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NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, on pohjoismaisten 
kauppakeskusten etuja ajava järjestö. Järjestön tehtävänä on kehittää 
kauppakeskusmarkkinoita Pohjoismaissa ja vahvistaa toimialan 
asemaa asiantuntevana ja merkittävänä vaikuttajana yhteiskunnassa. 
NCSC:n yli 1100 jäsentä edustaa toimialan kaikkia osapuolia toiminnan 
kehittäjistä ja kaupunkisuunnittelun osaajista liiketilojen vuokraajiin ja 
tavarantoimittajiin asti.
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Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) on 
pohjoismaisten kauppakeskusten etuja ajava järjestö, 
ja sen tehtävänä on edistää jäsenyritysten osaamista 
entistä vahvempien ja kehittyneempien markkinoiden 
luomiseksi. NCSC:n jäsenet ovat avainasemassa 
toimialan kehittämisessä ja ajan hermolla pysymisessä.

NCSC laatii vuosittain vuosiraportin, jossa tuodaan 
esille jokin toimialalle ajankohtainen teema. 
Ensimmäisen raportin aiheeksi on valittu verkkokauppa 
ja sen mahdolliset vaikutukset kauppakeskusalan 
toimintaympäristöön, kehittymiseen ja muotoutumiseen.

NCSC on teettänyt WSP Sverige AB:n Analys 
& Strategi -yksiköllä tutkimuksen jäsenistön 
näkemyksistä verkkokaupan kehittymisestä tähän asti 
ja tulevaisuudessa. Aihetta on käsitelty pohjoismaisesta 
perspektiivistä. Tutkimuksesta vastaa WSP Analys & 
Strategilla liiketoimintajohtaja Fredrik Bergström.
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YHTEENVETO
Kauppakeskusalalla arvioidaan verkkokaupan liikevaihdon 
kasvavan yli kaksinkertaiseksi seuraavan 10 vuodan aikana, 
ja sen vuoksi sähköinen kaupankäynti tulee muodostamaan 
merkittävän uhkan toimialalle. Mikäli tämä arvio toteutuu, 
monet kauppakeskukset tulevat olemaan suurien haasteiden 
edessä. Niiden kasvu saattaa pysähtyä, ja joidenkin osalta 
kehitys voi johtaa myös liikevaihdon vähentymiseen. ”Dead-
malls”-ilmiö saattaa yleistyä myös Pohjoismaissa.

Kauppakeskusväen on vastattava kehityksen suuntaan 
tarjontaa kehittämällä. Esimerkiksi kauppojen on lisättävä 
sähköinen kaupankäynti toimintapalettiinsa oman 
osuutensa saamiseksi verkossa tapahtuvasta myynnistä. 
Kauppakeskusten on puolestaan kehitettävä toimintakanaviaan 
(esimerkiksi esittelytilat, tavaroiden luovutus, kauppakeskusten 
omat kotisivut, vahvempi läsnäolo sosiaalisissa medioissa). 
Kauppakeskukset tulevat todennäköisesti lisäämään myös 
muita palveluita. Niiden uskotaan kehittyvän yhä enemmän 
ihmisten kohtauspaikoiksi, joissa on tarjolla runsaasti 
ravintolapalveluita, ja myös muiden yksityisten ja julkisten 
palveluiden arvioidaan lisääntyvän. Verkkokaupan kasvu 
saattaa vaikuttaa myös kiinteistönomistajien ja kauppiaiden 
suhteeseen. Kauppiaiden neuvotteluasema vahvistuu, ja 
siksi tulevaisuudessa saatetaan nähdä uudentyyppisiä 
vuokrasopimuksia. Vetovoimaisten kauppakeskusten luominen 
on kuitenkin kauppiaiden ja kiinteistönomistajien yhteinen etu, 
ja siksi yhteistyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Vähittäiskaupan historia koostuu erilaisista konsepteista, 
joista suurin osa on tullut ja mennyt, mutta osa on 
myös jäänyt elämään. Kaupunkien ydinkeskustat ovat 
joutuneet kamppailemaan viime vuosikymmenten aikana 
kauppakeskusten voimaa vastaan. Nyt kauppakeskuksilla 
(ja ydinkeskustoilla) on edessä sama taistelu verkkokauppaa 
vastaan. Alan toimijat, jotka eivät paranna valmiuksiaan ja toimi 
jo nyt kilpailukyvyn parantamiseksi, tulevat putoamaan pelistä. 
Sen sijaan niille, jotka hahmottavat edessä olevat haasteet ja 
vastaavat asiakkaiden tarpeisiin, tulevaisuus tarjoaa enemmän 
mahdollisuuksia kuin uhkia.
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ONKO VERKKOKAUPPA UHKA 
VAI MAHDOLLISUUS?1
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Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaupan toimialan kehitys on 
ollut positiivinen kaikissa Pohjoismaissa, ja sen suunta seuraa 
ostovoiman yleistä kehitystä. Pitkän aikavälin kehityksessä 
näkyvät taloussuhdanteiden nousu- ja laskukaudet, ja ajoittain 
kehitys on positiivista, ajoittain taas heikompaa. Eräs esimerkki 
tästä on vähittäiskauppa Tanskassa, johon talouskriisi on 
vaikuttanut negatiivisesti.

Tyypillistä kaupan toimialalle on myös siinä tapahtuneet 
suuret rakenteelliset muutokset. Viimeksi kuluneen 20 vuoden 
aikana tapahtuneita ilmiöitä ovat esimerkiksi kansainvälisten 
kaupan toimialan yritysten lisääntyminen, kauppakeskusten 
yleistyminen ja verkkokaupan kasvun käynnistyminen. 
Vähittäiskauppa on jatkuvassa muutoksessa. Uudet tavat 
haastavat vanhat, ja mikäli liike on valmis kohtaamaan kilpailun 
ja sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin, se saa osuutensa 
asiakkaiden kasvavasta ostovoimasta. Muuten yritys putoaa 
pelistä auttamattomasti pois.

Tulevaisuuteen katsottaessa näyttää vahvasti siltä, että kauppa 
kasvaa kaikissa maissa samaa vauhtia yksityisen sektorin 
kulutuksessa pitkällä aikavälillä odotetun kasvun kanssa. 
Yhtä todennäköistä on, että tulevaisuus tuo mukanaan suuria 
muutoksia. Monet tällä hetkellä jokapäiväiseltä tuntuvat asiat 
ovat kymmenen vuoden kuluttua saaneet väistyä jonkin muun 
tieltä. Mutta minkä?

Yksi kauppaa ja kauppakeskuksia seuraavan 10 vuoden 
kuluessa odottavista suurista haasteista on vauhdilla kasvava 
verkkokauppa. Tässä raportissa käsitellään verkkokaupan 
tähänastista kehitystä ja sitä, millaisia haasteita se voi asettaa 
perinteiselle vähittäiskaupalle ja kauppakeskusalalle. 

Raportin aluksi käsitellään kaupan ja verkkokaupankäynnin 
kehitystä ja mekanismeja yleisellä tasolla. Sen jälkeen 
esitellään analyysi kauppakeskusväen näkemyksistä sähköisen 
kaupankäynnin kehittymisestä. Millaisia mahdollisuuksia ja 
millaisia haasteita alalla odotetaan? Raportin lopuksi pohditaan, 
kuinka tästä päivästä tulisi jatkaa eteenpäin.

Markkinat muuttuvat
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Kaupan mekanismit ja markkinapaikkojen kilpailu
Jotta ymmärtäisimme, miten kaupankäynti nyt ja 
tulevaisuudessa rakentuu ja mistä asiakkaat tuotteensa ostavat, 
jaamme kaupan mekanismit yleisellä tasolla seuraaviin osiin: 

Kysyntä: Kuinka suuri ostovoima on ja mihin asiakkaat sen 
käyttävät? Pitkällä aikavälillä ostovoima tulee kasvamaan, 
ja se parantaa kaupan toimijoiden mahdollisuuksia. Tulojen 
kasvaessa asiakkaiden priorisoinnit kuitenkin muuttuvat. 
Kaksikymmentä vuotta sitten esimerkiksi ravintolapalvelujen ja 
matkojen osuus kulutuksesta oli nykyistä pienempi. Samalla 
aikavälillä myös kestokulutustavaroiden myynti kehittyi 
päivittäistavarakauppaa voimakkaammin. Ostovoima tulee 
kasvamaan ja vähittäiskauppa tulee ottamaan suuren osan 
tästä kasvusta, mutta ei ilman asiakkaiden kulutustapojen 
asettamia suuria haasteita. Näyttää myös vahvasti siltä, että 
tulojen kasvaminen lisää osaltaan kysynnän monimuotoisuutta. 
Tulevaisuus tuo todennäköisesti mukanaan myös 
verkkokaupankäynnin yleistymisen yhä voimakkaammin.

Tarjonta: Miltä kaupan konseptit ja liiketoimintamallit 
näyttävät? Millaisia trendejä on havaittavissa? Kaupan 
konseptit muuttuvat koko ajan. Kannattavat liiketoimintamallit 
työntävät vähemmän kannattavat tieltään. Suurien 
myymäläketjujen suuri ostovoima, tehokas logistiikka, mittava 
tarjonta ja edulliset tuotteet on kansainvälinen ilmiö, joka on 
haastanut tiukasti monet vähittäiskaupan yrittäjät viimeisten 
vuosikymmenten aikana.

Tulevaisuudessa nykyiset ketjut kilpailevat keskenään, mutta 
mukaan tulee myös uusia konsepteja. Menestyminen kaupan 
toimialalla edellyttää innovatiivisuutta ja tehokkuutta, ja ne 
yritykset, jotka vastaavat asiakkaiden kysyntään ja pystyvät 
säilyttämään kannattavuutensa, saavat markkinaosuuksia. 
Näiden yritysten ei välttämättä tarvitse olla suuria ketjuja. 
Aivan yhtä hyvin markkinaosuuksia voi saada erikoisliikkeiden 
konsepti, joka tarjoaa ratkaisun kysynnän monimuotoisuuteen 
tai myyntiin verkon kautta.

Markkina-
paikka

Kysyntä Tarjonta

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

POLIITIKOT VAIKUTTAVAT PUITTEISIIN



9NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

Markkinapaikka: Asiakkaat ja kauppiaat ovat kohdanneet 
toisensa kautta aikojen erilaisilla markkinapaikoilla (toreilla, 
kauppiastaloissa, keskustoissa, erillisillä kauppa-alueilla, 
verkossa). Kuluneiden kahdenkymmenen vuoden aikana 
markkinapaikat ovat ammattimaistuneet. Kansainväliset 
kauppakeskusammattilaiset, joilla on runsaasti kansainvälistä 
pääomaa, ovat investoineet valtavasti erityyppisiin 
kauppakeskuksiin. Kehitys on asettanut suuria haasteita kaikille 
muille markkinapaikoille. Osa niistä on vastannut kilpailuun 
aktiivisesti (monet keskisuurten ja suurten kaupunkien 
keskustoista), osa taas on menettänyt markkinaosuuksiaan 
(usein kyse on pienistä paikkakunnista kaupunkien 
ulkopuolella). Tulevaisuudessa markkinapaikkoja haastaa myös 
verkkokauppa. Kuinka suuren osuuden kokonaiskaupasta 
se voi saada? Kuinka perinteisten markkinapaikkojen tulee 
suhtautua tähän kilpailuun?

Ympäristötekijät: Suhdanteet, tekninen kehitys jne. 
vaikuttavat kaikkiin kaupanalan toimijoihin, ja niillä on oma 
osuutensa kaupan tulevassa kehityksessä. Viime vuosien 
aikana taloussuhdanteet ovat heikentäneet kauppaa monissa 
maissa. Esimerkiksi Internetin myötä etenevä tekninen 
kehitys on muuttanut kaupan jokaista osa-aluetta. Asiakkaat 
arvostelevat tuotteita sosiaalisessa mediassa ja tekevät 
ostoksia verkossa. Tekninen kehitys on vaikuttanut myös 
yritysten mahdollisuuksiin tehostaa tavaravirtoja kehittyneiden 
logististen ratkaisujen avulla.

Politiikka: Valtiollinen ja paikallinen politiikka voivat helpottaa 
tai vaikeuttaa liiketoimintaa kaupan alalla muun muassa 
verojen, korkojen ja lainsäädännön kautta. Lait saattavat 
esimerkiksi vaikeuttaa uusien erillisten kaupparakennusten 
rakentamista (lainsäädäntö vaihtelee tältä osin eri maiden 
välillä). Veromuutokset voivat vaikuttaa ostovoiman 
kehittymiseen, ja erilaiset säännökset ja kuluttajansuojalait 
voivat helpottaa tai vaikeuttaa esimerkiksi sähköistä 
kaupankäyntiä.

Edellä kuvatut tekijät muovaavat kaupan toimialan 
tulevaisuutta, ja ne on ymmärrettävä sekä erikseen että osana 
kokonaisuutta. Tässä raportissa jokaista osaa käsitellään 
erikseen kauppakeskusten ja verkkokaupankäynnin 
merkityksen ja kehityksen kannalta.
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VERKKOKAUPAN LAAJUUS 
JA KEHITTYMINEN2
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Verkkokauppa – osa vähittäiskauppaa
Verkkokauppa on kehittynyt muutaman viime vuoden 
aikana voimakkaasti, erityisesti kestokulutustavaroiden 
kaupassa. Esimerkiksi Ruotsissa vuotuinen kasvu on 
ollut viime vuosina yli 10 prosenttia. Trendi näyttäisi 
jatkuvan samanlaisena. Yhä useammat kuluttajat ovat 
oppineet tekemään hankintoja verkossa, ja yritysten 
verkkomyyntitaidot ovat kehittyneet. Muutaman vuoden 
kuluttua Internet-liittymä kädessään syntyneet 90-luvun 
lapset ovat vahvasti mukana ostovoimassa. He tulevat 
kaikella todennäköisyydellä käyttämään sähköisiä 
kaupankäyntitapoja paljon laajemmin kuin aikaisemmat 
sukupolvet.

Pohjoismaiden suurimmat verkkokauppamarkkinat ovat 
Ruotsissa. Vuonna 2011 kulutuksen arvo oli 34 miljardia 
Ruotsin kruunua (3600 SEK/asukas). Useampi kuin kolme 
kymmenestä tanskalaisesta ostaa verkosta tavaroita joka 
kuukausi. Kaikkiaan kulutuksen arvo nousi 24 miljardiin 
Ruotsin kruunuun (4300 SEK/asukas) vuonna 2011. 
Norjassa hintataso on korkeampi kuin muissa maissa, ja 
tämän vuoksi norjalaiset ostavat paljon ulkomailta. Vuonna 
2011 kulutuksen arvo oli 28 miljardia Ruotsin kruunua (5600 
SEK/asukas). Pohjoismaiden pienin verkkokauppamyynti 
oli Suomessa, jossa kokonaiskulutus oli noin 19 miljardia 
Ruotsin kruunua (3500 SEK/asukas).

Tyypillistä pohjoismaiselle verkkokaupalle on tavaroiden 
suuri virta maiden välillä. H&M:n ja Komplettin kaltaisilla 
yrityksillä suuri osa myynnistä tulee naapurimaista. 
Ruotsissa verkkokauppayritykset houkuttelevat ostovoimaa 
pohjoismaisista naapurimaistaan enemmän kuin 
muissa Pohjoismaissa. Näiden virtojen lisäksi kulutusta 
sähköisessä kaupassa lisäävät ostot kansainvälisiltä 
verkkokauppayrityksiltä, kuten Amazonilta.

TANSKA NORJA RUOTSI SUOMI

Kulutus/asukas, 
SEK (2011)

Kokonaiskulutus, 
MSEK (2011)

Myynti, 
MSEK (2012)

4 300

24 000

22 000

5 600

28 000

16 000

3 600

34 000

34 000

3 500

19 000

Valuuttakurssit
100 SEK

86 DKK 93 NOK 11 EUR-

 ~15 000 



12 NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

Ketkä kilpailevat?
Sähköisessä kaupankäynnissä kilpailijat tulevat monelta 
suunnalta.
•	 Puhtaat verkkokauppatoimijat, kuten Adlibris ja Komplett, 

ovat onnistuneet hyvin.
•	 Vakiintuneet vähittäiskaupat, jotka ovat lisänneet 

toimintaansa myös verkkomyynnin ja/tai jotka ovat tehneet 
postimyyntikauppaa (esim. H&M).

•	 Kilpailijoina on myös yrityksiä, jotka ovat aloittaneet 
verkkokaupalla mutta lisänneet toimintaansa myös 
kivijalkamyymälät (esim. Clas Ohlsson).

•	 Myös sähköiset ilmoituskauppapaikat ovat kilpailijoita, 
niistä mainittakoon vaikkapa Blocket ja E-bay.

•	 Lisäksi verkossa kilpailevat ulkomaiset yritykset (esim. 
Amazon).

Verkkokauppakuluttajat liikkuvat rajojen ja yli ostavat siltä 
yritykseltä, joka tarjoaa parhaan hinnan ja parhaat tuotteet.

Kokonaisanalyysi verkkokauppojen kannattavuudesta osoittaa, 
että verkossa toimii sekä erittäin kannattavia yrityksiä että 
yrityksiä, jotka tekevät tappiota. Nopeasti kehittyvän segmentin 
tunnusmerkkinä on usein uusien, erilaisia mahdollisuuksia 
näkevien toimijoiden suuri määrä. Samalla kuitenkin 
yrityksiä putoaa suhteellisen paljon pois toimimattomien 
liiketoimintamallien vuoksi. Tämä trendi jatkuu sähköisessä 
kaupankäynnissä. Monet tulevaisuuden menestysyrityksistä 
odottavat vielä perustamistaan.
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Verkkokauppa alkaa muotoutua
Verkkokaupan viehätys on siirtynyt vähitellen pelkästä 
edullisesta hinnasta suuren valikoiman, ajansäästön ja 
mukavuuden arvostukseen. Markkinoiden kypsyessä 
asiakkaatkin alkavat vaatia enemmän: ilmaisia toimituksia ja 
yhä nopeampaa saatavuutta.

Kirjat, kodin elektroniikka sekä vaatteet ja kengät ovat 
myydyimpien artikkeleiden kärjessä kaikissa Pohjoismaissa. 
Vaate- ja kenkäala ovat olleet kärjessä myös uusien verkko-
ostoselämysten tuottajana, siellä sieltä ovat peräisin 
zoomaukset, stailaukset ja sosiaalisen median käyttö 
markkinoinnissa. Sisustus- ja huonekalualan verkkokaupan 
uskotaan lisääntyvän, kun nuori sukupolvi hankkii yhä 
enemmän oman tyylinsä mukaisia tuotteita eikä kaipaa 
keskinäistä fyysistä kontaktia ennen kauppaa samalla tavalla 
kuin ennen.

Joillakin aloilla siirtyminen sähköiseen kaupankäyntiin antaa 
vielä odottaa itseään. Yksi niistä on päivittäistavarakauppa, 
joka on jo lähtökuopissa. Sen ruokakassi-malli on kasvanut 
suhteellisen vahvasti viime vuosien aikana, ja tämän kehityksen 
uskotaan todennäköisesti jatkuvan.

Kuluttajien ostoprosessi on nykyään myös entistä 
rationaalisempi ja arvotietoisempi kuin ennen. Kuluttajat 
vertailevat tuotteita, hintoja ja ominaisuuksia ennen päätöksen 
tekemistä, eli he suorittavat nk. pretrading-tutkimusta. He 
liikkuvat eri sivustoilla, kivijalkakaupoissa, ostoblogeissa 
ja sosiaalisessa mediassa oikean tuotteen löytämiseksi. 
Tämän vuoksi verkkokauppojen sivut ovat paljon tärkeämpi 
markkinointikanava kuin myyntiluvut kertovat.

Myös monen kanavan käytön on havaittu lisäävän myyntiä. 
Useita kanavia käyttävät asiakkaat ovat uskollisempia 
ja ostavat suuremmilla summilla – tämän todistavat 
monikanavaista strategiaa käyttävien yritysten lisääntyneet 
myyntiluvut. Tutkimuksen mukaan asiakkaat esimerkiksi 
ostaisivat 40 % kaikista tuotteista mieluiten jonkintyyppisen 
monikanavaratkaisun kautta, joko kotiin toimitettuna 
(ensisijainen toive) tai valmiina noutoerinä. 20 % kuluttajista 
käyttäisi enemmän rahaa suosikkijälleenmyyjällään, mikäli tällä 
olisi tarjottavana useampia kanavia.
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Kuluttajatrendit Pohjoismaissa
Verkkokaupan toiminnassa ja kuluttajien käyttäytymisessä on 
jonkin verran eroja pohjoismaiden välillä. 

•	 Norjassa ja Tanskassa kortilla maksaminen on 
verkkokaupassa yleisin maksutapa, ja se mielletään 
turvalliseksi. Suomessa verkossa maksaminen on 
lisääntymässä, Ruotsissa taas käytetään laskutusta 
yleisemmin, sillä kortilla maksamista pidetään vähemmän 
turvallisena maksutapana.

•	 Norjassa ja Tanskassa kuluttaja vastaa tuotteen 
palautuskustannuksista, ja Suomesta puuttuu lakisääteinen 
reklamointioikeus.

•	 Pohjoismaista Ruotsi houkuttelee eniten verkkokauppa-
asiakkaita muista Pohjoismaista. Kun pohjoismaalaiset 
hankkivat tuotteita oman alueensa ulkopuolelta, he 
osatavat pääasiassa Iso-Britanniasta, USA:sta tai 
Saksasta.

•	 Tanskan verkkomarkkinat ovat suhteelliset kypsät ja 
asiakkaat vaativat paljon toimitusajoilta. He odottavat 
toimitusta kotiovelle sekä haluavat kuljetuksen kaupan 
päälle. Suomessa sähköinen kaupankäynti on kehittynyt 
huomattavasti hitaammin kuin muissa Pohjoismaissa. 
Tämän vuoksi suomalaiset verkkokauppa-asiakkaat 
vaativat toimitusajoilta paljon vähemmän kuin 
pohjoismaiset naapurinsa

8%

15%

4%

5%

3%

26%

1%

2%

16%

20%! Kartta kuvaa verkkokauppavirtoja Pohjoismaissa

•	 Ruotsalaisille verkkokauppa-asiakkaille turvallisuus 
on tärkeä tekijä. Tunnetut tuotemerkit ja mahdollisuus 
eri maksuvaihtoehtoihin ovat asioita, jotka lisäävät 
ruotsalaisten turvallisuudentuntua. Tämän vuoksi 
sekä Ruotsissa että Norjassa yleistyvät turvallisesta 
verkkokaupasta kertovat Trygg e-handel -hyväksynnät. 
Tanskassa vastaava hyväksyntä ilmoitetaan E-merkillä.
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Miltä tilanne näyttää 10, 20, ... vuoden kuluttua?
Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkokauppa kehittyy 
nopeasti ja siihen vaikuttavat monet tekijät.

•	 Kuluttajat kypsyvät, jolloin verkko-ostaminen tuntuu 
mukavammalta ja huoli maksuista, toimituksista ja muista 
ensivaiheen esteistä alkaa hälventyä.

•	 Kauppiaat kypsyvät, jolloin esimerkiksi oikea-aikaisten 
toimitusten, hyvän logistiikan ja toimivien ja selkeiden 
kotisivujen ja turvallisten maksutapojen merkitys 
ymmärretään.

•	 Tekniikan kypsyminen on tuonut sähköiseen 
kaupankäyntiin aivan uusia mahdollisuuksia 
matkapuhelinten, tietokoneiden, sosiaalisen median 
ja liiketoimintajärjestelmien hyödyntämiseen. Teknisen 
kehityksen jatkuminen antaa mahdollisuudet myös 
kypsymisen jatkumiseen.

•	 Vähittäiskaupat ovat lähteneet panostamaan 
verkkokauppaan yhä enemmän, ja se tekee kuluttajien 
valinnoista yhä helpompia, koska tuotteita voi tutkia 
kivijalkaliikkeissä. Sen jälkeen tuotteet tilataan usein 
verkosta.

Jos oletetaan, että kestokulutustavaroiden verkkomyynti 
kasvaa kymmenessä vuodessa 10 prosentista 20 prosenttiin 
(vastaa noin 10 prosentin vuotuista kasvua), vähittäiskaupan 
kasvusta leikkautuu suuri osa. Voimakkain kehitys tapahtuu 
todennäköisesti juuri kestokulutustavaroiden myynnissä, mutta 
myös päivittäistavarakaupassa on konsepteja, jotka saattavat 
muodostaa suuren haasteen.

Kauppakeskusalalle tämä merkitsee sekä haasteita että 
mahdollisuuksia. Millainen rooli on monikanavastrategioilla, 
tuotteiden luovutuspisteillä, ravintoloilla ja yksityisillä ja 
julkisilla palveluilla tulevaisuuden kauppakeskuksissa? Mitä on 
tehtävä, että liikevaihdot ja vuokratuotot saadaan säilymään? 
Kauppakeskusten on tarjottava vetovoimainen vaihtoehto, 
muutoin alan haasteet muodostuvat erittäin suuriksi.
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TOIMIALAN NÄKEMYS VERKKOKAUPASTA 
JA KAUPPAKESKUKSISTA3
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TOIMIALAN NÄKEMYS VERKKOKAUPASTA 
JA KAUPPAKESKUKSISTA

Keitä asiantuntijat ovat?
NCSC:n ruotsalaiset, norjalaiset, suomalaiset ja tanskalaiset 
jäsenet sekä joukko muita kauppakeskus- ja vähittäiskauppa-
alojen toimijoita saivat mahdollisuuden vastata Internetissä 
toteutettuun tutkimukseen. Kysymykset käsittelivät alan 
näkemystä verkkokaupan kehittymisestä ja sen mahdollisista 
vaikutuksista kauppakeskustoimintaan tulevaisuudessa. 
Vastaajat jaettiin kiinteistönomistajiin, kauppiaisiin ja muihin 
(esim. konsultit, arkkitehdit, ravintolat ym.).

Kolmannes vastaajista oli naisia, ja reilu kolme neljännestä 
iältään 40-64 vuotta. Puolet vastaajista kertoi tekevänsä 
verkko-ostoksia muutaman kerran vuodessa, viis prosenttia 
ilmoitti, ettei tee ostoksia verkosta koskaan.

Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 625 henkilöä. Vastausprosentti 
oli noin 30. Tutkimusajankohta oli kesäkuusta elokuuhun 2013.
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Alalla uskotaan verkkokaupan kaksinkertaistuvan
Alalla ollaan yksimielisiä verkkokaupan kasvamisesta. Sen 
arvioidaan olevan jonkin verran suurempaa kuin viralliset tiedot 
kertovat. Sen uskotaan myös yli kaksinkertaistuvan seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Norjassa ja Tanskassa uskotaan 
voimakkaaseen kasvuun. Ruotsissa ennuste on kaikkein 
varovaisin.

Kaikki vastanneet uskovat, että suurin kasvu tapahtuu kodin 
elektroniikassa. Myös vaatteiden, kenkien, musiikin ja median 
verkkomyynnin odotetaan kasvavan paljon.
Kasvusegmenteistä alalla ollaan melko yksimielisiä, mutta 
mielenkiintoisena poikkeuksena mainittakoon, että kaupat 
uskovat urheilutuotteiden kasvavan useimpia muita tuoteryhmiä 
nopeammin.

Mikäli alan arviot osuvat kohdalleen, voidaan todeta, että 
verkkokaupan odotetaan jatkavan kasvua noin 10 prosentin 
vuosivauhdilla. Tämä puolestaan tarkoittaa, että verkkokaupan 
kasvu muodostaa hyvin suuren osan koko vähittäismyynnin 
kasvusta ja vaikuttaa siten hyvin todennäköisesti sekä 
kauppakeskuksiin että vähittäiskaupan harjoittajiin.
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Kysymys: Kuinka suuri osa markkinoiden liikevaihdosta tulee verkosta tänään, 5 vuoden kuluttua ja 10 vuoden 
kuluttua, sekä mitkä tuoteryhmät tulevat kasvamaan verkossa nopeimmin?

! Kuvissa näkyvät keskimääräiset ennusteet sekä 
eniten vastauksia saaneet vastausvaihtoehdot
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Kauppakeskusalan odotetaan saavan markkinaosuuksia
Kauppakeskusalan odotetaan kasvavan ja saavan 
markkinaosuuksia. Suomessa ja Tanskassa uskotaan jonkin 
verran enemmän markkinaosuuksien saamiseen. Kauppiaat 
suhtautuvat hieman skeptisemmin kauppakeskusten 
odotettuun kehitykseen.

Kaikki uskovat, että markkinointiosuuksia menettävät erillään 
olevat liikkeet ja (pienempien) lähikuntien kaupat. Alalla 
ei uskota kauppakeskusalan saavan markkinaosuuksia 
verkkokaupalta. Kasvavien kauppakeskusten uskotaan 
heikentävän keskustoissa sijaitsevien liikkeiden kannattavuutta.

Useimmat vastaajista uskovat kauppakeskusten 
kokonaismäärän säilyvän ennallaan. Kasvun odotetaan tulevan 
investoinneista nykyisiin kiinteistöihin.

Kauppakeskusten luonteen arvellaan muuttuvan 
monikonseptiseen suuntaan, jolloin ne voivat sisältää 
esimerkiksi kuntosalin, varastotiloja, toimistoja ja enemmän 
elämyksellistä tarjontaa.

Kysymys: Miten uskot kauppakeskusten markkinaosuuden kehittyvän tulevaisuudessa?

Kuvassa näkyy, kuinka moni uskoo markkinaosuuden 
vähentyvän, pysyvän ennallaan ja kasvavan.!
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Vaikka kauppakeskusalalla vallitsee positiivinen käsitys 
tulevasta kehityksestä ja markkinaosuuksien uskotaan 
kasvavan, vastaajat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että mikäli 
markkinaosuudet vähenisivät, ala menettäisi ne verkkokaupalle.
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Verkkokauppa haastaa
Verkkokauppa koettiin kauppakeskusalalle uhkaksi hieman 
useammin kuin mahdollisuudeksi. Tämä koskee erityisesti 
kauppiaita sekä Norjaa ja Tanskaa. Yllättävän monen mielestä 
sähköinen kaupankäynti ei juurikaan uhkaa kauppakeskuksia. 
Ehkä he näkevät kehityksessä enemmän mahdollisuuksia?

Verkkokaupan odotetaan lisäävän kivijalkamyymälöiden 
kotisivujen ja verkkokaupan tarvetta. Kauppiaat uskovat myös, 
että hyvän sijainnin merkitys kasvaa entisestään (hyvä näkyvyys 
ja saavutettavuus). Kiinteistönomistajat uskovat, että tuotteiden 
fyysinen kokeiltavuus tulee olemaan entistä tärkeämpää. 
Kauppakeskusten tulee myös parantaa teknistä tasoaan 
(enemmän WiFi-palveluita). Alalla on yhteinen käsitys siitä, 
että mahdollisuus verkko-ostosten tekemiseen liikkeessä tulee 
yhä tärkeämmäksi. Kiinteistönomistajien uskomusten mukaan 
on yhä tärkeämpää, että liikkeet panostavat huipputuotteisiin, 
asiakkaille annetaan mahdollisuus kokeilla tuotteita ja että 
ravintolat yleistyvät. Sekä kaupat että kiinteistönomistajat 
ovat sitä mieltä, ettei vähittäismyymälöiden merkitys 
kauppakeskuksille vähenny. Vastaajat eivät kuitenkaan usko, 
että lisäpintojen kysyntä kasvaa.

Johtopäätöksenä voidaan muun muassa todeta, että alan on 
jatkossakin ponnisteltava sähköisen ja fyysisen kaupankäynnin 
integroimiseksi.

Kysymys: Missä määrin verkkokauppa uhkaa mielestäsi kauppakeskuksia?

Vastaus annettiin kymmenportaisella 
asteikolla. Ei uhkaa = 1-3, Saattaa uhata = 4-6, 
Uhkaa = 7-10!
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Kiinteistö Kauppias 3,02,01,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

...kaikilla kivijalkaliikkeillä on kotisivut verkossa sähköisen kaupankäynnin ja markkinoinnin vuoksi

...myyntipaikan hyvä näkyvyys ja saavutettavuus tulevat yhä tärkeämmäksi

...kauppakeskuksen WiFi-palveluilta vaaditaan yhä enemmän

...tuotteiden tilaaminen verkosta ja noutaminen myymälästä/palauttaminen myymälään yleistyy

...tarve kokeilla/tunnustella/haistaa/kokea tuote myymälässä kasvaa

...mahdollisuus verkko-ostosten tekemiseen myymälässä tulee yhä tärkeämmäksi

...joustavampia myymäläpintoja tarvitaan enemmän

...myymälöille on yhä tärkeämpää panostaa huipputuotteisiin

...tilapäisiä esittelytiloja/pop-up-myymälöitä tarvitaan enemmän

...ravintoloiden lisäämistarve kasvaa

...kauppakeskuksen on tarjottava kotisivuillaan, ja yhdessä vuokralaistensa kanssa, verkkokaupparatkaisuja

...yksityisiä palveluita (kuntosali, kampaamo jne.) tarvitaan enemmän

...myymälöiden tuotevalikoima laajentuu lisätuoteryhmiin

...julkisia palveluita (kirjasto, hammaslääkäri jne.) tarvitaan enemmän

...kulttuuri- ja viihdetarjonnan kysyntä lisääntyy

...myymälöiden varastotilojen tarve vähentyy

...myymälät tarvitsevat enemmän myymäläpinta-alaa

...vähittäiskaupan merkitys kauppakeskuksille vähentyy

Verkkokauppa muuttaa kauppakeskuksia

Kysymys: Sähköisen kaupankäynnin yleistymisen myötä…

Kuvassa esittää täysin samaa mieltä olevien 
määrää (vastaus 7-10 kymmenportaisella 
asteikolla)!
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Vuokrasopimukset muuttuvat
Tutkimuksessa kysyttiin, miten vuokrasopimuksia voidaan 
kehittää. Alalla uskotaan, että joustavammat vuokrasopimukset 
ja esim. tilapäisiä esittelytiloja koskevat, lyhytaikaiset 
sopimukset yleistyvät. Kysymys myymälävuokran sitomisesta 
kauppakeskuksen kävijämäärään jakaa mielipiteitä enemmän. 
Monien mielestä kauppojen asema kauppakeskusten 
vuokraneuvotteluissa vahvistuu.

Vastauksetta on edelleen kysymys, kuinka 
kauppakeskustoimijoiden tulee suhtautua siihen, että yhä 
suurempi osa myymälöiden myynnistä tapahtuu verkossa ja itse 
myymälät muuttuvat yhä enenevässä määrin luovutuspaikoiksi, 
jolloin niiden liikevaihto myös pienentyy. Osapuolten välillä 
tarvitaan todennäköisesti yhä tiiviimpää yhteistyötä kummankin 
osapuolen keskinäisen riippuvuuden, mekanismien ja 
tavoitteiden ymmärtämiseksi.
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Kauppa Kiinteistö Muut

Puhtaasti liikevaihtoon perustuvien

vuokrien lukumäärä vähentyy

Lyhytaikaiset sopimukset

(esim. esittelytiloista) yleistyvät

Verkkokaupan liikevaihdon kytkeminen

myymälävuokraan yleistyy

Joustavammat

vuokrasopimukset yleistyvät

Kauppakeskuskävijöiden määrään

perustuvat vuokrat yleistyvät

Kiinteä m²-vuokra

yleistyy

Kauppojen

neuvotteluasema vahvistuu

Kuvassa näkyy, missä määrin vastaavat olivat keskimäärin 
samaa mieltä väittämän kanssa asteikolla 1-10!

Kysymys: Kuinka kasvava verkkokauppa vaikuttaa myymälävuokriin?
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Jotkin tutkimuksen kysymyksistä käsittelivät niitä 
ominaisuuksia, joita vuokralaisten saaminen kauppakeskuksiin 
vaatii. Kaikissa vastauksissa vetovoimatekijöiksi nousevat 
klassiset ominaisuudet, kuten koko, sijainti, saavutettavuus, 
laaja myymälätarjonta ja kiinnostavat myymäläkonseptit. 
Kiinteistönomistajille tärkein ominaisuus on laaja 
myymälävalikoima, kaupat taas pitivät saavutettavuutta 
tärkeimpänä tekijänä. Kenties odotettua vähemmän tärkeinä 
pidetään pitkiä aukioloaikoja ja ammattitaitoista omistamista. 
Ne saattavat olla hygieniatekijöitä, joiden tulee olla kohdallaan. 
Tärkeitä, mutta ei kuitenkaan kaikkein tärkeimpiä, tekijöitä ovat 
imago, hahmottuminen, profiili, tapa suhtautua asiakkaisiin, 
laatu, palvelu, kaupunkiympäristö, dynamiikka ja johtaminen.

Alalla toimijoita pyydettiin myös nimeämään esimerkkejä 
mielenkiintoisista kauppakeskuksista, ja esiin nousivat lukuisat 
eri kauppakeskukset. Jonkin verran muita useammin mainittiin 
Storo storsenter ja Gulskogen senter (Norja), Forum ja Jumbo 
(Suomi), Rödovre ja Lyngby storcenter (Tanska) sekä Emporia ja 
Täby centrum (Ruotsi).

Mitä vuokralaisten saaminen kauppakeskuksiin vaatii?
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Kuvassa näkyy eri vastaajaryhmien osuus tärkeimpien 
tekijöiden osalta. Kunkin tekijän vastausprosentti on 
annettu suluissa.!

Kysymys: Mitä osa-alueita kiinteistönomistajan tulee kehittää vuokraajien saamiseksi?
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Jotkin tutkimuksen kysymyksistä käsittelivät niitä 
ominaisuuksia, joita tulevaisuuden kuluttajien houkuttelu 
kauppakeskuksiin vaatii.

Alalla ollaan sitä mieltä, että tärkeimmät tekijät 
kauppakeskusasiakkaiden houkuttelemiseksi ovat laaja 
myymälävalikoima, tilojen viihtyisyys ja ilmainen pysäköinti. 
Myös runsas ravintola- ja food courts -tarjonta nähdään 
tärkeänä asiakkaita vetävänä ominaisuutena.

Kaupoille laaja myymälävalikoima, mielenkiintoiset 
myymäläkonseptit ja ilmainen pysäköinti on suhteessa kaikkein 
tärkeintä. Vähiten kaupat odottavat ravintola-/food courts 
-palveluilta. Kiinteistönomistajien osalta tärkeysjärjestys on 
suuren piirtein sama. He pitävät kuitenkin ravintola-/food courts 
-palveluita tärkeämpinä kuin esimerkiksi ilmaista pysäköintiä.

Mitä tulevaisuuden kuluttajien houkuttelu 
kauppakeskuksiin vaatii?
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Kysymys: Mitä osa-alueita kiinteistönomistajan tulee kehittää tulevaisuuden asiakkaiden houkuttelemiseksi?

Kuvassa näkyy eri vastaajaryhmien osuus tärkeimpien 
tekijöiden osalta. Kunkin tekijän vastausprosentti on 
annettu suluissa.!
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Miten verkkokaupan kehitykseen tulee vastata?
Yhdessä tutkimuksen kysymyksistä pyydettiin eri aloilta 
vinkkejä, joiden avulla verkkokaupan kehitykseen voidaan 
vastata.

Yksi esille tullut ulottuvuus on tarve eri myymälöiden 
verkkomyynnin koordinointiin ja tilausten luovutusjärjestelmän 
järjestämiseen kauppakeskuksissa. Tähän liittyy läheisesti 
kauppakeskusten mahdollinen mielenkiinto puhtaiden 
verkkomyyntiyritysten houkuttelemiseen tehokkaan logistiikan 
avulla (esim. lähetysten luovutus ja palautusten vastaanotto).

Kauppakeskuksia kehotettiin myös priorisoimaan konsepteja, 
jotka varautuvat verkkokaupan kasvuun panostamalla 
molempiin myyntikanaviin. Tällöin tarvittavia palveluita voivat 
esimerkiksi olla esittelytilojen ja luovutuspisteiden järjestäminen 
kävijöiden houkuttelemiseksi kauppakeskuksiin.

Tärkeää on myös helpottaa kauppakeskusten, kuluttajien ja 
vuokralaisten kohtaamista sekä digitaalisesti että ”in the real 
world”. Tämänkin vuoksi kauppakeskusten on oltava läsnä 
verkossa. Vinkeissä painotetaan aktiivista markkinointia, 
kotisivuja, sosiaalista mediaa jne. kauppakeskusten tuomiseksi 
riittävästi esille.

Eräs viisas ja paljon kattava vinkki on panostaminen 
osaamiseen ja infrastruktuuriin monikanavaista ostamista 
harrastavien kuluttajien tavoittamiseksi. On siis hankittava 
osaamista, joka vie kauppakeskusten kehitystä eteenpäin.



26 NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

KUINKA TÄSTÄ 
ETEENPÄIN?4
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Haastaako verkkokauppa?
Tämän raportin tärkeimpiä johtopäätöksiä on se, että sekä 
kauppakeskusalalla että eri asiantuntijapiireissä ollaan sitä 
mieltä, että verkkokaupan kasvu jatkuu ja tulee mahdollisesti 
saamaan noin 20 prosentin markkinaosuuden ennen kaikkea 
kestokulutustavaroiden myynnin kustannuksella.

Tämänkaltaisen kehityksen mahdollisia vaikutuksia 
kaupankäyntiin ja kauppakeskuksiin voidaan hahmottaa 
kolmella eri skenaariolla kestokulutustavaroiden kaupan 
kehittymisestä.

•	 Skenaario 1: Verkkokaupan markkinaosuudet pysyvät 
ennallaan. Kestokulutustavaroiden markkinoiden 
kokonaiskasvu on 3 prosenttia.

•	 Skenaario 2: Verkkokauppa lisää markkinaosuuksia ja 
sen osuus kestokulutustavaroiden markkinoilla kasvaa 10 
vuodessa 20 prosenttiin. Tämä vastaa noin 10 prosentin 
vuotuista kasvua ja täsmää alan omia ennusteita. 
Lisäksi oletetaan, että kestokulutustavaroiden markkinat 
kasvavat 1 prosentilla. Heikompi kokonaiskasvu perustuu 
ajatukseen, että talouskriisi jatkuu vielä muutaman vuoden 
ajan.

•	 Skenaario 3: Verkkokaupan markkinaosuudet nousevat 
20 prosenttiin. Kokonaismarkkinat kasvavat 3 prosenttia 
vuodessa, mikä on seurausta talouden yleisestä 
vauhdittumisesta ja kuluttajien ostohalukkuuden 
palautumisesta normaalimmalle tasolle. 

Skenaario 1 on melko epätodennäköinen. Verkkokauppa 
on voimakkaassa kehitysvaiheessa ja sen kasvu tulee 
jatkumaan. Voimme kuitenkin todeta, että mikäli tämä 
skenaario toteutuu, kauppakeskuksia on rakennettava paljon 
lisää. Niitä perustetaan silloin kasvaville suurkaupunkialuille. 
Skenaario 2 on jo todennäköisempi. Verkkokauppa on 
edelleen voimakkaassa kehitysvaiheessa, mutta talouden 
yleisnäkymät ovat heikommat. Tässä mallissa verkkokauppa 
haukkaa reilusti koko kasvun, eli kauppa kasvaa tulevan 
10 vuoden aikana ainoastaan verkkokaupan puolella. 
Sen myötä uutta kauppakeskustilaa ei juurikaan tarvita, 
ja todennäköisesti osa myyntipinta-alasta putoaa pelistä. 
Uusien kauppakeskusten markkinat muuttuvat merkittävästi 
vaikeammiksi ja vetovoimaansa satsaamattomien 
markkinapaikkojen kehitys on heikkoa. Skenaariossa 3, 
joka on todennäköisin malli useimmissa Pohjoismaissa, 
kokonaiskauppa kasvaa ja kasvavasta kulutuksesta käydään 
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kilpailua verkkokaupan ja muiden markkinapaikkojen, 
esimerkiksi kauppakeskusten ja ydinkeskustojen, välillä. 
Tämän mallin mukaan verkkokauppa saa noin puolet kasvusta 
vuoteen 2023 mennessä. Skenaarion oletusten mukaan 
kauppakeskuspinta-ala kasvaa. Varovaisen arviolaskelman 
mukaan uutta pinta-alaa tarvitaan kestokulutustavaroille 1-1,5 
miljoonaa neliömetriä jokaisessa maassa. Suuri osa näistä 
neliöistä rakennetaan suurkaupunkialueille. Mikäli kaikki neliöt 
rakennettaisiin suuriin kauppakeskuksiin (noin 30 000 m2), 
kuhunkin maahan tarvitaan 30-50 uutta kauppakeskusta. 
Luultavasti tätä uutta myymälätilaa muodostuu kuitenkin myös 
kaupunkien ydinkeskustoihin ja muihin kohteisiin, joten uusien 
kauppakeskusten lukumäärä jää jonkin verran pienemmäksi.

Nämä kolme skenaariota osoittavat myös, että kaupan ja 
kauppakeskustoiminnan haasteena on verkkokaupan lisäksi 
myös talouden yleinen kehitys, jonka elpyminen on siis erittäin 
tärkeää.

Ovatko skenaariot 2 ja 3 mahdollisia? Pitkällä aikavälillä 
maailman taloustilanne tulee kaikella todennäköisyydellä 
elpymään, ja se puhuu skenaarion 3 puolesta. Heikoimmassa 
tilanteessa on tällä hetkellä Tanskan talouselämä, ja siellä 
skenaario 2 on todennäköisempi. Muissa maissa positiivisempi 
kasvunäkymä on lähempänä. Jotta voimme arvioida 
verkkokaupan mahdollisuuksia 20 prosentin markkinaosuuden 
saamiseen, sen kehitystä on tarkasteltava suuremmasta 

perspektiivistä. Mahdolliset rakenteita muuttavat ilmiöt ovat 
mahdollisia vain, mikäli tietyt ehdot toimintaympäristössä 
täyttyvät.
 

•	 Ovat asiakkaat valmiita sähköiseen kaupankäyntiin? Kyllä!
•	 Onko käytössä liiketoimintamalleja, jotka ovat kannattavia? 

Kyllä!
•	 Voiko verkon kautta saavuttaa suurta kaupallista 

menestystä, eli onko riskipääomaa saatavilla? Kyllä!
•	 Onko vakiintunut vähittäiskauppa kiinnostunut ja onko sillä 

osaamista verkkokaupan lisäämiseksi toimintapalettiinsa? 
Kyllä.

Kaiken kaikkiaan kauppakeskusalan on todella syytä nostaa 
valmiustasoaan.



29NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

-20

0

20

40

60

80

100

120

Ruotsi Norja Suomi Tanska Ruotsi Norja Suomi Tanska Ruotsi Norja Suomi Tanska

Ka
sv

u,
 M

kr
, 2

01
3-

 2
03

3

Myymälä Verkkokauppa

Skenaario 1: Verkkokauppa ei kasva.
Kestokulutustavaroiden markkinoiden 
kokonaiskasvu on 3 % vuodessa.

Kuva esittää myymäläkaupan ja verkkokaupan odotettua 
kasvua (MDKR) kolmessa esimerkkiskenaariossa!

Skenaario 2: Verkkokauppa kasvaa 
20 %. Kestokulutustavaroiden 
markkinoiden kokonaiskasvu on 1 % 
vuodessa.

Skenaario 3: Verkkokauppa kasvaa 
20 %. Kestokulutustavaroiden 
markkinoiden kokonaiskasvu on 3 % 
vuodessa.
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Konsepteja tulee ja menee, mutta osa jää elämään
Vähittäiskaupan historia koostuu erilaisista konsepteista, 
joista suurin osa on tullut ja mennyt, mutta osa on myös 
jäänyt elämään. Kaupungeissa on ollut ydinkeskusta 
toreineen niin kauan kuin ihminen on tehnyt kauppaa. 
Kaupunkien ydinkeskustat ovat joutuneet kamppailemaan 
viime vuosikymmenten aikana sivummalla sijaitsevien 
kauppakeskusten voimaa vastaan. Monet keskustat ovat 
selvinneet kilpailusta melko hyvin panostamalla kaupungin 
houkuttelevuuteen ja luomalla edellytykset modernille 
kaupankäynnille (esim. kauppiastavaratalot). Suuret ja 
keskisuuret kaupungit kasvavat, ja mikäli niissä jatketaan 
kaupunkien etujen tukemista, keskustat pysyvät luonnollisina 
kohtauspaikkoina.

Kauppakeskusten (kaupunkien ulkopuolella tai laidalla 
sijaitsevien) kasvu on ollut vahvaa viime vuosikymmenten 
aikana. Nyt niiden haasteena on keskinäinen kilpailu, ja 
lisäksi haastajaksi nousee verkkokauppa. Kodin elektroniikka, 
vaatteet, urheiluvarusteet ja muut kestokulutustavarat myyvät 
verkossa hyvin. Mikäli tämä suuntaus säilyy, kauppakeskusten 
on kehitettävä tarjontaansa. Monikanavastrategioiden 
merkitys kasvaa. Todennäköisesti myös ravintoloiden rooli 
kasvaa. Lisäksi kauppakeskusten kannattanee lisätä tarjonnan 
elämyksellisyyttä ja pohtia myös julkisen palvelutarjonnan 
osuutta. Kauppakeskusten mielenkiinto suuntautuu myös 
asuntojen saamiseen lähialueelle ostovoiman varmistamiseksi 
ja saavuttavuuden lisäämiseksi entistä useammalle kuluttajalle.
 

Verkkokauppa

Kauppakeskus

Ydinkeskusta

?
?

Kehityksen edetessä yhä kaupunkimaiseen tarjontaan 
kilpailu kaupunkien ydinkeskustojen kanssa kiihtyy jälleen. 
Markkinapaikkojen kilpailu jatkuu ja toimijat, jotka eivät 
mukaudu tilanteeseen, menettävät mahdollisuuden kasvuun 
ja putoavat pois.
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Mutu-tunne ei riitä
Verkkokaupan osuus on vähittäismyynnin kokonaisarvosta 
edelleen pieni. Se on vieläkin myyntikanava, joka etsii 
muotoaan. Seuraavan 10 vuoden aikana menestykseen 
nousevia segmenttejä on mahdoton ennustaa tarkasti.

Eläminen odotetun, mutta vielä hämärän peitossa olevan 
kehitystilanteen keskellä vaatii jatkuvaa ympäristötekijöiden 
analysointia. Verkkokauppa on pudottanut jo levymyymälät ja 
kirjakaupat pelistä. Pelikaupat ovat hyvää vauhtia menossa 
samaa tietä. Matkat ostetaan verkosta. Lehtiala on ongelmissa 
verkon vuoksi. Mitkä konseptit ovat seuraavana vuorossa?

Seuraavan kymmenen vuoden aikana työelämään astuu 
ensimmäinen todellinen Internet-sukupolvi: se alkaa tienata 
rahaa, perustaa omaa kotia ja hankkia lapsia. Sen myötä 
kauppoihin ja kauppakeskuksiin tulee asiakkaita, jotka ovat 
kasvaneet Internetin rinnalla. Seuraavaksi alkavat Internetiin 
tottumattomat sukupolvet jäädä pois kulutusmarkkinoilta, 
ja niiden tilalle tulee yhä Internet-orientoituneempia ihmisiä. 
Näiden tulevaisuuden asiakkaiden kaupankäyntitavat ovat 
vasta kehittymästä. Jos kaupanalan toimijat haluavat olla 
markkinoilla mukana, näiden tärkeiden trendien tunnistaminen 
ja seuraaminen on elintärkeää. Jatkuva muuttuminen vaatii 
myös erittäin suurta joustavuutta ja sopeutumiskykyä. 
Tulevaisuus on sitä, miksi me sen teemme.
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NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS 

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, 
on pohjoismaisten kauppakeskusten etuja 
ajava järjestö. Järjestön tehtävänä on kehittää 
kauppakeskusmarkkinoita Pohjoismaissa ja 
vahvistaa toimialan asemaa asiantuntevana ja 
merkittävänä vaikuttajana yhteiskunnassa. NCSC:n 
yli 1100 jäsentä edustaa toimialan kaikkia osapuolia 
toiminnan kehittäjistä ja kaupunkisuunnittelun 
osaajista liiketilojen vuokraajiin ja tavarantoimittajiin 
asti.




