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Scandic Kuopio – 30 vuotta Savon 
sydämessä 
Kallaveden rannalla sijaitseva Scandic Kuopio -hotelli viettää tänään 30-vuotispäiväänsä. 

Rivoli-yhtiön alla toimintansa aloittanut hotelli avasi ovensa ensimmäistä kertaa 

24.1.1987. Monet vaiheet läpikäynyt hotelli on edelleen yksi Kuopion suosituimmista 

hotelleista ja työllistää tänä päivänä vakituisesti noin 30 kuopiolaista.  

Asiakkailtaan kiitosta ja positiivista palautetta kerännyt Scandic Kuopio on vakiinnuttanut 

paikkansa Kuopion hotellikentässä. Kolmenkymmenen vuoden matkaan on mahtunut 

monenlaisia vaiheita ja hotelli on kokenut mittavia uudistuksia viime vuosina, jotka edelleen 

jatkuvat. Jatkuvuutta hotellin toimintaan tuo sitoutunut henkilökunta – vakituisesta 

henkilökunnasta kolmannes on työskennellyt hotellissa sen avausvuodesta alkaen ja takaa 

viihtyisän hotellikokemuksen asiakkaille. Viime vuona Scandic Kuopio arvioitiin toista vuotta 

peräkkäin koko Scandicin parhaan palvelun hotelliksi. 

”Henkilökuntamme aloittaa innoissaan uuden vuosikymmenen juhlatunnelmissa. Olemme 

pysyneet ajan hengessä mukana ja saavuttaneet hyvän aseman Kuopion hotelli- ja 

kokousmarkkinoilla” kertoo Scandic Kuopion hotellinjohtaja Mikko Mononen. 

Tulevaisuuden tavoitteena on keskittyä edelleen erinomaiseen asiakaspalveluun ja kehittää 

kokoustuotettamme entistä houkuttelevammaksi. Maaliskuussa uudistamme aamiaista ja 

lisäämme valikoimaan enemmän gluteenittomia, maidottomia ja vegaanisia tuotteita. 

Hotellin historiassa useita omistajia  

Hotelli on historiansa aikana toiminut sekä Rivoli-, Arctia- että nykyisen Scandic-hotellibrändin 

alla. Hotelli sai alkunsa, kun ravintola- ja hotellialan yrittäjän Ragni Rissasen omistama Rivoli-

yhtiöt laajensi toimintaansa hotelleihin. Tunnetuin näistä hotelleista, Kuopion Rivoli, avattiin 

tammikuussa 1987 ja se toi kaupunkiin uudenlaista luksusta sekä hotelli- että ravintolaelämään. 

Yritysjärjestelyiden myötä hotelli siirtyi osaksi Arctia-hotelliketjua, joilta Scandic osti Kuopion 

hotellin loppuvuodesta 1997. Tästä alkaen hotelli on toiminut Scandic brändin alla.  

”Olemme saaneet asiakkailta palautetta hotellin vilpittömästä tunnelmasta ja toki alati 

vuodenaikojen mukaan muuttuva järvimaisema luo oman viehätyksensä. Koemme, että hotellin 

vahvuus on loistava sijainti Kallaveden rannalla keskustan läheisyydessä” kuvailee Scandic 

Kuopion hotellinjohtaja Mikko Mononen. 

Tänä päivänä hotellille antaa leiman mutkattomuus, ekologisuus ja skandinaavinen raikkaus. 

Hotellissa on yhteensä 137 huonetta, 8 kokoustilaa, sauna- ja uima-allasosasto, kuntohuone 

sekä baari ja ravintola. Hotellin kaikki huoneet ja suurin osa kokoustiloista on hiljattain täysin 

remontoitu ja uudistuksia tullaan jatkamaan lähivuosina.  

Tänä päivänä Kuopiossa hotelli- ja kokouspalveluiden kysyntä on pysynyt vakaana useita 

vuosia. Tilastokeskuksen mukaan koko kaupungin hotellien käyttöaste tammi-marraskuussa 

2016 oli 52,6 %. 
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