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Matkus on elämys
Matkus on kohtaamispaikka, jossa yhdistyvät 
paikallinen ainutlaatuisuus ja kansainväliset 
huippubrändit. Matkus on täynnä inspiraatiota, 
kohtaamisia, herkuttelua, helppoutta ja elämää  
– astu sisään!
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82 % kävijöistämme  
pitää Matkusta Suomen  
parhaana kauppakeskuksena.

Lähde: Customer research / RD
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Matkuksen kävijöistä  

93 %  
on tyytyväisiä  
Matkuksen palvelu-
tarjontaan.
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Kuopio – vetovoimainen 
maakuntakeskus

Kuopio on viihtyisä, vetovoimainen ja kasvava maakunnan 
keskus. Luonnonkaunis alue on edelläkävijä erityisesti 
terveyden, hyvinvoinnin sekä puhtaan tekniikan saralla. 
Alueelle tullaan läheltä ja kaukaa niin töihin, opiskelemaan, 
lomailemaan kuin mökkeilemään. Kuopio onkin Suomen 
suurin mökkikunta: alueella on peräti 10 800 mökkiä.

YLEISKUVA KUOPION ALUEESTA

119 282
Kuopion asukasluku 2020 

(Suomen 9. suurin kaupunki)

Kuopio
Joensuu
136 km

Jyväskylä 
147 km

Mikkeli
163 km

Helsinki 
382 km

Kajaani
169 km

Iisalmi
169 km

50 min  
lentäen

4 h 46 min 
autolla

4 h 15 min 
junalla
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20 000
opiskelijaa

n. 1000
vaihto-opiskelijaa

Opiskelija-
kaupunki

Kuopion alue lukuina

122 100
Kuopion asukasluvun 

ennuste 2030

170 000
työssäkäyntialueen 

asukasluku

248 000
Pohjois-Savon asukasluku

Lähde: Kuopio info 2020, www.kuopio.fi/fi/kuopio-tietoa

29 424 €
keskitulo

10 800
mökkiä

+6 %
yritysten liikevaihdon 

kasvu 2019

1800
uutta asuntoa 2018
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Kauppakeskus 
Matkus – alueensa 
suunnannäyttäjä

Kauppakeskus Matkus on Kuopiossa sijaitseva, lähes  
80 liikkeestä ja IKEA-tavaratalosta muodostuva kauppa-
keskus. Ihanteellinen sijainti vilkkaan 5-tien varrella noin  
10 minuutin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta tekee 
Matkuksesta suositun ostos- ja vapaa-ajanviettokohteen  
niin alueen asukkaiden kuin matkailijoiden keskuudessa.  
Saapuminen on eri suunnista helppoa ja maksutonta  
parkkitilaa on runsaasti.

Matkus onkin alueensa suurin kauppakeskus ja johtava  
ostopaikka muodissa, urheilussa ja kodin sisustamisessa.  
Matkus on Suomen ainoa kauppakeskus, jossa sijaitsee 
IKEA-tavaratalo. Liikevalikoimasta löytyy paljon vahvoja  
kansainvälisiä brändejä, kuten XXL, New Yorker ja H&M. 

YLEISKUVA MATKUKSESTA

Matkus on Suomen  
ainoa IKEA-tavaratalon  
yhteydessä oleva kauppa-
keskus, jonne tullaan  
ostoksille kauempaakin.
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10 kilometrin sisällä

 73 656 asukasta

sekä  

yrityksiä, kehittyviä asuinalueita  
ja logistiikkainvestointeja

Matkus on osa 
kasvavaa eteläistä 

Kuopiota

Markkina-alue

Suuri vaikutusalue 

säde 280 km

Matkuksen kävijöistä 

85 % 
asuu 25 km  

säteen sisällä

Vaikutusalueen asukasluku

720 000

Ajomatka 
vaikutusalueelta

0–120 min

Kuopio

Vuonna 2019 tehdyn  
tutkimuksen mukaan  
70 % kävijöistä vieraili  
Matkuksessa kerran kuussa  
tai useammin ja 25 %  
vähintään kerran viikossa.
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Yhteistä aikaa 
Matkuksessa

Matkus on turvallinen ja kätevä paikka hoitaa 
päivittäiset ostokset – peräti 96 % kävijöistä 
kokee Matkuksessa asioinnin helpoksi ja haluaa 
tulla uudestaan. Matkus on vaikutusalueensa tärkeä 
kohtauspaikka, jossa vietetään mielellään aikaa.

YLEISKUVA KUOPION ALUEESTA

Turvallinen 
ja tuttu

kohtaamis- ja ostospaikka

Matkus lukuina

Tapahtumat 
houkuttelevat 
suuria väkijoukkoja

Helppo 
hoitaa päivittäiset 

ostokset

Lapsiperheitä 
hemmotellaan

mm. upealla Perhehuoneella, laajalla 
Matkus Kortteli -leikkialueella ja  

viikottaisella TenavaTiistai-tapahtumalla.

Eri kohderyhmät 
on huomioitu

tapahtumissa ja palveluissa

Suosittu paikka
viettää aikaa tai vapaapäivää 

läheisten kanssa

Lähde: Ingka Centres CSI -research 2019

Avattu

2012

Omistaja 

Ingka Centres

Sijainti 5-tien varrella

11 km / 10 min
Kuopion keskustasta

Liikkeiden lukumäärä

lähes 80

Vuokrattava pinta-ala

30 000 m2

Kokonaispinta-ala

31 400 m2

Parkkipaikat

3 000

Kävijät kuukaudessa 
(ml. IKEA)

250 000 (ka.)

Kävijät vuodessa 
(ml. IKEA)

3 miljoonaa

Bussit 31 ja 35 kulkevat  
Kuopion keskustasta 

Matkukseen 

2 x tunnissa
Keskimääräinen 

viipymä (arvio/CSI)

84 min

Verollinen myynti 
vuodessa (2019, pl. IKEA) 

93,4 M€

Keskiostos  
(Q1/2020, pl. IKEA)

30 € 
vrt. keskiarvo 

vastaavissa 16,50 €
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Suurin osa kävijöistä  
saapuu Matkukseen aikuisen 
perheenjäsenen kanssa  
(39 %) tai yksin (28 %). 

Kävijöistä merkittävä osa 
vierailee Matkuksessa lapsen 
kanssa (34 %). 

Moni viettää aikaa kauppa-
keskuksessa myös ystävänsä 
kanssa (14 %).
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ASIAKASTIEDOT/-SEGMENTIT

Paikalliset vaikuttajat
Tämä ryhmä ei juurikaan poikkea 
väestötilastojen keskivertoedustajasta. 
Ryhmän jäsenet ovat aktiivisia ihmisiä, 
jotka arvostavat paikallisuutta. Vaikuttavat 
paikalliset keskittävät ponnistelunsa 
lähipiiriinsä sekä lähialueellensa.

Kaiken keskiössä 
asiakas

Haluamme aidosti tuntea asiakkaidemme elämäntavat ja arvot,  
jotta pystymme vastaamaan heidän tarpeisiinsa – olipa nämä sitten  
leikkipaikka lapsille tai hiljainen ja ärsykevapaa ostoshetki. Siksi 
teemme paljon tutkimusta ja yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. 

Toteutamme joka vuosi laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen,  
josta selviävät asiakaskokemuksen tason lisäksi mm. asiakasprofiili, 
viipymä, rahankäyttö ja käyntitiheys. Lisäksi mittaamme alueen  
asukkaiden näkemystä Matkuksen brändistä vuosittain brändi- 
tutkimuksella. Uskomme vahvasti asiakkaiden kohtaamiseen ja  
kuuntelemiseen – teemmekin säännöllisesti myös syvähaastatteluja 
alueen ihmisten keskuudessa. Näiden tutkimustietojen perusteella 
olemme määritelleet Matkukselle arvopohjaiset asiakassegmentit, 
joita hyödynnämme niin vuokrauksen suunnittelussa, markkinoinnissa 
kuin keskuksen kehittämisessä.

Olen kiinnostunut kaikista opiskelija- 
järjestöön liittyvästä ja olen jo mielessäni 
kirjautunut sinne toimintaan mukaan, 
vaikka opiskelujen alkuun on vielä vuosi.
NIKO | 19 VUOTTA | TULEVA OPISKELIJA

Vihreät humaanit
Tämän ryhmän ihmiset ovat korkeasti 
koulutettuja pareja useimmiten 
vanhemmista ikäluokista. Nämä ihmiset 
nauttivat luonnosta ja ulkoilusta, ja pitävät 
ympäristöasioita erittäin tärkeinä.

Rauhallisuutta rakastavat
Tämän ryhmän edustajat ovat useimmiten 
keski-iän ylittäneitä pariskuntia. He elävät 
melko yksinkertaista ja vaatimatonta 
elämää, eivätkä janoa huomiota tai 
harrasta törsäilyä. He ostavat tarvikkeita, 
joille oikeasti tulee käyttöä sekä 
suunnittelevat ostosreissut etukäteen.

Pidän stressittömästä, yksin- 
kertaisesta ja onnellisesta elämästä. 
EETU | 25 VUOTTA | HOITOALALLA

Olen elänyt niin, että laitan  
aina muut etusijalle. 
PIRJO | 67 VUOTTA | ELÄKKEELLÄ

Valitut pääsegmentit
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Matkus Meeting Place –  
yhteisiä hetkiä ja luonnon lumoa

MATKUS
MEETING PLACE
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Matkus Meeting Place 
– yhteisiä hetkiä ja 
luonnon lumoa

Meeting Place on Matkuksen ajatusmaailma ja strategia, jonka mukaan 
toimimme ja kehitämme palveluitamme: keskiössä ovat hyvät palvelut, 
viihtyisät tilat ja kävijöidemme hyvinvointi. Tavoitteenamme on luoda 
Matkuksesta entistä viihtyisämpi kohtaamispaikka, joka kokoaa ihmiset 
yhteen viettämään aikaa – helppoa ja nopeaa päivittäistä asiointia 
kuitenkaan unohtamatta.

Meeting Place -strategian seuraavat konkreettiset käytännön toimet 
liittyvät moniosaiseen kokonaisuuteen, jossa uudistetaan kauppakeskusta 
niin palveluiden, tilojen kuin hyvinvoinnin näkökulmasta – yhdessäoloa, 
paikallisuutta ja luontoa korostaen. Käynnissä oleva uudistus on toteutettu 
alusta loppuun Matkuksen kävijöiden toiveita kuunnellen. Jatkossa Matkus 
on entistä houkuttelevampi vaihtoehto sekä kävijöillemme  
että kumppaneillemme.

MATKUS MEETING PLACE

Ulkoaktiviteettipuisto 
Uudenlainen ympäri vuoden 
avoin Olopuisto koostuu  
leikkiin, liikuntaan ja oleiluun 
soveltuvista alueista.

Ruoka- & juoma-
konseptin kehitys 
Uudessa ravintolamaailmassa 
uniikki miljöö ja monipuolinen 
ravintolatarjonta luovat  
puitteet viihtymiselle.

Kauppakeskus- 
opasteiden kehitys  
Opasteiden toiminnallinen ja 
visuaalinen kehitys parantaa 
asiakaskokemusta.

1. ja 2. kerroksen kehitys 
Tunnelman ja pääfunktioiden 
kehityksen tavoitteena on  
tilojen potentiaalinen maksi-
maalinen hyödynnys.

Paikallisuus ja luonto

Monipuolinen 
ravintolatarjonta

Vapaa-aika ja 
viihtyminen

Käytännöllisyys ja 
helppous 

Arjen irtiotto ja 
miellyttävä tunnelma

Avainsanoja & 
-teemoja

Käynnissä 
olevan 
uudistuksen 
osa-alueet
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Ruoka & juoma –  
makuja joka makuun

Ihmiset tulevat Matkukseen viihtymään ja viettämään aikaa. 
Samaan aikaan ulkona syöminen on kasvava trendi Kuopion 
alueella. Uuden ruoka- ja juomakonseptin myötä pystymme 
tarjoamaan entistä enemmän vaihtoehtoja, uusia makuja 
sekä täysin uniikin miljöön, jossa pysähtyä nauttimaan 
lempiannoksista kiireettömässä tunnelmassa. Tavoitteenamme 
on tarjota pikaruokaloiden rinnalle makuja ympäri maailman ja  
uusia kiinnostavia ravintolabrändejä. Matkuksen ravintola-alueen 
uudistusta on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa 
vastaamaan heidän tarpeisiin ja toiveisiin. 

RAVINTOLA-ALUE

Ravintolat houkuttelevat  
syömään ja viihtymään
pidemmänkin aikaa 
– olemaan enemmän 
yhdessä.
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Kartoitimme asiakkaidemme 
kanssa yhdessä, miten ja missä 

tilanteessa voisimme heidät uudella 
konseptillamme häikäistä.

TARVE 

Helppous &  
vaivattomuus

TILANTEET

 Olo on laiska ja väsynyt

 Ei halua tai jaksa laittaa ruokaa 

(viikolla ja viikonloppuna) 

TARVE

Irtiotto arjesta

TILANTEET 

 Halutaan jotakin normaalista poikkeavaa

 Itsensä hemmottelu ja palkitseminen

 Halutaan kokea jotakin erityistä

(pääosin viikonloppuisin ja lomalla,  
mutta myös arkena)

TARVE

Mieliteot

TILANTEET 

 Halutaan nauttia hyvästä ruoasta

 Tekee mieli juuri tietynlaista ruokaa

(viikolla ja viikonloppuisin, 
spontaania)

TARVE

Näppäryys  
& nopeus 

TILANTEET 

 Tarve syödä matkalla jonnekin

 Ruokaa on saatava nopeasti

(viikolla ja viikonloppuna) 

TARVE

Yhteinen aika &  
sosiaalisuus

TILANTEET 

 Halutaan viettää yhteistä laatuaikaa 
läheisten kanssa

 Juhlistetaan esimerkiksi merkkipäiviä

(pääosin viikonloppuisin,  
mutta myös arkena)

Lähde: Customer Journey in EATertainment report for MATKUS, Inspirans 2017
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2. kerros

Liikkeet

Ravintolat  
ja kahvilat

Tulevat ravintolat  
ja kahvilat

Leikki- ja 
ulkoalueet
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Vuokralaiset & Ingka Centres  
– yhdessä enemmän

Matkus on osa pohjoismaista Ingka Centresiä ja  
olemme Suomen ainoa kauppakeskus IKEA-tavaratalon  
yhteydessä – meillä on yli 40 vuoden kokemus kauppa-
keskuksista ympäri maailmaa. Olemme osa IKEA-tarinaa  
ja IKEA-tavaratalon vetovoimainen brändi hyödyttää  
myös meitä ja vuokralaisiamme. 

 VUOKRALAISET & INGKA CENTRES

+460 M
asiakasta vuodessa

15
maata

45
kohdetta

1600
brändiä

7000
liikettä

Ingka Centres lukuina
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Mitä tarjoamme 
vuokralaisille?

Sitoutunut ja toimiva 
sisäinen hallinto
Matkuksella on oma sisäinen 
hallintotiimi. Tiimiin kuuluu myös 
nimetty henkilö, joka vastaa 
vuokralaisten tyytyväisyydestä.

Jatkuva kehittyminen
Katsomme vahvasti tulevaisuuteen 
ja kehitämme toimintaamme ja 
palveluitamme jatkuvasti innovatiivisesti 
ja tutkimukseen pohjaten.

Vahvat ankkurit
Tunnetut brändit ja esimerkiksi 
yhteistyö IKEA-tavaratalon kanssa 
takaavat asiakasvirran myös 
sesongin ulkopuolella.

Turvallinen työpaikka
Työntekijöiden sekä asiakkaidemme 
hyvinvointi ja turvallisuus on meille  
aina tärkein asia. 

Selkeä layout
Toimijat sijoittuvat kauppakeskuksessa  
loogisesti, maksimaalisella näkyvyydellä 
avarien ja valoisien pääkäytävien varrella.

Vahva yhteisö
Paikallinen tiimi tekee työtä  
sydämellä, lähellä vuokralaisia.  
Matkus-henki on koko  
yhteisössä vahva!

Aktiivinen markkinointi  
ja yhteisnäkyvyys

Panostamme aktiiviseen markkinointiin, 
jonka tavoitteena on saada lisää kävijöitä 
kauppakeskukseen ja lisätä vuokralaisten myyntiä.

Laadukasta toimintaa  |  Vastuullisuutta

Sitoutumista  |  Aktiivisuutta  |  Hyvää liiketoimintaa

Panostusta konseptiin ja sen uudistamiseen

Mitä odotamme 
vuokralaisilta?

Täällä eletään 
omana isona  
yhteisönä ja  
hyvin menee.
Mikko | BUDGET SPORT
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Mitä mieltä 
vuokralaisemme  
ovat meistä? 

Yhteistyö vuokralaisten kanssa on aitoa ja 
välittävää. Tapaamme vuokralaistapaamisissa 
säännöllisesti useita kertoja vuodessa.  
Lisäksi mittaamme vuokralaisten  
tyytyväisyyttä myös vuosittan. 

 VUOKRALAISET & INGKA CENTRES

Mukavan hektinen ympäristö ja  
silti homma toimii. Täällä tehdään 
paljon yritysten hyväksi.
Pia | HAIRLEKIINI

The more we get together, the  
happier we’ll be. Cause we work  
honestly and productively together.
Nasa | SWEETOWN

81 %
vuokralaisista on 

erittäin tyytyväisiä 
toimintaamme

79 %
suosittelisi  

Ingka Centresiä

SUURIN OSA 
vuokralaisista näkee Matkuksen 

kohtaamispaikkana pelkän 
kauppakeskuksen sijaan

TOP 5
sijoitumme top 5:een vuokralaisten 
tyytyväisyydessä Ingka Centresin 

sisäisessä vertailussa
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Taitto kesken

Nina Malin
Leasing Manager

puh./tel. +358 (0)50 439 7424 
nina.malin@propdea.fi

PROPDEA OY
Fredrikinkatu 61 A • 00100 Helsinki • Finland 

MATKUS SHOPPING CENTER
Matkuksentie 60 • 70800 Kuopio • Finland

www.matkusshoppingcenter.fi

Vuokrauksen 
yhteystiedot
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