
Bleisure-matkailun yleistyminen  
tulee vaikuttamaan kasvavissa määrin 
koko matkailualan tulevaisuuteen.  
Puheenvuorossa Mervi Toivonen. s.2

Varausjärjestelmä
Mittavan investointihankkeen avulla 

kehitetään entistä käyttäjälähtöisempää 
matkanvarausjärjestelmää. s. 4

Työmatka 
Kiskoilla taittuvalla työmatkalla voi 

ottaa hetken itselleen tai valmistautua  
päivän tuleviin tehtäviin. s. 8

Asiakaskokemus
Ensiluokkainen palvelu pitää edelleen 
pintansa onnistuneen hotellivierailun 

tärkeimpänä kulmakivenä. s. 3

 Majoitus. Pohjoisen elämyksiä kaupungin sykkeessä. s. 15

MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE

Liikematkustus



MAINOSLIITE LIIKEMATKUSTUS

n  03

LIIKEMATKUSTUS MAINOSLIITE

MATKA BUSINESS FORUM 
Matka Business Forum on Matkamessujen ammattilaispäivän  
erikoisalue, jolla tavoitat yhden päivän aikana tehokkaasti alan  
ammattilaiset ja päätöksentekijät. Matka Business Forum  
toteutetaan Matkamessujen ja FBTA:n yhteistyönä.

Torstaina 17.1.2019 klo 9–19,
Matkamessut, Messukeskus Helsinki

matkapro.fi

12 ARCTIC LIGHT HOTEL 
Palkittu hotelli lumoaa 
elämyksillä

Sisältö

PUHEENVUORO 
Mervi Toivonen 
 
SCANDIC HOTELS 
Kaupungin olohuone kutsuu  
liikematkaajan viihtymään
 
AMADEUS FINLAND 
Yksilöllinen palvelu takaa  
sujuvan matkakokemuksen

VR-YHTYMÄ 
Ratakiskot kuljettavat töihin  
ja kotiin  
 
HOTEL HAAGA 
Työmatkallakin voi ottaa rennosti 
 
ABELITA 
Tapahtumien ja matkojen mestarit 
 
TURUN KAUPUNKI 
Turun kautta maailmalle 
  
TAMPERE-TALO 
Kulttuuria ja elämyksiä  
koko kansalle  

CWT FINLAND 
Helppoutta ja nopeutta  
liikematkojen hallinnointiin 
 
SODEXO 
Majoittuva kokous inspiroi uuteen

VERKATEHDAS 
Historiallinen miljöö täynnä  
mahdollisuuksia

LAPLAND HOTELS 
Lapin taika kohtaa kaupungin

TJÄREBORG

SUOMEN TERVEYSTALO 
Virkeä olotila johtaa  
parempiin päätöksiin 

02 
 
 
03 
 

 
04 

 

08 
 

 
10 
 
 
10 
 

11 

 
12 

 

13

 
14

14

15

16

06 
 
 

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Taitto Salla-Maaria Syvänen |  
Toimittajat Anna Gustafsson, Marja Hakola, Suvi Huttunen, Ani Kellomäki, 
Tuomas I. Lehtonen, Joonas Ranta, Elina Teerijoki | Kuvaajat Suvi Elo, 
Juha Arvid Helminen, Kaisu Jouppi (kansikuva), Joona Raevuori |  
Kannen kuvauspaikka Clarion Hotel Helsinki

Liikematkustus on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan  
Helsingin  Sanomien liitteenä 16.01.2019. Painosmäärä 100 000.

Lue myös  
newspool.fi  

PERINTEISESTI on ajateltu liikematkus-
tamista ja vapaa-ajanmatkustamista kah-
tena erillisenä asiana. Näillä kahdella kä-
sitteellä alkaa nykyisin olla myös paljon 
yhteistä, mikä tekee ylipäänsä koko mat-
kailun tulevaisuudesta hyvin mielenkiin-
toista. Jo joitakin vuosia on ollut käytössä 
käsite, bleisure. Se on 
työ- ja vapaa-ajanmat-
kustamisen yhdistämis-
tä. Kansainvälisen tutki-
muksen mukaan bleisu-
re-matkailun määrä on 
kasvussa. Mitä kauem-
maksi työmatka suun-
tautuu, sen todennä-
köisempää on, että sii-
hen yhdistetään myös 
vapaa-ajanmatkusta-
mista. Toisaalta, blei- 
sure-matkailu voi olla 
myös kotimaan matkai-
lua. Uusi suuntaus vai-
kuttaa myös koko mat-
kan pituuteen oleellises-
ti, sillä vapaa-ajan lisää-
minen lähes tuplaa matkan keston.

BLEISURE-KOHDET TA valittaessa halu-
taan hyvää ruokaa ja paljon nähtävää. Ak-
tiviteetteja ja elämyksiä pidetään hintaa-
kin tärkeämpinä kohteen valintakriteerei-
nä. Etsitään ainutkertaisia kokemuksia. On 
kiinnostavaa nähdä, miten nuoret sukupol-
vet muokkaavat bleisure-matkailua. Tähän 
saakka on puhuttu milleniaaleista eli Y-su-
kupolvesta. Nyt myös Z-sukupolvi (18-23 –
vuotiaat) on pian työkseen matkustavien 
sukupolvi.  Tästä sukupolvesta voidaan eri-

tyisesti odottaa bleisure-matkailua suosivaa 
matkustajaryhmää. Nuorille sukupolville 
vapaa-aika on tärkeää, ja siksi he ovat ha-
lukkaita yhdistämään vapaa-ajanmatkusta-
misen työmatkustamiseen lähes aina, kun 
se on mahdollista.

H U O M A T T A V I A  l i ike-
matkustamisen muotoja 
ovat yritystapahtumat ja 
kongressit. Kongressimat-
kustajat ovat myös yksi mer-
kittävimmistä bleisure-mat-
kailijoiden ryhmistä. Suo-
mi nähdään kiinnostava-
na kongressikohteena, mi-
nä takia täällä järjestettyjen 
kansainvälisten kongressien 
osallistujamäärät ovat olleet 
aiempia vastaavia kongres-
seja suurempia.

 KOSKA MA ASSAMME on 
erinomainen tarjonta myös 
elämyksellisenä vapaa-ajan-
kohteena, on meillä myös 

hyvät mahdollisuudet nostaa profiilia bleis-
ure-kohteena ja näin pidentää kongressi-
vieraiden viipymää. Kongressivieraat edus-
tavat usein jopa satoja kansallisuuksia, jol-
loin viesti positiivisesta kokemuksesta le-
viää laajalle. Kun kerran saadaan heidät tu-
lemaan kongressivieraiksi Suomeen, näy-
tetään heille, miten hieno maa Suomi on 
– myös vapaa-ajan matkailijalle. Tässä on 
paljon potentiaalia, vaikka jo nyt valtaosa 
kongressivieraista kertoo matkustavansa 
maahamme myöhemmin uudelleen esi-
merkiksi perheensä kanssa lomalle. 

Pelkästään liikematkustamistako?
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UNION HOTELS

Pohjoismaiden suurin  
hotelliketju Scandic on 
laajentunut voimakkaasti 
Suomessa. Onnistuneen  
kokemuksen kulmakivi 
on edelleen hyvä henkilö- 
kunta, mutta digitaalisten 
palvelujen helppous on 
myös arvossaan. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori

K alastajatorppa, Marski, 
Hesperia, Pohjanhovi 
Rovaniemellä, Imatran 
Valtionhotelli ja Aulanko 

Hämeenlinnassa. Scandicin myyn-
tijohtaja Antti Karjalainen luettelee 
ylpeydellä ketjun valikoimaan kuu-
luvia nimekkäitä hotelleja. Karjalai-
nen on itse erityisen mieltynyt ho-
telleihin, jotka ovat mukautuneet 
nykyaikaan, mutta joissa on vielä 
mukana historian tuntu. 

– Saatan matkoilla käydä fiilis-

Scandicin myyntijohtaja Antti Karjalainen uskoo digitaalisten palveluiden parantavan asiakaskokemusta entisestään, mutta onnistuneen vierailun kulmakivenä pysyy edelleen aamiainen.  

telemässä vanhoissa, perinteisissä 
hotelleissa, kuinka menneet vuosi-
kymmenet näkyvät niiden tunnel-
massa. Pidän hotelleista, joilla on 
tarina ja historia.

Scandicilla on Suomessa 70 ho-
tellia 31 eri paikkakunnalla, ja Scan-
dic operoi Suomessa myös Hilton ja 
IHG hotelleita. Seuraavan kahden 
vuoden aikana ketju panostaa Suo-
meen uudistamalla viisi klassikkoa. 
Näistä odotetuimpia lienevät vuon-
na 1962 rakennettu hotelli Marski 
sekä VR:n entinen päärakennus, jo-
ka muuntuu museoviraston valvon-
nassa lähes 500 huoneen hotelliksi.

– VR:n pääkonttori on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka hotelli voi 
muuttaa kaupunkia. Pääkonttori-
na tila ei ole aiemmin ollut kaikille 
avoin, mutta hotellina ravintoloi-
neen ja kokoustiloineen sinne on 
kaikilla vapaa pääsy.

 
Hotelli voi olla toimisto
Suomen voimakkaasti kasvanut 
startup-yritysten määrä näkyy Kar-
jalaisen mukaan Scandicin liike-
matkustaja-asiakkaissa. He ovat en-
tistä nuorempia ja odottavat myös 

hotellilta eri asioita. Karjalainen ot-
taa esille hotelli Marskin, josta odo-
tetaan keskeisen sijainnin ansiosta 
kaupungin kohtaamispaikkaa.

– Olemme seuranneet tarkkaan 
yhteisöllisten työtilojen määrän 
kasvua kaupungeissa. Haluamme 
tarjota samantyylisiä, mutkattomia 
tiloja myös hotellissa. Paikkoja, jois-
sa voi pitää palavereja tai vaikka ra-
vintolan, jossa voi tehdä töitä läp-
pärillä ja sitten jäädä myöhemmin 
viettämään iltaa, Karjalainen kuvaa. 

Kun hotelleja remontoidaan, esi-
merkiksi aulatilat suunnitellaan 
niin, että niistä löytyy riittävästi la-
tauspaikkoja kännyköille ja läppä-
reille. Työn tekemisen muutos nä-
kyy myös siinä, että työ ja vapaa-ai-

ka sekoittuvat. Työmatkaa jatke-
taan usein vapaa-ajan matkalla, kun 
on totuttu tekemään läppärillä töitä 
missä päin maailmaa tahansa. 

– Toimiston tuloa hotelliin mieti-
tään alalla nyt eri tavalla kuin vielä 
kymmenen vuotta sitten.Pitää var-
mistaa, että kaistanleveys riittää ja 
tietoturvan vuoksi yhteys on suojat-
tu. Tärkeää on, että meillä on turval-
lista tehdä töitä, Karjalainen kertoo. 

Aitoa ja läsnäolevaa
Ihmiset ovat jo tottuneet hoita-
maan hotellivarauksensa digitaali-
sesti, mutta kehitystyötä jatketaan 
edelleen. Scandic panostaa sovel-
lukseen, jonka kautta voi paitsi teh-
dä varauksia myös ostaa lisäpalve-
luja, kuten vaikkapa varata concier-
gen kautta tennistunnin pitkän työ-
päivän päätteeksi.

Scandic-ketjuun kuuluvissa Hil-
ton hotelleissa on käytössä digitaa-
linen sisäänkirjaus, jonka ansios-
ta hotelliin saavuttaessa ei tarvitse 
mennä vastaanoton kautta. Mobii-
lilaite toimii avaimena huoneeseen.

– Erityisesti liikematkustajat ar-
vostavat helppoutta. Esimerkiksi si-

tä, että aamiaisen jälkeen voi lähteä 
suoraan työhön tai kentälle käymät-
tä ensin vastaanoton kautta.

Vaikka digitaalisten palvelujen 
kautta ihmiset ovat tottuneet hoita-
maan monia asioita itse, palvelu on 
kuitenkin se, millä Scandic haluaa 
erottua muista hotelleista. Scandic 
Suomen 2500 työntekijän työnteki-
jäkokemukseen on panostettu pit-
käjänteisesti, sillä sitä kautta us-
kotaan syntyvän myös erinomai-
sia asiakaskokemuksia. 

Hyvän palvelun ohella onnistu-
neen hotellivierailun kulmakivi on 
edelleen aamiainen. Siihen luote-
taan myös Scandicissa. Vaihtoeh-
toja löytyy moniin ruokavalioihin 
ja monenlaisen aamiaisen ystävil-
le. Vanhoja klassikkoja, kuten mu-
nakokkelia ja pekonia unohtamatta. 
Paikallisia makuja on aina pöydässä 
ja lähituottajia käytetään aina kun 
mahdollista. Kaikkiaan aamiais-
pöydästä löytyy yli 100 tuotetta. 

– Hektisessä digimaailmassa pe-
rinteiset asiat ansaitsevat edelleen 
paikkansa. Ihmiset hakevat aitoja 
kokemuksia, läsnäoloa ja merkitys-
tä, Karjalainen uskoo.

Kaupungin olohuone kutsuu 
liikematkaajan viihtymään

“
Ihmiset hakevat 
aidon kokemuksen 
lisäksi läsnäoloa 
ja merkitystä. 

OLEMME  
MATKAMESSUILLA 

OSASTOLLA 
6a50

Mervi Toivonen
Director, Head of  
Global Sales Promotion, 
Visit Finland

Puheenvuoro 

07 VEHO RENT 
Liikkuvuuspalvelut  
vastaavat asiakkaiden 
tarpeisiin 
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Amadeus IT Group on 
maailman johtava matka- 
teknologiatalo. Yritys ei 
vain lepää laakereillaan, 
vaan uudistaa ja kehittää  
palvelujaan jatkuvasti - 
niin matkustajien kuin 
koko matkailualan.  

teksti marja hakola 
kuva joona raevuori

N eljä eurooppalaista 
lentoyhtiötä, Air Fran-
ce, Iberia, Lufthansa ja 
SAS, perustivat Ama-

deus IT Groupin vuonna 1987 tavoit-
teenaan tehostaa lentojensa jakelua 
ja varattavuutta matkatoimistoissa. 

Yhteistyön tuloksena syntynyt 
Amadeus-järjestelmä on nykyään 
maailman käytetyin varausjärjestel-
mä. Sen piiriin kuuluu muun muas-
sa yli 700 lentoyhtiötä, 500 000 ho-
tellia sekä 90 junaoperaattoria. 

Varausjärjestelmää käyttävät 

Amadeus Finland Oy:n Samuli Sakarin ja Janne Aarniovuoren mukaan uudistusten tavoitteena on tuottaa entistä yksilöllisempiä ja sujuvampia matkaelämyksiä. 

niin vapaa-ajan, online- kuin liike-
matkatoimistot ympäri maailman. 

– Amadeusta voi hyvällä syyllä 
kutsua matkailun ekosysteemik-
si, sillä se yhdistää matkapalvelu-
jen tuottajat, niiden välittäjät ja asi-
akkaat, kuvailee Amadeus Finland 
Oy:n tuotetarjonnasta ja markki-
noinnista vastaava Samuli Sakari.

– Keräämme yhteen eri toimi-
joilta tulevan, matkan varaamises-
sa tarvittavan tiedon ja mahdollis-
tamme siten helpon ja tehokkaan 
varaamisen yhdestä kanavasta, sel-
vittää liikematkustussegmentistä 
vastaava Janne Aarniovuori.

Amadeuksen IT-ratkaisut autta-
vat esimerkiksi lentoyhtiöitä, lento-
asemia, hotelleja, matkatoimistoja 
ja muita alan toimijoita tarjoamaan 
entistä parempia matkaelämyksiä.

Käyttäjälähtöisyys edellä
Amadeus on käynnistänyt histo-
riansa suurimman investointihank-
keen, jossa matkailutoimialan uusia 
teknologiastandardeja ja -järjestel-
miä kehitetään yhteistyössä kaik-
kien alan toimijoiden kanssa. 

– Käyttäjälähtöisten palveluiden 

kehittäminen edellyttää avointa dia- 
logia kaikkien toimijoiden välillä, 
kertovat Sakari ja Aarniovuori.

Uudistus asettaa haasteita tule-
vaisuuden käyttöliittymille, jotka 
kokoavat yhteen kaiken matkusta-
jien, matkatoimistojen ja yritysten 
tarvitseman matkasisällön. Käyttö-
liittymän tulee pystyä kokoamaan 
sisältö yhteen kanavaan – oli matka-
palveluntuottajan käyttämä jakelu-
teknologia sitten uutta tai vanhaa.

Kohdennettuja palveluita
Nykyteknologiaa hyödyntämällä 
Amadeus vastaa asiakkaiden muut-
tuneisiin ostostapoihin ja -odotuk-
siin. Toimiminen avoimessa ympä-
ristössä tekee sen mahdolliseksi.

– Facebook, Uber, Airbnb, Ama-
zon – nämä ja monet muut yrityk-
set ovat muuttaneet kuluttajien os-
tokäyttäytymistä ja odotuksia verk-
kopalvelujen toimintalogiikasta. 
Uudenlaiset asiakaskokemukset 
muokkaavat tapaa, jolla lentoyhtiöt 
sekä muut alan toimijat tuovat pal-
velunsa kuluttajien ja liikematkus-
tajien varattavaksi, Sakari kertoo. 

– Kuluttajat odottavat, että heidät 

tunnistetaan palvelussa. He odotta-
vat, että heidän historiansa ja kiin-
nostuksen kohteensa tunnetaan ja 
tarjotaan juuri heille kohdennettuja 
palveluita, Aarniovuori lisää.

Tuottaakseen matkustajille hen-
kilökohtaisempia palveluita lento-
yhtiöt haluavat tunnistaa matkus-
tajan jo siinä vaiheessa, kun matkaa 
ollaan varaamassa. Matkustajalle 
halutaan tarjota hänen matkustus-
tottumuksiaan vastaavia palveluita.

Matkustajien vaatimusten lisään-
tyessä lentoyhtiöiden tarjoamien li-
säpalvelujen merkitys kasvaa, sillä 
niiden avulla yhtiöt voivat yksilöidä 
tarjouksiaan. Varausten yhteydes-
sä halutaan myös esitellä eri vaih-
toehtoja kuvien, videoiden ja jopa 
VR-tekniikan avulla.

– Teknisesti tämä edellyttää len-
toyhtiöiden ja muiden palvelun-
tuottajien siirtymistä uuteen tie-
donsiirtostandardiin eli NDC:hen. 
NDC on tätä päivää ja mahdollistaa 
lentopalveluiden kohdennetum-
man jakelun, Sakari kertoo.

Teknologiaan siirrytään vähitel-
len. Kansainvälisen ilmakuljetusliit-
to IATA:n tavoitteena on, että vuo-

teen 2020 mennessä lentoyhtiöiden 
palveluista 20 prosenttia myytäisiin 
NDC-teknologiaa hyödyntäen.

 
WWW.AMADEUS.COM

Yksilöllinen palvelu takaa 
sujuvan matkakokemuksen

Uniikkien luksushotellien tunnelma houkuttelee 
loistavaa palvelua hakevaa matkustajaa. Hotel Haven 
ja Lilla Roberts tarjoavat vierailleen ruokaelämysten  
sekä hyvien kokoustilojen lisäksi myös yllätyksiä.

teksti anna gustafsson  
kuvat juha arvid helminen & hotelli haven 

Luksusta  
pohjoisilla 
mausteilla

V iipymään houkutteleva 
taustamusiikki johdat-
taa vieraan Hotelli Ha-
venin aulaan. Upotta-

vat sohvat ja yksityisyyttä tarjoavat 
hämärät kulmaukset odottavat baa-
rin puolella. Huoneessa hotellissa 
yöpyjää odottaa minibaarissa kyl-
mä samppanja ja kylpyhuoneessa 
intialaisvaikutteiset Byredon kos-
metiikat. Kanta-asiakkaalle on saa-
tettu viikata omilla nimikirjaimil-
la varustettu kylpytakki valmiiksi. 

Muutaman korttelin päässä vie-
raita odottaa yhtä ylellinen, mut-
ta tunnelmaltaan toisenlainen ho-
tellielämys. Sähäkkä mustaval-
koinen art deco -sisustus ja sijain-
ti desing-alueen keskellä ovat osal-
taan tehneet hotelli Lilla Robertsis-
ta trendikkään muotiväen suosik-
kiyöpymispaikan. 

Lilla Robertsissa vieraita saate-
taan hämmästyttää tyrnishotilla 
ja salmiakilla aamiaispöydässä tai 
vaikka nimeämällä huonepuheli-
men vaihtoehdoiksi ”hungry?” ja 
”anything else”.

– Haluamme yllättää vieraat, hie-
man sellaisella pohjoismaisella hul-
luudella, naurahtaa hotelli Lilla Ro-
bertsin johtaja Kati Jousimies.

Lilla Robertsin vieraanvaraisuu-
desta nauttivat paitsi lukuisat ul-
komaalaiset ja kotimaiset vieraat, 
myös helsinkiläiset. Hotelliin tul-
laan mieluusti viettämään joulua 
tai nauttimaan minilomasta joka-
päiväisestä arjesta.  

Myös Lilla Robertsin kattava 
brunssi on suosittu. Muotiyhtey-
det ovat näkyvillä hotellin aulas-
sa, jossa on esillä kuukausittain 
vaihtuva, kiinnostava kotimainen 
muotimerkki.

Laatua ja kodikkuutta 
Hotelli Haven on tunnettu romant-
tisena yöpymispaikkana. Makko-
nen kertoo, että iso osa hotellivie-
raista on pariskuntia.

– Tuoreille hääpareille Hotel Ha-
ven on klassikko. Sen lisäksi Haven 
houkuttelee kuitenkin myös ulko-
maisia ja kotimaisia liikematkusta-
jia, kuvaa Havenin hotellinjohtaja 
Mika Makkonen. 

Vierailun tarkoituksesta huoli-
matta hotellissa yöpyjiä yhdistää 
yhteinen mieltymys. 

– Erilaisia vieraitamme yhdistää 
se, että heitä puhuttelee luksusta-
son hotelli, jonne on kuitenkin 
helppo tulla. Äärimmäisen laadu-

kas, mutta lämpimän kodikas tun-
nelma, Makkonen kuvailee. 

Kattava ruokakeidas
Hotelli Havenin sijainti itämerelli-
sen Kauppatorin kulmalla näkyy esi-
merkiksi hotellin aamiaispöydässä, 
jonne on katettu monia kalavaihto-
ehtoja. Kiitosta asiakkailta ovat saa-

neet myös hotellin käsintehdyt kar-
jalanpiirakat, jotka tuodaan tuorei-
na Pohjois-Karjalan Nurmeksesta. 
Ruoka on pääasiassa pohjoismais-
ta, mutta kiinalainen aamiaiskokki 
on loihtinut annoksia myös esimer-
kiksi kiinalaisen uudenvuoden kun-
niaksi. Ruoka on muutenkin hotelli 
Havenille ja sen asiakkaille erittäin 

tärkeää, Makkonen kertoo.
– Hotel Havenin ympärille on 

muodostunut korttelin kokoinen 
ruokakeidas, johon kuuluu neljä 
ravintolaa ja baaria. Bar Havenista 
on tullut lähialueen olohuone, mitä 
pidän tervetulleena. Minusta hotel-
lin pitääkin rikastuttaa ympäröivän 
alueen elämää, Makkonen toteaa. 

Hotel Havenin johtaja Mika Makkonen ja Lilla Robertsin johtaja Kati Jousimies haluavat, että jokainen 
vieras lähtee hotellista tyytyväisenä. 

Hotel Havenin avara ja tunnelmallinen Grand Deluxe -huone lumoaa yöpyjän ylellisillä yksityiskohdilla. 

S E K Ä  Hotel Haven että Lilla Ro-
berts ovat paitsi osa Kämp Collec-
tions -hotelliketjua myös kansain-
välisen Small luxury hotels – tittelin 
haltijoita. Nimikkeen on saanut 550 
hotellia maailmanlaajuisesti ja ta-
son säilymisestä pitää huolen vuo-
sittainen tarkastajan vierailu. Yh-
teistä hotelleille on paitsi uniikki ta-
so ja laadukkaat yksityiskohdat esi-
merkiksi sängyissä, myös palvelu. 

– Se on osittain klisee, mutta tot-
ta. Palvelu on se, millä erotumme 
muista. Meillä Lilla Robertsissa se 
tarkoittaa sitä, että joustamme ja 
laitamme kaiken sen onnistumaan, 
mikä suinkin on mahdollista, Jou-
simies toteaa. 

Tavoite on, että asiakas lähtee 
tyytyväisenä.Hotel Havenin johtaja 
Mika Makkonen on samalla linjalla. 

– Tartumme asiakkaiden sanalli-
siin ja sanattomiin vihjeisiin, jotta 
osaamme vastata asiakkaan kaik-
kiin toiveisiin mahdollisimman yk-
silöllisesti.

Sekä Jousimies että Makkonen 
ovat tehneet koko työuransa hotel-
lialalla. Vieraiden palvelu on heil-
lä verissä, sillä Jousimiehen isä oli 
hotellialalla ja Makkonen on kasva-
nut ravintolayrittäjäperheessä. Am-
matistaan he eivät pääse matkoilla-
kaan, sillä maailman hotelleista tart-
tuu mukaan ideoita ja vaikutteita. 

– Kiinnitän hotellissa aina ensin 
huomiota henkilökuntaan ja siis-
teyteen. Tunnelma on tärkeä ja on 
ihanaa, jos se vastaa odotuksia. Ja 
sellaisista yksityiskohdista pidän, 
jotka saavat hymyn huulille, Jou-
simies naurahtaa. 

Palvelulla luodaan erottuvuutta 

Amadeus  
IT Group
n Amadeus IT Groupin pää-
maja sijaitsee Madridissa, 
Espanjassa.

n  Suomessa myynnistä, 
markkinoinnista, kehittämi-
sestä ja kouluttamisesta 
vastaa Amadeus Finland Oy. 

nYritys investoi vuosittain 
lähes viidenneksen liike-
vaihdostaan tutkimukseen 
ja kehitykseen.

n  Amadeus on investoinut  
T&K:hon yhteensä 5,4 mil- 
jardia vuodesta 2004 alkaen.

OLEMME  
MATKA BUSINESS 
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Auton omistamisesta 
siirrytään yhä enemmän 
omien tarpeiden mukais-
ten liikkuvuuspalvelujen 
ostamiseen. Jos auton ja 
liikkumisen tarve vaih-
telee, on vuokraus tapa 
säästää kustannuksissa. 

teksti suvi huttunen 
kuva joona raevuori

S ixt Autov uokraamon 
myyntijohtajana toimi-
va Tuomas Valta uskoo, 
että tulevaisuudessa pal-

veluvalikoimaan tulee yhä enem-
män perinteisen autonvuokrauk-
sen lisäksi muitakin omistamisen 
korvaavia vaihtoehtoja, kuten yh-
teiskäyttöautoja, auton jakamista 
tai pitkäaikaisvuokrausta.

– Tulevaisuudessa asiakas voi 
joustavasti yhdistää eri vaihtoeh-
toja, jolloin saadaan aikaan paras 
lopputulos, Valta kertoo.

Helsingin lentoaseman Sixtin toimipistevastaava Sonja Savolainen sekä Sixtin myyntijohtaja Tuomas Valta kertovat autonvuokrauksen helpottuvan tulevaisuudessa entisestään. 

Perinteisesti autoja ovat vuok-
ranneet ensisijaisesti yritysasiak-
kaat, liikematkustajat sekä mat-
kailijat. Jakamis- ja kiertotalouden 
kasvaessa auton omistaminen ei ole 
enää niin tärkeää, jolloin vuokraa-
mojen asiakkaiksi tulee myös ihmi-
siä, jotka eivät ole aiemmin auto-
ja vuokranneet, mutta tarvitsevat 
liikkuvuuspalveluja.

– Autonvuokraus on aidosti vaih-
toehto, sillä autoa ei enää tarvitse 
omistaa. Auton voi ottaa silloin kun 
sitä tarvitsee.

Tarpeiden ja arvojen muuttumi-
sesta kertoo muun muassa se, että 
autonvuokraustoimiala on viimei-
set pari vuotta kasvanut noin 9 pro-
sentin vuosivauhtia, kun aiemmin 
kasvu on ollut 2-3 prosentin luok-
kaa. Kasvuvauhti on myös suurem-
paa kuin uusien autojen myynnissä. 
Sixtillä vauhti on ollut vielä keski-
määräistä suurempaa ja eniten kas-
vaa Vallan mukaan kuluttaja-asiak-
kaiden segmentti, sillä autoja vuok-
rataan nykyään entistä enemmän 
kotimaan lomille ja viikonloppui-
sin. Erityisesti Lapin matkailun li-
sääntyminen näkyy myös auton-

vuokrauksessa. Lapissa Sixtin kas-
vu tuplaantui viime vuonna. Myös 
yrityspuolella kasvu on selkeää. 

Käytössä ympäri maailmaa 
Koska Sixt on kansainvälinen auto-
vuokraamo, yritykset voivat käyttää 
palveluja ympäri maailmaa ja yri-
tysasiakkaat ovat automaattisesti 
osa globaalia verkostoa. Sopimuk-
set ovat joustavia. Yritys voi esimer-
kiksi käyttää Suomessa kuukausiso-
pimusta ja ulkomailla tarpeeseen 
sopivaa hinnoittelumallia.

– Kaikki tapahtuu yhden luukun 
periaatteella, eli kaikki vuokraus-
asiat voi hoitaa helposti Suomessa. 
Riittää kun on yhteydessä asiakkuu-
desta vastaavaan yhteyshenkilöön. 

Luonnollisesti varaukset voi tehdä 
myös nettisivun kautta yrityskoh-
taisilla tunnuksilla. Myös yrityksen 
käyttämä matkatoimisto voi varata 
Sixtin palveluja samalla kun varaa 
lennot ja hotellit – ehdot ja hinnat 
ovat samat, Valta lupaa.

Yritysasiakkaille Sixt haluaa ol-
la liikkumispalvelujen konsultti, jo-
ka vastaa yrityksen muuttuviin tar-
peisiin. Autonvuokraus on kätevää 
esimerkiksi tilanteissa, joissa liikku-
minen on satunnaista, projekteihin 
liittyvää tai kun työntekijä on vie-
lä koeajalla. Usein on myös tehok-
kaampaa ja ekologisempaa matkus-
taa ensin esimerkiksi junalla ja ottaa 
auto vasta kohteessa sen sijaan, että 
ajaisi koko matkan perille.
 
Loistava asiakaskokemus
Autovuokraamoissa riittää valin-
nanvaraa, joten asiakaskokemuk-
sen merkitys on suuri. Sixtillä asia-
kaskokemus huomioidaan jo au-
tojen hankinnassa selvittämällä  
millaisilla autoilla ihmiset halua-
vat ajaa. Kaluston keski-ikä on al-
le vuoden, joten asiakas saa aina 
käyttöönsä uudehkon auton. Myös 

ympäristöystävällisyyden merkitys 
kasvaa, ja yhä useampi haluaa ajaa 
vähäpäästöisellä autolla. 

– Asiakaskokemuksessa tärkeää 
on tunne siitä, että vuokraus oli hy-
vä kokemus. Kyse ei ole vain liikku-
misesta paikasta toiseen, vaan pa-
nostamme erityisesti positiiviseen 
ihmiskontaktiin.

Monen nykyauton tekniikka 
saattaa olla kokeneemmallekin au-
toilijalle vierasta, joten Sixtillä pi-
detään huoli siitä, että asiakas saa 
tarvittavan ohjeistuksen ja opastuk-
sen. Yritys panostaa paljon myös 
henkilökunnan koulutukseen, jotta 
kaikki ymmärtävät, mikä merkitys 
asiakaskokemuksella on ja miten 
siihen voi vaikuttaa omalla työllään.

Asiakaskokemus on monen pie-
nen asian summa. Etenkin ulko-
maalaiset vuokraajat ilahtuvat na-
vigointijärjestelmästä, ja lemmik-
kien omistajat voivat hankkia lem-
mikkipaketin, johon kuuluu autoon 
laitettavat suojat sekä auton ioni-
sointi allergeeneista käytön jälkeen. 
Kiireiselle asiakkaalle Prepaid fuel 
-palvelu tuo paljon lisäarvoa, kun 
auton voi palauttaa vajaalla tankilla.

Liikkuvuuspalvelut vastaavat  
asiakkaiden tarpeisiin  

“
Vuokrauksessa  
ei ole kyse vain 
liikkumisesta 
paikasta toiseen. 

Virkeä olotila johtaa 
parempiin päätöksiin 

Terveystalon matkailuklinikan lääkäri Niklas Lindblad kehottaa liikematkailijoita ennakoimaan tulevaa vuorokausirytmin muutosta.  

T erveystalon matkailuk-
linikan lääkäri Niklas 
Lindbladin mukaan jet 
lag syntyy, kun lennetään 

pitkiä matkoja itä-länsisuunnassa. 
Jo kolmen tunnin aikaero synnyttää 
jet lagin oireita, ja aikaeron kasvaes-
sa oireet pahenevat. Itään matkat-
taessa oireet ovat yleensä pahempia 
kuin lennettäessä länteen. 

Jet lagille tyypillisiä oireita ovat 
muun muassa väsymys, katkonai-
nen yöuni, huonovointisuus, pään-
särky, huimaus, vatsavaivat sekä 

fyysisen ja psyykkisen suoritusky-
vyn heikkeneminen. 

– Erityisesti henkisellä suori-
tuskyvyllä on merkittävä rooli lii-
kematkoilla. Kun jet lag on päällä, 
keskittyminen on vaikeaa ja päätök-
sentekokyky huono. Olotila muis-
tuttaa kevyttä humalaa. Silloin ei 
ole kokouksessa parhaimmillaan 
ja tulee tehtyä huonoja sopimuk-
sia, Lindblad toteaa.

Jos matka on lyhytkestoinen, 
kannattaa pyrkiä pitämään oma si-
säinen kellonsa Suomen ajassa. Toi-

sin sanoen reissussa toimitaan tu-
tun vuorokausirytmin mukaisesti.

– Esimerkiksi Aasiassa matkail-
lessa kokoukset kannattaa sopia 
myöhäiseen iltapäivään, jolloin Suo-
messa on aamu. Kehomme on sil-
loin virkeimmillään ja suoritusky-
kymme kunnossa, Lindblad kertoo. 

Pidemmällä matkalla Suomen 
vuorokausirytmin ylläpitäminen 
harvemmin onnistuu. Silloin on 
tärkeä alkaa valmistautua uuteen 
vuorokausirytmiin jo kotimaassa. 

– Uuteen vuorokausirytmiin 

voi adaptoitua siirtämällä nukku-
maanmenoaikaa tunnin päivässä. 
On olemassa applikaatioitakin, jot-
ka opastavat unirytmin muuttami-
sessa. Matkalla jet lagin vaikutuk-
sia voi vähentää syömällä terveel-
lisesti, nauttimalla riittävästi vettä 
sekä välttämällä alkoholia ja kofeii-
nia. Nukahtamislääkkeisiin kannat-
taa suhtautua hieman varauksella, 
sillä ne voivat nuuduttaa.

Kohde määrittelee tarpeen
Lindblad ja lääketieteellinen asian-
tuntija Alexandra Mikhailova lää-
keyhtiö GSK:lta muistuttavat mat-
kailijoita hyvän hygienian ja ajan 
tasalla olevien rokotusten tärkey-
destä. Esimerkiksi matkailijoiden 
yleisimmän vitsauksen, turistiri-
pulin, voi välttää huolellisella kä-
sien pesulla, pullovettä juomalla ja 
olemalla tarkkana syömisten suh-
teen. Myös maltillisella käytöksellä 
voi ehkäistä tapaturmia ja tautien 
tarttumista. 

Mikhailova ja Lindblad suositte-
levat keskustelemaan työterveys-
huollon kanssa mahdollisesta tule-
vasta työmatkasta. Rokotustarpee-
seen vaikuttavat matkakohde, mat-
kan ajankohta, työtehtävän luon-
ne sekä henkilökohtainen sairas-
tumisriski.

Suomessa annettavien perusro-
kotusten lisäksi matkailijan kan-
nattaa ottaa rokotukset ainakin 
influenssaa sekä hepatiitti A:ta ja  
B:tä vastaan. Muilta osin rokotus-
tarve riippuu kohdemaasta. Esimer-
kiksi monissa Afrikan maissa tarvi-
taan suojaa keltakuumetta ja me-
ningokokkia vastaan. 

Rokotus ennen matkaa 
Omista rokotuksista on syytä pitää 
kirjaa itse, sillä Suomessa ei ole vielä 
käytössä keskitettyä rokotusrekis-
teriä. Perusrokotuksista esimerkiksi 
jäykkäkouristusrokote on uusittava 
20 vuoden välein.

– Työterveyslääkäriin tai -hoita-
jaan kannattaa olla yhteydessä hy-
vissä ajoin ennen matkaa. Monet 
rokotteet vaativat useamman roko-
tuskerran ennen kuin suoja syntyy. 
Rokotustarve on tärkeää selvittää, 
vaikka matka ei suuntautuisikaan 
kauas. Esimerkiksi Pohjoismaissa 
on esiintynyt hepatiitti A:ta ja Bal-
tian maissa sekä hepatiitti A:ta et-
tä B:tä. Euroopassa tuhkarokkotar-
tunnat ovat lisääntyneet merkittä-
västi ja influenssakausikin on me-
neillään, Mikhailova luettelee. 

Suojan saaminen hepatiittia  
A:ta vastaan vaatii kahta rokotusker-
taa ja yhdistelmärokote hepatiitti  
A:ta ja B:tä vastaan kolme rokotus-
ta. Riittävän suojan saamiseksi ro-
kotusohjelma on aloitettava mielel-
lään kuukausi ennen matkaa. Täysi 
rokotussarja tarjoaa pitkäkestois-
ta, jopa elinikäistä suojaa. Influens-
sarokotteen suoja muodostuu noin 
kahdessa viikossa.

Aikaerorasitus sotkee 
vuorokausirytmin ja voi 
aiheuttaa fyysisiä oireita. 
Matkailijan sudenkuopilta 
välttyy valmistautumalla 
tulevaan aikaerorasituk-
seen sekä varmistamalla 
rokotusten kattavuuden. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva joona raevuori

“
Henkisellä  
suorituskyvyllä  
on merkittävä 
rooli työmatkoilla.  
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Ratakiskot 
kuljettavat  
töihin ja kotiin

O n aikainen aamu. Hil-
jaisessa junavaunussa 
kuuluu vaimeaa nakut-
telua, kun yksi työmat-

kalainen käy läpi sähköpostejaan. 
Kahvi tuoksuu, jossain rapistel-
laan aamun lehteä. Satu Härkönen 
on tapansa mukaan avannut läp-
pärin junassa matkallaan Lappeen-
rannasta kohti kokousta Helsingis-
sä. Parituntinen junan kyydissä su-
juu useimmiten sähköposteja kir-
joittaen tai esityksiä valmistellen. 
Stora Enson kotimaan mediasuh-
teista vastaavana viestintäjohtaja-
na työskentelevä Härkönen on kul-
kenut työmatkaa Lappeenrannan ja 
Helsingin välillä jo 17 vuoden ajan. 

– Käyn Helsingissä useamman 
kerran viikossa, mutta muutto pää-
kaupunkiseudulle ei ole ajankoh-
tainen. Matkustan kuitenkin työn 
puolesta ympäri Suomea ja perheel-
le Lappeenranta on paras vaihtoeh-
to, Härkönen kertoo. Hänelle juna 
on noin 250 kilometrin työmatkan 
taittamiseen paras vaihtoehto. 

– Pieni hiilijalanjälki ja turval-
lisuus. Minulle junamatka on toi-
mistoaikaa, jota en muuten saisi, 
sillä työpäivät ovat yleensä kiirei-
siä, Härkönen summaa. 

Lappeenrannan ja Helsingin väli-
nen raideyhteys on vuosien varrel-
la nopeutunut ja lähtöjä on tullut 
paljon lisää. Lappeenrannasta on 
nyt mahdollisuus ehtiä Helsinkiin 
jo vaikka aamukahdeksaksi. 

Junamatkustus kasvussa
Junamatkustus on ollut reippaas-
sa viiden prosentin kasvussa vii-
meisen vuoden ajan. Joillakin rei-
teillä ollaan menty ylikin. Esimer-
kiksi Helsingin ja Kuopion välil-
lä matkustus on kasvanut 14 pro-
senttia. Helsingin sekä Jyväsky-
län, Joensuun ja Turun väleillä 
kuljetut junamatkat ovat lisäänty-
neet kullakin reitillä kymmenellä 
prosentilla. VR:n myynti- ja asia-
kaskokemusjohtaja Salla Ketolan 
mukaan kasvu on kaikissa ryhmis-
sä samansuuntaista. 

– Yksi kasvun syy on lisäänty-
nyt tietoisuus matkustamisen ym-
päristövaikutuksista. Myös yrityk-
sissä vastuullisuuskysymykset ovat 
pinnalla. Tiedetään, että juna on il-
maston kannalta vihreä vaihtoehto.

Monissa yrityksissä on muutet-
tu matkustusohjeita suosimaan ju-
naa kotimaan matkoissa. Yrityksel-
le juna on myös edullisin vaihtoeh-
to kilometrikorvauksiin verrattuna.

VR:n matkustajajunista 90 pro-
senttia kulkee uusiutuvalla ja pääs-
töttömällä sähköenergialla, joten 
esimerkiksi työmatkoihin se on sel-
keästi ympäristöystävällisempi va-

linta kuin oma auto. Sitran teettä-
män tutkimuksen mukaan 440 kilo-
metrin matkalla henkilöauton hiili-
dioksidipäästöt ovat 88 kertaa suu-
remmat kuin IC-junan. 

Nykyisin suomalaisen keskimää-
räinen työmatka on alle 20 kilomet-
riä. Työmatkojen pituus on kuiten-
kin kasvamaan päin. Esimerkiksi 
vuonna 1990 työmatkan keskipi-
tuus oli 10 kilometriä. Kaupunkien 
kasvaessa asutus levittäytyy yhä 
kauemmas reuna-alueille, mikä 
pidentää kodin ja työn välistä mat-
kaa. Noin 40 000 suomalaista taittaa 
yli 100 kilometrin työmatkan joka 
päivä. Kolmannes suomalaisista käy 
työssä kotikuntansa ulkopuolella. 

Junavaunu toimistona
Junamatkailu osuu myös toiseen 
työelämän muutostrendiin. Tark-
kaan rajatun kahdeksasta neljään 
toimistotyöajan aika on pikkuhil-
jaa ohitse. Työn ja vapaa-ajan raja 
on yhä häilyvämpi, kun töitä teh-
dään kännykällä tai läppärillä ajas-
ta ja paikasta riippumatta. Yhä use-
ammassa työpaikassa on siirrytty 
omista työhuoneista ja työpöydis-
tä vapaaseen etätyöhön ja muuttu-
viin työpisteisiin. Suomen Akatemia 
on arvioinut, että eurooppalaisista 
työikäisistä jo puolet tekee etätöitä.

Kun työ ei enää ole sidottu yh-
teen paikkaan, voi työmatkan hy-
vinkin käyttää niihin työtehtäviin, 
joita ennen hoidettiin toimistossa. 
Näin tekee myös Satu Härkönen. 
Hän käyttää töitä tehdessään usein 
VR:n omaa wifi-yhteyttä. 

– Minulla työn ja vapaan raja 
on häilyvä. Koska käytän työmat-

ka-ajan toimistoaikana, se pidentää 
työaikaani. Mutta tämä on oma va-
lintani, ja toimii toistaiseksi hyvin.
Toisaalta junalla taittuva työmat-
ka voi olla tilaisuus rauhoittua pit-
känpävän jälkeen, Härkönen pohtii.

– Kaikissa asiakaskyselyissämme 
on korostunut se, että junamatka 
koetaan omana aikana. Silloin voi 
olla myös offline, hengähtää ja ke-

Junamatkustus kasvaa  
kohisten. Syy on ihmisten 
tietoisuus matkustamisen 
ympäristövaikutuksista, 
mutta junan tarjoamaa 
mahdollisuutta käyttää 
matka-aika työntekoon 
arvostetaan myös.  

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori ja vr

rätä voimia, Ketola kuvaa. 
Kun työmatkaan kuluvan ajan 

käyttää hyödyksi, jää enemmän ai-
kaa muulle, esimerkiksi perheelle 
tai omalle hyvinvoinnille. 

Ekstra-luokka uudistuu
VR on huomioinut työtä tekevät 
raidematkustajat erityisesti eks- 
tra-luokassa, jossa on enemmän ti-
laa ja yksityisyyttä sekä latauspis-
tokkeet työntekoa varten. 

Ketolan mukaan ekstra-luokan 
vaunuja ollaan parhaillaan uudis-
tamassa. Uudistuksen tukena on 
käytetty niin palvelumuotoilua kuin 
asiakkaiden antamaa palautetta. 

– Junamatkustajien viesti on 
kautta linjan ollut, että työmatkal-
la halutaan ennen kaikkea omaa 
tilaa ja hiljaisuutta. Lisäksi on tär-

keää, että palvelut ovat ennakoita-
via ja luotettavia. Aikataulussa py-
syminen on tietysti tärkeää kaikille, 
mutta erityisesti työmatkustajille.

Ensimmäiset uudistetut ekstra-
luokan vaunut tulevat liikenteeseen 
jo alkuvuonna ja loput valmistut-
tuaan Ilmalan varikolta syyskuu-
hun mennessä. Uutta on istuimien 
sijoittelu, värimaailma ja hiljainen 
tila puheluille. Ekstra-luokassa säi-
lyvät ainakin kuluvan vuoden ajan 
vielä tarjolla olleet kahvi ja tee. Sa-
nomalehtien kysyntä puolestaan on 
vähentynyt, kun ihmiset ovat siirty-
neet lukemaan digisisältöjä.

Digipalvelut kasvavat
Samaan aikaan kun VR huomioi työ-
olosuhteet junassa, uudistetaan pal-
veluita kautta linjan. Perinteikkään 

yrityksen digitaalisten palveluiden 
uudistaminen ottaa aikansa. Uu-
distuksen alkuvaiheessa paranne-
taan mobiilialustaa. Ensi kevään 
aikana uudistukset rupeavat näky-
mään matkustajille, kun koko VR:n 
verkkokauppa, lippuautomaatit se-
kä muut myyntikanavat uudistuvat. 

– VR on iso yritys, joten uudis-
tettavaa on paljon. Tärkeimpänä ta-
voitteena on kuitenkin asiakkaan 
yksilöllisen palvelukokemuksen 
kehittäminen, Ketola kertoo.

Mobiilin suosio kanavana kasvaa 
kiihtyen. VR toivookin asiakkaiden 
siirtyvän käyttämään mobiilialus-
taa entistä enemmän. Uudistuk-
sen pohjana on käyty tutkimassa 
raideliikenteen digitaalisia palve-
luita eri puolilla maailmaa, mutta 
suoraamallia ei ole otettu mistään, 

vaan on haluttu kehittää oma, Suo-
meen sopiva järjestelmä. 

Kun junamatkustajat on saatu 
käyttämään mobiilipalveluita, VR 
uskoo myös viestimisen oleellisis-
ta jatkoyhteyksistä ja muutoksista 
aikatauluissa olevan helpompaa. 
Tiedon vaikkapa auton lastausajas-
ta voisi saada mobiilisovelluksen 
kautta  hyvissä ajoin ennen matkaa. 
Myös muutosten ja peruutusten te-
keminen olisi jatkossa helpompaa.

– Tulevaisuudessa voisimme aut-
taa asiakkaita myös ennen tai jäl-
keen junamatkan. Voimme neuvoa 
esimerkiksi löytämään bussiyhte-
yksiä tai tilaamaan taksin. Liiken-
nekaari on yksi VR:n strategisista 
tavoitteista ja tämä huomioidaan 
myös uusien digitaalisten palvelui-
den kehityksessä, Ketola vakuuttaa.

Myynti-ja asiakas- 
kokemusjohtaja  
Salla Ketola kan- 
nustaa käyttämään 
työmatkaan kulu- 
van ajan hyödyksi,  
niin jää enemmän  
aikaa muulle. 

“
Junalla taittuva 
työmatka voi  
olla tilaisuus 
rauhoittua pitkän 
päivän jälkeen.  

Junamatkan voi taittaa rentoutumalla, työpäivään valmistautumalla tai vaikka lehtiä lukemalla. Raiteilla matkustaessa työmatka taittuu autoilua ympäristöystävällisemmin. 

VR kehittää matkakokemusta  
n Pendolino- ja InterCity-junis-
sa voi matkustaa uudistuneessa 
Ekstra-luokassa, joka on mie-
titty erityisesti liike- ja työmat-
kustajien tarpeisiin. 

n Ekstra-luokan tavoitteena 
on mahdollistaa työnteko 
myös junamatkojen aikana. 

n Vuoden lopussa liikenteessä 
on 25-30 uutta Ekstra-luokan 
vaunua, joiden värimaailma ja  
istuimien sijoittelu tulevat 
kokemaan uudistuksen. 

n Junamatkustajille on tulossa 
tänä vuonna käyttöön uusi  
mobiilisovellus. Myös VR:n 
verkkokauppa sekä automaatit 
uudistuvat. 

n Uusia palveluita on suunni-
teltu ja kehitetty yhdessä 
junamatkustajien kanssa. 

n Mobiilisovellus tarjoaa jat-
kossa matkustajien omiin tar-
peisiin suunniteltuja sisältöjä, 
ajankohtaista informaatiota 
sekä hyödyllisiä tarjouksia. 
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n Haaga Instituutti -säätiön  
omistama neljän tähden hotelli  
Helsingin Haagassa.

n Hotellin tiloissa on 122 hotelli-
huonetta, auditorio 240 hengelle 
sekä 8 kokoustilaa.

n Juhlatilat 50–500 hengelle  
ja monipuoliset ravintola-, hyvin-
vointi- ja liikuntapalvelut.

n Vuonna 1969 perustetulla  
hotellilla on Kansainvälinen Green 
Key -ympäristösertifikaatti.

Vuosien kokemus on tuonut Abelitan toimitusjohtaja Tiina Lehtovaaralle ja markkinoin-
tipäällikkö Nina Pentikäiselle varmuutta tapahtumien järjestämiseen. 

Tapahtumajärjestäminen ja matkatoimisto yhdistyvät ketterästi 
dynaamisessa, yhden osoitteen palvelutalossa. Abelita Travel and 
Events hoitaa matkat, majoitukset, ruokailut ja ohjelmat niin 
Suomessa kuin maailmallakin. Parasta työssä on luovuus. 
teksti anna gustafsson  kuva juha arvid helminen

Tapahtumien ja 
matkojen mestarit

I llalla on edessä monen sadan ihmi-
sen tapahtuma, jossa on ohjelmaa 
ilma-akrobatiasta saksofonin soiton 
kautta tanssi- ja lauluryhmän esityk-

seen. Vähemmän kokenutta saattaisi illan 
kulku jännittää. Tapahtuman järjestäjät, 
Abelita Travel and Events –yrityksen toimi-
tusjohtaja Tiina Lehtovaara ja markkinoin-
tipäällikkö Nina Pentikäinen istuvat kuiten-
kin tyynen rauhallisina, vaikka tapahtuman 
alkuun on vain muutamia tunteja. 

– Kaikkeen ei voi varautua, mutta kun 
mietimme askel askeleelta koko homman 
läpi, yllätysmomentteja ei juuri tule, Leh-
tovaara sanoo rauhallisesti. 

Abelita Travel and Events on vuonna 
2007 perustettu tapah-
tuma- ja matkatoimisto, 
jonka toiminta on kan-
sainvälistynyt jatkuvas-
ti. Abelitan viiden hen-
gen tiimi järjestää suo-
malaisille yrityksille ja 
yhdistyksille tapahtu-
mia ja matkoja Suomes-
sa sekä ulkomailla. Yri-
tys tuo myös ulkomaisia 
ryhmiä Suomeen. Asiak-
kaat toivovat yhä useam-
min erilaisia elämyksiä. 
Jokainen matka ja tapahtuma räätälöidään 
asiakkaan mukaan. 

– En edes jaksaisi myydä pakettitavaraa 
hyllyltä. Mutta ei tätä koulunpenkiltä opi – 
täytyy pystyä tarjoamaan enemmän kuin 
asiakas osaa edes pyytää, Lehtovaara nauraa.

Pelillisyys uutta matkailussa
Matkailussa ollaan menty entistä enemmän 
ainutkertaisten elämysten suuntaan. Esi-
merkiksi Venäjältä ja Baltian maista tulevia 
asiakkaita kiinnostaa Suomen luonto, kuten 
kalastusmatkat Turun saaristossa. 

Toinen uutuus on pelillisyys. Lehtovaa-
ra kertoo juuri vieneensä lähes sadan hen-

T yöreissulla päivät ovat usein työn-
täyteisiä ja välillä stressaaviakin. 
Työpäivän päätteeksi onkin tär-
keää päästä rentoutumaan ja la-

taamaan akkuja. Työstä irrottautuminen on-
nistuu usein parhaiten rauhallisessa, kodin-
omaisessa ja luonnonläheisessä ympäristös-
sä. Tällaisen ympäristön tarjoaa esimerkik-
si Helsingin Keskuspuiston laidalla sijaitse-
va Hotel Haaga Central Park. Keskuspuis-
ton kupeessa pääkaupungin häly ei häiritse, 
mutta ydinkeskustaan, messukeskukseen ja 
lentoasemalle ennättää henkilöautolla, bus-
silla tai junalla vain 5–15 minuutissa.

– Me haluamme tarjota vaihtoehdon suu-
rille ja ruuhkaisille kongressihotelleille. Ho-
tellissamme luonto on lähellä ja tunnelma 
on kodikas, rento sekä kiireetön. Palvelukon-
septimme sekä hotellin interiöörin suunnit-
telussa olemme painottaneet mielenrauhaa 
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia te-
kijöitä, toimitusjohtaja Päivi Laine kertoo.

Hotel Haaga Central Parkin vahvuuksiin 
kuuluvat monipuoliset ulkoilu- ja liikunta-
mahdollisuudet. Hotellista voi lainata ulkoi-
lukarttoja, polkupyöriä ja kävelysauvoja lä-
hiluonnossa liikkumista varten. Vieraat voi-
vat käyttää vapaasti myös hotellin 400-ne-
liöisen Haaga Fit -kuntoklubin kuntosalia, 
Jooga- ja Wellness-studion ryhmäliikunta-
palveluja sekä Helsingin pisintä, 17-metris-
tä hotelliuima-allasta ja saunoja.

Luonto näkyy sisustuksessa
Työstressille voi heittää hyvästit myös ho-
tellin hyvinvointipalveluiden parissa. 

– Tiloissamme toimii Opetushoitola Ver-
so, jossa opiskelijat antavat kasvo-, vartalo- 
sekä käsi- ja jalkahoitoja. Haaga Fit -kun-
toklubin yhteydessä toimii puolestaan ur-
heiluhieroja. Itselleen voi halutessaan va-
rata myös yksilöohjausajan lihaskireyksiä 
avaavalle ja lihastasapainoa sekä ryhtiä pa-
rantavalle Fustra-tunnille, Laine luettelee. 

Hotel Haaga Central Parkin sisustuksessa 
kantava teema on suomalainen luonto. Se 

näkyy esimerkiksi kokoustiloissa ja osassa 
hotellihuoneita. Sisustuksessa on käytetty 
luonnonmukaisia materiaaleja, muun muas-
sa kotimaista saarnipuuta. Seinäpintoja on 
tapetoitu luontokuvaajien kuvista tehdyil-
lä kuvasuurennoksilla. Kotimaisuus ja luon-
nonmukaisuus näkyvät myös hotellin ravin-
toloiden tarjonnassa. Ravintoloiden ruokafi-
losofia pohjautuu skandinaaviseen puhtau-
teen ja tuoreuteen.

– Ravintolamme käyttävät luomuraaka-ai-
neita. Asiakkaamme ovat antaneet meil-
le paljon hyvää palautetta monipuolisesta 
luomuaamiaisestamme ja sitä ennen nuku-
tuista rauhallisista yöunista, Laine iloitsee.

Hotelli on saanut myös Green key -serti-
fikaatin, mikä tarkoittaa että se on sitoutu-
nut ympäristötietoisuuden kasvattamiseen 
ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen 
pienentämiseen muun muassa energian- ja 
vedenkäyttöä tehostamalla.

Hotel Haaga Central Park on luontoa, hyviä liikuntamahdolli-
suuksia, kodikasta ilmapiiriä ja hyvää hinta-laatusuhdetta arvos-
tavan bisnesmatkailijan majoitusvalinta Helsingissä. 

teksti tuomas i. lehtonen  kuva aleksei sarpaneva

Työmatkallakin 
voi ottaa rennosti

Lämpimän sävyiset ja kodikkaat hotellihuoneet kutsuvat yöpyjiä rentoutumaan. 

Hotel Haaga  
Central Park

gen yritysryhmän tutustumaan Budapes-
tiin. Ryhmä jakaantui tiimeihin, jotka sai-
vat iPadeihin kaupunkiin liittyviä tehtäviä. 
Pelin myötä tulivat tutuiksi niin kaupunki 
kuin työkaveritkin. Rakennettiin tiimihen-
keä ja virkistyttiin. Samanlaisia pelillisiä ret-
kiä on järjestetty myös luonnossa. Teknolo-
gia on tuonut myös uusia näkökulmia Hel-
singin esittelemiseen ulkomaisille vieraille. 

– Pelillisyydessä yhdistyvät elämys, yh-
teinen kokemus ja yhdessä tekeminen. Yri-
tykset panostavat työntekijöiden hyvinvoin-
tiin ja yhteishengen parantamiseen. 

Aasialaisia kiinnostaa Suomi
Lehtovaara ei muista yhtään kertaa, jolloin 

haastetta ei olisi otettu 
vastaan. Ainoastaan ker-
ran, kun Abelitaa kysyt-
tiin järjestämään tapah-
tuma Soulissa Etelä-Ko-
reassa kansainvälisille 
kauppakeskusten johta-
jille, sitä mietittiin het-
ki. Lopulta tapahtuma 
onnistui hyvin. 

Toisessa tapauksessa 
yrityksen toimitusjohta-
ja halusi keskellä tammi-
kuuta Tallinnassa saapua 

konferenssiin polkupyörällä. Alle puolen 
tunnin varoitusajalla sekin järjestyi. 

– Parasta tässä työssä on luovuus ja va-
paus. Pidän myös asiakkaiden kohtaamises-
ta ja siitä, että luon juuri heille sopivan ta-
pahtuman tai matkan, Pentikäinen kertoo.

Pentikäistä työllistävät tällä hetkellä eri-
tyisesti aasialaiset koululaisryhmät, jotka 
ovat kiinnostuneita tulemaan Suomeen leiri-
kouluun.Ensimmäinen ryhmä Kiinasta saa-
puvia lapsia on tulossa alkuvuonna. 

– Kiinasta saapuvat ryhmät toivovat lap-
sille mahdollisimman korkeatasoista ope-
tuksellista sisältöä. Heitä kiinnostavat tek-
nologia sekä ympäristö, Pentikäinen kuvaa.

“
En muista yhtään 
kertaa, jolloin  
haastetta ei olisi 
otettu vastaan. 

Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola ja Turun Yrittäjien puheenjohtaja Jari Rastas tietävät, että maakuntalentoaseman merkitys elinkeinoelämälle on suuri. 

Turun lentoaseman käyttö 
on vahvassa kasvussa.  
Koko Lounais-Suomen 
matkailulle merkittävän 
maakuntalentoaseman 
vahvuutena ovat lyhyet 
kokonaismatka-ajat sekä  
kilpailukykyiset hinnat. 

teksti elina teerijoki 
kuva suvi elo

L entokoneen moottorei-
den jarrutusääni kertoo, 
että Liettuan Kaunasista 
saapunut kone laskeutuu 

Turun lentoasemalle. Pian se jo jat-
kaa matkaansa Gdanskiin.

Kaunasin reitti on Turun lento-
aseman uusin suora määränpää. Se 
avattiin marraskuussa 2018. Uutta 
on luvassa taas keväällä, kun Turus-
ta alkavat suorat lennot Krakovaan. 
Jo vakiintunut Gdanskin reitti taas 
on ollut hyvin suosittu, täyttöasteel-
taan jopa lähellä sataa prosenttia.

– Yhteydet Gdanskiin, Kaunasiin 
ja Krakovaan ovat tärkeitä sekä lii-
ke-elämälle että työvoiman liikku-

vuudelle. Liikennöitävät reitit tuke-
vat elinkeinoelämän tarpeita, ker-
too Turun kaupungin yhteysjohtaja 
Antti Kirkkola.

Turun lentoaseman matkusta-
jamäärät ovat kasvussa. Se palve-
lee liikematkustajia Satakuntaa ja 
Länsi-Uuttamaata myöten. Vuo-
den 2018 matkustajamäärä oli noin 
350 000, ja vuonna 2019 ylitetään 
todennäköisesti 400 000 matkus-
tajan raja. Vuosittainen kasvu on 
jo pitkään ollut noin 10 prosenttia.

Jokainen Turusta operoiva len-
toyhtiö on kasvattanut matkusta-
jamääriään. Lentoliikenteen volyy-
min kasvu tarkoittaa myös palve-
lujen parantumista; kun lentoase-
maa käytetään aktiivisesti, sille tu-
lee suurempia koneita sekä enem-
män ja parempia vuoroja.

Turun lentovuorot ovatkin li-
sääntyneet. Uuden Kaunasin reitin 
lisäksi SAS:n reitille Tukholmaan on 
tullut lisävuoroja, ja keväällä aloit-
taa Air Balticin päivävuoro Riikaan.

Vaihdon kautta mihin vain
Turusta pääsee lentämällä näppä-
rästi suuriin eurooppalaisiin kau-
punkeihin. Riika, Tukholma ja Hel-
sinki ovat suuria vaihtoasemia, joil-
le Turusta on hyvät yhteydet.

– Kun Turusta lähtee aamulen-
nolla, saattaa Riian kautta päästä 
jo yhdeksäksi Milanoon. 

Turun lentoaseman valttina on 
myös kätevyys ja nopeus: kokonais-
matka-ajat kentälle saapumisineen 
jäävät monessa tapauksessa Helsin-
ki-Vantaata pienemmiksi. Pienem-
mällä kentällä turvatarkastukseen 
pääsee nopeasti, ja auton saa park-
kiin aivan lentoaseman viereen.

Yhteyksien aikoja ja hintoja ver-
tailtaessa huomattiin, että monessa 
tapauksessa Turusta on myös edul-
lisempaa lentää kuin Helsingistä.

– Kokonaismatkustusaika ja ko-
konaiskustannukset antoivat Tu-
run kannalta positivisen tuloksen.

Maakuntien lentoasemat ovat 
poikkeuksetta tärkeitä koko alueen 
talouselämän vuoksi. Turun Yrittäji-
en puheenjohtaja Jari Rastas kertoo, 
että Varsinais-Suomen ja Gdanskia 
ympäröivän Pomeranian maakun-
nat ovat perustamassa yhteisen oh-
jausryhmän alueiden yhteistyön ke-
hittämiseksi sekä talouden että jul-
kisen sektorin toimijoiden kesken.

– Ilman suoraa lentoa tämä yhteys 
olisi tuskin kehittynyt tälle tasolle. 
Yksi Puolan rikkaimmista talousalu-
eista on vain tunnin ja viidentoista 
minuutin matkan päässä Turusta, 

Puolan kunniakonsulina vuodesta 
1999 toiminut Rastas valottaa.

Kirkkolan mukaan alueellisen 
lentoaseman olemassaolo on tutki-
tusti yhteydessä siihen, miten pal-
jon alue saa investointeja ja miten 
suuryritykset kiinnittyvät alueelle.

– Saavutettavuuden saaminen 
kuntoon on tärkein investointi 
alueen elinkeinoelämään.

Lomalle Turun saaristoon
Lentoaseman rooli on tärkeä myös 
muussa kuin liikematkustamisessa. 
Rahtiterminaali palvelee erityisesti 
Lounais-Suomen kokoonpanoteol-
lisuuden kasvavaa tarvetta. Kentäl-
tä operoivat myös Rajavartiolaitos ja 
FinnHEMS, jotka osaltaan turvaavat 
koko saariston tarpeita.

Lentoasemalla on luonnollises-
ti tärkeä rooli myös alueen matkai-
lun kehittämisessä. Turun saaristo 
on upea, uniikki matkakohde, jo-
ka voisi kiinnostaa eurooppalaisia 
ja aasialaisia turisteja, kunhan tie-
toisuus kohteesta kasvaa.

Turusta pääsee helposti moniin 
suosittuihin matkakohteisiin. Tilan-
ne parantuu entisestään keväällä 
aloittavan Riian päivävuoron avulla. 
Sen kautta aukeavat  esimerkiksi Tel 
Aviv, Dubai ja ikisuosikki Barcelona. 

Suorista lentokohteista etenkin Kra-
kovan odotetaan kiinnostavan seu-
dulla asuvia matkailijoita.

Ensi vuoden heinäkuusta alkaen 
Turun lentoasemalta pääsee suo-
ralla yhteydellä myös Lontooseen. 
Odotettua reittiä liikennöidään tiis-
taisin, torstaisin ja lauantaisin.

– Matkatoimistoyhteistyö on tär-
keää siinä, että reitit ja mahdolli-
suudet tulevat tutuiksi.

Turun kautta maailmalle
Turun  
lentoasema
n Suomen neljänneksi 
vilkkain lentoasema, kan-
sainvälisessä liikenteessä 
toiseksi vilkkain.

n  Vuonna 2018 lähes 370 
000 matkustajaa. Vuodelle 
2019 tavoite on 412 000.

n Sekä matkustaja- että 
rahtiliikenteen asema.
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B isnesmatkakohteena 
Tampere tarjoaa paljon. 
Varsinkin kulttuuri- ja 
kongressikeskus Tam-

pere-talo on nostanut suosiotaan. 
Aiemmin lähinnä arvokkaiden suur-
tilaisuuksien tapahtumapaikkana 
tunnettu talo on muuttunut hel-
pommin lähestyttäväksi koko kan-
san elämyspaikaksi. Talossa järjes-
tettävien bisnestapahtumien luon-
nekin on selkeästi rentoutunut: suo-
situssa kulttuuri- ja kongressikes-
kuksessa järjestetään nykyään ta-
pahtumia aina yritysbileistä inspi-
roiviin työpajoihin ja seminaareihin. 

Tampereen taidemuseon Muu-
mimuseo avautui uutena, maagisen 
hämyisänä, 2-kerroksisena piilo-
paikkana Tampere-talon uumenissa 
kesällä 2017. Aikuistenkin makuun 
sopiva museo yhdistelee Tove Jans-
sonin alkuperäistyöt moderneihin 
interaktiivisiin digiluomuksiin. 

Kulttuuria ja  
elämyksiä 
koko kansalle

Kokouksen tai seminaarin jäl-
keen voi heittää vapaalle. Talon 
konserttisalien kulttuuritarjonta 
on monipuolistunut genreiltään, ja 
vuonna 2019 alkaa pyöriä Sorsaklu-
bi, jossa makeat hiphop-ja pop-bii-
tit pauhaavat. Katutason kahvila-ra-
vintola Tuhto tarjoaa maisemat vie-
reiseen Sorsapuistoon ja tekee olon 
rennoksi kodikkaan pohjoismaisel-
la sisustuksellaan ja lämpimän let-
keällä asiakaspalvelullaan. 

Aulassa kävijöitä ilahduttaa 
myymälä, joka on täynnä laaduk-
kaita tuotteita talon omien katto-
mehiläisten tuottamasta hunajas-
ta muumituotteisiin.

Draivia kansainvälisyyteen 
Courtyard by Marriott avautuu 
loppuvuodesta 2019 Tampere-ta-
lon tontille. Hotellin ja kongressi-
keskuksen välillä on yhdyskäytävä. 
Kokousvieraat pääsevät majoittu-

maan kätevästi saman katon alla.
Tampere-talon liiketoiminta-

päällikkönä syksystä 2018 toimi-
nut Mika Nevalainen odottaa toi-
veikkaana yhteistyön alkamista 
kansainvälisen hotellijätin kanssa.

– Tampere on uudistumassa  
suurten rakennushankkeiden myö-
tä ja vetovoima tunnistetaan ympä-
ri maata. Elämysmatkailua arvos-
tetaan ja kansainväliset matkaajat-
kin ovat löytäneet Suomen ja Tam-
pereen. On hienoa, että pystymme 
ravintoloillamme, konserteillam-
me ja museollamme tarjoamaan 

Tampere-talon liiketoimintapäällikkö Mika Nevalainen uskoo Tampereen vetovoiman vain kasvavan. 

Nopeasti kasvava ja kehittyvä, persoonallinen Tampere 
kiinnostaa aasialaisia turisteja - mutta mansepöhinää 
on havaittavissa kotimaassakin. 
teksti ja kuva tampere-talo

bisnesmatkustajillekin elämyksiä, 
viihdettä ja nautintoa. 

Virkistystä ja verkostointia
Muutama vuosi sitten Tampere-ta-
loa laajennettiin ja syntyi uutta 
mahdollistavia monitoimitiloja, 
kuten Maestro ja Duetto-salit. Uu-
tena palveluna kulttuurintäyteinen 
talo on lähtenyt tarjoamaan myös 
virkistys- ja työhyvinvointipäiviä. 

– Rohkea ja innovoiva kaupunki 
tarvitsee myös vetovoimaisen kult-
tuuri- ja kongressikeskuksen sekä 
modernin paikan verkostoitumi-

seen ja tapaamisiin.
Nevalaiselta kysellään usein, mi-

tä Tampere-talo keksii seuraavaksi. 
– Ylpeydenaiheita, kuten talon 

omat oluet Tam, Pere ja Pörri Bee-
ri, syntyy tuon tuosta, mutta seuraa-
vissa kehityshankkeissa ennustan 
uusia liiketoimintoja ja syventyvää 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Kokouskaupunkien kärkijoukos-
sa porskuttava Tampere on sijain-
niltaan optimaalinen. Helsingin ja 
Tampereen välille suunnitellaan 
vain tunnin ratayhteyttä. Pirkka-
lan lentokenttääkin elävöitetään.

Lapin matkailu on ollut vii-
me vuosina suuressa nos-
teessa. Rovaniemelle vir-
taa talvisin suuri joukko 

matkailijoita.
– Matkailijat tulevat hakemaan 

meiltä elämyksellisyyttä. Ainutlaa-
tuiseen luontokokemukseen halu-
taan yhdistää myös tasokas yöpy-
minen, Arctic Light Hotellin yrittä-
jä Mikael Gröhn toteaa. 

Muutama vuosi sitten hän päät-
ti panostaa tasokkaisiin ja yksilöl-
lisiin hotellipalveluihin.  Hotelli on 
valittu Suomen parhaaksi jo kaksi 
kertaa, vuosina 2017 ja 2018.

Menestyksen ainekset
Hotelli remontointiin Rovaniemen 
entiseen kauppalantaloon, joka on 
mielenkiintoinen arkkitehtoninen 
pala Lapin sodanjälkeistä uudis-
rakentamista. Jotta viime vuodet 
asuinkäytössä ollut rakennus saa-
tiin kohtaamaan luksusmatkaajien 
odotukset, tarvittiin täydellinen si-

Palkittu hotelli  
lumoaa elämyksillä

sätilojen muodonmuutos. 
– Arktisen valon monimuotoi-

suus ja taika näkyvät nyt hotelli- 
huoneiden viihtyisässä sisustuk-
sessa, Gröhn summaa.

Hotellin kehitystyössä kiinni-
tettiin vieraiden palveluun paljon 
huomiota. Hotellin luvattiin tuovan 
palvelun aivan uudelle tasolle koko 
Lapissa. Lupauksen lunastamisen 
jälkeen työ palkittiin, kun hotelli 
noteerattiin kansainvälisessä leh-
distössä, esimerkiksi Travel & Leis-
ure valitsi hotellin 11. parhaaksi uu-
deksi hotelliksi maailmassa avaa-
misen jälkeen vuonna 2015. Myös 
Trivago on valinnut Arctic Light Ho-
tellin peräkkäisinä vuosina Suomen 
parhaaksi hotelliksi sekä Suomen 
parhaaksi viiden tähden hotelliksi 
asiakasarvioiden perusteella.

Vuosien varrella hotelli on saa-
nut useita kanta-asiakkaita, jot-
ka tulevat yhä uudestaan vieraile-
maan käydessään Rovaniemellä. 
Bisnesmatkailijat ovat kasvava asia-

kasryhmä, joka järjestää kokouk-
sia ja tilaisuuksia hotellissa tai os-
taa hotelliyöpymisiä lahjoina hen-
kilöstölleen ja yhteistyökumppa-
neilleen. Kokouksen voi järjestää 
historiallisessa vanhassa valtuus-
tosalissa, jossa on edelleen alkupe-
räinen puupanelointi taidokkaine 
intarsioineen.

Luonto on Lapin vetonaula
Ekologisuudesta on tullut yhä 
isompi tekijä matkailualalla. 
Luontoa pitää vaalia, jotta se säi-
lyy alueen matkailun suurimpana 

Rovaniemen keskustassa sijaitseva Arctic Light Hotel on suunniteltu kansainvälisille luksusmarkkinoille.

Rovaniemen vanha kauppalantalo muuntui ylelliseksi  
hotelliksi vuonna 2015, kun yrittäjä Mikael Gröhnin 
Arctic Light Hotel avasi ovensa. Samalla uusi hotelli 
toi yksilölliset boutique-hotellin palvelut Lappiin.
teksti ja kuva arctic light hotel

valttikorttina. Edelläkävijyyteen 
kuuluu myös vastuullisuus, min-
kä vuoksi Arctic Light Hotel kehit-
tää toimintojaan ympäristöystä-
vällisemmiksi. Hotelli on toiminut 
alusta saakka WWF Suomen ystä-
väyrityksenä sekä pyrkinyt nosta-
maan tietoisuutta arktisen alueen 
haavoittuvuudesta. 

Rovaniemi on kiinnostava mat-
kailukohde ympäri vuoden. Talvi-
sesonki on suurinta sesonkia jou-
lun, lumen ja revontulten innoitta-
mana, mutta myös kesä kiinnostaa 
yhä enemmän maailmanlaajuisesti. 

– Ympärivuotinen valo ja koske-
mattoman luonnon vehreys ovat 
kokemuksia, joihin jokaisen on 
helppo ihastua, Gröhn tuumii. 

“
Arktisen valon 
monimuotoisuus 
näkyy huoneiden 
sisustuksessa.  

OLEMME  
MATKA BUSINESS 

FORUMISSA
OSASTOLLA  
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Kansainvälinen liikemat-
katoimisto CWT tarjoaa 
mahdollisuuden hoitaa 
kaikki matkoihin liittyvät 
varaukset helposti yhden 
järjestelmän kautta. Myös 
matkakustannuksia on 
entistä helpompi seurata.  

teksti anna gustafsson  
kuvat cwt 

G lobaali liikematkatoi-
misto CWT on ottanut 
tavoitteekseen olla pa-
ras digitaalinen matka-

toimisto, jonka palveluihin kuuluu 
kaikki matkaan liittyvä, lennoista ja 
hotelleista kuljetuksiin ja kokouk-
siin asti. 

– Entistä enemmän ollaan menty 
siihen suuntaan, että yritykset ha-
luavat kaikki liikematkoihin liitty-
vät palvelut saman katon alta, ker-
too CWT:n Pohjoismaiden myynti-
johtaja Jari Oinonen. 

Oinonen kaivaa taskustaan kän-

CWT:n Pohjoismaiden myyntijohtaja Jari Oinonen uskoo parhaan kokonaisuuden syntyvän, kun palvelu räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin.

nykän ja alkaa esitellä CWT:n len-
to- ja hotellivarausten mobiiliver-
siota, jolla varaukset onnistuvat al-
ta minuutissa. Lennon tietojen li-
säksi palveluun kuuluu muutakin. 
Jos lennon portti muuttuu tai lähtö 
myöhästyy, mobiiliin tulee asiasta 
tieto. Usein tieto päivittyy CWT:n 
digitaaliseen järjestelmään nopeam-
min kuin lentokentän monitoreihin. 

Ja kun lennot on varattu, puhe-
limeen tulee muistutus hotelliva-
rauksesta ja valikoima käyttäjän 
mieltymysten mukaan valikoituja 
hotelleja, joiden varaus on vain klik-
kauksen päässä. Niin lennot kuin 
hotellitkin voidaan räätälöidä yh-
dessä asiakasyrityksen kanssa vas-
taamaan yrityksen matkustuskäy-
täntöjä. Portaalissa ja mobiiliversi-
ossa ovat vaihtoehtoina kaikki len-
toyhtiöt ja yli miljoona hotellia. 

Helppoa raportointia 
Moni liikematkustaja haluaa päät-
tää itse lentoaikansa ja valita sopi-
van  hotellin. CWT:n ratkaisut tuke-
vat tätä kehitystä ja antavat yrityk-
selle mahdollisuuden hallita matka-
kuluja ja ohjata valinnoissa. 

– Suunnittelemme palvelun ai-

na yhdessä asiakasyrityksen kans-
sa. Yritys voi esimerkiksi määritellä 
hotellihuoneiden hintatason mat-
kabudjetin mukaiseksi tai vaikka 
etäisyyden kokouspaikasta tai pää-
konttorista, Oinonen kuvaa. 

Vastuullisuuden korostuminen 
ja tietoisuus matkustuksen aiheut-
tamista päästöistä näkyvät matka-
päätöksissä. Moni yritys suosii ly-
hyillä etäisyyksillä junamatkoja ja 
kokouksiin toivotaan kasvisruokaa. 

– Järjestelmämme antaa yrityk-
selle mahdollisuuden myös ympä-
ristöraportointiin esimerkiksi hiili-
jalanjäljen suhteen. Asiakasyrityk-
sillämme on myös mahdollisuus 
kompensoida päästöjä Baltic Sea 
Action Group -säätiön kautta.

Virtuaalikokousmahdollisuudet 
ja parantuneet tietoliikenneyhtey-
det ovat jonkun verran vähentäneet 
tarvetta yritysten sisäiseen matkus-
tamiseen. Vapautunut aika on käy-
tetty esimerkiksi asiakastapaami-
siin, joten matkustaminen ei suin-
kaan ole loppumassa. 

Asiakkaita laidasta laitaan
CWT on 150 maassa toimiva globaali 
osaaja. Yrityksen koko näkyy myös 
digitaalisiin palveluihin käytettä-
vissä olevissa resursseissa. Kehitys-
työstä vastaa satahenkinen digipal-
veluiden tiimi. CWT:n kautta vara-
taan liikematkoja Suomessa vuosit-
tain 270 miljoonan euron arvosta. 
Asiakkaita on laidasta laitaan, mut-
ta usein kyseessä on yritys, jolla on 
toimintaa myös Suomen ulkopuo-
lella. Yrityksellä on asiakkaina myös 
monia valtionhallinnon toimijoita. 

Asiakasyritysten matkabudjetit 

vaihtelevat suuresti, jollakin yri-
tyksellä budjetti voi olla muutamia 
kymmeniä tuhansia, mutta asiak-
kaina on myös firmoja, joilla liike-
matkoihin menee vuosittain yli 10 
miljoonaa euroa. Uusi asiakasryh-
mä ovat nopeasti kasvaneet startup- 
yritykset. Myös näillä yrityksillä on 
tarve hallita matkustusta ja siihen 
CWT:n ohjelma on hyvä työkalu. 

Liikematkojen kohteet noudat-
televat pitkälti samaa suuntaa, mi-
hin suomalaisyritysten liiketoi-
minta maailmalla kohdistuu. Tuk-
holma, Lontoo ja Bryssel sekä Sak-
san isot kaupungit ovat kulutetuim-
mat välit, mutta Aasian nouseminen 
tärkeäksi kauppakohteeksi näkyy 
myös matkojen lisääntymisenä sin-
ne. CWT kykenee järjestämään mat-
koja myös kohteisiin, joihin ei usein 
matkusteta, kuten esimerkiksi krii-
sialueille tai kehitysmaihin. Näissä 
tilanteissa turvallisuus korostuu.

– Meidän kauttamme varatessa 
on mahdollisuus tietää, missä työn-
tekijä on. Lisäksi esimerkiksi mobii-
lityökaluun tulee tiedotteita mah-
dollisista poikkeustilanteista, Oi-
nonen kuvaa matkustajan turvalli-
suuteen vaikuttavia ominaisuuksia. 

Helppoutta ja nopeutta  
liikematkojen hallinnointiin

Lento-ja hotellivarausten mobiili-
versio helpottaa matkantekoa.
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Hämeenlinnassa sijaitseva Verkatehdas on paitsi kulttuurin koti myös 
näyttämö erilaisille kokouksille, kongresseille ja tapahtumille.

L änsi-Vantaalla, Kehä III:n 
sisäpuolella sijaitsevan 
Hämeenkylän kartanon 
pihalle saapuessa ei en-

simmäisenä tule mieleen palave-
rit. Vuonna 2013 hotelliksi muu-
tettu, tyylikäs ja vaaleanpunainen 
Etukartano nousee keskelle vehreää 
ja seesteistä peltomaisemaa. Alueen 
kuudesta rakennuksesta osa on Hel-
singin arkkitehti-isä Carl Ludvig En-
gelin suunnittelemia. Kartanon juu-
ret ulottuvat peräti 1580-luvulle.

Hiljaisuudessa seistessä on vai-
kea kuvitella sekä Helsingin hälinän 
että lentokentän sijaitsevan vain 25 
minuutin ajomatkan päässä. Juuri 
kartanon sijainti on herättänyt niin 
kotimaisten kuin ulkomaistenkin 
yritysvieraiden huomion.

– Muun muassa monet aasialai-
set vieraamme ovat ihmetelleet ja 
kiitelleet kartanon alueen hiljai-
suutta, joka on heille hyvin poik-
keuksellista, kertoo Hämeenkylän 
Kartanon asiakaspalvelupäällikkö 
Heidi Torvinen.

Majoittuva kokous 
inspiroi uuteen 

– Suuri osa vieraistamme on työ-
yhteisöjä, jotka tulevat kokousta-
maan tiloihimme pariksi päiväksi. 
Syy yhteenkokoontumiselle voi olla 
mikä tahansa – koulutus, strategia-
päivä tai vaikkapa ideointi inspiroi-
vassa ympäristössä.

Eikä kokoustamisen pidä olla 
vain työtä. Hämeenkylän kartanon 
alue tarjoaa yrityksille aktiviteette-
ja frisbeegolfista joogaan ja iltasau-
nasta uimiseen. Vehreä ja rauhalli-
nen ympäristö mahdollistaa kesäi-
sin myös puutarhajuhlat.

– Lähempänä Helsinkiä majoittu-
essa ihmiset voivat kokea kaupun-
gin kiusaukset houkuttelevina. Ko-
koukset, virkistäytyminen ja har-
rastukset kartanon alueella houkut-
televat sen sijaan nauttimaan rau-
hallisesta ympäristöstä.

Enemmän kuin peruspullaa
Suurelle osalle ihmisistä Sodexo 
merkitsee lounasravintoloita. 
Henkilöstöruokailu onkin iso osa 
Sodexoa, jonka palveluita käyttää 

päivittäin noin 100 miljoonaa ih-
mistä. Hämeenkylän kartano edus-
taa ranskalaisyrityksen tarjonnan 
laajuutta ja laatuun keskittymistä 
myös majoituspuolella.

Laatu ei jää rakennusten arkki-
tehtuuriin. Panostus näkyy aina ko-
koustiloista ja kaikille avoimen à la 
carte -ravintola Soihdun ruokalis-
tasta kehuja saaneisiin hotellihuo-
neiden sänkyvalintoihin asti.

– Majoittuvat kokoukset ovat mo-
nelle kävijälle harvinaisempi koke-
mus. Siksi haluamme tarjota parasta 
laatua emmekä vain sitä tuttua pe-

Asiakaspalvelupäällikkö Heidi Torvinen uskoo, että kokoustamisen ei pidä olla vain pelkkää työtä. 

Hämeenkylän historiallinen kartano tarjoaa erilaisen 
kokouskokemuksen. Laadukkaan palvelun taustalla 
on tarkka ja ihmislähtöinen suunnittelutyö.
teksti joonas ranta  kuva joona raevuori

ruspullaa. Erilainen ympäristö mah-
dollistaa uusien ideoiden syntymi-
sen ja samalla mielen rauhoittumi-
sen, Torvinen huomauttaa.

Ihmislähtöisyys edellä
– Meillä laatu ja ihmisten huomi-
oiminen on kaiken ytimessä, pai-
nottaa Sodexon brändi- ja viestin-
täpäällikkö Mira Perander.

Vastuullisuus ja laatu kulkevat 
Sodexolla käsi kädessä. Henkilö-
kunta on monikansallinen. Maa-
hanmuuttajia työllistämällä yritys 
haluaa auttaa ihmisiä sopeutumaan 

uuteen kotimaahansa. Ruokahävi-
kin minimointia painotetaan myös 
Soihdun annoksia suunnitellessa.

–Vuoden 2019 ohjelmassa paino-
tamme paikallista yhteistyötä. Tä-
mä merkitsee muun muassa karta-
non lähialueen esikoululaisten vie-
railuja sekä ruokatoimittajien tuke-
mista, Perander listaa.

Ja vielä tunnelmasta. Mitä olisi 
vanha kartano ilman kummitusta?

–Meidän aaveemme on vanha 
rouvashenkilö. Hän on kuitenkin 
hyväntahtoinen ja rauhaa arvosta-
va kummitus, Torvinen naurahtaa.

Tapahtuma- ja kokous- 
tilojen helmi sijaitsee  
Hämeenlinnassa. Upean 
luonnon ympäröimä 
Verkatehdas hurmaa  
vierailijansa kattavan 
palvelupaletin lisäksi 
kotoisalla tunnelmalla. 

teksti ani kellomäki 
kuva jari kivelä 

V erkatehdas Hämeenlin-
nassa on tapahtumata-
lo, jossa yhdistyy ko-
ko joukko harvinaisen 

upeita ominaisuuksia. Vuonna 1895 
perustetun tehtaan puitteisiin on 
muovattu tila, jossa on mahdollis-
ta nauttia samaan aikaan rustiikki-
sesta punatiilitunnelmasta ja ensi-
luokkaisen modernista tekniikasta. 

Tarvittaessa 1000-paikkaiseksi 
taipuva Vanaja-sali on Verkateh-
taan näkyvin ja tunnetuin tila. Se 
muuntuu yllättävän moneksi. Sa-
lissa on esimerkiksi tanssittu dis-
kopallon alla, nähty paneelikeskus-
teluja, yritysjuhlia, seminaareja ja 
teatteriesityksiä, kuultu joka tyy-
lisuunnan konsertteja ja pienem-

piä matineoita sekä pidetty puhe- 
ja cocktail-tilaisuuksia.  Myös salin 
edusta, korkea ja rouhea Lasipiha, 
on suosittu tapahtumapaikka. 

– Moni valitsee sen puitteeksi 
näyttelylle tai messuille, mutta se 
toimii hyvin myös vaikka illallisten 
järjestämiseen, tuotantosuunnitte-
lija Ann-Mari Virta vinkkaa. 

Kokoustilojen monipuoliset huo-
neet ovat niin ikään muunnettavis-
sa monenlaisiin tarpeisiin. Tilaisuu-
delle nimetty yhteyshenkilö on tie-
tysti läsnä ja saatavilla koko tapah-
tuman ajan. 

Helppo tulla kaikkialta
Vuonna 2007 ovensa nykymuodos-
saan avannut Verkatehdas sijaitsee 
vain tunnin päässä sekä Helsingistä, 
Tampereelta että Lahdesta. Kauem- 
paakin on helppo tulla, sillä sekä ju-
nat että linja-autot kulkevat aivan 
viereen. Uniikkia paikassa on sekin, 
että Verkatehdas sijaitsee keskellä 
kaupunkia järven rannassa, upean 
luonnon ympäröimänä. 

Verkatehtaalla on tarjota räätä-
löity palvelu kaikenlaisten asiakkai-
den tarpeisiin. 

– Meillä järjestetään niin konsert-
teja, messuja kuin 10-1000 hengen 
kokouksiakin. Pienetkin porukat 
voivat varata tilan workshopin tai 
ryhmätyöhetken pitämiseen. Hyvin 

suosittu yhdistelmä on kokoustaa 
päivällä ja siirtyä sitten illaksi viih-
tymään esitysten pariin Vanaja-sa-
liin. Myös ruokaa ja juomaa on tie-
tysti tarjolla kunkin tilaisuuden 
luonteeseen sopivalla tavalla.

Henkilökohtaista palvelua
Verkatehtaan erityisenä ylpeyden-
aiheena on henkilökohtainen pal-
velu. Kun asiakas astuu ovesta si-
sään, hänestä pidetään huolta tilai-
suuden alusta loppuun asti. 

– Elämys on suuri, kun sekä huip-
putasoinen valaistus, mietitty sisus-
tus että tilojen omaleimainen kau-
neus valjastetaan asiakkaan tar-
peisiin. Olemme huomanneet, et-
tä täällä inspiroidutaan. Siirtyminen 
hetkeksi uuteen ympäristöön nos-
taa ihmisten tunnelmaa. On ilo olla 
mukana asiakkaan onnistumisessa. 

Moni asiakas yhdistää tapahtu-
maansa ulkoilua. Helpoimmillaan 
se onnistuu poikkeamalla pääoves-
ta suoraan idylliselle järvenranta-
reitille, mutta ohjelmallisempaakin 
tomintaa, kuten kirkkovenesoutua, 
voidaan helposti järjestää. 

– Hyvinvointi ja viihtyminen yh-
distyvät luontevasti tämän päivän 
tapahtuma- ja kokouspäiviin. Täällä 
kaikki sekin on helppo hoitaa, sillä 
siirtymisiin ei kulu lainkaan aikaa, 
Virta toteaa.

Historiallinen miljöö 
täynnä mahdollisuuksia Keskelle Helsingin urbaa-

nia ydintä on rakentunut 
pala pohjoista mystiikkaa. 
Pohjoisen majoitusosaaja 
Lapland Hotels tuo Lapin 
elämyksellisyyden osaksi  
Bulevardille avattavan  
hotellin sisustusta sekä
ravintolan ruokalistaa. 

teksti anna gustafsson 
kuva joona raevuori 

V astaanottotiski kiiltää 
kultaisena. Kulta tois-
tuu lukuisissa muissa-
kin yksityiskohdissa, 

mutta tässä hotellissa ei silti pra-
meilla, vaan tunnelma on kotoinen. 
Hotellihuoneista löytyy villasukat, 
jotka jalassa voi mutustella vaikka 
minibaarista löytyviä porolastuja. 

Lapland Hotels on vuosikym-
menten kokemuksella merkittävä 
Lapin matkailun osaaja. Viime vuo-
sina ketju on avannut hotellit myös 
Ouluun ja Tampereelle. Seuraava-
na on vuorossa Kuopio. Mutta kun-
nianhimoisin laajentuminen on ta-
pahtumassa pääkaupunkiseudul-
le, jonne Lapland Hotels on avaa-
massa yhdeksänkerroksista hotel-
lia Helsingin ytimeen, Bulevardil-
le. Uuden hotellin johtajana toimii 

hotelli- ja ravintola-alan moniosaa-
na Leena Turunen, joka on valvo-
nut konseptin toteutusta muissa-
kin kaupungeissa. 

– Tulemme Lappi edellä, kos-
ka se on meidän tarinamme. Mut-
ta emme tule lapinpuvuissa, vaan 
tuomme vieraille Lapin eksotiikan, 
rosoisuuden ja tarinat, mystisyy-
den ja luonnon mannermaisella 
tyylikkyydellä, Turunen kuvailee.

Oma sauna huoneessa
Lapland Hotels Bulevardin erikoi-
suutena yli sadassa huoneessa on 
oma sauna.

– Saunan ja veden kautta tarjo-
amme mahdollisuuden kokeilla esi-
merkiksi suomalaista hoitavaa tai 
voimaannuttavaa kosmetiikkaa, 
Turunen kertoo. 

Huoneessa voi tehdä myös erilai-
sia hoitoja, ja saunan käyttöön opas-
tetaan, jos se ei ole entuudestaan 
tuttua. Turunen on ihastunut eri-
tyisesti Sauna From Finland –yritys-
verkoston työhön saunakulttuurin 
edistämisessä maailmalla.

Oman huoneen saunatila antaa 
mahdollisuuden hoitaa itseään 
vaikkapa kuumakivihoidolla, jos-
sa yhdistyy kiinalaisen lääketieteen 
tietämys akupisteistä sekä suoma-
lainen ikiaikainen kivi. Saunomi-
sen jälkeen voi kellahtaa sängylle 
ja kietoutua vaikkapa villahuopaan.

Mutta ei huoneiden varustelu ole 
pelkkää hyggeilyä, sillä tietoliiken-

neyhteyksien on palveltava myös 
liikematkustajia. Omien sisältöjen, 
suoratoistopalveluiden ja musiikin 
yhdistäminen huoneiden laitteisiin 
on nykymatkustajille niin ikään tär-
keää. Toki huoneissa on mahdolli-
suus myös sukeltaa Lapin äänimai-
semaan, kuunnella keväistä luon-
toa tai lähes jäätyneen tunturipu-
ron solinaa. 

Ääniympäristöön on Lapland 
Hotels Bulevardissa hotellissa kiin-
nitetty erityisesti huomiota. Turu-
nen on vaikuttunut modernista joi-
ku-laulusta, jonka avulla maalataan 
vuorokaudenajan mukaan hotellin 

tunnelmaa aulatiloissa sekä hissien 
edustalla. 

– Aamulla musiikki on heleää ja 
raikasta ja vaihtuu päivän edetes-
sä syvempään ja tunnelmallisem-
paan musiikin läsnäoloon, Turu-
nen kuvaa. 

Pohjoisen makuja
Lapland Hotels Bulevardi haluaa 
houkutella hotellivieraiden lisäksi 
myös helsinkiläisiä poikkeamaan 
hotellin Kultá Kitchen & Bar -ravin-
tolaan. Tarjolla on pohjoisen ulot-
tuvuuden makuja, mutta moder-
nilla tavalla valmistettuna. Lauta-

silta löytyy riekkoa ja luonnollises-
ti poroa, mutta myös kaloja, kuten 
rautua ja siikaa sekä kuningasra-
pua. Marjoja ja sieniä on kausien 
mukaan. Hotellin baarissa on tar-
jolla Lapin tunturivesistä valmis-
tettua omaa olutta.

Aamiaispöydästä löytyy erikoi-
suuksia, kuten kuusenkerkkää, hil-
laa ja  pohjoisen kaloja. Munakkaan 
täytteeksi voi valita lämminsavupo-
roa. Ruoan on suunnitellut ketjun 
keittiömestari Tero Mäntykangas. 
Bulevardilla sijaitsevan hotellin 
keittiön puikoissa toimii keittiö-
päällikkö Mika Heiskanen. 

Turunen kertoo ylpeänä hotel-
lin omasta erikoistuotteesta, poro-
mustamakkarasta. Mausta on tul-
lut niin suosittu, että poromakkara 
voitti jopa perinteisen mustamak-
karan Tampereella järjestetyssä 
sokkomaistelussa.

Turusella on pitkä kokemus ho-
tellialalta, mutta hän innostuu 
edelleen uutta luodessaan. 

– Erityisesti elämyksellisyyden 
ja kokonaispalvelun suunnittelu 
on kiinnostavaa, Turunen sanoo.

Lapland Hotels on nimenä ja 
brändinä houkutteleva erityisesti 
ulkomailta saapuville matkailijoil-
le, mutta Turunen odottaa hotelliin 
ja sen ravintolaan myös kotimaisia 
matkailijoita. 

– Vastaavaa kokemusta ei Helsin-
gissä ole toista, Turunen vakuuttaa  
hymyillen. 

Lapin taika kohtaa kaupungin 
Lapland Hotels Bulevardin johtaja Leena Turunen uskoo, että pohjoisen elämyksillä ja eksotiikalla on kova kysyntä myös vilkkaassa Helsingissä. 

Lapland Hotels Bulevardin ylellisen Arctic Deluxe -huoneen harmonian 
takaa löytyy tarina luonnon ääripäistä ja sen kauneudesta.
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Sunprime Hotels  |  Designed for you

 kun voit 
kuulla hiljaisuuden

Tjäreborgin Sunprime Hotels on paras valinta, kun lomailet aikuisten 
kesken. Kauniisti sisustetut huoneistot ja mukavat vuoteet, rauhalli-
set uima-allasalueet, hyvä palvelu, ja erinomainen ruoka luovat täy-
delliset puitteet lomallesi. Resepti on yksinkertainen: rentoudu, nuku 
hyvin ja nauti. Suosittuja Sunprime-hotelleja on jo 17, uusimmat 
Gambiassa, Kyproksella ja Kosilla.

Tutustu ja varaa osoitteessa tjareborg.fi

445,-
Alk.

Sunprime Numa Beach r, Alanya
1 vk 17.4. Paikkoja rajoitetusti. 


