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HYVINVOINTIA
YHTEISÖLLE

LISÄARVOA
KANNATTAVASTI

20 h / hlö

12,7 M€

100 %

henkilöstön koulutustunnit

liikevaihto

vihreää sähköä

VASTUULLISIA
TEKOJA

11,5 miljoonaa

15 M€

kävijämäärä

Uusi Hansa
-hankeinvestointi 2017-19

kierrätysaste

7%

1 740 tCO2

44
NPS (vuokralaisten
suositteluhalukkuus)

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

52 %

hiilijalanjälki

taloudellinen vajaakäyttöaste

Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Hansakortteli lyhyesti
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Hansakortteli on Turun suurin ja Suomen viidenneksi suurin kauppakeskus.
Hansakortteli sijaitsee aivan Turun keskustassa, kauppatorin laidalla. Hansakorttelilla on
lähes 200 vuokrasopimusta eri alojen yritysten kanssa, esimerkiksi muodin, elektroniikan
ja kodin tuotteiden liikkeitä, apteekki, terveyspalvelut ja ravintoloita. Vuokrattava pinta-ala
on noin 39 000 m². Kävijämäärä oli vuonna 2019 11,5 miljoonaa ja myynti noin 211
miljoonaa euroa.

KAUPPAKESKUS
HANSA GP OY
KAUPPAKESKUS
HANSA KY

Kauppakeskus koostuu viidestä kiinteistöstä, jotka omistaa pääosin Kauppakeskus
Hansa Ky. Ky:n yhtiömiehiä ovat Veritas Eläkevakuutusyhtiö, Åbo Akademi Säätiö sekä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Kiinteistöjen käypä arvo on noin 180 miljoonaa
euroa. Kauppakeskus Hansa Ky:tä hallinnoi Exilion Management Oy.

KIINTEISTÖ OY
KULTATALO

KIINTEISTÖ OY
TURUN ANTINTALO
KIINTEISTÖ OY
ST. ERIK 72,6 %

12,7 M€
LIIKEVAIHTO
VUONNA 2019
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TYÖNTEKIJÄÄ 31.12.2019

196
VUOKRALAISTA
VUONNA 2019

39 000 m2

VUOKRATTAVA NELIÖMÄÄRÄ
VUONNA 2019

Hansakortteli lyhyesti

KIINTEISTÖ OY
YLIOPISTONKATU 20

KIINTEISTÖ OY
THALIA 64,3 %

11,5 M
ASIAKASTA
VUONNA 2019

1 740 t

CO2e-PÄÄSTÖT VUONNA
2019

Vastuullisuusohjelma

Hyvinvointia yhteisölle

Tässä raportissa annetut tiedot koskevat Kauppakeskus Hansa Ky -konsernin omistamia
kiinteistöjä. Osaomisteisista kiinteistöistä raportoidaan konsernin hallinnoimilta osin.
Kaksi Hansakortteliin kuuluvaa kiinteistöä on muiden tahojen omistuksessa, eikä niitä ole
tässä raportissa otettu huomioon. Kauppakeskus Hansa Ky -konserni on kuvattu yllä.

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Toimintaympäristön trendit ja muutokset
Maailma on jatkuvassa muutoksessa, ja toimintaympäristössä vaikuttavien
muutosvoimien tunnistaminen auttaa ennakoimaan ja muokkaamaan omaa toimintaa
tarvittaessa. Toimintaympäristöömme vaikuttaa useita megatrendejä, joiden vaikutusta
toimintaamme ja erityisesti vastuullisuusohjelmaamme olemme analysoineet tällä
sivulla.

ILMASTONMUUTOS
Kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan
energian käytön tärkeys lisääntyy. Muuttunut
ilmasto vaikuttaa kiinteistökannan ylläpitoon,
esimerkiksi lisääntyneiden sateiden seurauksena.
Ilmastonmuutos vaikuttaa liikkeiden ja
ravintoloiden toimintaan ja valikoimaan.

KAUPAN MURROS
Kaupan alan rakenne muuttuu palveluiden
suuntaan. Täytyy tarjota muutakin kuin kaupallisia
tiloja, etsiä uusia ansaintalogiikkoja perustuen
viihtymiseen ja elämyksellisyyteen.
Vuokrasopimusten mallit tulevat muuttumaan
neliöihin liittyvistä palveluihin tai muuhun liittyviksi.
Tärkeää on tarjota erilaisia palveluita, jotka
tukevat muuttuvaa kauppaa, kuten nettikauppaa
ja second-handia. Pienten liiketilojen tarve
kasvaa.

YHTEISÖLLISYYS
Kauppakeskuksen tyyppisellä toimijalla on
mahdollisuus ja velvollisuus olla mukana
edistämässä yhteisöllisyyttä. Tätä tehdään eri
tavoin, kuten tuottamalla tarjontaa erilaisille, myös
ei-kaupallisille toimijoille. Kolmannelle sektorille
on tarjolla mahdollisuuksia näkyvyyteen ja
toimintansa markkinointiin kauppakeskuksen
tiloissa. Hyväntekeväisyysyhteistyötä tehdään
esimerkiksi Turun kaupungin kanssa
nuorisotoiminnassa.

DIGITALISAATIO
Asioinnin ja palvelujen tarjoaminen eri kanavien
kautta laitteista ja ajasta riippumatta korostuu.
Asiakasanalysointi nopeutuu ja sen merkitys
lisääntyy, mikä mahdollistaa erilaisia tiedon
analysointitapoja. Pystytään kohdistamaan
tarjontaa ja palveluita paremmin.

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma
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KESTÄVÄ KEHITYS
Vastuullisten toimintatapojen merkitys kasvaa
lähitulevaisuudessa. Toiminnalta odotetaan
jatkuvaa kehittymistä ja innovatiivisia ratkaisuja,
esimerkiksi energiatehokkuuden osalta.
Kaupungeissa liikkuminen julkisilla ja
polkupyörällä lisääntyy ja sitä täytyy tukea.

Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Kauppakeskusjohtajan katsaus
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Hansakorttelin historian suurin uudistusprojekti on vihdoin saatu valmiiksi. Haluan kiittää asiakkaitamme ja
vuokralaisiamme kärsivällisyydestä ja uskollisuudesta myös remontin aikana. Lopputuloksena on uusi upea
Hansa, jossa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota asiakkaiden viihtyvyyden edistämiseen monin tavoin, esimerkiksi
esteettömyyteen, valaistukseen ja löydettävyyteen satsaamalla.
Kauppakeskuksen ensisijaisena tarkoituksena on toimia kauppapaikkana, missä palvellaan asiakkaita, tarjotaan
vuokralaisille puitteet kannattavalle liiketoiminnalle sekä taataan vakaa tuotto omistajille. Hansakorttelina haluamme
sen lisäksi tarjota turkulaisille uuden kaupunkilaisten tilan, ja mahdollistaa monipuolista ei-kaupallista
toimintaa, elämyksiä ja kokemuksia tiloissamme.
Kysyimme vuokralaisiltamme ja omistajiltamme näkemystä Hansakorttelin toiminnan vastuullisuudesta. Asteikolla 1-5
saimme vastuullisuutemme arvosanaksi 3,2, mikä on haastavissa oloissa uudistusprojektin keskellä annetuksi
arvosanaksi erittäin hyvä. Tiukinta palautetta tuli vastuullisuusviestinnän vähyydestä erityisesti asiakkaiden ja
vieraiden suuntaan. Meiltä myös peräänkuulutettiin edelläkävijyyttä ja rohkeutta lähteä suunnannäyttäjäksi
vastuullisuuden saralla. Nämä kaksi osa-aluetta linkittyvät vahvasti toisiinsa, ja niitä lähdemme ilomielin kehittämään.
Mieltä lämmittivät palautteessa erityisesti se, että vuokralaiset kokivat yhteistyömme toimivan hyvin ja että arki on
lähtenyt raskaiden remonttivuosien jälkeen rullaamaan sujuvasti.
Lähdimme kokoamaan Hansakorttelin vastuullisuustyötä yksiin kansiin, ja lopputuloksen näet tässä ensimmäisessä
vastuullisuusraportissamme. Olemme iloisia huomatessamme, että kerrottavaa löytyi paljon ja toimimme monilta osin jo
vastuullisesti. Parannettavaa löytyi kuitenkin myös, ja myös sitä on avattu raportissamme. Vastuullisuusraporttimme
tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja kertoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme laajemmin omasta
toiminnastamme erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta.

Timo Palviainen
Kauppakeskusjohtaja

Tavoitteenamme on lisätä proaktiivisuutta vastuullisuustyöhömme ja toimia vastuullisuusasioissa etukenossa ja
etujoukoissa. Tämän työn pohjana on oman tonttimme hoitaminen kuntoon, minkä edistämiseksi olemme tähän
vastuullisuusraporttiin julkaisseet vastuullisuustavoitteemme. Toivon, että saamme niiden tavoittamiseen tukea teiltä
kaikilta sidosryhmiltämme. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
(Sustainable Development Goals, SDG) ovat
maailmanlaajuinen toimenpideohjelma (Agenda 2030), jonka pyrkimyksenä on poistaa
köyhyys maailmasta, torjua eriarvoisuutta ja ehkäistä ilmastonmuutosta. Tavoitteet tulivat
voimaan alkuvuodesta 2016.
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Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille.
• Varmistetaan kiinteistöjen turvallisuus ja terveellisyys.
• Pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja
viihtyvyydestä.

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä
ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
• Eläkevarojen kannattava sijoittaminen.
• Työpaikkojen ylläpitäminen sekä omassa toiminnassa
että vuokralaisilla ja muilla kumppaneilla.

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
•
•
•
•

Tuetaan yhteisöllisyyttä.
Pidetään huoli suojelluista rakennuksista.
Varmistetaan rakentamisen kestävyys.
Tarjotaan innovatiivisia tilaratkaisuja.

Varmistaa kulutus -ja tuotantotapojen kestävyys.
• Tarjotaan vuokralaisille mahdollisuus vastuulliseen
toimintaan tiloissaan.
• Tilojen sijainnilla ja hyvällä saavutettavuudella
pienennetään liikkumisen ilmastopäästöjä.

Olemme sitoutuneet tukemaan kaikkia 17:ää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta
vastuullisuustyössämme. Lisäksi olemme tunnistaneet viisi olennaisinta tavoitetta
toimintamme ja sidosryhmiemme kannalta:
• Terveyttä ja hyvinvointia
• Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
• Kestävät kaupungit ja yhteisöt
• Vastuullista kuluttamista
• Ilmastotekoja

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

Hyvinvointia yhteisölle

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia
vastaan.
• Pidetään kiinteistöjen energiatehokkuus hyvällä tasolla.
• Käytetään uusiutuvaa energiaa.

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Olemme sidosryhmiemme kanssa säännöllisesti tekemisissä. Otamme sidosryhmiemme odotukset ja
toiveet huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme, minkä lisäksi teemme jatkuvasti töitä
sidosryhmiemme kanssa vastuullisuuden kehittämiseksi. Avoin keskusteluyhteys ja toiminnan
läpinäkyvyys vahvistavat molemminpuolista luottamusta. Tunnistamamme sidosryhmien tärkeimmät
odotukset ja huolenaiheet sekä vastauksemme näihin on koottu tälle sivulle.
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HENKILÖSTÖ
Henkilöstömme haluaa toimia viihtyisässä ja turvallisessa
työympäristössä ja yrityksessä, jossa voi tuntea tekevänsä
hyvää ja tulevansa kohdelluksi reilusti. Yhteiset arvot ja
kehitystä
tukeva
työyhteisö
ylläpitävät
henkilöstön
motivaatiota. Koko henkilöstömme on kehityskeskustelujen ja
tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Jaamme tietoa aktiivisesti
viikkopalavereissa ja suunnittelupalavereissa.

ASIAKKAAT
Kauppakeskuksessa vierailee päivittäin kuluttajia ja muita
asiakkaita, jotka arvostavat helppoa saavutettavuutta,
tilojen siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Verkkosivujen, kyselyjen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi
erikseen valittu asiakasryhmä pääsee vaikuttamaan
kauppakeskuksen toimintaan Hansaraadin kautta, missä
pohditaan yhdessä tapoja kehittää toimintaa. On tärkeää
tarjota riittävästi tarkoituksenmukaisia palveluita ja
yllätyksellisyyttä, kuten tapahtumia.

KAUPUNKI
Tavoitteenamme on tuottaa lisäarvoa paikallisesti
lisäämällä kaupungin vetovoimaa matkailun ja
liiketoiminnan näkökulmasta. Teemme aktiivista
yhteistyötä Turun kaupungin kulttuurikumppanina sekä
paikallisten matkailu- ja markkinointiyhdistysten
kanssa. Kauppakeskuksessa on kolme suojeltua
kiinteistöä, joiden kehittämisessä olemme tiiviissä
yhteydessä Museoviraston kanssa.

VUOKRALAISET

OMISTAJAT

Vuokralaisemme edustavat useita eri toimialoja, kuten
kaupan ja ravintola-alaa. Tarjoamme vuokralaisillemme
toimintaan sopeutuvat ja sitä tukevat, laadukkaat ja turvalliset
tilat, jotka mahdollistavat vastuullisen ja kannattavan
liiketoiminnan. Vuokralaisten asioita ajaa Hansan Yrittäjät Ry,
jonka
kanssa
toimimme
aktiivisessa
yhteistyössä.
Järjestämme
säännöllisiä
kauppakeskusinfotilaisuuksia,
joissa yrittäjät pääsevät myös vaikuttamaan toimintaan.

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Teemme yhteistyötä lukuisien kumppaneiden kanssa
käytännön arjen järjestelyissä, kuten jätehuolto, kiinteistöhuolto, viestintä ja turvallisuuspalvelut. Pyrimme yhteistyösopimuksissamme yhdenmukaisiin ja luottamuksellisiin
sopimuskumppanuuksiin, joissa jaamme yhteiset tavoitteet
ja toimintatavat, erityisesti vastuullisuuden osalta.

Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

Hansakorttelin omistavat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Åbo Akademi
Säätiö. Tarjoamme omistajillemme vakaan ja tuottavan
sijoituskohteen, jossa vastuullisuustoiminnan avulla hallitaan
riskejä. Omistajien odotuksiin vastataan ammattimaisella ja
johdonmukaisella toiminnalla, joka on heidän arvojensa
mukaista. Yhteydenpito omistajien kanssa tapahtuu pääosin
hallituksen kokouksissa.

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Vastuullisuusteemat
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Olemme määritelleet kolme vastuullisuusteemaa ja yhdeksän vastuullisuusnäkökohtaa, joita tässä raportissa tullaan käsittelemään. Nämä teemat ja näkökulmat on tunnistettu
oleellisimmiksi Hansakorttelin vastuullisuustyössä ja sidosryhmäyhteistyössä. Näille teemoille ja näkökulmille määritellyt pidemmän aikavälin vastuullisuustavoitteet on listattu seuraavalla
sivulla. Tässä raportissa käymme läpi, miten vastuullisuustyömme eteni vuonna 2019 ja kuinka hyvin pääsimme tavoitteisiimme. Seuraamme vastuullisuustyön etenemistä ja tavoitteisiin
pääsemistä aktiivisesti ja raportoimme etenemisestä vuosittain.

HYVINVOINTIA
YHTEISÖLLE
Hyvinvoiva henkilöstö
Asiakastyytyväisyys
Vuokralaisten vastuullisuus ja
tyytyväisyys

Hansakorttelin henkilöstön hyvinvoinnista
pidetään huolta tarjoamalla viihtyisät ja
turvalliset tilat sekä reilu ja kehitystä tukeva
työympäristö. Ylläpidämme
asiakastyytyväisyyttä kehittämällä uusia
yhteisöllisyyttä tukevia tiloja ja tapahtumia.
Innovatiivisilla ja toimintaa tukevilla
tilaratkaisuilla tuemme vuokralaisten
liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

LISÄARVOA
KANNATTAVASTI

VASTUULLISIA
TEKOJA

Vakaa sijoituskohde omistajille

Kulutusten vähentäminen

Vastuulliset hankinnat

Hiilineutraali kauppakeskus
2025

Tuotamme yhteistä hyvää

Jätehuolto ja kierrätys

Hansakortteli tarjoaa omistajilleen kannattavan
sijoituskohteen, joka tuottaa mm. suomalaisten
eläkevaroille vakaan tuoton. Mahdollistamme
vuokralaisten ja yhteistyökumppaneiden toiminnan
kasvun ja paikallisesti työllistävän vaikutuksen
huolehtimalla kannattavuudestamme
johdonmukaisesti. Tuotamme yhteistä hyvää
huolehtimalla suojelluista rakennuksista ja tukemalla
hyväntekeväisyyttä.
Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

Toiminnassamme pyrimme käyttämään
resursseja tehokkaasti säästämällä energiaa
ja kierrättämällä materiaaleja. Rakentaminen
ja remontointi hoidetaan kestävästi
vastuullisten kumppaneiden kanssa.
Tavoitteemme on olla hiilineutraali
kauppakeskus vuonna 2025.

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Vastuullisuustavoitteet
TEEMA

HYVINVOINTIA
YHTEISÖLLE

VASTUULLISUUSNÄKÖKULMA

LISÄARVOA
KANNATTAVASTI

PÄÄMÄÄRÄ

TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2021

Hyvinvoiva
henkilöstö

•

Työhyvinvointi ja –motivaatio pysyvät korkealla

•
•
•

Henkilöstön koulutustunnit > 80 h vuodessa
Virkistystapahtumia > 2 vuodessa
Tulostavoitteisiin päästään 100 %

Asiakastyytyväisyys

•
•

Kävijämäärien lisääminen ja viipymän pidentäminen
Vastuullisuusviestinnän vahvistaminen

•
•

Viipymä > 15 %, kävijämäärä > 12M
Vastuullisuusviestejä eri kanavissa väh. kerran kuussa

Vuokralaisten
vastuullisuus ja
tyytyväisyys

•
•
•

Tyytyväiset vuokralaiset
Vuokralaisten sitouttaminen Hansan vastuullisuustavoitteisiin
Vikailmoitukset uuteen sähköiseen järjestelmään

•

Vastuullisuuskoulutus mukaan perehdytykseen ja
Kauppakeskustoimijan oppaaseen
Vuokralaiskyselyn NPS-luku > 45
Vikailmoitusten vasteaika < 24 h

•
•

Energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen
Energiatehokkuussopimuksen mukainen kiinteistöjen
energiatehokkuuden parantaminen

•
•

Normeerattu lämmönkulutus vähenee 2 % vuodessa vuoteen
2025 mennessä
Ominaisvedenkulutus laskuun

Kulutusten
vähentäminen
VASTUULLISIA
TEKOJA
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•
•

Hiilineutraali
kauppakeskus 2025

•
•

Vihreän energian hankinta
Päästöttömien palvelujen hankinta

•
•

Hiilineutraali jätehuolto 2020
Päästöttömän kaukolämmön hankinta

Jätehuolto ja
kierrätys

•
•

Kierrätysasteen kasvattaminen
Jätteiden lajittelun tehostaminen

•

Materiaalien kierrätysprosentti > 58 %

Vakaa sijoituskohde
omistajille

•

Hyvä taloudellinen tulos

•
•

Liikevaihto kasvussa
Taloudellinen vajaakäyttöaste < 4,5 %

•

•
•

•

Kaikki sopimukset, hankinnat ja investoinnit toteutetaan
vastuullisesti
Kaikki yhteistyökumppanit sitoutuvat vastuullisuusperiaatteisiin

Hankintoihin tuotetaan vastuullisuuskriteerit
Luodaan vastuullisuusperiaatteet, jotka liitetään kaikkiin uusiin ja
uusittaviin sopimuksiin

•
•
•

Yhteisöllisyyttä tukevien palveluiden ja tilojen lisääminen
Suojeltujen rakennusten pitkäjänteinen hoito
Kolmannen sektorin tukeminen hyväntekeväisyydellä

•

Tapahtumien määrä Hansakorttelissa > 10,
yhteistyökumppaneiden ja muiden tapahtumien määrä > 100
Kolmannen sektorin toiminnan mahdollistaminen

Vastuulliset
hankinnat
Tuotamme yhteistä
hyvää
Hansakortteli lyhyesti

Vastuullisuusohjelma

Hyvinvointia yhteisölle

Vastuullisia tekoja

•

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Hyvinvoiva henkilöstö
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Hansakorttelilla työskentelee täysipäiväisesti neljä työntekijää – kauppakeskusjohtaja ja –
assistentti, kiinteistöpäällikkö ja markkinointipäällikkö. Henkilöstössä on kaksi naista ja
kaksi miestä. Vaihtuvuutta ei ole viime vuosina ollut. Henkilöstön vähäisyyden vuoksi
keskusteluyhteys toimii hyvin ja mieltä painavat asiat on helppo ottaa esille.

4

työntekijää
vuonna 2019

80

koulutustuntia
vuonna 2019

TYÖHYVINVOINNISTA JA OSAAMISEN KEHITYKSESTÄ HUOLEHDITAAN
MONIPUOLISIN KEINOIN.

Vuosittaisissa
kehityskeskusteluissa
sovitaan henkilökohtaisesta koulutus- ja
muusta kehitystarpeesta.

Joustava työaika auttaa
elämänhallinnassa ja työn
ja vapaa-ajan
tasapainottamisessa.

Laaja terveystarkastus
kahden vuoden välein,
jossa katsotaan sekä
fyysinen että henkinen
hyvinvointi.

Vuosittain järjestetään
yhteisiä virkistyspäiviä.

Koko henkilöstö on
tulospalkkion piirissä.
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Asiakastyytyväisyys
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Kauppakeskuksessa vierailevien kuluttajien ja kävijöiden tyytyväisyyttä arvioidaan
seuraamalla kävijämääriä ja viipymää. Kävijämäärissä on ollut viime vuosina laskua
Hansakorttelin uudistustöiden takia. Myös Turun keskustan uudistukset ovat rokottaneet
kävijämääriä, mistä koko keskusta-alueen yritykset ovat kärsineet. Kävijämäärien on nähty
lähtevän nousuun heti joulun alla remontin valmistuttua, ja samalla kävijöiltä on tullut paljon
spontaania positiivista palautetta.
15 ,0

Miljoonaa
kävijää

Hansakorttelin
kävijämäärät ovat
vähentyneet
uudistushankkeen
aikana

12,4

12,0

11,5

2017

2018

2019

10 ,0
5,0
0,0

Hansakorttelin säännöllisesti teettämän top of mind -kyselyn perusteella tyytyväisyys
Hansakorttelin viihtyisyyteen on uudistustöiden takia huomattavasti vähentynyt vuoden 2019
aikana. Muutostöiden takia jopa 40-50% vastaajista arvioi viihtyisyyden huonontuneen.
Kaikissa vuonna 2019 tehdyissä kyselyissä erityisesti kulkeminen, löydettävyys ja viihtyisyys
ovat saaneet uudistustöiden aikana huonoja arvosanoja.

Uusi Hansa –hanke paransi
olosuhteita ja löydettävyyttä
Vuosina 2017-2019 Hansakortteli oli perusteellisen Uusi Hansa –
uudistushankkeen alla. Kauppakeskus oli avoinna koko hankkeen ajan,
mikä vaati kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä ja joustoa. Hankkeen
ajaksi kauppakeskuksen vuokralaisten infotilaisuuksia lisättiin ja niissä
jaettiin mahdollisimman paljon tietoa tulevista korjaustöistä ja
muutoksista. Hankkeen päätöksenteossa priorisoitiin vuokralaisten
liiketoiminnan sujuvuuden takaamista.
Hansakorttelin uudistuksen yhteydessä on toteutettu monia
asiakkaiden ja vuokralaisten toiveita. Esteettömyyteen on panostettu
lisäämällä liukuportaiden ja hissien määrää ja parantamalla niiden
toimintaa. Kattorakenteita on uusittu taustamelun vähentämiseksi.
Käytäviä on suoristettu ja avattu, ja opastusta kehitetty
löydettävyyden helpottamiseksi.

Kävijöiden viipymän kasvattaminen on yleisesti alalla trendi, johon pyritään vaikuttamaan.
Siihen on Hansakorttelissa pyritty vaikuttamaan lisäämällä muutakin kuin kaupallista
tarjontaa, kuten taidenäyttelyitä ja erilaisia kaikille avoimia tapahtumia, sekä kehittämällä
viihtyisyysalueita ja lisäämällä istuinalueita. Viipymä on laskenut kävijämäärien mukana, ja oli
viime vuonna 2,6 miljoonaa tuntia.
Suoraa asiakaspalautetta kuluttajilta saadaan infopisteen ja verkkosivujen kautta, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla. Palautetta tulee säännöllisesti useita kertoja viikossa ja
noin viidesosa siitä on positiivista. Uudistushankkeen aikana palaute keskittyi opastamiseen
ja melun tasoon. Asiakkaat eivät aina löytäneet liikkeitä uusista, väliaikaisista sijainneista ja
opastus oli välillä vaikealukuista. Myös siivous ja koettu epäsiisteys aiheutti paljon palautetta
remontin aikana. Palautteeseen reagoidaan aina mahdollisimman nopeasti ja sitä käydään
läpi viikkopalavereissa.
Hansakortteli lyhyesti
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Vuokralaisten vastuullisuus ja tyytyväisyys
Vuokralaisten tyytyväisyyttä seurataan vuokralaiskyselyllä vuosittain. Nettipohjainen
kysely kartoittaa vuokralaisten mielipiteitä kauppakeskuksen johtamiseen, markkinointiin ja
viestintään, palveluihin sekä omiin tiloihin liittyen. Lisäksi kysymme suositteluhalukkuutta.
Viimeisen kolmen vuoden tuloksiin on vaikuttanut kauppakeskuksen peruskorjaushanke,
joka on vähentänyt sekä vuokralaisten että kävijöiden viihtyvyyttä tiloissa. Vuoden 2019
palautetta kerättiin vuoden 2020 alussa tehdyssä kyselyssä. Kautta linjan nähtiin
huomattava parannus vuokralaisten antamissa arvioissa erityisesti suhteessa vuoden 2019
kyselyyn, mutta myös vuoteen 2018. Parhaat arvosanat sai tänä vuonna
järjestyksenvalvonta ja turvallisuus kokonaisuudessaan, sekä valaistus, viihtyvyys ja
tiedottaminen. Huonoimmat arvosanat annettiin asiakaspysäköinnin riittävyydelle ja
sisäilman lämpötilalle. Suurin muutos parempaan arvosanoissa oli kauppakeskuksen
viihtyisyydellä, valaistuksella ja opastuksella, mihin uudistustöillä on ollut suuri vaikutus.
Kyselyssä oli uutena myös vastuullisuuteen keskittynyt osio, minkä perusteella
Hansakorttelin vastuullisuus on hyvällä tasolla (arvosana 4/5).
2,0

2,5

3,0

3,5

Kauppak eskusjohtaminen

4,0
3,52

Markkinointi ja viestintä

3,34

Kauppak eskus kokonaisuutena

2,83

4,5
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Vuokralaiskyselyssä on kysytty myös suositteluhalukkuutta, mitä mitataan NPSsuositteluindeksillä. NPS kertoo, kuinka todennäköisesti Hansakorttelia suositeltaisiin
eteenpäin kumppanina tai vuokranantajana. Vuoden 2020 kyselyssä suositteluindeksi
nousi huikeaan arvosanaan 44, kun se edellisinä vuosina oli 5 ja 22. KTI:n liiketiloille
laskema keskimääräinen NPS on 25, eli olemme keskivertoa suositeltavampi
vuokranantaja.
Vuokralaisten neuvontaan ja perehdyttämiseen on kehitetty yhdessä kauppakeskuksen
turvallisuuspäällikön kanssa toimintatavat. Uuden toimijan kanssa järjestetään perehdytys
ja taloontulokeskustelu, missä käydään läpi turvallisuus, liikkuminen, kierrätys ja muut
ohjeistukset. Kauppakeskuksen toimijoille järjestetään säännöllisesti turvapäiviä ja
infotilaisuuksia, ja tärkeimmät ohjeet on koottu Kauppakeskustoimijan opaskirjaan.
Vuokralaisilla on myös käytössä intra nimeltä Pelsu, mistä löytyy turvallisuuteen ja
kierrätykseen liittyvät ohjeet, markkinointiin liittyvää tietoa, tärkeitä lomakkeita sekä muita
kiinteistöihin liittyviä asioita.

5,0

3,85
3,79
3,76

3,67
3,81

3,21
3,72
3,49
3,62

Omat tilat ja olosuhteet

4,06
3,67
3,87

Kauppak eskuksen palvelut
2020

2019

2018

VUOKRALAISTEN TYYTYVÄISYYS OSA-ALUEITTAIN VUODEN 2019 VUOKRALAISKYSELYSSÄ
(5 = ERITTÄIN TYYTYVÄINEN, 1 = ERITTÄIN TYYTYMÄTÖN)
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Kulutusten vähentäminen
Hansakorttelin vuokralaiset tekevät omat sähkösopimuksensa, eikä niiden osalta ole tässä
raportissa tietoja. Vesi, kaukolämpö ja kaukojäähdytys tilataan Hansakorttelin toimesta
koko kauppakeskuksen käyttöön ja laskutetaan vuokralaisilta. Kiinteistösähkön kulutus on
viimeisen kahden vuoden aikana ollut uudistushankkeen takia tavallista suurempaa, mutta
pitäisi vuoden 2020 seurantatiedoissa normalisoitua. Ominaiskulutukset on laskettu pintaalalle 49 360 m2.
Kiinteistösähköä kului 5 108 MWh, mikä tekee ominaiskulutukseksi 104 kWh/m2.
Kaukolämpöä (normeerattu) kului 9 939 MWh, ominaiskulutukseksi muutettuna 201
kWh/m2. Kaukojäähdytys vei 2 436 MWh, ominaiskulutuksena 49 kWh/m2.
Lämmitysenergian ominaiskulutus on melkein kaksinkertaisesti suurempi kuin
kauppakeskuksissa keskimäärin, ja sen normalisoitumista seurataan tarkkaan nyt
uudistushankkeen loputtua.
Hansakortteli on liittynyt energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2016. Sopimuksella
olemme sitoutuneet vähentämään energiankulutusta 10,5% vuoteen 2025 mennessä ja
välitavoitteena 7% vuoteen 2020 mennessä. Viime vuosien peruskorjauksen aikana on
tehty energiatehokkuusparannuksia modernisoimalla automaatiota, ilmanvaihtoa ja
jäähdytysjärjestelmiä.
Toimenpiteiden
vaikutus
näkyy
seuraavien
vuosien
energiankulutusseurannassa.
Vedenkulutusta mitataan ravintoloilla ja muilla suurilla kuluttajilla tilakohtaisesti ja
laskutetaan todellinen kulutus. Muiden vuokralaisten vedenkulutus arvioidaan.
Vedenkulutus on heitellyt viime vuosina peruskorjaushankkeen takia ja tulee
normalisoitumaan vuoden 2020 aikana. Vuoden 2019 ominaisvedenkulutus oli 517 l/m2
eli 3 l/kävijä, mikä on samaa luokkaa kuin kauppakeskuksissa keskimäärin.
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Sähkönkulutus

SÄHKÖNKULUTUS SAMALLA TASOLLA
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Hiilineutraali kauppakeskus 2025
Olemme asettaneet hiilineutraalisuustavoitteeksi Hansakorttelille vuoden 2025.
Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että toiminta ei tuota ilmakehään kasvihuonekaasupäästöjä.
Sen saavuttamiseksi vähennämme päästöjä parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.
Tämän tukemiseksi olemme liittyneet Raklin energiatehokkuussopimukseen, jonka
tavoitteena on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta vähintään 7,5% vuoteen 2025
mennessä. Sen lisäksi ostamme käyttämämme kiinteistösähkön päästöttömänä vihreänä
sähkönä. Olemme tehneet sopimuksen hiilineutraalista jätehuollosta vuoden 2020 alusta.
Suurin jäljelle jäävä päästölähde on kaukolämpö.
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HANSAKORTTELIN HIILIJALANJÄLKI 2019
0%

17 %

0%
1%

Sähkö, kaukolämpö ja –jäähdytys ostetaan Turku Energialta. Sähkö on ostettu jo vuodesta
2017 päästöttömänä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna Louna–sopimuksella, jonka
ominaispäästöt ovat 0 kg CO2/MWh. Kaukolämmön ominaispäästöt olivat 1 431 kg
CO2/MWh ja kaukojäähdytyksen 0 kg CO2/MWh.

Kaukolämpö
Kaukojäähdytys

1 740 tCO2e

Sähkö
Veden kulutus
Jätteet

Hansakorttelin energiankulutuksen CO2-päästöt (Scope 2)
tCO2e / vuosi
Sähkö
Kaukolämpö
Kaukokylmä
Yhteensä

2019

2018

2017

0
1431,2
0
1431,2

0
1939,5
131
2079,5

0
2381,7
93
2474,7

Ominaispäästö 2019
kg CO2e/m2
0
28
0
28

Hansakorttelin muut epäsuorat CO2-päästöt (Scope 3)
tCO2e / vuosi

2019

2018

2017

Jätehuollon päästöt
Vedenkulutuksen päästöt
Yhteensä

288,8
17,6
306,4

526,1
14,9
541,0

890,3
15,9
906,2
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Ominaispäästö 2019
kg CO2e/m2
5,9
0,4
6,2
Hyvinvointia yhteisölle

82 %

Hansakorttelin hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon kiinteistösähkön,
lämmityksen, jäähdytyksen, jätehuollon ja jäteveden käsittelyn aiheuttamat päästöt.
Hansakorttelilla ei ole omia eikä hallinnassa olevia ajoneuvoja, eikä kulkemisen päästöjä
ole laskettu mukaan. Ominaispäästöjen laskennassa pinta-alana on käytetty 49 360 m2.
Hiilijalanjälki on laskettu GHG Protocol –ohjeistuksen mukaan ottaen huomioon suorat ja
epäsuorat päästöt. Hansakorttelin hiilijalanjäljeksi saatiin 1 740 tCO2e, mikä tekee
ominaispäästöksi 34 kg CO2e/m2.

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

Vastuullisuus lukuina

Jätehuolto ja kierrätys
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Jätteiden lajittelua ja kierrätystä on kehitetty Uusi Hansa -hankkeen yhteydessä.
Kierrätysasteeseen vaikuttaa suuresti jakeiden oikea lajittelu, ja vuokralaisten
kouluttamiseen ja opastamiseen on panostettu paljon. Asiakkaiden opastamista oikeaan
jätelajitteluun on myös parannettu. Tällä hetkellä Hansakorttelin jätteistä reilu puolet menee
kierrätykseen ja loput poltettavaksi energiahyötykäyttöön. Materiaalien uudelleen
hyödyntäminen kierrätyksessä on kiertotalouden näkökulmasta paras ratkaisu, ja sen
kasvattaminen on Hansakorttelissakin tavoitteena.

Kierrätystä edistämässä
Uusi Hansa -hankkeen yhteydessä on tehty jätteiden
lajittelussa paljon parannuksia. L&T:n ympäristömanageri käy
kahdesti kuussa paikalla ja on käynyt jätteiden lajittelun läpi
jokaisen vuokralaisen kanssa. Lajittelualuetta on kehitetty
yhtenäiseksi ja toimivaksi, jotta vuokralaiset pääsevät helposti
kaikkien jätejakeiden astioille. Opastusta on kehitetty ja
kehitetään edelleen. Kierrätystä käydään läpi jokaisessa
kauppakeskusinfotilaisuudessa, joita on remontin aikana
järjestetty kuukausittain. Ympäristömanageri on käynyt
jokaisen vuokralaisen kanssa läpi, miten lajitellaan ja
kierrätetään oikein.

100%

Kierrätysaste kasvaa
Kauppakeskuksessa
syntyi vuonna 2019
yhteensä 585 tonnia
jätettä, mistä 52% meni
kierrätykseen ja loput
energiahyötykäyttöön.

80%
60%

58,3 %

55,3 %

47,7 %

41,7 %

44,7 %

52,3 %

2017

2018

2019

40%
20%

Energiahyötyk äyttö
Kierrätys ja
uudelleenk äyttö

0%

Vuonna 2019 kerättiin
erikseen 24 erilaista
jätejaetta, joista
energiajae oli suurin ja
pahvi ja kartonki
toiseksi suurin. Nämä
kaksi jaetta tuottavat
yhteensä yli puolet
kaikesta jätemäärästä.

Biojäte
12 %
Kartonki
25 %
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Lasi 5 %
Puujäte 3 %
Metalli 3 %
Muovi 2 %
Paperi 2 %

Energiajae
46 %
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Ruokaöljyt 1,4 %
Elektroniikkajäte 0,1 %
Vaaralliset jätteet 0,1 %
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Vakaa sijoituskohde omistajille
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TALOUDELLINEN KESTÄVYYS
Hansakortteli huolehtii toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä pitkäjänteisesti.
Vastuullisena, hyvin hoidettuna ja kannattavana yrityksenä toimimme kestävästi ja
läpinäkyvästi.
Tarjoamme omistajillemme kannattavan sijoituskohteen, joka tuottaa mm. suomalaisten
eläkevaroille vakaan tuoton. Tuotamme taloudellista hyötyä myös muille sidosryhmillemme,
kuten henkilöstölle, palveluntoimittajille ja valtiolle sekä mahdollistamme kannattavan
toiminnan vuokralaisillemme.

12,7 M€ (13,3)

3,0 M€ (5,8 M€)

196 kpl (185)

liikevaihto

operatiivinen tulos

vuokrasopimuksia

7 % (10 %)
taloudellinen
vajaakäyttöaste

270 000 €
(250 000 €)

maksetut palkat

300 000 €
kiinteistövero

15 M€
Uusi Hansa -hankeinvestointi 2017-2019

Tässä raportissa annetut luvut vastaavat Kauppakeskus Hansa Ky:n konsernin lukuja. Ne
eivät sisällä KOy Yliopistonkatu 22/KEVA ja Kauppatorin Kiinteistö Oy/Nurmi-yhtiöiden
kiinteistöjä, jotka eivät ole konsernin omistuksessa. Osaomisteisten kiinteistöjen osalta
(Kiinteistö Oy St. Erik ja Kiinteistö Oy Thalia) on luvuissa huomioitu omistusosuus.
RAHAVIRTOJA
Liikevaihtomme (12,7 M€) muodostuu pääasiassa vuokratuloista (99 %). Muita oleellisia
sisääntulevia rahavirtoja ovat Hansan Yrittäjät Ry:n jäsenmaksulaskutukset (322 000 €)
sekä Turun Hansakortteli Oy:n vastikelaskutus (334 000 €), jotka hoidetaan Kauppakeskus
Hansa Ky:n henkilöstön toimesta.
Suurimmat kulut koostuvat Uusi Hansa –hankkeesta ja muista kiinteistön ylläpito- ja
huoltokustannuksista. Uusi Hansa –hankkeeseen on vuosina 2017-2019 sijoitettu 15 M€.
Vuosittaisia vuokralaismuutoksia tehtiin 4,4 M€ vuonna 2019, mikä kasvoi edellisestä
vuodesta (2,9 M€). PTS-suunnitelman mukaiset kunnossapitoinvestoinnit olivat 800 000 €
vuonna 2019, missä oli huomattava kasvu edelliseltä vuodelta (200 000 €).
Kauppakeskuksen vajaakäyttöaste laski vuonna 2019 ollen 7 % (10 %). KTI Kiinteistötieto
Oy:n tilastojen mukaan kauppakeskusten keskimääräinen käyttöaste Suomessa on yli 93
%, mikä on myös Hansan tavoitteena.
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Vastuulliset hankinnat
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MERKITTÄVÄ PAIKALLINEN TYÖLLISTÄVÄ VAIKUTUS
Hansakortteli hankkii kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoon liittyviä palveluita, materiaaleja ja
energiaa. Viime vuosien suuri yksittäinen hankinta on ollut Uusi Hansa –hanke, jossa on
työllistetty rakennuttamisen ja rakentamisen ammattilaisia kolmen vuoden ajan. Hankinnat
jakautuvat pääsääntöisesti jatkuviin sopimuksiin (siivous, jätehuolto, turvallisuuspalvelut) ja
yksittäisiin hankintoihin (vuokralaismuutokset, kiinteistökehityshankkeet).
Hansakorttelilla on hankintojen kautta merkittävä paikallinen työllistävä vaikutus, minkä
lisäksi hankinnoilla on merkittävä välitön vaikutus paikallistalouteen. Rakennusteollisuus
RT:n arvioiden mukaan laskettuna yksin Uusi Hansa –hankkeen työllistävä vaikutus on
ollut vuosien 2017-2019 aikana 240 henkilötyövuotta. Vuoden 2019 kunnossapitotyöt ja
vuokralaismuutokset tuottivat lisäksi 83,2 henkilötyövuoden paikallisen työllistävän
vaikutuksen.

VASTUULLISUUSPERIAATTEET OHJAAVAT HANKINTOJA
Osana vastuullista toimintaamme otamme huomioon hankintojen kestävyyden. Sisäiset
Corporate Governance –toimintaohjeet määrittelevät vastuullisen päätöksenteon
jokapäiväisessä toiminnassamme. Ohjeet kattavat muun muassa hankintavaltuudet,
lahjonnanvastaiset periaatteet sekä palkitsemisjärjestelmät.

VASTUULLISUUSPERIAATTEEMME:

NOUDATAMME HYVÄÄ
HALLINTOTAPAA JA
TOIMIMME AVOIMESTI
JA LÄPINÄKYVÄSTI

TARJOAMME
TURVALLISEN,
TERVEELLISEN JA
OIKEUDENMUKAISEN
TYÖ- JA ASIOINTIYMPÄRISTÖN

Edellytämme
yhteistyökumppaneiltamme
ja
muilta
sopimuskumppaneiltamme
tilaajavastuulain noudattamista ja Luotettava kumppani –jäsenyyttä. Edistämme tällä
tavalla harmaan talouden torjuntaa, tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista.

Vastuullisuusohjelma

Hyvinvointia yhteisölle

KUNNIOITAMME JA
EDISTÄMME
IHMISOIKEUKSIA

KUNNIOITAMME
YMPÄRISTÖÄ
JA MINIMOIMME
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSEMME

SITOUDUMME REILUUN
KILPAILUUN JA
VÄLTÄMME
ETURISTIRIITOJA

EMME TARJOA TAI
VASTAANOTA
LAHJUKSIA

Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet eettisten periaatteiden (Code of Conduct)
noudattamiseen ja tavoitteenamme on, että yhteistyösopimusten päivityksen yhteydessä
myös yhteistyökumppanit sitoutuvat niihin.

Hansakortteli lyhyesti

NOUDATAMME
LAKEJA JA
SÄÄDÖKSIÄ

Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

HUOLEHDIMME
TIETOSUOJASTA
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Tuotamme yhteistä hyvää
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Hansakorttelin tavoitteena on olla kaupunkilaisten yhteinen tila. Toivotamme erilaiset
tapahtumat ja ei-kaupalliset toimijat tervetulleiksi elävöittämään tiloja ja tuomaan
monipuolista toimintaa keskusta-alueelle.

Pannukahvila Ihme & Kumma

Erilaisia teematapahtumia Remonttialesta Taiteiden yöhön järjestettiin vuoden 2019
aikana remontista huolimatta, huipentuen loppuvuoteen korjaustöiden valmistuttua.
Joulun alla järjestettiin joulunavaus, useampia promootioita ja tapahtumia, Turun
kaupungin Lucia-esiintyminen sekä paljon lasten ohjelmaa sisältäen mm. karuselliajoa ja
erilaisia toimintapisteitä. Joulukuussa 2019 Turun AMK:n Taideakatemian toisen
vuosikurssin kuvataideopiskelijat järjestivät Hansakorttelissa Taide Pop-up –
myyntinäyttelyn.

Kehitysvammaisille erityisnuorille on Hansakorttelissa
käynnistetty omaa liiketoimintaa. Pannukahvila Ihme &
Kumma palvelee asiakkaita omissa tiloissaan. Toimintaa
pyörittää Ihme ja Kumma Tuki ry, joka on
yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys
erityisnuorten työllistämiseksi. Nuoret leipovat ja
tarjoilevat kahvilassa itse ja saavat työstään palkkaa.
Pannukahvila työllistää noin 24 erityisnuorta ja
tavoitteena on tukea heidän työllistymistä,
elämänhallintaa, sekä ylläpitää arjen taitoja.

Teemme hyväntekeväisyyttä erilaisten toimijoiden kanssa. Hyväntekeväisyysjärjestö
HOPE Ry:n kanssa teemme pitkäjänteistä yhteistyötä. Olemme järjestäneet jo usean
vuoden ajan suosittuja koulureppu- sekä joululahjakeräyksiä vähävaraisten perheiden
lapsille. Hansakortteli on myös useasti tarjonnut tilojaan Turun Ydinkeskustayhdistyksen
järjestämiin erilaisiin tapahtumiin vuoden mittaan.
Hansakorttelilla on pitkä historia nuorison toiminnan tukemisessa. Urbaani sanakirja
tuntee vuodelta 2008 termin hansalapsi, joka määritellään Hansakorttelissa paljon
oleskelevaksi nuoreksi. Hansakorttelissa on järjestetty nuorille oma nuokkari eli
nuorisotila, joita keskusta-alueella muuten on vähän tarjolla. On koettu tärkeäksi pystyä
tarjoamaan nuorille turvallinen paikka tavata ja viettää aikaa. Turun kaupungin
nuorisotoimen käytössä on korvauksetta tila, jossa he ovat järjestäneet nuorisotoimintaa.
Hansakorttelin nuorisotila on alusta saakka ollut yksi kaupungin suosituimmista nuorten
tapaamispaikoista, ja siellä käy keskimäärin 70 nuorta päivässä, vilkkaimpina aikoina
jopa 100.
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Tämä
vastuullisuusraportti
mukailee
GRI-standardissa
annettua
ohjeistusta.
Vastuullisuusraportissa keskitytään ainoastaan Hansakorttelin määräysvallassa oleviin
asioihin. Raportti kattaa saatavilla olevat vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön
omaan toimintaan. Vertailua on tehty pääosin vuosien 2017-2019 osalta.
Tässä raportissa annetut tiedot koskevat Kauppakeskus Hansa Ky -konsernin omistamia
kiinteistöjä: Kiinteistö Oy Kultatalo, Kiinteistö Oy Turun Antintalo, Kiinteistö Oy
Yliopistonkatu 20, Kiinteistö Oy St. Erik ja Kiinteistö Oy Thalia. Osaomisteisten kiinteistöjen
osalta (Kiinteistö Oy St. Erik ja Kiinteistö Oy Thalia) on luvuissa huomioitu omistusosuus,
paitsi energiankulutustietojen osalta, jotka on raportoitu kaikkien viiden kiinteistön osalta
kokonaisuudessaan.
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT
Pääosa Hansakorttelin kasvihuonekaasupäästöistä syntyy omistuksessa olevien
kiinteistöjen energiankulutuksen kautta. Perusvuodeksi eli vuodeksi, johon vuotuisia
syntyneitä päästöjä verrataan, on valittu vuosi 2018. Lisäksi päästöjä on tarkasteltu vuoden
2017 osalta. Hiilijalanjäljen laskennassa on käytetty apuna One Click LCA –ohjelmistoa,
joka laskee hiilidioksidiekvivalentteja.
Kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan on käytetty seuraavia kertoimia:
Sähköenergia: Vihreän sähkön päästökerroin 0 kg CO2e / kWh
Kaukolämpö: Turku Energian päästökertoimet:
0,27 kg CO2e / kWh vuonna 2017
0,22 kg CO2e / kWh vuonna 2018
0,144 kg CO2e / kWh vuonna 2019
Kaukojäähdytys: Turku Energian päästökertoimet:
0,046 kg CO2e / kWh vuosina 2017 ja 2018
0 kg CO2e / kWh vuonna 2019
Vedenkulutus: Vesijohtoveden kulutuksen ja jäteveden puhdistuksen päästöt:
0,69 kg CO2e / m3
Jätehuolto: Päästökertoimet One Click LCA –ohjelmiston mukaan
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Energian kokonaiskulutukset, MWh
Muutos-% vuosilta
2018-2019
-0,09

MWh

2019

2018

2017

Sähkö, ostettu

5 108

5 113

4 927

Kaukolämpö, ostettu

9 939

8 816

8 821

12,7

Kaukokylmä, ostettu

2 436

2 822

2 003

-13,7

Yhteensä

17 483 16 751 15 751

4,4

Vedenkulutus
m3
Kokonaiskulutus

2019

2018

2017

25 531

21 574

23 055

Kasvihuonekaasut
tCO2e

2019 2018 2017

Suorat päästöt (Scope 1) tCO2
Ei suoria päästöjä
Epäsuorat päästöt (Scope 2), tCO2
Ostettu sähkö (hankintaperusteinen)
Ostettu kaukolämpö (hankintaperusteinen)
Ostettu kaukojäähdytys
Epäsuorat päästöt (Scope 3), tCO2
Vesi
Jätteet
Yhteensä (tCO2)
Yhteensä (kgCO2/brm2)
Vastuullisia tekoja

Lisäarvoa kannattavasti

0

0

0

Muutos-% vuosilta
2018-2019
0

0
0
0
1431 1940 2382
0
131
93

0
-26,2
-100

18
15
16
289 526 890
1738 2612 3381
35,21 52,91 68,49

20
-45,1
-33,5
-33,4
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Turun suurin ja Suomen rakastetuin
kauppakeskus
Hansakortteli
20100 Turku
www.hansakortteli.fi
Tämän vastuullisuusraportin on toteuttanut yhteistyössä Hansakorttelin
kanssa EcoReal Oy. Lisätietoja Hansakorttelin vastuullisuudesta saa
ottamalla yhteyttä kauppakeskusjohtaja Timo Palviaiseen,
timo.palviainen@hansakortteli.fi

