
Suomi on tällä hetkellä äärimmäisen 
houkutteleva kohde maailmalla niin  
liike- kuin vapaa-ajan matkustukseen.    
Puheenvuorossa Ines Antti-Poika. s. 2

Liikematkustus
Tilaisuudet 

Uudistuva ravintola Helsingin ytimessä 
sopii niin yksityistilaisuuksien kuin 

yritysjuhlien järjestämiseen. s. 3

Lentäminen 
Tunnustusta kerännyt lentoasema 
tarjoaa nopeiden läpimenoaikojen  
lisäksi erinomaisia yhteyksiä. s. 4

Työskentely 
Liikkuvan työn yleistyminen tuo  
kaivattua vilskettä ja tunnelmaa 
myös hotellien aulatiloihin. s. 6

Kongressit. Upeat puitteet Järvi-Suomen sydämessä. s. 8
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MATKA BUSINESS FORUM 16.1.
Osallistu vuoden tärkeimpään starttiin matkailualalla!  
Matka Business Forum on Matkamessujen ammattilaispäivän  
erikoisalue, jolla tavoitat yhden päivän aikana tehokkaasti alan  
ammattilaiset ja päätöksentekijät.

Lue lisää ja ilmoittaudu! matkapro.fi

To 16.1.2020 klo 9–18
Matkamessut, Messukeskus Helsinki
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TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Repro Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna Gustafsson, Juha- 
Pekka Honkanen, Anne Korkala, Tuomas I. Lehtonen, Outi Rantala, Pekka 
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| Liikematkustus on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan  
Helsingin  Sanomien liitteenä 14.01.2020. Painosmäärä 100 000.

| Lue myös  
newspool.fi  

SUOMI KIINNOSTAA  kansainvälisesti tällä 
hetkellä paitsi matkakohteena, myös tapah-
tumien kohteena. Suomi sijoittuu UIA:n kan-
sainvälisessä vertailussa maailman 20 suosi-
tuimman kongressimaan joukkoon, ja mat-
kailijamäärät ovat tasaisessa kasvussa. Suo-
mella on hyvä maine kongressien ja kansain-
välisten tapahtumien järjestäjänä ja meil-
lä järjestetään vuosit-
tain satoja kansainväli-
siä järjestökongresseja ja 
muita yritystapahtumia. 
Suomessa tehdään mo-
nilla tieteen aloilla huip-
pututkimusta, ja meidät 
tunnetaan hyvin saavu-
tettavana, luotettavana 
ja toimivana kongressi-
maana. Suomeen saapu-
vat vapaa-ajan matkaili-
jat arvostavat maamme 
puhdasta luontoa, aitoja 
kokemuksia sekä korkea-
laatuisia ja monipuolisia 
palveluita. 

KONGRESSIEN JA  yritystapahtumien ta-
loudellinen vaikutus on kiistaton; kongres-
sien lasketaan tuovan Suomeen vuosittain 
noin 115 miljoonan euron matkailutulot. 
Vuosittain Suomessa vierailevat kymme-
net tuhannet kongressimatkailijat käyttä-
vät paikallisia palveluita ja tutustuvat suo-
malaiseen kulttuuriin kongressien isäntä-
kaupungeissa. Kokoukset ja tapahtumat 
tuottavat isäntäkaupungeille ja järjestäjille 
myös muita hyötyjä. Kansainväliset tapah-
tumat ovat kaupungeille ja alueille merkit-
tävä tapa markkinoida paikallista osaamis-
ta, kun eri alojen huiput kohtaavat omassa 
kaupungissa. Kongresseissa voidaan myös 

edistää vientiä, markkinoida innovaatioita 
ja mahdollistaa investointeja. 

KOKOUKSIIN JA kongresseihin osallistuvat 
liikematkustajat ovat omien alojensa asian-
tuntijoita, mielipidevaikuttajia ja tulevaisuu-
den tekijöitä, jotka verkostoituvat, jakavat 
tietoa ja esittelevät omaa tutkimustyötään. 

Liikematkustaja ei yleen-
sä voi itse valita matkakoh-
detta; tärkeimpiä syitä liike-
matkustamiseen ja kokouk-
siin osallistumiseen ovatkin 
juuri verkostoituminen, tie-
donvaihto ja oman työn esit-
tely. Toisaalta, liikematkus-
taja on aina myös ”matkai-
lija” kun hän tutustuu mat-
kakohteeseen -  mitä kauem-
maksi työmatka suuntautuu, 
sen todennäköisempää on, 
että siihen yhdistetään myös 

vapaa-aikaa ja paikallisia ko-
kemuksia matkakohteessa. 
Kongressivieras viipyykin 
Suomessa usein pidempään 

kuin niin sanottu tavallinen matkailija.

U S E I N  KO N G R E S S I V I E R A AT  saapuvat 
Suomeen ensimmäistä kertaa – mutta ovat 
tapahtuman jälkeen halukkaita palaamaan 
ja suosittelemaan kohdetta muillekin. Hy-
vän isäntäkaupungin maine vaikuttaa osal-
listujan päätökseen lähteä kongressiin. Suo-
mi onkin tällä hetkellä äärimmäisen houkut-
televa kongressi- ja matkailukohde ja eten-
kin Helsingissä on usein rikottu kongressien 
osallistujamääräennätyksiä. Suomi kiinnos-
taa siis erityisesti ”uutena” matkakohtee-
na ja liikematkustus aikaansaa myös va-
paa-ajan matkailua. 

Suomi houkuttelee kansainvälisiä 
kongresseja ja matkailijoita

Ines Antti-Poika
Manager, Business Events 
Finland Convention Bureau,
Visit Finland

Puheenvuoro 
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LEVI
Työmatkasta on myös 
arjen hengähdystauoksi

”Yhä useampi  
tekee liikkuvaa  
työtä esimerkiksi 
kahvilassa tai  
hotellin aulassa.”

Tyylikkäitä tilaisuuksia 
italialaiseen tapaan

Ravintoloitsijat Polina Nevaeva ja Vjatsheslav Sumbaev uudistavat nyt italialaisen ravintola Pjazzan toimintaa Helsingin ytimessä.

Y rjönkatu 18:ssa vuodes-
ta 2015 toiminut Ravin-
tola Pjazza on tunnettu 
erityisesti pizzaravinto-

lana. Marraskuun lopulla yrityksen 
ostanut Vjatsheslav Sumbaev ke-
hittää ravintolaa nyt illallispaikak-
si, jossa viihdytään pitkään.

– Tasapainotamme ravintolan 
menua italialaistyyppiselle illalli-
selle sopivaksi. Normaalisti italia-
lainen illallinen kestää kahdesta ja 
puolesta tunnista kolmeen tuntiin, 
Sumbaev kertoo.

Bisnestaustaisen Sumbaevin ja 
hänen oikeana kätenään toimivan 
tyttären Polina Nevaevan alkutai-
val ravintoloitsijoina on ollut yhtä 
maistelua. Keittiöhenkilökunta ja 
uusi pääkokki ovat luoneet ja to-
teuttaneet uusia annoksia omista-
jan ideoiden pohjalta. Pjazzan À la 
carte -listaa sekä ryhmämenua on 
uudistettu ja mukautettu suoma-
laisten asiakkaiden tottumusten 
suuntaan.

– Vaikka annokset näyttäisivät 
samoilta, ruoka tulee olemaan en-

tistä terveellisempää. Tavoitteena 
on, että asiakkaalle jää laadukkaas-
ta ateriasta kevyempi olo.

Listalla näkyvät sesongin ainek-
set ja Italian eri alueiden keittiöt. 
Pizzaa ja pastaa saa toki jatkossakin.

Uusi omistaja kiinnittää erityis-
tä huomiota ensiluokkaisiin raa-
ka-aineisiin. Niistä suuri osa, ku-
ten vihannekset, kala ja liha, tullaan 
hankkimaan suomalaisilta toimitta-
jilta. Simpukat ja muut erityisraa-
ka-aineet tuodaan Italiasta. Myös 
ravintolan viinilista on vaihtunut. 

– Olemme panostaneet viinilis-
taan. Se ei ole kovin laaja, mutta 
meillä on todella hyvä laatu ja so-
pivat hinnat. Tiettyjä huippuviinejä 
lukuun ottamatta melkein kaikkea 
voi tilata laseittain, Nevaeva kertoo.

Tilaa jopa 400 vieraalle
Pjazzan vahvuus on huomattava, yli 
200 asiakaspaikan määrä. Avaran ra-
vintolasalin lisäksi erillisiä kabinet-
teja on kaksi, ja niihin mahtuu 20-35 
vierasta. Ylemmässä kerroksessa on 
lisäksi arvorakennuksen korkeakat-
toinen juhlasali G18, johon mahtuu 
toiset pari sataa vierasta.

Suuren tilan ansiosta yritystilai-
suuksien, pienten seminaarien, häi-
den, isojen pikkujoulujen tai vaikka 
tanssiaisten järjestäminen onnistuu 
Pjazzassa ongelmitta.

– Pystymme ottamaan vastaan 
isojakin ryhmiä. Yksityistilaisuuk-
sia varten ravintola on myös mah-
dollista sulkea, Nevaeva kertoo.

Ravintolan oma keittiö hoitaa yk-
sityistilaisuuksien cateringin jousta-
vasti. Ryhmämenupaketit voidaan 
hoitaa joko buffet’na tai pöytiin tar-
joiltuna. Menuihin on mahdollista 
tehdä helposti muutoksia asiakkai-
den toiveiden mukaan. 

– Jokaista tilannetta varten on 
ratkaisu, ja autamme tietysti  muis-
sakin järjestelyissä.

Myös lounas on mahdollinen 
noin 30 hengen ryhmille, vaikka 
ravintola avaa tällä hetkellä oven-
sa arkisin vasta kello 16.

Kesällä on mahdollista ruokailla 
myös sisäpihan kesäterassilla, jossa 
on noin 70 istumapaikkaa. Terassil-
le on suunnitteilla myös musiikkia 
ja muuta erityisohjelmaa.

Ravintoloitsijalle on tärkeää, et-
tä Pjazza on miellyttävä illanvietto-
paikka, jonka tunnelma kutsuu vii-
pymään. Niinpä Sumbaev ja Neva-
eva ovat kuunnelleet herkällä kor-
valla myös ravintolassa esitettävää 
elävää musiikkia. Tavoitteena on 
löytää esiintyjiä, joiden soitto ja lau-
lu sopivat pitkän illallisen taustalle.

Palvelua monella kielellä
Ravintolan keittiöhenkilökun-
nan enemmistö on tullut Italiasta.  
Pjazzan työympäristö on muuten-
kin kansainvälinen. 

– Tarjoilijamme tuntevat erilai-
sia kulttuureja ja voimme palvella 
asiakkaita useilla kielillä.

Henkilökunnalta löytyy eng-
lannin lisäksi persian, vietnamin, 
saksan, ranskan, espanjan ja italian 
kielitaitoa. Lisäksi venäläislähtöi-
nen yrittäjäperhe osallistuu ravin-
tolan päivittäiseen työhön.

Perheyrittäjät ovat myös intohi-
moisia urheilijoita: Sumbaevin laji 
on jalkapallo ja Nevaevan ratsastus. 
Urheilu on opettanut hyvän tiimin 
ja kurinalaisuuden merkityksen.

– Urheilua ja ravintolan pyörittä-
mistä yhdistää ainainen halu kehit-
tyä ja olla parempi, Nevaeva toteaa.

Helsingin ydinkeskustassa  
sijaitseva ravintola Pjazza  
kehittyy uuden yrittäjän 
voimin. Laadukkaiden  
illallisten lisäksi tyylikkäät 
juhlatilat ja catering järjes- 
tyvät kätevästi jopa yli 
200 hengen tilaisuuksille.

teksti aino tiirikkala 
kuva joona raevuori

“
Listalla näkyvät  
sesongin aineksien 
lisäksi Italian eri  
alueiden keittiöt. 
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Lentomatkailijat 
ovat löytäneet 
Turun reitit

T urun lentoasema kasvat-
taa matkustajamääriään. 
Lentokentän ovat löytä-
neet sekä työ- että va-

paa-ajan matkailijat. 
– Tällä hetkellä lennetään reitti-

lentoja Riikaan, Tukholmaan ja Hel-
sinkiin, joista on erinomaiset jatko-
yhteydet. Turusta pääsee suoraan 
Maarianhaminaan, Gdanskiin, Kra-
kovaan, Kaunasiin ja Skopjeen, len-
toaseman päällikkö Juha Aaltonen 
Finavialta luettelee. Aaltonen toi-
mii lisäksi Finavian Länsi-Suomen 
aluejohtajana. 

Turun lentoasema on lisännyt 
uusia kohteita asiakkaiden toivei-
den mukaan. Lentoyhtiö Wizz Air 
avaa ensi kesänä yhteyden Varso-
vaan. Kesäksi 2020 on myös tulossa 
erikoisuus hieman kauempaa.

– Georgian Kutais on sellainen 
kohde, johon tietääkseni muualta 
Suomesta ei vielä suoraan lennetä.

Kasvua matkustajamäärissä
Finavia huolehtii lentoasemien toi-
mivuudesta ja turvallisuudesta 21 
lentoasemalla Suomessa. 

Finavia myös palkitsi Turun len-
toaseman Vuoden lentoasema -tun-
nustuksella vuonna 2018. Kriteerei-
nä olivat muun muassa matkustaja-
määrän kehitys, läpimenojen suju-
vuus ja henkilöstön osaaminen. Tu-
russa työskentelee 32 Finavian työn-
tekijää, mutta kaikkiaan lentoasema 
työllistää noin viitisensataa ihmistä.

– Tunnustus kuuluu ennen kaik-
kea koko henkilöstölle. Matkustaja-
määrä on kasvanut noin 20 prosent-
tia. Vuonna 2018 Turun kautta kul-

ki 370 000 lentomatkustajaa, kun 
vuonna 2019 määrä oli jo 450 000.

Yhä useampi liikematkailijakin 
on löytänyt reitin Eurooppaan ni-
menomaan Turun kautta.

– Meillä on erinomainen sijainti. 
Turun lentoasemalle pääsee käte-
västi niin julkisilla kulkuvälineillä 
kuin omallakin autolla. Moni myös 
arvostaa sitä, että check-in, turva-
tarkastus ja portille siirtyminen su-
juvat nopeasti.

Hyötyä yli maakuntarajojen
Turun lentoasema on tärkeä alueen 
elinkeinoelämän kannalta, mutta 
palvelee paljon laajemminkin kuin 
ainoastaan Turun talousaluetta.

– Matkustajia tulee Espoosta, 
Lohjalta, Pirkanmaalta ja Hämeestä, 
mutta tunnollisimmat kentän asiak-

kaat talousalueen ulkopuolelta tule-
vat Satakunnasta, Turun kaupungin 
yhteysjohtaja Antti Kirkkola tietää.

Lentoaseman merkitys on Turun 
seudulle suuri, ja hyvien maayhte-
yksien ansiosta sen saavutettavuus 
koko eteläisen Suomen alueelta on 
erinomainen.

– Erityiskiitosta olemme saa-
neet kohteista, jotka tarjoavat uu-

sia mahdollisuuksia yrityksille ja 
lomailijoille. Näistä mainittakoon 
Pohjois-Makedonian Skopje ja Puo-
lan Krakova. Uusien yhteyksien an-
siosta liikematkailu on lisääntynyt 
koko ajan.

Turku on sitoutunut kestävään 
kehitykseen esimerkiksi siten, että 
kaupungista lennetään modernilla 
kalustolla. Ilmastotavoitteet näky-
vät monella tavalla Turun lentoase-
man toiminnassa muutenkin.

– Suomessa ei voida lopettaa len-
tämistä, mutta voimme lentää eko-
logisemmin. Suorat yhteydet sekä 
kaluston ja polttoaineiden kehitys 
vievät tähän suuntaan.

Työvoima liikkuu lentäen
Lentoasema on myös työvoimapo-
liittisesti tärkeä. Seudun perinteiset 
alat – laiva- ja autoteollisuus – me-
nestyvät ja ovat vetäneet koko Lou-
nais-Suomen elinkeinoelämää posi-
tiivisen kasvun kierteeseen.

– Yritysten käyttämä työvoima 
liikkuu Turun lentoaseman kaut-
ta. Itämeren ympärille ja itään 
suuntautuvat yhteydet palvelevat 
alueen työvoimatarpeita. Turun 
kautta tulee myös työntekijöiden 
perheitä käymään Suomessa.

Meyer-vetoinen meriteollisuu-
den keskittymä, Uudenkaupungin 
autotehdas sekä vahva lääke- ja bio-
alan toiminta ovat Lounais-Suomen 
tärkeitä vetureita. Kaiken kaikkiaan 
seudun kehitys ei osoita hiipumisen 
merkkejä millään mittarilla.

– Lounaisrannikon positiivinen 
rakennemuutos ja sen tuoma kasvu 
on merkittävää koko Suomen kan-
santalouden kannalta.

Perustana toimivat yhteydet
Kirkkola muistuttaa, että globaalisti 
matkailu on noin neljän prosentin 
kasvussa. Eteläinen Suomi on mer-
kittävässä asemassa maan matkai-
lun kannalta.

– Kun ulkoa päin katsotaan, Suo-
mi on ikään kuin saarella. Kaksi tär-
keää matkailualuetta sijaitsee ete-
lässä: toinen on Helsinki metropo-
lina ja toinen on Suomen saaristo. 
Lentoliikenne palvelee matkailua; 
kokous- ja kongressivieraita ei tule 
ilman toimivia yhteyksiä.

Matkustajamäärien huikea kasvu 
on kiidättänyt Turun lentoaseman 
liikennemäärissä Suomen neljän-
neksi suurimmaksi lentoasemaksi. 

Edellä ovat Helsinki-Vantaa, Oulu ja 
Rovaniemi. Kansainvälisessä lento-
liikenteessä Turku on kärkipäässä 
heti Helsinki-Vantaan jälkeen.

– Asiakkaat ovat löytäneet kent-
täpalvelumme hyvin. Kasvun pe-
rusta on toimivissa yhteyksissä. 
Suorien lentojen lisäksi Turusta 
pääsee esimerkiksi Finnairin, SAS:n 
ja Air Balticin verkostoyhteyksien 
kautta kaikkialle maailmaan.

Matkan suunnittelussa on olen-
naista ottaa huomioon myös se, mi-
hin aikaan päästään perille kohtee-
seen. Kirkkola mainitsee esimerkki-
nä, että Air Balticilta löytyy yhteys, 
jolla Turusta lentävä matkailija on 
perillä Etelä-Euroopassa jo ennen 
kello kymmentä aamulla.

Säästöä kokonaisajassa
Matkaketjun kokonaisaika voi rat-
kaista reittivalinnan. Turun kau-
punki teki elinkeinoelämälle ky-
selyn yhdessä Turun Kauppaka-
marin, Varsinais-Suomen liiton ja 
Varsinais-Suomen Yrittäjien ja yrit-
täjäyhdistysten kanssa.

– Saimme mielenkiintoisia luku-
ja matkaketjuista. Jopa metropoli-
alueelta, esimerkiksi Lohjanharjulta 
lähdettäessä vaikkapa Pohjoismai-
hin Turun kautta lentäminen sääs-
tää kokonaisajassa tunnin verrattu-
na lentämiseen Helsinki-Vantaan 
kautta. Turkulaiselle säästö vastaa-
vasti on 2,5 tuntia kotoa kohteeseen.

Pienemmän lentoaseman etuna 
on myös nopea läpimeno lähtösel-
vityksessä ja turvatarkastuksessa. 
Pysäköintialueet sijaitsevat nekin 
lähellä lentoasemaa. 

– Varsinkin liikematkailijat käyt-
tävät useimmiten omaa autoa siir-
tyessään kotoa lentoasemalle. 
Metropolialueelta pääsee sujuvas-
ti moottoritietä pitkin perille. 

Turun lentoasemalle pääsee hy-
vin myös julkisilla kulkuneuvoilla. 

– Turkuun on hyvät yhteydet 
niin linja-autolla kuin junalla. Pai-
kallisliikenne kulkee tiheästi Turun 
keskustasta lentoasemalle. Nyt ke-
hitämme myös uusia linja-autojen 
kaukovuoroyhteyksiä.

Monipuolisuudesta on etua
Kirkkola toivoo, että oli suunnitel-
missa työ- tai lomamatka, reitti-
vaihtoehtoja miettiessään matkai-
lijat katsoisivat myös Turun lento-
aseman monipuolisen tarjonnan.

– Uskon, että vähitellen uudetkin 
asiakkaat löytävät Turun lentoase-
man, Kirkkola sanoo toiveikkaana.

Varsinkin edulliset suorat lennot 
Turusta ovat jo saaneet lomamat-
kailijoiden huomion. 

– Suorat yhteydet koetaan kiin-
nostavina lomamatkailun kannalta. 
Kaupungit ja uudet eksoottisemmat 
kohteet tarjoavat kiehtovia mahdol-
lisuuksia lomailuun.

Samat vetovoimatekijät kuin 
liikematkailussa toistuvat myös 
lomamatkailussa. Nopea läpime-
noaika lähtöselvityksestä portille, 
hyvät pysäköintimahdollisuudet 
ja toimivat julkiset kulkuyhteydet 
ovat Turun valtti. Kentän jatkuvas-
ti monipuolistuva tarjonta houkut-
telee varmasti uusiakin asiakkaita 
ennen pitkää.

– Yhteys- ja palvelutarjonta kas-
vaa koko ajan. Trendinä on se, että 
ihmiset hakevat netistä kaupunki-
lomia ja tekevät omaehtoisia mat-
koja ryhmämatkojen sijaan. Tähän 
löytyy Turusta erinomaisia vaihto-
ehtoja. Meiltä lennetään myös char-
ter-lentoja Kanarialle, mutta yhä 
enemmän käyttäytymisen suun-
tana on se, että ihmiset itse selaa-
vat netistä matkakohteita, mihin 
lähtisivät ja mistä löytyy edullisin 
matkustusvaihtoehto.

Turun lentoaseman ja Finavian Länsi-Suomen aluejohtaja Juha Aaltonen iloitsee 
kentän matkustajamäärien kasvusta. Uusia suoria yhteyksiä avataan jo kesällä 2020.

Turusta pääsee suoralla lennolla kymmeneen eri kaupunkiin sekä kaikkialle  
ympäri maailman hyvien verkostoyhteyksien kautta. Turun lentoasema onkin  
ansainnut tunnustusta sujuvasta toiminnastaan. Lisäksi ketterän kentän etuna 
on säästetty aika, josta on etua erityisesti liikematkailussa.
teksti outi rantala  kuvat finavia ja suvi elo 

“
Lentoaseman 
matkustajamäärä 
on kasvanut noin 
20 prosenttia  
viime vuodesta.

Ketterän kentän 
etuja ovat esi-
merkiksi lyhyet 
läpimenoajat, 
kentän vieressä 
sijaitseva parkki-
alue sekä hyvät 
paikallisliikenne- 
yhteydet.

Turusta  
maailmalle
n Turusta lennetään suoria 
ulkomaanlentoja Puolaan, 
Latviaan, Ruotsiin sekä 
Pohjois-Makedoniaan.

n  Matkustajan etuja ovat 
nopeat läpimenoajat, erin-
omaiset yhteydet ja siten 
säästetty kokonaisaika.

n Tarjonta kasvaa kesällä 
2020 kahdella kohteella, 
kun reitit Varsovaan sekä 
Georgian Kutaisiin avataan.

n  Asemalle pääsee käte-
västi joko omalla autolla 
tai julkisella liikenteellä.
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Hotelliin tullaan 
viihtymään ja  
tekemään töitä

H elsingin Pasilan kau-
punginosa tunnettiin 
ennen välipysähdys-
paikkana, mutta yhä 

useampi suuntaa Pasilaan töihin, 
viihtymään tapahtumissa tai shop-
pailemaan. Kaupungin uutena sy-
dämenä on mainostettu Triplan 
ostoskeskusta, jonne on vastikään 
avautunut uusi hotelli, Original So-
kos Hotel Tripla. 

Uusi hotelli kuuluu Sokos Hotels 
-ketjuun, mutta on silti sijaintinsa 
vuoksi täysin omaleimainen. 

– Jokainen hotellimme on eri-
lainen. Meillä on korkea, laadukas 
perustaso ja sen päälle haluamme 
vielä ylittää asiakkaan odotukset. 
Triplan hotellin kohdalla saavutet-
tavuus on ihan ylivertainen. Lento-
kentältä pääsee meille 22 minuutis-
sa junalla. Raideliikenteen solmu-
kohtaan on helppo saapua mis-
tä päin tahansa vastuullisesti liik-
kuen, kertoo uuden hotellin johtaja  
Hanna Riihimäki. 

Uusi hotelli kohoaa 90 metrin 
korkeuteen, siinä on 430 huonetta 
ja 15 kokous- ja juhlatilaa. Riihimäki 
on tarttunut ensimmäiseen pestiin-
sä hotellinjohtajana innokkaasti. 
Hänellä on hotellialalle poikkeuk-
sellinen tausta, sillä hänellä on kau-
pallinen koulutus yhdistettynä po-
sitiiviseen psykologiaan. Riihimäki 
on myös asunut useaan otteeseen 
ulkomailla ja matkustaa itse paljon. 
Hotelliaan hän lähtee vetämään in-
nostamalla kaikki yli 80 alaistaan 
huolehtimaan siitä, että jokainen 
kohtaaminen asiakkaan kanssa on 
onnistunut. 

– Olemme ihmiseltä ihmiselle 
bisneksessä. Tavoitteenamme on 
sujuva ja sydämellinen asiakasko-
kemus. Kaiken pitää toimia saumat-
tomasti varauksesta kotiinlähdön 
hetkeen saakka. Olemme riippuvai-
sia hyvästä henkilökunnasta ja sik-
si panostamme koulutukseen ja hy-
vän yhteishengen luomiseen. Ho-
tellissamme kaikilla on aikaa kol-
me sekuntia katsoa toista silmiin ja 
kuunnella, Riihimäki sanoo. 

Kylämäistä tunnelmaa 
Myös Turussa on Kupittaalla au-
keamassa keväällä 2020 uusi So-

kos Hotel keskellä kehittyvää kau-
punginosaa. Kuten Triplassa, myös 
Kupittaalla on juna-asemalta suo-
ra yhteys hotelliin. Lähellä sijaitsee 
yrityksiä, yliopisto, urheilutapahtu-
mapaikkoja ja puistoalueita. Origi-
nal Sokos Hotel Kupittaa on ensim-
mäinen hotelli Kupittaalla. Sinne on 
tulossa 196 huonetta ja majoitusti-
laa 500 hengelle. 

– Helsingin Triplassa oman lisä-
mausteensa tuo hotellin sijainti 
Pohjoismaiden suurimman kauppa-
keskuksen yhteydessä. Paljon asiak-
kuuksia tulee samassa kompleksissa 
sijaitsevien yritysten myötä. Myös 
isot tapahtumat lähistön messukes-
kuksessa tai Hartwall Arenalla näky-
vät varauksissa, Riihimäki kertoo. 

Hotellin motoksi on valittu ”ky-
lä, joka yhdistää”. Mitä kylämäisyys 
tarkoittaa, kun kyseessä on mitä ur-
baanein ympäristö, ympärillä val-
tava kauppakeskus ja toimistovii-
dakko?

– Haluamme tehdä asioita yh-
dessä. Esimerkiksi hotellin aula-
tilat ovat auki kaikille. Meillä on 
myös paljon suomalaista lähiruo-
kaa ja panostamme suomalaiseen 
tunnelmaan.

Työpisteenä hotellin aula 
Kuinka elämyshakuiset ja koke-
muksia metsästävät matkustajat 
sitten saadaan tulemaan kerta ker-
ran jälkeen saman ketjun hotelliin? 
Asiaa pohtii työkseen Sokos Hotel-
leissa Sirpa Ojala. Hän vetää tiimiä, 
joka vastaa liikematkustajien kan-
ta-asiakasohjelman, S-Cardin toi-
minnasta.

– Asiaa pitää lähestyä niin, että 
kanta-asiakkaana matkustajat saa-
vat meillä jotain enemmän. Suju-
vaa asiointia hotelleissa ja ravinto-
loissa, jotta keskittyminen tärkeim-
pään, eli työntekoon on mahdolli-
simman helppoa. Hotellit näkevät 
työn tekemisen murroksen eturi-
vistä, Ojala kuvaa.

Yhä useampi tekee liikkuvaa työ-
tä ja suorastaan hakeutuu tekemään 
töitä kahvilaan tai hotellin aulaan, 
missä on muitakin ihmisiä. Läppä-
rien ja matkapuhelimien lataami-
seen on löydyttävä näistä paikoista 
riittävästi pistorasioita. Työn teke-

minen on pirstaloitunut ja sähkö-
postien kirjoittaminen sujuu pala-
verien välissä lähimmässä sopivas-
sa paikassa. 

– Hotellin auloista on tullut hel-
posti saavutettavissa oleva paikka 
tehdä töitä. Pidän tätä hyvänä asi-
ana, sillä on kiva, kun hotellien au-
loissa näkyy ihmisiä ja elämää. Sel-
lainen ei olisi mistään kotoisin, että 
hotelli olisi täyteen buukattu ja au-
la olisi typötyhjä. Asiakkaat luovat 
tunnelman, Ojala sanoo. 

Lepoa ja virkistymistä 
Hotellinjohtaja Riihimäki myöntää, 
että hotellin sijainti keskellä vilinää 
on hyvä, mutta myös haasteellinen 
asia. Moni työn puolesta matkusta-
va arvostaa yöpymistä ja kokousti-
loja samassa paikassa sekä mahdol-

Hotellit houkuttelevat liikematkustajia hyvillä yhteyksillä ja sujuvalla 
palvelulla. Matkustaessakin moni haluaa pitää yllä samaa elämäntyyliä ja 
työskentelytahtia kuin kotonakin.  

teksti anna gustafsson  kuva joona raevuori 

Kanta-asiakas 
saa enemmän
n Työmatkustajan kanta- 
asiakasohjelma takaa suju-
van asioinnin S-ryhmän  
hotelleissa ja ravintoloissa.

n  Mahdollisuuksia virkis-
tyä työpäivän jälkeen esi-
merkiksi kuntoilemalla tai 
käymällä konsertissa.

n Kertyneitä pisteitä voi 
hyödyntää majoitus-, ko-
kous, ja ravintolaostoihin 
työn ohessa ja vapaa-ajalla.

n Ateriaetu antaa mahdol-
lisuuden monipuoliseen 
ruokailuun matkallakin.

n Digipalveluilla yhteyden- 
pito hotelleihin on käte-
vää, varaukset ajan tasalla 
ja mukana taskussa.

n Mahdollisuus ottaa per-
heenjäsen ja lemmikki mu-
kaan ilman lisämaksua.

Original Sokos Hotel Triplan johtaja Hanna Riihimäki pitää henkilökoh-
taista palvelua edelleen hotellien kilpailuvalttina.

lisuutta tehdä työtä hotellin aulassa 
ja kahvilassa. Mutta ärsyketulva voi 
käydä myös rasittavaksi. 

– Olemme suunnitelleet huo-
neet paikaksi, jossa yöpyjien on 
hyvä rauhoittua. Sisustus on teh-
ty luonnonsävyillä ja -materiaaleil-
la hyvin yksinkertaisella tyylillä. 
Uni on todella tärkeä asia, varsin-
kin kun monet seuraavat aika tark-
kaan palautumista ja unen laatua, 
Riihimäki sanoo. 

Myös Ojala korostaa virkistymi-
sen mahdollisuutta. Hän kuvaa, et-
tä moni paljon matkustava haluaa 
myös matkustaessaan ja hotellis-
sa yöpyessään ylläpitää samaa elä-
mäntapaa kuin kotonakin. Tähän 
tyyliin kuuluu usein terveellinen 
syöminen ja liikunta. Kuntosali ja 
sauna kuuluvat asiaan työpäivän 

päätteeksi tai aamulla. Monissa ho-
telleissa on liikkumisen lisäksi kan-
ta-asiakkaille tarjolla etuja konsert-
teihin tai muihin kulttuuritapahtu-
miin, polkupyöriä lainattavaksi ja 
ilmaislippuja museoihin. 

– Aamiaispöytä on monelle ho-
telliyöpymisen onnistumisen mit-
tari. Trendit ovat muuttuneet, 
ja yhä useampi varsinkin paljon 
matkustava kaipaa erityisesti ter-
veellisiä vaihtoehtoja, luomuruo-
kaa, hedelmiä ja kotimaisia marjo-
ja. Ikisuosikki on kuitenkin aamu-
puuro, Riihimäki vahvistaa.  

Palveluun panostetaan aina
Digitaaliset palvelut alkavat olla it-
sestäänselvyys majoitus- ja matka-
varauksissa. Sokos Hotellien koh-
dalla varaukset onnistuvat oman 

Rautatieseman kupeessa sijaitsevan funkkisklassikko Sokos Hotel Vaakunan aulatila tarjoaa liikematkustajalle viihtyisän työtilan tai kätevän kohtauspaikan.  

sovelluksen kautta. Matkustami-
nen on kaikin puolin arkipäiväis-
tynyt, kuvaa Ojala. Hän on työsken-
nellyt hotellialalla jo lähes 30 vuo-
den ajan ja on nähnyt selkeän muu-
toksen vuosikymmenten aikana. 

– Paitsi työn puolesta, nykyisin 
matkustetaan vapaa-ajallakin pal-

jon. Arkea halutaan rikkoa vaikka-
pa muutaman yön hotellilomalla 
omassa kotikaupungissa. Matko-
jen ja yöpymisten varaaminen mis-
tä päin maailmaa on netin kautta 
todella helppoa, Ojala kuvaa. 

Digitaalisiin palveluihin liittyy 
oleellisesti varausmahdollisuuden 
ohella mahdollisuus sisään- ja ulos-
kirjautumiseen käyttäen palveluau-
tomaatteja. Sokos Hotelleissa on tu-
lossa kokeiluun automaattisen si-
säänkirjautumisen ohella mobiilin 
kautta toimiva huoneavain. Henki-
lökohtainen palvelu ei kuitenkaan 
koskaan tule poistumaan, vakuut-
tavat sekä Riihimäki että Ojala.

– Asiakas ei välttämättä tarvit-
se perusinfoa, jos kyseessä on tut-
tu hotelli, vaan haluaa siirtyä no-
peasti huoneeseensa. Mutta aina 

jos haluaa jutella hotellin vastaan-
ottohenkilökunnan kanssa, se on 
mahdollista. Automaatin käyttämi-
nen on vain yksi vaihtoehto asioida 
meillä. Tehtävämme on onnellistaa 
asiakkaamme hänen valitsemallaan 
palvelutavalla, henkilökohtaisesti 
tai digitaalisesti, Ojala vakuuttaa. 

Riihimäki on samalla linjal-
la. Hän kertoo esimerkin hotellin 
vastaanoton työntekijästä, joka oli 
palannut häidensä ja pienen loman 
jälkeen takaisin töihin. 

– Kanta-asiakkaat suorastaan 
jonottivat hänen palveltavakseen, 
koska he halusivat kysellä häistä. 
Digitaalisten palveluiden kehitty-
minen ei kuitenkaan koskaan tu-
le poistamaan henkilökohtaisen 
kohtaamisen merkitystä, Riihimä-
ki summaa.“

Yhä useampi  
tekee liikkuvaa 
työtä esimerkiksi  
kahvilassa tai  
hotellin aulassa. 
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Työmatkasta on myös 
arjen hengähdystauoksi 

Perheyrittäjät Heidi ja Juha Jokela kannustavat yrityksiä tulemaan Leville joko kokoustamaan tai rentoutumaan puhtaan luonnon ääreen. 

N ykyään yritysjohtajat 
saapuvat tunturiin suk-
set mukanaan ja käyvät 
kokouksen jälkeen las-

kemassa tai hiihtämässä. Elämyksiä 
janotaan myös luonnosta: käydään 
vaikkapa husky- tai porosafarilla.

– Kulttuuri tuntuu muuttuneen 
bilematkoista terveempään suun-
taan. Jos arjesta saa hengähdys-
tauon yritysmatkalla, moni mielel-
lään ulkoilee ja nukkuu hyvin, ker-
too Levillä toimivan Polar Star Tra-
velin yrittäjä Heidi Jokela.

Heidin ja miehensä Juha Jokelan 
perheyritys on erikoistunut mökki-
majoittamiseen. Mökki voi olla kan-
sainvälisille vieraille kumma majoi-
tusmuoto, joten heidät kuljetetaan 
perille ja opastetaan mökkeilyn sa-
loihin. Valikoimaa on aina pienistä 
kelomökeistä suuriin huviloihin as-
ti. Isot kohteet sopivat esimerkiksi 
juuri kokousten pitämiseen.

Jokelat laajensivat toimintaa lii-
kematkailun suuntaan vuonna 2018, 
kun he ostivat muun muassa yritys-
kongresseja tekevän Polar Meetin-

gsin. Mukana tuli kansainvälistä 
henkilökuntaa, ja nykyään asiak- 
kaita palvellaan 11 kielellä.

– Halusimme laajentaa ja kehit-
tää yritysmatkailupuolta, kun tote-
simme, että yritysasiakkailta tuli hy-
vää palautetta. Myös isojen tapahtu-
mien järjestäminen ja kansainvälis-
ten yritysten insentiivimatkat ovat 
keskeisiä, hahmottelee Heidi Jokela.

Toiminnasta ympärivuotista
Heidi ja Juha Jokela tapasivat toi-
sensa Levillä. Sinne he päätyivät 

vastakkaisista suunnista. Heidi 
työskenteli matkailualalla Etelä-Eu-
roopassa ja toi matkatoimistoih-
misiä tutustumaan Lappiin. Näil-
lä reissuilla hän ihastui Lappiin ja 
päätyi Leville projektitöihin. Kitti-
län Könkäällä Levin naapurissa kas-
vanut Juha puolestaan päätti palata 
synnyinkuntaansa Pohjois-Norjan 
Tromssasta samana kesänä. 

Juha Jokelan paikallistuntemus 
näkyy perheyrityksen toiminnassa. 

– Voimme viedä asiakkaita vaik-
kapa parhaille ja perinteisimmille 
tulistelupaikoille, joita on käytetty 
satoja vuosia, Juha Jokela kertoo.

Myös yrityksen oppaat perehty-
vät alueen historiaan syvällisesti ja 
kertovat siitä asiakkaille kattavasti.

– Tiimimme on liimautunut hy-
vin kasaan. Tuttujen työntekijöi-
den kanssa on helppo työskennel-
lä, Heidi Jokela kiittää.

Lapin matkailun painopiste on 
useamman vuoden ajan ollut ke-
sän ja syksyn matkailun kehittämi-
sessä, koska talvikapasiteetti alkaa 
olla Lapissa monin paikoin täynnä. 

Polar Star Travel on kehittänyt 
toimintaa ympärivuotiseksi niin, et-
tä työntekijöitä on voitu palkata ko-
koaikaisiksi. Kesäviikonloppuina ta-
pahtumat vetävät Leville huomatta-
vasti aiempaa enemmän vierailijoi-
ta. Yritys kehittää tulevaisuudessa 
lisääkin suuria tapahtumia Leville.

Perheyrityksessä myös yrittäji-
en lapset ovat päässeet hommiin. 

– Lapset ovat olleet tonttuina ja 
peikkoina, ja tehneet niitä keikko-
ja mielellään, Heidi Jokela sanoo.

Yrittäjät auttavat toisiaan
Levi tuntuu sopivalta yhdistelmäl-
tä kansainvälisyyttä ja paikallisuut-
ta. Levillä on sekä paikallisia että ju-
nantuomia yrittäjiä, jotka Jokeloi-
den mukaan kaikki puhaltavat yh-
teen hiileen. Yrittäjien verkosto on 
kehittynyt, mikä tekee paikkakun-
nasta yrittäjäperheelle rakkaan. 

– Monella on omat asiakaskun-
nat, eivätkä yritykset syö toisiaan, 
Juha Jokela kertoo.

Polar Star Travel on elänyt mat-
kailun kohderyhmien mukana. Al-
kuaikoina venäläiset ja ukrainalai-
set johtivat kehitystä, mutta maiden 
jouduttua talousongelmiin asiakas-
kuntaa on haettu Keski-Euroopasta. 
Nyt Polar Star Travelin asiakaskunta 
löytyy etenkin Sveitsistä, Hollannis-
ta, Itävallasta ja Saksasta. Ryhmä-
koot ovat usein pieniä, mistä pre-
mium-matkatoimistot pitävät.

Heidi Jokelan mukaan monella 
yrittäjällä on ollut tietynlaista Lapin 
hulluutta, mikä on vaatinut vank-
kaa uskoa omaan yritysideaan.

– Meidän punaisena lankana on 
ollut aina ammattimainen palvelu 
lähellä asiakasta ja rakkaus Lapin 
luontoon. Sen haluamme välittyvän 
vieraillemme, Heidi Jokela sanoo.

Revontulien äimistelyä 
tunturimökissä, murto-
maahiihtoa ja laskettelua.  
Saattaa kuulostaa aivan 
perinteiseltä perhelomal-
ta Lapissa, mutta on yhä 
useamman yritysmatkan 
sisältöä – tavallisempien 
kokousten lisäksi.
 
teksti ja kuva otto ponto

“
Toimintamme   
kulmakivenä on 
aina ollut rakkaus 
Lapin luontoa  
kohtaan.  

OLEMME  
MATKAMESSUILLA

LEVIN 
OSASTOLLA  
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Kuopio on mainio paikka  
tilaisuuksille, kokouksille  
ja koulutuspäiville. Rikas 
kulttuuri- ja ravintola- 
tarjonta, aktiviteetit ja 
Kallaveden maisemat  
tarjoavat upeat puitteet 
persoonallisten tapahtu-
mien järjestämiseen. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva kuopio convention  
bureau

M arkkinointipäällik-
kö Kirsi Vartiainen 
Kuopio Convention 
Bureausta on iloi-

nen Kuopion vetovoimasta tapah-
tumakaupunkina. Järvi-Suomen 
pääkaupunki on ollut pitkään tut-
tu isäntä valtakunnallisille tapahtu-
mille. Viime vuosina kaupungissa 
on nähty yhä enemmän kansainvä-
lisiäkin tilaisuuksia.

– Kansainvälisiä kongresseja jär-

Kuopiosta löytyy verrattomia mahdollisuuksia yritystilaisuuksia ja -tapahtumia varten, oli kyse puhtaasti työstä tai rennomman kaavan virkistäytymisestä.

jestettiin vuosina 2000–2016 kym-
menkunta vuodessa, mutta viime 
vuonna jo 33. Kasvuun ovat varmas-
ti vaikuttaneet osaltaan kaupungin 
matkailu-, ravintola- ja kokouspal-
veluja tarjoavien yritysten suuret 
investoinnit. Kokonaan uusina toi-
mijoina Kuopioon ovat sijoittuneet 
esimerkiksi Lapland Hotels sekä ko-
kous-, kylpylä- ja ravintolapalvelu-
ja tarjoava matkailukeskus Kuopion 
Saana, Vartiainen kertoo. 

Kuopion asemaa konferenssi- 
ja kokouskaupunkina vahvistavat 
luonnollisesti myös kaupunkiin 
sijoittuneet kansainväliset yrityk-
set, nopeasti kasvavat startupit se-
kä Itä-Suomen yliopisto.

Pohjoismaiden paras palvelu
Yritystapahtumien järjestäjät arvos-
tavat Kuopio-Tahko -alueen taso-
kasta palvelu- ja tapahtumatarjon-
taa sekä kaupungin sijaintia. Esi-
merkiksi lento Helsingistä Kuopi-
oon kestää vain 50 minuuttia.

Kuopio on myös palkittu Poh-
joismaiden parhaasta kokousasiak- 
kaiden palvelusta. Kaupungissa on 
paljon erilaisia kokous- sekä konfe-

renssitiloja ja myös oheisohjelman 
järjestämiseen riittää vaihtoehtoja. 

– Kulttuuritarjontammekin on 
huipputasoa ja ravintoloiden laa-
dukkuudessa olemme vähintään 
Helsingin tasolla. Suosittelen tu-
tustumaan esimerkiksi Ravintola 
Mustaan Lampaaseen ja vuoden 
2015 Top Chef -voittaja Anssi Kan-
telisen Urbaniin. Suomen merkittä-
vimpiin hiihto- ja laskettelukeskuk-
siin lukeutuva Tahko tarjoaa aktivi-
teetteja vuoden ympäri. 

Kuopiossa voidaan järjestää jo-
pa 1000 hengen kokouksia ja kon-
ferensseja. Suurimmat tilaisuudet 
pidetään kaupungin keskustan Mu-

siikkikeskuksessa. Pienempiä tilai-
suuksia voi järjestää niin kaupun-
ki- kuin luontoympäristössäkin. Esi-
merkiksi Koivumäen kartanon piilo-
pirttimäinen miljöössä, Tahkon Gol-
den Resortissa, tai Kallavettä kyntä-
vällä sisävesiristeilijällä järjestetty 
kokous jää varmasti mieleen. 

Tilaa valitessa on hyvä huomi-
oida osallistujien oheisohjelmatoi-
veet, koska monet kokoustiloista 
muuntuvat myös viihdekäyttöön. 
Hyvänä esimerkkinä Vartiainen 
mainitsee Puikkari Conferencen. Jos 
osallistujat arvostavat aktiviteette-
ja, nousee Tahko vahvaksi vaihtoeh-
doksi. Luonnon helmassa onnistuu 
muun muassa golfaaminen, lasket-
telu sekä eBikeilla ja vesijeteillä ajo. 

– Tapahtuman sijoittumista Kuo-
pion keskustaan puoltavat moni-
puoliset taidenäyttelyt sekä Musiik-
kikeskuksen esitykset, joissa näh-
dään myös Pietarin balettiryhmän 
kaltaisia vierailevia esiintyjiä. Suo-
men ortodoksisessa kirkkomuseo 
RIISAssa voi tutustua karjalais-or-
todoksiseen kulttuuriperintöön 
muun muassa 3D-teknologian avul-
la. Oheistapahtumiksi voivat sovel-

tua suositut yleisötapahtumamme, 
kuten Kuopion viinijuhlat, Kome-
diafestivaali, Kuopio Tanssii ja Soi 
-tapahtuma tai Kuopio RockCock.

Majoitustiloissakin löytyy valin-
nanvaraa. Hotellimajoitusta kau-
pungin keskustassa tarjoavat So-
kos Hotel Puijonsarvi ja uudistu-
nut Scandic Kuopio. Keskustan lä-
hellä sijaitsevassa Rauhalahdessa 
majoittuminen tapahtuu kylpylä-
tunnelmissa.

Ilmaista apua järjestelyihin 
Kuopio Convention Bureau tarjoaa 
apua kotimaisten ja kansainvälis-
ten 10–1000 hengen tilaisuuksien 
järjestämiseen. Palvelu on järjestä-
jälle maksutonta, sillä toiminnan ra-
hoittavat Kuopion kaupunki ja kau-
punkiin sijoittuneet matkailualan 
yritykset sekä tiede- että tutkimu-
sorganisaatiot.

– Autamme muun muassa ta-
pahtumapaikan, ravintolapalve-
lujen ja oheisohjelman valinnassa 
sekä tarjouspyyntöjen laadinnas-
sa. Käytännössä vain tapahtuman 
sisällön suunnittelu jää yrityksen 
omalle vastuulle, Vartiainen toteaa.

Kohtaamispaikka keskellä  
Järvi-Suomen kauneutta

“
Käytännössä  
vain sisällön 
suunnittelu jää 
yrityksen omalle 
vastuulle.
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O ululaisen hotelli Lasaretin toi-
mitusjohtaja Katja Holm viittoo 
vastaanotto- ja ravintolaraken-
nuksen sekä hotellihuoneiden 

kiinteistön yhdistävän valokäytävän ikku-
naan. Sen takana Oulujoki virtaa vapaana 
pakkaspäivästä huolimatta. Käytävän toi-
selta puolelta avartuu näkymä puutarhaan. 
Pian näköalan takaa löytyisi Oulun keskusta.

– Tässä rauhassa ei uskoisi, että ydinkes-
kusta on vain kymmenen minuutin kävely-
matkan päässä. Tunnelma on ennemminkin 
kuin maaseudulla, Holm toteaa.

Paikallisten rakastama Hupisaarten puis-
toalue alkaa aivan Lasaretin kulmalta. Puis-
to on itse asiassa puusilloilla yhdistetty pie-
nenpienten saarien ryhmä. Niiden välissä 
kulkevat purot ovat kunnostusprojektin jäl-
keen kalojen valtakuntaa.

– Padon ohittava kalaporras kulkee ravin-
tolasalimme ohitse. Aiemmin syksyllä näin 
taimenenkin hyppäävän siinä kulkiessaan.

Taiteilijat suunnittelijoina
Lasaretin pihamaan elävä historia yltää 
1700-luvulle asti. Sen vanhimmat osat ovat 
nekin vuodelta 1834 historiallisen lääninsai-
raalan ajalta. Vielä 1990-luvun lopussa samat 
rakennukset palvelivat sotilassairaalana. 

Holm kertoo, että hotellivieraat mainit-
sevat edelleenkin käyneensä paikalla joko 
armeijan harmaissa tai viereisissä upseerien 
asuintaloissa asuessaan.

Yksityisenä artesaanihotellina Lasaret-
ti on palvellut 18 vuoden ajan. Kaikkien 49 
huoneen peruskorjaus päätettiin tehdä yh-
dellä kertaa ja hotelli avautui täysin uudis-
tuneena vappuna 2019. 

Korjauksen yhteydessä huoneista viisi 
annettiin meritoituneiden pohjoissuoma-
laisten taiteilijoiden, Hannu Väisäsen, Moo-
sa Myllykankaan, Veikko Törmäsen, Jaakko 
Mattilan ja Jaakko Heikkilän käsiin. He ei-

vät ole ainoastaan tuoneet taidettaan omaan 
huoneeseensa nähtäville, vaan ovat myös 
osallistuneet huonekalujen, materiaalien ja 
värimaailmoiden suunnitteluun.

– Taiteilijoilla ei ole ollut valmiita raame-
ja tähän työhön, vaan heidän kädenjälkensä 
näkyy eri huoneissa eri tavoin. Esimerkiksi 
Moosa Myllykankaan taitelijahuoneessa vie-
ras pääsee miltei teoksen sisälle asumaan.

Taiteilijoiden nimikkohuoneet ovat mer-
kittävä esimerkki siitä miten pieni hotelli voi 
joustavasti toteuttaa päätöksiään.

– Meillä ei ole suurten ketjujen markki-
nointibudjettia käytettävissä, mutta voim-
me tehdä pysyvän vaikutuksen huomioimal-
la vieraamme yksilöllisesti ja ainutkertaises-
ti. Kun meille löytää kerran, tulee todennä-
köisesti myös uudelleen Ouluun palatessaan.

Kehitystyötä asiakkaiden parhaaksi
Tavanomainen Lasaretin asiakas on kokous- 
tai kongressivieraana paikalle tullut liikemat-
kustaja. Lasaretti palvelee kenties seuraa-
van kerran, kun samainen hotellivieras ha-
luaa mukavan etappipaikan etelästä Lappiin 
suunnatessaan. 

Holmin mielestä Lasaretti on ennen kaik-
kea helppo vaihtoehto: Parkkipaikkoja on 
runsaasti ja jokivarren puistomaiset maise-
mat löytyvät nopeasti moottoritieltä pois-
tumisen jälkeen. Huoneremonttikin suun-
niteltiin liikematkustajat huomioiden. Ar-
tesaanihotellin korkeat, tunnelmalliset huo-
neet tuovat vaihtelua matkapäivien keskelle. 

Suunnittelu käynnistyi yli puoli vuot-
ta etukäteen testihuoneen rakentamisella. 
Hotellivierailta kerättiin kattavasti kokemuk-
sia siitä, miten niitä voisi kehittää edelleen.

– Unikulman sängyistä eräs asiakkaistam-
me soitti vielä hotellista poistuttuaan, mikä 
entisestään vahvisti päätöstämme hankkia 
ne jokaiseen huoneeseen. Jos joku, niin liike-
matkustaja arvostaa oikeasti hyvää sänkyä.

Hotelli Lasaretin historiallinen rakennus on seisonut paikallaan jo 
vuosisatoja. Kaunis ympäristö ja vieressä virtaava joki muistutta-
vat maaseudun rauhasta, vaikka kaupunki on kivenheiton päässä. 
teksti juha-pekka honkanen  kuva tuuli nikki 

Artesaanihotelli 
yhdistelee historiaa 
ja nykytaidetta

Toimitusjohtaja Katja Holmin luotsaama Hotelli Lasaretti sijaitsee lähellä Oulun keskustaa. L ohjalaisen maalaistalon pellolla 
kilpurimallinen mönkijä lennät-
tää rapaa laajassa kaaressa. Pois 
Tieltä! -safareiden toimitusjohta-

ja Paavo Hyrkkö testaa parhaillaan yrityk-
sen käyttöön tulevaa uutta kalustoa. Päära-
kennuksen vieressä on pihalla jonossa juu-
ri maastosta tulleita Range Roverin klassik-
komalleja. Ne käyvät asiakasryhmän ajon 
jälkeen yrityksen huoltohallissa, jossa var-
mistetaan, että kalusto pysyy iskussa ym-
päri vuoden. Kalustokatselmuksen jälkeen 
siirrymme päärakennuksen takkahuone-
tiloihin kuivattelemaan.

– Asiakastapahtumien 
keskuspaikkana toimii 
entinen maanviljelys-
tila, joka on myös koti-
tilani. Käytössä olevia 
maa-alueita riittää tääl-
lä siinä määrin, että hii-
linielut ovat neljä ker-
taa toiminnasta aiheutu-
via päästöjä suuremmat. 
Toimintamme on käytän-
nössä siis hiilinegatiivis-
ta ja ympäristöystävällistä, Hyrkkö toteaa.

Räätälöity ja turvallinen kokemus
Yli 20 vuotta toiminut Pois Tieltä! -safarit 
järjestää yrityksille ja erilaisille ryhmille off 
road -safareja maastoautoilla, mönkijöillä ja 
enduropyörillä sekä rallitapahtumia peltoau-
toilla. Ajoelämyksissä ei tavoitella matkan 
pituutta, vaan jännittävyyttä ja haasteita.

Tyypillisiä tilaisuuksia ovat yritysten 
henkilökunnan virkistyspäivät, ja tiimipäi-
vät. Asiakkaat eivät tarvitse aiempaa koke-
musta käytettävästä kalustosta, sillä kaik-
ki tapahtumat sisältävät opastuksen, kou-
lutuksen ja asianmukaisen varustuksen. 

Aktiviteettien lisäksi samaan pakettiin 

on mahdollista yhdistää myös kokous- ja 
saunatilojen käyttö sekä ruokailu.

– Tapahtumapäivän sisältö suunnitellaan 
jokaisen ryhmän toiveiden ja taitojen mu-
kaisesti. Laitteiden käyttöön annetaan myös 
asianmukainen koulutus paikan päällä, ja 
turvallisuus on kaikessa toiminnassa aina 
etusijalla. Ihan aluksi totutellaan ajoon hel-
pommassa maastossa, ennen kuin siirrytään 
haastavampiin olosuhteisiin, Hyrkkö kertoo. 

Pääkaupunkiseudun kupeessa
Yrityksen vetämät off road -safarit järjeste-

tään vaihtelevassa maas-
tossa maastoautoilla tai 
mönkijöillä. Rallielä-
myksessä puolestaan 
ajetaan peltorallia noin 
kilometrin mittaisella ra-
dalla, jossa riittää tiukko-
jakin mutkia. Taitoja voi-
daan halutessa mitel-
lä myös aika-ajoilla. Ka-
lustona toimivat klassi-
set Ford Sierrat.

Pois Tieltä! -safarit jär-
jestää tarvittaessa myös kuljetukset paikan 
päälle sekä majoituspalvelut paikallisten yh-
teistyökumppaneidensa avulla. Toiminnan 
keskipisteenä toimiva maatila sijaitsee Loh-
jalla moottoritien kupeessa, lyhyen ajomat-
kan päästä pääkaupunkiseudun ytimestä.

– Ryhmäkoot voivat olla neljästä aina 
kuuteenkymmeneen saakka ja toimintaa 
järjestämme ympäri vuoden, kelillä kuin 
kelillä, Hyrkkö lupaa.

Pian paikan isäntää viedään taas, sillä 
maastoautosafarilla ollut ryhmä on siirty-
mässä kokous- ja ruokailutiloista saunan 
lämpöön. Sitä ennen on vielä tarkistettava, 
että ulkoterassilla höyryävän kylpytynny-
rin lämpötila on juuri sopiva.

Toimitusjohtaja Paavo Hyrkkö kertoo, että kaikki tapahtumapäivät suunnitellaan ryhmän 
toiveiden mukaan. Laitteiden käyttöön annetaan myös koulutus paikan päällä.

Pois Tieltä! -safarit on kokenut asiakastapahtumien järjestäjä,  
joka luo yritys- ja ryhmätilaisuuksiin tunnelmaa vauhdikkaan 
kaluston voimin, turvallisesti ja ympäristön huomioiden.
teksti pekka säilä  kuva juha arvid helminen 

Vauhdikkaita  
virkistyselämyksiä 
ympäri vuoden

“
Turvallisuus on 
meillä kaikessa 
toiminnassa aina 
etusijalla.

Tammikuussa 2020 avat-
tu Tampereen Courtyard 
by Marriott -hotelli tulee 
tuomaan kaupunkiin  
lisää kansainvälisiä liike- 
matkustajia. Uusi hotelli  
muodostaa ainutlaatui-
sen kokonaisuuden jopa 
Euroopan mittakaavassa. 

teksti anne korkala 
kuva eino ansio

C ourtyard by Marriott Tam-
pere City -hotelli on maan 
ensimmäinen ketjun eri-
tyisesti liikematkusta- 

jille ja ryhmille brändätty hotelli. 
Muuallakin Pohjoismaissa näky-
vyyttään kasvattava hotelliketju 
sopii hyvin osaksi kaupungin ta-
pahtuma-, kulttuuri- ja matkailu-
tarjontaa.

Yhdyskäytävä Tampere-taloon 
mahdollistaa sujuvan ja monipuoli-
sen yhteistyön. Kulttuuritarjonnan 

Marriottin Kiki Koskinen ja Ville Virkki sekä Tampere-talon Anni Toiva uskovat, että hotelli parantaa Tampereen kokous- ja kongressivieraiden kokonaisvaltaista palvelua entisestään.

lisäksi Pohjoismaiden suurimmas-
sa kulttuuri- ja kongressikeskukses-
sa on yli 20 erikokoista tilaa järjes-
tää kokouksia, seminaareja ja mui-
ta tapahtumia. Toimijoita yhdistä-
vät myös hiilineutraali arvomaail-
ma sekä vastuullisuus.

Tasokas palvelukulttuuri
Asiakaskohtaamisten korkea taso ja 
laadukkuus ovat syitä, jotka saavat 
Courtyard by Marriott Tampere Ci-
tyn johtaja Ville Virkin viihtymään 
hotellialalla. 

– Se, mikä on itselle ollut ai-
na luontevaa, tulee nyt yhteisek-
si tavaksi tehdä asioita. Kyseessä 
on maailman suurin hotelliketju, 
jonka koko arvomaailma ja palve-
lukulttuuri siirtyvät tänne Tampe-
reelle, kertoo Virkki. 

Etäyhteyksistä huolimatta liike-
matkustus on globaalisti kasvussa. 
Paljon työkseen matkustavalle ho-
telli on suoraan yhteydessä työtyy-
tyväisyyteen. 

Kaikessa Marriottin tekemises-
sä huokuu vahva asiakasymmär-
rys, jolla huolehditaan asiakkaiden 
jaksamisesta ja hyvästä arjesta. Ho-

tellissa on panostettu äänieristyk-
seen ja hyvään uneen, matkustaji-
en vaihteleviin aikatauluihin sekä 
yleiseen hyvinvointiin. 

– Meillä on kaikki nykyajan liike-
matkustajan haluamat palvelut, ku-
ten kuntosali ja hyvät työskentely-
mahdollisuudet hotellin eri tiloissa. 
Jos et ehdi aamiaiselle, voit napata 
minimarketista mukaasi evästä, ker-
too myyntipäällikkö Kiki Koskinen. 

Datalla parempaa palvelua
Vaikka kyseessä ei ole luksushotel-
li, määrittelevät Courtyard Tampere 
City -hotellia parhaiten termit laa-
dukkuus ja edelläkävijyys. Muotoi-

lemalla hotellin palvelut kaikkialla 
maailmassa samanlaiseksi, asiak-
kaat tietävät tarkalleen mitä he saa-
vat saapuessaan hotelliin.

Esimerkiksi hotelliin kirjautumi-
nen ja huoneeseen meneminen on 
mahdollista tehdä mobiilisti, mikä 
säästää aikaa. Kanta-asiakasohjel-
man ansioista hotelli tietää asiak-
kaistaan paljon jo heidän saapues-
saan hotelliin. 

– Hotellissa tulee olemaan paljon 
kansainvälisiä matkustajia, jotka tu-
levat tekemään projekteja suoma-
laisyrityksiin. Päivät saattavat ve-
nyä, mutta hotellin kaikki palvelut 
toimivat silti vieraiden tarpeiden 
mukaan, Koskinen lupaa.

Globaali yhteistyökumppani
Marriottin oman Bonvoy kanta-asia-
kasohjelman piirissä on jo 135 mil-
joonaa ihmistä. Tampereella ei ai-
kaisemmin olla päästy hyödyntä-
mään näin hyvin toimivaa ja laajaa 
kanta-asiakasohjelmaa, joka myös 
kerryttää siihen kuuluville asiak-
kaille nopeasti pisteitä. 

– Pisteitä voi hyödyntää yöpymi-
siin, mutta niillä voi hankkia myös 

kokemuksia, joita ei voi ostaa ra-
halla. Tietyllä tasolla etuihin kuu-
luu myös huonetakuu hotellista, 
Virkki kertoo.

Courtyard by Marriott Tampe-
re City -hotelli keskittyy neuvot-
telemaan suurien, keskisuurten ja 
myös pienten kotimaisten yritys-
ten kanssa. Kanta-asiakasjärjes-
telmä tulee vaikuttamaan hotellin 
asiakaskuntaan.

– Marriottilla on maailmanlaajui-
sesti 31 eri brändiä. Ei ole toista ket-
jua, joka pystyy tarjoamaan globaa-
listi hotellin miltei maasta tai kau-
pungista riippumatta. Kun kansain-
välistä kauppaa tekevä yritys keskit-
tyy meihin, löytävät he Marriott-ho-
tellin mihin tahansa menevätkin, 
Koskinen lupaa. 

Tunnettu kansainvälinen hotel-
liketju kongressikeskuksen yhtey-
dessä myös helpottaa kongressijär-
jestäjien ja -osallistujien arkea. 

– Marriottin hotelli on herättänyt 
suurta kiinnostusta Tampere-talon 
yritysasiakkaiden parissa. Ryhmä-
varauksia onkin jo tullut, markki-
nointisuunnittelija Anni Toiva Tam-
pere-talosta kertoo.

Liikematkustajan arki sujuu 
mutkattomalla palvelulla

“
Uusi hotelli on  
kiinnostanut  
yritysasiakkaita. 
Ryhmävarauksia 
onkin jo tullut.
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Sunday Morning Resor-
tissa työpäiväkin voi olla  
lepopäivä. Pyhätunturin  
puhdas luonto ja aihki-
hirsisen huvilan rikko-
maton rauha tarjoavat 
upeat puitteet stressit- 
tömälle ja kiireettömälle  
irtautumiselle arjesta.  

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva sunday morning resort

Y rittäjäpariskunta Sirpa ja 
Kimmo Loippo huoma-
si pari vuotta sitten, että 
Aamulehden omistama 

edustushuvila Pyhätuntunturilla, 
Pyhäjärven rannalla oli myynnissä. 
Loipot rakastuivat ensinäkemällä 
ikivanhoista, käsinveistetyistä aih-
kihirsistä tehtyyn rakennukseen. 

– Puukuvanveistäjä Upi Kärrin 
suunnittelemat tilaratkaisut, tai-
deteokset ja sisustus muodostivat 
uniikin kokonaisuuden. Talon es-

Sunday Morning Resortin tavoitteena on tarjota vierailleen levollinen ja laadukas virkistysympäristö raukealla tunnelmalla. Pyhätunturi tarjoaa upeat puitteet myös aktiviteetteihin.

teettinen, taiteellinen ja rauhalli-
nen tunnelma sekä ainutlaatuiset 
yksityiskohdat, kuten revontulen 
väreissä säihkyvä takka, hurmasivat 
meidät heti. Tunnelma oli saman-
lainen kuin rentona sunnuntaiaa-
muna. Saman raukean tunnelman 
haluamme nyt välittää vieraillem-
me, Kimmo Loippo kertoo.

Hiilineutraali kohde
Loipot ostivat kiinteistön ja remon-
toivat sen rakennuksia kattavasti 
vuosina 2018–2019. Saneeraus to-
teutettiin perinteistä rakennustapaa 
ja käsityöperinteitä kunnioittaen. 

Talo- ja tietotekniset ratkaisut 
uusittiin täysin, mutta rakennuk-
sen persoonallinen henki ja alkupe-
räinen kelodesign-sisustus säilytet-
tiin. Syntyi Sunday Morning Resort.  

Kaikissa kohteen tiloissa on myös 
käytössä 100 megan langaton valo-
kuituyhteys. Kokoustila on varus-
tettu moderneilla sähköisillä työvä-
lineillä, kuten huipputasoisella vi-
deoneuvottelulaitteistolla. 

Kaikessa tekemisessä painote-
taan kestävää kehitystä. Sunday 
Morning Resortin toiminta onkin 

täysin hiilineutraalia. 
– Energiatehokkaiden talotek-

nisten ratkaisujen ja rakennusten 
lisäeristämisen ohella olemme sat-
sanneet muun muassa tehokkaa-
seen kierrätykseen ja kompostoin-
tiin, luomu- ja lähiruokaan sekä kes-
täviin tekstiileihin, joiden puhdis-
tuksen hoidamme itse. Asiakaskul-
jetukset hoituvat sähköautoilla. Li-
säksi oma kuuden hehtaarin met-
sämme toimii hiilinieluna.

Irtiotto stressistä
Sunday Morning Resort on kiehto-
va ympäristö erilaisille yritystapah-
tumille ja kokouksille. Hirsiraken-

nuksesta huokuva lämpö ja kiiree-
tön tunnelma auttavat rentoutu-
maan ja vähentävät stressiä. 

– Ideana on, että me hoidamme 
kaikki käytännön järjestelyt ja asiak- 
kaamme saavat nauttia rauhasta, 
upeasta luonnosta ja monipuoli-
sista harrastusmahdollisuuksista. 

Ympäristö tarjoaa hyvät puitteet 
aktiviteeteille. Pyhäjärvessä voi ui-
da, kalastaa, meloa ja soutaa. Talvel-
la hyväkuntoiset hiihtoladut kulke-
vat aivan Sunday Morning Resortin 
vierestä. Pyhätunturin hiihto- ja las-
kettelukeskukseen sekä Pyhä-Luos-
ton kansallispuistoon on matkaa 
vain kivenheiton verran.

– Järjestämme tapahtumia, hy-
vinvointipalveluja sekä retkiä ja ak-
tiviteetteja vieraidemme yksilöllis-
ten toiveiden mukaan. 

Kaikki kuljetustarpeet hoituvat 
Sunday Morning Resortin henkilö-
autoilla tai luksusbussilla. Paikan 
päältä voi myös vuokrata tarvitta-
via välineitä ja varusteita. 

– Olemme ottaneet kolmantena 
maailmassa käyttöön päästöttömät 
ja äänettömät eSLed-sähkömootto-
rikelkat. Niillä tehdään retkiä Pyhän 

ympäristössä ja rinteiden sulkuaika-
na esimerkiksi Kultakeron huipulle.

Herkkuja omasta maasta
600-neliöisessä päärakennukses-
sa sijaitsevat ravintola Aihki, ko-
kous-, oleskelu- ja saunatilat, kun-
tosali sekä neljä kahden hengen 
huonetta. Pihapiiriin kuuluu kak-
si paritaloa, joissa on majoitus-
tilat kaikkiaan 20 henkilölle se-
kä Suomen kauneimmaksi ke-
huttu ranta- ja savusaunakoko-
naisuus paljuineen. Yritysasiak- 
kaat voivat varata käyttöönsä koko 
resortin, mutta myös yksittäisten 
huoneiden varaaminen onnistuu.

– Vieraat voivat nauttia päivän 
ateriat korkealuokkaisessa ravin-
tolassamme. Keittiömestarim-
me Petri Haverinen käyttää ruoan 
valmistamiseen läheltä hankittu-
ja luomutuotteita. Osan raaka-ai-
neista kasvatamme itse omassa pel-
lossamme, keräämme lähimetsis-
tä tai pyydämme Pyhäjärvestä. En-
si kevääksi saamme Haverisen ka-
veriksi espanjalaisen kollegan tuo-
maan keittiöömme kansainvälistä 
twistiä, Loippo iloitsee.

Työmatkallakin voi nauttia 
kiireettömästä tunnelmasta

“
Järjestämme  
aktiviteetteja ja 
palveluita aina 
vieraidemme toi-
veiden mukaan.


