
Realprojekti palkittujen kauppakeskusten taustalla
Suomen johtavalla kauppakeskusasiantuntija Realprojekti Oy:llä on ollut merkittävä rooli Vuoden kauppakeskusteko 2015 -
kilpailussa palkittujen uusien kauppakeskusten Porin Puuvillan ja Hämeenlinnan Goodmanin alkutaipaleella.
Kaupunkikeskusten elävöittämisestä muodostui Suomen Kauppakeskusyhdistyksen jo kuudetta kertaa järjestämän kilpailun
menestysresepti.

Kokonaiskilpailun voittajaksi valittiin Porin Puuvilla. Raati piti erinomaisena tapaa, jolla Puuvilla tuo elämää kaupungin keskustassa sijaitsevalle
entiselle tehdasalueelle. 
Ovenia Groupiin kuuluvan Realprojektin vastuulla kahdeksan vuotta kestäneessä projektissa olivat muun muassa kauppakeskuksen liikeidean
ja identiteetin kehittely, rakennuskonsulttina toimiminen, liiketilajaon suunnittelu ja vuokralaisten hankinta.

– Puuvilla on ainutlaatuinen kauppakeskus jo alueen historian johdosta. Kun lisäämme tähän kaupan keskeisimmän menestystekijän eli
sijainnin Porin keskustassa, niin onnistumisen avaimet olivat valmiina. Onnistuneen toteutuksen varmisti saumaton ja avoin yhteistyö niin
omistajien, rakentajan kuin vuokralaisten kanssa, kertoo Realprojektin projektitoiminnoista vastaava johtaja Pasi Nieminen.

– Puuvillan asiakas- ja myyntimäärät osoittavat, että kuluttajat ovat ottaneet kauppakeskuksen hyvin vastaan ja että sen konsepti toimii.
Realprojektin panoksella on ollut suuri merkitys saatuihin hyviin tuloksiin sekä menestykseen kilpailussa. Kauppakeskuksen hyvä käyttöaste
nykyisinä haastavina aikoina kertoo yrityksen osaamisesta, kuvailee Puuvillan kauppakeskusjohtaja Pasi Välimaa.

Kunniamaininta kauppakeskus Goodmanille

Tuomaristo kiitti kunniamaininnalla kauppakeskus Goodmania sillan luomisesta Hämeenlinnan keskustan kahden eri osan välille. Innovatiivinen
toteutus rakentui kannen varaan moottoritien päälle. Realprojektin ja Ovenian vastuulla Goodmanissa on kokonaisvaltainen
kauppakeskusjohtaminen mukaan lukien markkinointi, ylläpito, kiinteistöyhtiön taloushallinto sekä omistajan vuokrahallinto. Realprojekti vastaa
myös finaaliin yltäneen Sellon kauppakeskusjohtamisesta.

– On ollut hienoa tehdä omaa osuuttamme kilpailussa menestyneissä keskuksissa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Keskusten menestys
on kunnianosoitus hyvin tehdystä työstä. Kilpailu haastaa ennakkoluulottomasti kehittämään uusia kauppakeskusratkaisuja, sanoo
Realprojektin kauppakeskustoiminnoista vastaava johtaja Juha Tiuraniemi.

– Palkituissa keskuksissa kaupunkikehittäminen ja yhteiskuntavastuu yhdistyvät hienosti myös kaupallisesti erittäin onnistuneisiin toteutuksiin,
kiittää Suomen Kauppakeskusyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Vikkula.
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Realprojekti Oy  

Realprojekti vastaa tällä hetkellä 14 kauppakeskuksen johtamisesta Suomessa 25 henkilön kauppakeskustiimillä. Keskusten yhteenlaskettu
vuokrattava ala on yli 400 000 m2 ja tiloissa toimii runsaat 700 liikettä vuokralaisina. Keskusten yhteenlaskettu vuosimyynti ylittää 1,3 miljardia
euroa. 

Realprojektilla on lisäksi 15 henkilön tiimi, joka on erikoistunut erilaisten kaupallisten hankkeiden kehittämiseen ja vuokraukseen. Osana
Ovenia Groupia toimimme koko Suomessa ja palvelutarjontamme kattaa tarvittaessa myös kiinteistöpalvelujen johtamisen ja taloushallinnon
ratkaisut.

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry 

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa omistajat, kauppa, palvelut, alan asiantuntijat ja
kauppakeskusjohto kohtaavat. Järjestön jäseninä ovat maan merkittävimmät kauppakeskukset ja kauppakeskusomistajat.


