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Hartwall Vichy tuo Tuntemattoman sotilaan hahmot 
pakkausetiketteihin 

Hartwall Vichy on lokakuussa ensi-iltansa saavan Aku 

Louhimiehen Tuntematon sotilas -elokuvan 

yhteistyökumppani. Kesällä 2017 Hartwall Vichy 0,5 

litran pullojen etikettejä koristavatkin Tuntemattoman 

sotilaan rakastetut päähenkilöt Rokka, Hietanen ja 

Koskela.  

Suomen juhliessa 100-vuotista itsenäisyyttä saa syksyllä 

ensi-iltansa myös Aku Louhimiehen Tuntematon Sotilas -

elokuva. Myös elokuvan yhteistyökumppani Hartwall Vichy 

juhlistaa suomalaisille tärkeän tarinan uudelleen versiointia 

tuomalla elokuvan päähenkilöt kesä-ajan pakkauksiinsa. Mikä 

yhdistää Tuntematonta ja Vichyä, ”Suomen vahvinta vettä”? 

”181-vuotias Hartwall Vichy Original ja Väinö Linnan romaani 

Tuntematon sotilas ovat kumpikin suomalaisten rakastamia 

klassikoita. Haluamme yhteistyöllä muistuttaa suomalaisesta, 

periksiantamattomasta asenteesta ja tukea suomalaisille 

tärkeän tarinan päivittämistä nykypäivään,” Aapeli Helkkula 

Vichyn markkinoinnista kuvailee.  

”Tuntematon sotilas -elokuvaa kuvattiin kaikkiaan 80 päivää, 

kesästä 2016 aina maaliskuulle 2017. Satoi tai paistoi, parhaimmillaan yli 300-

henkinen työryhmämme ylitti upottavia soita, kahlasi metsäpuroissa ja kantoi 

kuvauksissamme käytettyä rekvisiittaa ja kuvauskalustoa mukanaan. Tämä ei 

olisi onnistunut ilman huolellisesti toteutettua juomahuoltoa jonka keskeisessä 

osassa oli Hartwall Vichy Original”, Tuntemattoman tuottaja Mikko Tenhunen 

kertoo elokuvan synnystä.  

”Kuten Tuntemattoman sotilaan hahmot Rokka, Hietanen ja Koskela, myös 

Hartwall Vichy on vahva ja itsevarma, mutta kuitenkin aina pilke silmäkulmassa”, 

Helkkula analysoi.  

Promootioetiketit tulevat kaikkiin puolen litran Hartwall Vichy pakkauksiin. 

Etiketit ovat osa Hartwall Vichy Originalin kampanjaa, jossa kuluttajat voivat 

voittaa lippuja elokuvan ennakkonäytökseen ostamalla kampanja-aikana 1.7.-

31.8.2017 Tuntematon-etiketillä varustetun Vichyn. Ennakkonäytöstilaisuudet 

järjestetään lokakuussa Helsingissä. Lisäksi kilpailussa arvotaan Hartwall Vichy -

collegepaitoja. Kilpailun arvonnat suoritetaan viikottain 9 viikon ajan. 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/7v_zWnGT_SHQ 
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Lisätietoja:  
Aapeli Helkkula, Hartwall, aapeli.helkkula(at)hartwall.fi, puh. 040 768 8302 

www.facebook.com/hartwallvichy 

https://www.instagram.com/hartwallvichyoriginal/ 

Hartwall Vichy Original 

Hartwall Vichy Original on suomalainen klassikko. Hartwall Vichyn juuret ulottuvat vuoteen 1836, jolloin Victor 

Hartwall perusti Helsinkiin ensimmäisen pohjoismaisen kivennäisvesitehtaan. Hartwall Vichy Original on vahvan 
makuinen kivennäisvesi, runsaasti kuplivaa ja sisältää tasapainotetusti kivennäisaineita ja myös suolaa, kuten 

perinteisen vichyn kuuluu. Hartwall Vichy valmistetaan Salpausselän soraharjujen suodattamaan veteen, joka 

nostetaan Hartwallin omasta kaivosta.  

Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Valmistamme suomalaisten rakastamia juomia arkeen ja juhlaan. 

Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä 

tytäryhtiö Hartwa-Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia.  

Hartwallin tunnetuimmat tuotemerkit ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Novelle, Lapin Kulta, Karjala ja Hartwall Original 

Long Drink. Olemme myös Heineken ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa.   

Hartwallin moderni tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. 

Rakastettujen klassikoiden ja innovatiivisten uutuuksien parissa työskentelee 700 hartwallilaista, välillisesti 

työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. 

Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -konsernia.  

Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi ja korostamme lähituotantoa. 

Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi     

http://www.facebook.com/hartwallvichy
https://www.instagram.com/hartwallvichyoriginal/
http://www.hartwall.fi/

