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Lehdistötiedote 24.10.2018 
 
Nyt se on selvitetty: Helsinki on marraskuussa Euroopan 
harmain pääkaupunki – vuoden harmainta päivää vietetään 
17.11.  
 
Suomi on tunnettu harmaasta säästään. Sääpalvelu Forecan selvityksen 
mukaan kotimaassa on kaikista harmainta marraskuun keskivaiheilla. 
Samalla selvisi, että Suomi menestyy loistavasti kansainvälisessä 
harmausvertailussa: marraskuussa Helsinki on Euroopan pääkaupungeista 
kaikkein harmain. Nyt Hartwall Original Long Drink kääntää Suomen 
harmaan sään ylpeydenaiheeksi ja julistaa marraskuun kolmannen lauantain 
harmauden juhlapäiväksi – vuoden harmaimmaksi päiväksi. 
 
Tuoreesta selvityksestä* selviää, että Suomi menestyy kansainvälisessä harmausvertailussa 
mainiosti. Sääpalvelu Foreca tarkasteli Euroopan eri kaupunkien harmautta parametreinaan 
pilvisten päivien määrä, sademäärä, ilman suhteellinen kosteus ja päivän pituus. Näiden avulla 
Foreca määritteli harmausindeksin eri Euroopan pääkaupungeille, ja yhteenlasketuissa 
pisteissä Helsinki nousee Euroopan harmaimmaksi pääkaupungiksi. 
 

Sijoitus 
Pisteet 
yhteensä Täyspilvisyys Sademäärä 

Suhteellinen  
ilman 
kosteus 

Valoisa aika 
(vähiten) 

1. Helsinki 16 4 3 5 4 

2. Tallinna 11 5 3 1 2 

3. Reykjavik 10 0 5 0 5 

4. Oslo 9 0 5 1 3 

5. Vilna 7 3 0 4 0 

6. Riika 6 3 0 3 0 

7. Tukholma 5 1 0 3 1 

8. Dublin 1 0 1 0 0 
9. Lontoo ja 

Kööpenhamina 0 0 0 0 0 
 
”Tarkastelussamme käytettyjen harmauden parametrien kautta selvisi, että Suomessa on 
kaikista harmainta marraskuun keskivaiheilla”, kertoo Forecan meteorologi Markus 
Mäntykannas.  
 
”Pilvisyys on tärkein harmauteen vaikuttava tekijä. Suomen sijainti Atlantin matalapaineiden 
reitillä tuo meille runsaasti kosteutta ja harmaita päiviä. Erityisesti loppuvuodesta taivas on 
meren läheisyyden vuoksi usein pilvessä. Kun tähän vielä lisätään sademäärät, suhteellinen 
kosteus ja lumen puute, on lopputulos se, että Helsinki on marraskuussa Euroopan harmain 
pääkaupunki”, Mäntykannas jatkaa.  
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Suomessa vuoden harmainta päivää juhlitaan 17.11.  
 
Selvityksessä kävi ilmi, että Suomi on harmaimmillaan marraskuun keskivaiheilla. Sen vuoksi 
Suomen harmaa kansallisjuoma, Hartwall Original Long Drink, julistaa marraskuun kolmannen 
lauantain harmauden juhlapäiväksi – vuoden harmaimmaksi päiväksi. Tänä vuonna juhlaa 
vietetään ensimmäistä kertaa ja juhlapäivän kunniaksi järjestetään useita tapahtumia ympäri 
Suomen.      
 
”Kansan suussa on vakiintunut sanonta ’lonkeronharmaa keli’ ja tämä ilmaisu yhdistää hauskasti 
kaksi Suomelle maailmalla uniikkia asiaa: harmaan sään ja harmaan lonkeron. Vuoden 
harmaimman päivän selvityksellä toivomme saavamme suomalaiset huomaamaan, että harmaus 
voi olla myös ainutlaatuista”, kertoo Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius. 
 
* Forecan selvitys 10/2018: https://blogi.foreca.fi/2018/10/onko-suomi-maailman-harmain-
maa/ 
 
Lisätietoja vuoden harmaimmasta päivästä: http://www.originallongdrink.com/vhp 

Kuvat: http://mediapankki.hartwall.fi/l/5fZPfjDfBNwD 

Filmi: https://youtu.be/_h6fA4XRkIg 

Lisätietoja: Eeva Ignatius, markkinointipäällikkö, Hartwall, puh. 040 755 0740, 
eeva.ignatius@hartwall.fi 

Median yhteydenotot: Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 040 5696 043, 
elina.lehmusto@hartwall.fi 

 
Hartwall Original Long Drink 

Hartwall Original Long Drink on raikas sekoitus kehitettiin alunperin vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin 
helpottamaan ravintolahenkilökunnan työtä janoisille turisteille tarjoilemisessa. Juoma oli aikansa 
innovaatio: valmiiksi pullotettu drinkki, jonka uniikki maku syntyy suomalaisesta ginistä, greipistä ja 
maailman puhtaimmasta vedestä. Juomaa oli tarkoitus valmistaa vain olympialaisten ajan, mutta 
suomalaiset rakastuivat siihen niin, että vaativat sen valmistuksen jatkamista myös kisojen jälkeen. Näin 
Original Long Drink loi Suomeen maailmalla uniikin lonkero-juomakategorian. 
 
Original Long Drink valmistetaan edelleen alkuperäisen vuoden 1952 reseptin mukaan ja tänä päivänä se 
on Alkon myydyin tuote. Original Long Drinkin nykyinen pakkausdesign symboloi Helsingin 
Olympiastadionin juoksuradan raitoja ja muistuttaa meitä siitä, mistä aito lonkero sai alkunsa. 
Alkoholipitoisuus aidossa ginilonkerossa on 5,5 %, mutta myynnissä myös vahvempia ja kevyempiä 
sekoituksia.  http://www.originallongdrink.com 
 
Oy Hartwall Ab 

Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä Suomessa. Valmistamme suomalaisten rakastamia 
juomia arkeen ja juhlaan. 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 
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Unibrew -konsernia. Edistämme vastuullista juomakulttuuria. Toimimme aktiivisesti ympäristön hyväksi 
ja korostamme lähituotantoa. Ilman Hartwallia Suomi olisi kuivempi paikka elää. www.hartwall.fi 


