Scandic Jyväskylä Station -hotellin uudistetut huoneet ovat saaneet kiitosta värimaailmasta ja toiminnallisuudesta.
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Scandic Pasila avautuu toukokuussa
tapahtumien keskiöön ─ vastuullisuus
tärkeässä roolissa hotellien uudistuksissa
Täysin uudistuva Scandic Pasila avaa ovensa toukokuussa 2020. Rento ja
nykyaikainen hotelli sijaitsee Pasilan ytimessä, tapahtumien äärellä.
Hotelliin on loistavat liikenneyhteydet junalla, raitiovaunulla, linja-autolla
sekä omalla autolla, jolle on hotellissa myös erinomaiset halli- ja
ulkopysäköintipaikat. Hotellin rauhallinen sijainti Keskuspuiston laidalla
takaa lisäksi hyvät ulkoilumahdollisuudet.

”Pasilan alueella järjestetään lukuisia tapahtumia. Scandic Pasilan
läheisyydessä, vain lyhyen kävelymatkan päässä, sijaitsevat Messukeskus,
Hartwall Areena, Helsingin jäähalli sekä uudistunut Pasilan rautatieasema ja
suuri kauppakeskus”, kertoo Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg.
Uusin Scandic tarjoaa 178 upeasti uudistettua modernia ja viihtyisää
huonetta. Osa hotellin tilavista huoneista sopii mainiosti niin kaveriseurueille
kuin perheillekin. Kaikissa huoneissa on uudistuksen jälkeen jäähdyttävä
ilmastointi.
Hotellin katutasossa avautuu uusi kotoisa kortteliravintola ja baari. Rento,
rehellinen ja kaupungin legendaaristen kortteliravintoloiden innoittama
ruoka, sekä lämmin tunnelma toivottavat tervetulleeksi ja viihtymään.
Valoisat ja muunneltavat kokous- ja juhlatilat soveltuvat kokousten ja
juhlatilaisuuksien lisäksi myös näyttelyiden järjestämiseen. Tilat sijaitsevat
samassa kerroksessa, jossa hoituvat kätevästi myös herkulliset ja inspiroivat
kokoustarjoilut. Scandic Pasilan kaikissa kokoustiloissa on ikkunat ja moderni
kokoustekniikka.
Uudistuvia hotelleja ympäri Suomen
”Tavoitteenamme on luoda ylivertaisia asiakaskokemuksia. Tätä tavoitetta
tukee se, että tällä hetkellä Scandic-hotelleissa on käynnissä mittavat
uudistusohjelmat, joiden avulla parannamme entisestään vieraidemme
viihtyvyyttä hotelleissamme. Olemme erityisen ylpeitä siitä, että uudistamme
hotellejamme läpi Suomen”, sanoo Borg.

Scandic Rukahovi, Kuusamo
Rukan kylän sydämessä sijaitseva Scandic Rukahovi uudistuu vastaamaan
paremmin nykypäivän aktiivilomailijan tarpeitakevään vilkkaimmaksi
hiihtokaudeksi. Talven 2019 - 2020 aikana uudistunut siipi on kokenut
mittavan muodonmuutoksen aina rakennuksen talotekniikasta, uusista
ikkunoista sekä parannetusta ilmanvaihdosta lähtien.
Huoneiden selkeä skandinaavinen sisustus on hakenut inspiraationsa
modernista pohjoisesta. ”Värimaailmassa on pohjoisen lumen, jään, kallion ja

veden viileitä sävyjä sekä metsien vihreyttä”, kertoo Scandic Rukahovin
hotellinjohtaja Lea Riekki.
”Uskon sekä kansainvälisten että kotimaisten vieraidemme ihastuvan uusien
huoneiden tunnelmaan”, iloitsee Riekki.
Scandic Waskia, Vaasa
Vaskiluodon merellisissä maisemissa sijaitsevan hotellin 84 huonetta ovat
saaneet uuden modernin ilmeen. Sisustuksen värimaailma myötäilee
Merenkurkun saarien ja karien harmaita sävyjä täydennettynä ympäröivien
puiden vihreydellä.
”Vaasa on suosittu matkailukohde kotimaisten ja myös pohjoismaalaisten
matkailijoiden parissa. Hotellin yhteydessä toimiva Tropiclandian kylpylä on
perhelomailijoiden suosiossa.Erilaiset huonetyypit sopivat niin yksittäisen
matkailijan kuin perheidenkin tarpeisiin. Uusitut huoneet lisäävät
vieraidemme viihtyvyyttä. Lämpöisinä kuukausina uusi huonekohtainen
jäähdytys ilahduttaa vieraitamme”, kertoo Scandic Waskian hotellinjohtaja
Marko Paulin.
Scandic Waskia on alueella tunnettu monien kokouksien, juhlien sekä
tapahtumien pitopaikkana ja nyt sen kokoustekniikkaa on päivitetty
vastaamaan entistäkin paremmin nykypäivän kokoustajien tarpeita.
Scandic Rovaniemi City
Rovaniemen ydinkeskustassa sijaitsevan hotellin uudistus valmistui juuri
jouluksi Lapin matkailun sesonkiin. Scandic Rovaniemi City on käynyt läpi
mittavan remontin viime vuosien aikana. Uudistuksen viimeisessä vaiheessa
uuden ilmeen saivat ravintolat Bord ja Atrium sekä hotelliaula. Kaikki 178
huonetta on peruskorjattu vuosina 2016 ja 2017, jolloin hotelli laajentui 11
huoneella.
”Olemme tyytyväisiä, että useamman vuoden uudistumisprojekti on tullut
päätökseen ja saamme tarjota kansainvälisille ja kotimaisille vieraillemme
entistä parempia hotelli- ja ravintolaelämyksiä”, sanoo Scandic Rovaniemi
Cityn hotellinjohtaja Tammi Karjalainen.

”On mahtava huomata, kuinka hyvin kokonaisuussuunnittelussa on onnistuttu
huomioimaan hotellin toiminnallisuus ja tunnelmallisuus sekä vieraiden
viihtyminen”, iloitsee Karjalainen.

Scandic Jyväskylä Station
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan hotellin huoneuudistus on hyvässä
vauhdissa ja ensimmäiset huoneet ovat jo käytössä. Hotellin huoneet ja
kylpyhuoneet saavat uudistuksessa modernin selkeälinjaisen sisustuksen ja
hotellikäytävät uuden ilmeen.
”Hotellin kaikki pinnat lattiasta kattoon tullaan uudistamaan kevääseen
mennessä. Olemme saaneet jo uudistettujen huoneiden värimaailmasta ja
toiminnallisuudesta kiitosta vierailtamme”, kertoo Scandic Jyväskylä Stationin
hotellinjohtaja Birgitta Siitari.
Siitari antaa kiitokset myös henkilökunnalleen: ”Olen erittäin ylpeä
henkilökunnastamme, joka on uudistustöidenkin keskellä menestyksekkäästi
pitänyt huolta vieraistamme”.

Scandic Kaisaniemi, Helsinki
Osa suositun ja keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa sijaitsevan Scandic
Kaisaniemen huoneista on päivitetty uuteen aikaan. Huoneiden ilmettä on
raikastettu uusilla väreillä ja kalusteilla. Myös saunaosasto on päivitetty:
”Uudistimme myös saunaosastomme, jotta vieraamme voivat nauttivat
paremmista löylyistä”, kertoo Scandic Kaisanimen hotellinjohtaja Satu
Järvelä.
Scandic Seinäjoki
Scandic Seinäjoen kaikki 135 huonetta kokevat muodonmuutoksen talven
aikana. Myös toisen kerroksen ravintolasali tulee uudistuksen myötä olemaan
paremmin käytettävissä tapahtuma- ja juhlatilana.
”Huoneiden värimaailma saa uuden lämpimän sävyn ja kalusteitakin

uusitaan”, kertoo Scandic Seinäjoen hotellinjohtaja Pia Lehtilä.
Scandic Joensuu
Scandic Joensuun huoneet ja huonekäytävät saavat uutta ilmettä alkutalven
aikana. Myös hotellin aulassa ja aulabaarissa toiminnot paranevat uudelleen
järjestelyjen jälkeen.
”Näin voimme tarjota vieraillemmemukavan seurustelutilan hotellin
katutasossa”, kertoo Scandic Joensuun hotellinjohtaja Auli Kauppinen.

Uudistuksissa huomioitu huonekalujen ja materiaalien uudelleenkäyttö
Scandic on ollut vastuullisen toiminnan edelläkävijä jo vuodesta 1993, ja se
on työskennellyt tavoitteellisesti ympäristökuormituksen pienentämiseksi
sekä toiminut vastuullisena vaikuttajana yhteiskunnassa edistäen
taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia.
”Hotellien saneerausten yhteydessä uusiokäytämme materiaaleja ja
huonekaluja mahdollisimman paljon”, kertoo Christian Borg.
Hyväkuntoisia huonekaluja, tekstiilejä, valaisimia ja minibaareja toimitetaan
käytettäväksi sisarhotelleihin sekä lahjoitetaan hyväntekeväisyysjärjestöille.
Monet Scandicin uudistuskohteet tarjoavat myös työmahdollisuuksia
paikallisille rakennusliikkeille ja muille toimijoille.
Scandic Hotels on Matkamessuilla Helsingin Messukeskuksessa torstaina
16.1.2020 klo 9 – 18, Matka Business Forumissa osastolla 1d19.

Scandic is the largest hotel company in the Nordic countries with more than
280 hotels, in operation and under development, in more than 130
destinations. The company is the leader when it comes to integrating
sustainability in all operations and its award-winning Design for All concept
ensures that Scandic hotels are accessible to everyone. Well loved by guests
and employees, the Scandic Friends loyalty program is the largest in the
Nordic hotel industry and the company is one of the most attractive
employers in the region. Scandic Hotels is listed on Nasdaq
Stockholm. www.scandichotelsgroup.com
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