
Antalet besökare i Hansakvarteret ökade under hösten – den totala försäljningen för 

året sjönk dock på grund av ombyggnadsarbetena  

Första veckan i mars firar Hansakvarteret att det tre år långa ombyggnadsarbetet blivit 

klart. Ombyggnadsarbetena har redan nu haft en positiv inverkan på köpcentrets 

försäljning i januari, som ökade med cirka fem procent. Under år 2019 sjönk dock 

försäljningen och antalet besökare i Hansakvarteret, vilket berodde på det omfattande 

ombyggnadsprojektet som pågick i köpcentret och av andra ändringsarbeten i Åbo 

centrum.  

År 2019 var ett år av kraftig utveckling för Hansakvarteret. Stängningen av torget och den 

omfattande ombyggnaden av köpcentret syntes i förra årets försäljning, som sjönk med 

cirka 4 procent. Däremot tiden, som kunderna tillbringade i köpcentret, ökade dock 

betydligt mot slutet av året.  

– I och med att ombyggnadsprojektet framskred och det kom nya butiker till 

Hansakvarteret, började antalet besökare öka igen under hösten. Vi är särskilt 

nöjda med försäljningssiffrorna från november. Julhandeln blev dock inte som 

förväntat, säger Timo Palviainen, direktör för Hansakvarterets köpcentrum. 

Hyresgraden för lokalerna i Hansakvarteret utvecklades positivt under 2019. Totalt 15 nya 

aktörer öppnade i Hansa förra året och sammanlagt 24 nya butiker öppnade under hela 

ombyggnadstiden. 

– Ombyggnaden har fått positiv återkoppling från kunderna och aktörerna inom 

handeln, vilket har gjort det lättare för oss att skaffa hyresgäster. Förtroendet för 

utvecklingen av Åbo centrum är över huvud taget väldigt stort, vilket exempelvis 

syns genom att nya internationella aktörer har öppnat butiker i Hansakvarteret, 

konstaterar Palviainen. 

Bäst utvecklades restaurang- och café- samt hälso- och skönhetstjänsterna i 

Hansakvarteret förra året. Modebutikernas försäljning sjönk, vilket dock varit en allmän 

trend i branschen de senaste åren.  

– Av detta år förväntar vi oss ett bättre resultat än förra året. Det är glädjande att se 

att kunderna trivs allt längre i Hansakvarteret. I och med ombyggnaden har vi satsat 

särskilt på att öka mängden platser, där kunderna kan spendera tid och trivas. Ett 

exempel på det är vårt nya ljuskonstverk ovanför Hansatorget, säger Palviainen. 

Man har ännu inte haft någon egentlig invigning av Hansakvarteret på grund av 

ombyggnadsprojektet, men det planerar man att ändra på i mars. 

– Första veckan i mars firar vi att ombyggnadsprojektet är klart och vi har satsat 

väldigt mycket på programutbudet. Det gemensamma temat för veckan är det nya 

konceptet ”Stadsbornas utrymme”, vilket passar utmärkt för Hansakvarteret. Efter 

de omfattande ombyggnadsarbetena känns det bra att ge utrymmet tillbaka till 

stadsborna, säger Palviainen glatt. 

 

Närmare information: 

Direktör för köpcentret, Timo Palviainen, tfn. 0400 668 862, 

timo.palviainen@hansakortteli.fi 

År 2019 uppgick försäljningen i Hansakvarteret till cirka 211 miljoner euro och antalet 
besökare var ungefär 11,5 miljoner. Ca 140 företag är verksamma i Hansakvarteret och 
runt 1 200 personer arbetar där. 

mailto:timo.palviainen@hansakortteli.fi

