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A la carte -ravintola The Able Butcher
luottaa avokeittiöön ja meheviin pihveihin.

Hilton

saapui Tallinnaan
Evento pääsi kurkistamaan Tallinnassa pian avattavan Hiltonin kulisseihin
hotellin viimeistelytöiden käydessä kuumimmillaan.

H

ilton Tallinn Parkin aulassa raikaa virolainen
rokki, jolle rämisevä matkaradio antaa katu-uskottavan lisäsoundinsa. Loistohotellin lattialla
lojuu porakone ja maalitörppö, hieman etäämmällä paukkuu naulapyssy.
Jään ihailemaan maisemia, kuten riuskoja rakennustyömiehiä ja aulabaarin päällä roikkuvaa, dSign Vertti Kivi & Co:n
suunnittelemaa valotaideteosta. Sen 150 kullanhohtoista valopalloa halkovat hotellin ensimmäisiä kerroksia ja luovat tyylikkäästi sädehtivän vau-efektin heti kadulta sisään astuttaessa.
– Varo johtoa, oppaakseni lupautunut, hotellin tiloissa
aloittavan Olympic Park Casinon johtaja Heikki RintaPanttila huomauttaa.
Astun paksun roikan yli niin sirosti kuin tolppakorkokengissäni kykenen.

92

3–4/2016

Vastaanottotiskin ylä- ja taustapaneelien valot välkkyvät
melkein kuin diskossa. Nyt ne ovat kirkkaan punaiset, kohta
jo syvän violetit ja räikeän vihreät.
– Kesäkuun alkuun mennessä oikea värimaailma on
taatusti löytynyt, Rinta-Panttila lupaa ja johdattaa minut
tyylikkäästi kaartuvaan portaikkoon.

Kokous, kylpy, kasino ja kahvi
Toisessa kerroksessa eteemme levittäytyy Hilton Tallinn Parkin konferenssikeskus. Sen avara aula ja kymmenen kokoustilaa tarjoavat kokous- ja tapahtumajärjestäjille lähes parituhatta neliömetriä monipuolisia mahdollisuuksia.
Pienimmät tilat toimivat tyylikkäinä näyttämöinä vaikkapa
kymmenen hengen palavereille. 530 henkeä mahduttavassa
Ballroomissa rajana on vain taivas, joka näkyy viisi ja puoli

Hiltonissa hissiaulakin
on elämys.

Valolla ja sen luomilla tunnelmilla on merkittävä
rooli esimerkiksi hotellin vastaanotossa.

metriä korkeista ikkunoista yhdessä keväisen kaupunkimaiseman kanssa. Kaiken kaikkiaan huippuvarustellussa konferenssikeskuksessa on tilaa 800 vieraalle.
Vastaamme kävelee ryhmä uteliaan näköisiä ihmisiä kansiot kainaloidensa alla.
– Käynnissä on hotellin uusien työntekijöiden koulutus.
Hotelli ja kasino työllistävät yhteensä 300 uutta työntekijää,
Rinta-Panttila sanoo ja testaa, mikä hisseistä tänään on toimintakunnossa.
Reitit muuttuvat viimeistelytöiden keskellä jatkuvasti,
mutta oikea hissi löytyy ja vie meidät hotellin lämpöiselle
spa-osastolle, jossa vesi on juuri laskettu uima-altaaseen.
– Hyvät vieraamme. Hotellissa on poikkeustilanne. Pyydämme teitä poistumaan hotellin tiloista lähimmän uloskäynnin kautta, kajahtaa miellyttävä-ääninen kuulutus ensin
viroksi, sitten englanniksi.
Saunojen edessä työskentelevä sähkömies testaa hälytysjärjestelmää ja soittaa kuulutuksen varmuuden vuoksi vielä
pari kertaa uudelleen. Turvallisuudesta ei selvästikään tingitä.
Kierros jatkuu kohti hotellin yhteyteen avattavaa Olympic
Park Casinoa. Kiemurtelemme hämärillä käytävillä, sanomme
puusepälle päivää, poikkeamme hotellin uutuuttaan hohtavassa keittiössä ja kurkistamme lopulta sisään kasinon ovelta.

Katonrajassa loistavat ledit, ja sali on täynnä tekemisen
meininkiä. Kymmenet taitavat käsiparit huolehtivat siitä,
että 1 600-neliöinen peliparatiisi saa pian vaativimmankin
vieraan viihtymään.
Jatkamme hotellin yläkerroksiin katsastamaan huoneita. Tyylikkäiden verhojen takaa avautuvat komeat näkymät
yli Tallinnan.
Tuolla näkyy meri ja vanhakaupunki, tuolla lasiseinäisten pilvenpiirtäjien värittämä bisneskeskusta. Televisiotorni,
puistomaisema ja Lasnamäen massiiviset kerrostalot. Tallinna koko kiehtovassa vastakohtaisuudessaan.
Rinta-Panttila avaa oven yhteen hotellin 27 sviitistä. Muhkeassa parisängyssä ei ole lakanoita ja kylpyhuone valaistaan
tänään vielä älypuhelimen sovelluksella, mutta kapselikahvikone on jo täydessä tällingissä.
Sietää ollakin, sillä Hilton Tallinn Parkin virallisia avajaisia juhlitaan ihan kohta, yhdeksäs kesäkuuta.

Huippuvarustellussa
konferenssikeskuksessa
on tilaa 800 vieraalle.

Hotellin ja kasinon liitto
Hiltonin tontilla on sijainnut hotelli jo vuosikymmeniä.
1980-luvulla sen nimi oli Kungla ja eräänä päivänä sinne
saapui myös muuan suomalainen matkanjohtaja Heikki
Rinta-Panttila.
– Tehtäväni oli tarkistaa, mitä suomalaismatkailijan edellyttämiä palveluja hotelli tarjosi. Minulla oli pitkä lista
mukanani ja sain rastin ruutuun yhden palvelun kohdalle,
Rinta-Panttila muistelee sviitin sohvalla istuen.
Myöhemmin miehen tie vei matkailualalta kasinoiden
pariin. Kunglan manttelinperijän omistanut ja siellä kasinotoimintaa pyörittänyt virolainen Olympic Casino tuli RAY:lla
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Hilton Tallinn Park
& Olympic Park
Casino
+ 12 kerrosta.
+ 202 hotellihuonetta, joista 27 sviittiä.
+ 10 kokoustilaa.
+ Kuntosali, spa, uima-allas ja terassi.
+ Kaksi ravintolaa: à la carte -ravintola
The Able Butcher ja kahvila Linnutee.
+ Olympic Casinon ympärivuorokautinen
lippulaivakasino, jossa myös
sushiravintola.
+ Arkkitehti Meelis Press, sisätilojen
suunnittelu Sisustusarkkitehtitoimisto
dSign Vertti Kivi & Co.

työskennelleelle Rinta-Panttilalle tutuksi jo 1990-luvun alussa,
kun uudelleen itsenäistyneet etelänaapurit kävivät Helsingissä tutustumassa paikalliseen pelitarjontaan.
– Muutama vuosi sitten vanha hotelli alkoi olla purkukunnossa ja Olympic kaipasi tiloja uudelle edustuskasinolle.
Syntyi ajatus uuden hotellin rakentamisesta, ja neuvottelujen
jälkeen kumppaniksi valikoitui Hilton, jolla oli hyviä kokemuksia Itä-Euroopan kasinoyhteistyöstä, Rinta-Panttila kertaa.
Nyt hän on asunut Tallinnassa vuodenvaihteesta alkaen
ja hionut Olympicin lippulaivakasinon viimeistelyä vaille
valmiiseen avajaiskuntoon.
– Olen viihtynyt todella hyvin. Tallinnassa yhdistyvät pienen ja suuren kaupungin parhaat puolet – täällä on kaikki,
mitä ihminen tarvitsee. On ollut hienoa palata myös lähemmäs kasinon päivittäistä operatiivista toimintaa. Kasinon
sykkeessä on oma viehätyksensä.

Huvi ja hyöty samassa talossa
Uuden Hiltonin myötä liike-elämän ja vapaa-ajan palvelut
yhdistyvät Tallinnassa ennennäkemättömällä tavalla. Samal-

”Tilaisuuden järjestäjän
kannalta on helppoa,
kun aikaa ei kulu siirtymiin.”
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la tilaisuuksien järjestäjille avautuu aivan uusia ovia.
– Kesäkuun alusta alkaen saman katon alta löytyvät
monipuoliset kokous- ja konferenssitilat, tasokkaat ravintolapalvelut, upea spa ja tietenkin kasino, jonka ohjelmaan
kuuluu kolmesti viikossa myös elävää musiikkia, RintaPanttila innostuu.
– Kasinon baari on suomalaisittain katsottuna hintatasoltaan edullinen ja viihde on tietenkin maksutonta. Tilaisuuden järjestäjän kannalta on helppoa, kun aikaa ei kulu
siirtymiin, eikä tilaisuutta tarvitse ympärivuorokautisesti
toimivassa kasinossa erikseen lopettaa.
Rinta-Panttila uskoo vankasti huvin ja hyödyn toisiaan täydentävään yhdistelmään, mutta muistuttaa, ettei
sen varaan voida laskea Hiltonin kaltaisessa huippuhotellissakaan.
– Alussa uutuudenviehätys varmasti kantaa ja Tallinnaan
lähdetään katsomaan uutta Hiltonia, mutta julma totuus on
silti se, ettei nykyään voi laskea vain komeiden puitteiden
ja hyvän odotusarvon varaan. Koko ajan on tehtävä töitä,
seurattava markkinoita, kuunneltava asiakkaita ja oltava
valmiudessa muuttumaan ja kehittymään.
Kokousmatkakohteena Tallinna tarjoaa Rinta-Panttilan
mukaan kuitenkin paljon vastinetta rahalle.
– Täältä on mahdollista saada suuria elämyksiä lyhyessä
ajassa ja pienin kustannuksin. Tallinnassa kaikki on kompaktisti lähellä ja lyhyen kävelymatkan päässä. Aivan kuin
meidän talossammekin.

Hiltonin uuden
Olympic Casinon
toimitusjohtaja Heikki
Rinta-Panttila sanoo
kasinon odottavan
virolaisten lisäksi
myös paljon suomalaisia asiakkaita.
– Kokousvieraille
voidaan pitää kasinon
tiloissa vaikka pokerikoulu, hän vinkkaa.

tallinnpark.hilton.com
olympic-casino.com
dsign.fi

Viron matkailuvuoden
kohokohta
HILTON Tallinn Parkin hotellinjohtaja Daniel Habersatter on ylpeä siitä, että Baltian maiden ensimmäinen Hilton aukeaa nimenomaan Tallinnaan.
– Tallinnan markkinat ovat valmiit Hiltonin
kaltaiselle huippuhotellille. Liike- ja vapaa-ajan
matkailijoiden määrä on ollut täällä jo pitkään
tasaisessa kasvussa, Habersatter sanoo.
13 vuotta Hiltonilla työskennellyt itävaltalainen aloitti uransa rapakon takana Yhdysvalloissa, siirtyi sitten kahdeksaksi vuodeksi Saksaan ja
sieltä edelleen Prahaan. Vaikka hotellin johtaminen on tullut tutuksi, ei Tallinnaan vuosi sitten
muuttanut mies ole aiemmin ollut mukana avajaisten huumassa.
– Se onkin juuri se, mikä tekee tästä erityisen kiehtovaa. Eikä kauniin ympäristön ja upean hotellin yhdistelmä ainakaan kovin nopeasti
kannusta vaihtamaan kaupunkia!
Tallinna on Habersatterin mukaan mitä mai-

nioin liikematkailukohde.
– Tallinna on uniikki ja kaunis kaupunki, jossa
on hyvät ja nopeat yhteydet satamaan ja lentokentälle. Bisneskeskittymä on lähellä historiallista vanhaakaupunkia, joten työnteon yhdistäminen nähtävyyksien katseluun ja ostosten tekoon
on todella helppoa.
Uuteen Hiltoniin odotetaan liike- ja vapaaajan matkailijoita kaikkialta maailmasta. Hotellin
avaaminen onkin Habersatterin mukaan Viron
matkailualan tämänvuotinen kohokohta.
– Edellisistä suuren luokan hotelliavajaisista
Tallinnassa on kulunut jo lähes yhdeksän vuotta.
Matkailijoiden lisäksi Hiltonille on tilaus myös
paikallisilla markkinoilla.
– Konferenssikeskuksen, ravintoloiden, span ja
kasinon palvelut ovat varteen otettava vaihtoehto myös erinomaista palvelua ja laatuviihdettä arvostaville paikallisille, Habersatter toteaa.
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Sisältä suomalainen
TALLINNAN uudessa Hiltonissa on muutakin
suomalaista kuin kasinon toimitusjohtaja – hotellin kaikki sisätilat ovat nimittäin kovassa nousukiidossa olevan sisustusarkkitehtitoimisto dSign
Vertti Kivi & Co:n suunnittelemat.
– Concrete to concrete, Vertti Kivi vahvistaa.
– Ohjenuoraksemme annettiin Hiltonin
250-sivuinen brändikäsikirja, mutta toisaalta
meitä kehotettiin myös ajattelemaan rohkeasti
sen ulkopuolelle. Tehtävämme on ollut löytää
designin kautta uutta ilmettä ja tulevaisuutta
sekä luoda aikaa kestävät tilat, jotka sopivat Hiltonin brändiin ja monipuolisen käyttäjäkunnan
tarpeisiin.
Jokainen Hilton-hotelli on persoonallinen
oman aikansa lapsi, mutta taso pysyy korke-

Jokainen Hilton-hotelli
on persoonallinen
oman aikansa lapsi.

alla kaupungista, maasta ja mantereesta riippumatta.
– Hotellin ilme luodaan sisääntulokerroksen,
ravintoloiden ja muiden julkisten tilojen linjauksilla. Erityishuomiota olemme kiinnittäneet tilojen
muunneltavuuteen – kongressikeskuksessa onnistuu tarvittaessa jopa sinne nostettavan auton
lanseeraus, Kivi kertoo.
Hilton onkin tunnettu isosta tekemisestä ja
maailmanluokan meiningistä.
– Suomalaiset ovat turhan vaatimattomia,
mutta maailmalla ei haluta himmailla. Omaa
osaamista, tekemistä ja draivia tuodaan rohkeasti esiin, ja tämä on ymmärretty myös Virossa, Kivi kehuu.
Kiven ja kumppaneiden kädenjälki näkyy Tallinnassa pian muissakin suurprojekteissa. Tallinkin uusi Megastar-laiva aloittaa liikennöinnin ensi
vuonna, lisäksi dSign Vertti Kivi & Co suunnittelee sisätiloja Ülemisten kaupunginosassa sijaitsevaan uuteen T1-kauppakeskukseen.

VETURITORI
& Veturitallit
Uusi ja upea TAPAHTUMAPAIKKA
Pieksämäen keskustassa

Veturitori

