Toisinaan hotellivieraan matkalaukkuun eksyy hotellihuoneesta aamutakki ja kylypyyhe.

Hotellihuoneen uusi luksus

on pelkistetty hiljaisuus
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Mitä uusia käyttötarkoituksia hotellilla voisi olla?
Mihin hotellihuonetta kaivataan? Näitä kysyttiin
hotellien asiakkailta elo-syyskuussa. Yli
neljäsataa kyselyvastausta nostivat selvästi esiin
hyvinvoinnin megatrendinä.
Eniten ehdotuksia keräsi ajatus hotellihuoneesta hiljaisena tilana,
jossa otetaan etäisyyttä omaan arkeen ja rutiineihin. Hotellihuonetta
ehdotettiin muun muassa päiväunihuoneeksi, joogatilaksi ja
hiljaisuuden retriittien pitopaikaksi. Kysely tehtiin Sokos-hotelleiden
asiakkaille.
Rauha ja väljä tilan tuntu koettiin selkeästi ylellisyytenä. Vastaajat
toivoivat hotellihuoneelta hiljaista tilaa, jossa voisi rauhoittua, lukea,
hiljentyä ja hidastaa. Osa vastaajista kertoi toivovansa jopa
täydellisesti äänieristettyä huonetta.
Pienten lasten vanhempien vastauksista ilmeni hotellihuoneen
tarjoavan mahdollisuuden häiriöttömiin yöuniin. Myös tilan avaruus ja
kalusteiden niukkuus koettiin hyvää oloa tuovana, uudenlaisena
luksuksena.
Monet vastaajista toivoivat voivansa kokeilla hotellissa erilaisia
mielen hyvinvointia lisääviä palveluita. Tällaisia voisivat olla
huoneeseen saatavat joogamatot ja erilaiset rentoutusohjelmat.
”Omasta hyvinvoinnista – erityisesti mielen hyvinvoinnista –
huolehtiminen on edelleen nouseva trendi. Ihmiset hakevat
tehokkaan työ- ja arkielämän vastapainoksi hitaampaa arkea, jopa
irtiottoja, ja se näkyy tämänkin kyselyn tuloksissa”, sanoo
kehityspäällikkö Jaana Matikainen SOK Matkailu- ja
ravitsemiskaupan ketjuohjauksesta.
Hotellihuonetta pidettiin myös hyvänä tukikohtana liikkuville
toimistonomadeille päiväkäyttöön. Työnteon lisäksi huoneessa voisi
virkistyä käymällä suihkussa ja lepäämällä. Rauhaa kaipaavat
luovan työn tekijät kertoivat hotellien tilojen olevan oivallisia
työntekoon pidemmäksikin ajaksi.
”Break-hotelleihimme ollaan kehittämässä palveluita juuri tähän
tarkoitukseen. Meillä on muun muassa lainattavissa kuntoiluvälineitä
ja älypelejä huoneisiin jo nyt. Jatkossa meidän täytyy keskittyä
entistä enemmän vieraidemme henkisen hyvinvoinnin ja
virkistymisen tukemiseen””, Matikainen toteaa. ”Aiomme hyödyntää
asiakkailta saatuja ideoita palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi
hotellihuoneen käyttö toimistotilana tai päivähuoneena ovat helposti
toteutettavia konsepteja.”
Sokos Hotels oli mukana Suomen ensimmäisillä lähiöfestivaaleilla
Vantaan Mikkolassa elokuussa 2015. Suunnittelija Mikko Paakkanen
toteutti Sokos Hotelleille uudenlaisen, hyvin pelkistetyn
majoitustilan. Huoneen yksinkertainen sisutus ja avara, valoisa tila
miellyttivät kävijöitä.
Väljyys ja tyhjä tila koettiin miellyttävänä vastakohtana kodille, jonne
on voinut kerääntyä vuosien varrella runsaastikin tavaraa.
Lähiöfestarit olivat Sokos Hotelleille mahdollisuus tutustua
uudenlaiseen tapaan kehittää omia konsepteja, uudenlaisessa
ympäristössä. Konkreettisen testitilan rakentaminen osoittautui
hyväksi tavaksi kerätä autenttisia kokemuksia kävijöiltä.
Festivaalin aikana järjestettiin sosiaalisessa mediassa kysely, jossa
selviteltiin hotellihuoneelle uusia käyttötarkoituksia. Vastauksia
saatiin yli 400.
(Arkisto 2015)

