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Lehdistötiedote 19.6.2019 

 

 
Hartwall avaa panimonsa ovet kaikille Lahdessa 
 

Hartwallin panimoa on uudistettu Lahdessa: sinne on avattu kaikille avoin panimomyymälä, ja 
myös Hartwallin vierailukeskus aukeaa syksyllä uudistettuna. Kun tulee Hartwallille kylään, 
pääsee tutustumaan laajaan juomavalikoimaan, sekä näkemään miten virvoitusjuomia tehdään 
ja olutta pannaan.  
 
Hartwallin uusi panimomyymälä on nyt auki Lahdessa ja vierailukeskus aukeaa syksyllä.   
Panimomyymälässä on tarjolla paljon erilaisia Hartwallin juomia, kuten laaja valikoima 
erikoisoluita. Lisäksi kaupasta saa paljon toivottuja oheistuotteita Jaffa-julisteista lonkeroviltteihin 
ja Lahtikoista Hartwall Vichy Original -paitoihin. Paikan päältä saa asiantuntevaa palvelua, kuten 
tietoa oluista ja muita vinkkejä sopivan juoman valintaan. 
 

- Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden tutustua toimintaamme ja 
juomavalikoimaamme. Avaamme ovemme ylpeinä ja toivomme, että mahdollisimman 
moni tulee meille kylään, Hartwallin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Tomi Korte summaa. 

 
Mitä Hartwallilla tehdään? Tule katsomaan syksyllä! 
 
Samassa yhteydessä uuden panimomyymälän kanssa toimii Hartwallin vierailukeskus, jossa pääsee 
syksyn tullen näkemään, mitä Hartwallilla tehdään. Lisäksi kierroksella sukelletaan Hartwallin yli 
180-vuotiseen historiaan.  

http://www.hartwall.fi/
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- Jos on miettinyt, miten Hartwall Jaffaa tehdään tai miten Lahden Erikois -olutta pannaan, 

se selviää tulemalla käymään. Kierroksella oppii toiminnastamme, tuotteistamme ja 
esimerkiksi laadukkaista, paikallisista raaka-aineistamme. Kerromme vierailukeskuksesta 
lisää syksymmällä, Korte vinkkaa. 

 
 
-------- 

Tervetuloa Hartwallin panimomyymälään ja vierailukeskukseen! 

Osoite: Kasaajankatu 13, Lahti.  
Myymälän aukioloajat: panimomyymälä on kesällä auki tiistaista perjantaihin klo 12−18. 
Vierailut: kysy lisää osoitteesta vierailukeskus@hartwall.fi  

Kuvat: https://mediapankki.hartwall.fi/l/XJ_55L6nb-BN 
Seuraa panimomyymälän ja vierailukeskuksen kuulumisia: 
www.facebook.com/tervetuloahartwallille/  
www.instagram.com/tervetuloahartwallille/  
 
Lisätietoja: Tomi Korte, tuotanto- ja toimitusketjujohtaja, Hartwall, puh. 040 558 7179, 
tomi.korte@hartwall.fi 
 
Median yhteydenotot: Elina Lehmusto, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. 040 5696 043, 
elina.lehmusto@hartwall.fi 

HARTWALL 

Meidän tehtävämme on virkistää Suomea. Kun keho ja mieli virkistyvät, seuraa hyviä asioita. Hartwall on myös 
virkistävä työpaikka ja kumppani.   
 
Hartwallilaisia on yhteensä 700 ja välillisesti työllistämme Suomessa 11 000 ihmistä. Moderni tuotantolaitoksemme 
sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. Olemme osa tanskalaista Royal Unibrew -
konsernia.  
 
Tunnetuimmat tuotemerkkimme ovat Hartwall Jaffa, Hartwall Original Long Drink, Hartwall Novelle ja Lapin Kulta. 
Olemme myös Heineken- ja Pepsi -brändien yhteistyökumppani Suomessa. 
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