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Hartwall tuo Helsingin kesäolympialaisiin kehitetyn klassikkolonkeron 
takaisin 
 
Klassikkomaku Original Long Drink Brandy tekee paluun uudistuneen Helsingin Olympiastadionin 
kunniaksi. Brandy Long Drink on toinen alkuperäisistä lonkeromauista, jotka kehitettiin virkistämään 
vuoden 1952 Helsingin kesäolympialaisten vieraita. 
 
Hartwall tuo siemauksen olympiahistoriaa suomalaisten huulille, sillä vuoden 1952 Helsingin olympialaisia 
varten kehitetty Original Long Drink Brandy palaa takaisin. Brandy Long Drink on toinen vuonna 1952 
olympialaisissa lanseeratuista lonkeroista ja nyt Hartwall tuo sen takaisin uudistuneen Olympiastadionin 
avajaisten kunniaksi. 
 
”Juomassa maistuu brandyn ja Pommacin tasapainoinen makuyhdistelmä. Klassikkomakua on toivottu 
pitkään takaisin ja nyt vastaamme toiveisiin”, iloitsee Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius.  
 
Viimeksi Original Long Drink Brandy oli markkinoilla vuonna 2012, jolloin juomaa 
valmistettiin pieni erikoiserä.  
 
”Suomalaiset hullaantuivat makuyhdistelmään. On upeaa, miten lonkerosta on tullut 
suomalaisille sydämen asia ja sitä kutsutaan jopa kansallisjuomaksi”, Ignatius jatkaa. 
 
Satavuotinen yhteistyö jatkuu 
 
Suomen suurin tapahtuma-areena Helsingin Olympiastadion avaa ovensa yleisölle 
täysin uudistuneena lauantaina 22.8. starttaavilla avajaisviikoilla.  
 
Hartwall on Olympiastadionin pääyhteistyökumppanina toteuttamassa uuden 
aikakauden stadionkokemusta, mutta yhteistyön juuret ulottuvat Helsingin 
kesäolympialaisiakin pidemmälle 1920-luvulle saakka. Tuolloin Pommac-juomalla oli 
oikeus käyttää stadion-tavaramerkkiä ensiluokkaisen tuotteen symbolina jo ennen 
varsinaisen Olympiastadionin rakentamista. 
 
Uudistuneella Olympiastadionilla Hartwall vastaa suurtapahtumien juoma- ja panimotarpeista. Se toimii 
myös stadionin kokous-, VIP- ja hospitality-palveluiden sekä stadionin ravintolan juoma- ja 
panimotuotteiden toimittajana. 
 
”Haluamme brändeillämme olla mukana siellä, missä ihmiset kohtaavat ja syntyy suuria elämyksiä. 
Jatkamme ylpeinä satavuotista yhteistyötä ja toivomme, että uudistetusta stadionista tulee kaikkien 
suomalaisten kohtaamispaikka”, sanoo Hartwallin myyntijohtaja Seppo Salkoharju. 
 
Tutustu uudistuneeseen Olympiastadioniin: stadion.fi  
 
Lisätietoja: 
 
Original Long Drink Brandy: Eeva Ignatius, markkinointipäällikkö, eeva.ignatius@hartwall.fi,  

+358 40 755 0740 

http://www.hartwall.fi/
https://www.stadion.fi/
mailto:eeva.ignatius@hartwall.fi
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Olympiastadion ja Hartwall: Seppo Salkoharju, ravintolakanavan myyntijohtaja, 

seppo.salkoharju@hartwall.fi, +358 400 418 136 

 

Median yhteydenotot: Titta Jaakkola, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. +358 50 592 9245, 
titta.jaakkola@hartwall.fi  
 
 
Hartwall Original Long Drink 

Hartwall Original Long Drink 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 on myös vahvempia ja kevyempiä 
sekoituksia.  http://www.originallongdrink.com 
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