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Kauppakeskusjäsenet  73

Ostoskeskusjäsenet   33

Kauppakeskuskonsultit/

managerit    21 

Kauppakeskusomistajat  3 

Yleistä toimialasta

Suomessa oli vuoden 2017 lopussa 99 kpl Kauppakeskus -määritelmän mu-
kaiset kriteerit täyttävää kauppakeskusta. Tulevina vuosina tullaan näkemään 
uusia rakenteilla olevien kauppakeskusten avauksia. Lähitulevaisuuden uusien 
kauppakeskusinvestointien painopiste on kaupunkikeskustoissa. Muualla pai-
nopiste on nykyisten kauppakeskusten uudistuksissa.

Kauppakeskusyhdistyksen missio ja visio

Missio: Kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kaup-
pa, palvelut, alan asiantuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat. 

Visio: Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta – yhdyskunnan sykki-
vä sydän!

Jäsenet  

Yhdistyksen jäsenkunta vuon-
na 2017 koostui kauppakes-
kusten omistajista ja sekä kiin-
teistökehityksen, vuokrauksen 
ja manageerauksen palveluita 
tuottavista yrityksistä. Kaup-
pakeskusyhdistyksen jäsen-
määrä vuoden lopussa oli yh-
teensä 130.

Vaikuttamistoiminta

Kauppakeskusten toimintaym-
päristö kehittyi vuoden aika-
na ja tuleviin muutoksiin vaikutettiin. Aukioloaikojen vapauttaminen kasvatti 
kauppakeskusten myynti-ja kävijämääriä. Suomen Kauppakeskusyhdistys ja 
RAKLI vaikuttivat yhdessä siihen, että suuryksikön kokorajaa nostettiin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. Myös kauppakeskusten ravintolamaailmojen toimin-
taan vaikuttama alkoholilainsäädännön uudistaminen oli käynnissä, ja siihen 
liittyviin aluerajoituksiin vaikutettiin.
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Yhdistyksen vaikuttamistoiminnassa keskeisessä roolissa 
vuonna 2017 ovat olleet edellisten lisäksi:

 ½ Edunvalvonta alan toimintaympäristön ja vapaan 
kilpailun edellytysten parantamiseksi

 ½ Aukiolokäytäntöjen ja lain muutoksen vaikutusten 
seuraaminen

 ½ Osallistuminen keskusteluun kaupan sijoittumisesta 
yhdyskuntarakenteessa ja kilpailun toimivuudesta

 ½ Energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus 

Vaikuttamistoimintaa on tehty yhteistyössä kaupan alan jär-
jestöjen ja RAKLIn kanssa. Keskeisenä vaikuttamiskeinona on 
ollut olemassa oleviin kauppakeskusliiketoiminnan käytän-
töihin perustuva viestintä sidosryhmille. 

Yhdistyksen viestintästrategian pohjana on tulevaisuus-
kuva, jossa kauppakeskukset ovat tulevaisuudessa moni-
puolisia ja elämyksellisiä kauppa- ja palvelukeskuksia.  Osana 
viestintästrategiaa kehitettiin myös toimialan markkinatun-
nuslukuihin perustuvaa viestintää. 

Yhdistys antoi lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle 
HE 251/2016 vp. maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityk-
sestä kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittamiseksi. 

RAKLI on omalla vaikuttamis- ja kehitystoiminnallaan 
edistänyt kauppakeskusten toimintaympäristön kehittymistä 
vaikuttamalla muun muassa alueidenkäytön kehittämisessä, 
kiinteistöverotuksessa, energiatehokkuusasioissa sekä korja-
usrakentamisen lainsäädännön uudistuksissa. Syksyllä 2017 
kiinteistöveron alarajoihin suunnitellut korotukset peruttiin. 
Valtiovarainministeriössä oli vireillä vuonna 2017 alkanut 
maaverohanke, joka toteutuessaan uudistaa kiinteistöjen ar-
vostamisen periaatteet 2020. 

Verkostot

Yhdistyksen verkostopalvelujen tavoitteena oli kauppa-
keskusten toimintaympäristön seuranta sekä uusien kehi-
tystrendien tunnistaminen. Lisäksi verkosto tuki osaltaan 
yhdistyksen vaikuttamispalveluiden toteuttamista.
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Kauppakeskusyhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä: 

 ½ Nordic Council of Shopping Centers (NCSC)

 ½ RAKLI ry

 ½ Elävät Kaupunkikeskustat ry

International Council of Shopping Centers (ICSC)

Jäseniä on informoitu ICSC:n seminaaritarjonnasta. 

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 ovat voineet 
osallistua RAKLIn aluetoimintaan vuodesta 2016 alkaen ja 
synergia RAKLIn kanssa oli vahvaa myös kehitys- ja vaikutta-
mistoiminnassa.

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 2017 Kauppakeskusyhdistyksen edustajana 
RAKLIn toimitilat-johtoryhmässä oli Lars Eklundh.

Elävät Kaupunkikeskustat ry

Yhdistys on jäsenenä Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä. Elävät 
Kaupunkikeskustat ry:llä (EKK) on laaja verkosto, joten aktii-
vinen yhteistyö on koettu tärkeäksi. Kauppakeskusyhdistyk-
sen edustajana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksessa 
varsinaisena jäsenenä toimi Johanna Aho.
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Tapahtumat

Vuoden 2017 keskeiset tapahtumat olivat:

 ½ Vuoden kauppakeskus-
teko 2017 –kilpailun 
 järjestäminen

 ½ Yhdistyksen vuosikokous 
6.4.2017

 ½ Kauppakeskusliiketoi-
minnan  vuosiseminaari 
12.10.2017

 ½ Kauppakeskusturvallisuu-
den aamukahvitilaisuus 
30.5.2017  Koskikeskuksessa

 ½ Kauppakeskus Ratinan työmaakierros 30.5.2017

 ½ Kauppakeskusliiketoiminnan muuttuva toimintaympäristö, Tilakysyntä 
ja -tarjonta pääkaupunkiseudulla 2020-2025:   Kaupan ja palveluiden 
think tank 17.3.2017

 ½ Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisen työryhmä  kokoontui 
 säännöllisesti

Vuoden Kauppakeskusteko 2017 -kilpailu

Suomen Kauppakeskusyhdistys järjesti Vuoden kauppa-
keskusteko 2017 -kilpailun. Hallituksen nimittämä 

kilpailutyöryhmä valmisteli kilpailun ja toimi esi-
raatina ennen finaalia. Toimialan ulkopuolinen 

tuomaristo kuuli finalisteja erillisessä tilai-
suudessa, jonka jälkeen tuomaristo valitsi 
voittajan. Vuoden Kauppakeskusteko 2017 
-kilpailun voitti Kauppakeskus Kampin pal-
velutarjontaa monipuolistanut Kortteli-han-
ke. Kampin kauppakeskuksen ylimmissä 

kerroksissa sijaitseva Kortteli toteutti erin-
omaisesti kehittäjien vision uudesta ravintola- 

ja palvelutarjonnan standardista,  arvioi Kauppa-
keskusteko 2017 -kilpailun raati. 
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Kampin kauppakeskuksen ylimmissä kerroksissa sijaitseva Kortteli toteutti erinomaisesti ke-
hittäjien vision uudesta ravintola- ja palvelutarjonnan standardista, arvioi Kauppakeskusteko 
2017 -kilpailun raati ja valitsi uuden konseptin vuoden 2017 kauppakeskusteoksi.

Opintomatka Wieniin

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen opintomatkaan Wieniin 7.-9.6. 2017 osal-
listui 12 henkilöä. Matkaan yhdistettiin ICSC Europen markkinointiseminaari 
”Back to Basics, Are You Giving your Customers what they Really Want.” 
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Vuosiseminaari 12.10.2017

Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa 2017 puhuttiin muut-
tuvasta asiakaskokemuksesta. Digitalisaatio keikauttaa vanhat toimintatavat, 
roolit ja lainalaisuudet päälaelleen  ja kauppakeskusten on pohdittava omaa suh-
dettaan asiakkaisiin aivan uudelta kantilta. Algoritmit rekisteröivät jo nykyään 
digitaalisen jalanjäljen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi asiakaspalvelussa.
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Kehitystoiminta

 ½ Kauppakeskusjohtamisen ja -sijoittamisen tunnuslukujen sekä 
 tietopalvelujen kehittäminen

 ½ Kaupan ja kuluttajakäyttäytymisen murros -työpajassa ja 
 valmisteluryhmässä tehty työ jatkui. 

Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen tunnuslukujen 
 kehittäminen sekä kauppakeskusbarometri

Yhdessä KTI Kiinteistötiedon kanssa toteutettiin kauppakeskusten tulevaa ke-
hitystä luotavaa kauppakeskusbarometri ja tapahtunutta kehitystä seuraava 
kauppakeskusindeksi. Molemmat näyttivät valoisilta, ja kauppakeskukset piti-
vät hyvin pintansa kireästä taloustilanteesta huolimatta. 

Tietopalvelut

Yhdistyksen tietopalveluita vuonna 2017: 

 ½ Kauppakeskukset 2017 -julkaisu

 ½ Kauppakeskusbarometri 

 ½ Sähköpostitiedotteet 

 ½ www-sivut

 ½ Kehityshankkeiden tulokset 

 ½ Jäsenetulehti Locus

Kauppakeskukset 2017 -julkaisu

Kauppakeskustoimialan vertailtavuuden ja 
läpinäkyvyyden kehittämistä jatkettiin Kaup-
pakeskukset-vuosijulkaisun sisältöä, katta-
vuutta ja näkyvyyttä lisäämällä. Kauppa-
keskukset 2017 julkaistiin maaliskuussa 
150-sivuisena painotuotteena. Esite tar-
josi riippumatonta markkinatietoa 
suomalaisesta kauppakeskusliike-
toiminnasta alasta kiinnostuneille 
suomeksi ja englanniksi. Julkaisusta 
otettiin 700 kappaleen painos, jota 
jaettiin jäsenille ja keskeisille sidosryh-
mille.
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Tiedottaminen

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille sähköpostitiedottein. Vuonna 
2017 yhdistyksen jäsenkirje ja nettisivut uudistettiin.  www.kauppakeskusyh-
distys.fi -sivusto sisältää muun muassa tiedot kauppakeskuksista, yhdistyksen 
tapahtumista, suosituksista ja kehityshankkeista sekä linkkejä kauppakeskusa-
lan keskeisiin verkostoihin. Kehitystyötä jatketaan, jotta sivusto palvelee yhdis-
tyksen jäseniä ja sidosryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla. 

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 6.4.2017. Kokouksessa 
hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä valittiin 
hallitus ja tilintarkastajat. 

Hallitus

Hallitus koostui 12 jäsenestä.

Hallituksen jäsenet
Petri Anttalainen, NCC Property Development Oy, pj. 
Sanna Yliniemi, Citycon Oyj, varapj.
Pirjo Aalto, YIT Rakennus Oy
Markku Hietala, Realprojekti Oy 
Kirsi Feirikki, Itis/Wereldhave Finland Oy  
Jyrki Merjamaa, Aberdeen Asset Management Oy
Mika Ohenoja, Kesko Oyj
Liisa Nikkanen, Kauppakeskus Willa / Capman Oyj 
Terhi Sell, Oy Prometheus Partners Ab  
Henrik Stadigh, Sponda Oyj   
Susanna Spak, Kauppakeskus Rewell Center  
Pasi Suutari, SOK
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Hallituksen varajäsenet
Lassila Tero, Nortecon Oy 
Laaksonen Mari, Citycon Oyj 
Nyberg Tuire, Ikea Centres Finland Oy 
Tiuraniemi Juha, Realprojekti Oy 
Lokka Hannu, Jatke Oy 
Palomäki Antti, Kesko Oyj 
Fågel Tiina, Sponda Oyj 
Orkovaara Mikael, CBRE Finland Oy 
Kivimäki Kati, Kauppakeskus Mylly 
Mare Mikko, Retail Flow Finland Oy 
Vuorio Kaisa, Propdea Oy 
Karjalainen Jyrki, HOK-Elanto

Hallituksen puheenjohtajana toimi Petri Anttalainen ja varapuheenjohtajana 
Sanna Yliniemi. 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.  Toi-
mistonhoitajana toimi Rea Tanskanen. Lisäksi yhdistyksen töissä avustivat kehi-
tysjohtaja Mikko Östring sekä muu RAKLIn henkilökunta.

Talous 

Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa  1 147,73 euron alijäämää. Yhdistyksen ta-
seen loppusumma on 56 009,56 euroa. 

Helsingissä 9.3.2018

HALLITUS
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Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Annankatu 24, 2. kerros

00100 Helsinki

www.kauppakeskusyhdistys.fi
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