
 

 

 
Noita Winery is Finland’s first urban winery based in the not-so-urban Fiskars Village. Fiskars is 
a small, creative community of only 600 permanent residents situated in the South of Finland, 
around one hours drive from Helsinki. 
 
Urban wineries are predominantly non-vinyard owning wine producers. The concept has gained 
popularity across the globe in recent years, with new urban wineries opening in London, Paris, 
Amsterdam and Gothenburg...and now in Fiskars! Urban winemaking moves the production of 
wine into cooler climates and urban locations, whilst fostering prosperous relationships with 
grape growers. It also gives the winemakers enormous flexibility, allowing them to harvest 
grapes from multiple growers across France, Austria, Spain, Italy, Germany and many more 
wine-producing territories across Europe. 
 
Noita Winery sources hand-picked organic grapes from within the EU and transports them 
directly from the harvest to our winery in Fiskars. Once the grapes arrive, we give them as much 
respect as the organic growers do. With as low an intervention as possible, we sort, crush, 
macerate and press the grapes and allow them to spontaneously ferment with their own native 
yeasts. We use zero, or as little sulphur as possible and a full list of ingredients, process and 
grape origin is communicated on the bottle. Noita Winery will not fine or filter. 
 
Once we’ve finished with the lees and skins, we pass them to our friends at Fiskars Brewery to 
make some really special beers... and once they’re finished with them, Fiskars’ Ägräs Distillery 
gets to distill them. That means grapes arriving in the village will be used three times! 

 
Our 2018 vintages feature Riesling and Blaufränkisch grapes, both sourced from organic 
vineyards in Burgenland, Austria.  
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Noita Winery on Suomen ensimmäinen urbaani viininvalmistamo, joka sijaitsee 
ei-niin-urbaanissa Fiskarsin Ruukissa. Fiskars on pieni, noin kuudensadan asukkaan luova 
yhteisö, joka sijaitsee läntisellä Uudellamaalla. 
Ruukista löytyy jo ennestään palkittuja alkoholinvalmistajia; panimo, tislaamo sekä siiderimö. 
Urbaanit viininvalmistamot ovat useimmiten ei-viinitilallisia valmistajia. Konsepti on osoittautunut 
onnistuneeksi ympäri maailmaa, Euroopassa esimerkiksi Lontoossa, Pariisissa, Amsterdamissa 
sekä Göteborgissa... Ja nyt myös Fiskarsissa! Tämä konsepti tuo viininvalmistuksen taidon ja 
mahdollisuuden myös viileämpiin ilmastoihin sekä urbaaneihin ympäristöihin, luoden 
hedelmällisiä suhteita suoraan rypäleiden kasvattajiin. Viininvalmistajille tämä tarkoittaa myös 
tuotannon joustavuutta, monimuotoisuutta sekä mahdollisuutta valmistaa viinejä lukuisten eri 
maiden ja alueiden rypäleistä. 
  
Noita Winery valmistaa viininsä EU:ssa kasvatetuista, käsinpoimituista luomurypäleistä. Nämä 
saapuvat suoraan sadonkorjuusta kylmäkuljetuksella Fiskarsiin. Luomuviljelijät käsittelevät 
rypäleitä kunnioituksella, tähän mekin tähtäämme. Lajittelemme, murskaamme, maseroimme ja 
puristamme rypäleet, jonka jälkeen annamme niiden käydä hiljakseen, spontaanisti omia 
hiivojaan hyödyntäen. Käytämme mahdollisimman vähän - tai emme lainkaan - sulfiitteja. 
Pullojemme kyljestä selviää viinimme sisältö kokonaisuudessaan, prosessi sekä rypäleen 
alkuperä. Noita Winery ei käytä kirkasteita eikä suodata! 
Kun rypäleistä on haalittu talteen kaikki tarvittava, kuoret ja sakka käytetään Fiskarsin Panimolla 
uudestaan oluen valmistuksessa. Tämän jälkeen ne siirtyvät Ägräs Distillerylle tislaukseen. 
Rypäleemme käytetään siis kolmeen kertaan! 
  
Vuoden 2018 tuotannossamme olemme käyttäneet Riesling- sekä Blaufränkisch-rypäleitä, 
molemmat luomutilalta Itävallan Burgenlandista. 
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