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Yleistä toimialasta
Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 98 kpl Kauppakeskus-määritelmän mukaiset kri-
teerit täyttävää kauppakeskusta. Tulevina vuosina tullaan näkemään uusia, nyt raken-
teilla olevien kauppakeskusten avauksia. Lähitulevaisuuden kauppkeskusinvestointien 
painopiste on keskustoissa sekä nykyisten keskusten uudistuksissa ja laajennuksissa. 

Kauppakeskusyhdistyksen missio ja visio
MISSIO: Kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, 
palvelut, alan asiantuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat. 

VISIO: Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta  
– yhdyskunnan sykkivä  sydän!

Jäsenet  
Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuon-
na 2016. Kauppakeskusyhdistyksen jäsenmäärä 
vuoden lopussa oli yhteensä 128.

Vaikuttamistoiminta
Kauppakeskusten toimintaympäristö kehittyi 
vuoden aikana ja tuleviin muutoksiin vaikutettiin. Aukioloaikojen vapauttaminen 
kasvatti kauppakeskusten myynti- ja kävijämääriä. Suomen Kauppakeskusyhdistys ja 
RAKLI vaikuttivat yhdessä siihen, että suuryksikön kokorajaa nostettaisiin maankäyttö- 
ja rakennuslaissa. Myös kauppakeskusten ravintolamaailmojen toimintaan vaikuttava 
alkoholilainsäädännön uudistaminen oli käynnissä, ja siihen liittyviin aluerajoituksiin 
vaikutettiin.

Yhdistyksen vaikuttamistoiminnan keskeisessä roolissa vuonna 2016 ovat edellisten 
lisäksi olleet: 

• Edunvalvonta alan toimintaympäristön ja vapaan kilpailun edellytysten 
parantamiseksi

• Aukiolokäytäntöjen ja lainmuutoksen vaikutusten seuraaminen

• Osallistuminen keskusteluun kaupan sijoittumisesta 
 yhdyskuntarakenteessa ja kilpailun toimivuudesta

• Energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus 

• Kauppakeskusten turvallisuus
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Vaikuttamistoimintaa on tehty yhteistyössä kaupan alan jär-
jestöjen ja RAKLIn kanssa. Keskeisenä vaikuttamiskeinona on 
ollut olemassa oleviin kauppakeskusliiketoiminnan käytäntöi-
hin perustuva viestintä sidosryhmille. 

Yhdistyksen viestintästrategian pohjana on tulevaisuusku-
va, jossa kauppakeskukset ovat tulevaisuudessa monipuolisia 
ja elämyksellisiä kauppa- ja palvelukeskuksia.  Osana viestin-
tästrategiaa kehitettiin myös toimialan markkinatunnuslukui-
hin perustuvaa viestintää. 

Yhdistys antoi lausunnon ympäristöministeriölle maan-
käyttö- ja rakennuslain muutosesityksestä kaavoituksen ja 
rakentamisen lupien sujuvoittamiseksi. 

RAKLI on omalla vaikuttamis- ja kehitystoiminnallaan 
edistänyt kauppakeskusten toimintaympäristön kehittymistä 
vaikuttamalla muun muassa alueidenkäytön kehittämises-
sä, kiinteistöverotuksessa, energiatehokkuusasioissa sekä 
 korjausrakentamisen lainsäädännön uudistuksissa.

Verkostot
Yhdistyksen verkostopalvelujen tavoitteena oli kauppakes-
kusten toimintaympäristön seuranta sekä uusien kehitystren-
dien tunnistaminen. Lisäksi verkosto tuki osaltaan yhdistyk-
sen vaikuttamispalveluiden toteuttamista.

Kauppakeskusyhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 

• International Council of Shopping Centers (ICSC)

• Nordic Council of Shopping Centers (NCSC)

• RAKLI ry

• Elävät Kaupunkikeskustat ry
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International Council of Shopping 
 Centers (ICSC)

Jäseniä on informoitu ICSC:n järjestämistä tilaisuuksista ja 
koulutuksista. Lisäksi ICSC:n kautta on seurattu kauppakes-
kusliiketoiminnan kehittymistä ja uusia trendejä. Kauppa-
keskusyhdistyksen julkaisemaa markkinatietoa on toimitettu 
myös ICSC:n markkinatietojulkaisuihin. 

Nordic Council of Shopping Centers 
(NCSC)

Yhdistyksen toimintaa on toteutettu yhteistyössä NCSC:n 
kanssa sekä informoitu jäseniä NCSC:n järjestämistä tilai-
suuksista ja matkoista sekä osallistuttu niihin.

RAKLI ry

Yhdessä RAKLIn kanssa järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, 
joissa käsiteltiin esimerkiksi kauppakeskusten turvallisuus-
johtamista. Kauppakeskusyhdistyksen jäsenet voivat osallis-
tua RAKLIn aluetoimintaan vuonna 2016 alkaen ja synergia 
RAKLIn kanssa oli vahvaa myös kehitys- ja vaikuttamistoimin-
nassa.

Jäsenyys RAKLIssa on olennainen osa Kauppakeskusyh-
distyksen ja RAKLIn välistä asiamiessopimusta. 

Kauppakeskusyhdistyksen jäsenetuihin kuuluvat lisäksi 
RAKLIn vaikuttamis-, verkosto-, tiedotus- ja kehityspalvelut 
sekä tiedotteet, neuvontapalvelut ja jäsentilaisuudet. 

Vuoden 2016 lopussa Kauppakeskusyhdistyksen edusta-
jana RAKLIn Toimitilat-johtoryhmässä oli Lars Eklundh.

Elävät Kaupunkikeskustat ry

Yhdistys on jäsenenä Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä (EKK). 
Yhdistyksellä on laaja verkosto, minkä vuoksi aktiivinen yh-
teistyö on koettu tärkeäksi. Kauppakeskusyhdistyksen edus-
tajana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksessa varsinai-
sena jäsenenä toimi Johanna Aho.
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 Tapahtumat
 Vuoden 2016 keskeiset tapahtumat olivat:

• Vuoden kauppakeskus-
teko 2016 –kilpailun 
 järjestäminen

• Yhdistyksen vuosikokous 
6.4.2016

• Kauppakeskusliiketoi-
minnan vuosiseminaari 
20.10.2016

• Turvallisuusharjoitus 
kauppakeskus Myllyssä 
26.4.2016

• Aamukahvitilaisuus kaup-
pakeskus IsoKristiinassa 
21.9.2016

• Young Professionals 
 -tilaisuus RAKLIssa 
9.6.2016

• Young Professionals 
 -seminaari Triplassa 
16.6.2016

• Young Professionals  
 -tilaisuus Iso Omenassa 
13.12.2016.

• Kauppakeskusten turval-
lisuusjohtamisen aamu-
kahvitilaisuus RAKLIssa 
25.11.2016.

Vuoden kauppakeskusteko 2016 -kilpailu

Suomen Kauppakeskusyhdistys järjesti Vuoden kaup-
pakeskusteko 2016 –kilpailun. Hallituksen nimittä-
mä kilpailutyöryhmä valmisteli kilpailun ja toimi 
esiraatina ennen finaalia. Toimialan ulkopuolinen 
tuomaristo kuuli finalisteja erillisessä tilaisuu-
dessa, jonka jälkeen tuomaristo valitsi voittajan. 
Vuoden Kauppakeskusteko 2016 kilpailun voitti 
kauppakeskus IsoKristiinan palvelutarjontaa moni-
puolistanut laajennushanke.
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Vuoden kauppakeskusteko 2016 oli kaupungin ja yksityisten kiinteistönomistajien 
yhteistyönä toteutunut kauppakeskus IsoKristiinan palvelutarjontaa monipuolistanut 
laajennushanke, johon tutustuttiin KKY:n aamukahvitilaisuudessa. 

Opintomatka Nizzaan

Suomen Kauppakeskusyhdistys 
järjesti vuosittaisen opintomatkan, 
johon osallistui 15 kauppakesku-
sammattilaista.   Nizzassa tutus-
tuttiin ydinkeskustan kaupalliseen 
tarjontaan, jonka todettiin olevan 
toteutettu kivijalkaliikkein ja niiden 
runsaus olikin huomionarvoista. 

Kauppakeskusvierailut: Nice Etoile, 
Centre Cap 3000 ja Polygone.

 - 7 -                                                                                                          Toimintakertomus 2016                                                                                                       



Vuosiseminaari 20.10.2016

Suomen kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa 2016 puhuttiin muuttuvasta 
asiakaskokemuksesta. Digitalisaatio keikauttaa vanhat toimintatavat, roolit ja lainalai-
suudet päälaelleen, ja kauppakeskusten on pohdittava omaa suhdettaan asiakkaisiin 
aivan uudelta kantilta. Kauppakeskusten kilpailuvalteiksi kohoavat henkilökohtaiset 
kohtaamiset, elämykset ja tunneside asiakkaiden arkeen. 
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Kehitystoiminta

• Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen 
tunnuslukujen sekä tietopalvelujen kehittä-
minen

• Kaupan ja kuluttajakäyttäytymisen murros -työpaja 
ja valmistelukokous. Aiheen käsittelyä on tarkoitus jat-
kaa vuonna 2017 järjestämällä jäsenille seminaari ja tuotta-
malla murroskartta.

Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen tunnusluku-
jen kehittäminen sekä kauppakeskusbarometri

Yhdessä KTI Kiinteistötiedon kanssa toteutettiin kauppakeskusten tulevaa ke-
hitystä luotaava kauppakeskusbarometri ja tapahtunutta kehitystä seuraava 
 kauppakeskusindeksi. Molemmat näyttivät valoisilta,  ja kauppakeskukset pitivät hy-
vin pintansa kireästä taloustilanteesta huolimatta. 

Tietopalvelut
Yhdistyksen tietopalveluita vuonna 2016: 

• Kauppakeskukset 2016 –julkaisu

• Kauppakeskusbarometri 

• Sähköpostitiedotteet 

• Tietopankkina toimivat www-sivut

• Kehityshankkeiden tulokset 

• LOCUS-lehti 

Kauppakeskukset 2016 -julkaisu

Kauppakeskustoimialan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä jatkettiin 
Kauppakeskukset-vuosijulkaisun sisältöä, kattavuutta ja näkyvyyttä lisäämällä. Se 
julkaistiin maaliskuussa 150-sivuisena painotuotteena. Julkaisu tarjosi riippumatonta 
markkinatietoa suomalaisesta kauppakeskusliiketoiminnasta alasta kiinnostuneille 
sekä suomeksi että englanniksi. Julkaisusta otettiin 700 kappaleen painos, jota jaettiin 
jäsenille ja keskeisille sidosryhmille.
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Tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta sekä valikoidusti myös 
keskeisten kansallisten ja kansainvälisten yhteistyö-

verkostojen toiminnasta tiedotettiin jäsenille sähkö-
postitiedottein. 
www.kauppakeskusyhdistys.fi-sivusto tietopankkina 

sisältää muun muassa tiedot kauppakeskuksista, yhdistyk-
sen tapahtumista, suosituksista ja kehityshankkeista sekä linkkejä 

kauppakeskusalan keskeisiin verkostoihin. Tietopalvelujen materiaali 
julkaistiin pääsääntöisesti jäsenille rajatuilla jäsensivuilla.

Yhdistykseltä oli myös saatavissa kehityshankkeiden tuloksia, kuten ohjeistoa kau-
pallisten keskusten määritelmistä, vuokrasopimusohjeita ja malleja kauppakeskusten 
turvallisuusjohtamiseen.

Jäsenetulehdet

Locus-lehti toimitettiin RAKLIn jäsenetuna kaikille yhdistyksen jäsenille neljä kertaa 
vuodessa. Myös RAKLIn uutis- ja jäsentiedotteet kuuluivat yhdistyksen jäsenetuihin.

Hallinto ja henkilöstö
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 6.4.2016. Kokouksessa hyväksyt-
tiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016 sekä valittiin hallitus ja tilintar-
kastajat. 

Hallitus

Hallitus koostui 12 jäsenestä.

Hallituksen jäsenet
Lars Eklundh, Sponda Oyj (puheenjohtaja)
Petri Anttalainen, NCC Property Development Oy (varapuheenjohtaja)
Kirsi Feirikki, Itis / Wereldhave Finland Oy  
Markku Hietala, Realprojekti Oy 
Jyrki Merjamaa, Aberdeen Asset Manager Finland Oy
Mika Ohenoja, Kesko Oyj
Liisa Nikkanen, Kauppakeskus Skanssi / Capman Oyj 
Janne Rytkönen, kiinteistöjohtaja, SOK
Terhi Sell, Oy Prometheus Partners Ab  
Henrik Stadigh, Sponda Oyj   
Susanna Spak, Kauppakeskus Rewell Center  
Sanna Yliniemi, Citycon Oyj  
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Hallituksen varajäsenet
Juha Tiuraniemi, Realprojekti Oy
Hannu Lokka, Jatke Oy
Tero Lassila, Nortecon Oy
Tuire Nyberg, Ikano Retail Centres Finland Oy
Mikko Mare, Retail Flow Finland Oy
Mikael Orkovaara, CBRE Finland
Antti Palomäki, Kesko Oyj
Esa Mattila, Kamppi / Cornerstone Real Estate Advisers
Pirjo Aalto, YIT Rakennus Oy
Olli Gestranius, Koy Ideapark Ab
Kaisa Vuorio, Propdea Oy
Jyrki Karjalainen, HOK-Elanto

Hallituksen puheenjohtajana toimi Lars Eklundh ja varapuheenjohtajana Petri 
 Anttalainen. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 7 kertaa.

Tilintarkastus 

Tilintarkastajina toimivat KHT Tomi Rimpinen ja varatilintarkastajana KHT yhteisö BDO 
Oy. 

Toiminnanjohtaja ja toimisto

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi RAKLIn lakimies OTK Johanna Aho.  Toimis-
tonhoitajana toimi Maritta Lindqvist ja Rea Tanskanen (15.8.2016 alkaen). Lisäksi 
yhdistyksen töissä avustivat kehitysjohtaja Mikko Östring ja viestintäjohtaja Johanna 
Kaalikoski sekä muu RAKLIn henkilökunta.

Talous 

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 18 205,02 euron ylijäämää. Yhdistyksen taseen 
loppusumma on 59 980,64 euroa. 

Helsingissä 14.2.2017

HALLITUS
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Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
Annankatu 24, 2. kerros

00100 Helsinki
www.kauppakeskusyhdistys.fi
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