Guestrooms

Vierashuoneet

There has been two guestrooms for
booking from the very beginning of the
building’s history. The rooms are named
after architect Alvar Aalto and his wife –
Alvari (7 m²) and Elissa (10 m²). Alvar Aalto
and his wife often stayed in the rooms.

Säynätsalon kunnantalolla on
vuokrattavana kaksi alkuperäistä kaunista
vierashuonetta. Vierashuoneet Alvar (7
m²) ja Elissa (10 m²) ovat yhden hengen
huoneita. Alvar Aalto ja hänen vaimonsa
Elissa yöpyivät myös usein huoneissa.

Guestrooms are basic rooms with shared
bathroom and toilet. The view directly
to the patio is wonderful. The rooms are
single rooms (extra bed available) and
equipped with bed linens and towels, fridge,
microwave, electric kettle and kitchen ware.

Melko vaatimattomilla huoneilla on yhteinen
WC ja suihku. Huoneista on hieno näkymä
patiolle. Yhden hengen (kapea varavuode
saatavilla) varusteina on liinavaatteet,
jääkaappi, vedenkeitin, mikroaaltouuni sekä
astioita.

Alvar and Elissa

Alvar ja Elissa

Säynätsalo Town Hall
Guestrooms Alvar and Elissa | Apartment Henrik | Apartment Hugo
Säynätsalo Town Hall constructed between 1949 and 1952, Säynätsalo Town
Hall is among Alvar Aalto’s most significant works. It holds a special status in the
history of twentieth-century architecture.
Since completion, the building has attracted visitors from all over the world. This castle-like red brick building has an elevated
courtyard with entrances to the administrative offices and the library. Located higher
than the rest of the building, the
council chamber dominates the
area.

● 85 €/night/room
● shared toilet and shower
● one single bed/room
● extra bed available, 20 €
● breakfast available, 10 €/Person

● 85 € /yö/huone
● jaettu suihku ja wc
● yksi yhden hengen vuode/huone
● lisävuode mahdollinen, hinta 20 € /hlö
● aamiainen mahdollinen, hinta 10 € /hlö

The Säynätsalo Town Hall has
two single rooms and two larger apartments available for visitors for both short and long
term stay.

Säynätsalon kunnantalo on Alvar Aallon
suunnittelema, 1952 valmistunut rakennus.
Kunnantalo on yksi Aallon arvostetuimpia
töitä, ja sen sanotaan olevan alku uudelle
Aallon arkkitehtuurin aikakaudelle, jota
leimaa erityisesti punatiilen käyttö. Kunnantalon muoto ja materiaalit ovat saaneet
vaikutteita niin Välimereltä kuin pohjoismaisista keskiajan linnoistakin, ja rakennuksessa sekoittuvat tasapainoisesti sekä
hallinnollinen auktoriteetti että
pehmeämpi humanistisuus.
Säynätsalon kunnantalon tiloissa on mahdollisuus majoittua
yhden hengen vierashuoneissa sekä kahdessa suuremmassa
asunnossa myös pitempiaikaisesti.

Henrik
● 85 €/night/ 1 person
● 105 €/night/ 2 person
● one-bedroom apartment with
a bathroom and a kitchenette
● 2 single beds
● continential breakfast available,
10 €/person

● 85 €/yö/ hlö
● 105 €/yö / 2 hlö
● yksi makuuhuone, keittokomero,
kylpyhuone
● 2 yhden hengen vuodetta
● mannertyyppinen aamiainen
mahdollinen, hinta 10 € /hlö

Room amenities include bed linens and towels,
free toiletries, coffee and tea. The kitchen has
basic dishes and cutlery, a kettle, a stove and
an oven.

Huoneen varustukseen kuuluvat liinavaatteet
ja pyyhkeet. Keittiössä perusastiat sekä
aterimet, vedenkeitin sekä kahvia ja teetä.
Asunnossa on uuni ja hella ruuanlaittoa varten.

Hugo
●
●
●
●

150 €/night/ 2 people
200 €/night/ 3 people
250 €/night/ 4 people
minimum accommodation 2 people

● two-bedroom apartment with
a bathroom and a kitchenette
● 4 single beds
● continential breakfast available,
10 €/person
Room amenities include bed linens and
towels, free toiletries, coffee and tea. The
kitchen has basic dishes and cutlery, a kettle,
a stove and an oven.

●
●
●
●

150 €/yö/ 2 hlö
200 €/yö/ 3 hlö
250 €/yö/ 4 hlö
minimimajoitus 2 hlö

● kaksi makuuhuonetta, keittiö, kylpyhuone
● 4 yhden hengen vuodetta
● mannertyyppinen aamiainen
mahdollinen, hinta 10 € /hlö
Huoneen varustukseen kuuluvat liinavaatteet
ja pyyhkeet. Keittiössä perusastiat sekä
aterimet, vedenkeitin sekä kahvia ja teetä.
Asunnossa on uuni ja hella ruuanlaittoa
varten.

Säynätsalo Town Hall
www.aaltoinfo.com
Facebook: saynatsalotownhall/
Instagram: harri.taskinen
Info: mr. Harri Taskinen
harri.taskinen@hotmail.com
 +35840  1971  091
www.booking.com
www.airbnb.com

