudet: B Asiakaspaikat: 20 (+28 katetulla
terassilla, +50 avoimella terassilla) Perustettu: 1996, laajennettiin 1998

Tietoja oluista / Beer information

Hanaoluiden määrä:  1 Erikoisuuksia: oma sahtipanimo, Sahtikulta cocktail
(loraus Lapin Kultaa ja loput sahtia)/ own sahti brewery, Sahti Gold cocktail
(dash of Lapin Kulta lager and fill up with sahti) Oman panimon oluet: Finlan-
dia Sahti Olutpainotus: sahti Olutlista: painettu, seinällä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa (etukäteistilauksesta muutakin ruokaa) Musiikki:
taustalla, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa

Luonnehdinta / Description

Sahtipanimon pieni ravintola, jossa on Sahtisaluunan lisäksi terassi, josta osa on
katettu ja seinillä ja ikkunoilla varustettu. Voit ostaa panimolta kotiin sahtivier-
rettä kun myymälä on auki eli samoina aikoina kuin ravintola. Valmista sahtia
sen sijaan saa ostaa vain tietyina aikoina. Panimoa esitellään ryhmille maksutta.
Elävää musiikkia ja tanssia joitakin kertoja kesällä. Muuta oheistoimintaa voi-
daan järjestää; mm. sauna ja uinti, luontopolku, nuotiokahvit. Tilauksen mukaan
ravintola voi olla auki muinakin aikoina 09-02. Talvella maanantaisin suljettu.
Sahtipanimo perustettiin 1992 ja alkoi myydä omaa sahtia 1995. Finlandia Sahti
voitti Helsinki Beer Festivaleilla parhaan oluen tittelin vuonna 1999.

This pint-sized pub comprises the compact "Sahti Saloon" adjoining the sahti brewery,
and a (larger) outdoor seating area, part of which is all weather. Sahti wort (for home
fermenting) can be bought from the brewery shop during the pub's opening times; take-
outs of ready sahti, on the other hand, can only be bought at restricted times. Brewery
tours are available for groups. Occasional live music and dances in the summer. Other
activities are arranged too, e.g. sauna/swim, nature trail, campfires. Opening times can
be extended to order (9am to 2am). Closed Mondays in winter. Sahti brewery estab-
lished 1992, and commercial sales of sahti began in 1995. Won the ’Beer of the Festival’
title at the 1999 Helsinki Beer Festival.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Oluthuone Päämaja
("Headquarters")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Raatihuoneenkatu 4, 50100 Mikkeli (Keskellä kaupunkia torin var-
rella. Mikkeliin pääsee linja-autolla ja junalla. / In the centre of town, bordering
the square. Mikkeli can be reached by bus or train.) Puhelin:  (015) 214 616 Fak-
si:  (015) 214 616 Veppisivut: www.oxa.fi

Omistaja: Armi ja Pertti Oksa Ravintolapäällikkö: Irja Pulkkinen Aukiolo-
ajat: su-to 09-01, pe-la 09-03 Ovimies: pe-la, klo 20 Ikäraja:  19 v. Anniske-
luoikeudet: A Asiakaspaikat: 200 (+100 terassilla) Perustettu: 1972,
olutravintolaksi 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 70 Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery (Panimoravintola Naapuri), pienten maahantuojien
oluita / specialities from small importers Oman panimon oluet: Toiwo ("Hope"),
Woima ("Strength"), Rokrammi Pils, Oiwa (”Excellent”), Päämaja Stout
(”HQ Stout”) Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä
Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla, rock, elävää Sekalaista: terassi, ka-
binetti varattavissa Oheistoimintaa: biljardi, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Ravintola on tyyliltään olut- ja ruokaravintola. Laaja olutvalikoima, talon oluet
korkealaatuisia. Pertti Oksalla oli aikaisemmin panimoravintola Pub Naapuri,
Päämajassa hän jatkaa vuonna 1995 alkanutta Naapurin panimotoimintaa. Auki
jo klo 9. Oluenystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen. Ruokaravintola toimii sa-
moissa tiloissa nimellä Hyvä Naapuri.

Oriented not only towards beer fans but also towards pub-goers looking for appetising
food. The pub has a wide selection of bottled beers, and the own-brewed draught beers
are especially good. Pertti Oksa previously ran the award-winning Pub Naapuri (also
in Mikkeli), from where he transferred the brewing operation here. Brewing was begun
at Pub Naapuri in 1995. Opens at 9am. Member of the Bars for Beer Enthusiasts or-
ganisation.

Arviointi: ravintolan lähettämä

spo.frm  Page 95  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



96 Good Pub Guide to Finland 2000

Oluttupa Iso Piippu
("The Lofty Chimney")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Renkituvantie 10, 31310 Mustiala (Valtatie 10:tä 10 km Forssasta Hä-
meenlinnaan, Renkituvantietä 1,5 km oikealle niin ollaan Mustialassa, Iso Piippu
noin 100 m vasemmalla. Tai Tammelan kirkolta 1,5 km Mustialaan, vasemmalle
Renkituvantie. / About 10 km along road 10 from Forssa towards Hämeenlinna is a
right turn towards Mustiala, the road is Renkituvantie road; continue 1.5 km to reach
Mustiala, where the pub is on the left after about 100 m.) Puhelin:  (03) 646 5600,
040 507 1979 Faksi:  (03) 646 5500 Veppisivut: www.mmol.hamk.fi/olut/isopiip

Omistaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Ravintolapäällikkö: Lassi Puupponen
Aukioloajat: pe-la 19-01 (kesällä ke-to 15-22, pe-la 15-01) Anniskeluoikeudet:
B Asiakaspaikat: 100 (+100 terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Hanaoluiden määrä:  5 Erikoisuuksia: oma panimo / own brewery (Kuninkaan-
kartanon Panimo) Oman panimon oluet: Pehtoori ("Estate Manager"), Renki
("Farmhand"), Vouti ("Bailiff"), Tammelan Väärtti ("Tammela Worthy"), Pikku-
piika ("Little Maid") Olutpainotus: Suomi Olutlista:  painettu Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  olutruokaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Vanhaan viljamakasiiniin (1876) tehty Mustialan historiaa esiin tuova olutravin-
tola. Kesällä voi ravintolapäällikön sanoin, ”haistaa terassilta lehmän, sian ja iha-
nan kesän”. Ravintola on avoinna myös ryhmien tarpeiden mukaan. Oluista
nettisivuilla. Ei muita tuotteita kuin panimon omat tuotteet. Panimo sijaitsee sa-
man rakennuksen alakerrassa. Huomioi aukioloajat. Maa- ja metsätalousopinnot
alkoivat Mustialassa jo 1840, vuonna 1994 alkoi pienpanimoyrittäjien koulutus.
Kuninkaankartanon panimo sai alkunsa ensimmäisiltä kurssivuosilta ja 1995 pa-
nimolaitteisto laajennettiin nykyiseen 200 litran keittokapasiteettiin.

Old grain store (1876) turned into a pub. The decor draws attention to aspects of local
history. In summertime, to quote the pub manager, you can enjoy the fragrances of the
countryside, the cows, the pigs and the warm summer air. Also open to order (group
bookings). No products other than the Kuninkaankartanon brewery's own, of which the
details can be found on the web site. Note the opening times. Agriculture and forestry
courses were first taught at Mustiala in 1840, and in 1994 training courses began for
prospective microbrewers. The brewery was set up in connection with the first of the
courses, and in 1995 the brewing capacity was expanded to the present 200 litres. The
vessels are on the lower floor of the building.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Johanneksen Kellari
("Johannes' Cellar")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kirkkokatu 2, 90100 Oulu (Kapungin keskustan lähellä, Rotuaari-
kävelykadulta pohjoiseen. Ouluun pääsee junalla ja linja-autolla. / In the
centre of town, a few metres north of the Rotuaari pedestrianized street. Oulu can
be reached by train or bus.) Puhelin:  (08) 311 3224 Faksi:  (08) 311 1338

Ravintolapäällikkö: Jari Tommilammi Aukioloajat: ma-la 16-24 Anniskelu-
oikeudet: A

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  30-40 Olutpainotus: Saksa

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa

Luonnehdinta / Description

Tuomiokirkon vieressä sijaitseva pienehkö kellariravintola. Erikoistunut saksa-
laisiin oluihin, aloitti mm. savuoluen maahantuonnin, saksalaisten lisäksi edus-
tettuna on valikoima muita oluita. Paikka ei halua profiloitua oluenystävän
ravintolaksi, mistä syystä kaikkia yllä olevia tietoja ei saatu varmistettua. Suljettu
sunnuntaisin.

Smallish cellar bar near the cathedral. It specialises in German beers and was, for ex-
ample, first to begin importing German smoked beer. The pub also stocks a modest se-
lection of products from other countries. Despite this, the pub doesn't wish to appeal
directly to beer fans, which is why some of the details above could not be ascertained.
Closed on Sundays.

Arviointi: oppaan oma
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Oluthuone Leskinen
("Leskinen's")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Saaristonkatu 15, 90100 Oulu (Kaupungin ytimessä, Rotuaari -kä-
velykadun poikkikadulla. Ouluun pääsee junalla ja linja-autolla. / In the cent-
re of town, the street crosses the Rotuaari pedestrianized street. Oulu can be
reached by train or bus.) Puhelin:  (08) 311 7993 Faksi:  (08) 311 8906 Vep-
pisivut: www.oluthuoneleskinen.com Email:  mail@oluthuoneleskinen.com

Omistaja: Fourmen Finland Oy Ravintolapäällikkö: Ari Flinck Aukioloajat:
su-pe 14-02, la 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 90 (+8 terassil-
la) Perustettu: 1992

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 50 Hanaoluiden määrä:  11 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa, yksi vaihtuva belgialainen hanaolut / one
monthly changing draught beer, one changing Belgian draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock, elävää Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Keskieurooppalainen, irlantilaisvaikutteinen oluthuone. Suosittu, usein iltaisin
täynnä. Nykyään ehkä se ainoa todella käymisen arvoinen pubi Oulussa Hilpeän
Huikan ja Johanneksen Kellarin hiivuttua. Laaja valikoima oluita, siidereitä ja
viskejä. Aloitti norjalaisen Mackin hanaoluen tarjoilun Suomessa. Osaava hen-
kilökunta. Oma lehti. Sandwichejä. Olutlista nettisivulla. Hyvät Olutravintolat
-yhdistyksen jäsen. 

European-style pub with an Irish influence. Popular, often full in the evenings. Since
Johanneksen Kellari and the Hilpeä Huikka are no longer the pubs they used to be, Le-
skinen is nowadays perhaps the only beer specialist in Oulu truly worth a visit. It has a
wide selection of beers, ciders and whiskies and knowledgeable staff. It was the first in
Finland to serve Norwegian Mack on draught (now only in bottles). Own high-quality
magazine. Sandwiches. Beer list on web site. Member of the Leading Beer Bars Asso-
ciation.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Oulun Panimo ja Pub
("Oulu Brewery and Pub")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppurienkatu 13, 90100 Oulu (Kaupungin keskustassa, Rotua-
ari-kävelykadun poikkikatu. Ouluun pääsee junalla ja linja-autolla. / In the
centre of town, the street crosses the Rotuaari pedestrianized street. Oulu can be
reached by train or bus.) Puhelin:  (08) 815 0114 Faksi:  (08) 815 0113 Email:
oulun.panimo@oproy.inet.fi

Omistaja: Heikki Saviharju, Juhani Kärkkäinen Ravintolapäällikkö: Harri
Hassi Aukioloajat: su-to 12-02, pe-la 12-03 Ovimies: ke, pe-la Ikäraja:  pe-la
20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 180 (+60 terassilla) Perustettu:
1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 2 Hanaoluiden määrä:  4 Erikoisuuksia: Kiimin-
gissä pannusta vierteestä käytetään paikan päällä omia oluita / produces own
beers using wort brought from Kiiminki Oman panimon oluet: Oulun Vaalea
("Oulu Pale"), Oulun Tumma ("Oulu Dark"), Talon Stout ("House Stout")
Olutpainotus: Suomi Olutlista:  seinällä Muuta: pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock, elävää Sekalaista: terassi,
kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: darts, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Varsin iso ravintola, jossa kiinnostavaa lähinnä vain talon omat tuotteet; ravin-
tola käyttää omissa tiloissaan Kiimingin panimon (Polarpanimot, Oulu) valmis-
tamaa olutvierrettä. Tämä ”käyttämö”-tyylinen toimintaidea oli 1990-luvun
puolivälissä laajimmillaan, kun käyttämöravintoloita oli Keski- ja Pohjois-Suo-
messa liki kymmenen kappaletta. Nykyään paikkoja on jäljellä kolme (Oulu, Saa-
riselkä ja Raahe). Elävää musiikkia pe ja la. 

A spacious pub which, despite the name, does not have its own brewery as such. Instead
it ferments wort shipped in from the Kiiminki brewery (Polarpanimot, Oulu) just north
of Oulu. The pub serves its own beers on draught and stocks very little else. This wort-
fermenting concept reached its peak in the mid-1990s, when there were almost ten such
pubs in Central and Northern Finland. Today there are just three (Oulu, Saariselkä
and Raahe). Live music Fridays and Saturdays.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Cafe Anton
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Antinkatu 11, 28100 Pori (Torin laidalla. Poriin pääsee junalla ja
linja-autolla. / By the market square. Pori can be reached by train or bus.) Pu-
helin:  (02) 641 4144 Faksi:  (02) 529 9989

Omistaja: Mika Lanne Ravintolapäällikkö: Mika Lanne Aukioloajat: ma-to
11-02, pe-la 11-03, su 13-02 Ovimies: pe-la Ikäraja:  19 v. Anniskeluoikeu-
det: A Asiakaspaikat: 149 Perustettu: 1991

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 100 Hanaoluiden määrä:  9 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: kabinetti varattavissa
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Iso yksikerroksinen ravintola, jota omistaja kuvailee belgialais-hollantilaiseksi
olutravintolaksi. Laaja pullo- ja hanaolutvalikoima. Lounas ma-pe klo 11-15. Po-
rin toinen erikoisolutravintola on samassa rakennuksessa oleva panimoravintola
Beer Hunter's. Oluenystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen. 

Large bar all on one floor and inspired by the Belgian and Dutch styles. Wide selection
of both bottled and draught beers. Lunch Mon-Fri 11am-3pm. Pori's other recommend-
ed pub is the next door brew pub Beer Hunter's, occupying the same building. Member
of the Bars for Beer Enthusiasts organisation.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Panimoravintola Beer Hunter's
("Beer Hunter's Brewhouse")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Antinkatu 11, 28100 Pori (Torin laidalla. Poriin pääsee junalla ja
linja-autolla. / By the market square. Pori can be reached by train or bus.) Pu-
helin:  (02) 641 5599 Faksi:  (02) 641 5599 Veppisivut: ei omaa, mutta katso
www.hyvat-olutravintolat.fi/beerhunters

Omistaja: Aarne ja Sinikka Heikkinen Ravintolapäällikkö: Mika Heikkinen
Aukioloajat: su-pe 11-02, la 11-03 Ovimies: pe-la, noin klo 21 Anniskeluoi-
keudet: A Asiakaspaikat: 160 (+15 sisäterassilla) Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 120 Hanaoluiden määrä:  9 Erikoisuuksia: oma
panimo, vaihtuva kuukauden olut hanassa / own brewery, one monthly chan-
ging draught beer Oman panimon oluet: Vaalea Mufloni ("Pale Mouflon"),
Tumma Mufloni ("Dark Mouflon"), kausioluet (Alfred (tyrniolut), Muflo-
nator (talvi), Savu Mufloni (syksy), Oktoberfest Mufloni), Mufloni Stout/
seasonal beers "Alfred" (buckthorn beer), "Mouflonator" (winter), "Smoke
Mouflon" (autumn), "Oktoberfest Mouflon" and Mouflon Stout Olutpainotus:
yleinen Olutlista: painettu, erityisen hyvä, seinällä, oluet näkyvillä Muuta:
oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, klassista, rock Sekalaista: terassi,
kabinetti varattavissa, savuton tila Oheistoimintaa: lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Aivan Porin keskustassa sijaitseva iso panimoravintola. Tyyli on keskieurooppa-
lainen, lattia puuta, myös loosheja. Laaja valikoima pullo- ja hanaoluita, myös
laaja skaala erilaisia oman panimon vakio- sekä kausioluita ml. tyrniolut. Kupa-
rikattilat asiakkaiden näkyvissä. Pubista löytyy myös savuton tila. Paikassa on si-
säterassi. Naapurina Porin toinen erikoisolutravintola, vuonna 1991 perustettu
Cafe Anton. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

Large brew pub right in the centre of Pori. European style, wooden floor, some seating
in booths. Extensive range of bottled beers and own-brewed regular and seasonal beers
(including one made with buckthorn). The brewing vessels are visible in the pub. Also
features a no-smoking area. The outdoor seating area is enclosed. Neighbour is Cafe
Anton (est. 1991), Pori's other recommended pub. Member of the Leading Beer Bars
Association.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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O'Malley's Irish Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Piispankatu 21, 06100 Porvoo (Lähellä toria, jonne pääsee linja-au-
tolla mm. Helsingistä. / Near the square, which is where the buses pull in, e.g.
from Helsinki.) Puhelin:  (019) 547 1299 Faksi:  (019) 547 1295

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Maria Piipponen Aukioloajat: ma-
to 11-24, pe-la 11-02, su 11-24 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 86 Pe-
rustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  5 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  ei, oluet näkyvillä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka: ruokalista, naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock, elävää Oheistoi-
mintaa: darts, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Irlantilaisvaikutteinen pubi, jossa on ruokalista (keittiö suljetaan klo 22) ja koh-
tuullinen olutvalikoima. Elävää musiikkia kerran kuukaudessa. 

Irish-themed pub with a modest selection of beers and also serving hot and cold meals
(until 10pm). Live music once a month.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Raahen Panimoravintola
(”The Raahe Brewpub”)

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 38, 92100 Raahe Puhelin:  (08) 844 0100

Omistaja: Harri Tokola, Tuomas Ketola Ravintolapäällikkö: Harri Tokola
Aukioloajat: ma-su 12-02

Luonnehdinta / Description

Ravintola käyttää omissa tiloissaan Kiimingin panimon (Polarpanimot, Ou-
lu) valmistamaa olutvierrettä. Tämä ”käyttämö”-tyylinen toimintaidea oli
1990-luvun puolivälissä laajimmillaan, kun käyttämöravintoloita oli Keski-
ja Pohjois-Suomessa liki kymmenen kappaletta. Nykyään paikkoja on jäljel-
lä kolme (Oulu, Saariselkä ja Raahe).

Not a brewpub as such, but ferments wort shipped in from the Kiiminki brewery (Po-
larpanimot, Oulu). This wort-fermenting concept reached its peak in the mid-1990s,
when there were almost ten such pubs in Central and Northern Finland. Today there
are just three (Oulu, Saariselkä and Raahe). 

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Irish Times
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Valtakatu 33, 96200 Rovaniemi (Kaupungin keskustassa pääkadul-
ta (Toripuistikko) erkanevan sivukadun varrella. Rovaniemelle pääsee ju-
nalla ja linja-autolla. / In the centre of town, the road leads off the main
Toripuistikko street. Rovaniemi can be reached by train or bus.) Puhelin:  (016)
319 925 Faksi:  (016) 319 925 Veppisivut: www.irishtimes.fi Email:  in-
fo@irishtimes.fi

Omistaja: Rovaniemen Seurahuone Oy Ravintolapäällikkö: Harri Kairala
Aukioloajat: su-to 14-02, pe-la 14-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
120 (+100 terassilla) Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 50 Hanaoluiden määrä:  9 Erikoisuuksia: vaihtuva
kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus:
Britannia, Irlanti Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki: elävää Sekalaista: terassi Oheistoimintaa:
darts, biljardi, lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Irlantilaistyylinen pubi, jossa iso jykevä U-muotoinen baaritiski, loosheja, maa-
laisaiheista rekvisiittaa. Kellarikerroksessa pelihuone. Katettu ja lämitetty terassi
1.4-31.10. Ruokalistalla toastit. Olutlista nettisivuilla. Hyvät Olutravintolat -yh-
distyksen jäsen. 

Irish-themed pub with sturdy U-shaped bar, booth seating and decorated with rustic
paraphernalia. Games room in cellar. Covered and heated outside seating area 1.4-
31.10. Toasted sandwiches. Beer list on web site. Member of the Leading Beer Bars As-
sociation.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Palvasalmi Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Koulutie 1, 43100 Saarijärvi (Koulun vieressä, Sampo-lehden ala-
kerrassa. Saarijärvelle pääsee linja-autolla. / Near the school, below the Sampo
office. Saarijärvi can be reached by bus.) Puhelin:  0400 908 181 Faksi:  (014)
435 515 Veppisivut: www.palvasalmi.fi Email:  info@palvasalmi.fi

Omistaja: perheyritys Ravintolapäällikkö: Peko Ratinen Aukioloajat: pe 18-
02, la 20-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 40 (+70 terassilla) Perus-
tettu: 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 15 Hanaoluiden määrä:  2 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo (Suomen ainoa real ale -panimo) / own brewery (Finland's only real ale
brewery) Oman panimon oluet: Real Ale (ajoittain / occasionally), Vaalea
Bitter Ale ("Pale Bitter Ale"), Portteri ("Porter"), Tumma ja Vaalea Kelpo
("Dark and Pale Commendable") ja muita kausioluita / and other seasonal beers
Olutpainotus: Suomi, Britannia Olutlista: painettu, seinällä Muuta: pesu-
pöytä, pöytiintarjoilu

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa, täysin savuton Oheistoimintaa: darts, lautapelejä, lehtiä, kirjo-
ja

Luonnehdinta / Description

Panimoravintola on kodikas englantilaistyyppinen pieni pubi, joka on sisustettu
kuin olohuone. Tämä oikein viihtyisä tupakoimaton pubi sijaitsee vain lyhyen
käytävän päästä panimotilasta. Tarjolla on parin oman panimon oluen lisäksi
muutama pullo-olut ja siideri. Pubi on yksi harvoja paikkoja, jossa ajoittain saa
Palvasalmen englantilaistyyppistä elävää real alea. Auki vain pe-la. 

This small and cosy lounge bar is like an English-style living room. A very relaxing place
to sup a pint, and it's no-smoking too. The brewery can be seen at the end of the corridor
and is larger than most Finnish pub microbreweries; a lot of the beer produced is, in fact,
not sold here but through other pubs. A small selection of bottled beers and ciders is
available in addition to the house beers. This pub is one of the very few outlets for the
brewery's own real ale (now brewed only occasionally). Open only Fridays and Satur-
days.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Saariselän Panimo
(”The Saariselkä Brewery”)

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Saariseläntie, 99830 Saariselkä Puhelin:  (016) 668 006

Omistaja: Hekki Saviharju Ravintolapäällikkö: Kari Vekki Aukioloajat: ma-
su 11-02

Luonnehdinta / Description

Ravintola käyttää omissa tiloissaan Kiimingin panimon (Polarpanimot, Ou-
lu) valmistamaa olutvierrettä. Tämä ”käyttämö”-tyylinen toimintaidea oli
1990-luvun puolivälissä laajimmillaan, kun käyttämöravintoloita oli Keski-
ja Pohjois-Suomessa liki kymmenen kappaletta. Nykyään paikkoja on jäljel-
lä kolme (Oulu, Saariselkä ja Raahe).

Not a brewpub as such, but ferments wort shipped in from the Kiiminki brewery (Po-
larpanimot, Oulu). This wort-fermenting concept reached its peak in the mid-1990s,
when there were almost ten such pubs in Central and Northern Finland. Today there
are just three (Oulu, Saariselkä and Raahe). 

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Olutravintola Sillansuu
("The Bridge")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Verkkosaarenkatu 1, 57100 Savonlinna (Torilta katsottuna toisella
puolella siltaa. Savonlinnaan pääsee junalla ja linja-autolla. / Other side of the
bridge from the town square. Savonlinna can be reached by train or bus.) Puhelin:
(015) 531 451 Faksi:  (015) 531 452

Omistaja: Markku Jeskanen Ravintolapäällikkö: Markku Jeskanen Aukiolo-
ajat: su-ma 14-24, ti-ke 14-02, to-la 14-03 (heinäkuussa ma-su 11-03) Ikä-
raja:  to-la 20 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 76 Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 70 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: ajoittain
suomalaisia pienpanimo-oluita, vaihtuva kuukauden olut hanassa / occasio-
nally beers from Finnish microbreweries, one monthly changing draught beer
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla Oheistoimintaa: biljardi, lautapelejä,
lehtiä, kirjoja (pyydettäessä)

Luonnehdinta / Description

Viihtyisä kaksikerroksinen pubi Savonlinnan sillankupeessa ja ehkä kaupungin
ainoa varteenotettava olutravintola. Suunnattu vanhemmalle asiakaskunnalle.
Sisustuksessa hiukan brittiläisvaikutteita. Hanaolutvalikoimaa piristää ajoittain
pienpanimohana. Myös hyvä lista viskejä. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jä-
sen. 

A welcoming pub on two floors, located near the bridge in Savonlinna. For beer buffs
this is perhaps the only pub in town worth visiting. Aimed at the non-youth market.
Vaguely British-style decor. Draught beer selection occasionally supplemented with a
Finnish microbrewery beer. Good list of whiskies. Member of the Leading Beer Bars
Association.

Arviointi: oppaan oma
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Mallaskosken Oluttupa
(”The Mallaskoski Beer Room”)

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vesitorninkatu 1, 60100 Seinäjoki Puhelin:  (06) 421 3040 Faksi:
(06) 421 3020 Veppisivut: www.mallaskoski.fi

Omistaja: itsenäinen Ravintolapäällikkö: Samu Ekman, Tommi Hautala Au-
kioloajat: su-to 12-24, pe-la 12-02 Anniskeluoikeudet: A Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä: alle 10 Hanaoluiden määrä:  noin 2 Erikoisuuksia: oma
panimo / own brewery Oman panimo oluet: Vaalea Kuohu (”Foaming Pale”),
Tumma Kuohu (”Foaming Dark”), Leningrad Cowboys Olutpainotus: Suomi

Luonnehdinta / Description

Mallaskosken panimon yhteydessä sijaitseva viihtyisä pub, jossa on tarjolla
panimon omien oluiden lisäksi pieni valikoima muita tuotteita. Ulkona te-
rassi, jolta on näkymä koskelle.

Pleasant pub at the Mallaskoski (”Malt Rapids”) brewery, serving the brewery’s own
beers plus a small selection of other products. View of rapids from outdoor seating area.

Arviointi: oppaan oma / ravintolan lähettämä
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Olutravintolat on merkitty karttaan numeroin, jotka viittaavat sivunumeroihin. 
Each pub is marked on the map with the page number on which its details are given.
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Fall's Cafe & Terrace
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kehräsaari, 33200 Tampere Puhelin:  (03) 223 0061 Faksi:  (03) 223
0061 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/fallsca-
fe/

Omistaja: Lauri ja Kirsti Kairamo, Latvakoski, Hakala Ravintolapäällikkö:
Hakala, Latvakoski Aukioloajat: ma-su 12-03 (kesällä 11-03) Anniskeluoi-
keudet: A Asiakaspaikat: 110 (+100 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 17 Hanaoluiden määrä:  7 Erikoisuuksia: vaihtuva
kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista (kesällä), pubiruokaa (talvella) Musiikki:  taustalla, elä-
vää Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Viihtyisä taiteilijamainen aikuisten seurusteluravintola yli 100 vuotta vanhassa
punatiilisessä kehräämön värjäämössä. Mukava terassi kosken puolella. Tiloissa
myös viinikellariksi kutsuttu huone, jonka voi varata kabinettina. Ruokaa vain
kesällä, jolloin myös grillilounas klo 11-16. Suppea olutvalikoima, mutta ainakin
mielenkiintoa herättävä vaihtuva hanaolut. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen
jäsen. 

Pleasant, comfortable bar in a 100-year-old red-brick building, the former dye works of
a textile mill. Aims to attract a more mature and arts-oriented clientele. Nice outdoor
seating area overlooking the waters that flow between the two lakes (the rapids them-
selves are slightly upstream). The Wine Cellar room can be reserved in advance. Pub
food in the winter; full menu in the summer, including barbecue lunches 11am-4pm.
Fairly narrow selection of beers, but at least has an interesting new draught beer once
a month. Member of the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma
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Pub Kahdet Kasvot
("The Two Faces")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kauppakatu 14, 33210 Tampere Puhelin:  (03) 222 9032 Faksi:  (03)
222 9037 Veppisivut: http://user.sgic.fi/~naamat/ Email:  naamat@great.fi

Omistaja: JP-Skills Oy Ravintolapäällikkö: Mika Volanen, Juha Jaakkola
Aukioloajat: su-to 14-02, pe-la 14-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
107 Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 35 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: yksi
vaihtuva kuukauden hanaolut / monthly guest beer Olutpainotus: yleinen
Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesu-
pöytä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Oheistoimintaa: darts, lautapele-
jä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Avara ja ilmava pubi ihan Tampereen keskustassa. Sisustus on taiteellinen, läm-
minhenkinen ja pirteä. Käsin verhoillut huonekalut. Ei kabinettia, mutta alaker-
ta on varattavisssa noin 30 henkilölle. Olutvalikoima riittää ensihätään ja on
monipuolisesti valittu. Hintataso yllättää edullisuudella, joskin listalla on äärim-
mäisen kalliiksi hinnoiteltujakin oluita. Yli 40 mallasviskiä, ja yksi vaihtuva kuu-
kauden viski. Olutlista nettisivuilta. 

Attractive pub in the city centre with a roomy feel to it. The decor is arty, warm and
cheerful. Hand-upholstered furniture. Downstairs seating area can be separately
booked (holds 30). Beer selection well chosen and can satisfy most needs. Surprisingly
moderate prices, although the list also includes some expensively priced beers too. More
than 40 malt whiskies and a monthly guest whisky! Beer list on web site.

Arviointi: oppaan oma
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O'Connell's Irish Bar
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Rautatienkatu 24, 33100 Tampere Puhelin:  (03) 222 7032 Faksi:
(03) 260 6713 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=430 Email:  danieloconnell@yritys.tpo.fi

Omistaja: Bleritec Oy Ravintolapäällikkö: Jarmo Juntunen Aukioloajat: su-
to 16-02, pe-la 16-03 Ikäraja:  21 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat:
174 Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 20 Hanaoluiden määrä:  13 Olutpainotus: Belgia,
Britannia, Irlanti Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat la-
sit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  rock, elävää Sekalaista: kabinetti varatta-
vissa Oheistoimintaa: darts, lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Iso pubi useassa tasossa. Varsin viihtyisä, joskin vähän kuluneen näköinen irlan-
tilaisravintola. Tiskillä on väliseinät. Kohtuullinen olutvalikoima. Kabinettina
on erittäin mukava kirjastohuone. Auki vasta klo 16. 

Large Irish bar with split-level floor, very welcoming if a bit tatty. Long bar counter with
screens. Moderate selection of beers. Interestingly, it has a wonderfully relaxing library
room at the back, which can be booked for meetings. Not open until 4pm.

Arviointi: oppaan oma
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Palander's
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Aleksis Kiven katu 11, 33100 Tampere Puhelin:  (03) 212 3170 Fak-
si:  (03) 212 3170 Veppisivut: www.manset.fi/palanders

Omistaja: Eero Fagerlund Ravintolapäällikkö: Eero Fagerlund Aukioloajat:
ma-to 12-02, pe-la 12-03, su 12-24 Ikäraja:  20 v. Anniskeluoikeudet: A Asi-
akaspaikat: 80 Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: vaihtuva
kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: kabinetti varattavissa
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Tyylikäs ja rento aikuisten olutravintola, joka sijaitsee vuonna 1907 rakennetus-
sa talossa. Sisustus mukava yhdistelmä art nouveauta (Belgialaiset grand cafet) ja
kitchiä. Pubissa on myös kaksi pientä sivuhuonetta. Kohtuullinen viski- ja siide-
rivalikoima. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 
Eero Fagerlund on Tampereen olutkulttuurin suuria nimiä. Hän nosti aikanaan
Panimoravintola Plevnan maan kuuluksi olutravintolaksi ja sai työstään vuoden
olutravintoloitsija -tittelin. Ennen Palanderiä hän johti jonkin aikaa ruoka- ja
olutravintola Sveijkiä.

Stylish and relaxing pub in a city centre building dating from 1907. Decor a nice com-
bination of art nouveau (Belgian grand café) and kitsch. A reasonable range of beers
from which to choose. There are also two bookable meeting rooms. Reasonable selection
of whiskies and ciders. The owner Eero Fagerlund, one of the big names on the Tampere
pubs scene, was previously involved in the now-closed Sveik, a Czech-style pub nearby,
and before that he was pub manager of the renowned Plevna brew pub. Member of the
Leading Beer Bars Association.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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Oluthuone Panimomestari
("The Master Brewer")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Tuomiokirkonkatu 15, 33100 Tampere Puhelin:  (03) 212 3173
Faksi:  (03) 212 3173 Veppisivut: www.tillikka.fi/oluth Email:  oluth@tillik-
ka.fi

Omistaja: Talonravintolat Oy Ravintolapäällikkö: Antti Rissanen Aukiolo-
ajat: su-to 12-02, pe-la 12-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 70
Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  9 Erikoisuuksia: Plevnan
Koskipanimon tuotteet hanassa / draught beers from Tampere's Koskipanimo
brewery (see Plevna) Olutpainotus: Suomi, yleinen Olutlista:  seinällä Muuta:
oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Musiikki:  rock Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Miellyttävä pubi lähellä rautatieasemaa, jonka olutvalikoima riittää moneen ma-
kuun. Valttina on viisi Plevnan panimon olutta sekä kaksi Plevnan siideriä ha-
nassa. Sisustuksessa mielenkiintoisia yksityiskohtia, ravintola on jaettu
loosheihin. Hyvä viskivalikoima. Olutlista nettisivuilta. 

Nice little pub not far from the railway station. Limited selection of bottled beers, but
the pub's principal offering is its set of five draught beers (and two ciders) from the near-
by Koskipanimo brewery in the Plevna pub. Decor features some interesting details and
the seating is in booths. Also good selection of whiskies. Beer list on web site.

Arviointi: oppaan oma
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Pub Pikilinna
("The Cobbler's Castle")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Ilmarinkatu 9, 33500 Tampere Puhelin:  (03) 261 7885 Faksi:  (03)
261 7885 Veppisivut: www.saunalahti.fi/~pub Email:
Pikilinna_Palautetta@jmu.pp.sci.fi

Omistaja: Hannu Toppari Ravintolapäällikkö: Hannu Toppari Aukioloajat:
ma-pe 15-02, la-su 12-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 60 (+noin
100 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  80-100 Hanaoluiden määrä:  16 Erikoisuuksia: yksi
vaihtuva real ale (ei heinäkuussa), 2 suomalaista pienpanimo-olutta hanas-
sa, yksi PUP hanaolut / one regularly changing real ale (not July), 2 Finnish
microbrewery beers on tap, one draught beer from the Tampere regional brewery
Pirkanmaan Uusi Panimo Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet nä-
kyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  rock, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti va-
rattavissa, sauna Oheistoimintaa: darts, biljardi, lautapelejä, lehtiä, kirjoja,
petanque

Luonnehdinta / Description

Mukava irlantilaistyyppinen pubi, joka sijaitsee entisen Aaltosen kenkätehtaan
henkilöstön punatiilisessa asuintalossa. Ravintolasali on valoisa, ilmava ja viih-
tyisä. U-muotoinen baari ja komeat ikkunat. Asiakaskunta rentoa lähikorttelei-
den väkeä. Sisäpihalta pääsee upeisiin saunatiloihin, joihin mahtuu 20 henkilöä
ja joita voi varata yksityistilaisuuksiin! Terassi on vastapäisessä puistossa. Asian-
tunteva henkilökunta; tiskin takana häärii usein sympaattinen omistaja, Hannu
Toppari joka nosti nopeasti Pikilinnan Tampereen merkittävien olutravintoiden
kärkeen. Monipuolinen oluttarjonta mm. brittiläinen elävä real ale (vuodesta
1997). Olutlista nettisivuilta. Auki ma-pe vasta klo 15. 

Comfortable and cosy pub with an Irish flavour, occupying corner of attractive red-
brick building which was once the living quarters of workers at the Aaltonen shoe fac-
tory. Light, airy and welcoming. U-shaped bar, tastefully designed windows. Clientele
easy-going locals. Inner yard leads to sauna (seats 20 and can be booked in advance)!
Beer garden is on the green opposite. Knowledgeable bar staff and friendly landlord,
Hannu Toppari, who has made Pikilinna what it is today. Very diverse range of beers,
including British real ale (since 1997). Beer list on web site. Mon-Fri not open until
3pm. 

Arviointi: oppaan oma
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Panimoravintola Plevna
("The Plevna Brewhouse")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Itäinenkatu 8, 33210 Tampere (Satakunnankadun rautaportista.)
Puhelin:  (03) 260 1200 Faksi:  (03) 260 1250 Veppisivut: www.plevna.net
Email:  marika@tillikka.fi

Omistaja: Tampereen Panimoravintola Oy Plevna Ravintolapäällikkö: Arja
Oinonen Aukioloajat: ma-to 11-01, pe-la 11-02, su 12-22 Anniskeluoikeu-
det: A Asiakaspaikat: noin 400 (+45 Mallaskammarissa) Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  10 Erikoisuuksia: oma
panimo / own brewery (Koskipanimo) Oman panimon oluet: Plevnan Vaalea
Pils ("Plevna Light Pils"), Plevnan Tumma ("Plevna Dark"), Plevnan Stout,
vaihtuvia kausioluita / changing seasonal beers Olutpainotus: yleinen Olutlis-
ta:  painettu, erityisen hyvä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, olutruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: pöy-
tiintarjoilu, kabinetti varattavissa Oheistoimintaa: darts, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Entisen Finlayson tehtaan kehruuhallissa sijaitseva iso, komea saksalaistyyppinen
oluthalli. Ravintola sai nimensä Krimin sodan aikaisesta Plevnan taistelusta. Si-
sustus tummaa puuta, puulattia ja puupenkit, jotka ovat loosheissa. Pitkä baari-
tiski ja ylemmällä tasolla ruokapöydät. Täällä kannattaa myös syödä, pitkältä
listalta löytyy raavaankin miehen täyttäviä annoksia. Viihtyisä paikka isommal-
lekin seurueelle. Oma panimo tekee ehkä maan parasta valikoimaa pienpanimo-
oluita. Myös omat siiderit ja snapsit. Hintataso vaihtelee halvasta hyvin kallii-
seen. Ajoittain teemaviikkoja ja festareita. Viereisessä tilassa on Mallaskammari-
niminen pubi (ma-la 15-02, su 15-24). Asiantunteva henkiökunta. Olutlista net-
tisivuilta. 

Housed in the former Finlayson textile mill, this is a large and well-appointed German-
style beer hall. The pub is named after a battle fought in the Crimean War. Lots of dark
wood, also wooden floor and wooden benches arranged in booth seating areas. Opposite
the long bar is a raised eating area (and it’s definitely worth ordering something here).
A great night out, even for large groups. The in-house brewery has the best selection in
Finland. Also makes ciders and schnaps. Beer pricing varies from good value to expen-
sive. Theme weeks and festivals held. Building also houses a separate small pub, The
Malt Room (Mon-Sat 3pm-2am, Sun 3pm-midnight). Knowledgeable bar staff. Beer
list on web site.

Arviointi: oppaan oma
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Salhojankadun Pub
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Salhojankatu 29, 33500 Tampere Puhelin:  (03) 255 3376 Veppisi-
vut: www.sqc.fi/salhis Email:  salhis@sqc.fi

Omistaja: Salhojankadun Pub Oy Ravintolapäällikkö: Stephen Byde Auki-
oloajat: ma-to 16-00.30, pe-la 16-02, su 16-23.30 (kesällä ma-to 16-00.30,
pe 16-02, la 14-02, su 14-23.30) Ovimies:  on Narikkamaksu: on Anniskelu-
oikeudet: A Asiakaspaikat: noin 70 (+noin 20 terassilla) Perustettu: 1969

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  10 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa, yksi vaihtuva real ale (ei heinäkuussa) / one
monthly changing draught beer, one regularly changing real ale (not July) Olut-
painotus: yleinen, Britannia Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi Oheis-
toimintaa: darts, biljardi, lehtiä

Luonnehdinta / Description

"Salhis" on miellyttävä englantilais-suomalaistyylinen pubi. Julkisivu on häkellyt-
tävän englantilaisen näköinen. Muutenkin tyyli on hyvin alkuperäinen ja pysynyt
muuttumattomana vuodesta 1969. Salhis onkin Suomen vanhin pubi. Peleihin
kuuluu myös perinteisiä brittiläisiä pubipelejä esim. shoveha'penny. Miljöö on
miellyttävä, mutta muuten vain brittiläinen elävä real ale (vuodesta 1997) nostaa
sen eturiviin. Ovella olevasta portsarista ja narikkamaksusta miinuksia. Varsin
asiantunteva henkilökunta. Hintataso vaihtelee halvasta hyvin kalliiseen. Olut-
lista nettisivuilta. Kesäviikonloppuja lukuun ottamatta auki vasta klo 16. Hyvät
Olutravintolat -yhdistyksen jäsen.

A very pleasant British-style pub, also with Finnish features. The facade is unnervingly
English in appearance. The original style has been retained unchanged since 1969, and
this is in fact Finland's oldest "pub". It also has British pub games, even including shove
ha'penny. A congenial setting and attractive interior, but, in terms of beers, only its Brit-
ish real ale (since 1997) places it amongst today's leading Finnish beer-specialist pubs.
Minus points for the doorman and cloakroom charge. Staff know their beer. Beer pric-
ing varies from good value to expensive. Beer list on web site. Not open until 4pm, except
summer weekends. Member of the Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma
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Ravintola Teerenpeli
("The Flirtation")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Hämeenkatu 25, 33200 Tampere Puhelin:  (03) 223 4100 Faksi:
(03) 260 6160 Veppisivut: www.teerenpeli.com Email:  mail@teerenpe-
li.com

Omistaja: Anssi Pyysing, Marianne Miettinen Ravintolapäällikkö: Samuli
Korhonen Aukioloajat: su-to 12-02, pe-la 12-03 Ovimies: pe-la Ikäraja:  22
v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 220 (+30 terassilla) Perustettu:
1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  14 Erikoisuuksia: Lah-
den Teerenpeli -pienpanimon tuotteet / Beers from the Teerenpeli brewery at
the twin pub in Lahti Olutpainotus: yleinen Olutlista: painettu, seinällä, oluet
näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla, elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Iso vihreäsävyinen ja nuorekas olutkahvila, jossa on laaja hanaolutvalikoima. Eri-
tyisesti kannattaa huomata Lahden Teerenpeli -pienpanimon oluet. Alakerran
kellaripub on auki vain perjantaisin ja lauantaisin, jolloin on myös elävää musiik-
kia. Myös oma mallasviski ja mallasviskikypsyttämö (tuodaan maahan skotlanti-
laisia mallasviskejä tammitynnyreissä ja edelleenkypsytetään niitä -
kypsytyskellari on näkyvillä alakerrassa). Noin 50 mallasviskiä. Myös oma ome-
na- ja mustikkasiideri. Oluista nettisivuilla. Alkuperäinen Teerenpeli sijaitsee
Lahdessa.

Spacious pub stocking a wide range of beers, especially draught beers, including the di-
verse products of the Lahti Teerenpeli microbrewery. Of particular interest, too, is the
pub's own malt whisky and whisky maturation cellar (malt whisky brought from Scot-
land in oak casks and matured here), which can be viewed downstairs. The downstairs
cellar bar is open only on Fri and Sat, with live music. The pub also stocks about 50
malt whiskies. Cider and blueberry "cider" from the Lahti brewery are also available.
Anssi Pyysing also has another Teerenpeli pub in Lahti, where the brewery is.

Arviointi: oppaan oma / ravintolan lähettämä
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Wanha Posti
("The Old Post Office")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Hämeenkatu 13A, 33100 Tampere Puhelin:  (03) 223 3007 Faksi:
(03) 261 7855 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=427

Omistaja: Wanha Posti Oy Ravintolapäällikkö: Terho Lahtinen Aukiolo-
ajat: ma-to 11-01, pe-la 11-02, su 12-01 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspai-
kat: 138 (+noin 20 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  16 Erikoisuuksia: Mal-
laskoski -pienpanimon hanaolut / draught beer from Mallaskoski brewery
Olutpainotus: yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä 

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi

Luonnehdinta / Description

Yläkerroksessa sijaitseva olutravintola, alakerrassa musiikkipaikka Henry's Pub
(auki vain iltaisin). Wanha Postin pienpanimotoiminta lopetettiin omistajan
vaihdoksen yhteydessä pari vuotta sitten. Keskinkertainen sisustukseltaan, mut-
ta oluenystäville varsin laaja hanaolutvalikoima ml. suomalaisen pienpanimon
olut.

The Wanha Posti is on the first floor at the top of the stairs (at ground level is a music
bar, Henry's Pub, open evenings only). Formerly a brew pub, the brewing operation was
discontinued when the pub changed hands a couple of years ago. It now stocks a partic-
ularly wide range of draught beers, including one from a Finnish microbrewery. The de-
cor is rather plain and unassuming.

Arviointi: oppaan oma
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Olutravintolat on merkitty karttaan numeroin, jotka viittaavat sivunumeroihin. 
Each pub is marked on the map with the page number on which its details are given.
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Daily News
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Yliopistonkatu 33, 20100 Turku Puhelin:  (02) 469 7808 Email:  an-
ders.schantz@dailynews.inet.fi

Omistaja: Anders von Schantz Ravintolapäällikkö: Anders von Schantz Au-
kioloajat: ma-su 11-02 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: noin 70 Perus-
tettu: 1991 olut- ja panimoravintolaksi 1996

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 19 Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery Oman panimon oluet: Daily Pale Ale, Daily Brown Ale
Olutpainotus: Britannia, yleinen Olutlista:  seinällä, oluet näkyvillä Muuta:
pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  ei Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Panimoravintola on pelkistetty paikallispubi, jossa punatiililattia ja tupakanvär-
jäämät seinät. Huokeahintainen. Talo on vanhahko, jossa yläkerta puusta. Run-
saasti lautapelejä ja lehtiä. Kirjakokoelmaan kuuluvat mm. nykysuomen
sanakirja ja merikartat.

A spartan-looking local with a red-brick floor and yellowed walls. This brew pub occu-
pies the ground floor of a characterful two-storey building (upper floor of wood). Beers
inexpensive. Abundance of board games and especially magazines and newspapers.
Book collection includes six-volume Finnish dictionary and set of sea charts.

Arviointi: oppaan oma

1
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Panimoravintola Herman
("The Herman Brewery Restaurant")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Läntinen Rantakatu 37, 20100 Turku Puhelin:  (02) 230 3333 Faksi:
(02) 230 3334 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=334 Email:  herman@co.inet.fi

Omistaja: Jouni Aalto Ravintolapäällikkö: Jouni Aalto Aukioloajat: ma-ti
11-14, ke-pe 11-24, la 12-24 (kesällä ma-pe 11-24, la 12-24, su 12-20) An-
niskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 50 alakerran baarissa, 150 yläkerran ra-
vintolassa (+noin 150 terassilla) Perustettu: 1996

Tietoja oluista / Beer information

Hanaoluiden määrä:  3 Erikoisuuksia: oma panimo / own brewery Oman pa-
nimon oluet: Märtzen, Helles (also special seasonal beers e.g. Dunkles, Weizen)
Olutpainotus: Suomi/Saksa Olutlista:  ei Muuta: pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi Oheistoimintaa:
lehtiä

Luonnehdinta / Description

Pieni mutkaton alakerran baari ja mukava terassi Aura-joen rannalla. Viihtyisä
yläkerran ravintola, jossa on näkyvillä komeat kupariset panimokattilat. Ei pullo-
oluita ollenkaan. Ruokaravintola on perinteinen ja tyylikäs sekä tarjoaa loistavaa
ruokaa. Suojeltu punatiilirakennus, joka valmistui vuonna 1849 ja on toiminut
vuosina 1875-1912 panimona. Talvella suljettu sunnuntaina sekä ma-ti iltaisin. 

Small, unadorned ground-floor bar looking out to the beer garden in summer and the
River Aura. The handsome copper kettles of the brewery can be seen at the back of the
first-floor restaurant. The restaurant is stylish and traditional, and serves excellent
meals. No bottled beers at all, just the brewery's own draught products. The protected
red-brick building dates from 1849 and did in fact earlier function as a brewery (1875-
1912). In winter, closed Sundays and Mon-Tue evening.

Arviointi: oppaan oma

spo.frm  Page 125  tiistai, kesäkuuta 6, 2000  4:50 PM



126 Good Pub Guide to Finland 2000

Hunter's Inn
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Brahenkatu 3, 20100 Turku Puhelin:  (02) 233 3143 Faksi:  (02) 233
3143

Omistaja: Two Hunters Oy Ravintolapäällikkö: Kalle Mäkeläinen, Hannu
Bastman Aukioloajat: su-to 15-01, pe 15-03, la 12-03 Anniskeluoikeudet: A
Asiakaspaikat: 110 (+25 terassilla) Perustettu: 1988

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 60 Hanaoluiden määrä:  8 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit (osittain)

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi Oheistoimin-
taa: lehtiä

Luonnehdinta / Description

Hämärä, punaisen sävyinen brittiläistyylinen pubi ankeassa rakennuksessa. Vali-
koima tarjoaa oluita perusjanoon sekä muutamia yllätyksiä. Ei auki lounasaikaan
paitsi lauantaisin. Hunter’s Inn oli aikoinaan Turun paras olutpubi, joka nyttem-
min on keskinkertaistunut alkuperäisen vetäjän, Otto Lambergin perustettua
Uuden Apteekin (ja myöhemmin Panimoravintola Koulun).

Comfortable British-style pub complete with dark red furnishings. Low lighting accen-
tuates the slightly gloomy feel of this rather unattractive building. The beer selection is
wide enough to satisfy most thirsts and includes a few surprises. Sun-Fri not open until
3pm. In its early years Hunter's Inn was the best beer bar in Turku, but, following the
departure of its original driving force, Otto Lamberg, to set up the Uusi Apteekki (and
later Koulu), it has lost a lot of its shine.

Arviointi: oppaan oma
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Panimoravintola Koulu
("The School Brewhouse")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Eerikinkatu 18, 20100 Turku Puhelin:  (02) 274 5757 Faksi:  (02)
274 5777

Omistaja: Turun Panimo Oy Ravintolapäällikkö: Pekka Vihavainen Auki-
oloajat: su-to 11-02, pe-la 11-03 Ikäraja:  22 v. Anniskeluoikeudet: A Asia-
kaspaikat: 720 (+350 terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: oma panimo / own brewery Oman pa-
nimon oluet: Lehtori ("Schoolmaster"), Maisteri ("Graduate"), Ope ("Teach-
er"), Reksi ("Headmaster") ja kausioluita (yhteensä tehdään 10 eri olutta) /
and seasonal beers (altogether 10 different beers made) Olutpainotus: Suomi/
Saksa Olutlista:  painettu (Koulun esitteessä / in pub’s brochure), seinällä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, olutruokaa, pubiruokaa Musiikki:  elävää Sekalaista: te-
rassi, kabinetti varattavissa, savuton tila Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä,
kirjoja

Luonnehdinta / Description

Viehättävä, viihtyisä panimoravintola, joka sijaitsee tilavissa, hienosti perus-
korjatuissa entisen ruotsalaisen tyttökoulun tiloissa vuodelta 1889. Neljä
baaria kahdessa kerroksessa sekä käytävillä. Alhaalla: baari, jossa kuparikat-
tilat ja varastotankit, viinitupa (savuton). Ylhäällä: ”olohuone” erikseen va-
rattavissa, kokoushuone, juhlasali, paikallisten olutseurojen tilat, tasokas
ruokaravintola (ma-pa 11-23.30, la 12-23.30, su 15-22). Jazzia ja lauluiltoja.
Alakerrassa on kioski, josta voit ostaa kahden litran palautuspullon täynnä
Koulun olutta kotiin vietäväksi. Laaja ja edullinen omien oluiden valikoima,
ei pullo-oluita ollenkaan. Perustajina mm. Turun olutravintolakonkarit
Otto Lamberg (Apteekki) ja Jarkko Kovasiipi (ks. Old Bank). Ehdottomasti
käytävä! 

Imposing and charming brew pub occupying a spacious, exquisitely renovated for-
mer girls' school (for Swedish-speakers) dating from 1889. Four bars on two floors
(one in corridor). Ground floor main bar has full view of copper brewing vessels
and maturation tanks; also a no-smoking 'wine bar'. Upstairs is a lounge that can
be reserved, and a meeting room, ballroom, local beer society room (!) and quality
restaurant (Mon-Fri 11am-11.30pm, Sat noon-11.30pm, Sun 3pm-10pm). Jazz
and song evenings. Ground floor kiosk sells two-litre take-outs of the brewery's
beer. Extensive and good value range of own-brewed beers, but no bottled beers
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stocked at all. The founders include veterans of the Turku beer and pubs scene
Otto Lamberg (see Uusi Apteekki) and Jarkko Kovasiipi (see Old Bank). A must!

Arviointi: oppaan oma
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The Old Bank
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Aurakatu 3, 20100 Turku Puhelin:  (02) 274 5700 Faksi:  (02) 251
5901 Veppisivut: www.oldbank.fi

Omistaja: Hallman-Yhtiöt Oy Ravintolapäällikkö: (vaihtuu omistajan vaih-
doksen jälkeen) Aukioloajat: ma-ti 12-01, ke-la 12-02, su 16-01 Ovimies: ti-
la iltaisin Ikäraja:  24 v. Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 250 (+noin
20 kabinetissa, +noin 30 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 120 Hanaoluiden määrä:  15 Erikoisuuksia: vaih-
tuva kuukauden olut hanassa, pienten maahantuojien oluita / specialities
from small importers, one monthly changing draught beer Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesu-
pöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi, kabinetti varat-
tavissa, savuton tila Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Komea, jugendtyylinen 1907 valmistunut Turun Osakepankin pääkonttorin
vanha pankkisali siirrettynä pubikäyttöön. Viihtyisä paikka ja ehdottomasti yksi
Suomen hienoimmista ravintolasisustuksista. Muutoksia sisustukseen pankin jäl-
keen ei ole juurikaan tehty; olutta saa talletusten kohdalta ja WC-tilat ovat tall-
elokeroissa. Erinomaisen laaja pullo- sekä hanaolutvalikoima ja varsin
asiantuntevia tarjoilijoita. Savuton, tyylikäs takahuone. Pankin perusti ja nosti
maineeseen Jarkko Kovasiipi, joka oli myös perustamassa Panimoravintola Kou-
lua. Kovasiipi luopui pankista 1999, jääkin nähtäväksi miten ravintolan laatu uu-
den johdon käsissä säilyy. Hyvät Olutravinolat -yhdistyksen jäsen. 

Impressive, Jugendstil building from 1907, a former bank (headquarters of Turun Os-
akepankki). Comfortable and definitely one of Finland's most stylish pub interiors. Very
few changes made in converting it to pub use: drinks are served from the bank deposit
counter, and the toilets are in the safe deposit box room. Excellent bottled and draught
beer range, and particularly knowledgeable staff. Stylish back room is no-smoking. The
Old Bank was founded by Jarkko Kovasiipi, who was also a co-founder of the Panimor-
avintola Koulu brew pub. He moved on from The Old Bank in 1999, and it remains to
be seen how the new owners succeed in upholding the Bank's reputation. Member of the
Leading Beer Bars Association.

Arviointi: oppaan oma
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Puutorin Vessa
("The Puutori Conveniences")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Puutori, 20100 Turku (Puutori on Aninkaistenkadun ja Maarian-
kadun kulmassa, Kauppatorilta pohjoiseen.) Puhelin:  (02) 233 8123 Veppi-
sivut: www.puutorinvessa.fi Email:  haagan.kartano@co.inet.fi

Omistaja: Markku Heikkilä, Katja Väisänen, Kristian Linqvist Ravintola-
päällikkö: Jarkko Pihlaja Aukioloajat: ti-su 12-24 (kesällä ma-su 11-24) An-
niskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 49 (+150 terassilla) Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 7 Hanaoluiden määrä:  4 Erikoisuuksia: Tuorlan
pienpanimon olut / Draught beer from the Tuorla microbrewery Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa Musiikki:  taustalla, rock Sekalaista: terassi Oheistoi-
mintaa: lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Maakuntamuseon suojelema entinen yleinen vessa vuodelta 1933 ja nykyinen
mukava pieni pistäytymispaikka. Oppaaseen Vessa pääsee omintakeisen miljöön-
sä ansiosta sekä Tuorlan maatalousoppilaitoksessa valmistettavan vanhaa Auran
olutta muistuttavan lagerinsa takia. Rakennus on pyöreä, sisältä valoisa ja osit-
tain kahdessa tasossa. Komea taideteos roikkuu katosta. Näytteillä pissapottia ja
myynnissä erilaisia muistoesineitä. Esillä olevat kirjat käsittelevät vessakulttuu-
ria. Talvella suljettu maanantaisin. Suomen toinen ”vessapubi”, se ensimmäinen-
hän on Lahden Metro Kellari.

Small, round, painted white, and perched in the corner of the cobbled Puutori square,
this pub is a former public conveniences dating from 1933, now a protected building.
Puutori is on the corner of Aninkaistenkatu and Maariankatu, north of the town
square. A welcoming place to call in, well lit, with split-level floor, eye-catching centre-
piece and assorted chamber pots. Also souvenirs for sale. Bookshelf features plenty to
browse on the subject of WCs. The pub is featured in the Guide on account of its unique
ambience and its Tuorla-brewed lager, which is reminiscent of the old Aura brand.
Closed Mon in winter. Finland's other "conveniences" pub, and the first, is the Metro
Kellari & Terassi in Lahti!

Arviointi: oppaan oma
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Teini Klubi
("The Teen Club")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Uudenmaankatu 1, 20500 Turku Puhelin:  (02) 233 0203 Faksi:
(02) 233 0208 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/
intro.asp?companyID=375

Omistaja: SOK Ravintolapäällikkö: Marian Kadenius-Tapper Aukioloajat:
su-ti 16-01, ke-to 16-02, pe-la 16-03 Ovimies: iltaisin Anniskeluoikeudet: A
Asiakaspaikat: noin 80 (+noin 170 ruokaravintolan puolella ml. kabinetti,
+noin 150 terassilla) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  4 Olutpainotus: yleinen
Olutlista:  seinällä Muuta: oluilla omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa Musiikki:  elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Hienostuneen ruokaravintola Teinin yhteydessä punatiilinen ja labyrinttimainen
olutkellari. Varsin viihtyisä paikka ja laajahko olutlista. Oluita voi tilata vapaasti
ruokaravintolapuolellakin (keittiö suljetaan klo 23). Elävää musiikkia soitetaan
kesäisin pihalla ja talvisin sisällä. Kesällä myös yöleffoja pihalla. Auki vasta klo
16. 

Red-brick, labyrinthine beer cellar in association with up-market restaurant. Relaxing
surroundings and reasonable selection of beers. Same beers can be ordered from the res-
taurant (serving until 11pm). Live music in the courtyard during summer, inside in win-
ter. Movies also shown in the courtyard in summer. Not open until 4pm.

Arviointi: oppaan oma 
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Uusi Apteekki
("The New Pharmacy")

Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Kaskenkatu 1, 20700 Turku Puhelin:  (02) 250 2595 Faksi:  (02) 250
2686 Veppisivut: ei omaa, mutta katso www.helsinki.net/intro.asp?compa-
nyID=359 Email:  apteekki@dlc.fi

Omistaja: Sixpack Oy Ravintolapäällikkö: Otto Lamberg Aukioloajat: ma-su
10-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 110 (+n. 150 terassilla joen
rannassa) Perustettu: 1993

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 35 Hanaoluiden määrä:  18 Erikoisuuksia: oma
panimo / own brewery (Kaskenmäen Panimo), pienten maahantuojien oluita
/ specialities from small importers Oman panimon oluet: Vanhan Luostarin kel-
lariolut (vaihtelee tyyliltään) / ("Old Monastic Cellar Beer"), style varies Olut-
painotus: yleinen Olutlista:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit
(osittain)

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  ei Sekalaista: terassi Oheistoimintaa: lau-
tapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Omaperäinen ja viihtyisä 100 vuotta vanhan apteekin tiloihin tehty pubi, sisus-
tuksessa ei ole tehty muutoksia apteekin jälkeen ja päätilan laatikostoista voisi
odottaakin vielä löytävänsä mitä erilaisimpia troppeja. Eri huoneissa tuoleja ja
(kuluneita) penkkejä mutta vain vähän pöytiä. Edullinen hintataso. Laaja hana-
valikoima. Omassa kellarissa tehtyä olutta (joka on usein loppu), itse panimo on
Suomen toinen pienpanimo heti edesmenneen Helsingin Kappelin jälkeen. Pu-
bin perusti 1993 Turun olutravintolakonkari Otto Lamberg (ks. Hunter’s), Lam-
berg on myös omistajana Panimoravintola Koulussa. Terassi on vähän matkan
päässä joen rannalla. Auki jo klo 10. 

A 100-year-old pharmacy turned into an interesting and unique pub. Little change
made since its conversion; the medicine cabinets and drawers take pride of place, and
may, you feel, still contain all manner of potions and cures. The various rooms have
stools and (worn) benches, but few tables. Beer list offers value for money and includes
a large selection of draught beers. Own beer brewed in the cellar (but often sold out);
the brewery just missed being Finland's first microbrewery, being pipped at the post by
the now defunct Kappeli brewery in Helsinki. The pub was established in 1993 by vet-
eran of the Turku beer and pubs scene, Otto Lamberg (see Hunter's). Lamberg is also
a co-founder of the Panimoravintola Koulu brew pub. Outdoor drinking area is a short
distance away by the river bank. Opens at 10am.

Arviointi: oppaan oma
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Ravintola Gasteria
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Vanha Harmaalinnantie 1, 28400 Ulvila (Reilun kymmenen kilo-
metrin päässä Porista, jonne pääsee junalla ja linja-autolla. / 10 km or more
from Pori, which can be reached by train or bus.) Puhelin:  (02) 531 7500 Faksi:
(02) 531 7510 Email:  veli-esko.ronkko@gasteria.inet.fi

Omistaja: Gasteria Oy Ravintolapäällikkö: Juhani Hujanen Aukioloajat: su-
to 11-22, pe-la 11-04 (kesällä su-to 11-02, pe-la 11-04) Ovimies:  pe-la, klo
21 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 190 (+100 terassilla) Perustettu:
1983, olut- ja panimoravintolaksi 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 70 Hanaoluiden määrä:  8 Erikoisuuksia: oma pa-
nimo / own brewery Oman panimon oluet: Tiltaltti Tumma Vahva Bock ("St-
rong Dark Bock"), Tiltaltti Vaalea Pils ("Light Pils"), Tiltaltti Tumma Bitter
Ale ("Dark Bitter Ale"), Tiltaltti Vaalea Kölsch ("Pale Kölsch"); Tiltaltti is a
bird, the Chiffchaff (a common European warbler) Olutpainotus: yleinen Olut-
lista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista Musiikki:  elävää Sekalaista: terassi, kabinetti varattavissa
Oheistoimintaa: lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Iso panimoravintola, erillinen yksikerroksinen rakennus. Kuparikattilat näkyvis-
sä pubin puolelta. Laaja pullo-olut valikoima, omia oluita. Keittiö suljetaan klo
21. Talvisin pubi suljetaan su-to klo 22, jolloin janoiset voivat vielä jatkaa iltaa
lähellä sijaitsevan Porin olutpubeissa. Olueystävän Oma Ravintola -ketjun jäsen. 

Large brew pub in a single-storey building. The brewery's copper kettles are visible to
customers in the pub. Gasteria stocks a good range of bottled beers and brews a variety
of beers itself. Meals served until 9pm. In winter, closes Sun-Thu at 10pm (anyone still
thirsty may, of course, visit the two recommended beer bars in neighbouring Pori, which
are open till late). Member of the Bars for Beer Enthusiasts organisation.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Deutsche Bierstube Kleine Olga
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Hallinkuja (Vaasanpuistikko 18), 65100 Vaasa (Kauppahallin lä-
hellä. Vaasaan pääsee junalla ja linja-autolla. / Near the indoor market. Vaasa
can be reached by train or bus.) Puhelin:  (06) 312 8115 Faksi:  (06) 312 8115

Omistaja: Oy Bluenorth Ltd Ravintolapäällikkö: Kirsi Haapanen Aukiolo-
ajat: ma-pe 17-02, la 14-02, su 18-24 (kesällä terassipäivinä 14-) Anniskelu-
oikeudet: A Asiakaspaikat: 48 (+30 terassilla) Perustettu: 1995

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  3 Erikoisuuksia: kausi-
oluet pullossa / seasonally changing bottled beers Olutpainotus: Saksa Olutlis-
ta:  ei, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  pubiruokaa, naposteltavaa Musiikki:  taustalla Sekalaista: terassi
Oheistoimintaa: darts, lautapelejä, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Pieni saksalaistyyppinen oluttupa keskellä kaupunkia, joka on erikoistunut sak-
salaisiin oluihin. Yleensä auki vasta illalla. 

Small German-style bar in the centre of town. Specialises in German beers. Generally
only open in the evenings, except Saturdays.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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O'Malley's
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 Vaasa (Parin korttelin päässä to-
rilta, samassa talossa kuin SAS Royal Hotel. Vaasaan pääsee junalla ja linja-
autolla. / A couple of blocks away from the town square, in the SAS Royal Hotel
building. Vaasa can be reached by train or bus.) Puhelin:  (06) 212 8220 Faksi:
(06) 312 3861

Omistaja: Radisson SAS Royal Hotel Vaasa Ravintolapäällikkö: Hans Sven-
felt Aukioloajat: ma-su 14-02 Ovimies:  ke-la Narikkamaksu: on Anniskelu-
oikeudet: A Asiakaspaikat: noin 170 Perustettu: 1994

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  50-60 Hanaoluiden määrä:  12 Olutpainotus: Britan-
nia, Irlanti, Tsekki Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä Muuta: oluil-
la omat lasit

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  taustalla, rock, elävää Oheistoimintaa:
darts, biljardi, lautapelejä, lehtiä, kirjoja

Luonnehdinta / Description

Tilava irlantilaishenkinen, suomalainen olutravintola Vaasan SAS Royal Hote-
lin tiloissa. Kansainvälinen ja suosittu, viikonloppuisin täynnä. Laaja hanaolut-
valikoima, myös laajahko siiderivalikoima. 

Spacious, Irish-flavoured Finnish pub in the SAS Royal Hotel. International clientele
and popular, usually very busy at weekends. Good range of draught beers, also large
selection of ciders.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Irish Bar 'Dan'
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  Torikatu 5, 44100 Äänekoski (Pari korttelia torilta. Äänekoskelle
pääsee linja-autolla. / A couple of blocks from the town square. Äänekoski can
be reached by bus.) Puhelin:  (014) 514 621 Faksi:  (014) 514 623 Veppisivut:
personal.inet.fi/yritys/irish-bar Email:  restaurant@irish-bar.inet.fi

Omistaja: Pekkarinen Oy Ravintolapäällikkö: Markku Pekkarinen Aukiolo-
ajat: su-to 10-02, pe-la 10-03 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 254 (+
110 terassilla) Perustettu: 1998

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 60 Hanaoluiden määrä:  3 Erikoisuuksia: Palva-
salmen pienpanimon tuotteita hanassa ja pullossa / draught and bottled pro-
ducts from the Palvasalmi microbrewery Olutpainotus: Irlanti, yleinen
Olutlista:  painettu, oluet näkyvillä Muuta: oluilla omat lasit (osittain)

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  ruokalista, pubiruokaa Musiikki:  elävää Sekalaista: terassi, kabinetti
varattavissa Oheistoimintaa: darts, biljardi, lehtiä

Luonnehdinta / Description

Varsin iso irlantilaisvaikutteinen ravintola, jossa on sekä baarinpuoli että erilli-
nen ruokapuoli (nimeltään Grill House). Pubiruokaa saa myös baarinpuolelta.
Pubissa on valikoima Palvasalmen pienpanimon tuotteita (yksi hana- ja 2 pullo-
olutta, myös sitruunasiideri), itse panimo sijaitsee naapurikunnassa. Elävän mu-
siikin lisäksi on DJ (pe-la). Kabinetteja on kaksi. Olutlista nettisivuilla.

Large, Irish-themed pub also with a separate area serving meals (the Grill House). Pub
food also served from the bar side. The beer list includes products from the Palvasalmi
microbrewery (one draught beer, two bottles and a lemon "cider"), located not far away
in neighbouring Saarijärvi. Live music, also a DJ on Fri-Sat. Two bookable meeting
rooms. Beer list on web site.

Arviointi: ravintolan lähettämä
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Admiral Hornblower's Pub
(m/s Cinderella)
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  m/s Cinderella, Viking Line, Katajanokan terminaali, 00160 Helsin-
ki (Katajanokka) Puhelin:  (018) 2630 03073 Faksi:  (018) 26 337 Veppisi-
vut: ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/admiral

Omistaja: Viking Line Ab Aukioloajat: ma-to 09-11, 15-24, pe 09-11, 17-02,
la 09-14, 17-02, su 09-13, 15-24 Anniskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 120
Perustettu: 1989

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 30 Hanaoluiden määrä:  3 Erikoisuuksia: vaihtuva
kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista:  painettu, erityisen hyvä, oluet näkyvillä Muuta: oluilla
omat lasit, pesupöytä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  elävää Oheistoimintaa: darts

Luonnehdinta / Description

Englantilaistyylinen varsin iso laivapubi, jonka sisustus tuotu Englannista. Laival-
lakin täytyy olla hyviä oluita ja Hornblowerin keskisuuresta, mutta kattavasta va-
likoimasta niitä löytyy! Lisäksi noin  30 mallasviskiä. Elävää musiikkia joka päivä.
Erittäin edulliset hinnat. Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. Cinderella te-
kee 20 tunnin risteilyjä Helsingin edustalla. 

A large, floating pub on board the Viking Line's 'Cinderella', which departs from Hel-
sinki for 20-hour cruises in the Baltic Sea. With fittings from England, the pub makes
an effort to be British in style. Good beers are, of course, as welcome on a ferry as an-
ywhere else, and the beer list certainly provides a good choice at affordable prices. There
are also some 30 malt whiskies, and live music daily. Member of the Leading Beer Bars
Association.

Arviointi: oppaan oma / ravintolan lähettämä
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Captain's Corner
(m/s Gabriella)
Tietoja ravintolasta / Pub information

Osoite:  m/s Gabriella (8.krs), Viking Line, Katajanokan terminaali, 00160
Helsinki (Katajanokka) Puhelin:  (018) 26300 Faksi:  (018) 26372 Veppisi-
vut: ei omaa, mutta katso www.hyvat-olutravintolat.fi/captainscorner

Omistaja: Viking Line Ab Ravintolapäällikkö: H. Lipponen, H. Kainulainen
Aukioloajat: Helsinki-Tukholma 17.30-02, Tukholma-Helsinki 17-02 An-
niskeluoikeudet: A Asiakaspaikat: 200 Perustettu: 1997

Tietoja oluista / Beer information

Pullo-oluiden määrä:  noin 40 Hanaoluiden määrä:  6 Erikoisuuksia: vaihtuva
kuukauden olut hanassa / one monthly changing draught beer Olutpainotus:
yleinen Olutlista: painettu, seinällä, oluet näkyvillä

Muut ravintolapalvelut / Other features

Ruoka:  naposteltavaa Musiikki:  rock, elävää

Luonnehdinta / Description

Mukava laivapubi Viking Linen Helsinki-Tukholma reitillä. Laajahko ja hyvin
valikoitu (ja edullinen) olutvalikoima. Myös laaja viskivalikoima (30 mallasvis-
kiä, 20 muuta viskiä). Hyvät Olutravintolat -yhdistyksen jäsen. 

Pleasant bar on board the Viking Line's 'Gabriella' ferry, which plies the Helsinki-
Stockholm route. Fairly wide range of beers, well selected and at reasonable prices. Also
good selection of whiskies (30 malt, 20 other). Member of the Leading Beer Bars As-
sociation.

Arviointi: ravintolan lähettämä / oppaan oma
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SUOMEN PIENPANIMOT
FINNISH MICROBREWERIES
Ravintolapanimo Haaga Helsinki
Ravintolapanimo Perho Helsinki
Stadin Panimo Helsinki
Suomenlinnan Panimo Helsinki
Hollolan Hirvi Hollola
Joutsan Sahti Joutsa
Mestaripanimo Jyväskylä
Matti Punakallio Kalho
Kello Panimo Kellokoski
Panimoravintola Teerenpeli Lahti
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Laitila 
Lammin Sahti Lammi
Saimaan Panimo Lappeenranta
Pohjois-Karjalan Panimo Liperi
Länsi-Uudenmaan Panimo Lohja As
Finlandia Sahti Matku
Panimoravintola Naapuri Mikkeli
Kuninkaankartanon Panimo Mustiala
Pirkanmaan Uusi Panimo Nokia
Polarpanimot Oulu / Kiiminki
Tuorlan Panimo Piikkiö
Panimoravintola Beer Hunter's Pori
Kurkiniemen Maatilapanimo Rautalampi
Palvasalmi Saarijärvi
Mallaskoski Seinäjoki
Vainio-Ketolan Panimo Säkylä
Koskipanimo Tampere
Kaskenmäen Panimo Turku
Panimoravintola Herman Turku
Panimoravintola Koulu Turku
Pub Daily News Turku
Ravintola Gasteria Ulvila

Finnish-English glossary of terms 
used in microbrewery pages
Puhelin: phone Faksi: fax Veppisivut: website Vierailut: visiting 
(sopimuksesta / by appointment, maksullinen / charge made) Omistaja: 
owner Oluenpanija: brewer Laitteet: equipment (itse tehty / self made) 
Kapasiteetti/keitto: capacity per batch Muuta: other (aloittanut / started )
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Ravintolapanimo Haaga
Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki
Puhelin:  (09) 5807 8198 Faksi: (09) 5807 8386 Email: 
Mikko.Salmi@haaga.fi Veppisivut: www.hotellihaaga.com/
ravintolat_panimo.html Vierailut: sopimuksesta, laitteet näkyvissä 
ravintolasta Omistaja: Haaga Instituutti-Säätiö Oluenpanija: Mikko Salmi 
Laitteet: Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 60

Ravintolapanimo Perho
Mechelininkatu 7, 00100 Helsinki
Puhelin:  (09) 405 6210 Veppisivut: www.perho.fi Vierailut: sopimuksesta
Omistaja: Haaga Instituutti-Säätiö Oluenpanija: Antero Rohkea Laitteet:
Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 60

Stadin Panimo
Kyläsaarenkatu 14, 00530 Helsinki
Puhelin:  050 525 3608 Faksi: 050 7525 3608 Email: info@stadinpanimo.fi
Veppisivut: www.stadinpanimo.fi Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Stadin
Panimo Oy Oluenpanija: Kari Likovuori, Ari Järmälä, Ilkka Sysilä Laitteet:
itse tehty Kapasiteetti/keitto: 500 Muuta: aloittanut v. 2000

Suomenlinnan Panimo
Rantakasarmi, 00190 Helsinki
Puhelin:  (09) 228 5030 Faksi: (09) 228 50320 Email: myynti@panimo.com
Veppisivut: www.panimo.com Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Jussi Heik-
kilä Oluenpanija: Jussi Heikkilä Laitteet: itse tehty Kapasiteetti/keitto: 1000

Maatilaravintola Hollolan Hirvi
Aikkalantie 37, 15880 Hollola
Puhelin:  040 505 3357 Email: Ilkka.Sipilä@pp.phnet.fi Vierailut: sopimuk-
sesta Omistaja: Ilkka Sipilä Oluenpanija: Ilkka Sipilä Laitteet: itse tehty Ka-
pasiteetti/keitto: 300 Muuta: aloittanut v. 2000

Joutsan Sahti
Jousitie 76, 19650 Joutsa
Puhelin: (014) 883 403 Omistaja: Reino Laitinen Oluenpanija: Reino Laiti-
nen

Mestaripanimo
Kauppakatu 30, 40100 Jyväskylä
Puhelin:  (014) 613 665 Vierailut: laitteet näkyvillä ravintolassa Laitteet:
Hopfen und Malz (Saksa) Kapasiteetti/keitto: 2000

Matti Punakallio
Kalhontie 459, 19630 Kalho
Puhelin:  (03) 716 8067 Faksi: (03) 716 8067 Omistaja: Matti Punakallio
Oluenpanija: Matti Punakallio 
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Kello Panimo
Ruukinpolku 2, 04500 Kellokoski
Puhelin:  (09) 284 151 Omistaja: Antti Seppälä Oluenpanija: Antti Seppälä
Laitteet: itse valmistettu 

Panimoravintola Teerenpeli
Vapaudenkatu 20, 15140 Lahti
Puhelin:  (03) 751 1066 Faksi: (03) 589 9074 Email: mail@teerenpeli.com 
Veppisivut: www.teerenpeli.com Vierailut: sopimuksesta, panimo näkyvissä 
ravintolasta Omistaja: Anssi Pyysing Oluenpanija: Pekka Marjamaa 
Laitteet: Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 270

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
Kalevanpojantie 2, 23800 Laitila 
Puhelin:  (02) 856 526 Faksi: (02) 856 528 Email: Rami.Aarikka@netfood.fi
Veppisivut: www.wakkanet.fi/~fisutta/ Vierailut: - Omistaja: Fisutta Oy
Oluenpanija: Rami Aarikka Laitteet: Laitilan Asennus Oy Kapasiteetti/
keitto: 750 

Lammin Sahti
Liesontie 569, 16900 Lammi
Puhelin:  (03) 633 5444 Faksi: (03) 633 5445 Email: lamminsahti@kolum-
bus.fi Veppisivut: www.kolumbus.fi/lamsah/ Vierailut: sopimuksesta Omis-
taja: Sirpa ja Pekka Kääriäinen Oluenpanija: Sirpa Kääriäinen Laitteet: itse
tehty Kapasiteetti/keitto: 1300

Saimaan Panimo
Meijerikatu 4, 53500 Lappeenranta
Puhelin:  (05) 411 7370 Faksi: (05) 411 7372 Email: Seppo.Myllynen@sai-
maanpanimo.inet.fi Veppisivut: www.saimaanpanimo.com Vierailut: sopi-
muksesta Omistaja: Saimaan Panimo Oy Oluenpanija: Pirkko Näätänen
Laitteet: Konetuote Piispanen, Finreila Muuta: aloittanut v. 2000

Pohjois-Karjalan Panimo
Heinävedentie 96, 83100 Liperi
Puhelin:  0400 151 897 Vierailut: sopimuksesta Omistaja:  Seppo Nissinen
Oluenpanija: Seppo Nissinen Lupa/aloittanut: 5.3.1997 Laitteet: itse tehty
Kapasiteetti (keitto/vuosi): 500 / 30 000-50 000 Muuta: muuttaa

Länsi-Uudenmaan Panimo
Mäntynummentie 8, 08500 Lohja As
Puhelin:  (019) 321 040 Faksi: (019) 321 042 Email: lupanimo@kolumbus.fi
Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Länsi-Uudenmaan Panimo Oy Oluenpa-
nija: Leena Salojärvi Laitteet: useita Kapasiteetti/keitto: 500
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Finlandia Sahti
Suokulmantie 237, 31110 Matku
Puhelin:  (03) 435 3801 Faksi: (03) 435 3801 Email: 
Finlandia.Sahti@surffi.net Veppisivut: www.surffi.net/~finsahti Vierailut: 
sopimuksesta Omistaja: Antti Vesala Oluenpanija: Antti Vesala Laitteet: 
itse tehty Kapasiteetti/keitto: 375

Panimoravintola Naapuri
Raatihuoneenkatu 4, 50100 Mikkeli
Puhelin:  (015) 214 616 Veppisivut: www.oxa.fi Vierailut: sopimuksesta
Omistaja: Pertti Oksa Oluenpanija: Jari Valjakka, Aki Svahn Laitteet:
Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 250

Kuninkaankartanon Panimo
Mustialantie 105, 31310 Mustiala
Puhelin:  (03) 646 5602 Faksi: (03) 646 5500 Email: 
Lassi.Puupponen@hamk.fi Veppisivut: www.mmol.hamk.fi/olut/Panimo/ 
Vierailut: tilauksesta, maksullinen Omistaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu 
Oluenpanija: Jouni Savolainen Laitteet: Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 200

Pirkanmaan Uusi Panimo - PUP
Nuijamiestentie 17, 37120 Nokia
Puhelin:  (03) 342 4200 Faksi: (03) 342 4250 Email: pup@pup.fi Veppisivu:
www.pup.fi Vierailut: sopimuksesta Omistaja: PUP Oy Laitteet: Tankki Oy
Kapasiteetti/keitto: 7000

Polarpanimot
PL 472, 90101 Oulu
Omistaja: Heikki Saviharju, Juhani Kärkkäinen 

Tuorlan Panimo
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Puhelin:  040 538 6098 Vierailut: sopimuksesta Omistaja: V-S maaseutuop-
pilaitoksen kuntayhtymä Oluenpanija: Matti Silvennoinen, Jukka Oksanen
Laitteet: Velo (Italia) & itse tehty Kapasiteetti/keitto: 100

Panimoravintola Beer Hunter's
Antinkatu 11, 28100 Pori
Puhelin:  (02) 641 5599 Faksi: (02) 641 5599 Vierailut: sopimuksesta Omis-
taja: Aarne ja Sinikka Heikkinen Oluenpanija: Mika Heikkinen Laitteet:
Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 200

Kurkiniemen Maatilapanimo
Kurkiniementie 100, 77700 Rautalampi
Puhelin:  (017) 537 038 Faksi: (017) 537 115 Email: Kurkiniemen.Maatila-
panimo@webhotelli.fi Veppisivut: www.webhotelli.fi/kurkiniemen.maatila-
panimo/ Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Matti Varis & Sari Hintikka-
Varis Oluenpanija: Matti Varis & Sari Hintikka-Varis Laitteet: itse tehty
Kapasiteetti/keitto: 200
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Palvasalmi
Koulutie 1, 43100 Saarijärvi
Puhelin:  0400 908 181 Faksi: (014) 435 515 Email: info@palvasalmi.fi Vep-
pisivut: www.palvasalmi.fi Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Kirsti & Peko
Ratinen, Markus & Antti Hänninen, Maisa Vainio Oluenpanija: Kirsti Ra-
tinen, Peko Ratinen, Markus Hänninen Laitteet: Total Brewing Ltd. (Iso
Britannia) Kapasiteetti/keitto: 2000

Mallaskoski
Vesitorninkatu 1, 60100 Seinäjoki
Puhelin:  (06) 421 3000 Faksi: (06) 421 3020 Email: mallaskoski@mallaskos-
ki.fi Veppisivut: www.mallaskoski.fi Vierailut: sopimuksesta Omistaja: Mal-
laskoski Oy Oluenpanija: Jyri Ojaluoma, Timo Vaaranmaa, Jarkko Luomala
Laitteet: Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 2500

Vainio-Ketolan Panimo
Hevoshaantie 26, 27800 Säkylä
Oluenpanija: Kalle Markula Laitteet: brittiläiset Muuta: aloittanut v. 2000

Koskipanimo
Itäinenkatu 8, 33210 Tampere
Puhelin:  (03) 260 1260 Faksi:  (03) 260 1250 Email: Sam.Viitaniemi@sci.fi 
Veppisivut: www.plevna.net Vierailut: sopimuksesta, laitteet näkyvissä 
ravintolasta Omistaja: Timo Tähtinen, Sam Viitaniemi Oluenpanija: Sam 
Viitaniemi, Jukka Pöllänen Laitteet: Salm (Itävalta) Kapasiteetti/keitto: 
1600

Kaskenmäen Panimo
Kaskenkatu 1, 20700 Turku
Puhelin:  (02) 250 2595 Vierailut: ei Omistaja: Otto Lamberg Oluenpanija:
Otto Lamberg Laitteet: itse tehty Kapasiteetti/keitto: 150

Panimoravintola Herman
Läntinen Rantakatu 37, 20100 Turku
Puhelin:  (02) 230 3333 Faksi: (02) 230 3334 Email: herman@co.inet.fi Vie-
railut: sopimuksesta, laitteet näkyvillä ravintolassa Omistaja: Turun Korkki-
varasto Oy Oluenpanija: Jarkko Keto Laitteet: Salm (Itävalta) Kapasiteetti/
keitto: 1000

Panimoravintola Koulu
Linnankatu 11 B  A 2, 20100 Turku
Puhelin:  (02) 274 5757 Faksi: (02) 274 5777 Vierailut: sopimuksesta, pani-
molaitteet näkyvillä ravintolassa Omistaja: Turun Panimo Oy Oluenpanija:
Niko Hurskainen, Kai Suvitie Laitteet: Beraplan (Saksa) Kapasiteetti/keit-
to: 1500
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Daily News
Yliopistonkatu 33, 20110 Turku
Puhelin:  (02) 469 7808 Email: anders.schantz@dailynews.inet.fi Vierailut:
laitteet näkyvillä ravintolassa Omistaja: Anders von Schantz Oluenpanija:
Anders von Schantz Laitteet: Tankki Oy Kapasiteetti/keitto: 60

Ravintola Gasteria
Vanha Harmaalinnantie 1, 28400 Ulvila
Puhelin: 040 547 2644 Email: Jussi.Hujanen@saunalahti.fi Vierailut: 
sopimuksesta, laitteet näkyvät ravintolasta Omistaja: Ravintola Gasteria Oy 
Oluenpanija: Juhani Hujanen Laitteet: itse tehty Kapasiteetti/keitto: 200
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OLUENYSTÄVÄN 
KALENTERI
BEER BUFF’S DIARY
Allaolevaan listaan on koottu joitain
oluenystävää kiinnostavia oluttapahtu-
mia ympäri maailmaa. Tiedot pohjautu-
vat vuoden 2000 tietoihin, suurin osa
tapahtumista kuitenkin järjestetään
joka vuosi suurinpiirtein samaan aikaan.
The following list gives a selection of events
worldwide that should appeal to beer lovers.
The information is for 2000, but most of
these events are held at about the same time
each year.

14.-15.1.2000 The Gallows Bird Public House - Real Ale Festival
Merituulentie 30, Espoo, Suomi/Finland
http://www.kolumbus.fi/gallows/

21.-23.1.2000 Great British Winter Beer Festival (CAMRA)
Manchester, Iso Britannia/Britain
http://www.camra.org.uk/

20.-22.1.2000 Tummien oluiden tori (”Dark beers forum”)
Tullikamarin Pakkahuone, Tampere, Suomi/Finland
http://www.sci.fi/~pub/tot/

21.2.2000 One Pint Pub - Belgialaisten oluiden viikko (”Belgian
beer week”)
Santakatu 2, Helsinki, Suomi/Finland

11.-14.3.2000 Bierexpo 2000
Grand Palais, Lille, Ranska/France
http://vdelerue.free.fr/bierexpo2000/

14.3.2000 St. Urho's Pub - Sahtiviikko (”Sahti week”)
Museokatu 10, Helsinki, Suomi/Finland
http://www.botta.fi/urkki.html

1.4.2000 Valtakunnallinen kotiolutkilpailu (”Finnish home brew
competition”)
Suomen Kotiolutyhdistys ry, Helsinki, Suomi/Finland
http://beer.tcm.hut.fi/skool/

13.-15.4.2000 Helsinki Beer Festival
Kaapelitehdas, Helsinki, Suomi/Finland
http://www.helsinginsanomat.fi/oluthelsinki/fest2000/

1.-4.6.2000 Fête Européenne de la Bière (ABO)
Place de la Navigation, Ouchy/Lausanne, 
Sveitsi/Switzerland

5.-9.7.2000 Õllesummer
Laulujuhlakenttä, Tallinna, Eesti/Estonia
http://www.ollesummer.ee/
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1.-5.8.2000 Great British Beer Festival (CAMRA)
Olympia, Lontoo, Iso Britannia/Britain
http://www.camra.org.uk/

5.8.2000 Sahdinvalmistuksen SM-kilpailut (”National sahti
championships”)
Suomen Sahtiseura/Finnish Sahti Society, Lammi, 
Suomi/Finland

16.9.-3.10.2000 Oktoberfest
München, Saksa/Germany
http://www.munich-tourist.de/

21.-23. & Stockholm Beer Festival
28.-30.9.2000 Nacka Strand, Tukholma, Ruotsi/Sweden

http://www.stockholmbeer.se/
5.-7.10.2000 Great American Beer Festival

Denver, Colorado, USA
http://www.beertown.org/GABF/gabf2000.htm

14.-15.10.2000 Great Belgian Beer Festival 24. Hours of Beer (OBP)
Stadsfeestzaal, Meir, Antverpen, Belgia/Belgium
http://home.planetinternet.be/~svermoer/

marraskuu POS Oluttapaaminen (”POS Beer Forum”)
november Helsinki, Suomi/Finland

http://beer.tcm.hut.fi/pos/
3.-5.11.2000 PINT Bokbierfestival

Beurs van Berlage, Amsterdam, Hollanti/Holland
http://www.dma.be/p/pinternt/ned/bbf.htm

21.12.2000 Hyvän Tuomaan valinta (Olutliitto) (”The Finnish Beer
Union’s award for the best deed of the year”)
http://beer.tcm.hut.fi/olutliitto/

29.-31.3.2001 Helsinki Beer Festival
Kaapelitehdas, Helsinki, Suomi/Finland

15.5.2001 Valtakunnallinen kotiolutkilpailu (”Finnish home brew
competition”)
Suomen Kotiolutyhdistys ry, Helsinki, Suomi/Finland
http://beer.tcm.hut.fi/skool/

Lisää oluttapahtumia löydät esimerkiksi seuraavilta www-sivuilta / Other 
events can be found on the following websites:

PINT Bier-agenda / EBCU festivals (Eurooppa)
http://www.dma.be/p/pinternt/ned/agenda.htm

CAMRA Local Festivals (Iso Britannia/Britain)
http://www.camra.org.uk/festivals/festcont.html

Bierfeste in der Fränkischen Schweiz
http://www.fraenkische-schweiz.com/info/bierfest.html

HLW Getränke Newsletter Terminkalender (Saksa/Germany)
http://hlw.infodienst.de/termine/termine.phtml

AOB Beertown Master Calendar (USA ja muu maailma/USA, world)
http://www.beertown.org/calendars.htm
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LISÄLUKEMISTA
FURTHER READING
Seuraavassa kirjallisuuslistassa on lue-
teltu kirjoja, jotka kuuluvat aloittelevan
oluenystävän hyllyyn (Johdatus oluen
maailmaan) sekä sellaiset erikoisoppaat
jotka auttavat eteenpäin oluen maail-
massa. Mukana on myös muutamia leh-
tiä ja Internet-sivustoja.
The following is a list of books that are rec-
ommended reading for beer enthusiasts
(’Introduction to the world of beer’) and a
selection of more specialised publications for
further reading. Some magazines and Inter-
net pages are also listed.

Johdatus oluen maailmaan / Introduction to the world of beer
Suomalaisen Olutkirja: Unto Tikkanen
Tammi 1999, 148 s., kk A4 koko, ISBN  951 31 1471 6
Olutkirja: Michael Jackson
Gummerus 1994, 287 s.,kk A4 koko, ISBN  951 20 4508 7
Suuri olutkirja: Michael Jackson
Gummerus 1990, 256 s., kk A4 koko, ISBN  951 20 3639 8
Oluen ystävän opas: Christian Berger & Philippe Duboë-Laurence
Otava 1988, 270 s., pk A5 koko, ISBN  951 1 09373 8
Ohrainen Olut: Kerttu Suuronen
Otava 1969, 196 s., kk A5 koko
Beer Companion: Michael Jackson
Courage Books 2000, 2.painos, 218 s., kk A4 koko, ISBN  0762407727
Pocket Beer Book: Michael Jackson
Mitchell Beazley 2000, 208 s., kk A6 koko, ISBN  1840002522
The Ultimate Encyclopedia of Beer: Roger Protz
Carlton Books 1995, 224 s., kk A4 koko, ISBN  1 85375 197 9
The Encyclopedia of World Beers: Graham Lees & Benjamin Myers
Bramley Books 1997, 180 s., kk A4 koko, ISBN  1 85833 600 7
Classic Bottled Beers of the World: Roger Protz
Prion Books 1997, 224 s., kk A5 koko, ISBN 1853752193
Noch Ein Bier: Conrad Seidl
Deuticke 1994, 2. painos, 400 s., pk A5 koko, ISBN  3 216 30042 0

Syventävät opinnot / Further reading
Sacred and Herbal Healing Beers: Stephen Harrod Buhner
Siris Books 1998, 584 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 66 7
Ale Trail: Roger Protz
Eric Dobby Publishing 1995, 256 s., kk A4 koko, ISBN  1 85882 041 3
Evaluating Beers
Brewers Publications 1993, 238 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 37 3

Some words: s. / pages, kk / hardcover, pk / paperback, koko / size, painos / 
edition, vihko / leaflet
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Suomi / Finland
Suomen Parhaat Olutravintolat 2000 / The Best Pubs in Finland 2000
Perinteisen Oluen Seura 2000, 160 s., pk A5 koko, ISSN1457-4896
Sahtikirja: Ulla Asplund (toimittanut)
Suomen Sahtiseura 1990, 157 s., kk A4 koko, ISBN  952 90 2174 7
Suomen Panimot 1756-1996: Seppo Bonsdorff
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden liitto 1997, 160 s., kk A4 koko, ISBN  
952 90 8929 5
Cervisia Fennica, Special Publication No. I: Finland's Indigenous Beer 
Culture: Peter Ovell
Perinteisen Oluen Seura 1996, 20 s., pk A4 koko, ISSN 1239-470X

Ruotsi / Sweden
Öllokaler Stockholm 1999
Svenska Ölfremjandet 1999, 64 s., pk A6 koko

Viro ja Baltia / Estonia and Baltic states
Õlleraamat: Ülo Mallene
Maalehe raamat 1998, 107 s., kk A4 koko
Baltian olutopas: 
Olutsilta - Õllesild 1999, 16 s., pk A5 koko

Belgia / Belgium
The Great Beers of Belgium: Michael Jackson
Prion Books Ltd 1997, 3.painos, 343 s., pk A5 koko, ISBN  1853752770
Good Beer Guide to Belgium and Holland: Tim Webb
Storey Communications 1999, 279 s., pk A5 koko, ISBN  1580171036
Bierjaarboek 1995-1996: Peter Crombecq
Kosmos - Z&K Uitgevers B.V. 1995, 496 s., pk A5 koko, ISBN  9021524325
Bijzondere Bieren van de Benelux: Peter Crombecq
Kosmos - Z&K Uitgevers B.V. 1997, s., kk A5 koko, ISBN  90 215 2808 8
The Beers of Wallonia: John Woods & Keith Rigley
The Artisan Press Limited 1996, 176 s., kk A6 koko, ISBN  0 95292 38 07
Tromp's Beer Traveller In West Flanders: Simon van Tromp
The Artisan Press Limited 1997, 56 s., pk A5 vihko
Tromp's Beer Traveller In South-West Netherlands: Simon van Tromp
The Artisan Press Limited 1998, 64 s., pk A5 vihko
Le goût de la bière belge: Christian Deglas
Éditions J.-M. Collet 1996, 279 s., pk A5 koko, ISBN  2 87367 042 8
220 originele cafés in Vlaanderen: Bob Hendrickx
Van Hemeldonck 1997, 248 s., pk A5 koko, ISBN  90 5274 023 2
Beers from Belgium CD-ROM: Simon van Tromp
1.4.u Multimedia Solutions 1996

Hollanti / Holland
Het Nederlands Bierboek: Dave Vlam
Uitgeverij Elmor 1994, 195 s., kk A5 koko, ISBN  90389 01909
Good Beer Guide to Belgium and Holland: Tim Webb
Bierjaarboek 1995-1996: Peter Crombecq
Bijzondere Bieren van de Benelux: Peter Crombecq
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Ranska / France
The Beers of France: John Woods & Keith Rigley
The Artisan Press Limited 1998, 272 s., kk A6 koko, ISBN 0952923831
Good Beer Guide to Northern France: Arthur Taylor
CAMRA Books 1998, 224 s., pk A5-koko, ISBN 185249140X

Iso Britannia / Great Britain
The Real Ale Almanac: Roger Protz
Neil Wilson Publishing 1997, 314 s., pk A6 koko, ISBN  1897784678
Good Beer Guide: CAMRA
CAMRA Books, 500+ s., pk A5 koko, ISBN 
The CAMRA Guide to Cellarmanship: Ivor Clissold
CAMRA Books 1997, 144 s., pk A5 koko, ISBN  1 85249 126 4

Saksa / Germany
Good Beer Guide to Munich & Bavaria: Graham Lees
CAMRA Books 1994, 194 s., pk A5 koko, ISBN  1 85249 114 0
The Beer Drinker's Guide to Munich: Larry Hawthorne
Freizeit Publishers 1995, 160 s., ISBN 0962855502

Tsekinmaa / Czech Republic
CAMRA Guide to Prague and the Czech Republic: Graham Lees
CAMRA Books 1996, 156 s., pk A5 koko, ISBN  1 85249 122 1

Yhdysvallat / USA
America's Best Beers: Christopher Finch & W. Scott Griffiths
Little, Brown & Company 1994, 336 s., pkA5 koko, ISBN  0 316 28204 9
America's Best Brews: Steve Johnson
Gulf Publishing 1997, 314 s., pk A5 koko, ISBN  0 88415 110 7
A Guiden to America's Best Brews and Breweries: Matthew Zimmerman 
& Chad Stice
Andrews and McMeel 1997, 308 s., pk, ISBN  0 8362 2171 0
The Beer Hunter CD-ROM: Michael Jackson
Discovery Communications 1995

Oluttyylit / Beer styles
Essentials of Beer Style: Fred Eckhardt
F. Eckhardt Communications 1992, 213 s., pk A5 koko, ISBN  0960630279
Classic Stout & Porter: Roger Protz
Prion Books 1997, 192 s., kk A5 koko, ISBN 1853752207
Belgian Ale: Pierre Rajotte
Brewers Publications 1992, 176 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 31 4
Pale Ale: Terry Foster
Brewers Publications 1990, 140 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 18 7
Lambic: Jean-Xavier Guinard
Brewers Publications 1990, 160 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 22 5
Gueuze, Faro et Kriek: Raymond Buren
Glénat, Belgia 1992, 150 s., pk A5 koko, ISBN  2 87176 013 6
German Wheat Beer: Eric Warner
Brewers Publications 1992, 162 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 34 9
Porter: Terry Foster
Brewers Publications 1992, 142 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 28 4
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Vienna, Marzen, Oktoberfest: George Fix & Laurie Fix
Brewers Publications 1992, 117 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 27 6
Continental Pilsener: David Miller
Brewers Publications 1990, 102 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 20 9
Scotch Ale: Greg Noonan
Brewers Publications 1993, 198 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 35 7
Bock: Darryl Richman
Brewers Publications 1994, 172 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 39 X
Stout: Michael Lewis
Brewers Publications 1996, 192 s., pk A5 koko, ISBN  0 937381 44 6
Brown Ale: Ray Daniels & Jim Parker
Brewers Publications 1998, 250 s., pk A5 koko, ISBN  0-937381-60-8
Kölsch: Eric Warner
Brewers Publications 1998, 234 s., pk A5 koko, ISBN  0-937381-58-6
Altbier: Horst Dornbusch
Brewers Publications 1998, 144 s., pk A5 koko, ISBN  0-937381-62-4
Barley Wine: Fal Allen and Dick Cantwell
Brewers Publications 1998, 144 s., pk A5 koko, ISBN  0-937381-59-4
Mild Ale: David Sutula
Brewers Publications 1999, 192 s., pk A5 koko, ISBN  0-937381-68-3

Olut ja ruoka / Beer and Food
CAMRA Guide to Good Pub Food: Susan Nowak
Verulam Publishing Ltd 1999, pk A5 koko, ISBN 1852491515
Great American Beer Cookbook: Candy Schermerhorn
Brewers Publications 1993, 291 s., A4 koko, ISBN  0 937381 38 1
Real Beer and Good Eats: Bruce Aidells & Denis Kelly
Alfred A. Knopf Inc. 1992, 357 s., kk A4 koko, ISBN  0 394 58267 5
Famous Chefs Cook with Beer: Christopher Finch & W. Scott Griffiths
Doubleday 1996, 224 s.
Cooking and Eating with Beer: Peter La France
John Wiley and Sons 1997, 194 s., ISBN  0 471 13564 X
La Gueuze gourmande: Nicole Darchambeau
Editions Les Capucines, Belgia 1995, 160 s., pk A5 koko

Lehtiä / Magazines
Juomalaskija (U2-tiedotustyö / Unto Tikkanen)
OLUT-lehti (Suomen Olutseura)
Mallas ja Olut (Panimolaboratorio Oy)
What's Brewing (CAMRA, Iso Britannia)
All About Beer (USA)
Malt Advocate (USA)

Internet-sivustoja / Internet pages
Perinteisen Oluen Seura (Finnish Society for Traditional Beers)

http://beer.tcm.hut.fi/pos/
Olutliitto (Finnish Beer Union)

http://beer.tcm.hut.fi/olutliitto/
Euroopan Oluenkuluttajien Liitto (European Beer Consumers’ Union)

http://www.dma.be/p/pinternt/ned/ebcu-web.htm
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Olutta Hypertilassa (Beer in Cyberspace)
http://beer.tcm.hut.fi/

Oluthelsinki
http://www.helsinginsanomat.fi/oluthelsinki/

Helsinki.net -ravintolaoppaat
http://www.helsinki.net/

The Real Beer Page
http://www.realbeer.com/

breWorld
http://www.breworld.com/

BeerSite
http://www.beersite.com/

Stephen Beaumont’s World of Beer
http://worldofbeer.com/

Netbeer
http://www.netbeer.co.at/beer/

Michael Jackson’s Beer Hunter
http://www.beerhunter.com/
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PUUTTUUKO OPPAASTA RAVINTOLA?
Jos tiedät olutravintolan, jonka pitäisi olla listattuna seuraavassa oppaassa,
pyydä ravintolaa täyttämään allaolevat tiedot ja lähettämään sen toimituk-
selle. Osoite: Olutravintolaopas, c/o Kari Likovuori, Pengerkatu 6 A 20,
00530 Helsinki. Faksi: 050 7525 3608. Sähköposti: Kari.Likovuori@cli-
net.fi. Katso myös veppisivu: http://beer.tcm.hut.fi/pos/spo/.

Ravintolan nimi: ..........................................................................................
Luokitus: � erikoisolut � irkku � ruoka � musiikki � panimoravintola

Tietoja ravintolasta
Osoite ja pääsyohjeet: ....................................................................................

...........................................................................................................
Puhelin: ..........................................................................................................
Faksi: ...........................................................................................................
Veppisivut: .....................................................................................................
Email: ...........................................................................................................
Omistaja: .......................................................................................................
Ravintolapäällikkö: ........................................................................................
Aukioloajat (eroaako kesäaika): ...................................................................
Ovimies (aina/tiettyinä päivinä): ..................................................................
Narikkamaksu (ja suuruus): ..........................................................................
Ikäraja (aina/tiettyinä aikoina): .....................................................................
Anniskeluoikeudet: � A � B � C
Asiakaspaikat (myös terassilla): ....................................................................
Perustettu: .....................................................................................................

Tietoja oluista
Pullo-oluiden määrä:  ....................................................................................
Hanaoluiden määrä: ......................................................................................
Erikoisuuksia: .................................................................................................
Oman panimon oluet: ...................................................................................
Olutpainotus: � suomi � belgia � saksa � britannia � tsekki 

� irlanti � yleinen � muu: ..........................................................
Olutlista: � ei � seinällä � oluet näkyvillä � painettu
Muuta: � oluilla omat lasit � pesupöytä � muuta: ..................................

Muut ravintolapalvelut
Ruoka: � ruokalista � pikkulämpimiä � naposteltavaa � olutruokaa

keittiö auki: ......................................................................................
Musiikki: � ei � hiljainen taustamusiikki � jukebox � elävää 

� muuta: .........................................................................................
Sekalaista: � savuton tila � terassi � kabinetti varattavissa 

� muuta: .........................................................................................
Oheistoimintaa: � darts � biljardi � lautapelejä � lehtiä � kirjoja

Luonnehdinta
Kerro enemmän ravintolasta ja liitä mukaan esimerkiksi esite, olutlista ja
muuta materiaalia.
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