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Pohjoismaiden ensimmäinen taidehotelli aukeaa toukokuussa – 
Hotel AX tarjoaa vaihtuvia taidenäyttelyitä ja tapahtumia läpi kesän 
 
 
Pohjoismaiden ensimmäinen taidehotelli Hotel AX avaa ovensa 24. toukokuuta 
Helsingin Jätkäsaaressa. Hotellin nimen – the Art Experience – juuret juontavat 
kokonaisvaltaiseen taidekokemukseen. AX:ssä on esillä taidetta eri muodoissaan 
veistoksista ja maalauksista sana- ja videotaiteeseen, minkä lisäksi hotelli tulee 
toimimaan galleriana vaihtuville taidenäyttelyille.  
 
Ainutlaatuinen konseptihotelli AX on toteutettu yhteistyössä suomalaisten eturivin 
nykytaiteilijoiden kanssa. Taiteellisen kokonaisuuden kapellimestarina on toiminut 
sisustusarkkitehti, muotoilija ja kuvanveistäjä Stefan Lindfors. Hotellin on rakennuttanut 
suomalainen hotellioperaattori Primehotels, joka avaa toukokuussa myös toisen 
konseptihotellin, Hotel Mestarin, Kamppiin.  
 
“AX elää jatkuvasti eikä valmistu koskaan. Hotel AX toimii vierailijoille ainutlaatuisen 
taidekokemuksen alustana ja porttina Helsingin kulttuuri- ja taide-elämään. AX:lle ominaista 
ovat vaihtuvat taidenäyttelyt, pienet yllättävät yksityiskohdat ja ajatus, että taide kuuluu 
kaikille,” kertoo hotellinjohtaja Riitta Liikamaa. 
 
 
Taide näkyy myös hotellihuoneissa 
 
AX:ssä on 173 huonetta yhdeksässä kerroksessa. Huoneet on teemoitettu kirjallisuuden eri 
genrejen mukaan aina satuhuoneista runohuoneisiin, joista jokaisesta löytyy huoneluokan 
nimen mukaisia kirjallisuuden teoksia. Lisäksi jokaista huonetta värittää kuvamaailma, jotka 
on luotu Stefan Lindforsin valitsemien taideteosten ja -ilmentymien pohjalta. 
 
Huoneiden minibar-ratkaisu on suunniteltu vastuullisuus edellä: minibareja ei ole jokaisessa 
huoneessa, vaan asiakas voi tilata sellaisen huoneeseensa varauksen yhteydessä. Tällä 
voidaan välttää turhaa energian kulutusta ja hävikkiä. Minibarit on rakentanut oriveteläinen 
puuseppä Kalle Helminen ja oman taiteellisen näkemyksensä minibarien ilmeeseen on 
antanut Mimmit peinttaa -kollektiivi, joka on maalannut jokaiselle minibarille uniikin ilmeen.  
 
AX:n huonekokoelman poikkeuksellinen erikoisuus on taiteilijahuoneet, jotka on suunnitellut 
Lindforsin itsensä valitsemat suomalaiset nykytaiteilijat lattiasta kattoon. Taiteilijahuoneita 
yhdistää vain vessat, muutoin ne ovat täysin hotellihuoneen perinteistä poikkeavia, 
taiteilijoidensa näköisiä teoksia. 
 
 
Hotel AX elävöittää Jätkäsaarta entisestään 



 
Jätkäsaaren uusimman ravintolan, AX Restaurantin, panoraamaikkunoista avautuu näkymä 
urbaaniin katukuvaan. Ravintola on auki aamuvarhaisesta iltamyöhään. AX:n 
hotelliaamiaisen signature-tuote on AX Bagelit, jotka jokainen vierailija voi koota itse 
makunsa mukaisiksi. 
 
Kesän uusi suosikkiterassi löytyy AX:n sisäpihalta. Puutarhamaisessa AX Gardenissa on 
Kyrö Distilleryn kanssa yhteistyössä toteutettu keidasmainen kohtaamispaikka, jossa 
tarjoillaan á la carte -annoksia ja raikkaita Kyrön kesäjuomia. 
 
Hotel AX sijaitsee S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahaston omistamalla tontilla. Primehotelsin 
vuokranantajana toimii Terrieri Kiinteistöt. 
 
"Jätkäsaari on yksi Helsingin nopeimmin kehittyvistä ja kiinnostavimmista alueista. 
Uskomme alueen ja Helsingin yleisemminkin houkuttelevan enenevässä määrin sekä 
kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita jatkossa. Kiinteistösijoittajan näkökulmasta tämä avaa 
kiinnostavia mahdollisuuksia", S-Pankin hallinnoiman vaihtoehtorahasto Terrieri Kiinteistöjen 
salkunhoitaja Eero Ojala kommentoi. 
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Primehotels Oy on yksityinen suomalainen yritys, joka omistaa, rakentaa ja operoi premium-
hotelleja useissa kohteissa ympäri Suomen. Primehotels Oy on ketju hotelleja, jossa 
jokainen hotellimme on itsenäinen, persoonallinen, laadukas ja uniikki yksikkönsä – niin 
puitteiltaan kuin palveluiltaan. Hotellejamme yhdistää aito intohimo vieraanvaraiseen 
palveluun. Primehotels investoi vahvasti kasvuun ja yrityksen kasvustrategia kattaa useita 
uusia ja mielenkiintoisia hotellihankkeita tulevina vuosina.  
 
 
 


