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Kannelmäen Kauppakeskus Kaari harjakorkeuteen
Syksyllä 2013 valmistuvan Kauppakeskus Kaaren kolmannen rakennusvaiheen
harjannostajaisia vietettiin torstaina 18.4.2013. Valmistuttuaan se tulee olemaan Suomen
yhdeksänneksi suurin kauppakeskus.
Kauppakeskus Kaari sijaitsee Helsingin Kannelmäessä, vilkkaiden Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän
varrella yhdellä maamme parhaimmista kauppapaikoista. Alle viiden kilometrin säteellä
asuu noin 205 000 asukasta.
– Olemme nyt saaneet harjakorkeuteen HOK-Elannon historian mittavimman kiinteistöhankeen.
Yhteistyö pääurakoitsija Skanskan kanssa on toiminut hienosti ja hanke työllistää tällä hetkellä noin 250
rakentajaa, toteaa HOK-Elannon toimitusjohtaja Matti Niemi.
Vaikka koko kauppakeskuksen sisustustyöt ovat meneillään pääsevät asiakkaat jo tutustumaan
kauppakeskuksen itäpäädyn liikeiloihin, jossa palvelevat muutamat pienliikkeet ja uudistettu Alko.
Avaran ja valoisan Kauppakeskus Kaaren liikeala tulee olemaan 46 000 m2 ja bruttoala 101 000 m2. Sen
sisään mahtuisi kahdeksan täysimittaista jalkapallokenttää.
– Kauppakeskuksen nimi viittaa Kaarelan, Kannelmäen alkuperäiseen keskukseen. Kaarimaiset muodot
korostuvat myös kauppakeskuksen visuaalisessa ilmeessä, joka on suunniteltu hyvässä yhteistyössä
TBWA Integerin kanssa, kertoo kauppakeskusjohtaja Kaj Grahn.
– Ilmeessä ja väreissä näkyvät myös kaaren muodot, tuoreus ja raikkaus, jotka kuvastavat
palvelukokonaisuuttamme.
Alueen liikennejärjestelyitä ja pyöräilykulttuuria on jo kehitetty yhdessä Kannelmäen asukkaiden
kanssa. Tarjolla on 1 500 autolle pysäköintitilat, joista löytyy paikkoja myös sähköautoille. Asiakkaiden
käytössä on jo tässä vaiheessa katon pysäköintitaso, johon mahtuu 500 autoa. Polkupyörille on varatut
600 paikkaa valmistuvat syksyllä. Keskuksen vuosittaiseksi asiakasmääräksi arvioidaan noin 6,5
miljoonaa kävijää, joille tarjoamme mahtavat puitteet ja monipuoliset palvelut päivittäisten asioiden
hoitoon
Kaaren suunnittelussa tärkeä painopiste on ollut helpon ostoskokemuksen tarjoaminen. Sisällä
kauppakeskuksessa liikkeet on sijoitettu alueittain. Tavaratalot, päivittäistavarat ja ravintolat ovat
helposti saavutettavissa ensimmäisessä kerroksessa. Toisesta kerroksesta löytyy kansainvälisten ketjujen
ja muiden erikoisliikkeiden monipuolinen tarjonta muodista kahviloihin. Kolmanteen kerrokseen
sijoittuvat muun muassa terveys- ja hyvinvointipalvelut. Kaaressa palvelevat syksyllä mm. Prisma,
Sokos, Ravintolamaailma, Alko, H&M, Clas Ohlson, Suomalainen Kirjakauppa, Pentik, Tiger, BRLelut, Vero Moda, Jack & Jones, Name It, Vila, Diacor ja Puls och Träning -kuntosali.
Lisätietoja:
HOK-Elanto
Kauppakeskusjohtaja Kaj Grahn, p. 010 76 60192, kaj.grahn(at)sok.fi
Kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen, p. 010 76 60195, jyrki.karjalainen(at)sok.fi
Toimitusjohtaja Matti Niemi, p. 010 76 60 100, matti.niemi(at)sok.fi
Kauppakeskus Kaaren nettisivut osoitteessa kauppakeskuskaari.fi.
HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa, jonka omistavat sen yli puoli miljoonaa asiakasomistajaa.
Vuosittainen liikevaihto on noin 1,8 mrd. euroa ja yritys työllistää yli 6000 henkilöä.
HOK-Elanto palvelee pääkaupunkiseudulla noin 300 toimipaikassa ja on päivittäistavarakaupan markkinajohtaja.
Lisäksi HOK-Elanto on Pohjoismaiden suurimpia ravintola-alan toimijoita. www.hok-elanto.fi
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