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Yleistä toimialasta
Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 101 kpl Kauppakeskus-määritelmän kriteerit täyttävää kauppakeskusta. Tulevina vuosina tullaan edelleen näkemään
uusien rakenteilla olevien kauppakeskusten avauksia erityisesti kaupunkien
keskustoissa. Muualla Suomessa painopiste on nykyisten kauppakeskusten uudistushankkeissa.

Kauppakeskusyhdistyksen missio ja visio
Missio: Kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan asi-antuntijat ja kauppakeskusjohto kohtaavat.
Visio: Menestyvä ja kehittyvä kauppakeskusliiketoiminta – yhdyskunnan sykkivä sydän!

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenkunta vuonna 2018 koostui
kauppakeskusten omistajista ja sekä kiinteistökehityksen, vuokrauksen ja manageerauksen palveluita tuottavista yrityksistä. Kauppakeskusyhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä
125.

Kauppakeskusjäsenet
75
Ostoskeskusjäsenet		
28
Kauppakeskuskonsultit/
managerit			19
Kauppakeskusomistajat
3

Vaikuttaminen
Kauppakeskusten toimintaympäristön muutoksiin ovat viime aikoina lukeutuneet verkkokaupan kasvun lisäksi myös muun muassa aukioloaikojen vapauttaminen, mikä on kasvattanut kauppakeskusten myynti- ja kävijämääriä jonkin
verran. Myös alkoholilainsäädännön uudistuksen vaikutuksia seurattiin. Vuonna
2018 voimaan tuli alkoholilain kokonaisuudistus, joka vapautti vähittäismyyntiin enintään 5,5 prosentin vahvuiset alkoholijuomat ja purki valmistustaparajoitteen. Samalla korotettiin alkoholiveroja, jotta verotulot kasvaisivat. Näyttäisi
siltä, että vaikutukset verotulojen kasvuun ovat olleet toivotun kaltaisia ja toisaalta alkoholin kulutus ei ole kasvanut.
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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus käynnistettiin alkuvuodesta 2018. Suomen Kauppakeskusyhdistys ja RAKLI vaikuttavat yhdessä kaavoituksen sujuvoittamiseen ja kaupan sijainnin ohjauksen kehittymiseen maankäyttö- ja rakennuslain uudistuessa.
Yhdistyksen vaikuttamisen keskeisessä roolissa vuonna 2018 ovat olleet
edellisten lisäksi edunvalvonta alan toimintaympäristön ja vapaan kilpailun
edellytysten parantamiseksi sekä energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus.
Vaikuttamista on tehty yhteistyössä kaupan alan järjestöjen ja RAKLIn kanssa. Keskeisenä vaikuttamiskeinona on ollut olemassa oleviin kauppakeskusliiketoiminnan käytäntöihin perustuva viestintä sidosryhmille.
Yhdistyksen viestintästrategian pohjana on tulevaisuuskuva, jossa kauppakeskukset ovat monipuolisia ja elämyksellisiä kauppa- ja palvelukeskuksia, joihin myös asuminen integroituu.
RAKLI on omalla vaikuttamis- ja kehitystoiminnallaan edistänyt kauppakeskusten toimintaympäristön kehittymistä vaikuttamalla muun muassa alueidenkäytön kehittämiseen, kiinteistöverotukseen, energiatehokkuusasioihin
sekä rakentamisen lainsäädäntöön. Syksyllä 2018 kiinteistöverotuksessa sovellettaviin arvostusperiaatteisiin suunnitellut muutokset peruttiin ja siirrettiin
käsiteltäviksi samaan aikaan uusien kiinteistöveroprosenttien kanssa vuonna
2019. Valtiovarainministeriössä on edelleen vireillä vuonna 2017 alkanut maaverohanke, joka toteutuessaan uudistaa kiinteistöjen arvostamisen periaatteet
vuoteen 2022 mennessä.

Verkostot
Yhdistyksen verkostopalvelujen tavoitteena oli kauppakeskusten toimintaympäristön seuranta sekä uusien kehitystrendien tunnistaminen. Lisäksi verkosto
tuki osaltaan yhdistyksen vaikuttamispalveluiden toteuttamista.
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Kauppakeskusyhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
½½

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC)

½½

RAKLI ry

½½

Elävät Kaupunkikeskustat ry

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC)
Yhdistyksen toimintaa on toteutettu yhteistyössä NCSC:n kanssa sekä informoitu jäseniä NCSC:n järjestämistä tilaisuuksista ja matkoista sekä osallistuttu
niihin.

RAKLI ry
Yhdessä RAKLIn kanssa järjestettiin aamukahvitilaisuuksia, joissa käsiteltiin esimerkiksi kauppakeskusten turvallisuusjohtamista sekä toimialojen murroksia.
Kauppakeskusyhdistyksen jäsenet voivat osallistua RAKLIn aluetoimintaan
Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Suomessa.
Synergia RAKLIn kanssa on vahvaa myös muussa kehitys- ja vaikuttamistoiminnassa.
Jäsenyys RAKLIssa on olennainen osa Kauppakeskusyhdistyksen ja RAKLIn
välistä asiamiessopimusta.

Elävät Kaupunkikeskustat ry
Yhdistys on jäsenenä Elävät Kaupunkikeskustat ry:ssä (EKK). Aktiivinen yhteistyö yhdistyksen kanssa on koettu tärkeäksi EKK:n laajan verkoston vuoksi.
Vuonna 2018 osallistuttiin Lappeenrannan konferenssiin kauppakeskuksia käsitte-evällä puheenvuorolla. Kauppakeskusyhdistyksen edustajana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksessa toimi varsinaisena jäsenenä Johanna Aho.
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Tapahtumat
Vuoden 2018 keskeiset tapahtumat olivat:
½½

Vuoden kauppakeskusteko 2018
–kilpailun järjestäminen

½½

Yhdistyksen vuosikokous
12.4.2018

½½

Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 12.10.2018

½½

Turvallinen kaupan toimintaympäristö yhdessä RAKLIn kanssa
9.2.2018

½½

Toimialojen murrokset -seminaarisarja yhdessä RAKLIn kanssa

Toimialojen murrokset
-seminaarisarja:
•
•

•
•

Muotikaupan tulevaisuus
23.3.2018
Viihde ja elämykset:
Kauppakeskukset, kaupunkikulttuuri ja osallistava elämyksellisyys sekä
muun muassa kirkon rooli
kauppakeskuksen arjessa
1.6.2018
Kahvilat ja ravintolat
31.8.2018
Terveys ja hyvinvointi:
Apteekkien sääntelyn ja
lääkejakelun uudistaminen
30.11.2018

½½ Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisen työryhmä kokoontui toimintavuoden
aikana kolme kertaa ja lisäksi järjestettiin yhteistyötapaaminen poliisijohdon kanssa.
½½ Kauppakeskuskiinteistöjen ylläpidon
työryhmä kokoontui vuoden aikana kolme
kertaa
½½ Kauppakeskusliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmaa kehitettiin yhdessä
KIINKOn kanssa.

Vuoden Kauppakeskusteko 2018
-kilpailu

Kauppakeskus Pikkulaiva palkittiin Vuoden
Kauppakeskusteko 2018 -kilpailun voittajana Suomen ensimmäisenä pop-up kauppakeskuksena. Idean toteutti Citycon, joka
päätti rakennuttaa omistamansa kauppakeskus Lippulaivan tilalle uuden keskuksen. Lähialueen palvelut ja vuokralaisten
liiketoiminnan jatkuvuus haluttiin kuitenkin turvata rakennushankkeen aikana
ja näin sai alkunsa Suomessa ennennäkemätön pop-up kauppakeskus. Vuoden 2018 kauppakeskusteon valinnut tuomaristo kiitteli erityisesti hankkeen
toteuttajien rohkeaa näkemystä ja innovatiivisuutta.
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”Väliaikaisen kauppakeskuksen rakentaminen on hieno kaupallinen innovaatio, jossa on oivallisella tavalla turvattu niin palveluiden jatkuvuus kuin edellytykset kaupalliselle menestykselle” totesi tuomariston puheenjohtaja Pekka
Matvejeff.
Eastonin yhteisöllinen Sitä Itää -asiakkuusohjelma palkittiin kunniamaininnalla Vuoden Kauppakeskusteko 2018 -kilpailussa.

Opintomatka Pietariin
Yhdistys järjesti opintomatkan Pietariin yhdessä KIINKOn kanssa 24.-26.10.
Matkalle osallistui 15 henkilöä ja tutustumiskohteina olivat Okhta Mall, Piterland, Galleria ja Vanity Opera -kauppakeskukset.
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Vuosiseminaari 10.10.2018
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarissa 2018 puhuttiin turvallisesta arjesta. Aihetta oli valmisteltu yhdessä sisäministeriön kanssa. Aihetta sivusi myös Safe Shopping Centersin edustaja sekä viestintäkouluttaja, joka kertoi
minkälaisiin tilanteisiin kauppakeskukset voivat somessa joutua. Keynote-puheenvuoron piti James Cook aiheenaan ”Rethinking and redeveloping Shopping
Centers”. Kesko Oyj esitteli visiota tulevaisuuden kaupasta. Lisäksi Kauppakeskusyhdistys tilasi Kehitysvammaliitolta videoesityksen kauppakeskuksista ja oli
näin mukana tukemassa Kehitysvammaliiton hackathonia.

Kehitystoiminta
½½

Kauppakeskusjohtamisen ja -sijoittamisen tunnuslukujen sekä tietopalvelujen kehittäminen

½½

Kaupan ja kuluttajakäyttäytymisen murros -työpajassa ja valmisteluryhmässä tehty työ jatkui ”Toimialojen murrokset” -teemaseminaareina
yhdessä RAKLIn kanssa.
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Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen tunnuslukujen
kehittäminen sekä kauppakeskusbarometri
Yhdessä KTI Kiinteistötiedon kanssa toteutettiin kauppakeskusten tulevaa kehitystä luotaava kauppakeskusbarometri. Tapahtunutta kehitystä seuraavaa
kauppakeskusindeksiä kehitettiin muuttamalla toimialaluokitusta. Keskeisimpiä
muutoksia ovat entistä selkeämpi erottelu tuotteiden
ja palvelujen välillä sekä
tiettyjen aiemmin kokonaan
puuttuneiden toimialojen
lisääminen
luokitteluun.
Uuden toimialaluokituksen
avulla pystytään tuottamaan entistä hyödyllisempää ja ajanmukaisempaa
tietoa ja tunnuslukuja kauppakeskusten johtamiseen
sekä koko kauppakeskusmarkkinan kehitykseen.
Kauppakeskukset pitivät hyvin pintansa kireästä taloustilanteesta huolimatta.

Tietopalvelut
Yhdistyksen tietopalveluita vuonna 2018:
½½

Retail Facts Finland 2018

½½

Kauppakeskukset 2018 –julkaisu

½½

Kauppakeskusbarometri

½½

Sähköpostitiedotteet

½½

www-sivut

½½

Kehityshankkeiden tulokset

½½

Jäsenetulehti Locus

Kauppakeskukset 2018 -julkaisu
Kauppakeskustoimialan vertailtavuuden
ja läpinäkyvyyden kehittämistä jatkettiin
julkaisemalla Kauppakeskukset –vuosijulkaisu huhtikuussa 2018. Esite tarjosi riippumatonta markkinatietoa suomalaisesta
kauppakeskusliiketoiminnasta alasta kiinnostuneille suomeksi ja englanniksi.
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Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille sähköpostitiedottein. Vuonna
2018 yhdistyksen internetsivujen ja jäsenkirjeen kehittämistä jatkettiin. www.
kauppakeskusyhdistys.fi –sivusto sisältää muun muassa tiedot kauppakeskuksista, yhdistyksen tapahtumista, suosituksista ja kehityshankkeista sekä linkit
kauppakeskusalan keskeisiin verkostoihin. Kehitystyötä jatkettiin, jotta sivusto
palvelisi yhdistyksen 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 12.4.2018. Kokouksessa
hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 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, Colliers International Finland Oy
Kati Kivimäki, Kauppakeskus Mylly
Jyrki Merjamaa
Mika Ohenoja, Kesko Oyj
Liisa Nikkanen, Kauppakeskus Willa / Capman Oyj
Terhi Sell, Oy Prometheus Partners Ab
Henrik Stadigh
Susanna Spak, Kauppakeskus Rewell Center
Pasi Suutari, SOK
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Hallituksen varajäsenet
Tero Lassila, Nortecon Oy
Mari Laaksonen, Citycon Oyj
Tuire Nyberg
Juha Tiuraniemi, Colliers International Finland Oy
Kaisa Vuorio, Propdea Oy
Mikael Orkovaara, CBRE Finland Oy (31.5.2018 saakka)
Timo Heikkilä, Kesko Oyj
Tytti Juhokas, Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Mikko Mare, Retail Flow FInland Oy
Tiina Fågel, CBRE Finland Oy
Minna Karppinen, Ingka Centres Finland
Jyrki Karjalainen, 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 ja
toimistonhoitajana Rea Tanskanen. Lisäksi yhdistyksen töissä avustivat kehitysjohtaja Mikko Östring sekä muu RAKLIn henkilökunta.

Talous
Yhdistyksen tuloslaskelma osoittaa 4 245,67 euron ylijäämää. Yhdistyksen taseen loppusumma on 58 989,53 euroa.

Helsingissä 20.3.2019
HALLITUS
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Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
Annankatu 24, 2. kerros
00100 Helsinki
www.kauppakeskusyhdistys.fi

