
Hansakorttelin kävijämäärät kääntyivät kasvuun syksyllä — vuoden kokonaismyynti 

kuitenkin laski uudistustöiden vuoksi 

Hansakortteli juhlii kolme vuotta kestäneen uudistushankkeen valmistumista maaliskuun 

ensimmäisen viikon aikana. Uudistustyöt ovat näkyneet jo nyt positiivisesti 

kauppakeskuksen myynnissä tammikuussa, joka kasvoi noin 5 prosenttia. Vuonna 2019 

Hansakorttelin myynti ja kävijämäärät kuitenkin laskivat, mikä johtui kauppakeskuksessa 

käynnissä olleesta mittavasta uudistushankkeesta ja ydinkeskustan muista muutostöistä. 

Vuosi 2019 oli Hansakorttelissa voimakkaan kehittämisen aikaa. Torin sulkeminen ja 

kauppakeskuksen laaja uudistuminen näkyivät viime vuoden myynnissä, joka laski noin 4                       

prosenttia. Sen sijaan asiakkaiden viettämä aika kauppakeskuksessa kasvoi selvästi 

loppuvuoden aikana.  

– Uudistushankkeen eteneminen ja Hansakorttelissa aloittaneet uudet toimijat 

käänsivät syksyn kävijämäärät nousuun. Erityisen tyytyväisiä olemme marraskuun 

myyntilukuihin. Joulumyynti jäi kuitenkin tavoitteista, Hansakorttelin 

kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen kertoo. 

Hansakorttelin tilojen vuokrausaste kehittyi positiivisesti vuoden 2019 aikana. Kaiken 

kaikkiaan uusia toimijoita aloitti kauppakeskuksessa viime vuonna 15 ja koko remontin 

aikana 24. 

– Uudistuksemme on saanut asiakkailta ja kaupan alan toimijoilta paljon hyvää 

palautetta, mikä on tukenut vuokralaishankintaamme. Ylipäätään luottamus Turun 

ydinkeskustan kehitykseen on vahvaa, mikä näkyy esimerkiksi uusien 

kansainvälisten toimijoiden avauksina Hansakorttelissa, Palviainen toteaa. 

Hansakorttelin eri toimialoista myönteisimmin kehittyivät viime vuonna ravintola- ja 

kahvilapalvelut sekä hyvinvointipalvelut. Muotikauppa sen sijaan laski, mikä oli yleinen 

suuntaus alalla viime vuosina. 

– Käynnissä olevasta vuodesta odotamme viime vuotta parempaa. On ollut ilo 

huomata, että asiakkaat viihtyvät Hansakorttelissa yhä pidempään. Uudistuksessa 

olemmekin panostaneet erityisesti siihen, että meillä on paikkoja, joissa viettää 

aikaa ja viihtyä. Tästä yksi esimerkki on uusi valoteoksemme Hansatorin yllä, 

Palviainen toteaa. 

Hansakorttelissa ei ole vielä vietetty varsinaisia avajaisia uudistushankkeen valmistumisen 

takia, mutta tämä aiotaan korjata maaliskuun aikana. 

– Maaliskuun ensimmäisellä viikolla juhlistamme uudistushankkeen valmistumista ja 

olemme satsanneet erityisen paljon ohjelmatarjontaan. Juhlaviikon kokoavana 

teemana toimii Kaupunkilaisten tila -konsepti, mikä sopii Hansakorttelille 

erinomaisesti. Mittavien uudistustöiden jälkeen tuntuu hyvältä antaa tila takaisin 

kaupunkilaisille, Palviainen iloitsee. 

 

Lisätietoa: 

Kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen, p. 0400 668 862, timo.palviainen@hansakortteli.fi 

Hansakorttelin myynti vuonna 2019 oli noin 211 miljoonaa euroa ja kävijämäärä noin 11,5 
miljoonaa. Hansakorttelissa toimii lähes 140 yritystä ja työskentelee noin 1200 henkilöä. 
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