Kaupunkikeskustan elinvoima ja erikoiskaupan konsepti 2.0 – työryhmä
sekä haastattelututkimus ydinkeskustan kehittämiseksi.
Työryhmätyön purku 12.5. 2022

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto:

Projektin tausta, lähtökohtatilanne:
Työryhmä:
Suomen Tekstiili & Muoti ry, Helsingin kaupunki/elinkeino-osasto ja Helsingin City Markkinointi ry
-

22.6.21 pidettiin 1. työpaja jota alusti Anni Sinnemäki. Mukana oli 14 osallistujaa/yritystä.

-

2. työpaja pidettiin 31.8.21, jossa mukana Kaupanliitto, Mara ja muita kaupan toimijoita, yht. 18
osallistujaa/yritystä.

-

Syksyllä 2021 käynnistettiin haastattelu- ja kyselytutkimus, jonka teki Avittamo Oy

-

3. Työpaja (tulosten purku) 7.12. siirtyi tammikuulle, ja lopulta peruuntui koronarajoitusten takia.

Projektin tavoite:
- Luodaan yhteistyömalli tekstiili- ja muotikaupan, sekä muiden ydinkeskustan erikoiskaupan
toimijoiden välille, jolla rakennetaan yrityslähtöinen visio siitä miten ydinkeskustaa saadaan
elinvoimaisemmaksi
- Ydinkeskustan ainutlaatuisuus, kokemuksellisuus, tunne ja merkityksellisyys eri näkökulmista
keskiöön
- Viestintää, jolla yhdistetään eri toimijat mukaan – vaikutetaan ydinkeskustan mielikuvaan

Työpajoista poimittuja ideoita:
•

Tapahtuma- ja kampanjakalenteri, josta löytyy ydinkeskustan keskeiset tapahtumat (toimijoille
kaupallista merkitystä) ja mihin voi lisätä toimijoiden omia tapahtumia
> toteutettu: https://www.helsinkicitymarkkinointi.fi/tapahtumakalenteri

•

Viestintä + ilme: brändille/markkinointiviestinnälle luodaan digialusta & ilme/tunnus, jotta viesti
tulee esille ja kampanjat/mukanaolevat toimijat tunnistetaan
> ydinkeskustan markkinointityöryhmän työ käynnistynyt osana HELY-projektia

•

Keskustan tulee olla varteenotettava, kilpaileva kohde pk-seudun kauppakeskuksille

Ydinkeskustan vetovoimatekijät esille
• Kampanjoita ja sesongillisia tapahtumia
•

Haastattelutukimus (Avittamon toimesta):
•

Henkilökohtaisin haastatteluin sekä sähköisin kyselyin (12 kpl) kartoitettiin muoti- ja
lifestylealan toimijoiden näkemyksiä millainen ydinkeskusta on asiointipaikkana, mitkä
tekijät vaikuttavat asiointiin, sekä millaisia käytäntöjä löydettäisiin, joilla voitaisiin parantaa
keskustan houkuttelevuutta ja lisätä ydinkeskustan kävijämääriä.

•

Mitkä ovat ydinkeskustan ylivoimatekijät ja miten niistä tulisi kohdeyleisölle viestiä?

•

Tutkimuksen pohjalta tuotettiin konseptiehdotus, jolla on tarkoitus parantaa keskustan
asiointimielikuvaa etenkin muodin monipuolisena ja elämyksellisenä ostopaikkana.

Haastattelutukimus, yhteenvedon haasteet:
Vastaukset olivat hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia, osittain jopa toisensa
kumoavia. Siksi vastauksista oli vaikea löytää yhteistä linjaa.
Eniten mielipiteitä jakavia asioita:
• Kuka tekee ja kenen tulisi toimenpiteet toteuttaa
• Kuka tekemisen maksaa
• Kuinka usein toimenpiteitä/kampanjointia tulisi tehdä
Vastaajilla oli usein hyviä ideoita ja ajatuksia, muttei välttämättä resursseja tai
mahdollisuutta osallistua itse niiden tekemiseen (aikaa ja/tai rahaa).

Haastattelutukimus, yhteenveto:
1 ) Millaisia mielikuvia yrityksellänne ja asiakkaillanne on Helsingin ydinkeskustasta?
• elämyksellinen, eksklusiivinen, tunnelmallinen, kaunis, ainutlaatuinen ja palveleva
Millaiseksi toivoisitte mielikuvan muuttuvan?
• vireämmäksi ja elämyksellisemmäksi.
• läpikulkupaikasta ajanviettopaikaksi
• viihtyisäksi ja monipuoliseksi. Persoonalliseksi.
Miten?
• Lisää yksilöllisiä kauppoja, pieniä kivijalkaliikkeitä (mutta vuokrat) ja ulkomaisia
brändiliikkeitä. Nämä lisäävät houkuttelevuutta asiakkaille tulla ydinkeskustaan.

Haastattelutukimus, yhteenveto:
2 a) Mitkä syyt ja vetovoimatekijät saavat asiakkaat valitsemaan ydinkeskustan,
kauppakeskusten sijaan?
• 42 % vastaajista nostaa keskustan vetovoimatekijäksi elämyksellisyyden. Myös hyvä
ravintola- ja kulttuuritarjonta.
• 33 % vastanneista kokee, että ydinkeskustan vetovoimatekijä on sen ainutlaatuisuus.
(Tarjoaman ainutlaatuisuus = liikkeitä, joita ei ole muualla. )
• Liikkumisen helppous ja korkea palvelutaso. Arkkitehtuurinen kauneus ja vehreys.
• Tapahtumat, kuten jouluvalot ja jouluikkunat. Asiakkaat tulevat keskustaan tunnelman ja
fiiliksen takia.
2 b) Mitä pitäisi muuttua, että asiakkaita saataisiin ydinkeskustaan entistä useammin?
•
50 % vastaajista tuo esille, että ydinkeskustaan kaivataan lisää persoonallisia liikkeitä ja
erilaista, ainutlaatuista tarjontaa.
• Suurin osa toivoo keskustaan lisää elämyksellisyyttä, tapahtumia sekä isoja kulttuurillisia
toimijoita

Haastattelutukimus, yhteenveto:

3) Mitä hyviä puolia/ylivoimatekijöitä ydinkeskustalla on ja miten näistä tulisi
asiakkaille viestiä?
Vastaukset vaihtelevat yhteismarkkinoinnista kaupungin kanssa, aina jokaisen
liikkeen itse tekemään viestintään.
Yhteiskampanjat kivijalan ja verkkokaupan kanssa kiinnostaa (es. Box by Posti-malli)
sekä vaikuttajamarkkinointi.
Lähes kaikki vastaajat toivoivat yhteistä, sähköistä tapahtumakalenteria, minne
kerätään kootusti tapahtumat ja mitä nostetaan esiin asiakkaille.

Haastattelutukimus, yhteenveto:

4) Miten saisimme yhdessä houkuteltua asiakkaita ydinkeskustaan?
Vastauksista nousi esiin erilaiset teemapäivät ja –viikot ja after work-illat.
Lisäksi ehdotettiin kulttuuritoimijoiden ja kivijalkaliikkeiden yhteistyötä niin
toiminnassa kuin markkinoinnissa
-

-

kahviloita ja viinibaareja myymälöiden eteen katukivetykselle (vs. parkletit),
kesäterassien laajentamista eri puolille Helsinkiä
Erilaiset kategoroidut kilpailut ja kampanjat, esim. korttelikilpailu

Haastattelutukimus, yhteenveto:
5) Millaisia yhteistoimintamalleja voisimme hyödyntää, jotta mahdollisimman moni
yritys hyötyisi ydinkeskustassa asioivasta asiakaspotentiaalista?
• Toivotuimpana nousi esiin tapahtumakalenteri/portaali
• Lisäksi ehdotettiin 2-3 workshoppia, missä mietittäisiin yhdessä mitä tehdään.
• yhteisprojektille vetäjä & liikkeistä koostuvaa työryhmä.
Myös Design District –tyylistä yhteistyömallia toivottiin, missä liikkeet liitetään jo
olemassa oleviin tapahtumiin.
What’s up –ryhmää sekä ”yhteistyö-Tinderiä” verkostoitumiseen & yhteistyön
sopimiseen.

Haastattelutukimus, yhteenveto:
6) Millaisiin toimenpiteisiin yrityksenne olisi valmis liittymään mukaan?
-

Tapahtumakalenteriin

-

Pidempiaikaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin (ei 1 päivän kestäviä)

-

Sellaisiin, joihin on yhdistetty isompia tapahtumia

n. 50 % vastaajista toivoo ettei toimenpiteitä tehtäisi jouluna taikka kesälomakautena, vaan toimenpiteet keskitettäisiin hiljaisiin ajankohtiin:
> keväälle huhti/toukokuulle ja/tai syksyyn lokakuulle.

Konseptiehdotus, valintaperusteet:
•

Konseptin idea on lähtöisin liikkeiden haastatteluista. Konsepti voidaan toteuttaa
liikkeiden toivomina ajankohtina toukokuussa taikka lokakuussa

•

Valittuun konseptiin voidaan helposti ja ketterästi yhdistää haastatteluissa
nousseita muitakin toimenpide-ehdotuksia.

•

Konseptin jalkautuksen myötä se saisi ydinkeskustan liikkeitä toimimaan
yhteistyössä keskenään ja synnyttämään uusia toimintatapoja, ideoita ja
toimenpiteitä joilla kasvatettaisiin ja kehitettäisiin liikkeiden liiketoimintaa eri
puolilla ydinkeskustaa

•

Liikkeiden välinen yhteistyö näyttäytyisi asiakkaille mielenkiintoisena ja
alueellisesti erilaistavina tekemisenä, mikä houkuttaa asiakkaita tulemaan
tutustumaan ydinkeskustaan, uusiin ja erilaisiin toimenpiteisiin.

Konseptiehdotuksena Korttelikilpailu
Korttelikilpailun tavoitteena on:
•

Parantaa ydinkeskustan houkuttelevuutta, lisätä keskustan kävijämääriä

•

Luoda yhteistyötä ja uusia toimintatapoja niin liikkeiden kuin järjestävien tahojen
kesken

•

Nostaa esiin ydinkeskustan ylivoimatekijöitä korttelikilpailun avulla

•

Vahvistaa keskustan positiivista mielikuvaa ja luoda asiakkaille kiinnostavia syitä
saapua asioimaan taas ydinkeskustaan.

•

Nostaa liikkeitä esille monipuolisina ja elämyksellisinä ostopaikkoina sekä
muistuttaa asiakkaita kattavasta ja palvelevasta tarjonnasta

Konseptiehdotuksena
Korttelikilpailu
Ydinkeskustan yritykset, samassa
korttelissa, yhdessä kampanjoisivat
ja osallistuisivat korttelikilpailuun
suunnittelemillaan erilaisilla
toimenpiteillä:
-

Ketterät kokeilut & yhdessä
tekeminen

-

Uusia toimintatapoja ja ideoita

-

Yhteismarkkinointi

-

Kulttuuri ja taide vahvasti mukaan

-

Toistettavia ja muokattavia
kampanjoita

Roundtable:
Tarve:
-

Mielikuvamarkkinointia & viestintää

-

Alueen ainutlaatuisuus ja tarjonta esille = brändin johtamista

-

Ketteriä kokeiluja kampanjoiden turvin = Yhdessä tekemistä ja sitoutumista

Miten edetään?
•

Tarve synnyttää ”Kauppakeskusmaisesti johdettua toimintaa ja alueellinen verkosto
(miten parhaat kauppakeskusten toimintamallit otettaisiin käyttöön?)

•

Hyviä malleja tai esimerkkejä muista kaupungeista ja maailmalta (EKK, tutkimukset)

DTH :n ja kyselyn toiminta-alue

Kiitos!

Helsinki City Markkinointi: https://www.helsinkicitymarkkinointi.fi/
Krista Östman: krista.ostman@helsinkicity.fi
Downtown Helsinki: https://www.downtownhelsinki.fi/
Facebook @downtownhelsinki
Twitter @downtownhelsinki

