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FAKTOJA HOTEL INDIGO® HELSINKI - BOULEVARDISTA 

Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard on avattu 3.3.2015. Hotelli sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa 
osoitteessa Bulevardi 26. Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard on täysin uusi hotellikonsepti Suomessa sekä 
Pohjoismaiden ensimmäinen Hotel Indigo® -hotelli. Lähimmät sisarhotellit sijaitsevat tällä hetkellä Pietarissa 

ja Berliinissä. Euroopassa on tällä hetkellä 17 Hotel Indigo® -hotellia. 

Hotel Indigo® on Houstonissa, Yhdysvalloissa vuonna 2004 lanseerattu persoonallisten hotellien 
muodostama ketju. Tuotemerkin omistaa maailman suurin hotellialan operaattori IHG. Suomessa Hotel 

Indigo® Helsinki – Boulevardin toiminnasta vastaa Restel Oy.  

Yleistä hotellista: Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin katutasossa toimivat hotellin lisäksi ravintolat Bröd 
Punavuori sekä Soup & Juice. Rakennuksen sisäpihalla on kesäkaudella palveleva puutarhaterassi. Hotellin 
sisäpihan kautta pääsee myös hotellin omaan 35-paikkaiseen autotalliin, jossa on 2 latauspaikkaa 

sähköautoille. Kahdeksan kerroksisessa Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardissa on 120 huonetta. Näistä 105 
on korkealuokkaista Standard-huonetta (15–20 m2) sekä 14 Executive-huonetta (22,5–31 m2). Hotellin Junior 
Sviitti (38 m2) sijoittuu ylimpään kerrokseen. Hotellissa on myös yksi huone liikuntaesteisille vieraille. 

Huonevarustus: Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin huoneissa vuoteisiin on kiinnitetty suurta huomiota. 
Vuodevaatteet ovat 100 % egyptiläistä puuvillaa, tyynyt ovat untuvatäytteiset. Kaikkien huonetyyppien 
varustukseen kuuluu muun muassa uudenajan äänetön jäähdytystekniikka, kannettavan tietokoneen 
kokoinen tallelokero, Nespresso-kahvikone, huoneen täysin pimentävät verhot, silitysvälineet, 
kylpytakki sekä kylpyhuoneessa Aveda-luksuskosmetiikkasarjan tuotteita. Koko hotellissa on tarjolla 
maksuton langaton Internet-yhteys. Tehokkaampi yhteys on saatavilla vastaanotosta maksua vastaan. 
Hotellihuoneen LCD-televisiossa on Personal Media Network -järjestelmä, joka mahdollistaa oman 
mobiililaitteen kytkemiseen televisioon ja hotellin Wi-Fi-verkkoon. Näin asiakas voi ohjata henkilökohtaisen 

laitteen sisällön suoraan huoneen televisioon. Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardissa huonehintaan sisältyy 
maksuton minibaari, missä on saatavilla virvokkeita ja pikkusyötävää (valikoima vaihtelee huonetyypeittäin). 
Hotellivieraita palvelee ympärivuorokauden toimiva huonepalvelu. 

Hotel Indigon asiakaspalvelun DNA ja avainhenkilöt: Hotel Indigo® -hotelleissa hotellivieraiden tarpeisiin 
pyritään vastaamaan monipuolisella ja inspiroivalla asiakaspalvelulla. Erityisesti vastaanoton koulutuksen 
ytimessä on aito tutustuminen naapurustoon sekä sen tarjontaan, jotta paikallisista kohteista ja tapahtumista 
kiinnostuneet vieraat saavat halutessaan kuulla tuoreimmat menovinkit. Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin 
hotellinjohtajana toimii Mikaela Pomrén, vastaanottopäälliköt ovat Erkki Kerttula ja Selja Kylliäinen, 
ravintolapäällikkönä toimii Riikka Rantanen ja keittiöpäällikkönä Kristian Vuojärvi. Kaikille heistä on jo 
kertynyt useamman vuoden kokemus palvelualalla. Yhteensä hotelli työllistää nelisenkymmentä henkilöä. 

Body, Mind & Soul -kuntostudio ja saunaosasto: Hotellissa on Body, Mind & Soul -kuntostudio, missä on 
mahdollisuus kuntoilla sekä joogata. Studion varusteisiin mm. funktionaaliseen treenaamiseen soveltuva 
Jungle Sports Liana -järjestelmä, juoksumatto, crosstrainer, kuntopyörä ja monitoimilaite sekä valikoima 
erilaisia käsipainoja. Joogahuoneen erikoisuus on ilmajoogaharjoitukset mahdollistava silkkitrapetsi. Body, 
Mind & Soul -kuntostudio on hotellivieraiden käytössä läpi vuorokauden. Hotellissa on myös miehille ja 
naisille omat saunaosastot. Täällä voi rentoutua sekä perinteisessä suomalaissaunassa että 
kansainvälisessä höyrysaunassa.  

Business Center: Hotellin aulasta löytyy aina avoinna oleva Business Center, missä voi käyttää 
tietokonetta, tulostaa tai faxata dokumentteja.   



Kanta-asiakas-ohjelma: Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard tarjoaa mahdollisuuden liittyä maailman 
ensimmäiseen ja laajimpaan hotellialan kanta-asiakas-järjestelmään, IHG® Rewards Clubiin. Yli 4700 
InterContinental Hotels Groupin hotellia kuuluu kortin piiriin. Jäsenyys on maksuton ja liittyessään asiakas 
valitsee pistekeräyksen kohteen; IHG® Rewards Club -pisteet tai valitsemansa lentoyhtiön mailit. 

Vaihtoehtoisesti Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin asiakas voi kerätä joko PINS-ohjelman pinssejä tai K-
Plussa-pisteitä.  

Kokoustila: Hotellin Boardroom-kokoustila soveltuu 10 henkilön tapaamisiin. Kokoustilassa on perinteisten 
istuimien tilalle valittavissa Active Sitting -pallo, joka tekee istumisesta lihaksia aktivoivaa vahvistaen mm. 
selän lihaksistoa sekä auttaen vetreytymään ja ideoimaan uutta.  

Ravintolat: Hotellin katutasossa on kaksi ravintolaa, Ravintola Bröd Punavuori sekä Soup & Juice. Ravintola 
Bröd Punavuori on urbaani bistrotyyppinen ravintola, jonka ruokatuote on sekoitus skandinaavisuutta, 
eurooppalaisuutta ja helsinkiläisyyttä. Leipä on keskeisessä roolissa tässä ravintolassa. Jokaiselle 
ruokailijalle tarjoillaan paikan päällä leivottu leipä, joka tuodaan pöytään omassa vuo’assa. Ravintola Bröd 
Punavuoressa on 80 asiakaspaikkaa. 

Soup & Juice on trendikäs salaatteihin, päivän keittoihin, ruokaisiin leipiin ja itsevalmistettuihin mehuihin 
erikoistunut take away -tyyppinen ravintola. Valikoimaan on haettu vaikutteita eri puolilta Eurooppaa 
suosituista lounasravintoloista sekä ruokaa tarjoilevista kahviloista. Soup & Juicen take away -annokset 
pakataan biohajoaviin astioihin. 

Ympäristö: Energiatehokas hotelli hakee valmistuessaan LEED®-ympäristöluokitusta. LEED® on vihreän 
rakentamisen luokitusjärjestelmä, joka on Yhdysvalloissa kansallisesti hyväksytty arviointijärjestelmä 
ympäristöystävällisten rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön.  
 
Yhteistyökumppanit:  

 Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin kiinteistön omistaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen. 

 Kohteen arkkitehtuurista ja sisustuksesta ovat vastanneet arkkitehti Sami Horto ja 
sisustussuunnittelija Markus Eskola arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Soini & Horto Oy:stä. 

 Kohteen pääurakoitsija on ollut NCC Oy.  

 Nuoret graafiset suunnittelijat Linda Linko ja Pietari Posti ovat suunnitelleet kumpikin 
omannäköisensä mural-teeman hotellin huoneita varten.  

 Muotisuunnittelija Satu Maaranen on puolestaan luonut Ravintola Bröd Punavuorelle tilaustyönä 
taideteoksen hyödyntäen silkkipainoseulaa, joka on Maarasen mielikuvituksellisen 
kangastyöskentelyn keskiössä.  

 Hotellin ravintoloiden, Brödin sekä Soup & Juicen, konseptoinnissa on ollut mukana keittiömestari, 
ravintoloitsija ja yrittäjä Henrik Poulsen.  

 Hotel Indigo® Helsinki – Boulevardin huoneissa on esillä suomalaista designia, muun muassa 
näyttäviä kenkiä Minna Parikan mallistosta sekä Iittalan lasiesineitä.  

 Flow on uudenlainen esitysväline. Martelan ja Satavision Oy:n yhteistyössä kehittämä 
näyttöratkaisu on projektori ja näyttöpinta yhdessä paketissa. Edistyksellinen tekniikka tekee 
esitysten pitämisen helpoksi, sillä Flow skaalaa kuvan optimaaliseksi kaikille siihen liitetyille laitteille 
ilman erillistä asetusten säätöä. Esitystekniikka toimii langattomasti. Näytön äärellä käyttäjä 
muodostaa langattoman lähiverkon oman koneensa USB-porttiin liitettävällä sovittimella. Tämän 
jälkeen käyttäjä voi jakaa oman näyttönsä vain nappia painamalla. Laitteen mukana toimitetaan 
kaksi sovitinta. Niitä voidaan vaihdella esittäjien kesken, jolloin esittäjän vaihto sujuu sovittimen 
nappia painamalla. Flow koostuu vaunusta ja siihen liitetystä heijastuspinnasta. Projektoriyksikkö 
sijaitsee vaunussa, josta kuva heijastetaan näyttöpinnalle. Projektorissa on oma kaiutin. Flown 
mukana toimitetaan myös kaapelit, mikäli sitä halutaan käyttää kiinteillä yhteyksillä. Flow on heti 
käyttövalmis ja helposti siirreltävissä vaunussa olevien pyörien avulla. Lisätietoja löytyy 
www.martela.fi/tuotteet/uutuudet. 
 

Lisätietoja:  

Mikaela Pomrén, General Manager, Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard, puh. 040 547 0429, 

mikaela.pomren@restel.fi 



Joanna Backman, Sales & Marketing Manager, Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard, puh. 050 431 4354, 

joanna.backman@restel.fi 

Timo Vehmas, Brand Manager - Holiday Inn®, Hotel Indigo®, Crowne Plaza®, Seurahuone, Hotel Atlas 

Kuopio, Cumulus Oy, puh. 040 674 3340, timo.vehmas@restel.fi 

Hotel Indigo® Helsinki – Boulevard -linkkejä: 

 www.hotelindigo.com/helsinki-boulevard 

 www.facebook.com/HotelIndigoHelsinkiBoulevard 

 www.instagram.com/HotelIndigoHelsinki 

 www.youtube.com/user/HotelIndigoHelsinki 

 https://www.facebook.com/soupandjuice 

 https://www.facebook.com/ravintolabrod 
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