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Kauppakeskus AINOAn kasvu jatkuu vahvana ostovoimaisen asiakaskunnan
siivittämänä
AINOA on kasvattanut tänä vuonna myyntiään huimat yli 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi
kauppakeskus nosti huhti–kesäkuussa kävijämääräänsä toimialaa huomattavasti voimakkaammin.
Espoon Tapiolassa sijaitsevan kauppakeskus AINOAn myynti- ja kävijämäärät ovat kehittyneet vuoden
toisella kvartaalilla erinomaisesti verrattuna Suomen kauppakeskusten yleiseen kehitykseen. AINOAn
vertailukelpoinen kokonaismyynti kasvoi huhti–kesäkuussa miltei 6 prosenttia vuoden 2017 vastaavaan
jaksoon verrattuna. Keskimäärin Suomen kauppakeskusten vertailukelpoinen myynti nousi 1,6 prosenttia.
AINOAn myynnin kasvu on jatkumoa kauppakeskuksen hyvin alkaneelle alkuvuodelle: tänä vuonna AINOAn
myynti on kehittynyt jopa huimat yli 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun keskimääräinen
myynninkehitys toimialalla on 2 prosenttia.
AINOA kasvatti toisella kvartaalilla myös kävijämääräänsä jopa 17,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Nousu on merkittävä, sillä keskimäärin kauppakeskusten kävijämäärät laskivat Suomessa 1,6 prosenttia
samalla ajanjaksolla. Ensimmäisen puolen vuoden aikana AINOAn kävijämäärät ovat nousseet jo 35
prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.
AINOAn asiakaskunta on ostovoimaista ja kauppakeskuksen palvelut ovat monipuolisia, mikä näkyy
myynnissä per kävijä.
– On mahtavaa nähdä, että kauppakeskuksen kävijät ja myynti kehittyvät näin suurin harppauksin.
AINOAssa asioi huomattava määrä täysin uusia sekä Tapiolaan remonttivuosien jälkeen palaavia asiakkaita.
Odotukset tulevaisuudelle ovat korkealla, kun uusi bussiterminaali valmistuu ja kauppakeskuksen viimeinen
laajennusosa avataan ensi vuonna, AINOAn kauppakeskuspäällikkö Juha Mäkelä sanoo.
Kolmas laajennusosa täyttyy nopeasti
Puutarhakaupunginosana tunnettu Tapiola on palautumassa Espoon vetovoimaiseksi kaupunkikeskukseksi,
jonka sydän on kauppakeskus AINOA. Kauppakeskuksen kolmas ja viimeinen vaihe valmistuu ensi vuoden
lokakuussa ja koko alueen mittavat rakennustyöt etenevät suunnitelmien mukaisesti.
AINOA houkuttelee myös vuokralaisia. Nykyisestä kauppakeskuksesta on vuokrattu 99 prosenttia eli lähes
kaikki AINOAn vuokrattava liiketila on käytössä. Kolmannen vaiheen myötä AINOA laajenee täyteen
loistoonsa, kun vuokrattava pinta-ala kasvaa 50 000 m2:iin ja liikemäärä 120:een. Kokonaisuudesta on
vuokrattu jo 75 prosenttia.
Laajennuosa tuo AINOAan 70 täysin uutta liikettä ja suuren ravintolamaailman. Uusien liikkeiden joukossa
ovat muun muassa uusi puutarhamyymälä Plantagen, Suomalainen Kirjakauppa, lastenvaateliike Polarn O.
Pyret, kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion, designketju Flying Tiger Copenhagen sekä
teleoperaattorit DNA, Elisa ja Telia. Laajennusosan uudet ravintola- ja muotitoimijat julkistetaan tänä
syksynä.
– AINOAn kolmanteen vaiheeseen on tulossa uusia, kiinnostavia liikkeitä ja palveluita, jotka lisäävät AINOAn
vetovoimaa entuudestaan. Joukossa on myös sellaisia yllättäviä toimijoita, jotka tuovat Tapiolaan aivan
uusia tuulia ja nostavat alueen kaupallisen tarjonnan arvoiseensa asemaan, AINOAn kaupallinen johtaja
Kirsi Borg kertoo.
Hyvän tahdin uskotaan jatkuvan. Ensi vuoden alussa AINOAN M-tasolla avautuu uusi ja vilkas
bussiterminaali. Yhdessä AINOAn kolmannen laajennusvaiheen kanssa sen odotetaan nostavan
kauppakeskuksen kävijämäärän 12 miljoonaan vuodessa.
*Lähde Suomen Kauppakeskusyhdistys: Myynti- ja kävijämäärä.
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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 alkuvuodesta 2019 valmistuva bussiliikenneterminaali. www.ainoatapiola.fi

