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Turkulainen tapahtumatalo lähtee kehittämään toimintaansa tutun kumppanin kanssa
Sunborn Eventsistä Logomon uusi pääomistaja
Ravintola-, catering- ja tapahtuma-alan toimija Sunborn Catering Oy on ostanut Hartela LänsiSuomi Oy:n osuuden turkulaisesta tapahtumakeskus Logomosta. Omistajavaihdos astuu voimaan
1. marraskuuta 2020. Samassa yhteydessä Sunborn Catering Oy muuttaa nimensä Sunborn Events
Oy:ksi. Sunborn Events lähtee kehittämään Logomon palveluita Suomen ykköstapahtumatalona.
Logomo saa Sunborn Eventsistä pääomistajan, joka on toiminut Logomossa sen
perustamisesta, vuodesta 2011 lähtien koko talon ravintolatoiminnasta vastaten.
Sunborn Events on myös merkittävä tapahtumatuottaja, joka on järjestänyt Logomossa vuosittain lähes sata eri tapahtumaa. Omistajuuden myötä Sunborn Eventsin asema tapahtuma-alan toimijana vahvistuu entisestään.
Yhteistyö muiden tapahtuma-alan toimijoiden kanssa jatkuu
Sunborn Events on omistajana vahvasti sitoutunut Logomon toiminnan kehittämiseen.
– Omistajavaihdoksen myötä Logomosta tuleekin entistä ketterämpi kumppani
asiakkaille ja tapahtumajärjestäjille, Sunborn Eventsin toimitusjohtaja Riikka Arola sanoo.
– Yhteistyö tapahtuma-alan toimijoiden ja muiden kumppanien kanssa jatkuu
kuten ennenkin, mutta pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa laajemmalla tuoteskaalalla ja toimimaan yhtenäisesti Logomo-brändin alla. Lisäksi paljon
kiitosta saaneet hyvät verkostomme eri toimijoihin säilyvät edelleen asiakkaidemme käytössä, Logomon toimitusjohtajana jatkava Päivi Rytsä sanoo.
Nyt on oikea hetki kehittää Logomon liiketoimintaa
Tällä hetkellä Logomossa järjestetään tapahtumia, joissa noudatetaan tarkasti
viranomaisvaatimuksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Pandemian
hiljentämää aikaa hyödynnetään liiketoiminnan uudistamiseen ja uusien konseptien kehittämiseen.
– Logomo on valtakunnallisesti tunnustettu ja arvostettu tapahtumatalo. Haluamme, että talo elää jatkossakin kiinnostavana, sykkivänä ja asiakkaat yllättävänä
kohteena. Lähdemme kehittämään elämys-, ravintola- ja kokouspalveluita yhdessä Logomon osaavan ja ammattitaitoisen tiimin kanssa, Riikka Arola sanoo.

Suunnitelmissa on esimerkiksi ravintolakonseptien uudistaminen ja muun muassa oman leipomon avaaminen Logomoon.
– Tulemme huolehtimaan siitä, että Logomo on Suomen ykköspaikka järjestää tapahtumia ja
tulla viihtymään myös tulevina vuosina, Arola jatkaa.
Vaikka koronakriisi on ajanut tapahtuma-alan ahtaalle, Logomossa tulevaisuuteen katsotaan
luottavaisin mielin.
– Tämä on nyt paikka uudistaa tarjontaa ja vahvistaa Logomon asemaa markkinoilla. Voimme
itse vaikuttaa siihen, miltä tapahtumabisnes näyttää tulevaisuudessa ja kehittää palveluita yhdessä kumppaneiden kanssa, Rytsä sanoo.
Kauppa kaikille mieluisa ratkaisu
Kaupassa omistajaa vaihtavat Hartela Länsi-Suomi Oy:n omistusosuudet Logomo Oy:stä ja Logomon Tapahtumatilat Oy:stä. Turun kaupunki jatkaa edelleen molempien osakeyhtiöiden toisena omistajana. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.
Sunborn Eventsin siirtyminen Hartelan tilalle on kaupan kaikille osapuolille mieluisa ratkaisu.
– Hartelan tavoitteena on ollut rakentaa Turkuun ainutlaatuinen tapahtumatalo. Nyt on aika keskittyä rakennusyhtiön ydinliiketoimintaan ja jättää Logomon kehittäminen tapahtuma-alan ammattilaisille, sanoo Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja Hanna Kolehmainen.
Myös Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo kaupungin olevan erittäin tyytyväinen uuteen
omistajaan, joka on halukas kehittämään tapahtumatalon toimintaa yhdessä kaupungin kanssa.
– Logomo on Turulle erittäin tärkeä tapahtumatalo sekä myös kulttuurin koti jo syntyhetkistään
lähtien. Uuden omistajan myötä Logomon asema Turun merkittävänä tapahtuma- ja kulttuurikeskuksena vahvistuu entisestään, Arve sanoo.
Logomo
• Logomo aloitti toimintansa tapahtumatalona vuonna 2011, jolloin se toimi yhtenä Euroopan
kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumatiloista. Tapahtumakeskus remontoitiin VR:n entisen konepajan tiloihin.
• Nykyään Logomo on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä konsertti-, kokous- ja
konferenssitalo. Pinta-alaltaan rakennus on 25 000 neliötä.
• Logomo on palkittu Suomen parhaana tapahtumatalona vuosina 2016 ja 2018.
• Logomossa sijaitsee myös suuri toimitilojen kokonaisuus: Logomo Byråssa ja Konttorissa
työskentelee yli 400 ihmistä noin 90 yrityksessä.
• Kulttuuri- ja elämystarjonta vahvistuvat Logomon läheisyydessä entisestään, kun Turun kaupungin ratapihan alueelle visioima keskustakehityshanke etenee. Alueelle on suunnitteilla
muun muassa tapahtuma-areena, elämyskeskus, hotelli, liiketiloja, toimistoja ja asuinkerrostaloja.
• Logomo Oy:n omistavat Sunborn Events (61 %) ja Turun kaupunki (39 %).
• Logomon Tapahtumatilat Oy:n omistavat Turun kaupunki (51 %) ja Sunborn Events (49 %).
• Logomon Toimistot Oy:n omistaa Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt (100 %).

Lisätietoja
Logomo Oy, toimitusjohtaja Päivi Rytsä, puh. 050 596 0773, paivi.rytsa@logomo.fi
Sunborn Events Oy, toimitusjohtaja Riikka Arola, puh. 044-5566260, riikka.arola@sunborn.fi
Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii entisessä VR:n konepajassa rautatieaseman ja
ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Logomossa järjestetään konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja,
teatterinäytöksiä, messuja, näyttelyjä, elokuvaesityksiä sekä erilaisia yksityistilaisuuksia. Logomon toimitiloissa,
Byråssa ja Konttorissa, työskentelee päivittäin yli 400 ihmistä 90 yrityksessä. Logomossa on myös taiteilijatyöhuoneita. Vuonna 2019 Logomossa järjestettiin yhteensä yli 1300 tilaisuutta ja kävijämäärä oli 377 000.
Sunborn Events Oy (entinen Sunborn Catering Oy) on turkulainen ravintola-, tapahtuma- ja catering-alan yritys ja osa
perheomisteista Sunborn Groupia. Sunborn Events Oy vastaa ravintola-, tapahtuma- ja cateringpalveluista Logomossa Turussa ja Helsingin Kulttuuritalolla. Osana yritystä toimii myös Sunborn Live, joka tuottaa vuosittain satoja livetapahtumia sekä muun muassa turkulaista Kesärauha-festivaalia. Sunborn Events Oy työllistää lähes 100 henkilöä.
Erik Mansikka on nimetty 24.10. alkaen Sunborn Cateringin ja Logomo Kitchenin vastaavaksi keittiömestariksi.
Sunborn Cateringin pääkeittiö sijaitsee Logomossa, jossa yritys pyörittää catering -toiminnan lisäksi Logomo Kitchen
ravintolaa.

