
Lehdistötiedote, 15.10.2015 

 
Kuluttajat kaipaavat yrityksil tä akti ivisuutta 
Helsingin kehittämiseen – kauppakeskus Forum 
tarttuu haasteeseen 
 
Kauppakeskus Forumin tuoreen kuluttajatutkimuksen mukaan lähes 57 
prosentt ia helsinkiläisistä kuluttajista kokee, että yritykset eivät tee 
tarpeeksi töitä Helsingin vi ihtyvyyden eteen. Helsinkiin kaivataan 
eläväisyyttä, l isää työpaikkoja ja aktiviteetteja erityisesti nuoril le 
kaupunkilaisi l le. Marraskuussa  30-vuotta täyttävä kauppakeskus 
Forum on päättänyt vastata kaupunkilaisten toiveisi in ja ottaa vahvan 
roolin kaupungin kehittämisessä. 
 
Alkusyksyllä toteutetussa kuluttajatutkimuksessa* reilu tuhat pääkaupunkilaista 
antoi risuja ja ruusuja Helsingille. Vastaajat kuvailivat kaupunkia ruuhkaiseksi, 
tylsäksi ja kalliiksi, mutta myös mahdollistavaksi, monipuoliseksi ja viihtyisäksi. 
Huimat 56,1 prosenttia vastaajista koki viihtyvänsä erinomaisesti Helsingissä, ja 
parasta vastanneiden mielestä kaupungissa oli palveluiden läheisyys (26,5 
prosenttia) ja hyvät liikenneyhteydet (24,9 prosenttia). Sen sijaan vain alle 17 
prosenttia kaupunkilaisista koki kulttuuritarjonnan ja keskustan tunnelman olevan 
parasta Helsingissä.  
 
Kauppakeskus Forum on ottanut yhä vahvemmin agendalleen Helsingin keskustan 
elävöittämisen ja kulttuuritarjonnan kasvattamisen. Pian 30-vuotias kauppakeskus 
on oiva esimerkki siitä, miten kaupungin tarjonnan tulee elää kaupunkilaisten 
toiveiden mukana. Kauppakeskuksen kolmivuotisen remontin myötä laajentunut 
liike- ja ravintolavalikoima tuo kuluttajien saataville entisestään parempia 
palveluita, ja uuden ilmeen saanut kauppakeskus tarjoaa viihtyisää oleskelutilaa 
kaikenikäisille. Kauppakeskuksella on tarjontaa niin sisustuksesta, tekniikasta, 
urheilusta, kauneudesta kuin muodista kiinnostuneille, ja uusi lastenhoitohuone ja 
istuskelualueet tarjoavat mahdollisuuden levähtää ostosten teon lomassa. Lisäksi 
Forumissa päästään nauttimaan säännöllisesti vaihtuvista taideteoksista Amos 
Andersonin taidemuseon kanssa toteutettavan yhteisen Forum Platform -konseptin 
myötä. 
 
Vastaajat ilmaisivat kyselytutkimuksessa myös huolensa alati kasvavasta 
työttömyydestä. Yli kolmasosa vastaajista kokee, ettei Helsinki pysty tarjoamaan 
töitä niitä tarvitseville ja vain reilu kolmasosa kuluttajista kertoi uskovansa 
työllisyystilanteen parantuvan tulevaisuudessa. Forum lähti keväällä 2015 
tukemaan Helsingin kaupungin Respa-hanketta saadakseen ryhtiä nuorten 
huolestuttavasti kasvavaan työttömyyteen. Hanke sai paljon positiivista palautetta, 
minkä johdosta hanke jatkuu uusien yritysten ja nuorten toimesta syksyllä 2015. 
Syksyn Respa-hankkeeseen ilmoittautui 10 Forumin yritystä ja työkokeiluun otettiin 



yhteensä 12 nuorta. Työkokeilujaksot ovat noin kahden kuukauden pituisia ja ne 
on aloitettu syys–lokakuun taitteessa. 
 
Forumin 15.10 järjestämässä paneelikeskustelussa Amos Andersonin museojohtaja 
Kai Kartio, Helsingin kaupungin Elinkeino-osaston Maahanmuutto- ja 
työllisyyspalvelut -yksikön päällikkö Ilkka Haahtela, Lasten ja nuorten säätiön 
toiminnanjohtaja Tuula Colliander, Radio Helsingin toimittaja Aleksi Pahkala 
ja1530 researchin tutkija Pauli Komonen keskustelivat toimittaja Maria Veitolan 
johdolla siitä, miten Helsinkiä tulisi kehittää, jotta se palvelisi tulevaisuuden 
kuluttajia ja kaupunkilaisia mahdollisimman hyvin. Voit kuunnella keskustelun 
kokonaisuudessaan täältä. 
 
 
*Tutkimuksen tiedot: Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Cint syyskuussa 2015. Tutkimukseen osallistui 

1079 15–80-vuotiasta vastaajaa, joista 792 asuu Helsingissä ja loput Espoossa tai Vantaalla.  
 
#newforum 
 
Kauppakeskus Forum 
Kauppakeskus Forum on vuodesta 1985 alkaen Helsingin Mannerheimintiellä sijainnut yli 130 liikkeen 
kaupunkikortteli, joka tarjoaa laajalti erilaisia palveluja neljässä kerroksessa. Forumissa on kattava valikoima 
ravintoloita, vaateliikkeitä, erikoismyymälöitä, urheilun ja vapaa-ajan, kauneudenhoidon ja kodinelektroniikan ja -
sisustuksen liikkeitä sekä Amos Andersonin museo, lääkäripalveluita ja toimistotiloja. Lue tuoreita uutisia Forumista, 
tarjouksista ja sen myymälöistä sivustolla http://www.forum.fi 
 
Lisätietoja: 
Lars Eklundh, Kauppakeskusjohtaja, 050 0458694  lars.eklundh@forum.fi 
 
Median yhteydenotot ja tutkimuksen tiedot: 
Oona Kasslin, Miltton, 040 590 7276 oona.kasslin@miltton.fi  

 


