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Yleistä toimialasta
Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 109 Kauppakeskusmääritelmän kriteerit
täyttävää kauppakeskusta. Viime vuosina on valmistunut merkittäviä uusien
kauppakeskuksien avauksia ja laajennuksia erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Kauppakeskusmarkkinan aktiivinen kehittyminen jatkuu myös tulevina vuosina
ja painottuu nykyisten kauppakeskusten uudistushankkeisiin.

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 jäsenkunta vuonna 2019 koostui
kauppakeskusten omistajista ja sekä kiinteistökehityksen, vuokrauksen ja manageerauksen palveluita tuottavista yrityksistä. Kauppakeskusyhdistyksen jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä
121

Kauppakeskusjäsenet
77
Ostoskeskusjäsenet		
27
Kauppakeskuskonsultit/
managerit			14
Kauppakeskusomistajat
3

Vaikuttaminen
Kauppakeskusten toimintaympäristöä muuttavat muun muassa vastuullisuus
ja ilmastokriisi, ikääntyminen ja demografian muutos, kuluttajakäyttäytymisen
muutos sekä kaupan murros ja verkkokaupan kasvu. Kansallisella tasolla aukioloaikojen vapauttaminen on kasvattanut kauppakeskusten myynti- ja kävijämääriä jonkin verran. Myös vuoden 2018 alkoholilainsäädännön uudistuksen
vaikutuksia seurattiin.
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Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus käynnistyi vuonna 2018. Suomen Kauppakeskusyhdistys ja RAKLI vaikuttavat yhdessä kaavoituksen sujuvoittamiseen
ja kaupan sijainnin ohjauksen kehittymiseen maankäyttö- ja rakennuslakia uudistettaessa. Vuonna 2019 yhdistys osallistui kaupan ohjaustarpeista järjestettyihin ympäristöministeriön keskustelutilaisuuksiin ja toi näissä esiin jäsenten
korostamia näkökulmia.
Yhdistyksen vaikuttamistoiminnassa keskeisessä roolissa vuonna 2019 ovat
olleet edellisten lisäksi edunvalvonta alan toimintaympäristön ja vapaan kilpailun edellytysten parantamiseksi sekä energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus.
Vuonna 2019 yhdistys antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä
rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Myös kansanedustajatapaamisia järjestettiin.
Vaikuttamistoimintaa 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 integroituu laajasti eri toimintoja, kuten asunnot, toimistot ja hotellit.
RAKLI on omalla vaikuttamis- ja kehitystoiminnallaan edistänyt kauppakeskusten toimintaympäristön kehittymistä vaikuttamalla mm. alueidenkäytön
kehittämisessä, kiinteistöverotuksessa, energiatehokkuusasioissa sekä rakentamisen lainsäädännössä. Kiinteistöverotuksessa sovellettaviin arvostusperiaatteisiin suunnitellut muutokset siirrettiin käsiteltäviksi vuonna 2020. Valtiovarainministeriössä on edelleen vireillä vuonna 2017 alkanut maaverohanke, joka
toteutuessaan uudistaa kiinteistöjen arvostamisen periaatteet vuoteen 2022
mennessä.
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Verkostot
Yhdistyksen verkostopalvelujen tavoitteena oli kauppakeskusten toimintaympäristön seuranta sekä uusien kehitystrendien tunnistaminen. Lisäksi verkosto
tuki osaltaan yhdistyksen vaikuttamispalveluiden toteuttamista.
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 toimialojen murroksia.
Kauppakeskusyhdistyksen jäsenet voivat osallistua RAKLIn aluetoimintaan
Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Pohjois-Suomessa, ja
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. Elävät Kaupunkikeskustat ry:llä (EKK) on laaja verkosto, joten aktiivinen yhteistyö on koettu tärkeäksi.
Kauppakeskusyhdistyksen edustajana Elävät Kaupunkikeskustat ry:n hallituksessa varsinaisena jäsenenä toimi Johanna Aho.
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Tapahtumat
Vuoden 2019 keskeiset tapahtumat olivat:
½½

Vuoden kauppakeskusteko 2019 - Awards, jonka teemana oli Kaupan
muutos ja kaupan visio. Keynote puheenvuoron piti Mari Kiviniemi Kaupan liitosta.

½½

Yhdistyksen vuosikokous 16.4.2019

½½

Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 8.10.2019

½½

Coworking-tilojen mahdollisuudet kauppakeskuksissa 27.9. yhteistyössä RAKLIn kanssa. Tilaisuus pidettiin kauppakeskus REDIssä.

½½

Uudet Energiatekniikan keinot kiinteistöjohtamisessa 17.5.2019. Aiheena oppivat logiikat kiinteistön energiansäästössä.

½½

Kaupan ja palveluiden think tank 14.6.2019 yhteistyössä RAKLIn Next
Generation -verkoston ja NCSC:n Young Professional -verkoston kanssa

½½

Voittavat konseptit työympäristöissä, liiketiloissa ja kampuskehittämisessä 13.12.2019 yhdessä RAKLIn kanssa

½½

Kauppakeskusten turvallisuusjohtamisen työryhmä kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa.

½½

Julkaistiin kriisitilannejohtamisen ohje.

½½

Kauppakeskusliiketoiminnan johtamisen koulutusohjelmaa kehitettiin
yhdessä KIINKOn kanssa.

Vuoden Kauppakeskusteko 2019 -kilpailu
Kauppakeskus Skanssi voitti Vuoden kauppakeskusteko
-kilpailun. Skanssi on uudistanut johdonmukaisesti brändi-ilmettään, jonka kattoteema on selkeä ja antaa loistavan alustan erilaisille elämyksellisille teoille ja tempauksille
ympäri vuoden. Samassa luotiin uusi ”Skanssaus”-kieli
mukaan tehosteena markkinointiviestintään.
Uudistuksen onnistumisesta kertoo se, että kauppakeskus Skanssi teki kävijämääräennätyksensä tavoittaen 3,6
miljoonaa kävijää vuonna 2018. Koko vuoden kävijämäärä
kasvoi lähes 7 prosenttia. ”Väliaikaisen kauppakeskuksen
rakentaminen on hieno kaupallinen innovaatio, jossa on
oivallisella tavalla turvattu niin palveluiden jatkuvuus kuin
edellytykset kaupalliselle menestykselle” totesi tuomariston puheenjohtaja Pekka Matvejeff.
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Myös ekologisuus näkyy vahvasti niin kauppakeskuksen teoissa kuin markkinoinnissa, josta osoituksena esimerkiksi ilmeessä toistuva hunajakenno. Idea
lähti kattotasolta, sillä Skanssilla on oma mehiläisyhdyskuntansa kauppakeskuksen katolla, josta saadaan Skanssi-hunajaa. Lisäksi Skanssi otti aurinkoenergian
käyttöönsä aikoinaan ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa. Kauppakeskuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit, joiden avulla katetaan Skanssin mainosvalojen vuosittainen energiantarve. Skanssille on myös myönnetty
sekä rakentamisen aikainen että korkein mahdollinen toiminnan aikainen LEED
Platinium.
Kauppakeskustekokilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä
uusista ideoista, joita toteutetaan suomalaisissa kauppakeskuksissa.
Valinnan kriteereitä ovat innovatiivisuus, asiakkaille syntyvä arvo, kestävä
kehitys ja teon kaupallinen vaikuttavuus. Kilpailun tuomaristossa vuonna 2019
istuivat Pekka Matvejeff, Kari Luoto ja Susanna Aula.

Vuosiseminaari 8.10.2019
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaarin 2019 teemoja olivat disruptiot, vastuullisuus ja kaupunkikehityksen trendit.
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Kehitystoiminta
½½

Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen tunnuslukujen sekä tietopalvelujen kehittäminen

½½

Opinnäytetyöt

½½

Viestinnän suuntaaminen

Kauppakeskusjohtamisen ja –sijoittamisen tunnuslukujen
kehittäminen sekä kauppakeskusbarometri
Yhdessä KTI Kiinteistötiedon kanssa toteutettiin kauppakeskusten tulevaa
kehitystä luotavaa 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 kehityksestä.
Kauppakeskuksen pitivät hyvin pintansa kiristyvästä kilpailutilanteesta huolimatta.

Opinnäytetyöt
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen toimeksiannosta tehtiin kaksi opinnäytetyötä, jotka yhdistyksen puolesta ohjasivat Johanna Aho ja Mikko Östring. Kiira
Hartonen teki opinnäytetyön Laurea ammattikorkeakoululle aiheesta ”Häiriöiden vähentäminen kauppakeskuksissa”. Suomen Kauppakeskusyhdistyksen
turvallisuustyöryhmän jäseniä haastateltiin työssä. Finnsecurity ry palkitsi Kiira
Hartosen opinnäytetyön vuoden parhaana. Opinnäytetyön tuloksia voidaan
hyödyntää kauppakeskusten turvallisuusjohtamisessa.
Katja Kylmänen teki opinnäytetyön aiheesta ”Coworking-tilojen mahdollisuudet kauppakeskuksissa kauppakeskuksen näkökulmasta”. Työssä käytettiin
tutkimusmenetelmänä kauppakeskusjohtajien haastattelua.

Viestinnän suuntaaminen
Vuonna 2019 aloitettiin työ Suomen Kauppakeskusyhdistyksen viestinnän
suuntaamiseksi jäsenille tehdyllä verkkokyselyllä. Kyselyn tulosten perusteella on nähtävissä, että jatkossa jäsenet toivovat yhdistykseltä vahvempaa roolia
mediassa ja työ jatkuu vuonna 2020.
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Tietopalvelut
Yhdistyksen tietopalveluita vuonna 2019:
½½

Retail Facts Finland 2019

½½

Kauppakeskukset 2019 –julkaisu

½½

Kauppakeskusbarometri

½½

Sähköpostitiedotteet

½½

www-sivut

½½

Kehityshankkeiden tulokset

Kauppakeskukset 2019 -julkaisu
Kauppakeskustoimialan vertailtavuuden ja läpinäkyvyyden kehittämistä jatkettiin julkaisemalla Kauppakeskukset–vuosijulkaisu huhtikuussa 2019.
Esite tarjosi riippumatonta markkinatietoa suomalaisesta kauppakeskusliiketoiminnasta alasta
kiinnostuneille suomeksi ja englanniksi.

Tiedottaminen
Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin jäsenille sähköpostitiedottein. Vuonna 2019
yhdistyksen internetsivujen ja jäsenkirjeen kehittämistä jatkettiin. www.kauppakeskusyhdistys.fi–sivusto
sisältää mm. tiedot kauppakeskuksista, yhdistyksen tapahtumista,
suosituksista ja kehityshankkeista sekä linkit kauppakeskusalan keskeisiin verkostoihin. Kehitystyötä jatkettiin, jotta sivusto palvelisi yhdistyksen jäseniä ja
sidosryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Jäsentiedotteet
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen jäsenille lähetettiin 4 jäsentiedotetta vuoden aikana. RAKLIn uutis- ja jäsentiedotteet kuuluivat myös yhdistyksen jäsenetuihin.
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Hallinto ja henkilöstö
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.4.2019. Kokouksessa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä valittiin hallitus ja
tilintarkastajat.

Hallitus
Hallitus koostui 12 jäsenestä.
Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
Yliniemi Sanna, liiketoimintajohtaja, Citycon Oyj (pj.)
Varajäsen: Laaksonen Mari, kaupallinen johtaja, Citycon Oyj
Sell Terhi, konsultti, partneri, Oy Prometheus Partners Ab (varapj.)
Varajäsen: Mare Mikko, toimitusjohtaja, Retail Flow Finland Oy
Andersson Leeni, Asset Manager, SOK (eronnut 1.12.2019)
Varajäsen: Karjalainen Jyrki, kiinteistöjohtaja, HOK-Elanto
Anttalainen Petri, kauppapaikkajohtaja, NCC Property Development Oy
Varajäsen: Lassila Tero, toimitusjohtaja, Nortecon Oy
Dahl Anne, liiketoimintajohtaja, kauppakeskukset, Sponda Oyj (31.10.2019)
Varajäsen: Majanen Jonna, Senior Leasing Manager, Sponda Oyj
Fågel Tiina, kauppakeskusjohtaja, CBRE Finland Oy
Varajäsen: Harjunmaa Johanna, Senior Shopping Center Manager, Newsec Property
Asset Management Oy
Kivimäki Kati, toimitusjohtaja, Tripla Mall Ky
Varajäsen: Vuorio Kaisa, toimitusjohtaja, Propdea Oy
Nikkanen Liisa, kaupallinen johtaja, Kauppakeskus Willa
Varajäsen: Juhokas Tytti, asiakkuuspäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma / Kauppakeskus Willa
Ohenoja Mika, kauppakeskustoimintojen päällikkö, Kesko Oyj
Varajäsen: Heikkilä Timo, aluejohtaja, Kesko Oy
Spak Susanna, toimitusjohtaja, Kauppakeskus Rewell Center
Varajäsen: Karppinen Minna, Ikea Centres Nordic
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Tiuraniemi Juha, Vice President
Varajäsen: Neuvonen Marja-Liisa, kaupallinen johtaja, LähiTapiola / Kauppakeskus Ainoa
Tuomainen Sanni, johtaja, NCC Finland Oy
Varajäsen: Enomaa Erkka, Trevian Asset Management Oy
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Sanna Yliniemi ja varapuheenjohtajana
Terhi Sell. Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 6 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 3.129,81 euron ylijäämää. Yhdistyksen taseen loppusumma on 67.861,24 euroa.

Helsingissä 28.1.2019
HALLITUS
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