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HOTEL AX on uudenlainen 
taiteen leikkikenttä ja paikka 
rentouttavalle inspiraatiolle. Hotel 
AX avaa ovet taiteeseen ja Helsingin 
taidetarjontaan, samalla kun se on 
jo itsessään taide-elämys. Myös 
hotellin nimen – the Art Experience – 
juuret juontavat kokonaisvaltaiseen 
taidekokemukseen.

Pohjoismaiden ensimmäinen 
taidehotelli on toteutettu 
yhteistyössä suomalaisten 
eturivin nykytaiteilijoiden kanssa. 
Kokonaisuuden kapellimestarina 
on toiminut sisustusarkkitehti, 
muotoilija ja kuvanveistäjä Stefan 
Lindfors. Konseptin ytimessä on 
suomalainen nykytaide. Hotellin sisä- 
ja ulkopuolelta löytyvän monipuolisen 
taiteen lisäksi AX toimii vierailijoille 
alustana, mahdollistajana ja porttina 
koko Helsingin kulttuuri- ja taide-
elämään.

PRIMEHOTELS OY  suomalainen 
yritys, joka omistaa, rakentaa 
ja operoi premium-hotelleja 
useissa kohteissa ympäri Suomen. 
Primehotels on ketju hotelleja, jossa 
jokainen hotellimme on itsenäinen, 
persoonallinen, laadukas ja uniikki 
yksikkönsä – niin puitteiltaan kuin 
palveluiltaan. 

Operoimme Hotel Katajanokkaa ja 
Hotel Rantapuistoa Helsingissä, 
Hotel Oscaria Varkaudessa, Hotel 
Sveitsiä Hyvinkäällä ja Hotel Casinoa 
Savonlinnassa. Viiden ympäri 
Suomea olevan hotellin lisäksi 
Primehotels avaa kaksi hotellia 
– Hotel AX:n ja Hotel Mestarin – 
Helsinkiin keväällä 2022 ja ja 2023 
Hotel Grand Hansan, joka on osa 
The Unbound Collection™ by Hyatt 
-valikoimaa. Hotelleja yhdistää aito 
intohimo vieraanvaraiseen palveluun. 
Primehotelsin toimitusjohtajana 
toimii Tomi Peitsalo.  LUE LISÄÄ

https://www.primehotels.fi/


HOTEL AX 
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00220 HELSINKI

HUONEMÄÄRÄ: 
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ajankohdasta ja  
huonetyypistä riippuen
KERROSTEN LUKUMÄÄRÄ: 

9
HOTELLIN PINTA-ALA: 

5500 m2
RAKENNUSVUOSI: 

2022

AX RESTAURANT on Jätkäsaareen 
avautuva uusi kortteliravintola. 
85-paikkaisen, tunnelmaltaan 
olohuonemaisen AX Restaurantin 
panoraamaikkunoista avautuu 
urbaani näkymä Jätkäsaaren 
katukuvaan, joka on toiminut 
suurimpana vaikuttimena sekä 
ravintolamiljöön että ravintolan 
ruokaprofiilin suhteen. 

Jätkäsaareen on aikoinaan tuotu 
raaka-aineita, mausteita ja makuja 
maailman kaikista kolkista, mikä 
näkyy myös osaltaan ravintolan 
sesonkeja mukailevassa menussa. 
Rohkeat ja makurikkaat annokset 
rakentuvat laadukkaista raaka-
aineista, huomioiden vastuullisuuden 
ja paikallisuuden. Food is serious 
business, but we are not afraid to play 
with it!

Ravintola palvelee aamuvarhaisesta 
iltamyöhään, kuten myös sen 
yhteydessä sijaitseva AX BAR , joka 
tarjoilee niin trendikkäät oluet, tarkoin 
valikoidut viinit kuin baarimestarin 
valmistamat yllätykselliset cocktailit. 
Kierreportaita pitkin kulkien pääsee 
kulkemaan taidetta ja yllätyksiä 
pursuavaan AX UNDER iin, hotellin 
aamiais- ja tapahtumatilaan. 
Kesäaikaan ravintola laajenee 
sisäpihan terassille, keitaanomaiseen 
AX GARDEN iin, joka on Kyrö 
Distilleryn kanssa yhteistyössä 
toteutettu kohtaamispaikka 
jätkäsaarelaisille.

RAKENNUKSEN ARKKITEHTI: 

Sarc Arkkitehdit / Ari Ahonen
SISUSTUSARKKITEHTI: Stefan Lindfors
RAVINTOLA: AX Restaurant
MUUT TILAT JA PALVELUT: Kokoontumistila AX Under, 
kabinetti AX Rouge, terassi AX Garden
OPERAATTORI: Primehotels
VUOKRANANTAJA: Terrieri Kiinteistöt
TONTIN OMISTAJA: S-Pankki Tontti 
Erikoissijoitusrahasto 



TIIMI

Koska Hotel AX toimii porttina Helsingin taidemaailmaan, ovat myös sen 
työntekijät sitoutuneet tuottamaan kokemuksia ja elämyksiä taiteiden 
parissa. Alalla vuosien saatossa kertynyt kokemus ei näin ollen yksinomaa 
riitä, sillä hotellin kokeilulliseen atmosfääriin on osauduttava heittäytyä. 
Mahdollisuus vapaaseen itseilmaisuun on taattava sekä vieraille että 
henkilökunnalle.

Riitta Liikamaa
toimii AX:n hotellinjohtajana. 
Hotelli- ja matkailualalla lähes 
koko uransa työskennellyt Riitta 
peräänkuuluttaa, että taide on 
hyväksi meille kaikille – herätti 
se sitten suunnatonta iloa, 
haikeutta tai hämmästystä. 

Filip Forsberg 
AX Restaurantin keittiöpäällikkö, 
on henkilö hotellin 
ruokakonseptin takana. 
Ravintolassa on tarjolla niin 
klassisia kuin moderneja 
annoksia, jotka Filip on kuratoinut 
rohkeutta säästelemättä. 
Ruoanlaitto on rinnastettavissa 
taiteen luomisen - valaistuksen, 
tarjoiluastioiden, tuoksujen 
ja henkilökunnan dynamiikan 
ollessa kunnossa, mikään ei ole 
esteenä elämyksellisyydelle.

Sari Lindberg 
on AX:n hotellipäällikkö, jolle 
on kertynyt alan kokemusta liki 
kolmenkymmenen vuoden varrelta. 
Hän pitää huolen siitä, että 
kohtaamiset hotellilla ovat lämpimän 
vastavuoroisia. Elämää kuhiseva 
Hotel AX tarjoaa sekä hänelle, muulle 
henkilökunnalle että vieraille alati 
muuttuvia inspiraation aiheita.

Joel Salonen 
henkilökunnan leveästi hymyilevä 
kuopus, täyttää hotellin 
ravintolapäällikön virkaa. Joelin 
restonomitausta takaa sen, että 
hotellin ympäristö tarjoaa turvalliset 
ja kannustavat puitteet kaikelle 
tekemiselle - oli kyseessä sitten 
ravintolan arki tai juhla.



HUONEET 

Hotel AX:n uniikit huoneet palvelevat sekä rentoutumisen tarpeessa olevaa vierailijaa, 
että uteliaampaa sielua, joka kaipaa ympärilleen inspiraatiota tai kokonaan uudenlaista 
luovuuden leikkikenttää. Ainutlaatuiset taideteokset, Joutsenen kuohkea untuvapeitto 
ja kylpyhuoneessa odottavat luonnollista alkuperää olevat Dermosil Juuri -tuotteet 
tarjoavat erinomaiset puitteet vierailulle.

LOVE LETTER WITH A VIEW   on 
suurien tunteiden ja kirjeiden ystävien 
ateljee, jota koristavat Jätkäsaaren ylle 
levittyvä kaupunkimaisema sekä valikoima 
ihanimpia rakkauskirjeitä läpi vuosisatojen. 
LUE LISÄÄ

NOVEL CORNER on tyylikäs ja 
tunnelmallinen proosateoksilla varustettu 
hotellihuone, jonka kirjahyllystä löytyy 
jokaiselle jotakin – romantikolle, 
seikkailijalle sekä rentoutujalle. LUE LISÄÄ

FAIRYTALE CORNER on taianomaisen 
loistokas, satuteoksilla varustettu uniikki 
hotellihuone, joka vie vierailijan kauas 
kiireistä ja velvollisuuksista. Maaginen 
tarujen maailma tarjoaa vierailijalle 
inspiraation aiheita, kuten myös kookkaasta 
kulmaikkunasta avautuva kaupunkinäkymä. 
LUE LISÄÄ

POEM KING  on runojen ystävän valinta, 
jonka kirjahyllystä löytyy tarkkaan valittuja 
teoksia moneen makuun. Metaforat 
ja runous vievät vierailijan kauas 
arkisista velvollisuuksista, kuten myös 
panoraamaikkuna Jätkäsaaren kattojen ylle 
sekä pehmeä ja kutsuva sänky. LUE LISÄÄ

https://hotelax.fi/huone/love-letter-with-a-view/
https://hotelax.fi/huone/novel-corner/
https://hotelax.fi/huone/fairytale-corner/
https://hotelax.fi/huone/poem-king/


KOHTAAMIS-
TILAT

Hotel AX:ssä voi järjestää erilaisia kohtaamisia 
uudella tavalla: taiteen ja kulttuurin vaikutuksen 
ympäröimänä. AX:ssä on neljä erikokoista ja 
muunneltavaa tilaa, joissa järjestyvät niin suuret 
gaalaillalliset kuin intiimit workshopit. Modernit, 
avoimet ja raikkaat tilat antavat tilaa ajattelulle ja 
inspiroitumiselle. 

AX UNDER AVARA 150 HENGEN TILA pohjakerroksessa, joka 
sopii esimerkiksi lanseeraustilaisuuksiin ja yritysjuhliin. 

AX ROUGE 16 HENGEN KABINETTITILA AX UNDERIN 
YHTEYDESSÄ , jossa järjestyvät workshopit, rennot 
yrityskohtaamiset tai luovat lounastapaamiset taiteen keskellä.

AX RESTAURANT – RAVINTOLATILA , joka on jaettavissa etu- ja 
takaosaan. Tilat ovat varattavissa yhdessä tai erikseen. Koko tilaan 
mahtuu 150 vierasta seisten tai 85 istuen. 

AX GARDEN – RAVINTOLAN YHTEYDESSÄ OLEVA 
SISÄPIHAN PUUTARHA , jossa voi järjestää 40 hengen 
kokoontumisia. Puutarha kuuluu ravintolatilan varauksiin, ja tuo siten 
intiimin lisän myös suuriin tapahtumiin.  



TAITEILIJAT

Mies elämyksen takana:

TIMO SARPANEVA 
INKA KIVALO 

STEFAN BREMER 
HANNA VIHRIÄLÄ  

JARMO MÄKILÄ 
PEKKA JYLHÄ

JAN-ERIK ANDERSSON

NINA ROOS
MARTTI AIHA

RIIKKA PURONEN
ANTTI HAKKARAINEN

HENRI HASAN
PETTERI NISUNEN & 

TOMMI GRÖNLUND

Taiteilijat

Hotel AX:n elämysten suunnannäyttäjänä ja kapellimestarina 
toimii Stefan Lindfors. Hotel AX edustaa Lindforsille 

suunnittelun rajatapausta, jossa hän on päässyt 
harvinaislaatuisesti yhdistelemään taitojaan muotoilusta 

sisustusarkkitehtuuriin. Hänen kädenjälkeään on hotellin look 
and feel eli se miltä hotelli näyttää ja tuntuu.

Hotel AX on toteutettu yhteistyössä Suomen nimekkäimpien 
nykytaiteilijoiden kanssa luoden elämyksiä laajasti eri 

taiteenalojen kautta.



TAITEILIJAT

Stefan Lindfors 
Hotel AX:n elämysten suunnannäyttäjänä ja kapellimestarina toimii 
Stefan Lindfors. Lindfors on yksi harvoista taiteilijoista, joka on 
tehnyt kansainvälistä uraa niin muotoilijana kuin taiteilijanakin. Hän 
kutsuu alaansa sovelletuksi taiteeksi, jossa yhdistyy kolme hänen 
päätyötään: kuvanveisto, muotoilu ja arkkitehtuuri.

Kaikkia hänen töitään yhdistää kuitenkin se, että hän tekee ne 
aina rakkaudesta. Lindfors tarttuu vain toimeksiantoihin, joissa 
kokee olevansa oikea ihminen paikallaan ja joista hän aidosti 
välittää. Hänen visionaan Hotel AX:stä on luoda gallerian kaltainen 
tila, joka esittelee niin vaihtuvia näyttelyitä kuin uusia, nousevia 
taiteilijoitakin, mutta joka ennen kaikkea synnyttää elämyksiä.

Pekka Jylhä
Kuvanveistäjä Pekka Jylhä innostui nuorena piirtämään ja 
maalaamaan kotipaikkansa läheistä jokimaisemaa, mikä herätti 
kiinnostuksen taiteita kohtaan. Taideteollisessa korkeakoulussa 
hän löysi kuvanveiston. Tavalliset tarinat, arkiset haaveet, leikki, 
kokemukset, runot inspiroivat. Jylhälle materiaali on ollut myös aina 
tärkeä viesti ja tärkeä merkitys ajatuksen välittäjänä.

Jarmo Mäkilä
Jarmo Mäkilä on arvostettu ja kansainvälisesti tunnettu 
suomalainen kuvataiteilija. Koko uransa ajan Mäkilä on ollut 
Suomen taiteessa oman tiensä kulkija ja suunnannäyttäjä. Jarmo 
Mäkilä maalaa mielenmaisemia. Vaikka hänen teoksensa ovat 
lujasti kiinni esittävän kuvan perinteessä, niiden lähtökohdat 
ovat vain osaksi näkyvässä todellisuudessa. Pitkän luonnostelu- 
ja tekoprosessin aikana niiden kuva-aiheisiin sekoittuu 
taiteilijan henkilökohtaisten muistojen ja kokemusten ohella 
otteita elokuvasta, kirjallisuudesta, taiteen historiasta ja arjen 
uutisvirrasta. 

Hanna Vihriälä
Kuvanveistäjä Hanna Vihriälä uskoo, että taide kuuluu kaikille. 
Vihriälän taide ei ole piilossa gallerioissa tai museoissa, vaan 
teokset rakentavat suhdettaan ympäröivään tilaan ihmisten arjen 
keskellä. Vihriälän teoksissa materiaalit ovat keskeisessä roolissa, 
sillä usein niiden tulee kestää aikaa ja luonnon olosuhteita. Suurinta 
iloa Vihriälälle tuottaa, kun jokin utuinen ja ennennäkemätön asia 
alkaa saada muotoaan ja tulla selkeäksi myös katsojalle. 

Stefan Bremer
Valokuvataiteilija Stefan Bremerin mukaan ihmisen kasvot 
ovat maisema, johon ei koskaan kyllästy. Hänen töitään 
yhdistävä teema onkin ihminen. Bremerin tuotanto on täynnä 
tunnelatausta: hän on syventynyt suomalaisen miehen ja 
naisen mielenmaisemaan ja nostanut esiin yksilöitä voimakkaan 
myötäelämisen kautta. Työskennellessään Bremer asettaa itsensä 
likoon kokonaisvaltaisesti. Hän on osallistunut töillään poliittiseen 
keskusteluun moraalista ja ihanteista sekä käyttänyt valokuvaa 
propagandan välineenä. 

Inka Kivalo
Inka Kivalon toistasataa vuotta vanhat, kuusenjuuresta veistetyt 
kangaspuut ovat hänen tekstiilitaiteensa lähtökohta. Kivalo on 
suomalaisen tekstiilitaiteen eturivin nimiä, ja saa inspiraationsa 
tekstiilien traditiosta. Hän herättää ikivanhan kudontatekniikan 
henkiin leikin ja ilon kautta, maalaamalla langoilla ja tuomalla väriä 
teoksiinsa. Kivalo käyttää myös kirjontatekniikkaa, kuten hotelli 
AX:n taideteoksessa. Kirjontatekniikkaa käyttäessään hän on vapaa 
liikkumaan eikä ole sidottu yhteen paikkaan.

Timo Sarpaneva
Timo Sarpanevan (1926-2006) kyläseppänä työskennellyt isoisä 
työsti kerran alasimella viikatteen perää. Pieni Timo polki palkeita 
ja oli niin lumoutunut työstä, ettei huomannut ahjon sylkevän 
kipinöitä hänen paljaille jaloilleen. Myöhemmin Sarpanevasta 
kasvoi muotoilija ja kuvanveistäjä, josta tuli yksi suomalaisen 
designin sanansaattajista maailmalla. Sarpanevan tuotanto on 
monipuolista, ulottuen aina käyttö- ja taidelaseista grafiikkaan. 
Sarpanevaa kiehtoi lasin ainutlaatuinen optiikka, ja hän kutsui sitä 
avaruudelliseksi materiaaliksi. 

Petteri Nisunen ja Tommi Grönlund
Petteri Nisusta ja Tommi Grönlundia ei kiinnosta taide, jonka 
vieressä täytyy olla ohjeet teoksen tulkitsemiseen. Taiteilijaduon 
taideteokset saavat usein alkunsa arjen pienistä huomioista tai 
luontohavainnoista, jotka ovat osa maailman suuria ilmiöitä, kuten 
painovoima ja ajan suhteellisuus. Arkkitehteina he ovat kotonaan 
materiaalien, rakenteiden ja sarjallisuuden kanssa. He luovat 
taidettaan ruuvien ja muttereiden kautta. Teoksissa oleellisessa 
roolissa ovat usein liike, valo ja ääni. Nisusen ja Grönlundin töiden 
on tarkoitus saada katsojat huomaamaan, miten täynnä ihmeellisiä 
asioita maailma onkaan.



TAITEILIJAT

Jan-Erik Andersson
Ennen taiteilijanuraansa Jan-Erik Andersson työskenteli 
kemistinä Tukholmassa. Anderssonilla oli halu muuttaa maailmaa, 
mihin hän uskoi pystyvänsä kemistin työn avulla. Piirtämistä 
harrastanut Andersson osallistui yhtenä kesänä maalausleirille, 
minkä jälkeen kemistin ura vaihtui vähitellen taiteilijuuteen. 
Nykyisin hänet tunnetaan eri taiteenaloilla liikkuvana taiteilijana. 
Anderssonin taide on usein leikkisää, energistä ja värikästä. Taiteen 
kokonaisvaltainen rooli tilan rakentumisessa on hänen ajattelunsa 
keskiössä. Teos voi parhaillaan luoda tilan, johon se jää elämään 
osaksi ympäristöä ja sen ihmisiä.

Jussi Niva
Kuvataiteilija Jussi Niva oli jo nuorena kiinnostunut taiteista, 
mikä nähtiin siihen aikaan epätyypillisenä harrastuksena Nivan 
pienessä kotikunnassa Lapissa. Kuvataideakatemian opintojen 
myötä harrastuksesta tuli ammatti. Taiteen tekemisen lisäksi 
Niva on edustanut Suomea Venetsian biennaalissa ja toiminut 
taiteen opetustyössä. Niva keskittyy töissään välineellisyyteen eli 
tapaan, jolla teos fyysisesti esiintyy tilassa. Hänelle maalauksen 
ensisijainen tehtävä on virittää, aktivoida ja muokata ympäristöä, 
jossa teos on osana. Vaikka Nivan työt ovat usein seesteisiä 
ja abstrakteja, kolmiulotteisuus ja liike tuovat kerronnallisen 
ulottuvuuden ja koukuttavat katsojan.

Martti Aiha
60-luvulla nuoruuden levottomuus sai Martti Aihan muuttamaan 
Helsinkiin vailla suunnitelmaa. Maalaispojan kädentaidot ja 
piirustusharrastus ohjasivat taideteolliseen iltakouluun ja lopulta 
taiteilijan uralle. Siitä asti Aiha on toiminut kuvanveistäjänä, 
taidemaalarina ja taiteen opettajana. Aiha on taiteilijana 
omiin tuntemuksiin luottava idealisti, jonka aiheissa on usein 
runollisuutta muttei koskaan poliittisuutta. Hän miettii tarkkaan, 
mitä haluaa taiteen kautta sanoa, mutta antaa tekoprosessin silti 
vapaasti syventää aihetta ja muokata teosta.

Nina Roos
Kuvataiteilija Nina Roos piti nuorena kirjallisuudesta ja teatterista. 
Taidehistorian opinnot saivat hänet kuitenkin kiinnostumaan 
taiteesta ja sen luomisesta. Kun Roos aloitti taideopinnot Ruotsissa, 
hän löysi intohimon maalaamiseen. Roos on kiinnostunut ajattelun 
ja kädenjäljen välisestä suorasta yhteydestä. Onnistuneimpia töitä 
ovat ne, joissa hän on löytynyt mahdollisimman täsmällisen ilmaisun 
omille ajatuksilleen. Taiteilija etsii tapoja korostaa maalauksen 
tilallisuutta, sillä hänelle maalaus ei ole pelkkä litteä kuva, vaan sillä 
on laajempi fyysinen olemus.

Riikka Puronen
Taiteilija Riikka Purosen ammatinvalinta oli selvä jo nuorella iällä. 
Hän jatkoi kuvataidelukiosta kuvataideakatemiaan, ja on sen 
jälkeen työskennellyt taiteen parissa etsien jatkuvasti uusia 
lähestymistapoja aiheisiinsa. Nykyisin kuvanveiston tekniikoita 
käyttävä taiteilija uskoo, että työskentelytapoja muuttamalla löytää 
uusia keinoja tuottaa muotoa. Teoksen aihe määrittyy ja tarkentuu 
usein välineiden, työvaiheiden ja fyysisen tekemisen kautta.

Antti Hakkarainen
Antti Hakkarainen on lapsesta asti piirtänyt ja maalannut 
harrastuspohjalta. 90-luvun lopulla suomeen rantautui hiphop- ja 
skeittikulttuuri, jonka inspiroimana graffitityyli tuli mukaan Antin 
harrastukseen. Skeittaus ja graffitit sekä sen myötä saamat 
kokemukset elämästä ovat toimineet inspiraation lähteenä 
tähän päivään asti. Hakkarainen on maalannut muun muassa 
Redin skeittiparkin ja ollut tekemässä Suvilahden skeittiparkin 
maalauksia kolmena kesänä. Hänen tyylinsä on abstrakti ja harvoin 
suoranaisesti esittää ensivaikutelman perusteella mitään. 

Henri Hasan
Henri Hasanin kohdalla taide on aina ollut läsnä kotona ja siihen 
on kannustettu vahvasti. Hasan saa inspiraationsa jokapäiväisestä 
elämästä, sitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta sekä 
kuulemma onnekkaina öinä myös unista.



Hotel AX. 
Inside Art.
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