
Hansakortteli juhlii 30. syntymäpäiväänsä ja kerää Hansamuistoja 
 
 
Hansakortteli täyttää 30 vuotta. Virallisen syntymäpäivän kunniaksi järjestetään 
kakkukahvitus Hansatorilla keskiviikkona 14.3. Kahvikupin äärellä voi muistella 
mieleenpainuvinta Hansamuistoaan ja jakaa sen Hansakorttelin nettisivuilla tai 
Instagramissa. Kaikkien Hansamuistonsa jakaneiden kesken arvotaan 500 euron arvoinen 
lahjakortti voittajan valitsemaan kauppakeskuksen liikkeeseen.  
 
Kauppakeskus Hansakortteli valmistui 14.3.1988. Keskustan vetonaulaksi rakennettu 
kauppakeskus on näin ollen toiminut turkulaisten ja Turussa vierailevien 
kohtaamispaikkana jo kolmen vuosikymmenen ajan. Varsinais-Suomen suosituimmassa 
kauppakeskuksessa vieraili viime vuonna yhteensä noin 12,4 miljoonaa kävijää. 
 
– On ollut hieno huomata, kuinka tärkeä paikka Hansakorttelista on tullut vuosien mittaan 
Turun keskusta-alueen liike-elämän ja kaupunkikulttuurin kannalta. Onhan meidät myös 
äänestetty Suomen rakastetuimmaksi kauppakeskukseksi, Hansakorttelin 
kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen kiittelee. 
 
Hansakortteli juhlistaa syntymäpäiväänsä keskiviikkona 14.3. kakkukahveilla Hansatorilla. 
Kahvia ja kakkua on varattu 1500 ensimmäiselle. Juhlavuosi tulee näkymään 
Hansakorttelin tapahtumatarjonnassa. 
 
– Kakkukahvit ovat startti juhlavuodellemme. Vietämme varsinaista syntymäpäiväviikkoa 
syksyllä, ja 30-vuotisuus tulee vahvasti näkymään kaikessa tekemisessämme vuoden 
aikana, Palviainen kertoo.  
 
Kauppakeskus kerää Hansamuistoja 
 
Kauppakeskuksen kolmeen vuosikymmeneen mahtuu paljon elämyksiä ja muistoja. 
Hansakorttelissa on ystävien ja tuttavien tapaamisen lisäksi shoppailtu, kahviteltu, 
herkuteltu ja osallistuttu koko perheen tapahtumiin. 
 
Hansakortteli kerää juhlavuotensa kunniaksi asiakkaiden Hansamuistoja vuosien varrelta. 
Muiston voi lähettää Hansakorttelille osoitteessa www.hansakortteli.fi. Kaikkien 
Hansamuistonsa 31.5.2018 mennessä jakaneiden kesken arvotaan 500 euron arvoinen 
lahjakortti voittajan valitsemaan kauppakeskuksen liikkeeseen. 
 
Hansamuistoja voi lähettää myös nostalgisen kuvan kera Instagramissa tunnisteella 
#hansamuistot. Hansakortteli julkaisee kävijöiden tarinoita ja kuvia myös omissa 
kanavissaan. 
 
– Haluamme kuulla, mitä asiakkaillemme on jäänyt mieleen Hansasta. Joku on voinut olla 
paikalla Hansakorttelin avajaisissa tai viettänyt täällä ikimuistoiset treffit. Muisto voi myös 
liittyä herkulliseen jäätelöannokseen tai mielenkiintoiseen tapahtumaan. Mikään muisto ei 
ole liian pieni tai iso jaettavaksi, Hansakorttelin markkinointipäällikkö Mirva 
Laaksonen sanoo. 
 
Lisätietoja: 

Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Hansakortteli  
p. +358 400 668 862, s-posti: timo.palviainen@hansakortteli.fi 



 
Mirva Laaksonen, markkinointipäällikkö, Hansakortteli 
p. +358 44 286 9791, s-posti: mirva.laaksonen@hansakortteli.fi 
 
Turun Hansakortteli on Suomen rakastetuin kauppakeskus (Helsingin Sanomat, 
14.2.2016). Hansakorttelin myynti vuonna 2017 oli noin 227 miljoonaa euroa ja 
kävijämäärä noin 12,4 miljoonaa. Hansakorttelissa toimii yli 130 yritystä. 


