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Kauppakeskus AINOAn kierrätystapahtumaan odotetaan tuhansia osallistujia
Kauppakeskus AINOA järjestää suuren kierrätystapahtuman Tapiolassa 27.–30.9. Kierrätä ja säästä tapahtumaan osallistuu kauppakeskustoimijoiden lisäksi Neste, Fortum, Suomen Punainen Risti ja Lassila &
Tikanoja.
Espoossa sijaitseva AINOA järjestää ensimmäistä kertaa uudenlaisen kierrätystapahtuman. Kierrätä ja
säästä -tapahtuma valtaa kauppakeskuksen tilat ja ympäristön syyskuun viimeisenä viikonloppuna.
Tapahtuman aikana voi kierrättää tarpeetonta tavaraa kolmella eri tavalla: myymällä, lahjoittamalla tai
luovuttamalla raaka-aineeksi. AINOAssa odotetaan tapahtuman houkuttelevan runsaasti osallistujia
pääkaupunkiseudulta.
– AINOA pyrkii parhaan palvelun kauppakeskukseksi. Palvelemme asiakkaitamme paremmin esimerkiksi
tekemällä kierrättämisen mahdollisimman helpoksi. Olemme keskeisellä sijainnilla, ja tänne on helppo tulla
julkisella liikenteellä ja yksityisautolla. Miksi emme siis järjestäisi tällaista tempausta asiakkaillemme?
Tarpeettoman tavaran kierrättäminen muille tarvitseville tai raaka-aineeksi on vastuullinen teko, joka sopii
niin AINOAn kuin asiakkaidemmekin arvoihin, AINOAn markkinointipäällikkö Sanna Tuominen kertoo.
Liikkeet ja yhteistyökumppanit monipuolisesti mukana
Kierrätä ja säästä -tapahtuman aikana AINOAssa voi tutustua arjen ekotekoihin ja oppia kestävästä
kuluttamisesta. Yhteistyökumppanit HSY, Fortum ja Neste ovat paikalla kertomassa ympäristövalinnoista.
Lassila & Tikanoja tuo paikalle maailman moderneimman jäteauton ja tietoturvapalveluauton kodin
luottamuksellisten dokumenttien tuhoamiseksi. SPR Kontti ottaa paikan päällä vastaan kaikkea
myyntikuntoista ja Hope ry toivoo lasten talvivaatteita ja urheiluvälineitä.
Liikkeet toteuttavat omia vastuullisuustekoja sekä kannustavat kuluttajia kierrättämään tarjoamalla etuja ja
alennuksia. Esimerkiksi Musti & Mirri ottaa vastaan vanhoja kaulapantoja, jotka lahjoitetaan Reccu
Rescuelle ja Silmäasema välittää vanhat silmälasit Syn för Sagen i Afrika -järjestölle. Verkkokauppa Emmy
ottaa vastaan vaatteita ja asusteita myytäväksi ilman normaalia kuljetusmaksua. Stadiumista saa
alennuskupongin, jos on lahjoittanut Hope ry:lle esimerkiksi luistimet. Näiden lisäksi monet muut liikkeet
kannustavat tuomaan vanhaa tavaraa kierrätettäväksi myöntämällä alennuksia asiakkaille.
Edelläkävijyyttä vastuullisessa kuluttamisessa
AINOA kehittää palveluitaan kohti kestävämpää kulutusta. Kierrätä ja säästä -tapahtuma on tempaus, jolla
halutaan muistuttaa kuluttajia hyvistä arjen valinnoista. Kauppakeskus mittaa jatkuvasti eri jätelajien määrää
ja pyrkii lisäämään kierrätysastetta sekä vähentämään syntyvän sekajätteen määrää vuosittain.
Kauppakeskukselle on myönnetty LEED-sertifikaatti, joka on kiinteistöjen ja kestävän rakentamisen
sertifiointiohjelma.
Lue lisää Kierrätä ja säästä -tapahtumasta:
http://www.ainoatapiola.fi/events/-/events/394/Kierrata-Saasta-27-30-9
https://www.facebook.com/ainoatapiola/
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AINOA on 2013 avattu kauppakeskus vehreän Tapiolan sydämessä. Kauppakeskuksessa asioi vuonna 2017 5 miljoonaa asiakasta, ja
kävijämäärät jatkavat kasvuaan. Maaliskuussa 2017 kauppakeskuksen vuokrattava pinta-ala kasvoi 30 000 m2:iin, jolloin muun muassa
Tapiolan Stockmann siirtyi AINOAan. Lopullinen, 50 000 m2 ja yli 120 erikoisliikettä kattava AINOA on valmis lokakuussa 2019. AINOAn
ympärille rakentuu Suomen suurin kävelykeskusta kauppoineen ja palveluineen, ja kauppakeskuksen katolle valmistuu
asuinhuoneistoja. AINOA on liikenteen ylivoimainen solmukohta, jossa yhdistyvät 2 000 paikan pysäköintihalli, Tapiolan metroasema
sekä kauppakeskuksen M-tasolle 2019 alussa valmistuva joukkoliikenneterminaali. www.ainoatapiola.fi

