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STTK HINNASTO 2023 PRIMEHOTELS 

Autamme mielellämme hotelleihimme ja palveluihimme liittyvissä 

kysymyksissä! 
 

Sopimusyhteyshenkilönne: Henna Koivulahti 

Puhelin: + 358 40 680 6857 

Sähköposti: henna.koivulahti@primehotels.fi 

 

Kokous- ja tapahtumavaraukset Primehotels myyntipalvelu: 

Puhelin: +358 (0)293 200 200 

Sähköposti: sales@primehotels.fi  

 

Sopimushintaiset huoneet voi varata hotellien nettisivuilta www.primehotels.fi varaustunnuksella STTK 

ja www.hotelkatajanokka.fi tunnuksella SDT.  

Hotel Mestari**** 
 

       
 
Hotel Mestari on rouhea ja tyylikäs hotelli, joka sijaitsee Kampissa, perinteisessä Rakennusmestarien 

talossa. Hotelli avattiin kesän kynnyksellä 2022 ja se pitää sisällään 237 hotellihuonetta, 10 

monipuolista kokous- ja tapahtumatilaa, viihtyisän ravintolan Maestro 51:n sekä 25 paikkaisen 

pysäköintihallin. 

 

Missä: Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki 

Web: www.hotelmestari.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus:  

125 € / Builder King 1hh/yö 

164 € / Carpenter Superior King 1hh/yö 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kuntosalin käytön sekä ALV:n. 

2hh lisämaksu +15€/yö. 

 

Kokouspakettihinnat: 

84 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

79 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, aamun Get Set-kahvitus, 

keittiömestarin buffet-lounas, sekä iltapäivän Get Fresh Classic-tarjoilut. 

Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää vain yhden kahvituksen. 

Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 
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Hotel Katajanokka – a Tribute Portfolio by Marriott**** 
 

     
 

Hotel Katajanokka on tunnelmallinen ja rauhallinen boutique -hotelli Katajanokan saarella, tyylikkäässä 

entisessä vankilamiljöössä. Se sijaitsee vain lyhyen matkan päässä Helsingin keskustasta, mm. 

raitiovaunulla pääsee aivan hotellin edustalle.  Hotelli kuuluu maailmanlaajuiseen Marriott -

brändiperheeseen ja kaikki globaalit Marriottin edut ja konseptit ovat voimassa myös tässä Tribute 

Portfolio -hotellissa. Hotellista löytyy 106 hotellihuonetta, 7 kokoustilaa ja viihtyisä Ravintola 

Linnankellari. Hotellin pihalla on 18 autopaikkaa. Vieraiden käytettävissä on lisäksi viihtyisä Lobby Bar, 

hyvin varustettu kuntosali ja saunat. 

 
Missä: Merikasarminkatu 1a, 00160 Helsinki 

Web: www.hotelkatajanokka.fi   
 

STTK Sopimushinnat majoitus:  

120 € / Classic huone 1hh/yö 

164 € / Superior huone 1hh/yö 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kuntosalin käytön sekä ALV:n  

2hh lisämaksu +15€/yö. 

 

Kokouspakettihinnat: 

76 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

68 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, buffet-aamiainen, keittiömestarin 

buffet-lounas, sekä iltapäivän kahvitus. Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää 

vain yhden kahvituksen. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 

 

 

Hotel AX****  
 

     
 

Hotel AX sijaitsee Jätkäsaaren sydämessa, vain pari kilometriä Helsingin keskustasta. Kirjaimet A ja X 

tulevat sanoista Art ja Experiece, sillä kyseessä onkin Suomen ensimmäinen taidehotelli. Hotelli avattiin 

toukokuussa 2022 ja sieltä löytyy 173 valoisaa huonetta, ravintola AX, baari ja kesäterassi. Hotellin 

pääovilta on vain 50 metriä raitiovaunupysäkille (linja 9, joka kulkee keskustaan ja Länsiterminaaliin)  

ja Ruoholahden metroasema on 600 metrin päässä. 
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Missä: Välimerenkatu 18, 00180 Helsinki 

Web: www.hotelax.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus:  

115 € / Classic huone 1hh/yö 

159 € / Superior huone 1hh/yö 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kuntosalin käytön sekä ALV:n  

2hh lisämaksu +15€/yö. 

 

Hotel Rantapuisto*** 
 

     
 

Hotel Rantapuisto on Itä-Helsingin helmi, jossa suomalainen design ja ikkunoista avautuva 

merimaisema tekevät hotellista ainutlaatuisen kokous- ja vapaa-ajan kohteen. Hotellissa on 70 

huonetta, 10 kokoustilaa, 300 hengen auditorio, a la carte Ravintola Furu ja ilmainen pysäköinti. 

Tarjolla on lisäksi monipuolisia luontoaktiviteetteja, Marimekon Nolla-mökki ja Rantasauna. 

  

Missä: Furuborginkatu 3, 00980 Helsinki 

Web: www.hotelsveitsi.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus: 

- 15% alennus päivän joustavasta hinnasta, kaikki huoneluokat 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, saunaosaston ja kuntosalin käytön, pysäköinnin sekä 

ALV:n  

 

Kokouspakettihinnat: 

61 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

56 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, aamun kahvitus, keittiömestarin buffet-

lounas, sekä iltapäivän kahvitus. Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää vain 

yhden kahvituksen. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 
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Hotel Sveitsi****  
 

      
 

Hotel Sveitsi on moderni kokous- ja elämyshotelli Hyvinkäällä, keskellä upeaa matkailu- ja vapaa-ajan 

aluetta. Saman katon alta löytyvät 182 hotellihuonetta, monipuoliset ravintolapalvelut, 30 kokoustilaa,  

kuntosalipalvelut ja Hyvinkään uimala. Hotellin yhteydessä toimii lisäksi Biorex-elokuvateatteri, 

Superpark ja Seikkailupuisto Sveitsi. Matkaa Helsinkiin on noin 45 kilometriä. 

 

Missä: Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää 

Web: www.hotelsveitsi.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus: 

- 15% alennus päivän joustavasta hinnasta, kaikki huoneluokat 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kuntosalin käytön, sisäänpääsyn Hyvinkään 

uimalaan, pysäköinnin sekä ALV:n  

 

Kokouspakettihinnat: 

67 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

62 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, aamun kahvitus, keittiömestarin buffet-

lounas, sekä iltapäivän kahvitus. Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää vain 

yhden kahvituksen. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 

 

Hotel Oscar****  
 

     

Hotel Oscar sijaitsee aivan Varkauden keskustassa, lähellä nähtävyyksiä ja ravintoloita.  

Tämä hotelli on tunnettu sydämellisestä palvelustaan. Hotellissa on 165 viihtyisää huonetta, 9 

kokoustilaa, 130 paikkainen ravintola, kuntosali, sauna ja runsaasti maksutonta pysäköintitilaa. 

Hotellin yhteydessä toimii lisäksi konferenssi- ja konserttisali Warkaus-Sali.  

 

Missä: Kauppatori 4, 78250 Varkaus 

Web: www.hoteloscar.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus: 

132 € / Eco Plus 1hh/yö 

142 € / Prime Guest 1hh/yö 

162 € / Prime Superior 1hh/yö 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kuntosalin ja saunaosaston käytön sekä ALV:n.  

2hh lisämaksu +15€/yö. 
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Kokouspakettihinnat: 

43 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

34 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, aamun kahvitus, keittiömestarin buffet-

lounas, sekä iltapäivän kahvitus. Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää vain 

yhden kahvituksen. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 

 

Spahotel Casino*** 
 

        
 

Spahotel Casino sijaitsee upeassa järvimaisemassa, Kasinonsaarella Savonlinnan keskustassa. 

Asiakkaita palvelevat 81 huonetta, joissa lähes kaikissa järvinäköala ja parveke, kylpylä, ravintola sekä 

monipuoliset hyvinvointi- ja ohjelmapalvelut. Samassa pihapiirissä sijaitsevassa Savonlinnasalissa 

järjestetään konsertteja, teatteriesityksiä ja erilaisia tapahtumia. Savonlinnan kaupunkikeskusta on 

aivan vieressä, kävelysillan päässä. 

 

Missä: Kylpylaitoksentie 7, 57130 Savonlinna 

Web: www.spahotelcasino.fi  

 

STTK Sopimushinnat majoitus: 

- 15% alennus päivän joustavasta hinnasta, kaikki huoneluokat 

 

Hinnat sisältävät runsaan buffet-aamiaisen, Wifin, kylpyläosaston ja kuntosalin käytön, pysäköinnin 

sekä ALV:n  

 

Kokouspakettihinnat: 

34 €/ kokopäivän kokouspaketti / henkilö 

25 €/ puolen päivän kokouspaketti / henkilö 

 

Kokopäivän kokouspakettiin sisältyy tilavuokra, kokousvälineet, aamun kahvitus, keittiömestarin buffet-

lounas, sekä iltapäivän kahvitus. Puolen päivän kokouspaketti on muuten sama, mutta sisältää vain 

yhden kahvituksen. Kaikki hinnat sisältävät ALV:n. 

 
 
 

Huomioitavaa 

Kokousryhmän minimihenkilömäärä on kaikissa kokouspaketeissa 4 henkilöä. Hotel Sveitsissä 

auditoriovaraukseen lisätään hintaan 5 €/hlö. 

 

 

Perutuusehdot 

Yksittäisen työmatkustuksen osalta kuluton peruutus tulopäivänä klo 18.00 mennessä. 

Kokous-, tila- ja ryhmämajoitusvarausten toimitusehdot: www.primehotels.fi/ryhma-ja-kokousvarausten-

ehdot/  
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