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Nelikolla ei ollut alalta kokemusta, mutta 
intoa senkin edestä. He pyysivät kalanjalos-
tuslaitoksilta näytteitä ja soittivat kylmiltään 
suuren ranskalaisen tavaratalon kalanostajalle. 
Yhteydenotto hämmensi ostajan niin kovin, 
että hän soi pojille audienssin.

Ainoana autonomistajana Salko pakkasi lo-
het Peugeotinsa takakonttiin ja suuntasi kohti 
Ranskaa. Saksan autobaanalla hän kuitenkin 
ajoi kolarin ja kalat pilaantuivat. Matka kalan-
jalostemyyjäksi päättyi siihen.

Salkon palattua Laitilaan nelikko suuntasi 
oluiden kanssa saunaan ruotimaan pettymys-
tään ja pohtimaan seuraavaa suunnitelmaansa. 
Pilppula otti puheeksi liikeideansa, jota hän jo 

LA I T I LAN WIRVOITUSJUOMATEHDAS

Neljä laitilalaista ylioppilasta, nuoret herrat 
Totti Salko, Markku Pilppula, Jari Laiho ja 
Pekka Siivonen allekirjoittivat 14.10.1993 
Fisutta Oy:n perustamiskirjan. Nuorukai-
set pohtivat kuumeisesti, mihin ryhtyisivät 
opintojen jälkeen elantonsa pitimiksi, työ-
paikat kun olivat laman vuoksi kiven alla. 
Siivonen oli ollut vaihto-opiskelijana Hollan-
nissa ja pistänyt merkille paikallisen kalan 
kehnon laadun, mistä kaveruksille heräsi 
ajatus viedä kirjolohta Keski-Eurooppaan. 
Nimeksi uudelle yritykselle annettiin Fisutta 
Oy ennustamaan valtavaa menekkiä, joka 
toivon mukaan ajaisi yrityksen ajoittain 
jopa kalattomaksi.

jokusen vuoden oli pohdiskellut löydettyään 
ullakolta vanhoja Sitruunasooda-pulloja ja re-
septikirjan: nyt aloitettaisiin limonaadien val-
mistus!

Vanhan ajan limonaadien valmistus aloitet-
tiin Laitilassa vuonna 1995 Fazerin vanhassa 
munanporaamossa perimmäisenä toiminta-aja-
tuksena valmistaa laadullisesti ja mielikuvalli-
sesti ylivoimaisia juomia. Tämän idean lisäksi 
yritystä on aina määrittänyt pyrkimys heiluttaa 
valta-asemia ja muuttaa asioiden vallitsevaa 
tilaa. Kulkemalla omia polkujaan muiden edel-
lä, omaatuntoaan kuunnellen, Laitilan Wirvoi-
tusjuomatehdas onkin neljännesvuosisadassa 
kasvanut Suomen suurimmaksi pienpanimoksi.

Rami Aarikan 26 vuotta kestäneen toimitusjohtajuuden jälkeen Laitilan 
Wirvoitusjuomatehtaan ruoriin tarttui viime marraskuun alussa Lauri Sip-
ponen. Pojat, miten kapulanvaihto sujui?

– Juuri niin mukavasti kuin saattoi toivoa. Toiveeni oli päästä muka-
vassa firmassa tekemään hommia kivojen ihmisten sekä hyvien tuotteiden 
ja brändien kanssa, ja toiveeni ovat enemmän kuin täyttyneet, herra Sip-
ponen hehkuttaa.

– Lauri on pärjännyt hyvin, lausuu häntä talon tavoille opastanut Rami 
Aarikka, ja tämä on merkityksellistä, sillä täällä Länsi-Suomessa ketään 
ei kehuta turhanpäiten.   

Laitilaan ei kannettu sikaa säkissä, sillä herra Sipponen on tunnettu 
täällä jo pitkään, lähivuosina myös Tehtaan hallituksen jäsenenä. 20 vuot-
ta Lidlin maajohtajana Suomessa toiminut mies on kuluttajaliiketoimin-
nan ja brändinrakentamisen huippuosaaja, josta oli herra Aarikalle muo-
toutunut sangen suotuisa kuva.

– Tajusin eräässä kokouksessa, että tuossa vastapäätähän istuu mies, joka 
on kohta Suomen tavoitelluin toimitusjohtaja. Ymmärsin, että nyt Laitilan 
pitää iskeä kiinni, ennen kuin kilpakosijat hyökkäävät paikalle, hän sanoo.

Herra Sipposelle Tehdas ja sen mainiot tuotteet tulivat Lidl-vuosina 
hyvin tutuiksi. 

– Lidl oli ja on Laitilalle merkittävä yhteistyökumppani, ja näin siellä, miten 
yhtiö kehittyi 20 vuodessa. Kun minulta kysyttiin kiinnostusta tähän positioon, 
vastasin suorastaan riemun kiljahduksin, että kyllä kiinnostaa, hän kertaa.

Herra Sipposen polku Laitilaan alkoi tavallaan jo hänen lapsuuden 
kesinään. Tai oikeastaan vielä kauempaa, Karjalankannaksen Valkjärveltä 
ennen sotia.

– Vietin serkkujen kanssa kaikki kesät isovanhempien kesäpaikassa 
Keski-Suomessa. Suvun vanhat naiset kertoivat meille lapsille, että suvul-
la oli ollut limsatehdas Valkjärvellä, kunnes oli käynyt niin huonosti, että 
sodan myötä kotikonnut jouduttiin jättämään, ja sinne jäi limsatehdaskin. 

Serkkujen kanssa ihmeteltiin, että miten näin julma kohtalo voi olla: jos 
meillä olisi oma limsatehdas, voisimme litkiä limsaa mielin määrin. Siihen 
aikaanhan limu oli herkkua, jota sai synttärinä ja jouluna, ja jos oli vatsa 
kipeänä, niin saattoi saada pullollisen Jaffaa, herra Sipponen muistelee.

Menetetty limutehdas kalvoi miehen mieltä. Kun vuonna 1999 herra Sip-
ponen näki ilmoituksen Laitilan ensimmäisestä osakeannista, hän innostui.

– Tajusin, että Laitilahan on länsirannikolla eli mahdollisimman kau-
kana itärajasta. Siinä on limsatehdas, jota veli venäläinen ei vie! Niinpä 
merkkasin osakkeita kaksivuotiaalle tyttärelleni. Toisessa annissa ostin 
osakkeita nuoremmalle tyttärelleni, ja vuosien mittaan kävimme pikkutyt-
töjen kanssa yhtiökokouksissakin.  

Ympyrä on siis sulkeutunut, kun suvun porejuomatehtaan menettänees-
tä herra Sipposesta tuli kuin tulikin tehtaanjohtaja. Hauskana detaljina mai-
nittakoon, että Laitilan Tehtaan paikalla on aiemmin sijainnut järvi, joka 
on mataloitunut ja lopulta kuivatettu pois – ja se oli nimeltään Valkojärvi.

Mitä Tehtaalla nyt sitten tapahtuu? Paneeko uusi toimitusjohtaja hös-
seliksi? Ei, sanoo herra Sipponen.

– Semmoista ei korjata, mikä ei ole rikki. Minua ei pyydetty tähän 
tehtävään ratkaisemaan ongelmia, vaan vahvistamaan rakenteita tulevia 
kasvun ja kehityksen askeleita varten. Laitilaa on johdettu pitkäjänteisesti 
ja vastuullisesti, sekä brändien että tuotteiden osalta äärimmäisen suurta 
vahvuutta luoden. Myös taloudellinen osasto on hyvällä tolalla ja vakaa. 
Meillä on kaikki edellytykset löytää kasvun aihioita ja päästä valloit-
tamaan uusia asiakkaita ja markkinoita. Vahvuuksia hyödyntäen ryn-
nimme kohti uusia valloituksia kaiken jo olemassa olevan päälle ja 
rinnalle, hän maalailee innostuneena.

Kun muiden juomanvalmistajien tuotemerkit tulevat ja mene-
vät, Laitila on luonut koko joukon ikonisia tuotteita, hän kiittelee.

– Erityisen upeaa on myös se, että Laitilan juomat poikkeavat 
valtavirrasta sekä brändiltään että mauiltaan. Niillä pääsee ar-
jesta irti ja nauttimaan mauista, jotka eivät ole bulkkia, mutta 
kuitenkin  tavalliselle juomannauttijalle tarpeeksi helposti lä-
hestyttäviä. Kaikki kunnia isoille bulkkituotteille ja pienille 
erikoistuotteille, niitäkin tarvitaan, mutta me olemme siinä 
välissä aika sopivasti, herra Sipponen tuumii.

– ”Koko kansan parempi olut” kuvastaa aika hyvin meidän Kuk-
koa, herra Aarikka täydentää. 

– Positiointi on minusta erittäin vahva omasta sekä kaupan 
ja ravintoloiden näkökulmasta. Pystymme palvelemaan isoja 
määriä janoisia ihmisiä olematta kuitenkaan tusinatuote, herra 
Sipponen jatkaa. 

Laitilan juomat valmistetaan aina asiakasta varten. Jotta 
porejuomiemme menestyskulku jatkuu, tarvitaan markkinan ja ku-
luttajan ymmärrystä. Sitä uudelta toimitusjohtajalta löytyy runsain mitoin.

UUSI  TOIMITUSJOHTAJA KURVASI  TEHTAALLE  KAUPAN KAUTTA: 

”Kiljuin riemusta, kun minut 
pyydettiin Laitilaan”

– Kuluttaja-asiakkaat sekä heille jakelun ja myynnin hoitava asiak-
kaamme – heidän tarpeitaan me ajattelemme alati. Laitila haluaa olla kiin-
nostava, kilpailukykyinen, asiat hyvin hoitava ja laadukas yhteistyökump-
pani, herra Sipponen sanoo. 

Jos uusi toimitusjohtaja olisi Laitilan porejuoma, hän olisi Kukko Hel-
les, sanoo herra Aarikka. 

– Helles on hänen lempijuomansa ja kuvaa häntä hyvin: Lauri on tuol-
lainen aurinkoinen, saksalaisen koulun käynyt luokkansa priimus.

Herra Aarikka puolestaan olisi päivänselvästi Kukko Pils, sanoo herra 
Sipponen. 

– Jos Suomessa on tällä tuotesektorilla ikonisia tuotteita, niin yksi niis-
tä on varmasti kultaiseen tölkkiin pakattu Kukko Pils, ja jos joku 

ihminen tällä alalla on ikoninen, ei vain huomattava yri-
tysjohtaja, vaan myös toimialan vaikuttaja, niin kyllä se on 
Rami.

Herra Sipposen houkuttelu Laitilaan vaikuttaa loistavalta 
siirrolta. Onko se näin, Rami Aarikka?

– Kyllä! Joka päivä olen vakuuttuneempi siitä, että tämä 
oli fiksu päätös. Välillä tosin hieman mietityttää se, että mitä 

tekemistä itse keksin. Ehkä yritän pyrkiä kesätöihin Wirvoi-
tusjuomatehtaalle, hän pohtii.

Herra Aarikka jatkaa Tehtaan osaomistajana ja halli-
tuksen jäsenenä, ja herra Sipponen arvelee, että tälle löy-

tyy muutenkin roolia ja tehtävää Tehtaan ympäriltä. 
– Tosin epäilen, että loukkaantumisista kärsinyt Rauman 

Lukko kutsuu hänet kohta riveihinsä.
– Se sopii, sillä minulla on varusteet kunnossa: sain 

50-vuotislahjaksi henkilökunnalta jääkiekkomailan, herra Aa-
rikka innostuu.



Le Pom
Hedelmänmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2016

ME 24 x 33 cl

MY

Hawaiji
Ananaksenmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2204

ME 24 x 33 cl

MY

Limone
Limetinmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2102

ME 24 x 33 cl

MY

Messina
Veriappelsiininmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2400

ME 24 x 33 cl

MY

Rio Cola
Kolanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton, kofeiiniton

Tuotenro 2020

ME 24 x 33 cl

MY

Sitruunasooda
Sitruunanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2000

ME 24 x 33 cl

MY

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

Le Pom
Hedelmänmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3016

ME 24 x 33 cl

MY

Hawaiji
Ananaksenmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3204

ME 24 x 33 cl

MY

Limone
Limetinmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3102

ME 24 x 33 cl

MY

Messina
Veriappelsiininmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3400

ME 24 x 33 cl

MY

Rio Cola
Kolanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton, kofeiiniton

Tuotenro 3020

ME 24 x 33 cl

MY

Sitruunasooda
Sitruunanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3000

ME 24 x 33 cl

MY

Le Pom salkku
Hedelmänmakuinen limonaadi
12 x 33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3017
ME 12 x 33 cl

Limone salkku
Limetinmakuinen limonaadi
12 x 33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3103
ME 12 x 33 cl

Messina salkku
Veriappelsiininmakuinen limonaadi
12 x 33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3401
ME 12 x 33 cl

Rio Cola salkku
Kolanmakuinen limonaadi
12 x 33 cl
säilöntäaineeton, kofeiiniton

Tuotenro 3021
ME 12 x 33 cl

L I M O N A A D I TL I M O N A A D I T



Herra Hakkaraisen
päärynä
Päärynänmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2012

ME 24 x 33 cl

MY

Herra Hakkaraisen
päärynä
Päärynänmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3508

ME 24 x 33 cl

MY

Herra Hakkaraisen
vadelma
Vadelmanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 2014

ME 24 x 33 cl

MY

Herra Hakkaraisen
vadelma
Vadelmanmakuinen limonaadi
33 cl
säilöntäaineeton

Tuotenro 3509

ME 24 x 33 cl

MY

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

Citra Humalavesi
33 cl
säilöntäaineeton, sokeriton

Tuotenro 0103

ME 24 x 33 cl

MY

Mehuvichy 
Granaattiomena-Vadelma
33 cl
säilöntäaineeton, C-vitaminoitu

Tuotenro 0107

ME 24 x 33 cl

MY

Mehuvichy 
Mustikka-Greippi
33 cl
säilöntäaineeton, C-vitaminoitu

Tuotenro 0109

ME 24 x 33 cl

MY

Mehuvichy 
Persikka-Ananas
33 cl
säilöntäaineeton, C-vitaminoitu

Tuotenro 0108

ME 24 x 33 cl

MY

Vichyvesi
33 cl
säilöntäaineeton, C-vitaminoitu

Tuotenro 0007

ME 24 x 33 cl

MY

Vichyvesi
33 cl
säilöntäaineeton, C-vitaminoitu

Tuotenro 0106

ME 24 x 33 cl

MY

Kuten aateluus velvoittaa siniverisiä, 
velvoittaa Laitilan väkeä jo tehtaan 
alkumetreillä annettu lupaus valmis-
taa laadultaan ylivoimaisia porejuo-
mia. Sen toimeenpanoa valvovat 
haukansilmäiset ammattilaiset: laa-
tuvastaava Johanna Haijanen ja la-
boratoriovastaava Rebekka Honka. 

– Porejuomien laadun vaalimi-
nen vaatii herkeämätöntä valppautta 

ja valtavasti erilaisia mittauksia, sanoo 
jo vuodesta 2005 Tehtaalla työskennel-

lyt rouva Haijanen. Laatuvastaavana hän 
huolehtii toimintajärjestelmien dokumenttien 

hallinnasta, kehittämisestä ja ylläpidosta.
Näytteiden oton ja analysoinnin hoitaa Re-

bekka Honka, joka on ollut tehtaan leivissä kol-
misen vuotta.

– Olen nauttinut kovasti täällä tekemisen 
meiningistä ja arvostavasta ilmapiiristä. Tun-
nen kuuluvani joukkoon, vaikka olenkin tullut 
tänne kaukaa, hän sanoo. 

Laitilan murre ei häneltä vielä oikein taitu, 
ja kun hän toivoo, että joku asia hoidetaan verk-
kaisesti, alkavat laitilalaiset hänen hämmästyk-
sekseen kuhnia ja löntystellä.

– Keski-Suomessa verkkainen tarkoittaa 
reipasta ja nopeaa!

Tiimin jokapäiväisenä tehtävänä on varmistaa 
porejuomien tasainen laatu. Jos mittausten tulok-
sissa ilmenee poikkeavaa, korjataan prosessia.

– Pääosin työpäivät ovatkin tasaisia, mikä 
johtuu siitä, että henkilökuntamme on loista-
vaa. Sertifikaatteihin liittyvät auditoinnitkin 
ovat sujuneet meillä ennätyksellisen nopeasti, 
rouva Haijanen kehuu.

Juomien laatuun voi kohdistua uhkia myös 
ulkopuolelta. Tehtaalla käytetään vain ensi-
luokkaisia raaka-aineita, ja niiden aitoudesta ja 
alkuperäisyydestä on pystyttävä varmistumaan.

– Pistämme täällä nokkamme joka paik-
kaan, koska laatuasiat koskevat kaikkea, mitä 
Tehtaassa tapahtuu, laatutiimi kiteyttää toimen-
kuvansa.

Johanna Haijanen ja Rebekka Honka osal-
listuvat juomien laadun arvioimiseen myös 
maistelemalla. Heidän makunystyränsä ovat 
siis huippuunsa viritetyt. Mikä on Laitilan po-
rejuomista kaikkein parasta?

– Laitilan Naku Hard Seltzerit ja Citra Hu-
malavesi ovat hyviä, sanoo laboratoriovastaava 
Honka.

Laatuvastaava Haijanen usuttaa maistamaan 
Laitilan Lakritsi Portteria.

– Se on mainio jälkiruokana ihan sellaisenaan. 

LAATUOSASTO E I  LEPÄÄ KOSKAAN:

”Pistämme nokkamme joka paikkaan”

V E D E TH E R R A  H A K K A R A I S E T



Vita Nova
Piristävä energiajuoma
33 cl
kofeiinia 198 mg, vitaminoitu

Tuotenro 3513

ME 24 x 33 cl

MY

Vita Nova Kahvi
Kahvinmakuinen piristävä energiajuoma
33 cl
kofeiinia 198 mg, vitaminoitu

Tuotenro 3514

ME 24 x 33 cl

MY

Vieraile 
sähkösivuillamme!

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

E N E R G I A J U O M A T

NEITSYT  23.8. – 22.9.
Tähtimerkkinne aistii universumin 
pienimmätkin värähtelyt, mistä johtuu 
alttiutenne hölmöyksiin. Unohtakaa 

melontaretket krokodiileja vilisevässä virrassa! 
Sen sijaan, että viruisitte sairaalassa taikka van-
kityrmässä tempaustenne tähden, nauttikaa seu-
raelämästä, sillä elämänjanoa uhkuva olemuk-
senne vetää puoleensa kiinnostavia persoonia. 
Levotonta sydäntänne lääkitsee Laitilan Hawaiji 
-limonaadi, jota maistellessanne voitte iloita sii-
tä, että ette ole kaltereiden takana, vaikka monen 
mielestä sinne ehkä kuuluisittekin. 

RAPU  22.6. – 22.7.
Saturnuksen renkaitten synkeät var-
jot osuvat tähtimerkkiinne tällä jak-
solla ja häiritsevät tasapainoanne. 

Varokaa liiaksi humaloittavia oluita, sillä ne saa-
vat sulavan askelluksenne muuttumaan kammot-
tavaksi kompasteluksi, ja saatatte huomaamat-
tanne rampauttaa pieniä kotieläimiä tai hentoja 
kanssaihmisiä. Istukaa siis sievästi aloillanne ja 
maistelkaa, kumpi on teille mieluisampaa: Lai-
tilan Kukko Lager vaiko Laitilan Kukko Helles?

LE I JONA  23.7. – 22.8.
Mistä tunnet sä ystävän? Siitä, 
ettei hän pelkää hard seltzer -juo-
mia! Olette viime aikoina tunte-

nut olonne yksinäiseksi, mutta silti ei kannata 
kelpuuttaa seuraan tyhjänpäiväisiä ihmisiä, 
joiden jaarittelu ja kehno juomamaku tekevät 
teistäkin tylsämielisen. Kaltaisenne maailmaa 
ja ruotsinlaivoja nähnyt ihminen ymmärtää 
uusien ajatusten ja tuoreiden makujen tenho-
voiman. Jos seuralaisenne tahtoo nauttia kans-
sanne Laitilan NAKU Hard Seltzer Pineapplea, 
älkää ihmeessä päästäkö häntä poistumaan! 

SKORPIONI  24.10. – 22.11.
Hyytävä henkäys jääplaneetta Uranuk-
sen suunnasta synkentää merkkinne 
näkymiä. Onko tilanne siis toivoton? 

Ei sentään, järjestäkää iloiset juhlat! Olette luul-
leet olevanne tympeän kiukuttelijan maineessa, 
mutta saatte yllättyä, millaisella innolla kutsun-
ne otetaan vastaan. Suoranaista villiintymistä 
aiheuttavat verrattomat juomasekoitukset, joita 
pyöräytätte Laitilan  Panama Long Drinkistä ja 
Laitilan Messinasta. Näistä kemuista puhutaan 
monta vuotta! 

VAAKA  23.9. – 23.10.
Mars-planeetta lähestyy tähtimerk-
kiänne ja sen vuoksi seuraanne tun-
keutuu uusia tuttavuuksia. Varokaa 

epäsäännöllistä elämää viettäviä ja suulaita 
herroja, jotka tarjoavat teille outoja juomia. Ne 
juomat on viisainta jättää maistelematta, sil-
lä tehän jo tiedätte mikä on kaikkein parasta: 
Laitilan Kukko Pils, tuo kultainen, voittamaton 
olut. Maistattakaa sitä myös uusilla tuttavillan-
ne – jos he mielistyvät Laitilan Kukon hienoon 
aromiin, tuskin he aivan mahdottomia ovat.

JOUS IMIES  23.11. – 22.12.
Iloisen kupliva luontonne on kuin 
Laitilan Mehuvichy: se kutsuu 
tykönne ihmisiä, joille yliver-

tainen charminne on suurenmoinen elämys. 
Seuraelämänne vilkkaus yhdistettynä höveliin 
luonteeseenne on taloudelliselle tilanteellenne 
tuhoisaa. Välttäkää pankrotti ja antakaa muiden 
tarjota! Ennen kuin he kantavat eteenne epäi-
lyttäviä litkuja, evästäkää toki heitä, että kal-
taisellenne charmöörille vain Laitilan Kukko 
Challenger Ale on kyllin hyvää.

KALAT  20.2. – 20.3.
Rakkautta näkyvissä! Muuan suloinen 
olento saa teidät sekoilemaan ja söpel-
tämään. Ehkä hän on mielitiettynne jo 

pitemmältä ajalta ja näette hänet nyt uusin silmin, 
tahi sitten aivan uusi tuttavuus. Lemmenliekit 
joka tapauksessa korventavat teitä nyt niin voi-
mallisesti, että ette aina osaa esiintyä eduksen-
ne. Ennen kuin teitä epäillään mielipuoleksi, on 
viisainta viilentää aivoja nauttimalla jääkylmää 
Laitilan NAKU Hard Seltzer Lemon Souria – se 
selkeyttää ajatuksenne ja ulosantinne.

KAURIS  23.12. – 19.1.
Vaikuttaa siltä, että joku pöytäseuru-
eestanne yrittää värvätä teidät epäi-
lyttävän aatteen palvelukseen. Jos hän 

houkuttelee teitä kotiinne, niin ei kannata lähteä: 
siellä saatte vain tärkkelyksellä pilattua tarjouso-
lutta ja vastenmielisen tarjouksen ryhtyä ver-
kostomarkkinoijaksi tahi vakoilijaksi. Pitäkää 
päänne kylmänä ja aistinne terävinä! Tässä teitä 
parhaiten auttaa virkistävät Laitilan Vita Nova 
Kahvi tai Laitilan Vichyvesi.

VES IMIES  20.1. – 19.2.
Tahtoisitte tehdä vaikutuksen erääseen 
ihmiseen. Jos päästätte kerskailuun 
taipuvaisen luontonne valloilleen, on 

hanke tuhoon tuomittu. Sen sijaan, että tilaisitte 
eläimellisen mölinän säestyksellä tarjottimel-
lisen shotteja, suosikaa hienovaraisempaa tyy-
liä. Maailmanmiehen tai -naisen elkeitä voitte 
osoittaa tarjoamalla Laitilan Brändy Long 
Drinkiä, jonka monisyistä makumaailmaa eri-
tellessänne saatte aikaan sivistynyttä ajatus-
tenvaihtoa – se edistää sekä yksityis- että lii-
keasioita.

HÄRKÄ  21.4. – 20.5.
Seuraelämänne näkymät eivät ole 
ensinkään lupaavia. Akhilleuksen 
kantapäänne, kohtuudessa pysy-

minen, on paljastunut tuttavillenne. Ette kohta 
enää saa kutsuja juhliin, sillä he pelkäävät, että 
kaadutte jälleen nurkkaan ja rumennatte siellä 
sisustusta. Yllättäkää ystävänne ilmaantumalla 
kutsuille eleganttina ja mukananne vain muu-
tama tölkki kepeää ja raikasta Laitilan Skump-
paa, jota tyylikkäästi siemailette ja tarjoatte 
muillekin. Suosionne nousee kohisten!

OINAS  21.3. – 20.4.
Rakas ystävä! Meillä on huono-
ja uutisia: olutlasin pinnassa ei 
ole Sormusten herrain Klonkun 

kuvaa, vaan se on teidän oman naamanne kuva-
jainen. Miksi näytätte noin huonolta? Oletteko 
haksahtanut muodikkaaseen näännytysdieettiin 
vai harjoitteletteko proteiinirahkan maku suussa 
puolimaratoonille? Unohtakaa moiset hullutukset 
ja muistakaa, mikä elämässä on tärkeää: hyvät ys-
tävät ja oivat juomat! Mainiossa seurassa nautittu 
kylmä Laitilan Oiva Kuiva Luomuomenasiideri 
tekee teistä jälleen nauravaisen ja punaposkisen. 

KAKSOSET  21.5. – 21.6.
Hirmuinen epäonni kolkuttaa ovellan-
ne, koska ette höllää suuvärkkiänne. 
Jos aiotte töräyttää ilmoille rehellisen 

mielipiteen esimerkiksi anoppinne tatuoinnis-
ta taikka työkaverinne some-päivityksistä, niin 
tukkikaa lörppäsuunne välittömästi Laitilan 
Lakritsi Portteri -oluen täyteläisellä aromilla. 
Mikäli vahinko kuitenkin tapahtuu, voitte ka-
ristaa hylkiön maineen harteiltanne tarjoamalla 
loukatuille kanssaihmisillekin pullollisen. Laa-
tuolut antaa luonteestanne edullisen todistuksen!



Skumppa Sparkling Rosé
Siiderin sekä valko- ja punaviinin hedelmäinen liitto
4,7 % vol. 33 cl

Tuotenro 53031

ME 24 x 33 cl

MY

Oiva Kuiva Luomuomena
5,2 % vol. 33 cl
mehupitoisuus 105 %

Tuotenro 4330

ME 24 x 33 cl

MY

Skumppa Sparkling White 
Extra Dry
Siiderin ja valkoviinin hedelmäinen liitto
4,7 % vol. 33 cl

Tuotenro 53032

ME 24 x 33 cl

MY

TUTUSTU YMPÄRISTÖTEKOIHIMME 
WWW.LAIT I LAN.COM

O I VA - S I I D E R I T  J A  S K U M P A T

1993

Perustamiskirjan allekirjoitus.

1995

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 
limonaadinvalmistus alkaa Sodastream-
kuplakoneella. 

1997

Rami Aarikkaa pyydetään 
siiderinkehittäjäksi ja siinä 
epäonnistuttuaan toimitusjohtajaksi.

1998

Aki Kaurismäen hotellin mukaan 
nimetyn Oiva-siiderin kysyntä räjähtää 
Helsinki Beer Festivalin ja Helsingin 
Sanomien siideritestin menestyksen 
myötä. Oiva valitaan Pohjoismaiden 
parhaaksi siideriksi.

2001

Suomessa jyllää siideribuumi: vuodessa 
juodaan 50 miljoonaa litraa siideriä. 
Ensimmäinen suomalainen tölkkisiideri 
on Laitilan Oiva. 

Aromikas Kukko Pils mullistaa 
bulkkilagereiden kyllästämän 
suomalaisen olutkentän niittämällä 
kultaa ja kunniaa niin, että tarjonta ei 
riitä kohtaamaan valtavaa kysyntää.

Maailman ensimmäisen täysin tuulen 
voimalla toimivan panimon osoitteeksi 
tulee Limonaadikuja.

2002

Suomen ensimmäinen pop up -ravintola 
perustetaan Helsinkiin, kun ravintola 
Laitilan Mutka alkaa tarjoilla Kukko-
oluen ilosanomaa Töölössä.

2005

Tutkimuksessa paljastuu, että Kukko 
Pils on paitsi ylivoimaisen hyvää 
olutta, myös maailman ensimmäinen 
gluteeniton täysmallasolut! 

2009

Maailman ensimmäinen mämmiolut 
valmistetaan Laitilassa. 

2010

Suomalaiset saavat ensi kerran 
eleganttia kuplajuomaa ruokakaupasta, 
kun Laitilan Skumppa valmistetaan 
sulostuttamaan juomahyllyä. 

2016

Laitilan Lakritsi Portteri näkee 
päivänvalon. Aidolla Kouvolan 
lakritsilla maustettu olut on tietysti 
lajissaan aivan ensimmäinen ja 
myydään loppuun saman tien.

2017

Panimomyymälä avataan tehtaan 
kupeeseen janoisen kansan suureksi 
riemuksi.

2018

Tehtaan katolle asennetaan Vakka-
Suomen suurin aurinkovoimala. Kukko 
Helles matkaa Ruotsiin, jossa siitä tulee 
yhdessä rysäyksessä maan myydyin 
pienpanimo-olut.

Laitilan Kukko valitaan ensimmäisenä 
pienpanimo-oluena Suomen 
arvostetuimmaksi olutbrändiksi. 

Villi idea kasvaa kuudessa viikossa 
uudeksi aluevaltaukseksi, kun 
Panimoravintola Kukko avataan Aki 
Wahlmanin avustuksella tehtaan 
yhteyteen.

2020

Tehdas tuo jälleen markkinoille 
Suomessa ennennäkemättömät juomat, 
Laitilan NAKU Hard Seltzerin ja Citra 
Humalaveden. Vaativaan alkoholittoman 
oluen makuun valmistetaan 
alkoholittomien Kukkojen sarja. 

2021

Tehdas tekee uuden aluevaltauksen 
energiajuomien pariin, kun Suomen 
ensimmäinen energiajuoma Vita Nova 
saa uuden elämän tölkissä. 

Tehtaalla tehdään mittava 
energiatehokkuus- ja kapasiteetti-
investointi: katosta lasketaan 
sisään 19 kappaletta 50 kuution 
energiatehokkaita käymistankkeja. 
Myös kylmäntuotantolaitteisto 
uusitaan vastaamaan viimeisimpiä 
energiatehokkuusvaatimuksia.

2022

Laitilan Kukko Pils pakattiin ehkä 
ensimmäisenä pienpanimo-oluena 
maailmassa tölkkiin maaliskuussa 
2002 ja tämän juomamarkkinoiden 
mullistuksen aloittaneen tapahtuman 
kunniaksi tuodaan myyntiin uusi erä 
Laitilan Kukko Pils Juhlaolutta!

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan 
toimitusjohtajana aloittaa Lauri 
Sipponen.

P I E N E N  T E H TA A N

matk
a

matk
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S U O M E N  S U U R I M
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P I E N PA N I M
O K S I



NAKU Apple Sour
Omenanmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

Tuotenro 53041

ME 24 x 33 cl

MY
Tuotenro 53040

ME 24 x 33 cl

MY

NAKU Lemon Sour
Sitruunanmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

Tuotenro 53042

ME 24 x 33 cl

MY

NAKU Mango-Passion
Mangon- ja passionhedelmänmakuinen makeuttamaton 
alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

NAKU Strawberry-Lime
Mansikan- ja limenmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

Tuotenro 53043

ME 24 x 33 cl

MY

NAKU Pineapple
Ananaksenmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

Tuotenro 53047

ME 24 x 33 cl

MY

NAKU PineappleAnanaksenmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma

4,5 % vol. 33 clsokeriton

Tuotenro 53047

ME 24 x 33 cl

MY NAKU Pineapple
Ananaksenmakuinen makeuttamaton alkoholijuoma
4,5 % vol. 33 cl
sokeriton

Tuotenro 53047

ME 24 x 33 cl

MY

Tuotenro 53021

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

Brändy Long Drink 6-pack
Perinteinen long drink ranskalaisella brandylla
5,5 % vol. 6 x 33 cl
 

Tuotenro 4900

ME 24 x 33 cl

MY

Brändy Long Drink
Perinteinen long drink ranskalaisella
brandylla
5,5 % vol. 33 cl
 

Tuotenro 4916

ME 24 x 33 cl

MY

Panama Long Drink
Ginipohjainen greipinmakuinen long drink
5,0 % vol. 33 cl
 

Tuotenro 53020

ME 24 x 33 cl

MY

Brändy Long Drink
Perinteinen long drink ranskalaisella
brandylla
5,5 % vol. 33 cl
 

Tuotenro 53045

ME 24 x 33 cl

MY

Panama Long Drink
Ginipohjainen greipinmakuinen long drink
5,0 % vol. 33 cl
 

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

L O N G  D R I N K I TH A R D  S E L T Z E R I T



Kukko Lager Alkoholiton 6-pack
Alkoholiton kevyesti humaloitu täysmallasolut 
0,3 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8290

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

Kukko Pils Alkoholiton 6-pack
Alkoholiton vahvasti humaloitu täysmallasolut 
0,3 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8291

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

Kukko IPA Alkoholiton
Alkoholiton reilusti humalainen
vaalea pintahiivaolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7298

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko IPA Alkoholiton
Alkoholiton reilusti humalainen
vaalea pintahiivaolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8285

ME 24 x 33 cl

MY
Tuotenro 8288

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Lager Alkoholiton
Alkoholiton kevyesti humaloitu
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7297

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Pils Alkoholiton
Alkoholiton vahvasti humaloitu
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8284

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Pils Alkoholiton
Alkoholiton vahvasti humaloitu
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8289

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Tumma Alkoholiton
Alkoholiton  pehmeän maltainen
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7299

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Lager Alkoholiton
Alkoholiton kevyesti humaloitu
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7300

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Tumma Alkoholiton
Alkoholiton pehmeän maltainen
täysmallasolut
0,3 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuulen voimalla 
tuotettuja juomia 
JO VUODESTA 2001!

Tuulisähköäkään emme toki tuhlaile, vaan 
kaikki juomanvalmistuksessa käyttämämme 
masiinat ovat sähköpihiä sorttia. Tältäkin osin 
juomiamme on lupa nauttia hyvällä mielellä.

A L K O H O L I T T O M A T  K U K K O - O L U E T



20 vuotta sitten 
LA IT I LAN KUKKO LAGER NÄKI 

PÄIVÄNVALON

Tällä kevyesti humaloidulla, vaalealla ja 
suodattamattomalla Juhlaoluella haluamme 
juhlistaa Laitilan Kukko Lagerin pitkää ja 

menestyksekästä taipaletta.

Keliaakikon 
kukonaskel
OIKEAAN OLUTNAUTINTOON

Laitilan Kukko on maailman ensimmäinen 
oikea gluteeniton olut. Gluteenittomuuden ta-
kuuna on Laitilan Kukko -tölkeistä ja -pulloista 
löytyvä Keliakialiiton myöntämä gluteenittoman 
tuotteen merkki. Huomioithan, että merkki saat-
taa päivittyä pakkauksiin viiveellä.

Kukko IPA
Reilusti humalainen vaalea pintahiivaolut
5,5 % vol. 33 cl
gluteeniton 

Tuotenro 7286

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Lager
Kevyesti humaloitu täysmallasolut
4,7 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7234

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Pils
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
4,5 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 7233

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Vehnä
Vaalea suodattamaton vehnäolut
5,5 % vol. 33 cl

Tuotenro 7284

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Helles
Pehmeän maukas vaalea lager
5,0 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8274

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko IPA
Reilusti humalainen vaalea pintahiivaolut
5,5 % vol. 50 cl
gluteeniton 

Tuotenro 8262

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Lager
Kevyesti humaloitu täysmallasolut
4,7 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8206

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Pils
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
4,5 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8200

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Schwarz
Pehmeän paahteinen musta pohjahiivaolut
4,5 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8246

ME 24 x 50 cl

MY

Tuotenro 8314

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Lager Juhlaolut
Kevyesti humaloitu vaalea ja suodattamaton 
täysmallasolut
5,3 % vol. 50 cl

Tuotenro 8313

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Neipa
Hedelmäinen ja vaalea suodattamaton
pintahiivaolut
5,5 % vol. 50 cl

Kukko Tumma
Pehmeän maltainen täysmallasolut
4,5 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8214

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Vahva Pils
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
5,5 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8204

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Vehnä
Vaalea suodattamaton vehnäolut
5,5 % vol. 50 cl

Tuotenro 8263

ME 24 x 50 cl

MY

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

K U K K O - O L U E TK U K K O - O L U E T



Kukko Helles 6-pack
Pehmeän maukas vaalea lager
5,0 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8273

Tuotenro 8273D

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

DOLLY 20 x 4 x (6 x 33 cl)

Kukko IPA 6-pack
Reilusti humalainen vaalea pintahiivaolut
5,5 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8282

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

DOLLY 40 x (12 x 33 cl)

Kukko Lager salkku
Kevyesti humaloitu täysmallasolut
4,7 % vol. 12 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8208

Tuotenro 8208D

ME 12 x 33 cl

Kukko Lager 6-pack
Kevyesti humaloitu täysmallasolut
4,7 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8230

Tuotenro 8230D

ME 4 x (6 x 33 cl)

DOLLY 20 x 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

Kukko Pils 6-pack
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
4,5 % vol. 6 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8231

Tuotenro 8231D

ME 4 x (6 x 33 cl)

MY 6 x 33 cl

DOLLY 20 x 4 x (6 x 33 cl)

Kukko Vahva Pils salkku
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
5,5 % vol. 12 x 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8228

Tuotenro 8228D

ME 12 x 33 cl

DOLLY 40 x (12 x 33 cl)

Kukko Citra Lager
Citralla aromihumaloitu vaalea täysmallasolut
3,5 % vol. 33 cl

Tuotenro 8303

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Challenger Ale
Challengerilla aromihumaloitu kullanpunertava 
täysmallasolut
5,0 % vol. 50 cl

Tuotenro 8312

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Mosaic Lager
Mosaicilla aromihumaloitu vaalea täysmallasolut
5,0 % vol. 50 cl

Tuotenro 8311

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Mosaic Lager
Mosaicilla aromihumaloitu vaalea täysmallasolut
3,5 % vol. 33 cl

Tuotenro 8304

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Amarillo Dark Lager
Amarillolla aromihumaloitu tumma täysmallasolut
3,5 % vol. 33 cl

Tuotenro 8307

ME 24 x 33 cl

MY

HUOMIOITHAN,  ETTÄ TUOTEVALIKOIMA SAATTAA VAIHDELLA.

Alumiinitölkki
–  HYVÄN MAUN HAARNISKA

Juomalla on kaksi vihollista; valo ja ilma. 
Alumiinisen haarniskan suojassa juoma on tur-
vassa kaikilta haitallisilta vaikutuksilta.

Alumiinitölkki on kevyt kuskata ja muutenkin 
ympäristölle ystävällinen; käytetyt tölkit kierräte-
tään uusiomateriaalina kerta toisensa jälkeen.

K U K K O  S I N G L E  H O P - O L U E TK U K K O - O L U E T



E R I K O I S O L U E T

Lakritsi Portteri
Aidolla Kouvolan lakritsilla
maustettu täyteläinen portteri
5,4 % vol. 33 cl

Tuotenro 7266

ME 24 x 33 cl

MY

VALIKOIMAMME ELÄÄ, 

KYSY LISÄÄ 

YHTEYSHENKILÖLTÄSI 

TAI  SUORAAN 

MYYNTIPALVELUSTA

JÄRJESTELMÄPÄÄLL IKKÖ AALTONEN:

”Kesytän kiukuttelevat koneet”
Mikä on se sellainen, kun limu 
lakkaa lirumasta pulloihin, liuku-
hihna seisoo ja robotit tönöttävät 
tehtaalla toimetonna? Se on jär-
jestelmäpäällikkö Petri Aaltosen 
painajainen. 

– Tällainen nykyaikainen juo-
matehdas pyörii tietotekniikan avus-

tuksella. Jos masiinoissa menee bitti 
poikittain, tyssää porejuomien valmistus 

tykkänään, herra Aaltonen kertoo.
Hän on käynyt Laitilan joukoissa voitokasta 

tuotantotaistelua siitä saakka, kun uljas tehtaam-
me valmistui Sirppujoen rantaan vuonna 2001.

– Olin Turussa Valiolla töissä, kun johta-
ja Aarikka soitti. Heitin maidon pakkaamisen 
sikseen, kun ihan porejuomatehtaalle kyseltiin. 
Ensimmäisenä työpäivänäni johtaja sanoi, että 
pistähän haalarit päälle ja ryhdytään hommiin. 
Siitä saakka olen täällä haalareissa häärännyt, 
porilaislähtöinen järjestelmäpäällikkö muistelee.

Vuosien saatossa ylläpidettävien masiinoi-
den ja ohjelmistojen määrä Tehtaalla on mo-

ninkertaistunut. Niiden ohella herra Aaltosen 
työhön kuuluvat tuotannon suunnittelu ja pak-
kausmateriaalien virrat.

– Minä poika hommaan putelit ja pänikät, 
korkit ja sinetit, pahvit ja muovit. 

Mitä juomaa linjoilla kulloinkin pakataan 
ja paljonko, sitä hän suunnittelee yhdessä 
juomanvalmistuksen, panimon, myynnin, toi-
mitusjohtajan ja tehdaspäällikön kanssa, jotta 
Laitilan juomat virtaisivat kohti janoista kansaa 
mahdollisimman jouhevasti.

– 21 vuotta Tehtaalla on vierähtänyt kuin 
varkain varmaan siksi, että joka vuosi on ollut 
hyvin erilainen. Aina kun tuotanto on kasvanut, 
se on vaatinut omaltakin tontiltani enemmän. 
On pitänyt parannella järjestelmiä ja vahvistaa 
osaamista, hän tuumii.

Kun aherruksen lomassa on tauon paikka, 
järjestelmäpäällikkö nauttii mieluusti Herra 
Hakkaraisen vadelmalimun. 

– Hyvä limu ja vaihtelevat työtehtävät pitä-
vät vireänä, herra Aaltonen tietää.



Brändy Long Drink
Perinteinen long drink ranskalaisella
brandylla
5,5 % vol. 30 l
Tuotenro 6300

Panama Long Drink
Ginipohjainen greipinmakuinen long drink
5,0 % vol. 30 l

Tuotenro 6700

Kukko Helles
Pehmeän maukas vaalea lager
5,0 % vol. 30 l
gluteeniton

Tuotenro 9261

Kukko IPA
Reilusti humalainen vaalea pintahiivaolut
5,5 % vol. 30 l
gluteeniton

Tuotenro 9254

Kukko Lager
Kevyesti humaloitu täysmallasolut
4,7 % vol. 30 l
gluteeniton

Tuotenro 9206

Kukko Tumma
Pehmeän maltainen täysmallasolut
4,5 % vol. 30 l
gluteeniton

Tuotenro 9403

Kukko Vahva Pils
Vahvasti humaloitu täysmallasolut
5,5 % vol. 30 l
gluteeniton

Tuotenro 9202

Kukko Vehnä
Vaalea suodattamaton vehnäolut
5,5 % vol. 30 l

Tuotenro 9255

MARKKINOINNIN VOIMAKAKSIKKO

”Olemme vain totuudentorvia!”

ASTIAVALIKOIMA SAATTAA LAAJENTUA, 

KYSY LISÄÄ YHTEYSHENKILÖLTÄSI 

TAI  SUORAAN MYYNTIPALVELUSTA

Maailma on täynnä turhanpäiväistä mekka-
laa, jonka sekaan todella tärkeät asiat, kuten tie-
to mullistavista porejuomauutuuksista, uhkaa-
vat hukkua. Jotta näin onnettomasti ei kävisi, 
ahkeroivat Tehtaalla viestinnän ja markkinoin-
nin ammattilaiset Laura Mäkelä ja Tiia Palkén.

– Me täydennämme toistemme osaamista ja 
teemme saumatonta yhteistyötä. Yhdessä olem-
me eri hyviä monessa asiassa, sanoo vuonna 
2017 taloon tullut Laura Mäkelä.

Markkinointitiimi ideoi ja tuottaa sisältöä 
Tehtaan nettisivuille, somekanaviin ja verkko-
kauppaan, toteuttaa mainoskampanjoita, hoitaa 
sisäistä ja ulkoista viestintää sekä yhteydenpi-
toa kumppanitahoihin.

Digimainonnan osaaja Tiia Palkén tuli Teh-
taalle vuonna 2020 lyhytaikaiseksi sijaiseksi. 

– Parasta täällä ovat vaihtelevat päivät. 
Tämä talo on tunnettu siitä, että asiat tapahtu-
vat välillä käsittämättömällä vauhdilla. Se pitää 
vireänä, hän tuumii.

Laura Mäkelä muistelee kevättä 2018, kun 
Tehtaan pihalle polkaistiin pystyyn oma ravintola.

– Kyseessä oli vielä erityislaatuinen kon-
septi, joka perustui kiertotalouteen: ravinto-
lassa käytettiin meidän oluenpanosta synty-
vällä mäskillä syötetyn karjan lihaa. Ideasta 
avajaisiin meni kuusi viikkoa. Tämä on hyvä 
esimerkki siitä, millaisella temmolla täällä 

saattaa tapahtua isoja asioita. 
Tiia Palkénin tehdasuran sykäh-

dyttävin hetki koitti syyskuussa 
2020, kun alkoholiton Kukko 
Pils valittiin Suomen parhaaksi 
pils-olueksi. 

– Alkoholittomille oluille ei ol-
lut omaa sarjaa kilpailussa, mutta 
niin vain Kukko pesi maussa alko-
holilliset kilpakumppaninsa. Se oli 
mullistava juttu, ja siitä alkoi tietysti 
kiire, koska halusimme kertoa kaikille, 
että meillä on Suomen paras pils – ja se 
on alkoholiton!

Markkinointia syytetään usein huijaami-
seksi. Mitä siihen sanotte?

– Me olemme sillä tavalla onnellisessa 
asemassa, että nämä meidän tuotteemme ovat 
oikeasti niin hyviä, ettei tarvitse huijata – voim-
me toimia vain äänitorvina näille mahtaville 
porejuomille, Laura Mäkelä sanoo.

Yksi mahtavimmista on hänen mielestään 
alkoholiton Kukko IPA.

– Se sopii moneen arkiseen tilanteeseen ko-
vin hyvin.

Tiia Palkénin koko perhe on hullaantunut 
Laitilan Mehuvichyihin. 

– Ne ovat sokerittomia, raikkaita ja hävyt-
tömän hyviä!
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VALIKOIMAMME ELÄÄ, 

KYSY LISÄÄ 

YHTEYSHENKILÖLTÄSI 

TAI  SUORAAN 

MYYNTIPALVELUSTA

Imperiaali Stout
Paahteisen maltainen
suodattamaton pintahiivaolut
9,2 % vol. 33 cl

Tuotenro 7226

ME 24 x 33 cl

MY

Kukko Tuima
Vaalea täysmallasolut
8,5 % vol. 50 cl
gluteeniton

Tuotenro 8272

ME 24 x 50 cl

MY

Kukko Tuima
Vaalea täysmallasolut
8,5 % vol. 33 cl
gluteeniton

Tuotenro 8242

ME 24 x 33 cl

MY
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