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synopsis

AKU LOUHIMIEHEN Tuntematon sotilas 
on VÄINÖ LINNAN klassikkoromaa-
niin perustuva kuvaus jalkaväkiosaston 
yli kolmivuotiseksi venyvästä sotatiestä 
Suomen jatkosodassa. Elokuva kertoo 
Rokan, Kariluodon, Koskelan, Hietasen 
ja heidän taistelutovereidensa tarinan – 
miten toveruus, huumori ja halu jäädä 
henkiin yhdistävät miehiä matkalla  
sinne ja takaisin. Sota mullistaa niin 
yksittäisen sotilaan kuin kotirintamalle 
jääneidenkin elämän ja jättää jälkensä 
koko kansakuntaan. 



Traileri



Traileri



Ensi-ilta elokuvateattereissa kautta maan 27.1O.2O17.

·  Elokuvan ovat käsikirjoittaneet AKU LOUHIMIES  
ja JARI OLAVI RANTALA. Käsikirjoitus pohjautuu  
VÄINÖ LINNAN Tuntematon sotilas -romaaniin.

·  Pääosissa  
EERO AHO (Rokka),  
JOHANNES HOLOPAINEN (Kariluoto),  
JUSSI VATANEN (Koskela) ja  
AKU HIRVINIEMI (Hietanen).

·  Muissa rooleissa nähdään lukuisia sekä entuudestaan 
tuttuja että suurelle yleisölle uusia nimiä, esimerkiksi 
HANNES SUOMINEN, JUHO MILONOFF, SAMULI 
VAURAMO, MATTI RISTINEN, PAULA VESALA, 
ARTTU KAPULAINEN, JOONAS SAARTAMO, 
ANDREI ALÉN, MARKETTA TIKKANEN ja DIANA 
POZHARSKAYA.

·  Elokuvan ovat tuottaneet AKU LOUHIMIES, MIKKO 
TENHUNEN ja MIIA HAAVISTO / Elokuvaosakeyhtiö 
Suomi 2O17.

·  Elokuvan levittää SF Studios ja sen  
televisio-oikeudet on hankkinut Yleisradio.

·  Kesto: 179 min

· Ikäraja: K16

tuntematon sotilas



Kuvaaja – MIKA ORASMAA F.S.C.
Erikoistehostesuunnittelija – DUNCAN CAPP
Digitaaliset erikoistehosteet – Troll 
Lavastajat – PETRI NEUVONEN ja MIKKO KUIVASTO
Pukusuunnittelija – MARJATTA NISSINEN
Maskeeraussuunnittelija – SALLA YLI -LUOPA
Leikkaaja – BENJAMIN MERCER
Äänisuunnittelija – KIRKA SAINIO
Säveltäjä – LASSE ENERSEN



Tarkemmat tiedot lehdistönäytöksistä toimitetaan 
ilmoittautuneille. Listasta puuttuvilla paikkakunnilla 
lehdistönäytösmahdollisuutta voi tiedustella paikal-
lisista elokuvateattereista.  

PERJANTAI 13.1O.
klo 12.OO – 15.OO Pori ja Tampere

MAANANTAI 16.1O.
klo 1O.OO – 13.OO Helsinki
klo 12.OO – 15.OO Hämeenlinna

TI ISTAI 17.1O.
klo 12.OO – 15.OO Vaasa

KESKIVI IKKO 18.1O.
klo 12.OO – 15.OO Oulu ja Kuopio

TORSTAI 19.1O.
klo 12.OO – 15.OO Turku

MAANANTAI 23.1O.
klo 12.OO – 15.OO Joensuu ja Jyväskylä

KESKIVI IKKO 25.1O.
klo 9.OO – 12.OO Helsinki
klo 12.OO – 15.OO Kouvola ja Lahti

LEHDISTÖNÄYTÖKSET 



TI ISTAI 17.1O.

klo 11.OO – 12.3O Riihimäki
Paikalla Jari Olavi Rantala  
ja Aku Hirviniemi

KESKIVIIKKO 18.1O.

klo 9.3O – 11.OO Vaasa
Paikalla Aku Louhimies, Jussi  
Vatanen ja Johannes Holopainen

TORSTAI 19.1O. 

klo 9.OO – 1O.3O Oulu
Paikalla Eero Aho ja Jussi 
Vatanen

klo 15.OO – 16.3O Kuopio
Paikalla Eero Aho ja Jussi 
Vatanen

PERJANTAI  2O.1O.

klo 11.OO – 12.3O Turku
Aku Louhimies, Eero Aho, 
Aku Hirviniemi,  
Hannes Suominen ja  
Akseli Kouki

MAANANTAI 16.1O.

klo 1O.3O – 12.OO Pori
Paikalla Jari Olavi Rantala  
ja Johannes Holopainen

klo 15.OO – 16.3O Tampere
Paikalla Aku Louhimies, Johannes  
Holopainen ja Marketta Tikkanen

Lehdistötilaisuuksiin ilmoittautuminen ja 
haastattelupyynnöt viimeistään neljä arki-
päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse osoit-
teeseen media@tuntematonsotilas2O17.fi. 
Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään 
mainitsemaan toimittajan edustama media, 
sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero 
ja haastattelutoiveet. Tilaisuuksiin osal-
listuvien toivotaan katsovan elokuvan  
lehdistönäytöksessä ennen tilaisuutta. Tar-
kemmat lisätiedot haastattelutilaisuuksista 
lähetetään ilmoittautuneille viimeistään 
tilaisuutta edeltävänä päivänä. 

T I ISTAI 24.1O.

klo 9.OO – 1O.3O Joensuu
Paikalla Aku Louhimies, Eero Aho,  
Jussi Vatanen ja Aku Hirviniemi

klo 15.OO – 16.3O Jyväskylä
Paikalla Eero Aho, Jussi Vatanen  
ja Aku Hirviniemi

KESKIVI IKKO 25.1O.

klo 12.OO – 14.OO Helsinki
Paikalla Aku Louhimies, Jari Olavi 
Rantala, Eero Aho, Johannes 
Holopainen, Jussi Vatanen, Aku 
Hirviniemi sekä muita elokuvan 
näyttelijöitä. Tilaisuudesta tiedote-
taan tarkemmin lokakuun puoliväliin 
mennessä.

TORSTAI 26.1O.

klo 1O.OO – 11.3O Kouvola
Paikalla Aku Louhimies, Eero Aho  
ja Jussi Vatanen

klo 14.OO – 15.3O Lahti
Paikalla Aku Louhimies  
ja Jussi Vatanen

LEHDISTÖTILAISUUDET

mailto:media@tuntematonsotilas2O17.fi
mailto:media@tuntematonsotilas2017.fi


ENSI - I LTAGAALA KUTSUVIERAILLE
Median edustajilla on mahdollisuus 
katsoa elokuva lehdistönäytöksissä. 
Toimittajat ovat lisäksi tervetulleita 
tekemään juttua sekä kutsuvierasensi-illan 
punaiselta matolta että ensi-iltajuhlista. 
Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon. 
Tarkemmat lisätiedot ilmoittautuneille.

TORSTAINA 12.1O. HELSINKI
·  RED CARPET klo 17.15 - 19.00
·  ENSI-ILTAJUHLAT klo 21 – 23 

L ISÄTIEDOT ELOKUVASTA, 
HAASTATTELUPYYNNÖT,  
LEHDISTÖMATERIAALIN  
KOORDINOINTI JA LEHDISTÖN  
ILMOITTAUTUMISET TILAISUUKSI IN
sähköpostitse osoitteeseen 
media@tuntematonsotilas2O17.fi
 
Elokuvan tekijät ovat haastateltavissa 
lehdistötilaisuuksissa ja kutsuvierasensi-
illan punaisella matolla. Haastattelut ovat 
tarvittaessa ja tapauskohtaisesti järjestet-
tävissä myös erikseen ensi-illan jälkeen 
jouluun 2O17 asti.

info

ONLINE
#tuntematon2O17  
www.tuntematonsotilas2O17.fi 

/tuntematonsotilas2O17 
@tuntematonsotilas2O17 
Aku Louhimies: @akuurban

ELOKUVAOSAKEYHTIÖ  
SUOMI 2O17
info@tuntematonsotilas2O17.fi

LEHDISTÖMATERIAALI
www.filmikamari.fi/pressit
tunnus: press
salasana: noutaja
elokuvat: Tuntematon sotilas

LEHDISTÖTIEDOTUS
media@tuntematonsotilas2O17.fi 
Sanna-Maria Rantanen
HYRP Agency co.  
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2O17 
sanna.rantanen@tuntematonsotilas2O17.fi 
O5O 32O 5O35
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aku louhimies
OHJAAJA, KÄSIKIRJOITTAJA, TUOTTAJA

Tuntematon sotilas -elokuvan ohjaaja, käsikirjoittaja ja 
tuottaja AKU LOUHIMIES on ohjannut yhdeksän pitkää 
elokuvaa. Hänen töihinsä kuuluvat muun muassa Euro-
pean Film Award -ehdokkaat 8-pallo (2O13) ja Vuosaari 
(2O12), sekä 8-kertainen Jussi-voittaja Paha maa (2OO5). 
Muita Louhimiehen elokuvia ovat vuoteen 1918 sijoittuva 
Käsky (2OO8), Valkoinen kaupunki (2OO6), Riisuttu mies 
(2OO6), Kuutamolla (2OO2) ja Levottomat (2OOO).  
Louhimies on ohjannut myös palkitun ja suositun televisio-
sarjan Irtiottoja (2OO4). 

Louhimiehen englanninkielinen debyytti oli Irlannissa 
kuvattu viisiosainen sarja, Rebellion (2O16), joka kertoo 
itsenäisen Irlannin kipeistä, kansakuntaan jälkensä jättä-
neistä lähtölaukauksista. 

Parhaan käsikirjoituksen Jussilla (Paha maa) sekä kahdella 
parhaan ohjauksen Jussilla (Valkoinen kaupunki ja Paha 
maa) palkittu Louhimies on toiminut myös vuonna 2O17 
ensi-iltansa saaneen Ikitie-elokuvan yhtenä käsikirjoitta-
jana. Tietokirjailija SATU JAATISEN kirjoittama kirja Aku 
Louhimies — Elokuvaunelmia (Like, 2O17), tarkastelee  
Louhimiehen ohjaajanuraa Levottomista Tuntemattomaan.



OHJAAJALTA

Olen halunnut tehdä tämän elokuvan niin kauan kuin muistan. 
Harva teos tavoittaa ihmisestä ja ajasta jotain sellaista, mitä VÄINÖ 
LINNAN kirja Tuntematon sotilas on tavoittanut. Halusin ohjata 
suomalaisille rakkaasta teoksesta uuden tulkinnan tässä ajassa ja 
niillä keinoilla, mitä meillä elokuvantekijöillä on käytössämme 64 
vuotta romaanin julkaisemisen jälkeen. Teos, sen teemat ja ihmis-
käsitys ovat ajankohtaisia ja merkityksellisiä.

Työ on ollut pitkä ja vaativa, mutta palkitseva. Juuri Tuntematon
sotilas -elokuvaan liittyvät odotukset ovat kannustaneet eteenpäin – 
ne ovat asettaneet riman korkealle. Työryhmän lisäksi elokuvaa on 
ollut tekemässä iso joukko ihmisiä yhdessä; yrityksiä ja yhteisöjä, 
joita ilman tällainen ponnistus ei olisi ollut mahdollinen. 
 
Tuntematon sotilas -elokuva alkaa pian elää omaa elämäänsä. 
Ajatus siitä, että sitä katsotaan pian kaikissa Suomen elokuvate-
attereissa on mykistävä. Toivon, että tämä teos antaa katsojilleen 
ajateltavaa ja elämyksiä. Toivon, että se synnyttää keskustelua niin 
kodeissa, kouluissa kuin työpaikoillakin. Toivon, että Tuntematon 
sotilas -elokuva tuo ihmisiä yhteen. 
 
Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä tämän elokuvan. 
 
Aku Louhimies
Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja
@akuurban



Jari Olavi Rantala
KÄSIKIRJOITTAJA

JARI OLAVI RANTALALLA on yli vuosikymmenen kokemus 
elokuvien ja tv-sarjojen käsikirjoittamisesta. Hänet palkit-
tiin Jussi-patsaalla käsikirjoituksesta elokuvaan Paha Maa 
(2OO5). Rantala on tehnyt yhteistyötä palkitun ohjaaja 
AKU LOUHIMIEHEN kanssa nyt neljässä elokuvassa. 
Rantala on myös käsikirjoittanut rikosdraaman 8-Pallo 
(2O13) sekä vuoteen 1918 sijoittuvan selviytymistarinan 
Käsky (2OO8). 

Rantala on hiljattain työskennellyt jaksokirjoittajana televi-
sion puolella niin draama- kuin komediasarjoissa. Vuonna 
2O18 esitetään Yleisradion tilaama 12-osainen rikossarja 
Karppi (Deadwind), jota Rantala on ollut luomassa ja kir-
joittamassa. 

Jari Olavi Rantala on myös kirjailija. Lokakuussa 2O17 
ilmestyy Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksista kertova 
kuva- ja tietoteos Tuntematon sotilas – Elokuvakirja (WSOY 
2O17). Häneltä on ilmestynyt myös  rikosromaani Premium 
Bananas (2O1O) ja novellikokoelma Varasuunnitelma 
(2OO8).



 

Kesäkuun kuudes vuonna 2O16 oli Tunte-
maton sotilas -elokuvan ensimmäinen kuvaus-
päivä. Auringon jo laskettua taivaanrantaan 
kuvattiin pölyisellä kentällä sotaan lähtevän 
joukko-osaston iltahartautta. 

VÄINÖ LINNA kirjoitti sotilaista: ”Koska 
nämä miehet eivät tunteneet minkäänlaista 
hartautta, osoittivat he kunnioitusta jumalal-
leen olemalla synkän ja vihaisen näköisiä.” 
Karulla “paloaukealla” seisovat näyttelijät ja 
avustajat olivat sukeltaneet noiden sotilaiden 
nahkoihin, ottaneet käskystä lakin päästään 
ja alkaneet veisata virttä viileässä kesäillassa. 

Sotilaiden kasvoista aisti, että he olivat läh-
dössä sotaan. Virrenveisuu oli kuin viimeinen 
tervehdys kotimaalle, täynnä intoa ja uhoa, 
mutta myös pelkoa, odotusta ja jännitystä. 
Nuoruuden viimeinen hetki, jonka jälkeen 
paluuta entiseen ei enää ollut.

Elokuvamme on nyt valmis ja itsekin olen 
täynnä intoa ja jännitystä, miten se tullaan 

vastaanottamaan. Minulle Tuntematon 
sotilas -elokuvan käsikirjoittaminen ja sen 
työryhmässä mukana oleminen on ollut 
mullistava, poikkeuksellinen ja monella  
tapaa koskettava kokemus.

Linnan suomalainen klassikkoromaani on 
ollut aina yksi suosikkikirjoistani ja sen käsi-
kirjoittaminen elokuvaksi yhdessä ohjaajan 
ja pitkäaikaisen työtoverini Aku Louhimiehen 
kanssa oli tilaisuus, josta olin saattanut vain 
haaveilla. 

Matkani kirjan ja elokuvan parissa huipen-
tui saadessani käsikirjoittajalle harvinaisen 
mahdollisuuden olla mukana kuvauksissa ja 
tarkkailla miten kirjoitustyömme heräsi eloon 
huippuluokan elokuva-ammattilaisten ja näyt-
telijöiden tulkitsemana. Osallistumiseni lähes 
koko 8O-päiväiselle kuvausjaksolle oli minulle 
antoisa opintomatka, jonka kokemuksia sain 
vielä dokumentoida tekstinä Tuntematon 
sotilas - Elokuvakirjan sivuille.

Olen aina pitänyt sotaelokuvista, liikuttunut 
niiden kuvaamista kohtaloista ja ihaillut 
aiheeseensa perehtyneiden tekijöiden omis-
tautumista historiaan ja taitoa kertoa ihmisten 
tarinoita keskellä sodan väkivaltaista kaaosta. 

Myös oma tavoitteeni on ollut kertoa liikuttava 
tarina ihmisistä sodan keskellä. Uskon, että 
samalla elokuvamme on tullut kertoneeksi 
myös jotain meistä suomalaisista, maamme 
historiasta ja omasta ajastamme. 

Jari Olavi Rantala
Käsikirjoittaja

KÄSIKIRJOITTAJALTA 



MIKKO TENHUNEN
TUOTTAJA

MIKKO TENHUNEN on vuodesta 2OO5 
alkaen tuottanut kahdeksan pitkää elokuvaa. 
Tätä ennen hän on ollut myös käsikirjoitta-
massa useita televisioelokuvia. Tenhunen on 
ansioitunut niin pitkien fiktioiden (Häiriöte-
kijä, 2O15, Havukka-ahon ajattelija, 2OO9 
ja FC Venus, 2OO5) kuin palkittujen lyhy-
telokuvienkin tuottajana. Tuottamisen lisäksi 
Tenhunen on toiminut Mjölk Movies Oy:n 
toimitusjohtajana 2O14 alkaen.

MIIA HAAVISTO
TUOTTAJA

MI IA HAAVISTO on viimeisten kuuden 
vuoden aikana tuottanut kaksitoista eloku-
vaa. Hän on ansioitunut niin pitkien fiktioiden 
(Miami, 2O17, ja Tom of Finland, 2O17), 
dokumenttielokuvien (Presidentintekijät, 
2O14) kuin lyhytelokuvienkin tuottajana. 
Haavisto on toiminut Elokuvaosakeyhtiö 
Suomi Oy:n toimitusjohtajana lokakuusta 
2O16 alkaen. Vuosien 2O13-2O16 aikana 
hän työskenteli Helsinki-filmi Oy:n toimitus-
johtajana. Haavisto on koulutukseltaan juristi 
ja elokuvataiteen kandidaatti. 



siitä, millaista osaamista Suomessa jo 
on elokuvatuotannon eri osa-alueilla.

Projektissa on mukana suomalaisittain
poikkeuksellisen paljon yksityistä rahoi-
tusta. Olemme siitä ylpeitä ja iloisia. 
Elokuvan julkinen rahoitus ja julkisten toi-
mijoiden mukanaolo sen kumppaneina 
on luonut perustan sille, että tuotanto 
on ollut ylipäätään mahdollinen. Olisi 
hienoa, jos vastaava yksityisen ja julki-
sen rahoituksen yhdistäminen ja uuden-
lainen ajattelu kumppanuuksien osalta 
saisivat jatkoa myös muissa suurissa 
suomalaissa kulttuurihankkeissa Tunte-
maton sotilas -elokuvan jälkeen. Erityi-
sesti pienellä kielialueella uudenlainen 
ajattelu suurtuotannoissa on innostavaa 
ja tärkeää. 

Olemme saaneet valtavan määrän yhtey-
denottoja ihmisiltä tästä elokuvasta. 
Niitä on tullut niin internetistä osoit-
teemme etsineeltä yli 9O-vuotiaalta van-
taalaiselta veteraanilta kuin opettajilta 
eri puolilta Suomea ja ulkosuomalaisilta 
aina Uudesta Seelannista asti. On ollut 
palkitsevaa ja koskettavaa nähdä, miten 
paljon tätä elokuvaa odotetaan. 

Aku Louhimies, Mikko Tenhunen  
ja Miia Haavisto Tuottajat
Tuottajat

TUOTTAJILTA

Meillä on ollut kunnia olla mukana kaik-
kien aikojen suurimmassa suomalaisessa 
elokuvatuotannossa sen tuottajina. Työn 
aloitti AKU LOUHIMIES. Kehittelyn 
aikana toiseksi tuottajaksi tuli MIKKO 
TENHUNEN. Vuosi ennen ensi-iltaa 
mukaan tuli MIIA HAAVISTO. Lisäksi 
työryhmään kuului yli 5OO ihmistä. 

Tämän kokoluokan elokuvaprojekti 
on Suomessa harvinaisuus. Tuottajat vas-
taavat siitä, että ohjaajan ja taiteellisesti 
päävastuullisten tekijöiden näkemys on 
mahdollista toteuttaa ja että suunnitel-
mat, budjetti ja rahoitus kohtaavat. 
Periodielokuvan ja erityisesti sotadraa-
man kuvaukset useilla eri paikkakun-
nilla, neljänä eri vuodenaikana parin 
sadan näyttelijän ja useiden tuhansien 
avustajien kanssa vaati paljon työtä ja 
näkemystä eri osastoilla. 

Elokuvan jälkityöt ovat tässä projektissa 
poikkeuksellisen iso kokonaisuus. Niin 
leikkaus kuin kuvan ja äänen jälkikä-
sittelykin ovat kansainvälistä tasoa. 
Toivomme, että Tuntematon sotilas -tuo-
tanto nähdään hienona esimerkkinä 



SÄVELTÄJÄltä

AKU LOUHIMIEHEN visio Tuntemattomasta 
sotilaasta resonoi minussa todella vahvasti 
ja toimi inspiraationa elokuvan musiikille. 
Yhteistyö Akun kanssa on ollut aivan fantas-
tista. Hän ymmärtää elokuvamusiikkia hyvin 
intuitiivisesti ja antaa säveltäjälle paljon 
ideoita sekä luvan kokeilla ja luoda jotain 
aivan uutta. Louhimies on maailmanluokan 
huippuohjaaja ja todellinen alan ammat-
tilainen. 

Sävelsin ja äänitin Louhimiehelle yli seitse-
män tuntia musiikkia, jotta elokuvan työryh-
mällä olisi mahdollisimman paljon valinnan-
varaa jo aikaisessa vaiheessa. Äänitimme 
elokuvan musiikin Sinfonia Lahden kanssa 
Sibelius-talossa DIMA SLOBODENIOUKIN 
johtamana.  Suomalainen mikrofonival-
mistaja MARTIN KANTOLA suunnitteli ja 

Lasse Enersen
SÄVELTÄJÄ 

Sibelius-Akatemiassa opiskellut LASSE ENERSEN on toiminut monien Hollywood- 
säveltäjien haamusäveltäjänä. Hänen tekemiään jousisovituksia on kuultu lukuisten 
suomalaisten ykkösartistien kappaleissa. Viimeisin Enersenin elokuvasävellystyö oli 
Tom of Finland -elokuvaan (2O17).

rakensi elokuvaan varten omat orkesteriää-
nitysmikrofonit. Elokuvamusiikin teknisessä 
toteutuksessa on käytetty Hollywood-osaa-
mista, muun muassa äänityksessä ja mik-
sauksessa.

Olen hakenut Tuntematon sotilas -elokuvan 
musiikkiin vaikutteita ikivanhasta suoma-
laisesta kansanmusiikista, Sibeliuksesta 
ja luonnosta, ja käyttänyt hyväkseni aivan 
uusimpia elokuvamusiikin tuotantoteknii-
koita. Toivon, että elokuva tavoittaa etenkin 
nuoren katsojakunnan. 

Elokuvan soundtrack-albumin julkaisee EMI 
Capitol Finland ja se tulee kauppoihin ja 
stream-palveluihin lokakuun puolivälissä.

Lasse Enersen
Säveltäjä



 ”Mis sie tarvitset oikei  
hyvvää miestä? 

Täs siulon sellane.”

rokka
EERO AHO

Eero Aho on näytellyt muun muassa Helsingin Kaupun-
ginteatterissa ja Suomen Kansallisteatterissa sekä lukui-
sissa elokuvissa ja televisiosarjoissa. Aho palkittiin vuonna 
2OO8 parhaana miesnäyttelijänä Marrakechin elokuva-
juhlilla roolistaan elokuvassa Käsky (2OO8).  Vuonna 
2O14 hän sai parhaan miesnäyttelijän Jussi-palkinnon 
roolistaan elokuvassa 8-pallo (2O13). Vuonna 2O15 
Aholle myönnettiin Ida Aalberg -säätiön näyttelijäpalkinto. 

"Rokka on minulle tärkeä ja rakas roolityö.  
Se on sukellus suomalaisen sodankokeneen  

miehen mieleen, isoon osaan suomalaista historiaa. 
Rokka on  kylmähermoinen ja taitava sotilas ja  

samalla perhettään ikävöivä, lähimmilleen  
omistautuva ihminen."

- Eero Aho, näyttelijä



”Tiedät käskyn.”

Kariluoto
JOHANNES HOLOPAINEN 

Johannes Holopainen on näytellyt KOM-Teatterissa ja 
Kansallisteatterissa. Hänen Sotilaspoika -monologiesityk-
sensä palkittiin Pärnun kansainvälisen teatterifestivaalin 
pääpalkinnolla 2O16. Holopainen on nähty elokuvissa 
Syysprinssi (2O16), Juoppohullun päiväkirja (2O12), 
Ruotsalainen hetki (2O14) ja Väärät Juuret (2OO9) sekä  
televisiosarjassa Tellus (2O14). Rooli Kariluotona on Holo-
paisen ensimmäinen päärooli elokuvassa.

"On tärkeää käsitellä vaikeita aiheita, ettei tarvitsisi 
pelätä häpeää ja uskallettaisiin kohdata erilaisuutta, 
suvaita heikkoutta ja pelkoa. Yhteinen tarina antaa 

väylän käsittelylle."

- Johannes Holopainen, näyttelijä



”Asialliset hommat 
suoritetaan, muuten ollaan  

kun Ellun kanat.”

koskela
JUSSI VATANEN

Jussi Vatanen valmistui teatteritaiteen maisteriksi keväällä 
2OO5. Hänet tunnetaan muun muassa televisiosarjoista 
ja päärooleistaan Napapiirin sankarit -elokuvissa. 
Vatanen on ollut kahdesti ehdolla parhaan miespää-
osan Jussi-palkinnon saajaksi sekä voittanut kaksi kertaa 
Kultainen Venla -palkinnon.

”Tämän elokuvan tekemisessä mielenkiintoisinta oli 
pyrkiä monille ennestään tuttujen Tuntematon sotilas 
-henkilöhahmojen maineen taakse. Työskentelimme 
ohjaajan kanssa selvittääksemme, että millainen 

henkilö, ihminen, Koskela-mielikuvien takaa löytyy.”

- Jussi Vatanen, näyttelijä



”Mää vaan ihmettelen tätä 
kauhiast. Täsä näyttä olevan 

kauhia mysteeri.”

hietanen
AKU HIRVINIEMI 

Aku Hirviniemi on näytellyt elokuvien ja televisiosarjo-
jen lisäksi muun muassa Kansallisteatterissa, Helsingin 
Kaupunginteatterissa, Turun Linnateatterissa ja Lahden 
kaupunginteatterissa. Hirviniemi valmistui teatteritaiteen 
maisteriksi keväällä 2OO8. Hän on voittanut kaksi kertaa 
Kultainen Venla -palkinnon.

”Kuvausten aikaan elimme vuorokauden ympäri  
kuin sotilaat. Söimme armeijaruokaa ja nukuimme  

puolijoukkueteltoissa pakkasellakin. Tuntematon sotilas 
-elokuvan maailman realistisuus on käsinkosketeltavaa 

näyttelijäntyön tekemistä myöten.”

- Aku Hirviniemi, näyttelijä



Vanhala
HANNES SUOMINEN 

Hannes Suominen valmistui näyttelijäksi Teat-
terikorkeakoulusta vuonna 2OO4. Hän on 
näytellyt muun muassa Tampereen Työväen 
Teatterissa, Helsingin Kaupunginteatterissa, 
Turun Linnateatterissa sekä useissa MATTI 
IJÄKSEN elokuvissa.

SUSI
ARTTU KAPULAINEN

Arttu Kapulainen muistetaan muun muassa 
elokuvista Rukajärven tie (1999), Häjyt 
(1999) ja Sairaan kaunis maailma (1997). 
Kapulainen valmistui keväällä 2O11 teat-
teritaiteen maisteriksi. Hänellä on Jussi-pal-
kinto vuoden 1997 parhaasta debyytistä 
elokuvassa Tomas (1996).

LAMMIO
SAMULI VAURAMO

Samuli Vauramo valmistui Teatterikorkea-
koulusta keväällä 2OO5. Monista kotimai-
sista ja ulkomaisista elokuvista ja sarjoista 
tuttu Vauramo oli Jussi-ehdokkaana ensim-
mäisestä pääroolistaan elokuvassa Tyttö 
sinä olet tähti (2OO5) ja näytteli miespää-
osaa Suomen sisällissotaan sijoittuvassa 
Aku Louhimiehen elokuvassa Käsky (2OO8). 

"Tu sinä  

 hakeen leipäs  

   päälle voita! ”

"Täähä tärkiä ukko ol.         

 Noita jos o enemmä ni  

 ei myö Antti viihytä.”

"Minä en  

  ole mikään  

   hyvä mies."



LAHTINEN
JOONAS SAARTAMO

Joonas Saartamo tunnetaan muun muassa 
elokuvista Juoppohullun päiväkirja (2O12), 
Kulman pojat (2O12), Tyttö sinä olet 
tähti (2OO5) ja Menolippu Mombasaan 
(2OO2). Saartamo sai vuoden 2O11 par-
haan miesnäyttelijän Jussi-patsaan ja valmis-
tui Teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2O12.

HONKAJOKI
JUHO MILONOFF

Juho Milonoff valmistui Teatterikorkea-
koulusta vuonna 1998 ja toimii parhail-
laan KOM-teatterin johtajana. Milonoff on 
näytellyt teatterissa, radiossa, elokuvissa 
sekä televisiosarjoissa.

RAHIKAINEN
ANDREI ALÉN

Helsingissä syntynyt, mutta Lontoossa kasva-
nut ANDREI ALÉN valmistui vuonna 2OO9 
East 15 Acting Schoolista. Hänet tunnetaan 
muun muassa teoksista Four Wise Monkeys 
(2O16), Rebellion (2O16) ja In Me (2O11).

"Nyt otti 

    ohrakyrsä.”

"Loistava suoritus.  

 Synnyinmaa ei  

  unohda teitä.”

"Tokko myö tuon tytön   

 kauniita silimiä ennää  

 soahaan katella  

 millonkaan.”



LYYTI
PAULA VESALA

Paula Vesala on opiskellut dramaturgiaa 
Teatterikorkeakoulussa ja opiskelee myös 
parhaillaan Los Angelesissa UCLA:n näy-
telmäkirjailijalinjalla. Vesala on nähty elo-
kuvissa Vuosaari (2O12), 3 Simoa (2O12) 
ja Prinsessa (2O1O), lisäksi hän on tehnyt 
useita äänirooleja.

VERA
DIANA POZHARSKAYA

Diana Pozharskaya on Venäjällä tunnettu 
näyttelijä muun muassa rooleistaan eloku-
vissa Kukhnya. Poslednyaya bitva (2O17), 
Otel Eleon (2O16) ja Zatmenie (2O16).

SIRKKA
MARKETTA TIKKANEN

Marketta Tikkanen tunnetaan Tampereen 
Työväen Teatterista. Sirkan rooli on Tikka-
sen ensimmäinen elokuvarooli.

"Tokenekkos  

  siitä.”

"Miksi sitten ojensit 

kevirin minua vastaan?"

"Nyt on  

  meidän aikamme."



SARASTIE
MATTI RISTINEN

SIHVONEN
KIMI VILKKULA

MÄÄTTÄ
MAX OVASKA

 "Sota ei kaipaa yhtä  

  miestä, olkoonpa tämä  

  sitten millainen  

  tahansa.”

"Otanhan minä  

jalustan."

 "Myöhän sitä  

  ollaan rosvoja,   

 kun rajoja  

  ylitetään.”



VIIRILÄ
JARKKO LAHTI

”Jeesusperkele!”

RIITAOJA
EINO HEISKANEN

"Tykillä ampuu."

SALO
AKSELI  KOUKI

"Heikossa  

  näyttää olevan  

 suurvallankin  

 vehkeet.”

LEHTO
SEVERI SAARINEN

"Olosuhteisiin  

nähden on  

 suotavaa, ettes  

 potkase sitä mun  

  pakkiani nurin.”



UKKOLA
ELIAS GOULD

 "Omia ollaan."

LOTTA  
KOTILAINEN
ANNIKA STENVALL

"Kanttiini  

  myydään tyhjäksi."

VÄÄPELI  
SINKKONEN
OSKAR PÖYSTI

"Olosuhteisiin   

 nähden ruoka on  

 hyvää.”

ASUMANIEMI
EEMELI LOUHIMIES

"Ding ding!"



MIELONEN
HEMMO KARJA

"Hyökkäämään,  

 hyökkäämään.  

Minne luulit?  

 Kotiisiko aioit?”

KAPTEENI  
KAARNA
PIRKKA-PEKKA PETELIUS

"Mennäänpäs  

 mokoman suon yli  

  että heilahtaa."

LUUTNANTTI  
AUTIO
TURKKA MASTOMÄKI

”Missään  

 tapauksessa ei    

 saa jäädä tuleen   

  makaamaan.”

Everstiluutnantti 
KARJULA
JANNE VIRTANEN

"On kysymys  

Suomesta!"



ELOKUVAN TUOTANNON ON MAHDOLLISTANUT LAAJA JOUKKO  
YHTEISTYÖKUMPPANEITA, RAHOITTAJIA JA TUKIJOITA.  

Pääyhteistyökumppaneita ovat:
LähiTapiola  |  Valio  |  Veikkaus  |  Rafale International 

Yhteistyökumppaneita:
Alma Media  |  Clear Channel  |  Hartwall Vichy  |  HP Finland Oy  |  Jalostaja  |  Leijona Catering  

 Lidl  |  Neste  |  Novart Oy  |  Saludo  |  Sato  |  Sinituote  |  Tradeka  |  Vapo  |  VR 

Projektin palvelukumppaneina toimivat:
Avance Asianajotoimisto Oy  |  hasan & partners  |  ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy 

Land Rover  |  Leijona-kellot  |  Ramirent  |  Varusteleka

Puolustusvoimat on projektin avainkumppani.  

Hanketta ovat tukeneet:
Cursor  |  Fibaco  |  Kainuun liitto  |  Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK)  |  Mikkelin kaupunki 

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto  |  Valtra Oy Ab

Saastamoisen säätiö on tukenut Tuntemattoman sotilaan vaikuttavuusohjelmaa.

Elokuvan toteutuksen ovat mahdollistaneet seuraavat tahot ja yksityishenkilöt: 
LähiTapiola-ryhmä  |  Jenny ja Antti Wihurin rahasto  |  Niko Derome  |  Mikko Kodisoja  |  Ilkka Paananen 

Jari Ovaskainen  |  Ari Lahti  |  Ari Tolppanen  |  Petteri Koponen  |  Timo Ahopelto  |  Vesa Aittomäki 
Jarkko Joki-Tokola  |  Antero Parma  |  Veli-Matti Riihimäki  |  Jukka Ylitalo  |  Mikko Leino  |  Ilkka Brotherus

Elokuvan televisio-oikeudet on varannut Yleisradio. Suomen elokuvasäätiö ja Pohjoismainen elokuva- ja  
televisiorahasto ovat rahoittaneet projektia. Elokuvan levittää Suomessa SF Studios. 





VÄINÖ LINNAN ROMAANIN POHJALTA - AKU LOUHIMIEHEN ELOKUVA ”TUNTEMATON SOTILAS” 
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KUVAAJA MIKA ORASMAA F.S.C. ERIKOISTEHOSTESUUNNITTELIJA DUNCAN CAPP DIGITAALISET ERIKOISTEHOSTEET TROLL                              
 LAVASTAJAT PETRI NEUVONEN MIKKO KUIVASTO PUKUSUUNNITTELIJA MARJATTA NISSINEN MASKEERAUSSUUNNITTELIJA SALLA YLI-LUOPA  
LEIKKAAJA BENJAMIN MERCER ÄÄNISUUNNITTELIJA KIRKA SAINIO SÄVELTÄJÄ LASSE ENERSEN OSATUOTTAJAT GENEVIÈVE LEMAL INGVAR  

THORDARSON JULIUS KEMP TUOTTAJAT AKU LOUHIMIES MIKKO TENHUNEN MIIA HAAVISTO                                                       
 KÄSIKIRJOITTAJAT AKU LOUHIMIES JARI OLAVI RANTALA OHJAAJA AKU LOUHIMIES 

Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2O17  ∙  Yle  ∙  Suomen elokuvasäätiö  ∙  Tekes Production Incentive  ∙  Nordisk Film & TV Fond  ∙  Suomi 1OO  ∙  
The Tax Shelter of the Belgian Federal Government via Scope Invest  ∙  SF Studios  ∙  Beta Cinema

@tuntematonsotilas2O17 #tuntematon2O17 
Kuvat: Juha Mustonen, Tommi Hynynen, Juuli Aschan, Jari Olavi Rantala ja Markku Lähdesmäki 
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