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Hansakortteli saa uuden ison kaupan alan toimijan ja georgialaisen 
ravintolan 
 
Uudistuvassa Hansakorttelissa nähdään syksyn aikana kokonaan uusia toimijoita sekä 
paluumuuttajia. Odotettu uutuus on ravintola Rioni, joka tarjoaa georgialaisia makuelämyksiä 
ensimmäistä kertaa Turussa. Scandinavian Outdoor muuttaa uusiin tiloihin Antintalon katutasoon. 
Ravintoloista ja kahviloista paluun tekevät Fafa´s, Saigon Corner ja Cafe Brahe. Antintaloon 
avataan ensi keväänä myös uusi, iso Clas Ohlsonin myymälä. 
 
Keväällä 2019 Hansakorttelin Antintalon kolmannessa kerroksessa avaa ovensa ruotsalaisen 
kauppaketju Clas Ohlsonin myymälä. Liiketilan pinta-ala on yli 1 000 neliömetriä, joten teknisten 
laitteiden ja kodintarvikkeiden valikoima on laaja. Myymälä ulottuu Thaliaan, jonne rakennetaan 
ensi talven aikana uusi liukuporrasyhteys kerrosten väliseen asiakasliikenteeseen. 
 
– Clas Ohlsonissa yhdistyvät nykyaikainen rautakauppa ja tavaratalokonsepti. Saman katon alta 
löytyy monipuolinen valikoima sähkötarvikkeita, pienrautatuotteita, elektroniikkaa ja vapaa-ajan 
tuotteita. Kauppa sopii Hansakorttelin liikevalikoimaan hyvin, sillä yhdessä viereisen Power-
myymälän kanssa se tarjoaa lähes kaikkea kotiin, puutarhaan ja harrastuksiin, iloitsee 
Hansakorttelin kauppakeskusjohtaja Timo Palviainen. 
 
Antintalon katutasoon siirtyy syksyn aikana retkeilyvarusteiden ja -vaatteiden erikoisliike 
Scandinavian Outdoor. Myymälä avataan uusissa tiloissa lokakuun alussa. 
 
Hansasta löytyy makuja läheltä ja kaukaa 
 
Kristiinankadun katutasossa nautitaan loppusyksystä alkaen trendikästä ruokaa georgialaiseen 
tapaan, kun ravintola Rioni aloittaa toimintansa loka-marraskuun vaihteessa. Rionista saa liha- ja 
kasvisannoksia niin arkeen kuin juhlaan ruokarajoitteita unohtamatta. 
 
– Me Hansakorttelissa haluamme avata asiakkaillemme ikkunan maailmalle. On mukava tuoda 
ravintola Rionin myötä upeaa georgialaista ravintolatarjontaa turkulaisille. Saamme sen nyt 
syksyllä ensimmäisenä Turkuun, kertoo Palviainen. 
 
Herkullisista erikoiskahveistaan tunnettu Robert’s Coffee rakentaa parhaillaan uutta toimitilaa 
Thalian katutasoon. Tuoreen, trendikkään konseptin mukainen kahvila avautuu syksyn aikana. 
 
Suosittu turkulainen kahvila Cafe Brahe palasi Hansakorttelin St. Erikiin. Paluun tekivät lisäksi 
falafeleja, pitaleipiä ja salaatteja tarjoileva ravintola Fafa’s sekä aasialaisiin makuihin keskittyvä 
ravintola Saigon Corner. Ne löytyvät jatkossa Kultatalon kolmannen kerroksen Food Courtista. 
 
 
Lisätiedot: 
 
Timo Palviainen, kauppakeskusjohtaja, Hansakortteli 
p. 0400 668 862, s-posti: timo.palviainen@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. 


