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Suomen ensimmäiset Clarion-hotellit ovat avanneet ovensa 
 
Clarion Hotel Helsinki avasi ovensa Jätkäsaaressa 17. lokakuuta ja Clarion Hotel Helsinki 
Airport Vantaan Aviapoliksessa samalla viikolla 22. lokakuuta. Hotellien ensimmäiset päivät 
ovat olleet vauhdikkaita: majoittujien ja kokousvieraiden lisäksi kaupunkilaiset ovat ottaneet 
ravintolat ja baarit innolla vastaan. 
 
Viime viikolla ovensa avanneet Suomen ensimmäiset Clarion-hotellit kasvattavat pääkaupunkiseudun 
hotellikapasiteettia lähes 700 huoneella ja työllistävät yhteensä noin 250 henkilöä. 
 
”Uuden hotellibrändin tuominen Suomeen on ollut jännittävä matka ensihetkistä alkaen. Tämä oli 
meille ensimmäinen kerta, kun avasimme kaksi hotellia yhden viikon aikana. Kaikki on kuitenkin 
sujunut mainiosti. Haluamme muuttaa ihmisten käsitystä hotelleista ja osoittaa, että Clarion on jotain 
kaivattua ja uudenlaista myös Suomessa”, kertoo Clarion Hotelsin Senior Vice President Henrik 
Berghult. 
 
Clarion on enemmän kuin tavallinen hotelliketju: Clarionit ovat eloisia kohtaamispaikkoja, joissa 
palveluhenkinen henkilökunta toivottaa niin yöpyjät kuin paikalliset tervetulleiksi. Kummankin hotellin 
yhteyteen avautui ruotsalaisen huippukokki Marcus Samuelssonin Kitchen & Table -ravintola. 
Jätkäsaaren hotellin huipulta voi ihailla maisemia Helsingin kattojen yli Sky Room -baarista, jonka 
cocktail-lista on saanut inspiraationsa ympäröivästä kaupungista – muun muassa baarin ikkunoista 
näkyvät Suomenlinna ja Eira ovat saaneet omat drinkkinsä. Lisäksi olennainen osa Clarionin konseptia 
ovat olohuonemaiset alueet, jonne sekä hotelli- ja kokousvieraat että paikalliset ovat tervetulleita. 
 
”Meistä on ollut mahtavaa huomata, että kaupunkilaiset ovat jo ensimmäisen viikon aikana löytäneet 
meille Jätkäsaareen. Kitchen & Tableen oli tullut hyvä määrä varauksia jo ennen avautumistamme ja 
lounaalla on riittänyt paikallisia. Myös Sky Roomissa on ollut vipinää. Myös Airportilta on parin päivän 
perusteella positiivisia kokemuksia, ja ensimmäinen iso tapahtuma järjestetään jo tällä viikolla”, 
raportoi Inari Lehtinen, Clarion Hotels Finlandin Area General Manager. 
 
Myös yhteistyö paikallisten yritysten ja organisaatioiden kanssa on Clarionille tärkeää. Clarion Hotel 
Helsinki Airport tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Vantaan taidemuseo Artsin ja Suomen 
Ilmailumuseon kanssa. Clarion-hotellit ovat myös ennen avautumistaan järjestäneet mm. Jätkäsaaressa 
pääsiäisen kultamunajahdin ja tehneet yhteistyötä Kustaankartanon palvelukodin kanssa. Myös 
ravintolapuolella tehdään yhteistyötä paikallisten tuottajien kanssa. Lisäksi Clarion on ensi vuoden 
Helsinki Design Week -tapahtuman pääyhteistyökumppani. 
 

Ensimmäiset tapahtumat jo järjestetty  
Hotellien kokoustilat ovat herättäneet suurta kiinnostusta jo ennen avautumista. Clarion Hotel Helsinki 
Airportilla on 12 muunneltavaa ja keskenään erilaista kokoustilaa, joista yhdessä voi piirtää pöytään, 
toisessa innostua musiikista tai päätyä keskelle taidenäyttelyä. Clarion Hotel Helsingin yhteyteen 
avautui tuhannen vieraan tapahtumakeskus Lars Sonckin vuonna 1935 suunnittelemaan 
makasiinirakennukseen. Makasiinissa järjestettiin jo avajaisviikolla useampi tapahtuma. 
 
 

Faktoja Clarion Hotel Helsingistä: 
425 hotellihuonetta 
15 kokoustilaa 
1 ravintola, 3 baaria 
2 näköalasaunaa, 1 kuntosali 
1 näköalauima-allas 

Faktoja Clarion Hotel Helsinki Airportista: 
258 hotellihuonetta 
12 kokoustilaa 
1 ravintola, 1 baari 
2 saunaa, 1 kuntosali 
 



 
 
Clarion Hotel -brändin hotellit ovat energisiä kohtaamispaikkoja, jotka sijaitsevat keskeisellä paikalla ja 
sopivat konferenssien, tapahtumien ja liiketapaamisten järjestämiseen. Clarion Hotel on valittu seitsemän 
kertaa peräkkäin Ruotsin parhaaksi hotelliketjuksi Grand Travel Awards -kilpailussa. 1 200 alan 
myyntiedustajaa äänestävät kilpailun voittajasta. Clarion Hotel on osa Nordic Choice Hotels -ryhmää. 
Lisätietoja: www.nordicchoicehotels.com/clarion 
 
Nordic Choice Hotels on yksi Pohjoismaiden ja Baltian suurimmista hotellitoimijoista 190 hotellin ja 13 000 
työntekijän kokonaisuudellaan. Nordic Choice Hotels muodostuu Comfort, Quality ja Clarion Hotel -
tuotemerkeistä sekä 20 itsenäisestä hotellista. Kaikilla ketjun hotelleilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. 
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