PRESSRELEASE 16.10.2013

Välkommen– Shoppingcentret Kaari öppnas den 17 oktober
Ett mångårigt byggnadsprojeklt har nu slutförts. Shoppingcentret Kaari är färdigt och öppnar
sina dörrar torsdagen den 17 oktober klockan 10.
Kaari är HOK-Elantos största byggnadsprojekt såväl ekonomiskt som mätt i kvadratmetrar.
Kaari är det nionde största shoppingcentret i Finland och femte störst i huvudstadsregionen.
Åtta fullstora fotbollsplaner skulle få plats i Kaari.
– Vi har inte behövt någon öronmärkt finansiering för projektet. Alla våra affärsbranscher, vår
fastighetsavdelning och shoppingcentrets ledning har gjort ett utmärkt jobb, vilket samtidigt
innebär att riskerna är under kontroll, försäkrar HOK-Elantos VD Matti Niemi.
Trots att Kaari är en helt ny och glänsande helhet har affärsplatsen och HOK-Elanto en lång
gemensam historia.
– Kaari öppnas på samma plats där Elanto i tiderna grundade Eka-market i Gamlas. Läget är
säkert ett av de bästa och mest kända i hela landet, konstaterar Niemi.
Förutom en upplevelsefylld restaurangby och en enorm Prisma stormarknad bjuder Kaari på
cirka 80 specialaffärer, till exempel ett nytt Sokosvaruhus och en stor Clas Olsson affär.
Välkända modeaffärer är bland annat H&M, Esprit och Lindex. Kaari erbjuder också ett
omfattande utbud av dagliga tjänster allt från läkarcentral till lekplats och från apotek
tillbiltvätt.
Ett interaktivt och ansvarsfullt shoppingcenter
Kaari har planerats av arkitektbyrån Innovarch. Nyckelorden i planeringen är fräschör, ljus och
rymd. Kaari står för båge och de bågformade ytorna går igen i både konstruktioner och
inredningselement. Som blickfång lyser imponerande digitalytor som skapar stämning.
– Kaari är ett interaktivt shoppingcenter. Vi håller aktiv kontakt med våra kunder via det
sociala nätverket. Det är lätt att närma sig oss och vi strävar till att vara både lyhörda och
familjära. Många digitala ytor fungerar både som vägledare och kanaler för reklam. Vi erbjuder
många element som inte tidigare har setts i Finland som inspirerats av exempel utomlands.
Nyaste nytt är bland annat 3D guidekartor. I shoppingcentret har kunderna också fri tillgång
till WLAN nätet, berättar Kaj Grahn, direktör för shoppingcentret.
Kaari fyller kriterierna för ansvarsfull samhällsplanering, som utgår från att kommersiella
tjänster skall utgöra en del av stadsstrukturen. Trafiklösningarna har planerats i samråd med
de lokala invånarna och Helsingfors stad.
Shoppingcentret sysselsätter sammanlagt cirka 300 proffs inom handeln och
restaurangbranschen. Under byggtiden främjade Kaari sysselsättningen inom
byggnadsbranschen med över tusen årsverken.

SHOPPINGCENTER KAARI
Kanteletarvägen 1, 00420 Helsingfors
kauppakeskuskaari.fi
kauppakeskus.kaari@sok.fi
facebook.com/kauppakeskuskaari
twitter.com/kaari_kkeskus

Kaari är ett av Finlands största shoppingcenter. Det ligger i
Gamlas i Helsingfors, invid livligt trafikerade Ring I och
Tavastehusleden. Kaaris många butiker och fina
restaurangområde erbjuder en avslappnad och tidsbesparande
shoppingupplevelse på en yta av cirka 46 000 m2.
DET ÄR LÄTT ATT TRIVAS I KAARI!

Utmaningarna rörande klimatförändringen har beaktat omfattande i Kari vilket bekräftas av
LEED®-certifikatet som utfärdats av en oberoende part.
– Utgångspunkten har varit att skapa angenäma förhållanden för kunden med så liten värmeoch elkonsumtion som möjligt. Avfall förs inte till avstjälpningsplatsen från Kaari utan styrs till
återanvändning, återvinning eller energiproduktion. Renhållningen sköts med miljömärkta
produkter och onödig användning av vatten begränsas även i sanitetsutrymmen, konstaterar
Grahn.
.
Kaari i ett nötskal
•
Öppnas 17.10.
•
Inom en radie av fem kilometer bor 205 000 invånare och Gamlas är en av
knutpunkterna för arbetsplatstrafiken i huvudstadsregionen
•
Till Kaari väntas årligen ca. 6,5 miljoner besökare
•
Affärsytan är 46 500 kvadratmeter och totalytan 101 000 kvadratmeter
•
Parkeringsplatser för 1700 bilar och 600 cyklar, sju laddningsställen för elbilar
Mer information:
HOK-Elanto
Shoppingcentrets direktör Kaj Grahn, tfn 010 76 67201, kaj.grahn(at)sok.fi
Fastighetsdirektör Jyrki Karjalainen, tfn 010 76 60195, jyrki.karjalainen(at)sok.fi
Verkställande direktör Matti Niemi, tfn 010 76 60 100, matti.niemi(at)sok.fi
Shoppingcentret Kaari finns också på webben:
www.kauppakeskuskaari.fi
www.facebook.com/kauppakeskuskaari
www.twitter.com/Kaari_FI
www.youtube.com/kauppakeskuskaari
www.instagram.com/kauppakeskuskaari

Affärsutbudet i alfabetisk ordning: Aktia, Aleksi 13, Alko, Anton & Nina/My Doris, Apoteket
Isokannel, Arnolds Bakery & Coffeeshop, Bella Pelo, Bijou Brigitte, Bik Bok, The Body Shop,
BR-Lelut, Carlings, Carwash, Clas Ohlson, Cubus, Detailed Beauty Nails, Diacor, DNA Kauppa,
Dressmann, Ecco Shop, Ekasalongit, Elisa shopit, Esprit, Faunatar, Glitter, H&M, Hanko Sushi,
Hemtex, Iloinen keittiö, Instrumentarium, Jack & Jones, Kaivokukka, Kannelmäen seurakunta,
Kiinteistömaailma, Kultajousi, Kylä-ravintolat (Resturangbyn: Café Velo, La Famiglia, Chilitos,
Wok Up, Hesburger, William K, Spaghetteria, Coffee House och Ben&Jerry’s glassbil),
Lahjatalo.fi, Leonidas chokladcafé, Life, Lindex, Lyhtytalo, Lähitapiola, Martin’s, Megasuutari,
Mobila Electonics, Name it, Ninja, Nordea, Pelaamo, Peltomäki Golf, Pentik, Posti, Prisma, Puls
& Träning / PT Kaari, Punnitse ja säästä, R-kioski, Seppälä, Silmäasema, Sokos, SOL
Pesulapalvelut, Specsavers, Suomalainen Kirjakauppa, Tiger, Timanttiset Kulta-Aika, TopSport, Ur&Penn, Vero Moda, VM-Carpet

2

