
Kauppakeskus Niitystä löydät piristystä kevään arkeen 
ja juhliin sekä edulliset tarjoukset. Käännä sivua ja 

tutustu upeisiin etuihin, joita olemme sinulle löytäneet. 

Niityssä kevättä rinnassa 
ja tarjoukset kunnossa!



Kauppakeskus Niitty sijaitsee Niittykummun metroaseman 
yhteydessä, hyvien yhteyksien varrella. Pääset meille helposti 

julkisilla, omalla autolla, pyörällä tai jalan.

Sisäänkäynti: Merituulentie, Haukilahdenkatu tai Niitynlaita
Autolla: Niittypuistonkuja

2H ILMAINEN PYSÄKÖINTI

Niittyyn on helppo tulla  
– läheltä ja kauempaakin

www.kauppakeskusniitty.fi

Niityssä kevättä rinnassa ja tarjoukset kunnossa! 
Tästä lehdestä löydät myös haastatteluita ja 

keväisiä vinkkejä. Mukavia lukuhetkiä!

Tervetuloa 
Kauppakeskus Niittyyn!
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NIITYN 
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EI PARKKI-
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PARTURI-KAMPAAMO BOB & BANGS on 
tyylikäs, moderni ja aina ajassa. Suosion salai-
suus on, että laadukkaat ja monipuoliset hius- 
ja meikkauspalvelut syntyvät ammattitaidolla ja 
tarkalla trendien seurannalla.

Hiusmuotoilija, liikkeen perustaja ja omistaja 
Heini Mustonen syttyy herkästi uusista ideoista 
ja ehdottaa niitä mielellään asiakkaillekin.

”Seuraamme tarkalla silmällä alamme 
trendejä. Innostumme uusista tekniikoista, ja 
otamme niistä parhaat käyttöömme. Myös 
laadukkaat uutuustuotteet pääsevät heti va-
likoimiimme. Olemme saaneet kiitosta asiak-
kailta siitä, että meiltä löytyy aina jotain uutta. 
Emme aina toista samaa vanhaa kaavaa, vaan 
kokeilemme erilaisia asioita rohkeasti. Koulut-
taudumme jatkuvasti, meillä on katse koko ajan 
eteenpäin. Ideoimme mielellämme uutta ilmettä 
yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan on hel-
pompi kertoa toiveistaan, jos hän kuulee uusista 
ideoista”, Mustonen kertoo.

Monipuolista osaamista

Klassisten parturi-kampaamo palveluiden lisäk-
si liikkeessä tehdään monipuolisesti muitakin 
hiustöitä, kuten erikoisvärjäyksiä, kuorinta- ja 
tehohoitoja sekä hiustenpidennyksiä ja -tuu-
hennuksia. Kampaus -ja meikkauspalvelut löy-
tyvät isoihin ja pienempiin juhliin. Tuotteissa ja 
palveluissa korostuu paras mahdollinen laatu ja 
eksklusiivisuus.

”Palvelussa keskitymme kiireettömään 
yksilölliseen palveluun asiakasta kuunnellen. 
Liikkeemme erikoisuutena ovat mm. hierovat 
pesupaikat pilvitaivaan alla, jollaista ei löydy 
muualta. Hiustenpesu ja rentouttava päänhie-
ronta kuuluvat aina palvelupaketteihimme. Meil-
lä on monipuolista osaamista. Tavoitteenamme 
on tyytyväinen asiakas, joka pärjää hiustensa 
kanssa myös kotona niitä itse laittaessaan. Tie-
dämme myös miten juhlitaan: meillä on kolme 
ammattitaitoista meikkaajaa – juhlakampauksia 

Uudet ideat, tuotteet ja 
tekniikat otetaan heti 
käyttöön asiakkaiden iloksi

Heini Mustonen, Rosa Roos, Mailis Ojanen ja Suvi Salonen odottavat 
taas pääsevänsä täysillä tekemään upeita hiuksia kiiltelemään kilpaa 
kevät auringon kanssa sekä meikkauksia, jotka nostavat juhlafiiliksen 

kattoon. Kuvasta puuttuvat Suvi Annala ja Anika Piippo.



Myyjä Jonna Uimonen toivottaa kaikki 
asiakkaat tervetulleeksi pistäytymään 

kahville tai teelle ja maistelemaan 
samalla leipomon herkkuja.

unohtamatta.
Tuotteissa panostamme laadukkaisiin hius-

tuotteisiin, jotka olemme myös itse todenneet 
toimiviksi. Mieluummin eksklusiivista kuin mas-
satuotantoa. Oikeilla tuotevalinnoilla hiukset 
pysyvät hyväkuntoisina myös käyntien välissä. 
Opastamme aina hiuksillesi sopivien tuotteiden 
valinnassa ja niiden käytössä”, Mustonen kertoo 
liikkeen laajasta osaamisesta.

Suosittelu toimii

Laadukas työn jälki ja mukava henkilökunta 
ovat tuoneet liikkeelle vankan ja pysyvän suo-
sion, joten tuolit eivät tyhjinä seiso.

”Olen huomannut, että tyytyväisten asiak-
kaiden suositukset kulkevat vilkkaasti suusta 
suuhun ja Espoon puskaradio toimii. Olem-
me panostaneet myös somekanaviin ja net-
tisivuihin. Laadukkaat kuvat työmme jäljestä 
inspiroivat myös asiakkaitamme. Tärkeintä on 
tehdä työnsä aina hyvin. Niin syntyy lojaaleja 
ja pitkäikäisiä asiakassuhteita. Olemme panos-
taneet myös liikkeen visuaaliseen ilmeeseen ja 
asiakasviihtyvyyteen. Lisäksi meillä on loistava 
sijainti Niityn pääkäytävällä. Monet asiakkaat 
kokevat, että paikallista yrittäjää kannattaa tu-
kea, jotta palvelut pysyvät alueella”, Mustonen 
iloitsee.

Juhlien paluu

Kaksi vuotta kestänyt pandemia on padonnut 
ihmisten juhlien järjestämistarpeita. Nyt on il-
massa uudenlaista iloa, innostusta ja juhlafiilis-
tä, mikä näkyy myös liikkeessä.

”Kohta päästään pipoista eroon ja helppoa 
piristystä arkiseenkin kampaukseen tuovat eri-
laiset hiuspannat ja pinnit. Myös maailmalla hi-
tiksi noussut Pony-o ponihäntälenkki tuo ryhtiä 
ja näyttävyyttä perusponnariin. Pitkän tauon 
jälkeen moni haluaa panostaa kevään juhlien 
juhlameikkiin ja -kampaukseen. Kaikki kaipaa-
vat välillä jotain uutta ja muutosta, hiukset ovat 
siihen helppo tapa. Oli kyseessä sitten pieni tai 
isompi muutos, me autamme toteuttamaan sen. 
Kasvot voi kehystää kauniisti esimerkiksi kul-
mien kuntoon laitolla. Meillä onkin nyt tarjouk-
sessa kulmien värjäys ja muotoilu veloituksetta 
palvelun yhteydessä”, Mustonen vinkkaa.

Marian 
leipomo-
myymälä 
tekee arjesta 
juhlaa
MARIAN KONDITORIA on tunnettu laa-
dukkaista erikoiskahveista, näyttävistä täy-
tekakuista ja suussa sulavista leivonnaisista. 
Nämä herkut pelastavat monen arjen sekä 
juhlan.

Jarno Ekman tekee Marian Konditorian 
myymälöihin työvuorot sekä tuuraa myyjiä 
aina tarvittaessa. Hän oli mukana jo heti 
alusta saakka eli Niityn avajaisista alkaen.

”Kauppakeskus Niitystä löytää muka- 
vasti ja helposti kaiken arjen tarpeisiin. Tän-
ne pääsee kätevästi metrolla ja meillä on 
hyvät parkkimahdollisuudet autoilijoille. Nii-
tyssä on kiva asioida. Marian Konditoria on 
Niityssä mukavalla paikalla. Olemme aivan 



metroon sisäänmenon vieressä, joten tämä on 
hyvä paikka napata vaikka eväät ja juomat mat-
kalle, töihin, kotiin tai kouluun mukaan”, Ekman 
kertoo leipomomyymälän sijainnista.

Näyttävät täytekakut ja  
suussa sulavat leivonnaiset

Käsityöllä leivotut tuotteet valmistuvat leipo-
mossa perinteitä kunnioittaen suomalaisella 
ammattitaidolla. Marian on leiponut Helsingissä 
jo yli 90 vuoden ajan. Leivonnassa käytetään 
suomalaisia viljoja: ruista, ohraa, kauraa ja veh-
nää. Leipomomyymälästä saa siis päivittäin ai-
toa lähileipää.

”Meiltä voit tilata herkut kodin tai yrityksen 
kaikkiin juhliin. Valikoimassa ovat niin makeat 
kuin suolaisetkin tarjottavat. Meiltä saat täyte-
kakut, hääkakut, erikoiskakut, herkulliset voilei-
päkakut, kakkukoristeet, leivokset, leivät, kah-
vileivät, pikkuleivät, kahvikakut, pitkot, juhlavat 
pullakranssit, lihapiirakat ja sämpylät”, Ekman 
luettelee.

Monipuolinen valikoima  
maistuu asiakkaille

Marian Konditoria on kotoisan oloinen paikka. 

Kahvit ja herkut voi nauttia sisällä, pienellä te-
rassilla tai ottaa mukaan. Takeaway-tuotteet 
saa mukaansa hieman edullisemmin kuin pai-
kan päällä nautittuna. Monipuolinen valikoima 
houkuttelee kaikenikäisiä asiakkaita.

”Meiltä haetaan aamulla evässämpylöitä, 
pikkusuolaista ja erityisesti erikoiskahveja. Lou-
nasaikaan jälkiruokakahvit maistuvat monelle. 
Iltapäivällä arjesta tekee juhlaa laadukas kahvi 
ja pieni makea. Meillä on aivan kaikenlaisia asi-
akkaita: työssäkäyviä, eläkeläisiä, opiskelijoita ja 
lapsiperheitä”, Ekman iloitsee.

Kakkuja kaikkiin juhliin

Marian Konditoriassa panostetaan paljon kausi-
tuoteisiin, joten kevään juhlasesonkia odotetaan 
innokkaasti.

”Tuntuu, että kevään juhlat tulevat aina yl-
lätyksenä! Onneksi apua on saatavilla, ja meiltä 
tilataan paljon kakkuja. Valmistujaiset, lakkiai-
set tai nimiäiset – meiltä saa kakun juhlaan kuin 
juhlaan. Myös omien toiveiden mukaan räätä-
löidyt kakut ovat suosittuja. Esimerkiksi lasten 
synttäreille on tilattu näyttäviä erikoiskakkuja 
aina yksisarvisista Ryhmä Hau -teemaan. Va-
lokuvakakkuun saa vaikka vanhemmankin päi-
vänsankarin oman kuvan”, Ekman vinkkaa.



HAPPY HOUR
Cheeseburger & Heineken 0,25 l
tai Heineken 0 % 0,33 l
Yhteensä 15 €
 
Tarjous on voimassa tiistaista 
lauantaihin klo 15-18 20.3.2022 saakka.

Marian Konditorian
erikoiskahvi & pulla 4,90 €

Osta 3, maksa 2!
Tarjous koskee 15 ja 30 cm Subeja®. 
Tarjoamme edullisimman tuotteen.

Voimassa to-su 17.–20.3.

Oatly iKaffe kaurajuoma 1l  5 € / 3 kpl
(1,67 € / ltr)

R U O K A N I I T T Y



Valkaisuarviointi 0 €
Suuhygienisti kartoittaa hampaidesi kun-
non valkaisua varten, arvioi hampaiden 
lähtövärin ja sopivan valkaisumenetelmän.

Voimassa toistaiseksi.

Kirkasta katseesi kevääseen!

Tällä kupongilla muun 
hiuspalvelun yhteydessä 
kulmien värjäys veloituksetta.

Tarjoukset ovat voimassa to-su 17.–20.3.2022 ellei toisin mainita.

Tule tekemään kaikki 
kevään ostokset nopeasti, 

helposti ja läheltä.

Hiustenpesun ja leikkauksen yhteydessä Nioxin  
päänahkahoito +5 €.
NIOXIN Dermabrasion Scalp Renew Treatment on  
kuin kasvohoito hiuspohjalle. Sopii miehille ja naisille.
Varatessa huomioi lisätä lisäpalvelu +15min.

Tarjous voimassa maaliskuun ajan.



Tervetuloa Niittyyn  
ostoksille, syömään  

ja viihtymään!
Tule tekemään kaikki kevään ostokset nopeasti,  

helposti ja läheltä. Tarjoukset ovat voimassa  
to-su 17.–20.3.2022 ellei toisin mainita.

Avoinna Ma‒Su 4.30‒00.30 
Katso liikekohtaiset aukioloajat: kauppakeskusniitty.fi  

Merituulentie 36, 02200 Espoo

NIITYN 

HYVIÄ PUOLIA? 

EI PARKKI-

HUOLIA!  

2H ILMAINEN 

PYSÄKÖINTI 

RAVINTOLA FUTO 

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT 

NIITTYKUMPU

2. KERROS

KÄYNTI HAUKILAHDENKADULTA

1. KERROS

ALKO  DELIROOM UKKOHAUKI

HELMI KUKKA- JA LAHJATAVARAPUTIIKKI

KOTIPIZZA  K-SUPERMARKET 

MARIAN KONDITORIA  

PARTURI-KAMPAAMO BOB&BANGS

PIIUPOP PARTURI-KAMPAAMO JA KOSMETOLOGI

S-MARKET  SUBWAY
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