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Saari tuo laadukkaat palvelut laajasalolaisille ja 
kaupunginkirjaston kauppakeskukseen    
 
Kauppakeskus Saaren avajaisia vietetään tänään. Uusi kauppakeskus 
päivittää laajasalolaisten paikallispalvelut uudelle tasolle lähes 30 
liikkeen ja palveluntarjoajan voimin. Kauppakeskus sijaitsee 
näkyvällä paikalla vilkkaan Laajasalontien varrella.   
 
Kauppakeskus Saaresta tulee yhteisöllinen, kaikkien laajasalolaisten yhteinen 
kohtaamispaikka. Saaressa avaa myös kaupunginkirjasto palveluineen – 
ensimmäistä kertaa kauppakeskuksessa Helsingissä. 
 
–  Pidän tärkeänä, että kaupungin palvelut ovat helposti tavoitettavissa. On 
hienoa, että kirjasto ja nuorisotila sijoittuvat Kauppakeskus Saareen, josta tulee 
nopeasti kasvavan Laajasalon keskus. Asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta on 
hyvä, että erilaiset palvelut löytyvät saman katon alta. Uskon, että tämä näkyy 
myös kävijämäärissä, toteaa Saaren avajaisissa nauhaa leikkaamassa ollut 
kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar.   
 
Laajasalon väkimäärä kasvaa lähivuosina merkittävästi. Kaupungin ennusteiden 
mukaan asukasluku kasvaisi 10 vuoden aikana noin 10 000 asukkaalla noin 
30 000 asukkaaseen. NCC:kin rakentaa Helsingin kaupungille 180 asuntoa 
alueelle. 
 
–  Kauppakeskus Saari on kehitetty turvaamaan kasvavan ja kehittyvän 
Laajasalon paikallispalvelut sekä täydentämään tarjonta vastaamaan 
laadukkaan arjen tarpeita. Suunnittelussa on panostettu helppouteen niin 
saavutettavuudessa kuin ostokokemuksen luomisessa, kertoo maajohtaja Petri 
Bergström NCC:ltä.    
 
- Kauppakeskus Saaresta on pyritty tekemään viihtyisä paikka laajasalolaisten 
arkipäivän asioinnille. Kauppakeskuksen nimi valikoitui asiakkaille suunnatun 
nimikilpailun tuloksena, mutta toivomme tietenkin, että asiakkaamme kokevat 
Saaren laajemminkin omakseen, toteaa Niamin maajohtaja Antti Muilu. 
 
Kauppakeskus Saaressa avaavat: Alko, Apteekki, Autokoulu Kulmis, Autopesu 
Sisu Pesu, Fafa’s, Fitness24Seven, Helsingin kaupungin kirjasto, Helsingin 
kaupungin nuorisopalvelut - Laajasalon nuorisotalo,  Info-kirjakauppa, 
Instrumentarium, Itäkeskuksen suutari- ja avainpalvelu, Kotipizza, K-
Supermarket, Laajasalon kauneus- ja jalkahoitola, Laajasalon kukkapalvelu, 
Marian konditoria, Marjamyyntipiste, OttoPlus-automaatti, Parturi-kampaamo 
Hair Today, Parturi-kampaamo Laajasalong, Posti Smartpost-automaatti, 
Ravintola Blancco, Ravintola Pallogrilli, Sirin - Super Foods & Drinks, S-market, 
SOL Pesulapalvelut, Sport & Tapas Bar 3-0, Subway. 
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Kauppakeskus Saari on toteutettu kestävän kehityksen periaatteita noudattaen 
BREEAM-ympäristöjärjestelmän mukaisesti Very Good -tasoon. NCC pyrkii 
minimoimaan ympäristövaikutukset ja lisäämään arvoa sekä asiakkaille että 
yhteiskunnalle ympäristösertifioiduilla rakennuksilla, houkuttelevilla 
työpaikoilla ja osallistavilla kaupunkiympäristöillä. 
 
www.kauppakeskussaari.fi  
 
 

Lisätietoja: 
Petri Bergström, maajohtaja, NCC Property Development Oy,  
p. 050 331 4602, petri.bergstrom@ncc.fi 
Antti Muilu, maajohtaja, Niam Oy, p.  040 749 8283, antti.muilu@niam.fi 
 
 

NCC: Visiomme on uudistaa toimialaamme ja tarjota ylivertaisia kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. 
NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. 
Sen liikevaihto vuonna 2017 oli lähes 5,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 17.800. NCC:n osakkeet on 
noteerattu Tukholman NASDAQ OMX -pörssissä. 
 
 
Niam: Niam on yksi Pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoittajista. Vuodesta 1998 alkaen olemme tehneet 
yli 6,5 miljardin euron edestä kiinteistösijoituksia ja tällä hetkellä hoidossamme olevien rahastojen 
kiinteistösijoitusten arvo on yli 3 miljardia euroa. Niamissa työskentelee noin 60 henkeä ja yhtiön pääkonttori 
on Tukholmassa. 
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