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Tiivistelmä: 

Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten pienpanimoiden nimiä. Aineisto koostuu 178 nimestä, jotka on 

kerätty Suomen pienpanimot -verkkosivustolta helmikuussa 2021. Työn tavoitteena on selvittää, millainen 

on pienpanimonimien rakenne, eli mitä nimenosia pienpanimonimiin kuuluu, mitä kieliä nimissä käytetään ja 

minkälaisia ortografisia erityispiirteitä nimissä esiintyy. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan pienpanimonimien 

merkityksiä ja funktioita sekä pienpanimonimissä esiintyviä paikallisuuden piirteitä. 

Pienpanimonimet analysoidaan funktionaalis-semanttisen analyysimallin avulla. Nimet jaetaan nimenosiin, 

joista yksilöivä nimenosa yksilöi yrityksen, liikeideaa ilmaiseva nimenosa kertoo yrityksen toimialasta, 

tuotteista tai tavasta toimia, ja selventävä täydennysosa antaa lisäinformaatiota yrityksestä.  

Tutkielma osoittaa, että pienpanimonimien yksilöivänä nimenosana on yleensä paikannimi (Nokian Panimo) 

tai leksikaalista merkitystä kantava ilmaus (Panimo Narri). Yksilöivänä nimenosana voi olla myös tekosana, 

kirjainlyhenne, henkilönnimi, muu erisnimi tai eläimen nimi. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa (Mathildedalin 

Kyläpanimo) on pienpanimonimissä tyypillinen, sillä sellainen kuuluu 153 aineiston nimeen. Selventävä 

täydennysosa (Heisala Craft Drink Company) sen sijaan on harvinainen, sillä se on käytössä 13 nimessä. 

Pienpanimonimistä 71 % on yksikielisiä ja 25 % sekakielisiä. Pienpanimonimet noudattavat varsin 

säntillisesti yleiskielen normeja. 

Pienpanimonimistä 48 % on suorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa eli yritykseen. Suoran 

merkityssuhteen nimistä 85 % sisältää paikannimen (Kolin Panimo). Epäsuorassa merkityssuhteessa 

tarkoitteeseensa on 39 % aineiston nimistä. Tällaiset nimet ovat yleensä metaforisia (Kolmen puupään 

panimo) ja harvemmin metonyymisia (Waahto Brewery) tai symbolisia (Everyman’s Right Brewery). 

Pienpanimonimistä 12 % on pakatun merkityssuhteen nimiä (Panimoyhtiö TuJu). Katkaistuun 

merkityssuhteeseen perustuvat pienpanimonimet ovat äärimmäisen harvinaisia, sillä niitä on aineistossa vain 

yksi (Panimoyhtiö X). Pienpanimonimet voivat toimia informatiivisessa, houkuttelevassa, käytännöllisessä, 

integroivassa tai individualisoivassa funktiossa. 

Aineiston pienpanimonimistä 48 % hyödyntää paikallisuuteen liittyviä elementtejä, ja näistä nimistä 70 % 

tuo paikallisuutta ilmi implisiittisesti ja 30 % eksplisiittisesti. Implisiittisesti paikallisissa nimissä on yleensä 

hyödynnetty kaupunginosan tai kylän nimeä (Olarin Panimo), kun taas eksplisiittisesti paikallisissa nimissä 

on suosittu kunnan tai kaupungin nimeä (Tornion Panimo).
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1. Johdanto 

Jokunen vuosi sitten havahduin, että tapani juoda olutta oli muuttunut. Jos join olutta, sihautin 

useimmiten auki kotimaisen pienpanimon valmistaman oluen. Se saattaa kertoa omista 

makumieltymyksistäni tai kulutustottumuksistani – kenties olen peruslageriin kyllästynyt oluthipsteri, 

jonka kukkarossa on sen verran ylimääräistä, että voin napata kaupan hyllyltä mukaan jotain muuta kuin 

edullisinta tölkkiolutta. Ennen kaikkea havaintoni kertoo kuitenkin valikoiman kasvusta ja trendeistä – 

kotimaisia pienpanimo-oluita valmistetaan sen verran paljon, että niitä on helppo löytää lähikaupastakin. 

Ja valikoima on muuttunut niin monipuoliseksi, ettei kyllästymisen vaaraa ole. 

En ollut pienpanimoinnostukseni kanssa yksin. Pienpanimo-oluet ovat pärjänneet erinomaisesti 

esimerkiksi Suomen paras olut -kilpailussa, jota on järjestetty vuodesta 2011. Kilpailun avausvuonna 

voiton vei panimojätti Sinebrychoff Porter-oluellaan, mutta sittemmin parhaan oluen titteli on mennyt 

pienpanimoille1. 

Kun alkoholilaki uudistui vuonna 2018, pienpanimot saivat mahdollisuuden hakea suoramyyntilupaa, 

jonka avulla tuotteita voitiin myydä asiakkaille suoraan panimoista. Samalla pienpanimoiden tuotteita 

alkoi löytyä myös markettien hyllyiltä yhä useammin. Pian marketeissakin pannaan olutta, sillä Kesko 

tiedotti huhtikuussa 2021, että Vantaan Tammiston K-Citymarketiin suunnitellaan omaa 

mikropanimoa2. 

Kotimaiset pienpanimot tuntuivat olevan ”kaikkialla”, joten aloin kiinnostua siitä, miten suomalaiset 

pienpanimot on nimetty. Pienpanimoiden nimet ovat yritysnimiä, jotka kuuluvat kaupallisten nimien 

kategoriaan. Suomalainen nimistöntutkimus on perinteisesti ollut kiinnostunut paikannimistä ja 

henkilönnimistä, mutta kaupalliset nimet ovat nousseet nimistöntutkimuksen tutkimuskohteiksi vasta 

2000-luvun puolella. Pienpanimoiden nimiä ei ollut aiemmin tutkittu suomalaisen nimistöntutkimuksen 

piirissä. Tässä tutkielmassa käytän käsitettä pienpanimonimet, kun tarkoitan pienpanimoyritysten nimiä. 

Suomalainen panimoala on lähimenneisyydessä käynyt läpi mielenkiintoisia vaiheita. Pienpanimo-oluet 

ovat osa lähiruokatrendiä, jossa suositaan paikallisia elintarvikkeita. Lähiruoka on maailmanlaajuinen 

trendi, joka näkyy Suomessakin (MMM 2021: 7). Lisäksi niin sanottu pienpanimobuumi vauhditti 

uusien panimoiden perustamista 2010-luvulla. Vielä vuonna 2010 Suomessa oli noin 40 rekisteröityä 

pienpanimoa, kun vuoden 2020 lopussa Valviran tilastoihin oli kirjattu jo 120 pienpanimoa.3 Ajankohta 

on siis otollinen sen tarkastelemiseen, millaisia yritysnimiä pienpanimoalalla on käytössä, ja näkyykö 

niissä lähiruokatrendin myötä paikallisuuteen viittaavia piirteitä. 

 
1 https://www.hs.fi/ruoka/art-2000008249624.html 
2 https://www.kesko.fi/media/uutiset-ja-tiedotteet/uutiset/2021/euroopan-ensimmainen-hypermarketissa-

sijaitseva-olutpanimo-avautuu-toukokuussa-k-citymarket-tammistoon/ 
3 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/03/06/suomessa-on-nykyisin-jo-toistasataa-panimoa-mutta-ensimmainen-

panimobuumi 
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Omassa aineistossani pienpanimonimiä on kaikkiaan 178 Suomesta ja Ahvenanmaalta. Olen kerännyt 

aineiston Suomen pienpanimot -sivustolta helmikuussa 2021. Määrä on Valviran tilastoa isompi, sillä 

mukana on olutpanimoiden lisäksi muun muassa siiderinvalmistajia, panimoravintoloita ja tislaamoita. 

Vaikka puhun maisterintutkielmassa lähinnä pienpanimoista ja niiden nimistä, sekaan mahtuu siis myös 

sellaisia juomavalmistajia, jotka eivät välttämättä ole varsinaisia olutpanimoita, vaan ne voivat olla 

esimerkiksi tislaamoita, panimoravintoloita tai siiderinvalmistajia. Verohallinnon mukaan 

pienpanimoksi lasketaan panimo, joka tuottaa kalenterivuoden aikana olutta enintään 15 miljoonaa 

litraa.4 Lähes 200 yritysnimen aineiston ansiosta uskon, että maisterintutkielmani antaa riittävän 

kattavan yleiskatsauksen suomalaisten pienpanimoiden nimistä 2020-luvun alkupuolella. 

1.1 Aineisto 

Aineistoon kuuluu 178 pienpanimonimeä. Aineisto on kerätty helmikuussa 2021 Suomen pienpanimot 

-verkkosivulta. Pudotin alkuperäisestä aineistosta Kontulan panimo- ja Kontulan Oluttehdas -nimellä 

toimivan panimon, sillä kävi ilmi, että kyseessä ei ole pienpanimo vaan yritys valmistuttaa oluensa 

Virossa A. Le Coqin tehtaalla ja vain pakkaa ne uusiksi, joten kyseessä ei ole pienpanimo.5 

Tarkastelen tutkielmassa yritysten virallisten nimien sijaan niin sanottuja markkinointinimiä, joita on 

tutkittu muiden toimialojen osalta aikaisemmissakin opinnäytteissä (ks. Konttinen 2017: 4; Väisänen 

2020: 2). Markkinointinimellä tarkoitan nimeä, jota yritys käyttää markkinoinnissaan ja jota myös 

kuluttajat käyttävät puhuessaan yrityksestä. Usein markkinointinimi on epävirallinen eli se poikkeaa 

virallisesta yritysnimestä, jonka yritys on ilmoittanut kaupparekisteriin. Esimerkiksi aineistoni nimi 

Maistila on virallisesti Pohjoisen panimo Maistila Oy, mutta tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on 

markkinointinimi Maistila. Kuten esimerkki osoittaa, markkinointinimissä ei välttämättä kerrota 

yritysmuodon ilmaisevia nimenosia kuten oy (osakeyhtiö) tai tmi (toiminimi), joten en ota niihin kantaa 

tässä tutkielmassa. Yksinkertaistaen voisi siis sanoa, että markkinointinimi on se nimi, jolla yritys 

tunnetaan. 

Olen tarkistanut yritysnimien kirjoitusasun 19.4.2021 vierailemalla kunkin panimon verkkosivuilla. 

Olen säilyttänyt yritysnimiin kuuluvat norminvastaisuudet, kuten yhdyssanansisäisen ison kirjaimen 

nimessä Panimo OlutMylly Forssa. Aineiston nimet ovat siis sellaisia, mitä yritys itse käyttää itsestään. 

Tutkimusaineistoon kuuluu siis 178 yritysnimeä, jotka nähdäkseni antavat varsin kattavan kuvan siitä, 

millainen on Suomen pienpanimonimistö vuonna 2021. Aakkostettu lista aineiston nimistä on liitteenä 

tutkielman lopussa. 

 
4 https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48587/pienpanimoalennus-suomessa2/ 
5 https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000007874620.html 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja -metodit 

Tarkastelen tutkielmassa pienpanimonimien rakennetta, merkitystä ja funktioita sekä nimissä esiintyviä 

paikallisuuden piirteitä. Tutkimuskysymyksiä on kolme: 

1) Millainen on pienpanimoyritysten nimien rakenne, mitä nimenosia niihin kuuluu, mitä kieliä 

nimissä käytetään ja millaisia ortografisia erityispiirteitä nimissä on? 

2) Millaisia merkityksiä ja funktioita pienpanimoiden nimillä on? 

3) Miten paikallisuuden piirteet tulevat ilmi pienpanimonimissä? 

Sovellan yritysnimien analyysissa funktionaalis-semanttista analyysimallia, jonka Paula Sjöblom 

esitteli väitöskirjassaan Toiminimen toimenkuva – suomalaisen yritysnimistön rakenne ja funktiot 

(2006). Mallin ideana on jakaa yritysnimet nimenosiin funktionaalis-semanttisin perustein. Malli on 

kehitetty erityisesti kaupallisten nimien tutkimusta varten, sillä esimerkiksi paikannimistön 

tutkimusmenetelmät soveltuvat kehnosti yritysnimien tutkimukseen (Sjöblom 2006: 149). Sjöblomin 

väitöskirjan antia ja funktionaalis-semanttista analyysia ovat sittemmin soveltaneet pro gradu -

tutkielmissaan muun muassa Anna Suntio (2014), joka tutki suomen kieltä ja suomalaisuutta 

pörssiyritysten nimissä ja Sonja Konttinen, jonka pro gradu -tutkielman (2017) aiheena olivat 

suomalaisten kauppakeskusten nimet. 

Funktionaalis-semanttisen analyysimallin mukaan kaikilla yritysnimillä on yksilöivä nimenosa, joka 

usein mielletään yrityksen varsinaiseksi nimeksi. Lisäksi yritysnimiin voi kuulua liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa, joka kertoo yrityksen valmistamista tuotteista, tarjoamista palveluista tai tavasta toimia. 

Toisinaan yritysnimeen voi kuulua myös selventävä täydennysosa, jonka tehtävä on antaa yrityksestä 

lisätietoa. (Sjöblom 2006: 150.) 

Kaikki kolme edellä mainittua nimenosaa esiintyvät esimerkiksi aineistoni yritysnimessä Panimo 

OlutMylly Forssa: Panimo on liikeideaa ilmaiseva nimenosa, joka kertoo yrityksen toimialasta. 

OlutMylly on yksilöivä nimenosa, jonka tehtävä on yksilöidä yritys. Forssa puolestaan on selventävä 

täydennysosa, jonka tehtävä on tässä tapauksessa kertoa, millä alueella yritys toimii. 

Tarkastelen pienpanimoyritysten markkinointinimiä, joten olen rajannut yritysmuotoa ilmaisevat 

nimenosat tutkimusaineistoni ulkopuolelle. Aineiston nimissä ei siis ole mukana yritysmuotoa 

ilmaisevaa nimenosaa. Funktionaalis-semanttisen analyysimallin mukaan yritysmuotoa ilmaiseva 

nimenosa kertoo, onko yritys esimerkiksi osakeyhtiö (oy) tai toiminimi (tmi) (Sjöblom 2006: 151). 

Tutkielman aluksi käyn läpi pienpanimonimien rakennetta. Luvussa 2 tarkastelen, mitä nimenosia 

pienpanimonimissä on ja millaisia nämä nimenosat ovat. Luvussa 3 pyrin selvittämään, mitä kieltä tai 

kieliä pienpanimonimissä on käytetty ja ovatko nimet yksikielisiä, sekakielisiä tai mukakielisiä. 

Rakenneosuuden lopuksi luon luvussa 4 katsauksen pienpanimonimien ortografisiin erityispiirteisiin eli 

numeroiden käyttöön, vieraisiin grafeemeihin ja norminvastaisuuksiin. Luku 5 keskittyy 
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pienpanimonimien merkityksen kuvaukseen. Esittelen ensin suoran merkityssuhteen nimet ja sitten 

epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvat nimet, joissa on hyödynnetty metaforaa tai metonymiaa. 

Merkitysosion lopussa käyn läpi vielä pakattuun tai katkaistuun merkityssuhteeseen perustuvat 

pienpanimonimet. Pienpanimonimien funktioita tarkastelen luvussa 6. Funktionaalis-semanttisen 

analyysimallin mukaan yritysnimi voi olla informatiivinen, houkutteleva, käytännöllinen, integroiva tai 

individualisoiva, ja sama nimi voi täyttää useampia näistä funktioista. 

Luku 7 käsittelee pienpanimonimien paikallisuutta. Tarkastelen, millä tavoilla pienpanimot tuovat 

yritysnimissään esille paikallisuuteen liittyviä piirteitä. Aiemmin fennistisessä nimistöntutkimuksessa 

paikallisuutta ovat pro gradu -tutkielmissaan käsitelleet muun muassa Kaisa Väisänen (2020), jonka 

aiheena oli suomalaisuus suomalaisten vaate- ja asusteyritysten nimissä sekä jo mainittu Anna Suntio 

(2014), jonka tutkielma tarkasteli suomalaisuutta pörssiyritysten nimissä. Omassa tutkielmassani 

erityisen hyödylliseksi osoittautui Fanny Torron maisterintutkielma Muurakin ja Päijät Metallin jäljillä: 

Kielellinen alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen Muuramen yritysnimistössä (2013). Torron mallia 

mukaillen pyrin hahmottamaan, miten pienpanimonimissä tuodaan ilmi paikallisuuteen liittyviä 

piirteitä. Ne voivat tulla ilmi eksplisiittisesti, esimerkiksi mainitsemalla yritysnimessä jokin kaupunki, 

kunta tai maakunta, kuten nimessä Loimaan Panimo. Toisaalta paikallisuus voi tulla ilmi myös 

implisiittisesti, jolloin yritysnimessä on käytetty sellaisia paikallisuuteen liittyviä elementtejä, jotka 

eivät ole kaupungin, kunnan tai maakunnan nimiä vaan esimerkiksi kaupunginosien, kylien tai 

alueellisten luontokohteiden nimiä, kuten nimessä Iso-Kallan Panimo. 

Tutkielmani jakautuu neljään osaan: pienpanimonimien rakenne, merkitys, funktiot ja paikallisuus. 

Luvussa 8 esittelen vielä yhteenvetona tutkielman keskeiset havainnot ja niistä esille nousseet teemat, 

joista voisi mahdollisesti saada aiheita jatkotutkimukselle. Tutkielman tarkoitus on luoda katsaus 

suomalaiseen pienpanimonimistöön vuonna 2021 ja pohtia paikallisuuden merkitystä 

pienpanimonimistössä. 
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2. Yritysnimien nimenosat 

Yritysnimistä voi havaita toisistaan erottuvia osia, joilla on oma tehtävänsä yritysnimen kokonaisuuden 

kannalta. Funktionaalis-semanttisen näkemyksen mukaan yritysnimellä voi olla neljä nimenosaa: 

yksilöivä nimenosa, liikeideaa ilmaiseva nimenosa, selventävä täydennysosa ja yritysmuodon ilmaiseva 

nimenosa. Nimenosat ovat eri asemassa siinä mielessä, kuinka välttämättömiä ne ovat yritysnimen 

kokonaisuuden kannalta. Yksilöivä nimenosa yksilöi yrityksen, joten se kuuluu kaikkiin yritysnimiin. 

Lisäksi yritysnimeen voi kuulua liikeideaa ilmaiseva nimenosa, joka kertoo yrityksen toimialasta. 

Toisinaan yritysnimessä on myös selventävä täydennysosa, joka antaa täydentävää tietoa, mutta nimi 

periaatteessa toimisi ilmankin sitä. Yritysmuodon ilmaiseva nimenosa puolestaan kertoo, mikä on 

yrityksen yritysmuoto. Kaikki neljä nimenosaa esiintyvät samassa nimessä varsin harvoin. (Sjöblom 

2006: 150.) 

Oman aineistoni pienpanimonimistä kaikilla 178:lla on yksilöivä nimenosa. Sen sijaan yksiosaisia 

yritysnimiä, joilla on pelkkä yksilöivä nimenosa, on aineiston nimistä vain 25 (14 %). Aineiston nimistä 

153 (86 %) sisältää myös liikeideaa ilmaisevan nimenosan. Selventävä täydennysosa on mukana 

kaikkiaan 13 yritysnimessä (7 %). 

Kaikilla yritysnimillä tulee olla yksilöivä nimenosa. Se on yritysnimessä pakollinen, sillä sen tehtävä on 

yksilöidä yritys. Yksilöivä nimenosa voi olla erisnimi, esimerkiksi paikannimi (Ruosniemi Brewery, 

Loimaan Panimo, Kvarken Brewery), henkilönnimi (Linden Brewery, Mattssonin panimo, 

Panimoyhtiö Puhakka & Nurminen) tai muu propri, kuten eläimennimi (Masis Brewery). Yksilöivinä 

nimenosina käytetään paljon myös leksikaalista merkitystä kantavia ilmauksia (Fat Lizard Brewing Co., 

Hollolan Hirvi, Olutpaja). Toisaalta yksilöivä nimenosa voi koostua myös tekosanoista (HopRocketeer, 

Humalove Brewing, Maistila), kirjainlyhenteistä (Panimoyhtiö TuJu, NP Brewers), numeroista (1000 

Lakes Distillery, Hopea6 Brewery) tai näiden yhdistelmistä.6 (Sjöblom 2006: 166–185.)  

Lisäksi yritysnimessä voi olla liikeideaa ilmaiseva nimenosa, jonka tehtävänä on kertoa, millaista 

liiketoimintaa yritys harjoittaa (Kahakka Brewery, Fiskarsin Panimo, Kråkö Bryggeri). Liikeideaa 

ilmaiseva nimenosa voi paljastaa, millaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa (Kuura Cider, Lammin 

Sahti, Eiran Juomat) tai kertoa yrityksen toimintatavasta (Panimoyhtiö X, Panimoravintola Bruuveri, 

Moose on The Loose Brewing Company). (Sjöblom 2006: 153–155.) 

Joihinkin yritysnimiin kuuluu myös selventävä täydennysosa, jonka tehtävänä on antaa lisäinformaatiota 

yrityksestä. Semanttisessa mielessä selventävä täydennysosa on ikään kuin ”ylimääräinen” nimenosa, 

jota ilmankin yritysnimi voisi toimia (Sjöblom 2006: 187). Selventävällä täydennysosalla on kuitenkin 

paikkansa, sillä se voi lisätä yritysnimen yksilöivyyttä. Selventävä täydennysosa voi paljastaa 

esimerkiksi yrittäjän nimen, yrityksen toimipaikkakunnan (Panimo OlutMylly Forssa, Hyvinkään Oma 

 
6 Kaikki esimerkit ovat omasta aineistostani. 
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Panimo, Stadin Canna Company) tai määritellä tarkemmin, millaisia tuotteita yritys valmistaa (The 

Flying Dutchman Nomad Brewing Company, Heisala Craft Drink Company, Kallio Artisan Brewery). 

(Sjöblom 2006: 187–190.) 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen ensin pienpanimonimien yksilöiviä nimenosia ja niiden piirteitä. Sen 

jälkeen käyn läpi liikeideaa ilmaisevan nimenosan käyttöä pienpanimonimissä. Lopuksi tarkastelen, 

miten pienpanimonimissä on hyödynnetty selventävää täydennysosaa. 

2.1 Yksilöivä nimenosa 

Yritysnimien kokonaismäärä aineistossani on 178, ja kaikilla niillä on luonnollisesti yksilöivä nimenosa. 

Varsinaisia yksiosaisia yritysnimiä, joissa on käytössä pelkkä yksilöivä nimenosa, on aineistossani 25 

(14 % kaikista aineiston yritysnimistä). 

Seuraava kaavio (Kaavio 1: Yksilöivän nimenosan tyyppi pienpanimonimissä) hahmottaa, minkä 

tyyppisiä pienpanimonimien yksilöivät nimenosat ovat. Kaaviossa mainitut luvut kertovat, kuinka 

monta nimeä mihinkin ryhmään kuuluu, eli kyse ei ole prosenttiluvuista. 

Kaavio 1: Yksilöivän nimenosan tyyppi pienpanimonimissä. 

 

Tavallisimmin pienpanimonimen yksilöivä nimenosa on paikannimi. Aineiston yksilöivistä nimenosista 

75/178 (42 %) on paikannimiä, kuten esimerkeissä Sauvon Panimotupa, Nokian Panimo ja Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas. 

Toiseksi eniten yksilöivissä nimenosissa on käytetty leksikaalista merkitystä kantavia ilmauksia, joita 

on 68/178 (38 %). Esimerkkejä tämän tyyppisistä pienpanimonimistä ovat Ruori Beer Company, 

Panimo Narri ja Kuura Cider. 
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Paikannimet ja leksikaalista merkitystä kantavat ilmaukset muodostavat ylivoimaisen enemmistön (80 

%) suomalaisten pienpanimonimien yksilöivistä nimenosista. Muitakin vaihtoehtoja kuitenkin on. 

Aineiston pienpanimonimistä 16 (9 %) hyödyntää yksilöivänä nimenosana tekosanaa (esimerkiksi 

Mallaskosken Panimo ja Soundville Brewing). Mallaskosken Panimo osoittaa hyvin, että tekosana voi 

periaatteessa vaikuttaa olemassa olevalta sanalta, tässä tapauksessa paikannimeltä, mutta kyseessä on 

silti tekosana. Henkilönnimeä käyttää yksilöivänä nimenosana kahdeksan panimoa (4 %), esimerkiksi 

Mattssonin panimo ja Paula Achrénin Puutarha. 

Kirjainlyhenteen on yksilöiväksi nimenosaksi valinnut seitsemän panimoa (4 %), esimerkiksi JV 

Brewing ja NP Brewers. Kolmessa panimonimessä yksilöivänä nimenosana on oppilaitoksen nimi 

(Keudan Panimo, Perhon Panimo ja Tredu Brewery). Masis Brewery puolestaan on aineiston ainoa 

pienpanimonimi, jossa on käytetty yksilöivänä nimenosana eläimen nimeä Masi-nimisen koiran 

mukaan. 

Käsittelen yksilöiviä nimenosia tarkemmin luvussa 5, jonka aiheena ovat nimenosien merkitykset. 

2.2 Liikeideaa ilmaiseva nimenosa 

Myös liikeideaa ilmaiseva nimenosa näyttää tyypillisesti kuuluvan suomalaisten pienpanimoiden 

yritysnimikategoriaan, sillä peräti 153 yritysnimessä (noin 86 %) on mukana liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa. Suomalaisissa pienpanimonimissä liikeideaa kuvaava nimenosa on selvästi yleisempi 

verrattuna esimerkiksi Sjöblomin (2006: 160) tutkimukseen, jossa liikeideaa kuvaava nimenosa oli 46 

prosentissa kaikista yritysnimistä. 

Funktionaalis-semanttisen analyysimallin mukaan liikeideaa ilmaiseva nimenosa on tunnistettavissa 

yritysnimestä semanttisin perustein. Käytännössä liikeideaa ilmaiseva nimenosa määrittää yritysnimen 

yksilöivää nimenosaa. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa antaa informaatiota yrityksen toimialasta, 

yrityksen valmistamista tuotteista tai yrityksen tavasta toimia. (Sjöblom 2006: 153–155.) Semanttisesti 

liikeideaa ilmaiseva nimenosa kertoo yrityksen liikeidean sisällöstä, joka käsittää yrityksen valmistamat 

tuotteet (sahti, cider, beer) ja palvelut (Sjöblom 2006: 155). Toisaalta liikeideaa ilmaiseva nimenosa voi 

kertoa myös yrityksen liikeidean kehyksistä, eli yrityksen toimintapaikasta (panimo, bryggeri, 

panimoravintola, wirvoitusjuomatehdas) ja toiminnan muodosta (panimoyhtiö, brewery, brewing 

company) (Sjöblom 2006: 157). Liikeideaa ilmaiseva nimenosa on sävyltään neutraali, siihen ei liity 

erikoisia sanavalintoja, affektiivisia merkityksiä tai huomiota herättäviä tyylisävyjä (Sjöblom 2006: 

154). Omassa aineistossani poikkeuksen muodostavat Olu Bryki Raum ja Puukkoosaari Pryyveri. Olen 

tulkinnut ilmaukset Olu Bryki ja Pryyveri liikeideaa ilmaiseviksi nimenosiksi, vaikka niitä ei voi hyvällä 

tahdollakaan pitää neutraaleina. Olu Brykissä kyse on paikallista murretta hyödyntävästä ilmauksesta, 

joka tarkoittaa oluttehdasta, murteellisuutta lukuun ottamatta ilmaus on kuitenkin selkeästi liikeideaa 

ilmaiseva. Pryyveri puolestaan on ”suomalaistettu” versio brewery-ilmauksesta ja tarkoittaa panimoa. 

Liikeideaa ilmaiseva nimenosa on luonteeltaan yleinen, joten se ei riitä yksinään yksilöimään yrityksen 
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nimeä, vaan se on tietyllä tapaa alisteinen yksilöivälle nimenosalle, jota se määrittää (Sjöblom 2006: 

155).  

Funktionaalis-semanttisessa analyysimallissa liikeideaa ilmaisevan nimenosan sisältö tai kehykset 

voidaan luokitella eräänlaiselle janalle riippuen siitä, kuinka konkreettisia tai abstrakteja ne ovat. 

Konkreettisimpia liikeidean sisältöön viittaavia ilmaisuja ovat ne, jotka kertovat suoraan, mitä yritys 

valmistaa (sahti, juomat, cider). Vastaavasti abstraktimpia liikeidean sisältöä kuvaavia ilmaisuja ovat 

esimerkiksi yrityksen myymät palvelut. Abstraktit liikeidean sisältöä kuvaavat liikeideaa ilmaisevat 

nimenosat ovat aineistoni perusteella hyvin harvinaisia pienpanimonimissä. Myös liikeidean kehykset 

voidaan asettaa konkreettinen–abstrakti-janalle sen mukaan, kertooko liikeideaa ilmaiseva nimenosa 

yrityksen konkreettisesta toimintapaikasta (panimo, kyläpanimo, siideripanimo, pilsner fabrik, brewery, 

distillery, panimoravintola) vai abstraktimmin esimerkiksi organisaatioon, yrityksen toimintamuotoon 

tai laajaan toimialaan (drink company, brewing company, panimoyhtiö). Liikeidean kehyksiin 

luokitellaan myös ammatinharjoittajaan liittyvät ilmaukset (brewers). (Sjöblom 2006: 155–159.) 

Aineistoni 178 yritysnimestä 153 sisältää liikeideaa ilmaisevan nimenosan, joten sitä voi pitää 

tyypillisenä nimenosana suomalaisessa pienpanimoyritysnimistössä. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen 

tarkemmin liikeideaa ilmaisevia nimenosia. Alaluvussa 2.2.1 tarkastelen pienpanimonimiä, joiden 

liikeideaa ilmaiseva nimenosa kuvaa liikeidean sisältöä. Alaluvussa 2.2.2 käsittelen pienpanimonimiä, 

joiden liikeideaa ilmaiseva nimenosa kuvaa liikeidean kehyksiä. 

2.2.1 Liikeidean sisältö 

Vain kuusi aineistoni liikeideaa ilmaisevista nimenosista kuvaa liikeidean sisältöä: Eiran Juomat, 

Finlandia Sahti, Kuura Cider, Lammin Sahti, Nude Cider ja Wasa Craft Beer. Kaikkia näitä voi pitää 

hyvin konkreettisina ilmaisuina, sillä ne ovat substantiiveja, jotka kuvaavat varsin selkeästi, mitä 

aineellista tuotetta kyseiset yritykset ovat erikoistuneet valmistamaan, esimerkiksi sahtia, siideriä tai 

olutta. On kuitenkin syytä huomata, että konkreettisuuden raja on joustava. Liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa yritysnimessä Eiran Juomat jättää yksilöimättä, minkälaisia juomia yritys valmistaa, mutta 

silti nimenosa kuvaa liikeidean sisältöä. Se on siis abstraktimpi kuin muut aineistossa esiintyvät 

liikeidean sisältöä kuvaavat nimenosat. Eiran Juomat on valmistanut muun muassa salmiakkilikööriä 

sekä karpalolla tai mustikalla maustettuja stout-oluita, joten geneerisemmän Juomat-ilmaisun 

käyttäminen liikeideaa ilmaisevana nimenosana lienee perusteltu sillä, ettei yritys ole halunnut lokeroida 

itseään tietyn juomatyypin valmistajaksi. 

Sen sijaan Finlandia Sahti ja Lammin Sahti ovat keskittyneet nimenomaan sahdinvalmistukseen, tosin 

Lammin Sahti valmistaa myös Sahdin Henki- ja Spirit of Sahti -nimisiä viskejä, jotka on valmistettu 

yrityksen omasta sahdista ja sen jälkivierteestä. Molempien yritysten kiistaton päätuote on sahti, joten 

se on luontevaa ilmaista myös liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa. Samoin Kuura Cider ja Nude Cider 
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ovat keskittyneet valmistamaan siidereitä, joten liikeidean sisällön kuvaaminen liikeideaa ilmaisevassa 

nimenosassa on näidenkin yritysten osalta luonteva valinta. 

Wasa Craft Beer on aineistoni ainoa yritysnimi, joka viittaa liikeideaa ilmaisevassa nimenosassaan 

olueen liikeidean sisältönä. Ylipäätään eksplisiittinen olueen viittaaminen on aineistossani varsin 

harvinaista, ja jos niin tehdään, olutta merkitsevä sana määrittää pikemminkin yhtiömuotoa tai 

oluttehdasta, jolloin liikeideaa ilmaiseva nimenosa kuvaa liikeidean kehyksiä eikä sisältöä, kuten 

esimerkeissä Olu Bryki Raum ja Metsola Beer Company. 

Liikeidean sisällön kuvaaminen suomalaisten pienpanimoiden liikeideaa ilmaisevissa nimenosissa on 

siis aineistoni perusteella hyvin harvinaista, eikä yksikään aineistoni yritysnimistä viittaa liikeidean 

sisältöön abstraktilla tavalla. Ilmiö on kiinnostava. Taustalla voi olla esimerkiksi se, että liikeidean 

sisällön konkreettinen kuvaaminen yritysnimessä antaisi liian kapean mielikuvan yrityksen toiminnasta. 

Ja jos liikeideaa ilmaiseva nimenosa ei kuvaa liikeidean sisältöä kovin spesifisti, yritys voi halutessaan 

laajentaa toimintaansa kattamaan myös muita juomia ilman vaivalloista ja usein myös kallista 

yritysnimen muuttamista. Liikeidean sisältöä abstraktilla tavalla kuvaavien nimenosien puuttuminen voi 

puolestaan johtua Suomen varsin tiukasta alkoholipolitiikasta, joka saattaa estää Jarmon Juomapalvelu 

-tyyppisten yritysnimien muodostamista, sillä ne voitaisiin tulkita alkoholin käyttöön kannustavina. 

2.2.2 Liikeidean kehykset 

Aineistoni yritysnimistä 147 viittaa liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa liikeidean kehyksiin. 

Kehyksiin viittaaminen on merkittävästi yleisempää kuin liikeidean sisältöön viittaaminen, joten mallia 

voi pitää tyypillisenä suomalaisessa pienpanimoyritysnimistössä. 

Yleisin liikeidean kehyksiä kuvaava ilmaisu aineistossani on panimo, joka on käytössä liikeideaa 

ilmaisevana nimenosana 49 yritysnimessä, kuten esimerkiksi Someron Panimo, Valkeakosken Panimo, 

Perhon Panimo ja Panimo Hoppa. Lisäksi kaksi yritystä käyttää liikeideaa ilmaisevana nimenosana 

yhdyssanaa kyläpanimo (Mathildedalin Kyläpanimo ja Narvan Kyläpanimo), ja mukana on myös yksi 

maatilapanimo (Kurkiniemen maatilapanimo) ja yksi siideripanimo (Hallonmäen Siideripanimo). 

Panimo-sanan englanninkielinen vastine brewery on sekin aineistossani varsin yleinen, sillä se on 

käytössä liikeideaa ilmaisevana nimenosana 21 yritysnimessä, esimerkiksi Kvarken Brewery, Linden 

Brewery, Waahto Brewery ja Open Water Brewery. Lisäksi Puukkosaari Pryyveri käyttää liikeideaa 

ilmaisevana nimenosana tekosanaa pryyveri, joka kuitenkin ääneen lausuttuna on helposti tulkittavissa 

vastaamaan englanninkielistä sanaa brewery. Ruotsinkielinen bryggeri-sana puolestaan on käytössä 

neljässä yritysnimessä liikeideaa ilmaisevana nimenosana: Bryggeri Helsinki, Ekta Bryggeri, Keppo 

Bryggeri ja Kråkö Bryggeri. 

Panimo, brewery ja bryggeri kuvaavat liikeidean kehyksiä hyvin konkreettisesti, sillä ne kaikki 

tarkoittavat paikkaa, jossa olutta valmistetaan – siis panimoa. Liikeidean kehyksien kuvaaminen 
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konkreettisesti on aineistoni yritysnimissä muutenkin varsin tavallista, sillä olen luokitellut tähän 

joukkoon kaikkiaan 91 yritysnimeä. Jo mainittujen panimo-ilmaisujen lisäksi liikeidean kehyksiä 

kuvataan konkreettisesti muillakin tavoilla. Panimoravintola esiintyy aineistossani liikeideaa 

ilmaisevana nimenosana kolmessa yritysnimessä (Panimoravintola Bruuveri, Panimoravintola Koulu 

ja Panimoravintola Plevna). Oluen tekijöiden ammattikuntaan liittyviä ilmaisuja käytetään kahdessa 

liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa, NP Brewers ja Rocking Bear Brewers. Yksittäistapauksina 

aineiston nimissä esiintyy myös muita liikeideaa ilmaisevia nimenosia, kuten distillery eli tislaamo 

nimessä 1000 Lakes Distillery, pilsner fabrik eli pilsneritehdas nimessä Forssa pilsner fabrik, olu bryki 

eli olutpanimo nimessä Olu Bryki Raum, brygghus eli panimotalo nimessä Rousal brygghus ja 

panimotupa nimessä Sauvon panimotupa.  

Liikeidean kehyksiin viittaavat varsin konkreettisesti liikeideaa ilmaisevat nimenosat yritysnimissä 

Paula Achrénin Puutarha, Alahovin Viinitila ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, mutta ne poikkeavat 

melkoisesti monista muista pienpanimoiden nimistä, joissa liikeideaa ilmaiseva nimenosa liittyy 

tavanomaisesti panimotoimintaan. Selitys tavanomaisesta poikkeavaan nimeämiseen piilee luultavasti 

yritysten tuotekategorioissa. Paula Achrénin Puutarha on omenatarha, joka valmistaa muun muassa 

siidereitä ja tuoremehua. Alahovin Viinitilan tuotevalikoimaan kuuluu siidereitä, tilaviinejä eli 

marjaviinejä, marjalikööreitä ja olutta. Laitilan Wirvoitusjuomatehdas puolestaan valmistaa kosolti 

erilaisia juomia, valikoimassa on olutta mutta myös esimerkiksi siidereitä, valmiita juomasekoituksia, 

limonadeja, energiajuomia ja kuplavesiä. Näissä yrityksissä tuotekategoria ei siis ole niin olutvetoista 

kuin monissa muissa yrityksissä, joten liikeideaa ilmaisevan nimenosan ei välttämättä tarvitse liittyä 

olueen, vaikka yritys valmistaisi myös sitä. 

Abstraktimmissa liikeidean kehyksiä ilmaisevissa nimenosissa korostuu englanninkielisestä to brew -

verbistä johdettu brewing, joka suomeksi käännettynä vastaa merkitykseltään substantiivia pano ja 

viittaa tietenkin oluen panemiseen. Brewing-ilmaisu on käytössä liikeideaa ilmaisevana nimenosana 23 

aineistoni yritysnimessä, esimerkiksi Gratiae Brewing, ETKO Brewing, JV Brewing ja Railo Brewing, 

eli se on vielä yleisempi kuin brewery, joka on käytössä 21 yritysnimessä. 

Toisinaan brewing-sana on yhdistetty yritystä tarkoittavan company-sanan tai sen lyhenteen co kanssa, 

kuten yritysnimissä Tampere Brewing & Distilling Co, Saimaa Brewing Co, Helsinki Brewing 

Company ja Kakola Brewing Company. Tällaisia abstraktimpaan, mutta kuitenkin panimo- tai 

tislausalan yritykseen viittaavia tapauksia on aineistossani kaikkiaan 17, ja luokittelen samaan sarjaan 

kuuluvaksi myös Viikki Brewing Society -yritysnimen. 

Suomenkielisen panimoyhtiö-ilmaisun on valinnut liikeideaa ilmaisevaksi nimenosaksi neljä yritystä, 

Panimoyhtiö Hiisi, Panimoyhtiö Puhakka & Nurminen, Panimoyhtiö TuJu ja Panimoyhtiö X. 

Panimoyhtiöön viittaaminen liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa tehdään siis useammin englanniksi 

kuin suomeksi. 



 

11 
 

Voisi sanoa, että jos pienpanimon yritysnimen liikeideaa ilmaiseva nimenosa viittaa konkreettisella 

tavalla liiketoiminnan kehyksiin, nimenosa sisältää panimoon viittaavan ilmauksen. Tyypillisesti se on 

panimo tai brewery, mutta nimenosaan on saatettu tuoda persoonallisuutta ja erottuvuutta muun muassa 

spesifimmillä ilmauksilla, kuten kyläpanimo tai panimotupa. Jos taas liikeidean kehyksiin viitataan 

abstraktimmin, liikeideaa ilmaiseva nimenosa sisältää englanninkielisen verbijohdoksen brewing, joka 

viittaa oluen panemiseen. Toisinaan mukana voi olla myös panimoyhtiöön viittaava company-sana tai 

sen lyhenne co.  

2.3 Selventävä täydennysosa 

Selventävä täydennysosa on mukana vain 13:ssa aineistoni yritysnimessä, mikä prosenteiksi muutettuna 

vastaa alle 7:ää prosenttia kaikista yritysnimistä. Sjöblomin (2006: 187) aineistosta selventävä 

täydennysosa oli 11 prosentissa yritysnimistä, joten määrä on jotakuinkin sama kuin omassa 

tutkimusaineistossani. Aineistot tosin ovat erilaisia, sillä tarkastelen itse markkinointinimiä, kun 

Sjöblomin aineistona olivat viralliset, kaupparekisteriin rekisteröidyt yritysnimet (Sjöblom 2006: 19). 

Selventävien täydennysosien osuutta pienpanimonimissä kuvaa seuraava kaavio (Kaavio 2: 

Pienpanimonimien nimenosat). Kaavion luvut kertovat, kuinka monessa aineiston nimessä kyseinen 

nimenosa esiintyy. Luvut eivät siis ole prosentteja. 

Selventävää täydennysosaa hyödyntävät pienpanimot kuvaavat sillä tuotteidensa käsityöläisluonnetta, 

kuten esimerkeissä Heisala Craft Drink Company, Jacobstads Craft Brewery tai Rock Paper Scissors 

Indie Brewing Co. Toisaalta selventävä täydennysosa voi ”ankkuroida” yrityksen tiettyyn 

maantieteelliseen alueeseen, kuten esimerkeissä Espoon Oma Panimo, Hyvinkään Oma Panimo, 

Hollolan Hirvi, Stadin Canna Company ja Kotka Steam Brewery. 

Kaavio 2: Pienpanimonimien nimenosat 
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3. Yritysnimen kieli 

Halusin selvittää, mitä kieliä suomalaisten pienpanimoiden yritysnimissä on käytetty. Luokittelin 

aineiston yritysnimet yksikielisiin yritysnimiin, joissa kaikki nimenosat ovat samaa kielellistä alkuperää, 

sekä sekakielisiin yritysnimiin, joissa yritysnimessä käytetään kahta tai useampaa eri kieltä. Aineiston 

178 yritysnimestä selkeästi yksikielisiä on 126 (71 %) ja sekakielisiä 45 (25 %). 

Yritysnimen kielen valinta on merkittävä päätös. Englanti on yleisesti käytössä liikemaailman 

”yleiskielenä”, ja englannin kielen vaikutus koko maailman kulttuuriin on valtava. Englanninkielisen 

yritysnimen valinta kieliikin siitä, että yrityksellä saattaisi olla haluja kansainvälisille markkinoille tai 

ainakin toiveita, että yrityksen nimeä käytettäisiin myös oman kielialueen ulkopuolella (Sjöblom 2013: 

5). 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen pienpanimonimien kieltä. Ensin käsittelen yksikielisiä 

pienpanimonimiä alaluvussa 3.1, sitten sekakielisiä pienpanimonimiä alaluvussa 3.2 ja muuta kielellistä 

alkuperää edustavia pienpanimonimiä alaluvussa 3.3. Alaluvussa 3.4 käyn vielä erikseen läpi 

kielivalintoja yksilöivissä nimenosissa, liikeideaa ilmaisevissa nimenosissa ja selventävissä 

täydennysosissa. 

3.1 Yksikieliset yritysnimet 

Kielelliseltä alkuperältään yksikielisiä yritysnimiä on aineistossani 126 (71 %). Olen luokitellut 

yritysnimen kielelliseltä alkuperältään yksikieliseksi, jos yritysnimen kaikki nimenosat ovat samaa, 

tunnistettavaa kieltä. Suomalaisten pienpanimoiden yritysnimet ovat hivenen useammin yksikielisiä 

kuin esimerkiksi Paula Sjöblomin aineistossa, jossa yksikielisiä nimiä oli 60,4 prosenttia koko 

aineistosta (Sjöblom 2006: 118). 

Yksikielisistä yritysnimistä 79 (62 % yksikielisistä nimistä) on täysin suomenkielisiä, eli yksilöivä 

nimenosa ja mahdollinen liikeideaa ilmaiseva nimenosa sekä selventävä täydennysosa ovat suomea. 

Näistä 15 sisältää pelkän yksilöivän nimenosan, esimerkiksi Kellaripanimo, Lepola, Maistila, Nälkämaa 

ja Olutkulkurit, ja liikeideaa ilmaiseva nimenosa on mukana 64 yritysnimessä, kuten esimerkeissä Aalto 

Panimo, Eiran Juomat, Hailuodon Panimo, Lammin Sahti ja Paula Achrénin Puutarha. 

Sjöblomin aineiston yksikielisistä yritysnimistä suomenkielisiä oli 55,43 prosenttia (Sjöblom 2006: 

118), joten omassa aineistossani puhtaasti suomenkielisiä yritysnimiä on hieman enemmän. 

Pörssiyhtiöiden nimissä ”puhdas suomenkielisyys” näyttää olevan harvinaisempaa, sillä Anna Suntion 

suomalaisten pörssiyhtiöiden nimiä selvittäneessä pro gradu -tutkielmassa aineiston 122 yritysnimestä 

42 oli täysin suomenkielisiä (Suntio 2014: 16), mikä on noin 34 prosenttia. 

Aineistoni yksikielisistä yritysnimistä 41 (33 % yksikielisistä nimistä) on täysin englanninkielisiä. 

Näistä yritysnimistä viisi sisältää ainoastaan yksilöivän nimenosan, esimerkiksi HopRocketeer, Ice 
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Beaver ja St. Barley, ja 36 sisältää myös liikeideaa ilmaisevan nimenosan, kuten esimerkeissä High Time 

Brewing, Moose On The Loose Brewing Company, Nude Cider ja Top Fuel Beer Company, joka siis on 

näissä kaikissa englanniksi. Verrattuna Sjöblomin (2006: 181) aineistoon, täysin englanninkieliset 

yritysnimet ovat omassa aineistossani hieman harvinaisempia, sillä Sjöblomin aineistossa 

englanninkielisiä yritysnimiä oli 37,12 prosenttia kaikista yksikielisistä yritysnimistä. 

Lisäksi yksikielisten yritysnimien joukkoon mahtuu kuusi (noin 5 % yksikielisistä yritysnimistä) täysin 

ruotsinkielistä yritysnimeä. Vaikka otanta on todella pieni, sitä voinee vertailla Sjöblomin aineistoon 

(2006: 181), jossa ruotsinkielisiä oli yksikielisistä yritysnimistä vain 1,16 prosenttia. Oman aineistoni 

pienpanimoyritysnimistä kaksi, Bornemanns ja Stallhagen, on muodostettu pelkästä yksilöivästä 

nimenosasta, ja yritysnimet Ekta Bryggeri, Forssa Pilsner Fabrik, Kråkö Bryggeri ja Rousal Brygghus 

sisältävät myös liikeideaa ilmaisevan nimenosan. 

Täysin suomenkielisiä yritysnimiä näytetään käytettävän jotakuinkin kaikissa maan kolkissa. Sen sijaan 

puhtaasti englanninkieliset pienpanimonimet näyttäisivät olevan suositumpia Etelä- ja Länsi-Suomessa, 

sillä vain kolme englanninkielistä pienpanimonimeä on paikallistettavissa selkeästi itäsuomalaisiksi: 

Everyman’s Right Brewery ja Olaf Brewing Savonlinnaan ja Rock Paper Scissors Indie Brewing Co. 

Kuopioon. Myöskään Pohjois-Suomessa täysin englanninkieliset pienpanimonimet eivät ole yleisiä, 

sillä pohjoisimmat täysin englanninkieliset yritysnimet aineistossani ovat Bock’s Corner Brewery ja NP 

Brewers, jotka toimivat molemmat Vaasassa. Vastaavasti Etelä-Suomessa toimivista pienpanimoista 

täysin englanninkielisen nimen on valinnut 20 yritystä, Länsi-Suomessa englanninkielisiä 

pienpanimonimiä on aineistossani kahdeksan ja Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla kuusi. 

Puhtaasti ruotsinkielisiä yritysnimiä käyttävät pienpanimot, lukuun ottamatta forssalaista Forssa Pilsner 

Fabrikia, toimivat seuduilla, joissa ruotsin kielen asema on vahva: Paraisilla, Raaseporissa, Porvoossa, 

Kemiönsaaressa ja Ahvenanmaalla.  

3.2 Sekakieliset yritysnimet 

Sekakielisiä yritysnimiä, joissa on käytetty vähintään kahta tunnistettavaa kieltä, on aineistossani 46 (25 

% kaikista yritysnimistä). Prosentuaalinen määrä on merkittävästi isompi kuin Sjöblomin aineistossa 

(2006: 124), jossa sekakielisiä yritysnimiä oli 16,6 prosenttia. 

Sekakielisissä pienpanimonimissä yleisin kieliyhdistelmä on suomi ja englanti. Näitä kieliä sisältäviä 

yritysnimiä on aineistossani 32 (71 % sekakielisistä yritysnimistä). Olen luokitellut tähän joukkoon 

myös yritysnimen Vixen Panimo, sillä sanakirjamääritelmän mukaan englanninkielinen ilmaus vixen 

tarkoittaa naaraskettua tai pahansuopaa naista. Muutkin tulkinnat ovat mahdollisia, sillä kyseessä voi 

olla esimerkiksi Vixe-lempinimen genetiivimuoto, mutta nimen alkuperän selvittäminen ei ole 

tutkimukseni ytimessä. Sekakieliseksi olen luokitellut myös yritysnimen Old Kemi, joka koostuu 

pelkästä yksilöivästä nimenosasta. Toisenlainenkin tulkinta olisi mahdollinen, sillä Kemi on 
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englanniksikin Kemi. Näin ollen nimen Old Kemi voisi luokitella myös yksikieliseksi. Sjöblom 

huomauttaa (2006: 115), että yleisesti tunnetut, kansainvälisessä käytössä olevat paikannimet, samoin 

kuin yrityksen omistajaan viittaavat henkilönnimet, ovat kielen kannalta neutraaleja, ja että 

paikannimien muoto ja käyttö vaikuttaa kielen määrittelyyn. Tulkintani mukaan suomalaisen marketin 

hyllyllä tai ravintolan tiskillä kohdatut nimet, kuten Helsinki Brewing Company ja Saimaa Brewing Co 

luultavasti tulkitaan paikannimen sisältävän yksilöivän nimenosan osalta suomenkielisiksi, vaikka 

liikeideaa ilmaiseva nimenosa olisi englanniksi. Näin niitä voi pitää sekakielisinä niminä, vaikka toisen 

tulkinnan mukaan ne voivat olla myös yksikielisiä eli englanninkielisiä nimiä. 

Jos sekakielisessä yritysnimessä on käytetty suomea ja englantia, yritysnimen yksilöivä nimenosa on 

käytännössä aina suomeksi ja liikeideaa ilmaiseva nimenosa käytännössä aina englanniksi. Tällaisia 

nimiä on aineistossani 30, esimerkiksi Helsinki Brewing Company, Maku Brewing, Ruori Beer 

Company, Saimaa Brewing Co ja Solmu Brewery. Tähän joukkoon olen luokitellut myös Puukkosaari 

Pryyveri -yritysnimen, sillä vaikka liikeideaa ilmaiseva nimenosa on kirjoitettu suomalaisittain, se 

kuulostaa ääneen lausuttuna englannilta (brewery). 

Toiseksi yleisin kieliyhdistelmä sekakielisissä pienpanimonimissä on ruotsi ja englanti. Tällaisia 

sekakielisiä yritysnimiä aineistossani on seitsemän (15 % sekakielisistä yritysnimistä). Ruotsia ja 

englantia sisältävät sekakieliset yritysnimet on muodostettu niin, että yksilöivä nimenosa on aina 

ruotsiksi ja liikeideaa ilmaiseva nimenosa aina englanniksi, kuten esimerkeissä Brändö Brew, 

Jacobstads Craft Brewery, Kimito Brewing ja Ö Brewing. 

Suomea ja ruotsia sisältäviä pienpanimonimiä on aineistossa viisi (9 % sekakielisistä yritysnimistä). 

Kaksi aineiston nimistä oli hieman haastavampia luokitella. Kuura Cider voisi olla yhdistelmä suomea 

ja ruotsia tai suomea ja englantia, mutta koska yritys toimii ruotsinkielisessä Fiskarissa, olen tulkinnut 

liikeideaa ilmaisevan nimenosan Cider olevan tässä tapauksessa ruotsia eikä englantia. Lisäksi olen 

luokitellut tähän ryhmään nurmijärveläisen Grönbacka panimon, vaikka tämän yritysnimen yksilöivä 

nimenosa Grönbacka ei nähdäkseni ole ruotsinkielinen paikannimi eikä henkilönnimi vaan tilannimi7. 

Jos Grönbacka olisi henkilönnimi tai paikannimi, Grönbacka panimo voitaisiin tulkita myös 

yksikieliseksi, sillä yrityksen omistajaan viittaavat henkilönnimet ja yleisesti tunnetut, kansainvälisessä 

käytössä olevat paikannimet ovat kielen kannalta neutraaleja (Sjöblom 2006: 115). Tilannimi ei 

kuitenkaan mielestäni ole yleisesti tunnettu ja kansainvälisessä käytössä oleva paikannimi, joten olen 

tulkinnut Grönbacka panimon sekakieliseksi pienpanimonimeksi, jossa on käytetty ruotsia ja suomea. 

Kaksi sekakielistä pienpanimonimeä hyödyntää latinaa, Finlandia Sahti on yhdistänyt nimessään latinan 

ja suomen ja Gratiae Brewing latinan ja englannin. Latinaan liitetään mielikuvia esimerkiksi 

maskuliinisuudesta, luotettavuudesta, arvokkuudesta ja turvallisuudesta (Sjöblom 2006: 121). On itse 

 
7 https://www.nurmijarvensahko.fi/ehtaa-nurmijarvelaista-tuulisahkolla-gronbacka-panimo/ 
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asiassa yllättävää, kuinka vähäistä latinan käyttö pienpanimonimissä on, sillä se on varsin yleinen kieli 

yritysnimissä, erityisesti pörssiyhtiöiden nimissä (Sjöblom 2006: 120). Tosin Sjöblomin aineistossa 

suurin osa latinankielisistä nimistä kuuluu yrityksille, joiden toimialana on tili- ja lakipalvelut, rahoitus 

tai muut yrityspalvelut (Sjöblom 2006: 121). Suomalaisissa pienpanimonimissä latina on siis 

harvinainen kieli. 

3.3 Muu kielellinen alkuperä 

Vähemmän selkeitä kielelliseltä alkuperältään ovat yritysnimet Finnbiru, Humalove Brewing, Joenbruu 

Beer Company, Pekkale Brewing, Talerock Brewing ja YMIS Panimo. Näitä kaikkia yhdistävä tekijä on 

tekosana, joka yhdistelee tunnetuista kielistä tuttuja sanoja tai niiden elementtejä keinotekoisiksi 

uudismuodosteiksi (Sjöblom 2006: 127). Tekosanaa kuitenkin hyödynnetään ainoastaan yksilöivässä 

nimenosassa, sillä jos yritysnimessä on mukana myös liikeideaa ilmaiseva nimenosa, se on joko 

englanniksi tai suomeksi. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin kuusi pienpanimonimeä, joissa on hyödynnetty tekosanaa. Pyrin 

tulkitsemaan, miten tekosanat on muodostettu ja mitä kieliä niissä on mahdollisesti hyödynnetty. 

Finnbiru 

Nimi sisältää suomalaisuuteen liittyvän vierasperäisen sanan finn sekä tekosanan biru, jonka voisi tulkita 

leikitteleväksi väännökseksi suomenkielisestä sanasta piru. Etenkin internetin meemikielessä varsin 

tyypillinen hassutteluilmiö on, että p-konsonantit muutetaan b-konsonanteiksi (sipuli > sibuli, vappu ei 

lopu > vabu ei lobu). Kenties nimen taustalla on tämänkaltainen ilmiö, mutta mahdollinen selitys on 

myös se, että nimi koostuu suomalaisuuteen liittyvästä finn-alusta, jota seuraa japaninkielinen olutta 

merkitsevä sana bīru8. Tätä tulkintaa tukisi sekin, että vaikka yrityksen nimi kirjoitetaan suomalaisittain 

muodossa Finnbiru, panimon etiketissä nimi on muodossa Finnbīru. 

Humalove Brewing 

Alkuosa liittynee suomen kielen sanaan humala, joka sopii panimolle hyvin, ovathan humalat 

olennainen raaka-aine oluenvalmistuksessa. Loppuosaan on liitetty englanninkielinen rakkautta 

merkitsevä sana love (rakkaus humalaan tai humaliin). Brewing on englantia ja tarkoittaa panemista. 

Joenbruu Beer Company 

Joensuulainen panimo leikittelee paikannimiväännöksellä, jossa Joensuu on muuttunut muotoon 

joenbruu, jonka jälkiosa tuo fonologisesti mieleen englanninkielisen panna-verbin to brew.  

Pekkale Brewing 

 
8 https://www.sanakirja.org/search.php?id=8827&l2=24 
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Nimen alussa on tunnistettavissa henkilönnimi Pekka, joka on saanut päätteen -le. Le-päätteen alkuperä 

on läpinäkymätön, mutta se voinee vihjata esimerkiksi yrityksen omistajan tai perustajan sukunimestä. 

Toinenkin tulkinta on mahdollinen, siinä Pekkale Brewing -nimen yksilöivään nimenosaan olisi pakattu 

henkilönnimi Pekka ja oluttyyppiä kuvaava sana ale. 

Talerock Brewing 

Tekosana talerock sisältää jälkiosan rock, joka voisi olla englannin kieltä ja liittyä kiveen, kallioon tai 

musiikkityyli rockiin. Alkuosa tale ’satu’ lienee peräisin Järvenpään Satukalliosta, jossa panimo toimii. 

Nimi on siis luontevaa tulkita tekosanaksi Talerock, jonka merkitys on ’satukallio’. 

YMIS Panimo 

Kirjainlyhenne YMIS on tunnistamaton ja läpinäkymätön, mutta ilmeisesti sillä tarkoitetaan Jyväskylän 

Ylä-Muuratjärveä. Panimon perustajat kertovat Korpilahti-lehden jutussa (23.11.2020), että he kutsuvat 

Ylä-Muuratjärveä Ymikseksi9, ja panimo sijaitsee kyseisen järven lähistöllä. En tiedä, kuinka yleisessä 

tiedossa Ymis on Ylä-Muuratjärven lempinimenä, joten olen luokitellut sen tekosanaksi. 

3.4 Pienpanimonimien kieli eri nimenosissa 

Tässä alaluvussa tarkastelen lyhyesti, miten pienpanimonimissä käytetyt kielet määrittyvät eri 

nimenosissa. Alaluvussa 3.4.1 käyn läpi, millaisia kieliä pienpanimot ovat käyttäneet yritysnimiensä 

yksilöivässä nimenosassa. Alaluku 3.4.2 käsittelee kielen valintaa liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa. 

Lopuksi alaluvussa 3.4.3 tarkastelen vielä selventävän täydennysosan kieltä pienpanimonimissä.  

3.4.1 Yksilöivän nimenosan kieli 

Aineiston 178 yritysnimestä 106 käyttää yksilöivänä nimenosana ilmausta, joka on tunnistettavissa 

kielelliseltä alkuperältään selkeästi suomenkieliseksi. Aineistoni yritysnimistä tällaisia ovat esimerkiksi 

Eiran Juomat, Hollolan Hirvi ja Kuninkaankartanon Panimo. 

Selkeästi englanninkielinen yksilöivä nimenosa on käytössä 34 yritysnimessä, esimerkiksi yritysnimissä 

Beer Hunter’s, Donut Island Brewing ja Fat Lizard Brewing Co. Ruotsinkielisen yksilöivän nimenosan 

on valinnut 9 pienpanimoyritystä, kuten esimerkiksi Bornemanns, Kråkö Bryggeri ja Stallhagen. 

Latinankielisen yksilöivän nimenosan on valinnut käyttöön kaksi pienpanimoa, Gratiae Brewing ja 

Finlandia Sahti.  

Lopuissa 27 yritysnimessä yksilöivän nimenosan kielellinen alkuperä on vaikeampi hahmottaa. Mukana 

on esimerkiksi kirjainlyhenteitä, kuten yritysnimissä NP Brewers ja JV Brewing tai tekosanoja, kuten 

Finnbiru ja Humalove Brewing. 

 
9 https://www.korpilahtilehti.fi/etusivunjutut/kolme-naapuria-perustavat-panimon/ 
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3.4.2 Liikeideaa ilmaisevan nimenosan kieli 

Aineistoni 178 yritysnimestä peräti 153 sisältää liikeideaa ilmaisevan nimenosan. Liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa näyttää siis kuuluvan tyypillisesti suomalaisiin pienpanimoyritysnimiin. Liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa on englanniksi 78 yritysnimessä, suomeksi 69 yritysnimessä ja ruotsiksi 6 yritysnimessä. 

Suomalaiset pienpanimot siis ilmaisevat yritysnimessään toimialansa mieluummin englanniksi kuin 

suomeksi tai ruotsiksi. 

Yleisin liikeideaa ilmaiseva nimenosa aineistoni yritysnimissä on panimo, joka on käytössä 49 

yritysnimessä. Toiseksi yleisin on brewing, joka on käytössä 23 yritysnimessä, ja kolmanneksi yleisin 

on brewery, joka on käytössä 21 yritysnimessä. Varsin tyypillinen liikeideaa ilmaiseva nimenosa näyttää 

olevan myös brewing co, joka on käytössä tässä muodossa 8 yritysnimessä ja aukikirjoitettuna muodossa 

brewing company 7 yritysnimessä. Ruotsinkielisistä liikeideaa ilmaisevista nimenosista yleisin on 

bryggeri, joka on käytössä 4 yritysnimessä. 

 

Kuva 1: Sanapilvi havainnollistaa liikeideaa ilmaisevien nimenosien yleisyyttä. 

On kiinnostavaa, että englannin kieli on niin suosittua liikeideaa ilmaisevissa nimenosissa. Puhtaasti 

englanninkielisten yritysnimien lisäksi 30 yritystä, joissa yksilöivä nimenosa on kielelliseltä 

alkuperältään suomea, on valinnut liikeideaa ilmaisevan nimenosan kieleksi englannin. Myös Sjöblomin 

tutkimuksessa englanninkieliset ilmaukset osoittavat useimmiten yrityksen toimialaa (Sjöblom 2006: 

131). Sjöblom toteaa, että kielen vaihtuminen on yhteydessä yritysnimen jakautumiseen nimenosiin ja 

että suomi ja englanti sopivat molemmat hyvin liikeideaa ilmaisevan nimenosan kieleksi, sillä kyseisen 
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nimenosan informatiivinen funktio on tärkeä (Sjöblom 2006: 126). Suomessa osataan varsin hyvin 

englantia, joten informatiivinen funktio toteutuu kielen vaihtumisesta huolimatta. 

Liikeideaa ilmaiseva nimenosa saattaa olla englanniksi etenkin kaupallisista syistä. Kansainvälistä 

kauppaa, tai vaikkapa kansainvälisiin olutkilpailuihin osallistumista helpottaa, kun edes jokin 

nimenosista on tunnistettavissa yleisölle. Toisaalta taustalla voi olla myös integroiva funktio, eli tämän 

tyyppinen nimeäminen olisi jo varsin yleisestä suomalaisissa pienpanimoyritysnimissä, vaikka lähes 

yhtä iso osa liikeideaa ilmaisevista nimenosista on aineistossani suomeksi. Käsittelen nimenosien 

funktioita laajemmin luvussa 6 nimenosien funktiot. 

3.4.3 Selventävän täydennysosan kieli 

Selventävä täydennysosa on suomalaisissa pienpanimoyritysnimissä suhteellisen harvinainen nimenosa, 

sillä aineistossani se on käytössä vain 13 yritysnimessä (7 %). Selventävistä täydennysosista seitsemän 

on englantia, yleisin käytetty ilmaus on craft, joka tarkoittaa suomeksi käännettynä käsityötä, eli ilmaus 

liittyy käsityöoluisiin. Selventävä täydennysosa on englantia luultavasti sen takia, että se määrittää 

näissä pienpanimonimissä liikeideaa ilmaisevaa nimenosaa. Ilmaus craft on käytössä neljässä 

selventävässä täydennysosassa yritysnimissä Heisala Craft Drink Company, Jacobstads Craft Brewery, 

Swan Craft Brewery ja Wasa Craft Beer. Lisäksi englanninkieliset ilmaisut artisan, indie ja nomad ovat 

käytössä yritysnimissä Kallio Artisan Brewery, Rock Paper Scissors Indie Brewing Co. ja The Flying 

Dutchman Nomad Brewing Company. 

Kuudessa aineiston yritysnimessä selventävä täydennysosa on kielelliseltä alkuperältään suomea ja 

lokaatiosta viestiviä. Näitä ovat Espoon Oma Panimo, Panimo OlutMylly Forssa, Hollolan Hirvi, 

Hyvinkään Oma Panimo, Kotka Steam Brewery ja Stadin Canna Company. 

Selventävän täydennysosan tehtävä on antaa lisää tietoa esimerkiksi yrityksen omistajasta tai 

toimialueesta (Sjöblom 2006: 126). Pienpanimoyritysnimissä selventävän täydennysosan funktio 

näyttää olevan erilainen kielellisestä alkuperästä riippuen. Jos selventävä täydennysosa on englantia, se 

määrittää tai tarkentaa yrityksen valmistamaa tuotetta ja korostaa oluen olevan käsityöolutta (craft beer) 

tai pienpanimon valmistamaa (indie brewing). The Flying Dutchman Nomad Brewing Company -

yritysnimessä selventävä täydennysosa nomad korostaa yrityksen olevan niin sanottu kiertolaispanimo. 

Jos selventävä täydennysosa on suomea, se näyttää lokalisoivan yrityksen tietylle alueelle, sillä kaikki 

kielelliseltä alkuperältään suomenkieliset selventävät täydennysosat ovat paikannimiä. Etenkin 

genetiivimuotoiset paikannimet selventävinä täydennysosina ovat tulkintani mukaan kielelliseltä 

alkuperältään suomea, onhan niissä käytetty suomen kielen genetiiviä. Nimen Kotka Steam Brewery 

selventävän täydennysosan Kotka voisi tulkita myös englanninkieliseksi, sillä se on yleisesti tunnettu ja 

kansainvälisesti käytössä oleva paikannimi (Sjöblom 2006: 115). 
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4. Ortografiset erityispiirteet 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti suomalaisten pienpanimonimien ortografisia erityispiirteitä, joita ovat 

numeroiden käyttäminen nimissä, suomen kielelle vieraat grafeemit ja niiden yleisyys sekä nimiin 

sisältyvät yleiskielen norminvastaisuudet. 

4.1 Numerot 

Aineistoni 178 yritysnimestä vain kolmessa on käytetty numeroita nimielementteinä: 1000 Lakes 

Distillery, 8-Bit Brewing ja Hopea6 Brewery. Kaikissa tapauksissa numeroita on käytetty yritysnimen 

yksilöivässä nimenosassa. 

Näistä 1000 Lakes Distillery -nimen 1000 Lakes vihjaa oletettavasti Suomesta ”tuhansien järvien 

maana”, ja oletan, että nimenantaja on päätynyt käyttämään napakkaa ja visuaalisesti esteettistä 1000-

numeroa suomalaiselle yleisölle hankalahkommin hahmotettavan englanninkielisen thousand-ilmaisun 

sijaan. Numeron käyttäminen on tässä tapauksessa mielestäni perusteltua etenkin käytännöllisyyden 

vuoksi, sillä numero vie vähemmän tilaa esimerkiksi etiketissä kuin auki kirjoitettu sana thousand.  

8-Bit Brewing -yritysnimessä 8-Bit lienee peräisin Nintendon vuonna 1985 julkaisemasta Nintendo 

Entertainment System -pelikonsolista (yleisesti tunnettu myös nimellä NES), jonka suoritin oli 

kahdeksanbittinen.10 Kyseisiä pelikonsoleita oli tapana kutsua muun muassa nimellä ”kasibittinen 

Nintendo”. Yritys kertoo verkkosivuillaan, että sen toiminnassa yhdistyy rakkaus olueen ja 

pelaamiseen11, joten nimivalinta on sangen osuva. 

Yritysnimessä Hopea6 Brewery numeron merkitys ei ole yhtä läpinäkyvä. Yrityksen logossa on kolmen 

kolmion muodostama pino, jonka voi tulkita kuvaavan puolikasta kuusipuuta. Eräs kuusipuiden lajeista 

on hopeakuusi12, joten nimi leikittelee luultavasti kuusi-sanan homonymialla. 

Numeroiden käyttäminen suomalaisten pienpanimoiden yritysnimissä on siis harvinainen ilmiö. 

Toisinaan numeron käyttämiselle nimessä on mielestäni hyvä peruste, kuten nimessä 8-Bit Brewing, 

jossa numeron sisältävä ilmaus liittyy pelikonsoliin, ja panimo on kertonut yhdistävänsä oluen 

pelaamiseen. Pienpanimonimien numerot voivat myös toimia esimerkiksi huomiota herättävässä 

funktiossa. Tästä kerron lisää luvussa 6 pienpanimonimien funktiot. 

4.2 Vieraat grafeemit 

Määrittelen Sjöblomin (2006: 103) tapaan vieraiksi grafeemeiksi ne kirjaimet, joita ei käytetä suomen 

kielen maksimaalisen foneemijärjestelmän äänteiden merkkeinä. Vieraita grafeemeja ovat siis <c, é, q, 

w, x, z ja å>. Aineistoni nimistä 84 (47 %) sisältää ainakin jonkin näistä grafeemeista. Sjöblomin vuoden 

 
10 https://www.nintendo.com/nes-classic/ 
11 https://www.8bitbrewing.fi/ 
12 https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/hopeakuusi 
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1999 yritysnimiaineistosta 31,95 prosenttia sisälsi vieraita grafeemeja, joten omassa aineistossani niitä 

käytetään merkittävästi enemmän. Syynä vieraiden grafeemien yleisyyteen on tietenkin se, että 

panimonimissä käytetään varsin paljon englannin kieltä. 

Yleisin vieraista grafeemeista aineistoni yritysnimissä on <w>, joka esiintyy 70:ssä aineiston nimessä. 

W-grafeemin korostunut esiintyminen johtuu siitä, että grafeemi on mukana kaikissa panemista 

merkitsevissä brew-sanan johdannaisissa, jotka ovat tyypillisiä liikeideaa ilmaisevana nimenosana. 

Brew-sanan johdos esiintyy 66:ssa liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa, esimerkiksi nimissä Rocking 

Bear Brewes, Husky Brewing, Humalove Brewing ja Kallio Artisan Brewery. Toisaalta w-grafeemilla 

on saatettu hakea ”vanhahtavalta” kuulostavaa suomenkielistä nimeä, kuten esimerkeissä Waahto 

Brewery ja Laitilan Wirvoitusjuomatehdas. Samanlaiseen vanhahtavuuteen lienee pyritty myös 

yritysnimessä Wasa Craft Beer, sillä Vaasan kaupungin ruotsinkielinen kirjoitusasu on Vasa eikä Wasa.  

Varsin yleinen grafeemi on myös <c>, joka kuuluu aineistossani 36 yritysnimeen. Grafeemin 

suhteellinen yleisyys johtuu siitä, että 24 pienpanimoa kertoo liikeideaa ilmaisevassa nimenosassaan 

yritys- tai yhtiötoiminnastaan englanninkielisellä ilmaisulla company tai sen lyhenteellä co, kuten 

esimerkeissä Tampere Brewing & Distilling Co, Salama Brewing Co ja Pyynikin Brewing Company. 

Seitsemässä yritysnimessä c-grafeemin sisältävät ilmaukset voivat kertoa myös yrityksen valmistamista 

tuotteista, kuten esimerkeissä Stadin Canna Company, Kuura Cider, Nude Cider ja Heisala Craft Drink 

Company. 

Vieraat grafeemit x ja å esiintyvät kumpikin vain kahdessa pienpanimonimessä: Panimoyhtiö X ja Vixen 

Panimo sekä Kråkö Bryggeri ja Malmgårdin Panimo. Kaksi jälkimmäistä selittyvät sillä, että 

yritysnimien yksilöivät nimenosat ovat kielelliseltä alkuperältään ruotsia. Vixen Panimon yksilöivän 

nimenosan voi tulkita kahdella tavalla: joko se on kielelliseltä alkuperältään englanninkielinen (vixen 

’naaraskettu’), tai vaihtoehtoisesti kyseessä on Vixe-lempinimen genetiivimuoto, sillä panimon 

perustajan etunimi on Ville13, josta Vixe voisi olla lempinimi. Kiinnostava esimerkki on Panimoyhtiö X, 

jossa X-grafeemi muodostaa yksinään yritysnimen yksilöivän nimenosan. Suomen kielessä harvinainen 

x-grafeemi herättää huomion ja se on tyyliteltävissä kauniiksi logoksi, joten se riittää yksinään 

yksilöiväksi nimenosaksi. 

Vielä harvinaisempia vieraita grafeemeja pienpanimoyritysnimissä ovat <é> ja <z>, jotka esiintyvät 

kumpikin aineistossani vain yhden kerran. Paula Achrénin Puutarha -yritysnimessä é-grafeemi on osa 

henkilönnimeä, joka muodostaa yritysnimen yksilöivän nimenosan. Englanninkielisessä Fat Lizard 

Brewing Co -yritysnimessä z-grafeemi kuuluu lizard-lekseemiin, joka tarkoittaa suomeksi liskoa. 

Grafeemi <q> ei esiinny aineistoni pienpanimonimistössä kertaakaan. Tämä on hieman yllättävää, sillä 

vaikka <q>-grafeemi on suomen kielessä harvinainen, se on myös hyvin erottuva ja kauniisti 

 
13 https://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/vixen+panimo+oy/32160068 
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visualisoitavissa, joten sen käyttäminen voisi auttaa nimeä erottumaan muista. Toisaalta grafeemin 

harvinaisuus lienee juuri syynä siihen, ettei sitä käytetä: suomen kielessä on varsin vähän <q>-

grafeemin sisältäviä sanoja sukunimiä lukuun ottamatta (esimerkiksi Lönnqvist). 

4.3 Norminvastaisuus 

Toisinaan yritysnimien kirjoitusasu rikkoo yleiskielen normeja. Norminvastaisuus voi olla tahatonta, 

mutta usein se tehdään harkiten, jolloin norminvastaisuus toimii eräänlaisena attraktorina, nimen 

huomiota herättävänä piirteenä. Tällaisilla piirteillä on yritysnimissä huomiota herättävä funktio, jonka 

avulla ne voivat erottua kilpailijoista esimerkiksi markettien oluthyllyillä (Sjöblom 2006: 108–110). 

Tarkastelen lyhyesti norminvastaisuuksia niissä aineistoni pienpanimonimissä, jotka ovat kielelliseltä 

alkuperältään suomea. Näissä nimissä norminvastaisuutta ilmenee neljällä eri tavalla: 1) ison 

alkukirjaimen käyttäminen nimen keskellä olevissa sanoissa, kun kyseessä on useammasta sanasta 

koostuva yritysnimi, 2) iso kirjain sanan keskellä, 3) yhdysmerkin puuttuminen ja 4) yhdyssanan osat 

on kirjoitettu erikseen. 

Yleisin suomen yleiskielen oikeinkirjoitussäännöistä poikkeava ilmiö pienpanimoyritysnimissä on 

isojen alkukirjaimien käyttö nimen keskellä olevissa sanoissa, kun kyseessä on useammasta sanasta 

koostuva yritysnimi. Ilmiön taustalla saattaa olla muiden kielten, erityisesti englannin vaikutus (Sjöblom 

2006: 109). Tällaisia esimerkkejä on aineistossani peräti 51 (29 %), joten ilmiö on yleinen: Alahovin 

Viinitila, Eiran Juomat, Hyvinkään Oma Panimo, Lammin Sahti, Lapin Panimo ja Narvan Kyläpanimo. 

En ole laskenut tähän joukkoon niitä yritysnimiä, joissa liikeideaa ilmaiseva nimenosa on ennen 

yksilöivää nimenosaa, sillä niissä yksilöivä nimenosa toimii proprina, ja ison alkukirjaimen käyttäminen 

on perusteltua. 

Muut norminvastaisuudet ovat suomalaisessa pienpanimonimistössä harvinaisia, melkeinpä 

yksittäistapauksia. Aineistossa on kaksi yritysnimeä, joissa esiintyy sanan keskellä iso kirjain, Panimo 

OlutMylly Forssa ja Panimoyhtiö TuJu. Panimo OlutMylly Forssan tapauksessa iso kirjan sanan 

keskellä lienee puhdas tyyliseikka, jonka tarkoitus on herättää huomiota. Osin sama motivaatio voi 

löytyä nimestä Panimoyhtiö TuJu, tosin tässä nimessä sanan keskellä esiintyvä iso alkukirjan korostanee 

sitä, että nimeen on pakattu panimon perustajien etunimien alkukirjaimet (Tuomas ja Jukka). 

Yhdysmerkin käyttö on puutteellista yritysnimissä Kolme Pukkia Panimo, Grönbacka panimo, Aalto 

Panimo ja Finlandia Sahti. Yhdysmerkki on voinut jäädä nimistä pois monista syistä, mutta epäilen, 

että merkittävin syy on se, että yhdysmerkki rikkoisi nimien ”visuaalisen harmonian”. 

Lisäksi aineistoni yritysnimessä Mallas Paroni yhdyssanan osat on kirjoitettu erikseen. Ratkaisu on 

luultavasti tietoinen, ja sen ansiosta molemmat nimen elementit erottuvat selkeästi, kenties jopa 

selkeämmin, kuin jos nimi olisi kirjoitettu yhdyssanaksi Mallasparoni, joka ei sellaisenaan kuulu 
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kielenpuhujien arkiseen sanavarastoon. Yhdyssanan osien kirjoittaminen erikseen herättää taatusti 

asiakkaiden huomion. Se voi myös viestiä humoristisuudesta tai kapinallisuudesta. 

Kaikkiaan suomalaiset pienpanimot noudattavat nähdäkseni yritysnimissään varsin asiallisesti suomen 

yleiskielen normeja. Poikkeamat normeista ovat harvinaisia, lukuun ottamatta isojen alkukirjaimien 

käyttöä nimen keskellä olevissa sanoissa. Se tosin on varsin tavanomaista kaupallisissa nimissä 

muutenkin eritoten englannin kielen vaikutuksen ansiosta. 

  



 

23 
 

5. Nimenosien merkitys 

Kognitiivis-kielitieteellisen näkemyksen mukaan proprit osallistuvat kielen merkitysten rakentamiseen 

kuten muutkin sanat. Propri on kielellinen symbolinen yksikkö, jolla on muodon lisäksi merkitys, jota 

voidaan kuvata suhteessa eri kognitiivisiin alueisiin. Nämä ovat semanttisen avaruuden osa-alueita, 

kuten spatiaalinen avaruus, aika ja aistimukset, tai abstrakteja mielikuvamalleja. (Sjöblom 2006: 203.) 

Funktionaalis-semanttisessa analyysimallissa proprin merkitystä tarkastellaan siitä näkökulmasta, 

millainen suhde proprilla on kognitiivisiin alueisiin. Kaupalliset nimet, kuten tässä tutkielmassa 

käsiteltävät pienpanimonimet, liittyvät esimerkiksi sen kaltaisiin kognitiivisiin alueisiin kuin yrityksen 

toimiala, omistaja, toimipaikka tai liikeidea. Yritysnimen merkityssuhde näihin kognitiivisiin alueisiin 

voi olla suora, epäsuora, pakattu tai katkaistu, ja näitä merkityssuhteita voidaan nimittää 

merkitysskeemoiksi. (Sjöblom 2006: 204.) 

Käsittelen analyysissani ensin suoraan merkityssuhteeseen perustuvat tapaukset, minkä jälkeen pohdin 

epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvia nimiä, joiden merkityssuhde voi olla metaforinen, 

metonyyminen tai symbolinen. Lopuksi käsittelen pakattuun ja katkaistuun merkityssuhteeseen 

perustuvia pienpanimonimiä. Oheinen kaavio (Kaavio 3: Pienpanimonimien merkityssuhde) 

havainnollistaa, kuinka moni aineiston pienpanimonimistä kuuluu minkäkin merkityssuhteen piiriin. 

Osa nimistä solahtaa yksiselitteisesti merkityssuhteeltaan suoraksi, epäsuoraksi, pakatuksi tai 

katkaistuksi, mutta luokitusten rajat eivät aina ole selkeitä.  

Kaavio 3: Pienpanimonimien merkityssuhde 
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Pienpanimonimien merkityssuhde (yhteensä 178)
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5.1 Suora merkityssuhde 

Jos yritysnimen yksilöivä nimenosa viittaa suoraan tarkoitteeseensa, kyse on suorasta merkityssuhteesta. 

Tällöin nimi on informatiivinen ja kuvaileva suhteessa yritykseen. Omassa aineistossani 

pienpanimonimien yksilöivistä nimenosista 87/178 (noin 49 %) on suorassa merkityssuhteessa 

tarkoitteeseensa. 

Tyypillisesti suoran merkityssuhteen yritysnimet sisältävät tietoa esimerkiksi yrityksen sijaintipaikasta 

tai toiminta-alueesta, jolloin yksilöivänä nimenosana voi olla paikannimi (Olarin Panimo). Nimi voi 

kertoa myös yrityksen omistajasta, jolloin yksilöivänä nimenosana voi olla henkilönnimi (Paula 

Achrénin puutarha). 

Yritysnimien nimenosista liikeideaa kuvaava nimenosa ja selventävä täydennysosa ovat aina suorassa 

merkityssuhteessa tarkoitteen herättämiin kognitiivisiin alueisiin, sillä liikeideaa ilmaisevan nimenosan 

tehtävä on kertoa esimerkiksi yrityksen tuotteista, palveluista tai toimintatavasta, ja selventävä 

täydennysosa antaa lisätietoa esimerkiksi yrityksen omistajasta tai toiminta-alueesta, kuten nimessä 

Kallio Artisan Brewery (Sjöblom 2006: 207). 

Seuraavassa alaluvuissa 5.1.1 käsittelen paikannimiä pienpanimonimien yksilöivänä nimenosana. 

Alaluvussa 5.1.2 tarkastelun kohteena ovat henkilönnimet yksilöivänä nimenosana. Molemmat kuuluvat 

suoran merkityssuhteen nimiin. Alaluvussa 5.1.3 käyn läpi vielä ne pienpanimonimet, jotka nähdäkseni 

ovat merkityssuhteeltaan suoria, mutta eivät paikannimiä tai henkilönnimiä. 

5.1.1 Paikannimi yksilöivänä nimenosana 

Tyypillisimmillään suora merkityssuhde näkyy pienpanimonimissä siten, että yksilöivä nimenosa on 

jokin paikannimi, joka paljastaa yrityksen toimipaikan, toiminta-alueen tai on muulla tavoin yritykseen 

liittyvä. Suoran merkityssuhteen yksilöivistä nimenosista 74/87 (85 %) sisältää paikannimen, eli niiden 

käyttäminen on erittäin yleistä pienpanimoiden nimissä. 

Pienpanimonimissä esiintyvät paikannimet ovat lajeiltaan varsin monipuolisia. Paikannimet voivat olla 

esimerkiksi kaupunkien nimiä (Helsinki Brewing Company, Kotkan panimo, Nokian panimo) tai 

kaupunginosien nimiä (Donut Island Brewing ’Munkkisaari’, Kaleva Brewing Company, Kallio Artisan 

Brewery, Olarin Panimo). Aina paikannimi ei liity kaupunkiin tai viralliseen kaupunginosaan, vaan se 

voi ilmentää maantieteellisesti pienempääkin aluetta esimerkiksi kaupunginosan sisällä (Kurvin 

Panimo). 

Toisinaan paikannimen taustalla on tilan tai kartanon nimi (Grönbacka panimo, Hallonmäen 

Siideripanimo, Keppo Bryggeri, Takatalo & Tompuri Brewery) tai esimerkiksi majoituspaikka, vankila 

tai paloasema (Härmän Rati, Kakola Brewing Company, Paloaseman Panimo). Luonnonpaikkoja 

paikannimikategoriassa edustavat muun muassa vesistöt (Iso-Kallan Panimo, Kvarken Brewery, 

Pitkäjärven Panimo). Vesistöaiheisia luonnonpaikkoja lähellä on myös Kanavan Panimo, jossa 
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yksilöivän nimenosan Kanava perustuu Vääksyn kanavaan, joka tosin on ihmisen rakentama eikä 

luonnonvarainen vesistö. Yksilöivän nimenosan taustalla voi olla myös maankohouma (Nilkko 

Brewing, Kolin Panimo). Yksilöivä nimenosa Nilkko tarkoittaa kalliota, joka sijaitsee Mäntyharjussa14. 

Kertomusten mukaan kyseinen kallio sai Nilkko-nimensä, kun jättiläinen istui sillä ja uitti nilkkojaan 

järvessä.15 

Aineiston perusteella yksilöivänä nimenosana toimiva paikannimi voi olla sijaltaan genetiivissä (41/74 

nimeä) tai nominatiivissa (33/74 nimeä). Genetiivimuoto on siis hieman yleisempi. 

Genetiivimuotoisen paikannimen sisältäviä yksilöiviä nimenosia on esimerkiksi nimissä Alahovin 

Viinitila, Eiran Juomat, Hailuodon Panimo, Härmän Rati, Kolin Panimo, Lammin Sahti ja Vallilan 

Panimo. Näissä tapauksissa genetiivimäärite on paikkaa ilmaiseva (VISK § 1232). Se lokalisoi panimon 

tietylle alueelle. 

Yksilöivän nimenosan sija vaikuttaa liikeideaa ilmaisevan nimenosan kieleen. Jos yksilöivä nimenosa 

on paikannimi genetiivissä, sekä yksilöivä nimenosa että liikeideaa ilmaiseva nimenosa ovat suomea. 

Poikkeus tästä on Pyynikin Brewing Company, jossa yksilöivä nimenosa Pyynikin on suomea ja 

genetiivimuodossa, mutta liikeideaa ilmaiseva nimenosa Brewing Company on englantia. Toisen 

poikkeuksen tekee yritysnimi Jacobstads Craft Brewery, jossa yksilöivä nimenosa on ruotsia, ja sen sija 

on genetiivissä, mutta liikeideaa ilmaiseva nimenosa on englantia. 

Jos taas paikannimen sisältävä yksilöivä nimenosa on nominatiivissa, on todennäköistä, että liikeideaa 

ilmaiseva nimenosa on suomen kielen sijaan englantia tai ruotsia, kuten esimerkiksi nimissä Kakola 

Brewing Company, Keppo Bryggeri, Metsola Beer Company, Ruosniemi Brewery ja Wasa Craft Beer. 

Aineistoni ainoa poikkeus tästä mallista on Sonnisaari Panimo. 

Nominatiivimuotoinen paikannimi yksilöivänä nimenosana voi muodostaa pienpanimon nimen 

yksinkin, kuten nimissä Lepola, Old Kemi ja Pirula. Lepola-nimen taustalla on samanniminen tila, jossa 

yritys valmistaa siidereitä paikallisista omenoista.16 Old Kemi -nimessä merkityssuhde avautuu 

tutkailemalla historiaa, jota yksilöivän nimenosan adjektiivilla Old ’vanha’ pyritään kenties 

korostamaan. Nimen alkuperä johtaa Kemin Työväen virvoitusjuomatehtaaseen, joka perustettiin 1920. 

Sen yhteydessä toimi myös panimo. Tehdas myytiin Tornioon 1930-luvulla. Panimon nykyiset omistajat 

ovat entisen tehtaanjohtajan sukua ja haluavat korostaa panimon juuria, vaikka panimo itsessään toimii 

tätä nykyä Lohjalla.17 Seinäjoen Ylistarolla toimiva Pirula on puolestaan jo kolmas panimo nykyisillä 

sijoillaan, ja se on perustettu 2017. Nimi Pirula on perua Ylistarolle 1879 perustetusta oluttehtaasta, jota 

paikallinen raittiusväki paheksui ja alkoi kutsua sitä kielteisiä konnotaatioita sisältävällä liikanimellä 

 
14 https://www.visitmantyharju.fi/nilkko-brewing 
15 https://yle.fi/uutiset/3-9711335 
16 https://lepoladrinks.fi/#lepola 
17 https://www.oldkemi.fi/historia/ 
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Pirula.18 Nykyisen Pirula-nimen voi halutessaan nähdä eräänlaisena alkoholipoliittisena kannanottona, 

jossa raittiusväen antama pilkkanimi on otettu käyttöön kunniallista yritystoimintaa harjoittavan 

pienpanimon nimenä. 

5.1.2 Henkilönnimi yksilöivänä nimenosana 

Yksilöivä nimenosa voi antaa informaatiota myös yrityksen perustajasta tai omistajasta henkilönnimen 

avulla. Tällöin merkityssuhde on luonnollisesti suora: yksilöivä nimenosa kertoo, kuka yrityksen on 

perustanut tai kuka yritystä johtaa. Tällaisia yritysnimiä on aineistossani vain viisi.  

Aineiston yritysnimistä ainoastaan Paula Achrénin Puutarha sisältää sekä etunimen että sukunimen, 

jotka kertovat, kuka yrityksen omistaa. Tyypillisempää on käyttää nimessä pelkkää perustajan tai 

omistajan sukunimeä (Bornemanns, Linden Brewery, Panimoyhtiö Puhakka & Nurminen ja 

Pihamaan Panimo). Osia perustajan tai omistajan henkilönnimistä on käytetty myös pakattuun 

merkityssuhteeseen perustuvissa nimissä, joita omassa alaluvussaan. 

Henkilönnimien käyttäminen pienpanimoiden yritysnimissä on siis harvinaisia. Ilmiön taustalla voi olla 

esimerkiksi se, että tuntematon henkilönnimi ei sinällään ole kovin myyvä, sillä se ei herätä (myönteisiä) 

mielleyhtymiä mahdollisessa asiakkaassa. Tilanne olisi erilainen, jos joku kuuluisa henkilö päättäisi 

perustaa pienpanimon ja käyttäisi yritysnimen osana omaa nimeään. Vaikka viime vuosina on nähty 

useampiakin julkisuuden henkilöille, artisteille tai yhtyeille omistettuja nimikkojuomia, julkisuuden 

henkilön nimeä hyödynnetään yleensä tuotenimessä eikä panimon nimessä. 

5.1.3 Muu suora merkityssuhde 

Tähän mennessä mainitut yritysnimet on suhteellisen helppo hahmottaa suoran merkityssuhteen 

nimiksi. Olen kuitenkin luokitellut tähän nimiryhmään myös muutaman epätyypillisemmän 

yritysnimen. Niiden yksilöivä nimenosa ei ole yksiselitteisesti paikan- tai henkilönnimi, mutta se antaa 

kuitenkin sen verran informaatiota yrityksestä, että merkityssuhde on suora. 

Esimerkiksi tamperelainen Nordic Brewery -nimi kertoo, että yritys sijaitsee maantieteellisesti 

pohjoisessa eli Tampereella. Yksilöivän nimenosan Nordic voisi toki luokitella merkityssuhteeltaan 

epäsuoraksikin, jos ajattelee ilmaisun Nordic liittyvän pohjoisuuteen muussa kuin maantieteellisessä 

mielessä (esimerkiksi merkityksessä ’pohjola’). 

Sahdinvalmistukseen erikoistunut panimo Sahtikrouvi puolestaan on osa Krouvi-nimistä yritystä. 

Krouvi pyörittää panimon lisäksi leirintäaluetta ja tanssilavaa. Nimi Sahtikrouvi viittaa siis panimoon, 

joka on yksi Krouvi-yrityksen toimialoista. Sahtikrouvin voisi luokitella myös metonyymiseksi nimeksi, 

jolloin merkityssuhde olisi epäsuora, mutta nähdäkseni tässä tapauksessa Sahtikrouvi viittaa 

nimenomaan panimoyritykseen. 

 
18 https://www.pirula.fi/pirulan-historiaa/ 
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Ahvenanmaalaisen Stallhagen-panimon nimen merkityssuhde vaatii jälleen historian selvittelyä. 

Stallhagen on suomeksi ’tallihaka’. Panimo sijaitsee vanhan kuninkaankartanon mailla, ja aikoinaan 

kuninkaankartanoon kuului myös tallihaka, josta panimo on saanut nimensä.19 Vaikka Stallhagen ei 

olekaan paikannimi, kyse on mielestäni suorasta merkityssuhteesta, sillä panimo toimii samalla alueella, 

jossa kuninkaankartano ja hevoshaka sijaitsivat. Nimi Stallhagen antaa siis vihjeitä yrityksen sijainnista, 

mutta tämä ei auenne kaikille kielenpuhujille. 

Rousal Brygghus -nimi vaikuttaa opaakilta, mutta panimo toimii Rosalassa, jonka äänneasu muistuttaa 

hieman yksilöivää nimenosaa Rousal20. Tulkitsen nimen olevan merkityssuhteeltaan suora. 

Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium AB on aineistoni ainoa yritysnimi, jolla on kaksi 

erikielistä rinnakkaisnimeä. Panimolaboratorio on yrityskollaboraatio, jonka taustalla on neljä panimoa, 

ja se tekee yhteistyötä myös Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n kanssa. Yritys harjoittaa 

panimotoimintaa ja tekee myös panimoaiheista tutkimusta. Kyseessä on siis konkreettisesti 

panimolaboratorio, joten nimen merkityssuhde on suora. 

Suoran merkityssuhteen kategoriaan luokittelen myös oppilaitospanimot, joiden yksilöivässä 

nimenosassa esiintyy oppilaitoksen nimi. Näitä ovat Keudan Panimo (Keski-Uudenmaan 

koulutuskuntayhtymä Keuda), Perhon Panimo (ravintolakoulu ja ravintola Perho) ja Tredu Brewery 

(Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu). 

Suoran merkityssuhteen piiriin kuuluvat myös nimet Panimoravintola Koulu ja Panimoravintola 

Plevna. Panimoravintola Koulu sijaitsee Turussa rakennuksessa, jossa toimi koulu vuosina 1889–1997. 

Vastaavasti Panimoravintola Plevna toimii Tampereella entisessä Finlaysonin teollisuusrakennuksessa, 

joka tunnettiin nimellä Plevna. 

Olen luokitellut tässä alaluvussa esittelemäni panimonimet suoran merkityssuhteen saaviksi nimiksi, 

vaikka niiden yksilöivissä nimenosissa ei ole käytetty yksiselitteisiä paikan- tai henkilönnimiä. 

Toisenlaisetkin tulkinnat nimien merkityssuhteesta voivat olla mahdollisia. 

5.2 Epäsuora merkityssuhde 

Jos yksilöivä nimenosa on epäsuorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa, se voi viitata siihen 

metaforan tai metonymian kautta tai merkityssuhde voi olla myös symbolinen (Sjöblom 2006: 209). 

Tässä aineistossa 69/178 nimeä (39 %) viittaa tarkoitteeseensa epäsuorasti. 

Epäsuora merkityssuhde on mahdollinen ainoastaan yritysnimen yksilöivässä nimenosassa (Sjöblom 

2006: 207). Epäsuoraa merkityssuhdetta voisi kuvata niin, että nimi herättää yritykseen liittyviä 

 
19 https://saaristonkasvatit.ax/sv/products/lokala-torstslackare/ 
20 https://bebyggelsenamn.sls.fi/bebyggelsenamn/684/rosala-kimitoon/ 
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merkityksiä, mutta ne eivät suoraan vastaa yritykseen liittyviä tosiseikkoja, vaan toimivat pikemminkin 

mielikuvatasolla ja ohjaavat kielenpuhujaa kohti tiettyä kognitiivisten merkitysten verkon solmukohtaa. 

Seuraavassa alaluvussa 5.2.1 tarkastelen metaforisia pienpanimonimiä ja havainnollistan, millaisia 

metaforia ne hyödyntävät. Alaluvussa 5.2.2 käsittelen metonyymisia pienpanimonimiä, ja alaluvun 5.2.3 

aiheena ovat symboliset pienpanimonimet.  

5.2.1 Metafora yksilöivänä nimenosana 

Metaforisessa merkityssuhteessa toimivat nimet hyödyntävät vertauksia: ne rinnastavat kahden erilaisen 

asian rakenteet toisiinsa ja löytävät niistä analogiaa. Tavallisesti metaforiset nimet pyrkivät antamaan 

yrityksestä myönteisen mielikuvan mahdollisille asiakkaille. Sjöblomin mukaan tyypilliset 

yritysnimissä esiintyvät metaforat voivat esimerkiksi verrata henkistä työtä tekevää yritystä fyysistä 

työtä tekevään henkilöön, jolloin abstraktit tuotteet hahmottuvat ikään kuin konkreettisina esineinä. 

Muita yleisiä metaforia ovat Sjöblomin mukaan esimerkiksi vertaukset esineisiin, ihmisiin, paikkoihin, 

eläimiin tai tuotteisiin. (Sjöblom 2006: 209–213.) 

Olen luokitellut aineistoni yksilöivistä nimenosista 53/178 metaforisiksi (77 % epäsuoran 

merkityssuhteen nimistä ja 30 % kaikista pienpanimonimistä) ja jakanut nämä nimet alakategorioihin 

sen mukaan, liittyykö nimen metafora tekijöihin, eläimiin, luonnonilmiöihin, lokaatioihin, harrastuksiin, 

peleihin ja leikkeihin, olotiloihin vai onko metafora rakennettu jotain muuta kautta. 

Seuraavassa esittelen aineistoni metaforisten yritysnimien alakategoriat ja pohdin, millaisia merkityksiä 

metaforisista pienpanimonimistä voi löytää. 

Tekijä edustaa yritystä 

Nimi voi viitata tarkoitteeseensa metaforalla IHMINEN ON YRITYS. Näissä nimissä yksilöivä 

nimenosa sisältää metaforisen viittauksen yrityksen omistajiin, mutta suoran merkityssuhteen – 

esimerkiksi yrityksen omistajan etu- ja sukunimen – sijaan omistajista kerrotaan metaforan keinoin. 

Aineiston metaforisista yritysnimistä 15 liittyy jollain tavalla tekijöihin yrityksen taustalla, mutta 

merkityssuhde ei ole suora: Beer Hunter’s, Hangaround & Nobody Brewing, Mallas Paroni, Hopping 

Brewsters Beer Company, Mallassepät, Mattssonin Panimo, Olaf Brewing, Olutkulkurit, United 

Gypsies Brewery, The Flying Dutchman Nomad Brewing Company, Kolmen puupään panimo, Panimo 

Narri, Mad Finn Brewing Co, Mad Hopper Brewing Co ja Tired Uncle Brewing Co. 

Esimerkiksi nimi Mallassepät leikittelee tyypillisellä yritysnimimetaforalla, jossa oluenvalmistusta 

verrataan fyysistä työtä tekevään seppään. Hopping Brewsters Beer Company -nimen yksilöivä 

nimenosa Hopping Brewsters puolestaan herättää mielikuvan ’hypähtelevistä panijoista’, tosin tämä 

nimi on samalla sanaleikki, sillä nimen voi ymmärtää myös merkityksessä ’humaloivat panijat’. Joka 

tapauksessa merkityssuhde kuvaa yritystä yrittäjien, siis oluen tekijöiden, ominaisuuksien kautta. 
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Yritysnimi Beer Hunter’s puolestaan lainaa toisen ammattiryhmän – metsästäjien – ominaisuuksia ja 

yhdistää ne olueen: oluenmetsästäjä voi kuvata sekä asiakasta, joka metsästää hyvää olutta, kuin myös 

oluenpanijaa, joka metsästää täydellisen oluen reseptiä. 

Metaforinen nimi voi myös verrata yritystä johonkuhun arvostettuun henkilöön. Nimi Mallas Paroni 

aktivoi merkitysten verkon solmukohdan, jossa yhdistämme oluen valmistukseen tarvittavat maltaat ja 

titteliltään arvokkaan henkilön eli paronin, jolloin saatamme ajatella, että tämä yritys hallitsee 

oluenvalmistuksen niin hyvin, että tuote kelpaa jopa paronille, tai että oluenvalmistus on yrittäjällä niin 

hyvin hallussa, että hän ansaitsee paronin arvonimen. 

Samaan arvostettuja henkilöitä hyödyntävän metaforan piiriin kuuluvat myös yritysnimet Mattssonin 

panimo ja Olaf Brewing. Mattssonin panimo ei itse asiassa ole varsinainen pienpanimo vaan Hartwallin 

erikoisolutpanimo. Sen nimi tulee Henrik Mattssonilta (1838–1922), joka oli lahtelainen olutvaikuttaja. 

Nimi valikoitui Hartwallin henkilöstölle suunnatun nimikilpailun kautta, ja se toimii eräänlaisena 

kunnioittavana päännyökkäyksenä historiallisesti merkittävälle olutvaikuttajalle.21 Nimen kautta voi 

ajatella, että olutvaikuttaja Mattssonin taito eläisi edelleen yrityksen tuotteissa, vaikka hänen 

kuolemastaan on kulunut jo sata vuotta. 

Hieman samantyyppinen on yritysnimi Olaf Brewing. Kyseessä on savonlinnalainen pienpanimo, joka 

hyödyntää tuotenimissään ja yritystarinassaan Olavinlinnan myyttejä ja tarinoita. Yksilöivän nimenosan 

Olaf on peruja Norjan kuninkaasta Pyhästä Olavista (Oláfr hinn helgi), jonka mukaan Olavinlinna on 

nimetty.22 

Metaforisten nimien joukosta erottuu selkeästi kolme yritysnimeä, jotka hyödyntävät kulkurimetaforaa. 

Kaikki nämä panimot ovat niin sanottuja kiertolaispanimoita, eli niillä ei ole omia tuotantolaitoksia, 

vaan ne panevat olutta muiden panimoiden tiloissa ja välineillä. 

Olutkulkurit-nimi liittyy kiertolaisuuteen. Kulkuri on kenties tien päällä omasta halustaan, ja 

Olutkulkurit-nimi hyödyntää romantisoitua mielikuvaa kulkurielämästä. 

Samantyyppinen metafora on käytössä myös yritysnimessä United Gypsies Brewery ’yhdistyneet 

kiertolaiset’. Englannin kielessä ilmauksella gypsy brewery tarkoitetaan panimotoimintaa, jota ei ole 

kahlittu tiettyyn tuotantolaitokseen. Ilmaus gypsy brewery tai Suomessakin käytetty mustalaispanimo ei 

ole korrekti, sillä mustalainen on halventava ilmaus23. Sen sijaan nykyään saatetaan puhua esimerkiksi 

kiertolaispanimosta tai käyttää englanninkielistä nomad-ilmausta. United Gypsies Brewerykin käyttää 

virallisen nimensä ohessa nimeä UG Brewery, jossa merkityssuhde on pakattu salonkikelpoiseen 

 
21 https://www.hartwall.fi/yritys/mattssonin-panimo-erikoisolutpanimo-lahdessa/ 
22 https://www.savonlinna.fi/savonlinna-tietoa/historiaa/ 
23 https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/mustalainen 
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kirjainyhdistelmään UG. UG Brewery -nimen merkityssuhde on niin ikään metaforinen, sillä se herättää 

mielikuvia ”maanalaisesta” eli UG-panimotoiminnasta (underground).  

The Flying Dutchman Nomad Brewing Company hyödyntää itse asiassa kahta metaforaa. The Flying 

Dutchman eli Lentävä hollantilainen on kansantarujen myyttinen aavelaiva, joka oli tuomittu seilaamaan 

koskaan rantautumatta satamaan.24 Richard Wagner on tehnyt Lentävän hollantilaisen myytistä myös 

oopperan. Panimon takana on hollantilainen yrittäjä, ja kyseessä on kiertolaispanimo, joten nimi aktivoi 

merkitysverkon kohdat lentävästä hollantilaisesta ja kiertolaispanimosta. Kiertolaisuutta korostaa vielä 

nimen tarkentava määriteosa Nomad, joka tarkoittaa niin ikään kiertolaista. 

Usein epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvilla nimillä pyritään herättämään myönteisiä mielikuvia. 

Joissakin yritysnimissä voidaan kuitenkin käyttää odotuksenvastaisia ilmauksia. Osa yleisöstä saattaa 

kokea yritysnimien negatiiviset ilmaukset humoristisina, ja ainakin ne herättävät huomiota (Sjöblom 

2006: 218.) Pienpanimonimissäkin on muutamia metaforisia nimiä, joiden kielteiset ilmaukset saattavat 

pyrkiä herättämään esimerkiksi leikkisiä tai ironisia mielikuvia. 

Pienpanimonimissä käytetään muun muassa yksinkertaisuudesta tai typeryydestä kieliviä ilmauksia, 

kuten Kolmen puupään panimo ja Panimo Narri. Metaforat voivat viitata myös hulluuteen, kuten 

nimissä Mad Finn Brewing Co ’hullu suomalainen’ ja Mad Hopper Brewing Co ’hullu heinäsirkka’ tai 

’hullu humaloija’.  Tired Uncle Brewing Co -nimessä Tired Uncle ’väsynyt setä’ on kenties väsynyt, 

koska oluen tekeminen on raskasta työtä. Jossain määrin kielteisiä mielikuvia voi löytää myös nimestä 

Hangaround & Nobody Brewing, jonka voi mieltää niin, että olutta panevat vapaasti käännettynä 

Hangaround ’perskärpänen’ ja Nobody ’ei-kukaan’, josta voidaan käyttää myös slangimuotoa ’nevari’25 

(neverheard). 

Negatiivisia ilmauksia sisältävien nimien taustalla voi olla ajatus negatiivisten stereotypioiden 

tietynlaisesta ”haltuunotosta”, jolloin niitä ei voi käyttää aseena yritystä tai yrittäjiä vastaan. Voi tietty 

myös ajatella, että esimerkiksi tyhmyys- ja hulluusmetaforat toimivat eräänlaisena kommentaarina 

pienpanimoalan piirteitä kohtaan: suomalainen alkoholipolitiikka on varsin säänneltyä, panimoyrittäjän 

työ on raskasta, eikä sillä oikein pääse lyömään rahoiksi. Kyse on siis tietyllä tapaa ”hullun hommasta”, 

jota tekevät vain puupäät, narrit ja hullut, ja lopputuloksena on ”vähän väsynyt” yrittäjä. 

Eläin edustaa yritystä 

Metaforisiin pienpanimonimiin kuuluu yhdeksän yritysnimeä, jotka hyödyntävät metaforaa ELÄIN 

EDUSTAA YRITYSTÄ: Fat Lizard Brewing Co, Husky Brewing, Ice Beaver, Masis Brewery, Moose 

on The Loose Brewing Company, Orava Brewing, Rocking Bear Brewers, Swan Craft Brewery ja 

Teerenpeli. 

 
24 https://www.britannica.com/topic/Flying-Dutchman 
25 https://urbaanisanakirja.com/word/nevari/ 
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Masis Brewery -nimen eläinmerkitys ei ensisilmäyksellä avaudu. Panimon verkkosivut kertovat, että 

panimon perustajan englanninkääpiöterrieri on nimeltään Masi.26 Koira on mukana myös panimon 

logossa. 

 

Kuva 2: Masis Breweryn logossa esiintyy koira. Kuva: Masis Brewery. 

Muiden eläinmetaforaa hyödyntävien yritysnimien merkitys avautuu läpinäkyvämmin. On kiinnostavaa, 

että eläinmetaforaa käyttäviin nimiin on valittu sellaisia eläimiä, jotka ovat tuttuja Suomessa. Lisko, 

majava, hirvi, orava, joutsen ja teeri elävät Suomessa luonnonvaraisina, ja huskyihin voi törmätä 

Pohjois-Suomessa koiravaljakkoajeluilla ja etelässäkin lienee lemmikkihuskyja. Kotimaisiin 

pienpanimonimiin ei siis ole valittu sellaisia eläimiä, joita ei Suomessa esiinny. Tästä voisi vetää 

varovaisen johtopäätökseen, että eläinmetaforaa hyödyntävien nimien tarkoitus ei ole eksotisoida vaan 

pikemminkin herättää mielikuvia tuttuudesta. 

Eläinmetaforia hyödyntävien nimin merkitysten kirjo on laaja. Esimerkiksi nimen Fat Lizard Brewing 

Co yksilöivä nimenosa merkitsee liskoa, tarkemmin sanottuna läskiä tai paksua liskoa, ja yritys korostaa 

tätä merkityssuhdetta myös oluttölkeissään, jotka ovat piirun verran perustölkkiä pulskempia. Liskot 

eivät suoranaisesti liity olueen, mutta oluen nauttiminen voi aiheuttaa krapulanomaista yöhikoilua, jota 

kutsutaan kansankielisesti liskojen yöksi tai liskodiskoksi27. 

Nimen Husky Brewing yksilöivä nimenosa husky tarkoittaa koirarotua, jonka moni yhdistää kylmään 

ilmastoon. Huskyilla on paksu turkki, ja niitä käytetään vetokoirina. Husky yksilöivänä nimenosana 

aktivoi merkitysten verkosta osia, jotka liittyvät kylmyyteen, sitkeyteen ja kyvykkyyteen toimia 

äärimmäisissä olosuhteissa. 

Englanninkielisessä nimessä Ice Beaver on mukana majavaa tarkoittavan Beaver-sanan lisäksi myös 

jäätä tarkoittava sana Ice. Suoraan käännettynä Ice Beaver on suomeksi siis ’jäämajava’. Majavat ovat 

 
26 https://masisbrewery.com/masis-brewery/ 
27 https://urbaanisanakirja.com/word/liskodisko/ 
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jyrsijöitä, jotka tunnetaan suuresta litteästä hännästään ja tanakoista talttahampaistaan sekä tietenkin 

padonrakennustaidoistaan, joissa on kenties jonkinlaista yhtäläisyyttä mielikuvaan suomalaisista 

insinöörikansana28. Patoja rakentavia majavia voinee pitää eräänlaisina eläinmaailman insinööreinä. 

Majavat elävät pääosin pohjoisella pallonpuoliskolla, joten kenties nimeen on otettu mukaan jäätä 

merkitsevä sana Ice, jotta tätä pohjoista ulottuvuutta saataisiin korostettua. 

Englanninkielinen nimi Moose on The Loose Brewing Company sisältää oikeastaan kaksi metaforaa. 

Mukana on hirveä tarkoittava moose-sana. Hirvi on vanhastaan ollut merkittävä eläin suomalaiselle 

kulttuurille, sitä on kuvattu jo kalliomaalauksissa, ja Kalevalassakin pyydystetään Hiiden hirvi. Nimi 

Moose on The Loose voidaan tulkita esimerkiksi niin, että hirvi on irrallaan, vauhkona tai muuten 

hallitsemattomasti liikkeellä. Nimi herättää mielleyhtymän, että metsän kuningas hirvi on 

arvaamattomassa tilassa, joten kenties panimon tuotteillakin on jonkinlainen yllätysarvo. 

Nimi Orava Brewing käyttää niin ikään eläinmetaforaa, mutta oravan merkityssuhde olueen lienee 

kieliyhteisölle suhteellisen opaakki. Kuitenkin esimerkiksi Kalevalan 20. runossa29 orava osallistuu 

oluenpanoon keräämällä käpyjä olutta varten, joten sillä on ollut mytologiassa roolinsa oluen synnyssä. 

Rocking Bear Brewers -yritysnimen eläinmetafora on kaksitahoinen: karhu on toisaalta pelätty ja 

kunnioitettu petoeläin, jonka vahvuutta ihannoidaan, ja tätä voimaa korostaa vielä määrite rocking, 

jonka voisi kääntää rokkaavaksi. Rocking Bear Brewers -panimo toimii Porissa, jonka vaakunassa 

esiintyy karhu. Karhu on myös Satakunnan tunnuseläin30. Kiinnostava yksityiskohta on sekin, että 

Karhu-olutta valmistettiin Porissa vuosina 1929–2009, kunnes tuotanto siirrettiin Keravalle.31 Rocking 

Bear Brewers -nimen voi tulkita myös kunnianosoituksena Karhu-oluen tärkeydestä Porille. 

Nimi Swan Craft Brewery käyttää metaforana joutsenta. Joutsen on ollut pyhä lintu suomalaisessa 

kulttuurissa, ja valkeaan joutseneen yhdistetään mielikuvia esimerkiksi puhtaudesta. 

Oluenvalmistuksessa pyritään usein puhtaaseen makuun, jossa ei ole sivu- tai häiriömakuja. 

Lintumetaforaa hyödyntää myös panimonimi Teerenpeli. Teeri on Suomessa tavattava kanalintu, jonka 

soidinmenoja on vanhastaan kutsuttu teerenpeliksi. Sittemmin käsite on laajentunut koskemaan myös 

ihmisten välistä flirttailua32. Alkujaan Teerenpeli oli olutravintola. Nykyään se on olutravintolaketju, 

joka panee myös olutta, joten nimi on saattanut alkujaan liittyä myös flirttiin, jota olutravintolan 

asiakkaat ovat keskenään harjoittaneet. 

Luonnonilmiö edustaa yritystä 

 
28 https://www.talouselama.fi/uutiset/insinoorikansa-menetti-otteensa/e3ea036a-c5a4-3223-afb9-add0812683f5 
29 http://kalevala.finlit.fi/items/show/41 
30 https://satakunta.fi/info/tietopaketti-satakunnasta/satakunnan-maakuntatunnukset/ 
31 https://www.karhu.fi/historia/ 
32 kielitoimistonsanakirja.fi/#/teerenpeli 
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Aineiston metaforisista yritysnimistä seitsemän hyödyntää metaforaa LUONNONILMIÖ EDUSTAA 

YRITYSTÄ: 1000 Lakes Distillery, Aalto Panimo, Kuura Cider, Lumi Brewing, Open Water Brewery, 

Railo Brewing ja Salama Brewing Co. 

Luonnonilmiömetaforaa hyödyntävissä nimissä merkille pantavaa on, että kaikki nimet Salama Brewing 

Co -nimeä lukuun ottamatta käyttävät metaforassa veteen ja sen eri olomuotoihin liittyviä teemoja. 

Taustalla voi olla esimerkiksi se, että vesi on yksi oluen pääraaka-aineista, ja vesi ja vesistöt ovat tärkeitä 

suomalaisessa kulttuurissa. 

Tätä kyseistä vesistömetaforaa hyödyntää nimi 1000 Lakes Distillery, joka herättää assosiaatiot 

’tuhansista järvistä’. Suomihan tunnetaan tuhansien järvien maana, ja kenties näiden järvien rannoilla 

voisi yrityksen tuotteita nauttia. Yritysnimi Aalto Panimo puolestaan liittyy vesistön liikehdintään eli 

aaltoiluun, ja verkkosivujen perusteella tämä panimoyhteisö saikin alkunsa Päijänteen rannoilla.33 

Samanlaisella vapaan veden metaforalla leikkii myös Open Water Brewery, jossa open water merkitsee 

suomeksi avovettä tai ulappaa. Panimo sijaitsee Ahvenanmaalla, joka on saari keskellä avomerta, joten 

nimellä lienee myös sijaintipohjainen peruste. 

Kolme muuta vesiaiheista panimonimeä – Kuura Cider, Lumi Brewing ja Railo Brewing – keskittyvät 

veden jäätyneeseen olomuotoon. 

Nimen Kuura Cider yksilöivä nimenosa kuura tarkoittaa pienten jääkiteiden muodostamaa peitettä, jota 

voi esiintyä rakenteiden pinnoilla kylminä öinä. Monet viljelyskasvit eivät kestä kuuraa, mutta 

esimerkiksi talviomenat, joista voidaan valmistaa siideriä, sietävät myös kuuran. Lisäksi yritys 

valmistaa jääsiideriä, johon käytettävien omenoiden annetaan jäätyä. Kuura herättää siis mielikuvia 

pohjoisesta sijainnista mutta myös yrityksen valmistamista tuotteista. 

Nimi Lumi Brewing liittyy sekin jäätyneeseen veteen, tarkemmin sanottuna lumeen, joka on Suomessa 

varsin tuttu ilmiö. Lumi herättää mielikuvat kylmyydestä mutta toisaalta myös puhtaudesta, kuten 

lumivalkeat lakanat. 

Railo Brewing puolestaan assosioituu jäähän, sillä railo tarkoittaa jäähän tai jäätikköön muodostunutta 

halkeamaa. Railot voivat olla vaarallisia, joten niihin on syytä suhtautua vastuullisesti, hieman kuin 

oluen juomiseenkin. 

Salama Brewing Co on aineistoni ainoa luonnonilmiömetaforaa hyödyntävä yritysnimi, joka ei liity 

veteen vaan ukkoseen. Salama herättää mielikuvat kirkkaasta valonvälähdyksestä, nopeudesta ja 

sähköisyydestä, jotka saattavat assosioitua niin, että pidämme yritystä ja sen tuotteita dynaamisina ja 

voimakkaina. 

 
33 http://www.panimoaalto.fi/Esittely.html 
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Lokaatio edustaa yritystä 

Aineiston metaforisista yritysnimistä seitsemän sisältää metaforan, jossa yritystä verrataan johonkin 

paikkaan tai muuhun lokaatioon: Espoon Oma Panimo, Hyvinkään Oma Panimo, Kellaripanimo, 

Nälkämaa, Olutpaja, Panimo OlutMylly Forssa ja Varastopanimo. 

Lokaatioaiheisista metaforisista yritysnimistä kolme sisältää viittauksen konkreettiseen paikkakuntaan, 

Espoon Oma Panimo, Hyvinkään Oma Panimo ja Panimo OlutMylly Forssa. Olen kuitenkin tulkinnut 

nämä yritysnimet niin, että paikkakuntailmaukset eivät ole yksilöiviä nimenosia vaan tarkentavia 

määriteosia, joten selvyyden vuoksi olen lihavoinut edellä näistä panimonimistä yksilöivän nimenosan. 

Espoon Oma Panimo ja Hyvinkään Oma Panimo kuuluvat samaan yritysketjuun. Näissä yksilöivä 

nimenosa Oma korostaa metaforisesti sitä, että panimo on sitoutunut tiettyyn paikkakuntaan ja haluaa 

korostua nimenomaan näiden paikkakuntien asukkaiden ”omana” paikallisena panimona, kun taas 

tarkentava määriteosa kertoo, mihin paikkakuntaan nämä panimot haluavat sitoutua. 

Yritysnimi Panimo OlutMylly Forssa sisältää niin ikään tarkentavan määriteosan Forssa, joka kertoo 

panimon sijainnista, mutta varsinainen yksilöivä nimenosa OlutMylly hyödyntää metaforaa, jossa 

panimoa verrataan toisentyyppiseen tuotantolaitokseen kuin panimoon. Mylly on jo sinällään 

nähdäkseni semanttista sukua panimolle – onhan molemmissa kyse viljojen jatkojalostuksesta, mutta 

kenties tekosanalla OlutMylly on haluttu korostaa tätä samankaltaisuutta. 

Samankaltaista metaforaa hyödyntävät yritysnimet Kellaripanimo, Olutpaja ja Varastopanimo, jotka 

tuovat esille tiloja, joissa olutta valmistetaan. Näiden nimien metaforat voi tulkita myös niin, että ne 

vertaavat panimotoimintaa ”maanalaiseen” tai harrastuksen omaiseen toimintaan: olutta voidaan panna 

kellarissa tai varastossa, jos toiminta ei ole vielä niin isoa, että se vaatisi ympärilleen panimon kaltaisen 

teollisen tuotantolaitoksen. Samaa metaforaa hyödyntää yritysnimi Olutpaja, vaikkakin paja on sinänsä 

mielikuvissa lähempänä yrityksen toimitilaa kuin kellari tai varasto. Varastopanimon osalta nimessä on 

saatettu hyödyntää myös sanaleikkiä, sillä lager, joka on Suomen suosituin oluttyyppi, on tarkoittaa 

saksasta suomeen käännettynä varastoa. 

Olen luokitellut lokaatiometaforaa hyödyntävien yritysnimien joukkoon myös Nälkämaan, joka 

tavanomaisesti herättää mielikuvat etenkin Kainuusta, josta kertoo Nälkämaan laulu. Nälkämaa on 

kiertolaispanimo, jonka tavoitteena on verkkosivujen mukaan ”tuoda nykyistä enemmän maukasta 

olutta etenkin kainuulaisten ja kajaanilaisten ulottuville”.34 Lokaatiometaforan avulla yritys voi tuoda 

esille jotain identiteetistään ja mahdollisesta kohderyhmästään. 

Yritys on harrastus, peli tai leikki 

 
34 http://www.nalkamaa.com/ 
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Aineiston metaforisista yritysnimistä kahdeksan hyödyntää metaforaa, jossa yritystä verrataan 

harrastukseen, peliin, leikkiin tai muuhun vapaa-ajanviettotapaan: Panimo Hoppa, Reload Brewing, 

Rock Paper Scissors Indie Brewing Co, Ruori Beer Co, Sideshow Brewery, Solmu Brewery, Soundville 

Brewing ja Top Fuel Beer Company. 

Näistä yritysnimistä Reload Brewingin voi tulkita liittyvän esimerkiksi ampuma-aseharrastukseen, sillä 

reload merkitsee lataamista. Samalla nimi herättää mielikuvia oluen ”lataavasta” tai ”palauttavasta” 

voimasta. 

Harrastusmetaforan voi löytää myös yritysnimistä Ruori Beer Co ja Solmu Brewery, jotka hyödyntävät 

nimessään merenkulkumetaforaa, ja näissä panimoissa merenkulkuteema näkyy myös tuotteiden 

nimissä, kuten Sailor Ipa, sekä visuaalisessa ilmeessä, jossa etiketissä voi näkyä vaikkapa 

merimiessolmuja. Vesi- ja vesistöaiheiset metaforat ovat varsin yleisiä pienpanimonimissä, mikä tuli 

edellä ilmi luonnonilmiömetaforia käsittelevässä kappaleessa. 

Selkeä harrastemetafora on myös yritysnimessä Top Fuel Beer Company, jossa on hyödynnetty 

moottoriurheilumetaforaa. Top Fuel tarkoittaa kiihdytysajoissa käytettävää nitrometaania, jota 

käytetään autojen polttoaineena. Autoilumetaforan teema kantaa panimossa pelkkää yritysnimeä 

pidemmälle, sillä yritys puhuu oluesta ”mielen polttoaineena”, ja panimon erään oluen nimi on Shift 

Stick eli vaihdekeppi.35 Samankaltaisesta autoilumetaforaa hyödyntää yritysnimi Panimo Hoppa, sillä 

hoppa tarkoittaa vanhaa autoa. 

Yritysnimi Rock Paper Scissors Indie Brewing Co puolestaan hyödyntää tunnettua kivi, paperi, sakset 

-leikkiä. Panimon kolme ensimmäistä olutta olivatkin nimeltään Rock, Paper ja Scissors, ja jokaisen 

etiketissä kuvattiin piirretty käsi pelin vaatimassa asennossa. Eräässä vaiheessa panimon olutpullojen 

korkeissa oli jokin näistä symboleista, joten jos tuotteita joi seurassa, pystyi samalla pelaamaan kivi, 

paperi, sakset -peliä. Näin yritysnimen pelillinen sävy konkretisoitui myös reaalimaailmassa. 

Harrastetoimintaan viittaa myös yritysnimi Sideshow Brewery, vaikkakaan nimi ei sellaisenaan 

välttämättä kaikille kieliyhteisön jäsenille aukea. Sideshow tarkoittaa eräänlaista sivu- tai 

oheistoimintaa. Karnevaali- ja sirkuskulttuurissa sideshow on tarkoittanut esimerkiksi 

”friikkisirkuksen” kaltaista väliaikanumeroa varsinaisen esityksen lomassa. Panimotoiminnan lisäksi 

Sideshow Brewery järjestää olutmaisteluita ja -kursseja, joten nimi korostaa, että yrityksen toiminta on 

monipuolista. 

Jonkinlaisesta harrastusmetaforasta lienee kyse myös yritysnimessä Soundville Brewing. Tekosana 

soundville voisi kääntyä suomeksi vaikkapa ”äänikyläksi”. Panimo hyödyntää toiminnassaan 

musiikkimetaforaa laajemminkin, mikä näkyy myös tuotenimissä kuten Rap Battle IPA.36 

 
35 https://www.topfuelbeer.fi/ 
36 https://olutposti.fi/olutposti-goes-tampere6/ 
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Yritys on olotila 

Aineiston metaforisista yritysnimistä viisi hyödyntää metaforaa, jossa yritystä verrataan jonkinlaiseen 

olotilaan: CoolHead Brew, High Time Brewing, Kahakka Brewery, Level Eleven Brewing ja Nude 

Cider. Nimien metaforat ovat varsin erilaisia keskenään, mutta yhteistä niille on, että merkityssuhde 

antaa viitteitä jonkinlaisesta (toivotusta) olotilasta, jonka yrityksen tuotteista nauttiminen voi saada 

aikaan. 

Yritysnimi CoolHead Brew leikittelee sanonnalla ”pää kylmänä”, joka kenties voisi assosioitua niin, 

että kun nauttii yrityksen valmistamaa olutta, rentoutuu ja pystyy kohtaamaan maailman paineet selkein 

mielin ja pää kylmänä. 

Yritysnimi High Time Brewing puolestaan kääntyy suomeksi jotakuinkin merkitykseen ’korkea aika’, 

joka herättää mielikuvat pitkän odotuksen päättymisestä. Toki nimi voi viitata myös tuotteiden 

nauttimisesta seuraavaan päihtymykseen, sillä englanniksi to be high merkitsee päihtymystä. 

Päihtymyksen kaltaiset mielikuvat heräävät myös yritysnimestä Kahakka Brewery, vaikkakin merkitys 

on ainakin jossain määrin kielteinen: kahakoinnilla kun yleensä tarkoitetaan pienimuotoista nujakointia 

tai mellakkaa. Nimenantaja on saattanut pyrkiä herättämään mielikuvia esimerkiksi kapinallisuudesta, 

joka herättää myönteisempiä mielikuvia kuin nujakointi. 

Yritysnimi Level Eleven Brewing puolestaan hyödyntää olotilametaforaa, jonka avulla yritys haluaa 

korostaa, että sen tuotteet ovat parempia kuin kilpailijoilla. Nimen voi tulkita liittyvän myös tuotteiden 

laatuun, sillä yrityksen motto on ”When beer of level 10 is not enough” eli ”kun kympin kalja ei 

kelpaa”.37 Nimi viestii siis siitä, että tuote olisi ylivertainen kilpailijoiden tuotteisiin nähden. 

Nimi Nude Cider puolestaan hyödyntää alastomuusmetaforaa, jonka kautta yritys voi korostaa, että sen 

tuotteet ovat ”paljaita” eli niissä ei ole esimerkiksi ylimääräisiä lisä- tai väriaineita. Paljaus tai 

alastomuus herättää mielikuvia puhtaudesta, rehtiydestä ja aitoudesta, jotka varmasti ovat 

kilpailuvaltteja etenkin esanssivetoisilla siiderimarkkinoilla. 

Muut metaforiset yritysnimet 

Olen luokitellut myös nimet Panimoinen & Lemmes ja Panimoyhtiö Hiisi merkityssuhteeltaan 

metaforisiksi, mutta ne eivät solahda edellä mainittuihin metaforakokonaisuuksiin. Molemmille näistä 

nimistä yhteistä on, että ne hyödyntävät suomalaista mytologiaa. 

Panimoinen & Lemmes sisältää pelkän yksilöivän nimenosan. Panimoinen on panimo-sanan 

deminutiivi, joka perustunee panimotoiminnan pienimuotoisuuteen, onhan kyseessä pienpanimo. 

Lemmes puolestaan on suomalaisen mytologian taruolento, metsän kuningas tai fauni, joka istutti leppiä 

 
37 https://olutposti.fi/level-eleven-brewing/ 
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ja oli niiden suojelija (Ganander 1995: 68). Nimen merkityksen voisi siis tiivistää muotoon ”metsän 

kuninkaan pienpanimo”. 

Myös yritysnimi Panimoyhtiö Hiisi hyödyntää suomalaista mytologiaa, jossa hiidet ovat pahansuopia 

henkiolentoja. Yritys käyttää mytologisia elementtejä myös yritystarinansa kertomisessa sekä tuotteiden 

nimissä kuten Ruisperkele, Rahko ja Iku-Turso. 

5.2.2 Metonymia yksilöivänä nimenosana 

Metonyyminen merkityssuhde perustuu asioiden välisiin relaatioihin kuten osa–kokonaisuussuhteisiin. 

Metonyymisissä yritysnimissä nimiin sisältyvät käsitteet voivat saada luonnollisen kosketusyhteyden 

yrityksen ominaisuuksiin – käsite siis kuuluu yrityksen edustamien asioiden käsitemaailmaan. 

Tyypillinen metonyyminen merkitysskeema on TUOTE EDUSTAA YRITYSTÄ (Lammin Sahti), 

mutta samalla tavalla yritystä voi edustaa esimerkiksi tuotteen ominaisuus (Waahto Brewery), työväline, 

työn tekijä tai vaikkapa yrityksen suhde johonkin paikkaan. (Sjöblom 2006: 213–216; esimerkit omasta 

aineistosta.) 

Kotimaisissa pienpanimonimissä yksilöivä nimenosa on metonyymisessa merkityssuhteessa 

tarkoitteeseensa varsin harvoin, sillä aineistoni 178 yritysnimestä olen luokitellut metonyymisiksi vain 

11 nimeä (16 % epäsuoran merkityssuhteen nimistä): 8-Bit Brewing, Ekta Bryggeri, Frank & Ernest 

Brewery, Gallows Bird, Kolme Pukkia panimo, Kotka Steam Brewery, Maku Brewing, Maltin Panimo, 

Panimo Kiiski, St. Barley ja Waahto Brewery. 

Tyypillisin metonyyminen merkityssuhde tässä kategoriassa on TUOTTEEN OMINAISUUS 

EDUSTAA YRITYSTÄ. Tähän luokkaan kuuluvat yritysnimet Kolme Pukkia panimo, Maku Brewing, 

Maltin Panimo, St. Barley ja Waahto Brewery. 

Metonymia tulee selkeästi esille yritysnimessä Waahto Brewery, jossa yksilöivä nimenosa Waahto 

tarkoittaa tietenkin oluttuopin pinnalle nousevaa vaahtoa, joka on olennainen osa olutnautintoa. Vaahto 

herättää mielikuvat juuri lasketusta tuopista, jonka huipulla on juuri sopivan paksuinen vaahtopilvi. 

Yritysnimessä Kolme Pukkia panimo yksilöivä nimenosa Kolme Pukkia perustunee niin sanottuun triple 

bock -oluttyyppiin (’kolme pukkia’). Kyseinen oluttyyli siis edustaa nimessä yritystä, ja nimi herättää 

kenties odotuksia, millaisia tuotteita panimon valikoimaan kuuluu. 

Nimessä Maku Brewing on niin ikään hyödynnetty metonymiaa, jossa tuotteen ominaisuus edustaa 

yritystä. Nimi korostaa sitä, että panimon tuotteista löytynee kunnolla makua. 

Maltin Panimo ja St. Barley ovat keskenään samankaltaisessa metonyymisessa merkityssuhteessa 

tarkoitteeseensa. Olen tulkinnut Maltin Panimo -nimen yksilöivän nimenosan liittyvän maltaisiin 

(englanniksi malt), jotka ovat tärkeitä oluen valmistuksessa ja saavat siten yritysnimessä edustaa koko 

yritystä. Toki maltti voi merkitä myös kärsivällisyyttä, jota onnistuneen oluen valmistus vaatii. 
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Vastaavasti St. Barley -nimi ’pyhä ohra’, nostaa olueen yleisimmin käytetyn viljan jopa 

pyhimysmäiseen asemaan. 

Loput metonyymiset pienpanimonimet hyödyntävät toisenlaista merkityssuhdetta tarkoitteeseensa. Olen 

tulkinnut esimerkiksi yritysnimen Panimo Kiiski metonyymiseksi enkä metaforiseksi, toisin kuin monet 

muut eläinaiheiset nimet, sillä panimon perustaja on Pasi Kiiskinen. Tämä yritysnimi kuvaa hyvin 

metaforisten ja metonyymisten nimien häilyvää rajaa, sillä panimon logossa on kala ja oluiden nimissä 

on hyödynnetty vesistöhenkisiä aiheita, joten nimi olisi helposti tulkittavissa myös metaforiseksi. 

Lokaatioon liittyvä metonymia löytyy yritysnimestä Ekta Bryggeri, jossa yksilöivä nimenosa Ekta 

pohjautunee tammisaarelaiseen Ekta Museoon, joka toimii samalla seudulla panimon kanssa. Toisaalta 

Ekta voi tarkoittaa samaa kuin ruotsin kielen äkta ’aito’, jolloin nimi herättää mielikuvia aitoudesta ja 

konstailemattomuudesta. Vastaavan tyyppinen metonyyminen merkityssuhde on yritysnimessä Kotka 

Steam Brewery, jossa yksilöivä nimenosa Steam ’höyry’ on peräisin Kotkan vanhasta höyrypanimosta, 

joka oli toiminnassa 1895–1967, ja jonka historiallisesti arvokkaissa tiloissa Kotka Steam Brewery 

toimii.38 

Toisinaan metonyyminen merkityssuhde on vielä etäisempi, kuten yritysnimessä 8-Bit Brewing, jonka 

yksilöivä nimenosa 8-Bit ei liity olueen lainkaan. Sen sijaan 8-Bit tarkoittaa Nintendon 1980-luvulla 

lanseeraamaa pelikonsolia, ”kasibittistä Nintendoa”, mikä sopii hyvin panimolle, joka hyödyntää 

tuotteissaan videopeliestetiikkaa ja jonka baarissa asiakkaat pääsevät myös pelaamaan. 

Nimi Frank & Ernest Brewery on puolestaan metonyymisessa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa 

yhdysvaltalaisen Frank & Ernest -sarjakuvan kautta. Sarjakuvan huumori perustuu sanaleikkeihin, ja 

myös panimonimessä Frank & Ernest Brewery on sanaleikki: Frank on paitsi henkilönnimi, mutta se 

kantaa myös merkitystä ’rehti’. Ernest puolestaan kuulostaa fonologisesti ääneen lausuttuna samalta 

kuin earnest, joka tarkoittaa ’tosissaan’ tai ’vakavasti otettavaa’. Tulkitsen, että nämä määritteet 

kertovan panimon oluiden luonteesta. 

Erikoisin metonyyminen merkityssuhde on englanninkielisessä nimessä Gallows Bird, johon sisältyvä 

leksikaalinen ilmaus merkitsee henkilöä, jota odottaa hirttotuomio. Mielleyhtymä on yritysnimessä 

erikoinen. Kenties nimi leikittelee alkoholin paheellisuudella tai sillä, että oluen juojat pitäisi tuomita 

hirsipuuhun? Vai voisiko merkityksen taustalla olla ajatus niin kovasta janosta, että ihan kurkkua 

kuristaa, ja apu tähän tuskalliseen olotilaan löytyisi juomalla yrityksen tuotteita? 

5.2.3 Symbolinen merkityssuhde 

Sjöblom luokittelee epäsuoran merkityssuhteen kattoteeman alle myös symboliseen merkityssuhteeseen 

perustuvat nimet. Nekin ovat metonyymisia mutta semanttisesti syvemmällä tasolla, eli ne perustuvat 

 
38 https://www.kotkasteambrewery.com/panimo/ 
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esimerkiksi johonkin laajempaan arvomaailmaan tai kulttuuriin, jonka piiriin yritys kuuluu (Sjöblom 

2006: 216). Tällaisia voivat olla esimerkiksi kansalliseen ideologiaan perustuvat nimet sekä uskontoon 

tai kulttuuriin liittyvät nimet. 

Suomalaisessa pienpanimoyritysnimistössä tällaiset symboliset nimet ovat harvinaisia, sillä omassa 

aineistossani niitä on vain viisi: Do Good Brew Company, Everyman’s Right Brewery, Finlandia Sahti, 

Gratiae Brewing ja Hollolan Hirvi. 

Yritysnimi Do Good Brew Company on mottomainen, sillä yksilöivä nimenosa Do Good kääntyy 

suomeksi jotakuinkin ’tee hyvää’. Tämän voi tulkita yleisenä elämänohjeena, mutta se kertonee myös 

panimon tuotteiden ominaisuuksista ja kenties myös yrityksen arvoista. 

Everyman’s Right Brewery -nimen yksilöivä nimenosa pohjautuu suomalaiseen erikoisuuteen, 

jokamiehenoikeuksiin, ja tulkitsen nimen myös kommentoivan omalla tavallaan suomalaista 

alkoholibyrokratiaa ja kenties myös yrityksen pyörittämiseen liittyvää byrokratiaa. Oluen panemisen ja 

yrittämisen pitäisi olla eräänlainen jokamiehenoikeus, onhan Suomessa myös elinkeinonvapaus. 

Nimen Finlandia Sahti voisi tulkita olevan myös suorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa, onhan 

kyseessä Suomessa toimiva sahtifirma. Toisaalta sana Finlandia ei ole neutraali – kuten vaikkapa 

Finland – vaan se herättää ylevämpiä mielikuvia esimerkiksi Finlandia-hymnistä ja kansallisesta 

ylpeydestä. Tosin onhan sahtikin kansallinen ylpeys, jolla on Euroopan unionin aidon perinteisen 

tuotteen nimisuoja. 

Yritysnimen Gratiae Brewing yksilöivä nimenosa Gratiae on latinaa, ja se merkitsee armoa, joka on jo 

itsessään käsitteenä abstrakti ja symbolinen. Lisäksi latinalla on nähdäkseni ylevöittävä vaikutus 

yritysnimeen. Sjöblomin mukaan (2007: 120–121) latina on varsin yleinen kieli yritysnimissä, sillä se 

mielletään puolueettomaksi ”eurooppalaiseksi äidinkieleksi”, ja usein latinaan yhdistetään mielikuvia 

muun muassa luotettavuudesta ja arvokkuudesta. Omassa aineistossani latinankielisten nimielementtien 

määrä on vähäinen. 

Itse asiassa Gratiae Brewingin voisi luokitella myös suoran merkityssuhteen yritysnimiin, sillä panimo 

sijaitsee Naantalissa, joka tunnetaan ”armonlaaksona”. Naantaliin perustettiin vuonna 1440 

nunnaluostari Vallis Graciæ, ’armonlaakso’, joka vanhalla ruotsilla on Nadhendaal eli Naantali 

(Paikkala 2007: 283). Tällaista latinan ja historian osaamista voi odottaa varsin harvalta kieliyhteisön 

jäseneltä, joten lienee mielekkäämpää luokitella tämä yritysnimi symboliseksi kuin merkityssuhteeltaan 

suoraksi. 

Hieman vastaavalla tavalla läpinäkymätön on myös Hollolan Hirvi, jonka yksilöivä nimenosa Hirvi 

liittyy kristillisen pyhimyksen Hubertuksen legendaan. Hubertus kohtasi metsästysreissullaan hirven, 
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jolla oli sädekehä ja risti, ja tämä näky sai Hubertuksen kääntymään kristityksi (Rudy 2012: Hubertus39). 

Legendaa on käsitelty Hollolan kirkon oven kuvakertomuksessa sekä Hollolan vaakunassa, mutta 

epäilen, että legenda ei ole tuttu kuin paikallisille, joten nimen luokittelu symboliseksi on nähdäkseni 

perusteltua. 

5.3 Pakattu ja katkaistu merkityssuhde 

Suorassa ja epäsuorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa olevat nimet on muodostettu jo olemassa 

olevien symbolisten yksiköiden, esimerkiksi appellatiivien, proprien tai muiden lekseemien pohjalta. 

Pakattuun ja katkaistuun merkityssuhteeseen perustuvat yritysnimet tai nimenosat eivät puolestaan 

perustu olemassa oleviin symbolisiin yksiköihin, joten ne voivat vaikuttaa läpinäkymättömiltä ja 

merkityksettömiltä. (Sjöblom 2006: 219.) 

Pakattu merkityssuhde perustuu siihen, että nimiin tai nimenosiin on pakattu osia tai aineksia 

konventionaalistuneista sanoista. Usein tällaiset nimet ovat tekosanoja, joita voidaan muodostaa 

esimerkiksi yhdistämällä, johtamalla tai lainaamalla, mutta myös monilla muilla tavoilla. Tyypillistä on 

muun muassa lähtösanojen lyhentäminen tai äänteellinen muuntelu. Sanojen osat herättävät 

jonkinasteisia merkityssuhteita tunnistettaviin kielen sanoihin, joten yhteen tekosanaan voi pakata 

monenlaisia merkityksiä. Varsin yleistä on pakata yritysnimeen esimerkiksi tietoa omistajasta tai 

omistajista (Sjöblom 2006: 223.) Pakattuun merkityssuhteeseen perustuvia aineiston nimistä on 21/178 

eli 12 prosenttia. 

Taustalla yrityksen omistaja tai perustaja 

Pakattuun merkityssuhteeseen perustuvissa yritysnimissä on varsin usein taustalla yrittäjän oma nimi. 

Omassa aineistossani tällaisia yritysnimiä on kuusi: JV Brewing, Panimo Honkavuori, Mani Brewing, 

Pekkale Brewing, Panimoyhtiö TuJu ja Vixen Panimo. 

Selkeä pakatun merkityssuhteen yritysnimi on Panimo Honkavuori. Panimon perustivat Jani Honkanen 

ja Ville Vuorio, joiden sukunimistä yksilöivä nimenosa Honkavuori on muodostettu. 

Pakattu merkityssuhde käy ilmi myös yritysnimessä Panimoyhtiö TuJu, jonka yksilöivään nimenosaan 

TuJu on pakattu panimon perustajien Tuomas Mäkiniemen ja Jukka Monosen etunimien alkukirjaimet. 

Tätä korostaa yksilöivän nimenosan ortografinen erityispiirre: iso kirjain sanan keskellä. 

Nimen Mani Brewing yksilöivä nimenosa saattaa puolestaan perustua Maria Niiraseen, joka on 

yrityksen hallituksen puheenjohtaja. 

 
39 https://referenceworks-brillonline-com.libproxy.helsinki.fi/entries/encyclopedia-of-medieval-

pilgrimage/hubertus-SIM_00264?s.num=0&s.f.s2_parent=s.f.book.encyclopedia-of-medieval-

pilgrimage&s.q=hubertus 
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Luultavasti myös yritysnimi Pekkale Brewing on muodostettu pakattua merkityssuhdetta hyödyntäen. 

En löytänyt vihjeitä nimen alkuperästä, mutta yksilöivästä nimenosasta Pekkale on tunnistettavissa 

henkilönnimi Pekka, joka voisi liittyä esimerkiksi perustajan nimeen, sekä oluttyyppiä kuvaava ilmaus 

ale, joka antaa vihjeitä panimon tuotteista. 

Tulkinnanvaraiseksi jää myös yritysnimi Vixen Panimo. Yksilöivä nimenosa Vixen tarkoittaa 

englanniksi naaraskettua tai viekasta naista, ja tätä merkitystulkintaa tukisi myös panimon etiketti, johon 

on aseteltu viljoja siten, että niiden voi tulkita kuvaavan naishenkilön siluettia takaapäin. Toisaalta 

panimon perustajan etunimi on Ville, joten Vixen voi olla myös Vixe-lempinimen genetiivimuoto, jolloin 

kyse olisi pakatusta merkityssuhteesta. 

Yritysnimen JV Brewing yksilöivä nimenosa JV on sinänsä opaakki, sen voisi hyvin tulkita kuuluvan 

myös katkaistun merkityssuhteen nimeksi, mutta epäilen, että kirjainlyhenne JV juontaa panimon 

perustajien etunimiin, jotka ovat Jussi ja Ville. Kirjainlyhenteen merkitys ei kuitenkaan avaudu ilman 

selvittelyä. 

Kirjainlyhenteet 

Pakatun merkityssuhteen pienpanimonimistä neljä on sellaisia kirjainlyhenteitä, jotka eivät tietääkseni 

liity yrityksen perustajien tai omistajien nimiin, joten käsittelen nämä nimet omana kategorianaan: ANT 

BREW, ETKO Brewing, NP Brewers ja YMIS Panimo. 

Yritysnimien ANT BREW ja ETKO Brewing yksilöivät nimenosat ANT ja ETKO voivat toki olla 

sellaisenaankin merkitystä kantavia lekseemisiä yksiköitä, ant on englanniksi muurahainen ja etko 

saattaisi merkitä etkoja, eräänlaisia aloitteluhippoja ennen illanviettoa tai juhlia. 

En kuitenkaan luokittele ANT BREW -nimeä esimerkiksi eläinaiheiseksi metaforanimeksi, sillä panimon 

verkkosivuilla tai tuotteissa ei ole minkäänlaista muurahaisiin viittaavaa kielellistä tai visuaalista 

vihjettä, joten nimi on tulkittava kirjainlyhenteeksi. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja on nimeltään 

Antti, joten kenties ANT on lyhenne tästä nimestä. Yritys on osa lahtelaista olutkollektiivia nimeltä ANT 

FARM, eli kirjainlyhenne ulottuu panimon nimeä kauemmaksi. 

Etkoista puolestaan puhutaan yleisimmin monikkomuodossa, ja tässä yritysnimessä yksilöivä nimenosa 

on yksikkömuoto ETKO, joten nimi on tulkittavissa kirjainlyhenteeksi, jonka merkitys on epäselvä 

mutta ei täysin katkaistu. 

Yritysnimen NP Brewers yksilöivä nimenosa NP lienee kirjainlyhenne sanasta nakupelle. Yrityksen 

logossa esiintyy alaston piirroshahmo, ja panimon motto kuuluu ”Nothing to hide”.40 Nakupelle olisi 

metaforinen nimi, joka alastomuuden ja paljauden kautta herättäisi mielikuvia pelkistetystä ja rehdistä 

tuotteesta. Yksilöivä nimenosa on kuitenkin kirjainlyhenne NP, joten merkitysten verkkoon ei 

 
40 https://npbrewers.com/ 
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keskiverto kielenpuhuja pääse sisään. Nimi on siis tulkittava pakattuun, melkeinpä jopa katkaistuun 

merkityssuhteeseen perustuvaksi. 

 

Kuva 3: NP Brewersin logossa esiintyy "nakupelle". Kuva: NP Brewers. 

Myös yritysnimi YMIS Panimo on ensi silmäyksellä varsin opaakki, sillä yksilöivä nimenosa YMIS ei 

ole leksikaalista merkitystä kantava ilmaus. Kirjainlyhenne YMIS ei avaudu kaikille kielenpuhujille, 

mutta panimon perustajat ovat kertoneet lehtihaastattelussa, että puhuvat Jyväskylän Ylä-

Muuratjärvestä Ymiksenä.41 Panimo toimii Jyväskylässä, ja myös sen oluilla on paikallisia nimiä kuten 

Patajärvi ja Käpykoppi, joten panimon nimi on tulkittava lokaatioon perustuvaksi, mutta merkityssuhde 

ei ole suora vaan pakattu. 

Tekosanat olutviittauksella 

Pienpanimonimissä, joissa on hyödynnetty pakattua merkityssuhdetta, erottuu selkeästi joukko nimiä, 

joissa yritysnimen yksilöivä nimenosa on muodostettu tekosanasta, joka sisältää jonkinasteisen vihjeen 

oluen valmistuksesta: HopRocketeer, Humalove Brewing, Joenbruu Beer Company, Mallaskosken 

Panimo, Mallaskuun Panimo ja Panimoravintola Bruuveri. 

Yritysnimen HopRocketeer alkuosa hop tarkoittaa humaloita. Nimen loppuosa Rocketeer puolestaan 

tarkoittaa rakettilentäjää, tosin se voi perustua myös samannimiseen supersankariin, josta on tehty muun 

muassa The Rocketeer -elokuva42 (1991). Nimi siis yhdistää humalat ja raketit, ja se herättää mielikuvia 

nykyaikaisesta, kenties jopa futuristisesta oluenvalmistuksesta. 

Nimen Humalove Brewing yksilöivästä nimenosasta Humalove voi tunnistaa humaloihin liittyvän 

alkuosan huma(l) sekä englannin kielen rakkautta merkitsevän sanan love. Nimen merkitys on siis 

jotakuinkin ’rakkaudesta humalaan’. 

Panimonimi Joenbruu Beer Company sisältää sanaleikin, sillä yksilöivään nimenosaan Joenbruu on 

pakattu vihje panimon kotipaikkakunnasta Joensuusta ja nimen loppuosa bruu muistuttaa ääneen 

lausuttuna englanniksi oluenpanemista tarkoittavaa brew-sanaa. 

 
41 https://www.korpilahtilehti.fi/etusivunjutut/kolme-naapuria-perustavat-panimon/ 
42 https://www.imdb.com/title/tt0102803/ 
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Saman kaltaisella sanaleikillä pelaa yritysnimi Panimoravintola Bruuveri, jonka yksilöivä nimenosa 

Bruuveri vastaa englannin kielen panimoa tarkoittavaa brewery-sanaa, mutta sen kirjoitusasu on 

”suomalaistettu” niin sanotusti suuhun sopivaksi. 

Sanaleikkiä hyödyntää yritysnimessään myös Mallaskosken Panimo. Panimo sijaitsee kosken kupeessa, 

mutta kyseinen koski ei ole nimeltään Mallaskoski. Yksilöivä nimenosa Mallaskosken kertonee 

panimon sijainnista kosken läheisyydessä, kun taas nimen alkuosa mallas sisältää vihjeen maltaista, joita 

tarvitaan oluenvalmistuksessa. 

Hieman vastaava sanaleikki on nimessä Mallaskuun Panimo, jonka yksilöivän nimenosan Mallaskuun 

alkuosa mallas liittyy maltaisiin, ja kokonaisuudessaan yksilöivä nimenosa tuo mieleen marraskuun. 

Lapuan Sanomien jutun mukaan panimon nimi syntyikin, kun eräs perustajista kuunteli hirvipeijaisissa 

Miljoonasade-yhtyeen Heikki Salon esittävän Marraskuu-kappaletta.43 

Muut tekosanat ja pakattu merkityssuhde 

Aineistossani on viisi yritysnimeä, jotka on muodostettu tekosanojen avulla ja jotka hyödyntävät 

pakattua merkityssuhdetta, mutta ne eivät solahda edellä mainittuihin kategorioihin: Hopea6 Brewery, 

Kosoolan Panimo, Maistila, Stadin Canna Company ja Talerock Brewing. 

Yritysnimen Hopea6 Brewery yksilöivä nimenosa muistuttaa sanaleikkiä, jossa alkuosa Hopea ja 

numeraali 6 muodostavat yhdessä ilmaisun ”hopeakuusi”. Se on todellinen puulaji, mutta oluen kanssa 

sillä ei nähdäkseni ole mitään tekemistä. Yrityksen logossa on kuusipuuta muistuttava kuvio. Nimessä 

lienee kyse pakatusta merkityssuhteesta, mutta merkitys jää varsin opaakiksi. 

 

Kuva 4: Hopea6 Brewery -yrityksen logo. Kuva: Hopea6 Brewery. 

 
43 https://www.lapuansanomat.fi/uutiset/tasta-eteenpain-joka-kuu-on-mallaskuu-6.1.35964.5ce10bf91f 
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Kosoolan Panimo -yritysnimen yksilöivä nimenosa Kosoolan muistuttaa nimeä Kosola, joka voisi olla 

sukunimi tai talon- tai tilannimi. Tästä ei kuitenkaan ole varmuutta, joten olen luokitellut nimen 

pakattuun merkityssuhteeseen perustuvaksi suoran merkityssuhteen sijaan. 

Hieman samankaltainen on nimi Maistila, jonka -lA-suffiksi herättää mielikuvia kaupunginosan nimestä 

tai kenties sukunimestä. Kyseessä on kuitenkin tekosana. Maistila voi herättää mielikuvia paikasta, 

missä voi maistella jotakin. 

Pakattu merkityssuhde tulee esille myös yritysnimessä Stadin Canna Company, jossa yksilöivä 

nimenosa on Canna, tarkentava määriteosa Stadin ja liikeideaa ilmaiseva nimenosa Company. Canna-

ilmaus voi olla lyhenne cannabis-sanasta.44 Tarkentava määriteosa Stadin puolestaan kytkee yrityksen 

toimipaikkaansa. 

Yritysnimi Talerock Brewing hyödyntää pakattua merkityssuhdetta yksilöivässä nimenosassa Talerock. 

Kyseessä on tekosana, joka kertoo yrityksen sijainnista Espoon Satukalliossa (satu on englanniksi tale 

ja kallio rock). Keskiverto kieliyhteisön jäsen ei tätä viittaussuhdetta välttämättä kuitenkaan tiedä, joten 

nimi on pikemminkin pakattuun kuin suoraan merkityssuhteeseen perustuva. 

5.4 Katkaistu merkityssuhde 

Pakatun ja katkaistun merkityssuhteen raja on liukuva. Yleensä katkaistusta merkityssuhteesta on kyse 

silloin, kun nimi tai nimenosa ei herätä minkäänlaisia mielikuvia tarkoitteestaan, vaan nimi saa 

merkityksensä puhtaasti tarkoitteen ominaisuuksien pohjalta, jolloin nimen tehtäväksi jää identifioida 

olio, tässä tapauksessa yritys (Sjöblom 2006: 225.) Tässä aineistossa katkaistuun merkityssuhteeseen 

perustuvia yritysnimiä on ainoastaan yksi: Panimoyhtiö X. 

Panimoyhtiö X on äärimmäinen esimerkki yritysnimen katkaistusta merkityssuhteesta, sillä yksilöivä 

nimenosa koostuu pelkästä X-kirjaimesta. Yksilöivä nimenosa X ei herätä minkäänlaisia mielikuvia, ja 

ilman liikeideaa ilmaisevaa nimenosaa Panimoyhtiö nimi olisi täysin opaakki, eikä sitä luultavasti 

hyväksyttäisi patentti- ja rekisterikeskuksessa yritysnimeksi. Tietenkään X ei ole aivan täysin 

merkityksetön, voihan sen tulkita esimerkiksi roomalaiseksi numeroksi, joka tarkoittaa kymmentä. 

Lisäksi X ilmaisee toisinaan epämääräisyyttä tai tuntemattomuutta (esimerkiksi matemaattisissa 

yhtälöissä), mutta tässä tapauksessa nimi lienee syytä luokitella katkaistuun merkityssuhteeseen 

perustuvaksi. 

Vaikka Panimoyhtiö X on aineistoni ainoa yritysnimi, jonka olen luokitellut katkaistuun 

merkityssuhteeseen perustuvaksi, rajanveto pakatun ja katkaistun merkityssuhteen välillä ei ole aina 

selkeää ja yksinkertaista. Katkaistun merkityssuhteen nimiksi voisi yksilöivien nimenosien puolesta 

luokitella myös esimerkiksi nimet JV Brewing, YMIS Panimo, NP Brewers ja Ö Brewing. Toisaalta 

 
44 https://www.suomenpienpanimot.fi/stadin-canna-company 
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näiden nimien nimenantoperusteista voi löytää vihjeitä, joiden ansiosta olen luokitellut nimet toisiin 

kategorioihin katkaistun merkityssuhteen sijaan. 
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6. Pienpanimonimien funktiot 

Nimien olennainen tehtävä on yksilöidä olio muiden joukosta. Nimillä, myös yritysnimillä, on samalla 

myös interpersonaalisia funktioita, jotka tulevat esille sosiaalisissa konteksteissa, siis silloin, kun 

kielenpuhujat nimiä käyttävät. 

Paula Sjöblom jaottelee yritysnimien funktiot viiteen luokkaan. Yritysnimet voivat toimia 

informatiivisessa, houkuttelevassa, käytännöllisessä, integroivassa ja individualisoivassa funktiossa. 

Kaikki yritysnimet eivät välttämättä toimi kaikissa näissä funktioissa, mutta toisaalta sama nimi voi 

toimia useammassa funktiossa samanaikaisesti, ja Sjöblomin arvioin mukaan yritysnimi voi olla sitä 

käyttökelpoisempi, mitä useammassa funktiossa se samanaikaisesti toimii. (Sjöblom 2006: 231.) 

Esittelen Sjöblomin funktiot pääpiirteittäin ja pohdin esimerkkien avulla, kuinka oman aineistoni 

pienpanimoyritysnimet toimivat niissä. 

6.1 Informatiivinen funktio 

Yritysnimen informatiivinen funktio toteutuu, jos nimi paljastaa oleellisia yritykseen liittyviä tosiasioita. 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi yrittäjän nimi tai muu yrittäjään liittyvä tieto, yrityksen sijainti, 

yrityksen toimiala tai yrityksen koko ja yritykseen liittyvät omistussuhteet, kuten tiettyyn ketjuun 

kuuluminen. Suoraan merkityssuhteeseen kuuluvat yritysnimet toimivat aina informatiivisessa 

funktiossa, ja myös liikeideaa ilmaisevat nimenosat kertovat usein tosiasioita yrityksen harjoittamasta 

toimialasta. (Sjöblom 2006: 232.) 

Suomalaisessa pienpanimonimistössä yritysnimien informatiivinen funktio toteutuu erityisesti 

liikeideaa ilmaisevan nimenosan kautta. Aineiston pienpanimonimistä 153/178 (86 %) sisältää 

liikeideaa ilmaisevan nimenosan, joka kertoo, millaista liiketoimintaa yritys harjoittaa. Liikeideaa 

ilmaisevat nimenosat kertovat yrityksen perusliiketoiminnasta yleisellä tasolla (Hailuodon Panimo, 

Open Water Brewery, Keppo Bryggeri, 1000 Lakes Distillery) tai kuvaavat yrityksen toimintaa 

yksityiskohtaisemmin esimerkiksi paljastamalla jotain liiketoimintatiloista tai yrityksen valmistamista 

tuotteista (Panimoravintola Koulu, Lammin Sahti, Narvan Kyläpanimo, Hallonmäen Siideripanimo, 

Kallio Artisan Brewery, Kurkiniemen maatilapanimo, Forssa Pilsner Fabrik, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas). Toisinaan liikeideaa ilmaisevat nimenosat paljastavat jotain myös yrityksen 

tavasta toimia, kuten esimerkeissä Moose on the Loose Brewing Company, Panimoyhtiö Hiisi, 

Panimoyhtiö X ja Mad Hopper Brewing Co. 

Informatiivisessa funktiossa toimivat myös sellaiset yritysnimet, joissa kerrotaan, millä alueella yritys 

toimii tai mille alueelle se haluaa ”ankkuroitua”. Tällaisia paikannimen sisältäviä pienpanimonimiä on 

aineistossani 77/178 (43 %), ja tähän lukuun on laskettu mukaan paikannimet sekä yksilöivänä 

nimenosana että tarkentavana määriteosana. Toimialueesta kertovat esimerkiksi nimet Eiran Juomat, 

Iso-Kallan Panimo, Someron Panimo, Mathildedalin Kyläpanimo ja Lapin Panimo. 
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Muutamassa tapauksessa pienpanimonimi saattaa kertoa myös yrityksen omistajasta tai perustajasta, 

mutta tällaiset nimet ovat aineistossa harvinaisia, sillä niitä on vain viisi: Paula Achrénin Puutarha 

sisältää sekä etunimen että sukunimen, mutta yleisempi malli on käyttää pelkästään omistajan tai 

perustajan sukunimeä (Bornemanns, Linden Brewery, Panimoyhtiö Puhakka & Nurminen ja 

Pihamaan Panimo). Yrittäjien nimistä johdettuja yksilöiviä nimenosia on myös pakatun 

merkityssuhteen nimissä, mutta niitä ei voi pitää kovin informatiivisina, sillä yhteys ei välttämättä 

avaudu ilman lisäselvittelyä. 

Lisäksi informatiivisessa funktiossa toimivat nimet voivat kertoa yrityksen kuuluvan tiettyyn ketjuun 

kuten nimissä Espoon Oma Panimo ja Hyvinkään Oma Panimo. 

6.2 Houkutteleva funktio 

Houkuttelevuus on yritysnimelle tärkeä funktio, sillä se herättää myönteisiä mielikuvia yrityksestä 

mahdollisen asiakkaan mielessä. Houkuttelevassa funktiossa toimivat yritysnimet voivat olla 

esimerkiksi humoristisia, ne voivat herättää mielikuvia ammattimaisuudesta tai laadukkaista tuotteista, 

nimet voivat saada aikaan uteliaisuutta tai jopa viihdyttää mahdollisia asiakkaita. Houkuttelevassa 

funktiossa toimivat yritysnimet voivat pyrkiä myös rajaamaan asiakaskuntaa. Taustalla on tietenkin 

liiketoiminta: houkutteleva yritysnimi voi vauhdittaa kaupankäyntiä. Kuten Sjöblom toteaa, 

yritysnimien houkuttelevuutta on vaikea arvioida objektiivisesti, sillä nimien herättämät mielikuvat ovat 

aina enemmän tai vähemmän subjektiivisia. (Sjöblom 2006: 234–235.) 

Yritysnimi voi olla houkutteleva esimerkiksi silloin, kun se vihjaa yrityksen valmistamien tuotteiden 

laadukkuudesta, kuten esimerkeissä Do Good Brew Company (’tee hyvää’), Humalove Brewing 

(’rakkaudesta humalaan’), Kallio Artisan Brewery, Maku Brewing, Mallassepät ja Level Eleven 

Brewery (’kun kymmenen asteikko ei riitä’). Mattssonin Panimo puolestaan vihjaa laadusta käyttämällä 

nimessään kuuluisan olutvaikuttajan Henrik Mattssonin sukunimeä. 

Yritysnimi voi toimia houkuttelevassa funktiossa myös huumorin keinoin. Usein tällaisiin nimiin liittyy 

erilaisia sanaleikkejä, joiden merkitys ei välttämättä välittömästi avaudu: Donut Island Brewing 

(’Munkkisaari’), Hopping Brewsters Beer Company (’hypähtelevät tai humaloivat panijat’), 

HopRocketeer (’humalainen rakettilentäjä’), Ice Beaver (’jäämajava’), Kolmen puupään panimo, 

Moose On The Loose Brewing Company (’vauhko hirvi’) ja Rocking Bear Brewers (’rokkaava karhu’). 

Joskus houkutteleva funktio toteutuu yllättävää kautta, eikä nimi herätäkään ensisijaisesti myönteisiä 

mielikuvia, kuten nimissä Gallows Bird (’hirttotuomion ansaitseva’), Panimo Narri ja Tired Uncle 

Brewing Co. (’väsynyt setä’). Tällaisten nimien avulla yritys voi pyrkiä rajaamaan asiakaskuntaansa 

vaikkapa sellaisiin asiakkaisiin, jotka ovat mustan huumorin ystäviä (Sjöblom 2006: 235). Suomalaiset 

pienpanimot hyödyntävät yllättävän vähän mustaa huumoria yritysnimissään, mutta kenties se kukkii 

enemmän tuotenimien puolella. 
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Usein houkuttelevat yritysnimet herättävät tunteita. Edellä käsittelin huumoria hyödyntäviä 

pienpanimonimiä, joihin sisältyy vitsikkääksi oletettu merkitys. Jotkut yritysnimet toimivat 

houkuttelevassa funktiossa hyödyntämällä mystisyyttä tai arvoituksellisuutta. Tällaiset nimet herättävät 

uteliaisuutta. Tällaisissakin yritysnimissä tyypillistä on, että kielenpuhuja jää makustelemaan nimen 

merkitystä. Nimessä on jotain tutulta kalskahtavaa tai erikoista, joka herättää uteliaisuuden: Beer 

Hunter’s (’oluenmetsästäjät’), CoolHead Brew (’pää kylmänä’), Everyman’s Right Brewery 

(’jokamiehenoikeus’), Finnbiru, High Time Brewing (’korkea aika’), Hollolan Hirvi, Kolme Pukkia 

Panimo, Mallaskuun Panimo, Nude Cider (’nakusiideri’), Oy Panimolaboratorio-

Bryggerilaboratorium AB, Rock Paper Scissors Indie Brewing Co (’kivi, paperi, sakset’), Sahtikrouvi, 

The Flying Dutchman Nomad Brewing Company (’lentävä hollantilainen’) ja Top Fuel Beer Company 

(’nitrometaani’). 

Nimi voi herättää huomion myös hyödyntämällä numeroa, kuten tekevät 1000 Lakes Distillery ja 

Hopea6 Brewery. Numeroita hyödyntävät nimet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia suomalaisessa 

pienpanimonimistössä, kuten ne olivat myös Sjöblomin tutkimuksessa (Sjöblom 2006: 185). 

6.3 Käytännöllinen funktio 

Käytännöllinen funktio korostaa yritysnimen välinearvoa: nimi on helppo kirjoittaa, ääntää ja taivuttaa. 

Käytännöllisessä funktiossa korostuu myös nimen visuaalisuus, eli se muuntuu helposti vaikkapa 

logoksi. Myös kirjainlyhenteet ovat merkki käytännöllisestä funktiosta, sillä napakka kirjainlyhenne 

erottuu helposti, etenkin isolla kirjoitettuna, ja jotkin kirjainlyhennenimet jäävät mieleen paremmin kuin 

pitkät nimet. Käytännöllisessä funktiossa toimivat yritysnimet löytyvät helposti myös aakkostetuista 

luetteloista, kuten puhelinluetteloista, joko samasta kohtaa muiden alan yritysten kanssa tai luettelon 

alkupäästä (Sjöblom 2006: 236–237.) 

Käytännöllinen funktio toteutuu esimerkiksi suomenkielisistä aineksista koostuvissa 

pienpanimonimissä, jotka sisältävät paikannimen ja liikeideaa ilmaisevan nimenosan (Kotkan panimo, 

Lapin Panimo), sillä tämänkaltaiset nimet ovat selkeitä ja ne on helppo kirjoittaa ja lausua – oletettavasti 

myös muistaa. 

Käytännöllisinä voinee pitää myös kirjainlyhenteestä koostuvia pienpanimonimiä, kuten ETKO 

Brewing, JV Brewing ja NP Brewers, sillä tiivis ja lyhyt yksilöivä nimenosa on käytännöllinen 

esimerkiksi logossa, oheistuotteissa tai vaikkapa baaritiskillä lausuttuna. 

Visuaaliselta kantilta käytännöllisessä funktiossa toimiviksi voisi mieltää myös nimet Panimoyhtiö X ja 

Ö Brewing, joiden yksilöivä nimenosa koostuu yhdestä grafeemista, joka on helppo tyylitellä logoksi. 

Kyseiset panimonimet ovat hyvin napakoita, joten ne luultavasti jäävät mieleen, mutta nimien 

taivuttaminen voi olla kimurantimpaa. 
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Suomalaisissa pienpanimonimissä ei näytä erityisemmin korostuvan into nimetä yrityksiä niin, että ne 

sijoittuisivat aakkostettujen hakemistojen alkupäähän. <a>-alkuisia pienpanimonimiä on vain neljä, 

<b>-alkuisia viisi, <c>-alkuisia yksi ja <d>-alkuisia kaksi. Yleisimmin suomalaiset pienpanimonimet 

ovat <k>-alkuisia, joita on 24, tai <p>-alkuisia, joita on 22. <k>-alkuisten nimien suosiota selittänee 

osaltaan se, että <k> on suomen kielessä yleisin sananalkuinen konsonantti (Häkkinen 1978: 63). <p>-

alkuisten pienpanimonimien suosion taustalla on nimeämistapa, jossa liikeideaa ilmaiseva nimenosa 

esiintyy ennen yksilöivää nimenosaa, sillä 22:sta <p>-alkuisesta pienpanimonimestä 12 noudattaa tätä 

tapaa (esimerkiksi Panimo OlutMylly Forssa, Panimoravintola Plevna ja Panimoyhtiö Puhakka & 

Nurminen). Kyseisten nimien voidaan katsoa täyttävän käytännöllisen funktion, sillä kun liikeideaa 

ilmaiseva nimenosa sijoitetaan yritysnimen alkuun, yrityksen nimi löytyy aakkosellisesta hakemistosta 

samasta kohtaa kuin monet kilpailevat yritykset (Sjöblom 2006: 236–237). Samalla tällaiset yritysnimet 

toimivat integroivassa funktiossa, jota käsittelen seuraavassa alaluvussa. 

Itse lisäisin käytännölliseen funktioon vielä yritysnimen hakukoneystävällisyyden, jota voinee verrata 

2020-luvun puhelinluetteloon. Yritysnimi toimii käytännöllisessä funktiossa, jos se on helppo kirjoittaa 

tai lausua internetin hakukoneisiin, ja vielä parempi tietenkin on, että hakukone myös löytää kyseisen 

yrityksen verkkosivut. On kiinnostavaa nähdä, vaikuttaako hakukoneoptimointi tulevaisuuden 

yritysnimiin esimerkiksi niin, että nominatiivimuotoisten nimien (*Panimo Helsinki) suosio alkaisi 

kasvaa genetiivimuotoisten nimien kustannuksella (*Helsingin Panimo). Esimerkkejä genetiivin 

hylänneistä yritysnimistä löytyy jo nyt: Turku Energia, Himos Juhannus ja Tikkurila Festivaali.45 

Hakukoneoptimoinnin lisäksi sosiaalisen median aikakausi vaikuttanee omalta osaltaan yritysnimiin 

erityisesti käytännöllisen funktion näkökulmasta. Ihannetilanteessa yritysnimi solahtaisi sellaisenaan 

käteväksi ja napakaksi käyttäjätunnukseksi tai nimimerkiksi esimerkiksi Instagramiin, Twitteriin ja 

Youtubeen, jotka ovat tärkeitä kanavia sekä markkinoinnin että asiakasviestinnän kannalta. 

6.4 Integroiva funktio 

Integroivassa funktiossa toimivat nimet osoittavat yrityksen yhteyttä esimerkiksi tiettyyn 

maantieteelliseen alueeseen tai kulttuuriin. Tämä voi tulla esille esimerkiksi yritysnimiin sisältyvien 

paikannimien avulla, mutta integroiva funktio voi toteutua myös vaikkapa murteellisuuden tai muiden 

paikallisten kielenpiirteiden avulla. Toisaalta yritysnimi voi olla myös kansainvälisille markkinoille 

suunnattu, jolloin nimessä on hyödynnetty esimerkiksi englannin kieltä, kansainvälistä sanastoa tai 

länsimaista kielistä muokattuja (tutunoloisia) tekosanoja. Sjöblom laskee myös yritysnimien analogian 

osaksi integroivaa funktiota, eli jos tietynlainen nimimalli alkaa yleistyä tietyn toimialan yritysnimissä, 

kyse on integroivasta funktiosta. Taustalla on ajatus, että analogiaa noudattavat nimet liittyvät 

valloillaan olevaan yrityskulttuuriin, joka suosii tietynlaista nimimallia. (Sjöblom 2007: 237–238.) 

 
45 https://www.kielikello.fi/-/nimissa-tarvitaan-genetiivia 
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Suomalaisissa pienpanimonimissä integroiva funktio tulee esille etenkin paikallisuuden kautta. Peräti 

77/178 (43 %) aineiston pienpanimonimeä sisältää paikannimen, joka samalla kytkee nämä yritysnimet 

johonkin maantieteelliseen sijaintiin. Maantieteellinen ulottuvuus voi koskea koko maata (Finlandia 

Sahti), maakuntaa (Lapin Panimo), kaupunkia tai kuntaa (Wasa Craft Beer, Tornion Panimo), 

kaupunginosaa (Viikki Brewing Society) tai jopa kaupunginosaa spesifimpää maantieteellistä aluetta 

(Kurvin Panimo). 

Paikallisuutta voidaan tuoda esille myös hyödyntämällä paikallisia murrepiirteitä yritysnimessä, mutta 

tällaiset nimet ovat pienpanimonimissä harvinaisia. Aineistostani löytyvät kuitenkin pienpanimonimet 

Olu Bryki Raum, Puukkoosaari Pryyveri ja Stadin Panimo, joissa on käytetty paikallisen murteen tai 

slangin piirteitä. 

Sjöblom huomauttaa, että yritysnimien analogia, siis nimien muodostaminen tietyn mallin mukaisesti, 

on niin ikään osa nimen integroivaa funktiota (Sjöblom 2006: 238). Omassa aineistossani tällaisia 

analogioita on ainakin niissä nimissä, jotka on muodostettu paikannimestä ja liikeideaa ilmaisevasta 

nimenosasta (Nokian Panimo, Someron Panimo, Vanhan Porvoon panimo). Nähdäkseni analogisina – 

ja siten integroivassa funktiossa toimivina – voidaan pitää myös niitä nimiä, jotka on laadittu liikeideaa 

ilmaisevasta nimenosasta ja yksilöivästä nimenosasta (Panimo Hoppa, Panimo Kiiski, Panimoyhtiö 

TuJu), joita käsittelen käytännöllistä funktiota koskevassa alaluvussa. Tällaiset toimialalle tyypilliset 

nimeämistavat saavat tietynlaiset yritysnimet vakiintumaan, jolloin uudet alalle tulevat yrittäjät saattavat 

päätyä nimeämään yrityksensä näiden mallien mukaisesti. 

6.5 Individualisoiva funktio 

Individualisoivassa funktiossa toimivat yritysnimet ikään kuin inhimillistävät ja persoonallistavat 

yritystä. Vaikka yritys ei ole inhimillinen olio, niitä voidaan kuitenkin inhimillistää: yritys voi toimia 

esimerkiksi moraalittomasti tai vastuullisesti, syntyä tai kuolla, ottaa kantaa yhteiskunnallisiin 

kysymyksiin tai joutua kohun keskelle. Nimi antaa yritykselle ”identiteetin”, ja individualisoivassa 

funktiossa toimivat yritysnimet voivatkin muistuttaa muodoltaan henkilönnimiä. Tästä kielii sekin, että 

monet yritysnimet ovat alkaneet muuttua opaakeiksi kuten henkilönnimet: ajan kuluessa ja kieliyhteisön 

muuttuessa nimen alkuperäinen merkitys ikään kuin sumenee. Esimerkiksi tästä ilmiöstä käy oivallisesti 

suomalainen elektroniikkayritys Salora, joka toimi vuosina 1928–1993. Moni saattaa muistaa mökiltä 

löytyneen Salora-merkkisen television tai radion, mutta harvempi ehkä muistaa, että Salora-nimi tulee 

sanoista Salo ja radio (Leppänen 2016: 246). Sjöblomin mukaan etenkin pakattuun tai katkaistuun 

merkityssuhteeseen perustuvat ja henkilönnimiä muodoltaan muistuttavat yritysnimet toimivat 

individualisoivassa funktiossa. Sjöblomin aineistossa nämä nimet loppuvat usein a-kirjaimeen ja 

herättävät mielikuvia naisten nimistä. (Sjöblom 2006: 238–242.) 

Individualisoivassa funktiossa toimivat pienpanimonimet eivät ole aineistossani kovinkaan yleisiä. 

Sellaisiksi voisi kuitenkin luokitella nimet Lepola, Maistila ja Pirula, jotka -lA-johtimen ansiosta 
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muistuttavat sukunimiä tai paikannimiä (VISK § 186). Jos nämä pienpanimonimet tulkitsee sukunimen 

kaltaisiksi, individualisoiva funktio toteutuu. 

Individualisoivien pienpanimonimien harvinaisuuden syitä sopii arvailla: kenties yrittäjät kokevat 

personifioivat nimet turhan abstrakteiksi, sillä ne eivät välttämättä kerro yrityksen liiketoiminnasta juuri 

mitään. Liikeideaa ilmaiseva nimenosa on suomalaisessa pienpanimonimistössä todella yleinen, sillä se 

sisältyy peräti 153/178 (86 %) aineiston yritysnimeen. Tästä voisi päätellä, että pienpanimoyrittäjille on 

tärkeämpää tuoda yritysnimessä esille yrityksen toimiala kuin pyrkiä luomaan yrityksestä inhimillisen 

kaltainen olento nimen avulla. 
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7. Paikallisuus suomalaisessa pienpanimonimistössä 

Tässä luvussa tarkastelen paikallisuuden piirteitä suomalaisissa pienpanimonimissä. Paikallisuuden 

kokemus perustuu kokemukseen ja diskurssiin. Tietyt ilmaukset voivat yhdistyä kieliyhteisön 

assosiaatioissa tiettyyn sosio-kulttuuriseen alueeseen. (Johnstone 2010: 413.) 

Paikallisuuden tutkiminen on kiinnostavaa muun muassa lähiruokatrendin vuoksi. Maa- ja 

metsätalousministeriön lähiruokaohjelman mukaan lähiruoka on maailmanlaajuinen trendi, joka tuntuu 

Suomessakin (MMM 2021: 7). Ohjelmassa ”lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruokaa, joka 

edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja jalostettu oman 

alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla alueella” (MMM 2021: 8). 

Maa- ja metsätalousministeriön määritelmän perusteella lähiruoan suosimisen voi nähdä paikallisen 

talouselämän tukemisena. Kaupasta tai ravintolasta ostettu paikallisen pienpanimon olut voi tukea oman 

asuinalueen yrittäjiä, tuottajia ja kauppiaita, mutta samalla se vahvistaa omaa paikallista ruokakulttuuria 

ja sen kautta kenties paikallisidentiteettiäkin. Lähiruokatrendi onkin lisännyt esimerkiksi oluen 

arvostusta (MMM 2021: 28). Lisäksi pienpanimo-oluiden juojat arvostavat niiden kotimaisuutta ja 

paikallisuutta (Tuominen 2018: 60). Myös panimoyrittäjät pitävät tuotteidensa paikallisuutta 

vahvuutena ja myyntivalttina (Makkonen 2014: 48).  

Hypoteesini on, että jos sekä kuluttajat että pienpanimoyrittäjät arvostavat paikallisuutta, sen tuominen 

ilmi olisi kannattavaa myös pienpanimon nimessä. Paikallisuuteen viittaavat elementit kaupallisissa 

nimissä voivat herättää myönteisiä mielikuvia yrityksestä tai sen valmistamista tuotteista. 

Paikallisuuteen viittaaminen voi olla toivottavaa, jos yrityksen valmistamat tuotteet on suunnattu 

pääosin lähialueen asukkaille. (Ainiala 2020: 2). Paikallisuuden tarkastelu on kiinnostavaa senkin takia, 

että vielä 2000-luvun alkupuolella oli havaintoja siitäkin, että paikallisuutta ilmentävät yritysnimet 

olisivat käymässä harvinaisemmiksi (Ainiala & Saarelma-Maunumaa 2006: 105). 

Aineistoni käsittää 178 suomalaista pienpanimonimeä. Panimot toimivat eri puolilla maata aina 

Ahvenanmaalta Lappiin ja Satakunnasta Pohjois-Karjalaan. Mahdollisuuksia paikallisuuden ilmi 

tuomiseen on siis kosolti, ja kaikkiaan 86/178 (48 %) aineiston yrityksistä hyödyntää nimessään 

paikallisuudesta kieliviä elementtejä. 

Sovellan pienpanimonimien paikallisuuden kuvaukseen Fanny Torron maisterintutkielmassaan (2013) 

esittelemää mallia. Torron mallissa yritysnimet voidaan luokitella eksplisiittisesti tai implisiittisesti 

paikallisiin sen mukaan, miten yritysnimi tuo paikallisuutta ilmi. 

Eksplisiittisesti paikallisissa nimissä esiintyy yrityksen toimipaikka, esimerkiksi kaupunki, kunta tai 

maakunta nominatiivimuodossa, taivutettuna tai kirjainlyhenteenä. Torron mallia mukaillen olen 

luokitellut kaupunginosan tai kylän nimen sisältävät yritysnimet implisiittisesti paikallisuutta 

ilmentäviksi, sillä kaupunkien ja kuntien nimien tunteminen lienee osa yleissivistystä, mutta itselle 
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vieraiden kaupunkien tai kuntien kaupunginosien tunnistaminen ei ole itsestäänselvyys. Lisäksi 

implisiittistä paikallisuutta edustavat yritysnimet, joissa on ilmaistu paikallisesti merkittävän henkilön 

nimi, paikallisen rakennuksen tai muun artefaktin nimi tai muu alueellinen nimi. (Torro 2013: 40–42.) 

Seuraavassa alaluvussa 7.1 käsittelen pienpanimonimiä, joissa paikallisuus tulee ilmi eksplisiittisesti, ja 

alaluvun 7.2 aiheena ovat pienpanimonimet, joissa paikallisuus ilmenee implisiittisesti. Alaluvussa 7.3 

kokoan yhteen havaintojani paikallisuuden piirteistä suomalaisissa pienpanimonimissä. 

7.1 Eksplisiittinen paikallisuus pienpanimonimissä 

Paikallisuuden indeksejä sisältävistä pienpanimonimistä 26/86 (30 %) voidaan luokitella eksplisiittisesti 

paikallisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysnimessä on mainittu jokin kunta, kaupunki tai maakunta 

joko nominatiivimuodossa tai genetiivissä. 

Paikannimen keskeinen tehtävä on ilmaista lokaalisuutta, osoittaa ihmisen suhde ympäristöönsä ja 

opastaa toimimaan siellä (Sjöblom 2006: 240). Paikannimen käyttäminen yritysnimessä onkin vahva 

viesti siitä, millä alueella yritys toimii mutta myös siitä, miten yritys pyrkii identifioitumaan. 

Yritysnimien paikallisia elementtejä voi lähestyä myös funktionaalis-semanttisen analyysin avulla, jossa 

lokaatioviitteiset nimet toimivat usein integroivassa funktiossa. Tällaiset nimet osoittavat yrityksen 

yhteyttä tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai kulttuuriin (Sjöblom 2006: 237). 

Olen luokitellut ilmaisua Stadi hyödyntävät yritysnimet niin ikään eksplisiittisesti paikallisiksi, vaikka 

kyseessä ei olekaan virallinen kaupunginnimi, vaan Hesan ohella yleisin Helsingistä käytetty 

epävirallinen paikannimi (Ainiala & Lappalainen 2010: 76). Stadi on tunnettu jotakuinkin koko 

Suomessa sen verran hyvin, että sen lukeminen eksplisiittiseksi on perusteltua.  

Eksplisiittisesti paikallisista yritysnimistä 10 sisältää kaupungin tai kunnan nimen 

nominatiivimuodossa. Näistä nimistä kahdeksassa paikannimi toimii yksilöivänä nimenosana: Bryggeri 

Helsinki, Forssa Pilsner Fabrik, Helsinki Brewing Company, Kimito Brewing, Old Kemi, Olu Bryki 

Raum, Tampere Brewing & Distilling Co ja Wasa Craft Beer. 

Olu Bryki Raum on aineiston harvoja yritysnimiä, joissa on käytetty murteellista kieltä. Paikallismurteen 

käyttö yritysnimessä ilmaisee yrityksen alueellista identiteettiä (Sjöblom 2006: 37). Mukana on myös 

ilmaus Raum, joka tarkoittaa Raumaa, joten panimonimi on eksplisiittisesti paikallinen. Murteiden 

käyttäminen suomalaisten pienpanimoiden yritysnimissä on hyvin harvinaista, sillä Olu Bryki Raum -

nimen lisäksi murteellisiksi voisi kenties lukea ainoastaan Kosoolan Panimon ja Puukkoosaari 

Pryyverin sekä Stadin Panimon ja Stadin Canna Companyn. Murteen käyttö yritysnimissä lienee 

harvinaista muutenkin, sillä esimerkiksi Terhi Ainialan tutkimus suomalaisista grillikioskien ja niiden 

tuotteiden nimistä osoitti, että yksikään tarkastelluista grillikioskeista ei käyttänyt murretta tai slangia 

kioskin nimessä, mutta tuotteissa murteita käytettiin kyllä. (Ainiala 2020: 10) 
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Kahdessa eksplisiittisesti paikallisessa yritysnimessä kaupungin tai kunnan nominatiivimuotoinen nimi 

on yritysnimen selventävänä täydennysosana: Kotka Steam Brewery ja Panimo OlutMylly Forssa. 

Eksplisiittisesti paikallisista yritysnimistä 16 sisältää kaupungin, kunnan tai maakunnan nimen 

genetiivimuodossa. Näistä 12:ssa genetiivimuotoinen kaupungin tai kunnan nimi toimii samalla 

yritysnimen yksilöivänä nimenosana: Jacobstads Craft Brewery, Kotkan panimo, Laitilan 

Wirvoitusjuomatehdas, Lapin Panimo, Loimaan Panimo, Nokian Panimo, Sauvon Panimotupa, 

Someron Panimo, Stadin Panimo, Tornion Panimo, Valkeakosken Panimo ja Vanhan Porvoon 

panimo. 

Vastaavasti neljässä pienpanimonimessä genetiivimuotoinen kaupungin tai kunnan nimi toimii 

yritysnimen tarkentavana määriteosana: Espoon Oma Panimo, Hollolan Hirvi, Hyvinkään Oma 

Panimo ja Stadin Canna Company. 

7.2 Implisiittinen paikallisuus pienpanimonimissä 

Paikallisuuden indeksejä sisältävistä pienpanimonimistä 60/86 (70 %) voidaan luokitella implisiittisesti 

paikallisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritysnimessä on paikallisuuteen viittaavia elementtejä, jotka 

eivät ole kaupungin, kunnan tai maakunnan nimiä. Sen sijaan nimissä on käytetty kaupunginosien, 

kylien, saarten, maankohoumien, vesistöjen, rakennusten, tilojen tai merkkihenkilöiden nimiä. 

Implisiittisiä ovat myös ne yritysnimet, jotka sisältävät teko- tai lyhennesanan, joka on johdettu 

kaupungin tai kunnan nimestä.  

Kaupunginosa tai kylä ilmentää paikallisuutta 

Yleisin tapa viitata implisiittisesti paikallisuuteen on hyödyntää kaupunginosan tai kylän nimeä 

pienpanimonimessä. Tällaisia nimiä on aineistossani 22. Olen luokitellut tähän joukkoon Kurvin 

Panimon, vaikka Kurvi ei olekaan varsinainen kaupunginosa vaan Sörnäisten kaupunginosan osa-alue: 

Alberga Brewing Co., Bock’s Corner Brewery, Brändö Brew, Donut Island Brewing, Eiran Juomat, 

Fiskarsin Panimo, Hailuodon Panimo, Kaleva Brewing Company, Kallio Artisan Brewery, Karvilan 

panimo, Kurvin Panimo, Lammin Sahti, Mathildedalin Kyläpanimo, Metsola Beer Company, Narvan 

Kyläpanimo, Olarin Panimo, Pyynikin Brewing Company, Ruosniemi Brewery, Suomenlinnan 

Panimo, Talerock Brewing, Vallilan Panimo ja Viikki Brewing Society. 

Kaupunginosan nimen sisältävistä panimonimistä 10 on nominatiivimuodossa ja 12 genetiivissä. Kaikki 

kaupunginosan tai kylän nimet toimivat pienpanimonimien yksilöivänä nimenosana, eli tässä joukossa 

yksikään paikannimi ei ole yritysnimen selventävänä täydennysosana. 

Huomionarvoista on sekin, että nimissä Bock’s Corner Brewery ’Pukinkulma’, Donut Island Brewing 

’Munkkisaari’ ja Talerock Brewing ’Satukallio’ kaupunginosan suomenkielinen nimi on käännetty 

vapaasti englanniksi. Nähdäkseni nämä kolme nimeä ovat vielä piirun verran implisiittisempiä 

paikallisuudessaan kuin suomen- tai ruotsinkielisen kaupunginosan sisältävät nimet, sillä vitsin 
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ymmärtäminen vaatii sekä paikannimistön tuntemusta että englannin kielen osaamista. Vastaavaa 

leikittelyä ei esiinny eksplisiittisesti paikallisissa pienpanimonimissä. 

Rakennukset, tiet, tilat ja oppilaitokset ilmentävät paikallisuutta 

Pienpanimonimissä voidaan tuoda implisiittisesti ilmi paikallisuutta myös hyödyntämällä paikallisesti 

tunnettujen rakennusten – esimerkiksi paloaseman tai vankilan –, tilojen, kartanoiden, oppilaitosten tai 

vaikkapa kanavan nimiä. Tällaisia yritysnimiä on aineistossani 20. Näiden nimien paikallisuuden 

arvioiminen vaatinee vielä enemmän paikallistuntemusta kuin vaikkapa kaupunginosan sisältävät nimet. 

Varsin yleistä on hyödyntää pienpanimon nimessä kartanon tai tilan nimeä, kuten tehdään yritysnimissä 

Grönbacka panimo, Haapalan panimo, Hallonmäen Siideripanimo, Härmän Rati, Keppo Bryggeri, 

Lepola, Malmgårdin Panimo ja Pirula. 

Pienpanimo voi ankkuroida itsensä tietylle alueelle myös käyttämällä nimessään paikallisen 

oppilaitoksen nimeä, kuten Keudan Panimo, Perhon Panimo ja Tredu Brewery. 

Kahdessa pienpanimonimessä paikallisuudesta vihjaa tiennimi tai tiennimen määriteosa, kuten 

yritysnimissä Kuninkaantien Panimo ja Puukkoosaari Pryyveri (Puukkoosaarentie). 

Jotkin pienpanimot hyödyntävät nimissään muita paikallisesti tunnettuja rakennuksia tai muita ihmisen 

rakentamia nähtävyyksiä. Tällaisia ovat Ekta Bryggeri (Ekta-museo), Gratiae Brewing (Naantalin 

entinen luostari Vallis Gratiae), Kakola Brewing Company (Kakolan entinen vankila), Kanavan Panimo 

(Vääksyn kanava), Paloaseman Panimo (Nummen entinen paloasema), Panimoravintola Koulu 

(entinen koulurakennus Turussa) ja Panimoravintola Plevna (entinen tehdas Tampereella). 

Luontonimet ilmentävät paikallisuutta 

Toisinaan paikallisuutta pienpanimonimiin tuovat myös luontonimet, jotka ilmentävät paikallisuutta 

implisiittisesti. Tällaisia paikallisia luonnonkohteita nimissään hyödyntäviä pienpanimoita on 

aineistossani 14. 

Luontoaiheisissa pienpanimonimissä isoin yksittäinen alaryhmä ovat paikallisia vesistöjä hyödyntävät 

nimet, joita on kuusi: Honkajoen Panimo, Iso-Kallan Panimo, Kvarken Brewery ’Merenkurkku’, 

Pitkäjärven Panimo, Saimaa Brewing Co ja Spruce River Brewing Company ’Kuusankoski’ (tekosana). 

Viisi pienpanimoa hyödyntää nimissään saaria, ja ne ilmentävät siten implisiittisesti paikallisuutta: 

Heisala Craft Drink Company, Kråkö Bryggeri, Rousal Brygghus ’Rosala’, Sonnisaari Panimo ja Ö 

Brewing (sijaitsee Lohjansaaressa). 

Maankohoumia nimissään hyödyntää kolme pienpanimoa: Nilkko Brewing, Kaskenmäen Panimo ja 

Kolin Panimo. 

Muut implisiittisesti paikalliset elementit 
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Olen tulkinnut neljä pienpanimonimeä implisiittisesti paikallisiksi, mutta nämä panimonimet eivät 

solahda edellä mainittuihin luokitteluihin, joten käsittelen ne tässä erikseen. 

Kaksi pienpanimoa tuo nimessään ilmi implisiittistä paikallisuutta paikallisen merkkihenkilön 

henkilönnimen kautta. Mattssonin panimon yksilöivä nimenosa on perua lahtelaisesta olutvaikuttajasta 

Henrik Mattssonista, joka eli 1838–1922.46 Nimen Olaf Brewing yksilöivä nimenosa Olaf puolestaan 

on peräisin Norjan kuninkaasta Pyhästä Olavista (Oláfr hinn helgi), jonka mukaan Olavinlinna on 

nimetty.47 

Panimo Nälkämaa hyödyntää implisiittistä paikallisuutta laulun kautta, sillä Nälkämaan laulu on 

Kainuun maakuntalaulu. 

Joenbruu Beer Company tuo ilmi implisiittistä paikallisuutta yksilöivänä nimenosana toimivan 

tekosanan Joenbruu avulla. Se muistuttaa Joensuuta, jossa panimo toimii, mutta samalla ilmaisu toimii 

sanaleikkinä, joka yhdistää Joensuu-sanan alun ja ilmaisun bruu, joka ääneen lausuttuna muistuttaa 

englannin kielen panemista tarkoittavaa brew-sanaa. 

7.3 Paikallisuuden piirteet suomalaisessa pienpanimonimistössä 

Paikallisuuden hyödyntäminen on varsin yleistä suomalaisten pienpanimoiden nimissä, sillä aineiston 

yritysnimistä lähes puolet (86/178 eli 48 %) sisältää vihjeitä paikallisuudesta. Näistä 86 yritysnimestä 

26 (30 %) tuo paikallisuutta ilmi eksplisiittisesti ja 60 (70 %) implisiittisesti. 

Implisiittinen paikallisuus on selvästi yleisempää, mikä johtuu siitä, että kaupunginosiin liittyvät nimet 

luokitellaan implisiittisesti paikallisiksi, kun taas kaupunkeihin, kuntiin ja maakuntiin liittyvät nimet 

ovat eksplisiittisesti paikallisia. 

Implisiittisesti paikallisista yritysnimistä isoimman joukon muodostavat pienpanimonimet, jotka 

sisältävät kaupunginosan tai kylän nimen. Niitä on kaikkiaan 22, mikä on lähes yhtä paljon kuin 

eksplisiittisesti paikallisia, kaupungin, kunnan tai maakunnan nimen sisältäviä yritysnimiä on yhteensä. 

Nähdäkseni tämä kertoo siitä, että pienpanimoiden nimissä suositaan tietynlaista ”hyperpaikallisuutta”, 

eli nimessä hyödynnetään mieluusti kaupunginosan tai kylän nimeä. Tätä tukisi sekin, että maakuntaan 

liittyviä pienpanimonimiä on aineistossa vain yksi, Lapin panimo. 

Implisiittisesti paikallisissa pienpanimonimissä hyödynnetään lähes yhtä paljon rakennuksien ja 

vastaavien nimiä (20 nimeä) kuin luontoaiheisia nimiä (14 nimeä). Rakennuksissa suosittuja ovat 

etenkin tilojen ja kartanoiden nimet (esimerkiksi Hallonmäen Siideripanimo ja Lepola), mutta ei ole 

tavatonta, että pienpanimo tuo ilmi paikallisuutta hyödyntämällä esimerkiksi vankilan (Kakola Brewing 

Company) tai oppilaitoksen (Perhon Panimo) nimeä. 

 
46 https://www.hartwall.fi/yritys/mattssonin-panimo-erikoisolutpanimo-lahdessa/ 
47 https://www.olafbrewing.com/tarinamme 
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Luontonimiin perustuvat pienpanimonimet ovat hieman harvinaisempia kuin rakennuksiin liittyvät, ja 

luontonimissä korostuvat paikalliset vesistöt (Iso-Kallan Panimo, Kvarken Brewery), etenkin jos 

ajatellaan myös saariin liittyvien nimien (Heisala Craft Drink Company, Sonnisaari panimo) kuuluvan 

jollain tapaa vesistöaiheisiin nimiin. 
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8. Päätelmät 

Olen tässä tutkielmassa tarkastellut suomalaisten pienpanimoiden yritysnimiä. Kaupalliset nimet ovat 

vielä verrattain uusi alue suomalaisen nimistöntutkimuksen piirissä, joten pienpanimoiden nimiä ei ollut 

aiemmin fennistiikassa tutkittu. Menetelmänä olen käyttänyt funktionaalis-semanttista analyysimallia, 

joka on kehitetty nimenomaan kaupallisten nimien tutkimusta varten. 

Tavoitteenani on ollut esitellä, millaisia pienpanimonimiä Suomessa on käytössä ja löytää niistä 

kyseiselle nimiryhmälle tyypillisiä piirteitä. Olen esitellyt pienpanimonimien rakennetta, nimien 

merkitystä ja nimien herättämiä mielikuvia sekä pienpanimonimien interpersonaalisia funktioita. 

Lisäksi olen pyrkinyt havainnollistamaan, miten pienpanimoiden yritysnimissä on tuotu esille 

paikallisuuteen liittyviä elementtejä. 

Pienpanimonimien rakenteeseen kuuluu luonnollisesti yksilöivä nimenosa, joka on välttämätön 

nimenosa kaikissa yritysnimissä. Jokaisessa aineiston 178 pienpanimonimessä on siis yksilöivä 

nimenosa. Suurin osa yksilöivistä nimenosista on paikannimiä, kaikkiaan 75/178 (42 %). Myös 

leksikaalista merkitystä kantavat ilmaukset ovat varsin yleisiä yksilöivinä nimenosina, sillä niitä on 

aineiston nimistä 68/178 (38 %). Lisäksi yksilöivänä nimenosana voi olla tekosana, kirjainlyhenne, 

henkilönnimi, muu erisnimi tai jopa eläimen nimi. 

Suomalaisille pienpanimonimille tyypillinen ilmiö on käyttää nimessä myös liikeideaa ilmaisevaa 

nimenosaa, sillä se kuuluu 153/178 (86 %) pienpanimonimeen. Tyypillisesti liikeideaa ilmaiseva 

nimenosa viittaa yrityksen liiketoiminnan kehyksiin. Tällaisia nimiä on aineistossa 146 (95 % liikeideaa 

ilmaisevan nimenosan sisältävistä nimistä). Nimissä viitataan liikeidean kehyksiin useimmiten 

ilmaisulla panimo (49 nimeä), brewing (23 nimeä), brewery (21 nimeä), brewing co tai brewing 

company (17 nimeä). Liikeidean sisältöön viittaaminen sen sijaan on harvinaista. Ainoastaan kuusi 

aineiston yritysnimeä viittaa liikeideaa ilmaisevassa nimenosassa liikeidean sisältöön. Kaikki nämä ovat 

juoma-aiheisia substantiiveja: Eiran Juomat, Finlandia Sahti, Kuura Cider, Lammin Sahti, Nude Cider 

ja Wasa Craft Beer. 

Myös selventävä täydennysosa on pienpanimonimissä harvinainen, se kuuluu vain 13 aineiston 

yritysnimeen, mikä vastaa alle seitsemää prosenttia. Selventävä täydennysosa joko korostaa 

panimotuotteiden käsityölaatua (Heisala Craft Drink Company) tai ankkuroi yrityksen tietylle 

maantieteelliselle alueelle (Kotka Steam Brewery). 

Suurin osa, 71 prosenttia, suomalaisista pienpanimonimistä on yksikielisiä. Yksikielisistä yritysnimistä 

62 prosenttia on täysin suomenkielisiä ja 33 prosenttia englanninkielisiä. Täysin ruotsinkielisiä 

pienpanimonimiä aineistossa on viisi prosenttia. Aineiston kaikista pienpanimonimistä 25 prosenttia on 

sekakielisiä, eli niissä on käytetty vähintään kahta tunnistettavaa kieltä. Yleisin kieliyhdistelmä on 

suomi ja englanti, joita on 71 prosenttia sekakielisistä yritysnimistä. Toiseksi yleisin kieliyhdistelmä 
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sekakielisissä pienpanimonimissä on ruotsi ja englanti, ja tällaisten nimien osuus sekakielisistä 

yritysnimistä on 15 prosenttia. Suomea ja ruotsia yhdistävien yritysnimien osuus sekakielisistä 

yritysnimistä on 9 prosenttia. 

Numerot ovat harvinaisia pienpanimoiden nimissä, sillä aineiston panimoista vain kolme käyttää 

nimessään numeroita. Sen sijaan suomen kielelle vieraita grafeemeja esiintyy lähes puolessa aineiston 

nimistä. Yleisin on <w>, mikä johtuu erityisesti liikeideaa ilmaisevissa nimenosissa käytetyistä brew-

sanan johdoksista. 

Pienpanimonimet noudattavat varsin uskollisesti yleiskielen normeja. Norminvastaisuuksista tyypillisin 

on käyttää isoa alkukirjainta nimen keskellä olevissa sanoissa, kun kyseessä on useammasta sanasta 

koostuva yritysnimi. Tällaisia on aineiston nimistä 29 prosenttia. Muut norminvastaisuudet, kuten iso 

kirjain sanan keskellä, yhdysmerkin puuttuminen tai yhdyssanan osien kirjoittaminen erikseen, ovat niin 

harvinaisia, että niitä voi pitää yksittäistapauksina. 

Pienpanimonimien merkitysten analyysi paljasti, että 48 prosenttia pienpanimonimistä on suorassa 

merkityssuhteessa tarkoitteeseensa. Tällaiset nimet ovat informatiivisia ja kuvailevat yritykseen liittyviä 

tosiasioita. Suoran merkityssuhteen nimistä peräti 85 prosenttia sisältää paikannimen (Lapin Panimo, 

Ruosniemi Brewery, Hailuodon Panimo), eli jos pienpanimonimen merkityssuhde on suora, on erittäin 

todennäköistä, että yksilöivä nimenosa kertoo, millä alueella panimo toimii. Suoran merkityssuhteen 

nimi voi kertoa myös yrittäjän nimen (Paula Achrénin Puutarha), mutta tällaiset nimet ovat aineistossa 

harvinaisia. 

Aineiston nimistä 39 prosenttia on epäsuorassa merkityssuhteessa tarkoitteeseensa, jolloin nimet ovat 

metaforisia, metonyymisia tai symbolisia. Epäsuoran merkityssuhteen nimistä peräti 77 prosenttia 

voidaan tulkita metaforisiksi. Metaforissa yritystä voidaan verrata esimerkiksi ihmiseen (Mallas Paroni, 

Kolmen puupään panimo, Olutkulkurit), eläimeen (Husky Brewing, Ice Beaver, Teerenpeli), 

luonnonilmiöön (Kuura Cider, Aalto Panimo, Salama Brewing Co), lokaatioon (Kellaripanimo, 

Panimo OlutMylly Forssa, Varastopanimo), harrastuksiin, peleihin ja leikkeihin (Rock Paper Scissors 

Indie Brewing Co, Ruori Beer Co, Top Fuel Beer Company) tai olotilaan (CoolHead Brew, High Time 

Brewing, Nude Cider). 

Metaforisten lisäksi epäsuoran merkityssuhteen nimiin kuuluu jonkin verran metonyymisia nimiä (8-Bit 

Brewing, Waahto Brewery, Maku Brewing). Niitä on kuitenkin vain 16 prosenttia epäsuoran 

merkityssuhteen nimistä, eli ne ovat selvästi harvinaisempia kuin metaforiset nimet.  

Vielä tätäkin harvinaisempia ovat symboliset nimet (Do Good Brew Company, Everyman’s Right 

Brewery, Finlandia Sahti), joita on vain 7 prosenttia epäsuoran merkityssuhteen nimistä. 

Pienpanimonimen merkityssuhde voi olla myös pakattu, jolloin merkityssuhde perustuu siihen, että 

nimiin tai nimenosiin on pakattu osia tai aineksia konventionaalistuneista sanoista. Usein tällaiset nimet 
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ovat tekosanoja (Humalove Brewing, Mallaskuun Panimo, Maistila) tai kirjainlyhenteitä (JV Brewing, 

NP Brewers, ANT BREW). Aineiston nimistä 12 prosenttia on merkityssuhteeltaan pakattuja. 

Katkaistuun merkityssuhteeseen perustuvat nimet eivät herätä minkäänlaisia mielikuvia tarkoitteestaan, 

eli niiden ainoaksi tehtäväksi jää identifioida yritys. Tällaiset nimet ovat suomalaisten 

pienpanimoyritysten keskuudessa erittäin harvinaisia, sillä on luokitellut tähän joukkoon ainoastaan 

Panimoyhtiö X -nimen, ja tässäkin nimessä katkaistuun merkityssuhteeseen perustuu ainoastaan 

yksilöivä nimenosa X. 

Kaikkiaan nimien merkitysanalyysista voi vetää sen johtopäätöksen, että suomalaiset pienpanimot 

suosivat nimiä, jotka ovat suorassa merkityssuhteessa yritykseen, ja useimmiten tämä suora 

merkityssuhde ilmaisee sen maantieteellisen alueen, jossa panimo toimii. Jos pienpanimo on valinnut 

epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvan nimen, se on todennäköisesti metaforinen. 

Pienpanimonimillä on muodon ja merkityksen lisäksi myös interpersonaalinen funktio, joka voi olla 

informatiivinen, houkutteleva, käytännöllinen, integroiva tai individualisoiva. Sama nimi voi toimia 

useammassakin funktiossa yhtä aikaa. 

Tyypillisesti informatiivisessa funktiossa toimivat pienpanimonimet kertovat liikeideaa ilmaisevan 

nimenosan avulla, mitä yritys tekee (Hallonmäen Siideripanimo, Keppo Bryggeri, 1000 Lakes 

Distillery) tai yksilöivän nimenosan avulla, millä maantieteellisellä alueella yritys toimii (Eiran Juomat, 

Someron Panimo, Mathildedalin Kyläpanimo). Informatiivinen nimi voi antaa myös tietoa yrityksen 

omistajasta, kuten nimessä Linden Brewery. 

Houkuttelevassa funktiossa toimivat pienpanimonimet voivat esimerkiksi korostaa tuotteiden 

laadukkuutta (Level Eleven Brewery, Maku Brewing, Do Good Brew Company) tai hyödyntää 

huumoria (Donut Island Brewing, Kolmen puupään panimo, Tired Uncle Brewing Co). 

Käytännöllisen funktion nimissä korostuu niiden välinearvo, nimet on helppo lausua, kirjoittaa, muistaa 

ja taivuttaa (Kotkan Panimo, Lapin Panimo). Toisaalta käytännöllisen funktion täyttävät myös napakat 

nimet, jotka on helppo visualisoida esimerkiksi logoksi (Ö Brewing, Panimoyhtiö X). Tämän typpisten 

nimien käytännöllisyys ulottuu myös sosiaaliseen mediaan, jossa ne muuttuvat näppärästi 

käyttäjätunnuksiksi. Nykyään kenties tärkein käytännöllisen funktion ominaisuus on yritysnimen 

hakukoneystävällisyys, eli yritysnimen pitäisi olla sellainen, että se löytyy helposti internetin 

hakukoneista. Tämä voi johtaa genetiivisijaisten nimien väistymiseen nominatiivimuotoisten tilalta. 

Integroiva funktio toteutuu suomalaisessa pienpanimonimistössä ennen kaikkea paikallisuuden kautta, 

sillä peräti 43 prosenttia aineiston yritysnimistä sisältää paikannimen ja kytkee siten yrityksen tiettyyn 

maantieteelliseen alueeseen. Integroiva funktio sisältää myös nimien analogisuuden, ja tällaisia 

nimeämisanalogioita toteuttavat aineiston perusteella etenkin sellaiset pienpanimonimet, jotka on 

muodostettu paikannimestä ja liikeideaa ilmaisevasta nimenosasta (Suomenlinnan Panimo). 
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Individualisoivan funktion tarkoitus on ikään kuin inhimillistää yritys. Tämä funktio on suomalaisessa 

pienpanimonimistössä harvinainen, mutta siihen voisi solahtaa kolme -lA-johdinta hyödyntävää nimeä, 

jotka johtimen ansiosta muistuttavat hieman sukunimiä: Lepola, Maistila ja Pirula. 

Halusin selvittää, miten suomalaisissa pienpanimonimissä tuodaan ilmi paikallisuutta. Aineiston nimistä 

48 prosenttia hyödyntää paikallisuudesta vihjaavia elementtejä. Näistä 30 prosenttia on eksplisiittisesti 

paikallisia, eli yritysnimi sisältää kunnan, kaupungin tai maakunnan nimen nominatiivissa tai 

genetiivissä (Helsinki Brewing Company, Old Kemi, Lapin Panimo). 

Selvästi tyypillisempää on tuoda yritysnimessä ilmi paikallisuuden piirteitä implisiittisesti, tällaisia on 

70 prosenttia paikallisuuteen liittyvistä nimistä. Implisiittisesti paikallisuutta ilmi tuovissa yritysnimissä 

on käytetty kaupunginosien (Olarin Panimo), kylien (Mathildedalin Kyläpanimo), saarten (Sonnisaari 

Panimo), maankohoumien (Kolin Panimo), vesistöjen (Kvarken Brewery), rakennusten (Kakola 

Brewing Company), tilojen (Grönbacka panimo) tai merkkihenkilöiden nimiä (Mattssonin panimo). 

Myös ne yritysnimet ovat implisiittisesti paikallisia, jotka sisältävät teko- tai lyhennesanan, joka on 

johdettu kaupungin tai kunnan nimestä (Joenbruu Beer Company). Implisiittisesti paikallisista 

yritysnimistä yleisimpiä ovat nimet, joissa on käytetty kaupunginosan tai kylän nimeä, sillä niitä on 37 

prosenttia implisiittisesti paikallisista nimistä. 

Maisterintutkielman tulokset herättävät kutkuttavia aiheita jatkotutkimukselle. Olisi kiinnostavaa 

selvittää, miten pienpanimoiden nimet vertautuvat muiden elintarvikealan pienyritysten nimiin. Aihetta 

voisi lähestyä tarkastelemalla esimerkiksi leipomoiden, ravintoloiden tai juustoloiden nimiä. 

Sosiolingvistisen nimistöntutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tietää, kuinka kielenpuhujat 

pienpanimoiden nimiä käyttävät. Millaisia lempinimiä panimot saavat esimerkiksi juoma-alan 

ammattilaisten tai panimon kotialueella asuvien ihmisten puheessa? 

Aivan olennainen jatkotutkimuksen aihe olisi mielestäni myös hakukoneoptimoinnin suhde yritys- ja 

tuotenimiin. Miten ”googlattavuus” vaikuttaa yksilöivän nimenosan sijamuotoon? Onko genetiivi 

katoamassa? 

Pienpanimoiden yritysnimet joutuvat täyttämään viranomaisten vaatimukset asiallisesta yritysnimestä, 

joten niissä ei voi tuoda esille esimerkiksi humoristisia nyansseja kovin ronskilla kädellä. Tuotenimien 

puolella kenttä on vapaampi. Olen varma, että kotimaisten pienpanimo-oluiden tuotenimien tutkiminen 

antaisi varsin hulvattoman kuvan siitä huumorista, joka alalla kukkii. Tuotenimien tutkiminen 

mahdollistaisi myös sen tarkastelun, millaisia henkilönnimiä tai artistinnimiä olutaiheisiin tuotenimiin 

yhdistetään. Pienpanimoyritysten nimissähän henkilönnimet ovat harvinaisia, mutta samalla varsin 

moni julkisuuden henkilö, artisti tai yhtye on saanut oman nimikko-oluen tai muun juoman. Myös 

individualisoiva funktio tullee selkeämmin esille tuotenimissä yritysnimien sijaan. 
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Tutkielman lopuksi lienee syytä pysähtyä hetkeksi pohtimaan, millainen on hyvä pienpanimonimi. 

Olennaisinta on tietenkin se, että nimi yksilöi yrityksen ja erottaa sen kilpailijoista. Nimen olisi syytä 

herättää jonkinlaisia tunteita kohderyhmässä. Ne voivat liittyä paikallisuuteen ja kotiseutuylpeyteen, 

jolloin yksilöivänä nimenosana on luontevaa käyttää yrityksen toiminta-alueeseen liittyvää 

paikannimeä. Toisaalta epäsuoraan merkityssuhteeseen perustuvat metaforiset ja metonyymiset nimet 

tarjoavat rohkealle yrittäjälle mahdollisuuden persoonallisiin nimiratkaisuihin, sanaleikkeihin tai 

huumoriin, jotka sopisivat hyvin pienpanimolle, sillä oluen juominenhan on hauskaa puuhaa. Eläväinen 

kieli ilahduttaa ja herättää myönteistä huomiota. 

Nimi herättää tunteita vain tullessaan ymmärretyksi, joten yritysnimen kieli kannattaa valita 

kohderyhmän mukaan. Todellinen oman tiensä kulkija voisi käyttää panimonimessä omaa 

paikallismurrettaan, sillä murretta hyödyntäviä pienpanimonimiä on Suomessa äärimmäisen niukasti. 

Hyvään pienpanimonimeen kuuluu liikeideaa ilmaiseva nimenosa, joka kertoo, mitä yritys tekee. 

Pääosin kotimaassa toimivan yrityksen kannattanee käyttää suomenkielistä panimo-ilmausta, mutta jos 

suunnitelmissa on toiminta ulkomailla, kansainväliset vastineet kuten brewery ja bryggeri ovat aivan 

kelpoja nekin. On hyvä muistaa, että liikeideasta voi kertoa myös viittaamalla liikeidean sisältöön eli 

kuvailemalla, mitä tuotteita yritys valmistaa. Tällaiset nimet ovat suomalaisessa pienpanimonimistössä 

hyvin harvinaisia, joten sellaisen avulla olisi helppo erottua kilpailijoista. 

Pienpanimonimissä voisi käyttää rohkeammin selventävää täydennysosaa, jonka kautta asiakkaille voisi 

kertoa yrityksen toiminta-alueesta tai omistussuhteista. Näin yksilöivä nimenosa olisi vapaampi 

kokeilevalle hulluttelulle, joka herättäisi huomiota mahdollisissa asiakkaissa. 

Tosin yritysnimi voi olla toimiva, vaikka se olisi kuivan asiallinen – hullutella sopii sitten tuotenimissä. 
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Liite 1: Aineisto aakkosjärjestyksessä 

1000 Lakes Distillery 

8-Bit Brewing 

Aalto Panimo 

Alahovin Viinitila 

Alberga Brewing Co. 

ANT BREW 

Beer Hunter's 

Bock's Corner Brewery 

Bornemanns 

Bryggeri Helsinki 

Brändö Brew 

CoolHead Brew 

Do Good Brew Company 

Donut Island Brewing 

Eiran Juomat 

Ekta Bryggeri 

Espoon Oma Panimo 

ETKO Brewing 

Everyman's Right Brewery 

Fat Lizard Brewing Co. 

Finlandia Sahti 

Finnbiru 

Fiskarsin Panimo 

Forssa Pilsner Fabrik 

Frank & Ernest Brewery 

Gallows Bird 

Gratiae Brewing 

Grönbacka panimo 

Haapalan panimo 

Hailuodon Panimo 

Hallonmäen Siideripanimo 

Hangaround & Nobody 

Brewing 

Heisala Craft Drink Company 

Helsinki Brewing Company 

High Time Brewing 

Hollolan Hirvi 

Honkajoen Panimo 

Hopea6 Brewery 

Hopping Brewsters Beer 

Company 

HopRocketeer 

Humalove Brewing 

Husky Brewing 

Hyvinkään Oma Panimo 

Härmän Rati 

Ice Beaver 

Iso-Kallan Panimo 

Jacobstads Craft Brewery 

Joenbruu Beer Company 

JV Brewing 

Kahakka Brewery 

Kakola Brewing Company 

Kaleva Brewing Company 

Kallio Artisan Brewery 

Kanavan Panimo 

Karvilan panimo 

Kaskenmäen Panimo 

Kellaripanimo 

Keppo Bryggeri 

Keudan Panimo 

Kimito Brewing 

Kolin Panimo 

Kolme Pukkia Panimo 

Kolmen puupään panimo 

Kosoolan Panimo 

Kotka Steam Brewery 

Kotkan panimo 

Kråkö Bryggeri 

Kuninkaankartanon Panimo 

Kuninkaantien Panimo 

Kurkiniemen maatilapanimo 

Kurvin Panimo 

Kuura Cider 

Kvarken Brewery 

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas 

Lammin Sahti 

Lapin Panimo 

Lepola 

Level Eleven Brewing 

Linden Brewery 

Loimaan Panimo 

Lumi Brewing 

Mad Finn Brewing Co. 

Mad Hopper Brewing Co. 

Maistila 

Maku Brewing 

Mallas Paroni 

Mallaskosken Panimo 

Mallaskuun Panimo 

Mallassepät 

Malmgårdin Panimo 

Maltin Panimo 

Mani Brewing 
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Masis Brewery 

Mathildedalin Kyläpanimo 

Mattssonin panimo 

Metsola Beer Company 

Moose On The Loose Brewing 

Company 

Narvan Kyläpanimo 

Nilkko Brewing 

Nokian Panimo 

Nordic Brewery 

NP Brewers 

Nude Cider 

Nälkämaa 

Olaf Brewing 

Olarin Panimo 

Old Kemi 

Olu Bryki Raum 

Olutkulkurit 

Olutpaja 

Open Water Brewery 

Orava Brewing 

Oy Panimolaboratorio-

Bryggerilaboratorium AB 

Paloaseman Panimo 

Panimo Honkavuori 

Panimo Hoppa 

Panimo Kiiski 

Panimo Narri 

Panimo OlutMylly Forssa 

Panimoinen & Lemmes 

Panimoravintola Bruuveri 

Panimoravintola Koulu 

Panimoravintola Plevna 

Panimoyhtiö Hiisi 

Panimoyhtiö Puhakka & 

Nurminen 

Panimoyhtiö TuJu 

Panimoyhtiö X 

Paula Achrénin Puutarha 

Pekkale Brewing 

Perhon Panimo 

Pihamaan Panimo 

Pirula 

Pitkäjärven Panimo 

Puukkoosaari Pryyveri 

Pyynikin Brewing Company 

Railo Brewing 

Reload Brewing 

Rock Paper Scissors Indie 

Brewing Co. 

Rocking Bear Brewers 

Rousal Brygghus 

Ruori Beer Company 

Ruosniemi Brewery 

Sahtikrouvi 

Saimaa Brewing Co 

Salama Brewing Co. 

Sauvon Panimotupa 

Sideshow Brewery 

Solmu Brewery 

Someron Panimo 

Sonnisaari Panimo 

Soundville Brewing 

Spruce River Brewing 

Company 

St. Barley 

Stadin Canna Company 

Stadin Panimo 

Stallhagen 

Suomenlinnan Panimo 

Swan Craft Brewery 

Takatalo & Tompuri Brewery 

Talerock Brewing 

Tampere Brewing & Distilling 

Co 

Teerenpeli 

The Flying Dutchman Nomad 

Brewing Company 

Tired Uncle Brewing Co. 

Top Fuel Beer Company 

Tornion Panimo 

Tredu Brewery 

United Gypsies Brewery 

Valkeakosken Panimo 

Vallilan Panimo 

Vanhan Porvoon panimo 

Varastopanimo 

Viikki Brewing Society 

Vixen Panimo 

Waahto Brewery 

Wasa Craft Beer 

YMIS Panimo 

Ö Brewing 

 

 


