Världens största hotellkedja Marriott International anländer till
Finland och öppnar sitt första hotell i Tammerfors

I slutet av 2019 öppnar hotellkedjan Marriott International sitt första hotell i Finland i
anslutning till Tammerforshuset. Hotellet, som byggs i Tammerfors, är en del av
varumärket Courtyard by Marriott, som riktar sig till moderna affärsresenärer och
familjer. Courtyard by Marriott-hotellet i Tammerfors kommer att ha elva våningar
ovan mark och 229 hotellrum. Rumsbokningar tas emot från och med sex månader
innan hotellet öppnas. Hotellprojektet förväntas ha stor inverkan på hela Finlands
dragningskraft och internationella anseende.
“För Marriott International är det viktigt att utöka sin närvaro i de nordiska länderna och
särskilt i Finland. Tammerfors är en av landets mest centrala städer. Det är en växande
och livskraftig plats, och många utvecklingsprojekt utlovar en intressant framtid för staden.
Vi förväntar oss att vårt hotell ska locka resenärer och evenemang till Tammerfors från
olika delar av världen”, säger Tuomas Laakso, utvecklingschef för Marriott International i
Mellan- och Nordeuropa.
Tammerfors borgmästare Lauri Lyly är nöjd över att Finlands första Marriott öppnas just i
Tammerfors: “Hotellet är ett utmärkt tillägg till stadens internationella karaktär och passar
mycket väl in som en del av vårt evenemangs-, kultur- och reseutbud. Hotellkedjan
Marriott har över 100 miljoner stamkunder runt om i världen, och för dem öppnas nu en
naturlig väg till Tammerfors”, säger Lyly.
Tammerforshusets verkställande direktör Paulina Ahokas framhåller att hotellet ytterligare
förbättrar de heltäckande tjänsterna för mötes- och kongressbesökarna samt ökar
dragningskraften hos Nordens största kultur- och kongresscentrum: “Tammerforshuset,
Muminmuseet och Tammerfors filharmoniska orkester lockar hundratals besökare till vårt
hus varje år, och att världens största hotellkedja nu blir ett komplement till vår helhet känns
som en riktig lottovinst. I framtiden kommer vi att kunna vara värd för exempelvis stora
internationella kongresser på ett helt nytt sätt.”
Från Courtyard by Marriott-hotellet i Tammerfors byggs en förbindelsegång till
Tammerforshusets entréhall, och mötes- och kongresstjänsterna kommer att finnas kvar i
Tammerforshuset. Dessutom utreder Universitetsfastigheterna, Tammerforshuset och
Tammerfors stad just nu möjligheten att bygga en tunnelförbindelse mellan hotellet och
Tammerfors universitets campus, som finns på andra sidan Kalevagatan. “En direkt
tunnelförbindelse mellan hotellet och universitetets huvudbyggnad skulle på ett konkret
sätt öka dragningskraften även för Tammerfors nya universitet”, säger Liisa Laakso,
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rektor för Tammerfors universitet.
Sammanlagt 226 hotellrum samt restaurang- och träningslokaler planeras för Marriotthotellet i Tammerfors. Keva köper tomten där hotellet ska byggas av Tammerfors stad,
och staden får ett gängse marknadspris för den. Bygget av hotellet startar direkt efter att
bygglov har beviljats. Beräknad byggtid för projektet är 18 månader.
För planeringen av hotellet ansvarar arkitektbyrån ALA. Marriott International gör
investeringen med operatören Odyssey Hotel Group som affärspartner. SRV Rakennus
Oy ansvarar för byggarbetet. Hotellprojektet inleddes redan 2013, men har försenats på
grund av Marriott Internationals snabba expansion och de stora utvecklingsprojekt som
hänger ihop med den.

Marriott International
• Grundades 1927
• Världens största hotellföretag sett till såväl omsättning som antal hotellrum och
stamkunder
• Omsättning 17 miljarder dollar (2016)
• Över 100 miljoner stamkunder (2017)
• Totala antalet rum 1 190 604 (2016)
• Antal fastigheter 5 800 (2016)
• Blev världens största hotellföretag i och med köpet av hotellkedjan Starwood Hotels
2016

Courtyard by Marriott
• Grundades 1982
• Sammanlagt 1 145 hotell (2017)
• En del av Marriotts varumärke Classic Select
• Affärshotellkedja i mellanprisklass som riktar sig till moderna affärsresenärer och
familjer
Tammerforshuset
• Färdigställdes 1990, en ny tillbyggnad togs i bruk 2016
• Antal besökare 371 000 (2016), 7,5 miljoner olika besökare under de 26
verksamhetsåren
• Tammerforshusets stora sal är Finlands största konsertsal
• Vald till Finlands bästa lokal för möten, kongresser och evenemang sju gånger i rad
(Innolink 2015, TSN Gallup 2003–2013)
• Världens enda Muminmuseum öppnades i byggnaden i juni 2017. Symfoniorkestern
Tammerfors filharmoniska orkester har verkat i byggnadens lokaler sedan 1990.
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