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PUUVILLA KASVAA VAHVASTI – MENESTYKSEKÄS VUOSI 2018
Kauppakeskuksen myynnin kasvu lähes 6 %
Kauppakeskus Puuvillan myynti- ja asiakasmäärä kasvoivat jälleen viime vuonna. Kokonaismyynti lisääntyi
vuoden 2018 aikana lähes 5 miljoonaa euroa. Kasvua oli 5,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kokonaismyynti oli noin 86 miljoonaa euroa. Kävijämäärät kasvoivat noin 4 prosenttia. Puuvillassa asioi reilusti
yli 5 miljoonaa asiakasta vuonna 2018. Kauppakeskus laajensi palveluvalikoimaansa kuluneena vuotena usean
uuden toimijan voimin. Puuvillan kauppakeskuksen liiketiloista on tällä hetkellä vuokrattuna 99 prosenttia ja
koko kaupunkikorttelin vuokrausaste Puuvilla Business Park mukaan luettuna on 96 prosenttia.

Runsaasti uusia toimijoita – 6 uutta liikettä
Puuvillan tarjonta monipuolistui merkittävästi vuoden 2018 aikana. Kauppakeskuksen kahvila- ja
ravintolavalikoima laajeni entisestään, kun aasialaisia herkkuja tarjoava Kuma avasi ovensa huhtikuussa
kauppakeskuksen toisessa kerroksessa. Lisäksi pohjoismaiden suurin kahvilaketju Espresso House laajensi
Poriin ja avasi lokakuun lopussa kauppakeskuksen 4-vuotis syntymäpäivien yhteydessä uuden kahvilan
Puuvillaan. Toukokuussa Satakunnan suurin lelukauppa Muksumassi avasi lähes 1000 m2 kokoisen
lelumaailman. Kauneus- ja hyvinvointipalveluiden tarjonta kasvoi, kun kynsistudio Dali’s Nail Salon aloitti
toimintansa syyskuussa. Puuvilla sai myös kauan odotetut suutarin palvelut kauppakeskukseen, kun Suutari
Vuolukka avasi oman toimipisteensä kellarikerroksen aulassa. ”Kuuntelemme asiakkaiden toiveita herkällä
korvalla ja pyrimme monipuolistamaan palveluitamme jatkuvasti. Puuvilla on olemassa nimenomaan
asiakkaitamme varten. Olemme todella iloisia, että saimme myös kauan odotetun lemmikkieläinliikkeen
täydentämään valikoimaamme, kun Faunatar aukesi viime syksyllä”, kauppakeskusjohtaja Tea Siivola ynnää
uusia avauksia tyytyväisenä.

Kaupunkikorttelin käyttöaste korkea ja lisää uutta tulossa
Kauppakeskuksen liiketilat ovat tällä hetkellä lähes kaikki vuokrattuna. Kauppakeskuksen vuokrausaste on 99
prosenttia ja koko kaupunkikorttelin vuokrausaste on tällä hetkellä 96 prosenttia. ”Tavoitteenamme on
kehittää palveluitamme ja monipuolistaa tarjontaamme entisestään. Käymme jatkuvasti neuvotteluja uusien
ketjujen ja toimijoiden kanssa”, Siivola kertoo.
Puuvillan K-citymarket uudistuu ja laajentaa tilojaan yli 500 neliömetrillä. Laajennuksen avajaisia vietetään
maaliskuun alkupuolella. Kaikkiaan kaupan valikoiman ennakoidaan kasvavan noin 1000-1500
päivittäistavaralla. Urheilukaupan markkinajohtaja Intersport avaa liikkeen Puuvillaan. 1400 m2 kokoinen
myymälä tulee sijaitsemaan keskeisellä paikalla kauppakeskuksen 2. kerroksessa Avajaisia vietetään vuoden
2019 lopussa.

Kauppakeskus Puuvilla on pian 5-vuotias
Kauppakeskus juhlii viidettä toimintavuottaan kuluvana vuotena. ”Tämä on meille tärkeä virstanpylväs”, Porin
Puuvilla Oy:n toimitusjohtaja Juha Veistonen sanoo. ”Puuvillatehdas on saanut alkunsa unelmista ja
ripauksesta hulluutta ja se on osa historiaamme. Kauppakeskus jatkaa menestyksellään tätä unelmaa. On upea
nähdä, miten olemme onnistuneet herättämään kokonaisen kaupunkikorttelin eloon. Haluamme jatkaa tätä
kehitystä myös tulevina vuosina”, Veistonen jatkaa. Kauppakeskuksen 5-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan
lokakuun lopussa 2019. Puuvillan jo vakiintunut tapahtumakonsepti ”Taas tapahtuu!” tuo Puuvilla Areenan
lavalle ison joukon artisteja asiakkaiden riemuksi. ”On upeaa, että voimme tarjota asiakkaillemme joka päivä
jotain uutta. Tavoitteenamme on odotukset ylittävä kauppakeskuskokemus ihan joka kerta”, Siivola tiivistää.
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Puuvilla on kaupunkikortteli, jossa historiallinen kulttuurimiljöö yhdistyy ainutlaatuisella tavalla moderniin
kauppakeskukseen. Puuvilla muodostaa Satakunnan vetovoimaisimman kaupan, palvelujen, tapahtumien ja
tulevaisuudessa myös asumisen keskittymän. Puuvillan Kauppakeskuksessa on yli 70 liikettä, 17 kahvilaa ja ravintolaa, ja
2000 maksutonta pysäköintipaikkaa. Porin Puuvilla Oy:n omistavat tasavertaisin osuuksin Renor ja Ilmarinen.

