
TEERENPELI TISLAAMO 20 VUOTTA – 
VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Teerenpeli Yhtiöt on perustettu vuonna 1994 ja se on kasvanut 
kuluneiden vuosien aikana monen eri liiketoiminnan saralla. 
”Ajattelin, että viskitislaamon investointipäätös on yksi hulluimmista liiketoimista, 
mihin voisin ryhtyä – ja sehän riitti kipinäksi aloitukseen.”, muistelee yrittäjä Anssi Pyysing. 
1990- luvun lopulla Pyysing matkusti Skotlantiin oppiakseen tislaamotoimintaa ja silloin sai 
alkunsa yksi Pohjoismaiden vanhimmista viskitislaamoista.

Alkuperäinen Teerenpelin Tislaamo perustettiin Lahden keskustaan ravintola Taivaanrannan 
tiloihin ja ensitislaus tapahtui 23. syyskuuta 2002. Teerenpelin toinen tislaamo rakennettiin 
isompiin tiloihin Lahden Lotilaan vuonna 2015. Mallasviskitislaamossa valmistuu perinteisillä 
kuparisilla pannutislauslaitteilla vuosittain noin 100 000 litraa viskitislettä, maksimikapasitee-
tin ollessa jopa 160 000 litraa vuodessa. 

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on ollut Teerenpeli Tislaamon toiminnan ytimessä jo vuosia. Tislaamo on käyt-
tänyt omaa puupellettivoimalaitosta tuotantoenergian lähteenä vuodesta 2015 lähtien. 
Energialähteenä olevat puupelletit tulevat Versowoodin tehtailta Vierumäeltä, vain kymme-
nien kilometrien päästä tislaamosta. Hiilijalanjälkiraportti osoittaa, että pellettivoimala tuot-
taa 950 Megawattituntia energiaa vuodessa. Puupellettitehtaan vuotuinen ilmastovaikutus 
on 17 484 kg CO2e/vuosi. Tämä on 88,6 % vähemmän, jos energianlähteenä olisi maakaasu ja 
91,1 % vähemmän verrattuna öljyyn. Tislaamon innovatiivinen viskikypsyttämö on tehty 
käytöstä poistetuista merikonteista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

KILPAILUT JA MITALIT VAUHDITTAVAT MYYNTIÄ

Kapasiteetin kasvaessa Teerenpeli on panostanut viskin vientiin ja International Wine & Spirit 
Competition -kilpailun Vuoden Viskituottaja -palkinto 2020 vauhditti myyntiä niin kotimaas-
sa kuin ulkomailla. Samanaikaisesti saadut kilpailuvoitot ja uusien vientimaiden avaukset 
johtivat siihen, että nyt Teerenpelin viskiä myydään jo kolmella mantereella eli Amerikassa, 
Euroopassa ja Aasiassa. Viimeisimmät kultamitalit Teerenpelin viskeille ovat tulleet Ruotsista 
ja Japanista keväällä 2022. 

”Teerenpelin viskit tehdään koko maailman mittakaavassa ainutlaatuisista raaka-aineista: 
Salpausselän harjujen suodattamasta, maailman parhaasta pohjavedestä sekä lähipelloil-
la kasvatetusta ohrasta. Niihin kun lisää kaiken sen kokemuksen, taidon ja intohimon, jota 
Teerenpelillä viskintislaajana on, eihän siitä voi syntyä kuin maailman parasta viskiä.”, Anssi 
Pyysing toteaa.



JUHLAVUODEN VISKISSÄ SAVUA JA SHERRYÄ

PALO on Teerenpeli Tislaamon juhlavuoden vakiovalikoiman uutuus. Pehmeän savuinen tisle 
on kypsynyt tarkkaan valituissa PX- ja Oloroso sherrytynnyreissä Teerenpelin ainutlaatuises-
sa konttikypsytyksessä. Palon tuoksu on hedelmäinen, hennon savuinen ja voimakas. Maku 
nostaa kuivattua hedelmää, turpeisuutta ja häivähdyksen salmiakkia.

Teerenpelin Tislaamon tuotteita on saatavilla Teerenpeli-ravintoloista, Alkosta, Helsinki-
Vantaan lentoasemalta ja Itämeren risteilyaluksilta. Teerenpeli Tislaamon toimintaan ja tuo-
tantotiloihin pääsee tutustumaan Lahdessa tislaamokierroksilla lauantaisin klo 15 tai varaa-
malla yksityiskierroksen sales@teerenpeli.com. 

Teerenpeli Yhtiöt on Lahdessa vuonna 1994 perustettu, innovatiivinen ravintola-, panimo- ja 
tislaamoalan perheyritys, jonka omistavat Anssi ja Marianne Pyysing. Yritys koostuu kym-
menestä ravintolasta ympäri Suomen sekä Teerenpeli Panimo & Tislaamosta. Teerenpeli-ra-
vintoloita on Lahdessa, Helsingissä, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa ja 
Oulussa. Teerenpeli Yhtiöiden liikevaihto on yli 14 miljoonaa euroa ja yritys työllistää yli 100 
henkilöä.

Teerenpeli Tislaamon kuvamateriaali ladattavissa täältä. 
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