
Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tilastojen mukaan

Kauppakeskusten ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaismyynti oli reilun 13 % 

edellisvuotta pienempi. Koronakriisin vaikutukset näkyvät etenkin huhti - ja 

toukokuun kokonaismyynneissä.

- Q2 kokonaismyynnit putosivat yli 21 %

- Pasaatin kokonaismyynti putosi ensimmäisellä vuosipuoliskolla n 30 % ja Q2 

kokonaismyynti putosi yli 90 %. Kokonaismyynti on nyt n -10 % tasolla.

- Ensimmäisen vuosipuolison kävijämäärät olivat n 25 % pienemmät kuin 

edellisvuonna, maalis - huhtikuun kävijämäärät olivat n 60 % pienemmät

- Pasaatissa kokonaiskävijät ensimmäisellä vuosipuoliskolla putosivat n 28 % ja 

Q2 aikana pudotus oli n 40 %. Kokonaiskävijät ovat nyt -10 %  tasolla.

- Koronakriisi näkyi erityisesti kahvila- ja ravintolatoimialoilla, muodin toimialalla 

sekä viihde ja vapaa-ajan palveluissa. Kauneus ja hyvinvointipalvelut sekä 

sisustamisen ja kodintarvikkeet toimialat pääsivät lähemmäs viimevuoden 

myyntilukuja



Korona-ajan toimenpiteitä Pasaatissa

- Pasaatissa olivat kahvilat ja ravintolat suljettuna keväällä -> säästö 

vedenkulutuksessa huhti - toukokuussa n  55 %

- Aukioloajat vapautettiin maaliskuun lopussa. Yhtenäisiin minimiaukioloaikoihin 

palattiin elokuun alussa -> seurattiin kävijämäärien kehitystä.

- Vuokrahuojennuksia saivat lähinnä kahvila- ja ravintolatoimijat, syksyn aikana on 

päätöksiä tehty vuokralaiskohtaisesti. 

- Markkinointia sopeutettiin tilanteeseen -> asiakkaille tietoa turvallisesta 

asioimisesta sekä liikkeiden aukiolosta

- Manageri vuokralaisten tukena paikan päällä



Miltä tilanne näyttää nyt:

- Tilanne näyttää positiiviselta, nyt on tärkeä että vältetään pandemiantilanteen 

paheneminen ja uudet rajoitustoimenpiteet.

- Olemme panostaneet ja panostamme tehostettuun siivoukseen ja hygieniaan

- Lasten leikkipaikka pidetään suljettuna.

- Kevään vaikea kaupallinen tilanne näkyy nyt syksyllä; muutamia liikkeitä on 

lopettanut ja uusien liiketilavuokralaisten saaminen on haastavaa.

- Päätöksentekoajat ovat pitkät ja ennustettavuus on vaikea.

- Kaikki budjetoidut ja suunnitellut työt on päästy tekemään. mm. 

lastenhoitohuoneen rakentaminen, vessojen kunnostus, vesikaton  laajamittainen 

kunnostamine, vuokralaismuutoksia ja perusparannuksia.

- Syksyllä saimme uusia vuokralaisia: Ammattiopisto Spesia, Terveyskioski sekä 

useita toimistovuokralaisia. Ravintola Konnichiva avaa loppuvuonna 

Sushiravintolan.



Miten tästä eteenpäin - mietteitä:

- Joulukauppa ja Black Friday – kaupallisesti tärkeitä, ostetaanko verkosta vai 

tuullanko kauppakeskukseen

- Talven alennusmyynnit – aikaistuvatko alennusmyynnit entisestään

- Joulua ei voi perua, mutta joulupukki ei enää tule kauppakeskukseen – mitä 

tilalle – virtuaalitapaamiset, joulupukin tapaamiset ajanvarauksella 

- Tuleeko uusia rajoitteita

Kari Enqvistin sanoin; Vanhaan normaaliin ei enää mennä, uusi normaali pitäisi 

saavuttaa. Jos pystyy myöntämään, että korona ei mene ohi, olo helpottaa

Kiitos

Sari Puhilas






