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Aava ja Pikkujätti Tapiolan kauppakeskus AINOAan
Lääkärikeskus Aava Oy ja Pikkujätti lasten ja nuorten lääkäriasema Oy avaavat yhdessä täyden
palvelun lääkäriaseman kauppakeskus AINOAssa. Toiminnot pääsevät muuttamaan uusiin
tiloihin vuodenvaihteessa 2020–21.
Pikkujätti ja Aava muuttavat AINOAan muutaman sadan metrin päästä niiden nykyisistä tiloista.
Uusien tilojen suunnittelu on jo käynnissä, ja ne tulevat sijaitsemaan AINOAn 2. ja 3. kerroksessa.
Tavoitteena on suunnitella toimitiloista sellaiset, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin sekä
pieniä että isompia asiakkaita. Lääkäriaseman vastaanotto tulee olemaan yhteinen, mutta muuten
lapsille ja aikuisille on omat tilansa niin, että kaikki potilaat voidaan huomioida juuri heille sopivalla
tavalla.
”Aavan ja Pikkujätin tavoite on jatkossa tulla entistä vahvemmin yhdessä esiin. Tavoitteena on
kehittää toiminnot sellaisiksi, että koko perhe voi pysyä konsernin palvelujen parissa. Aavan
asiakkaat voivat tulla siten helpommin Pikkujättiin, ja nuoret voivat aikuistuessaan siirtyä Aavan
asiakkaiksi”, Pikkujätin toimitusjohtaja Jukka Puustinen kuvailee.
Uusissa tiloissa koko perheen asiakaskokemusta kehitetään ja parannetaan uusien erikoisalojen ja
palveluiden myötä. Yhteisessä toimitilassa tulee olemaan noin 50 vastaanottohuonetta
erikoislääkäri-, työterveyshuolto- ja lastenlääkäritoimintoihin sekä toimenpideyksikkö, laboratorio,
röntgen ja ultraääni.
”On hienoa lähteä yhteistyössä Pikkujätin kanssa suunnittelemaan parasta mahdollista
asiakaskokemusta sekä palvelun että tilojen osalta. Olemme onnekkaita, kun löysimme
kehittyvässä Tapiolassa parhaat mahdolliset tilat, joissa pääsemme rakentamaan tulevaisuutta”,
Lääkärikeskus Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio kertoo.
Lokakuussa avatun AINOAn laajennusosan myötä AINOAn asiakastyytyväisyys ja kävijämäärät ovat
kasvaneet kauppakeskuksessa jatkuvasti. AINOA oli viime vuonna Taloustutkimus Oy:n
tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun viihtyisin, siistein ja turvallisin kauppakeskus. AINOAssa
vieraili menneenä vuonna seitsemän miljoonaa kävijää.
”Olemme todella innoissamme saadessamme Aavan ja Pikkujätin täydentämään AINOAn
palveluita. Uudet, yhteiset lääkäripalvelut huomioivat vahvasti myös lapset, joten voimme palvella
asiakkaita entistä monipuolisemmin”, AINOAn kaupallinen johtaja Marja-Liisa Neuvonen iloitsee.
Suomalainen Lääkärikeskus Aava on edistänyt terveyttä ja hyvinvointia jo yli 50 vuotta.
Perheyrityksessä toimii yli 1000 ammattilaista, 16 toimipisteessä, 11 paikkakunnalla. Pikkujätti
lasten ja nuorten lääkäriasema Oy on lastenlääkäriasema, joka on perustettu vuonna 1987.
Pikkujätillä on seitsemän lastenlääkäriasemaa Uudellamaalla, joissa työskentelee yli 250
terveydenhoidon ammattilaista. Pikkujätti kuuluu Aava Terveyspalvelut Oy / Aho Group Oy:n
konserniin.
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AINOA on 2013 avattu kauppakeskus vehreän Tapiolan sydämessä. Kauppakeskuksessa asioi
vuonna 2019 yli 7 miljoonaa asiakasta, ja kävijämäärät jatkavat kasvuaan. Lopullinen, 50 000 m2
ja yli 120 erikoisliikettä kattava AINOA valmistui 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 bussiterminaali. www.ainoatapiola.fi

