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VASTUULLISUUDEN AVAINTIEDOT 2021 3

HYVINVOINTIA
YHTEISÖLLE

LISÄARVOA
KANNATTAVASTI

VASTUULLISIA
TEKOJA

60 h / hlö
henkilöstön koulutustunnit

13,4 M€ 
liikevaihto

7,7 %
taloudellinen vajaakäyttöaste

100 %
vihreää sähköä

9,6 miljoonaa
kävijämäärä

64 %
kierrätysaste

37 NPS-luku
(vuokralaisten

suositteluhalukkuus)

47 htv
investointien työllistävyysvaikutus

2 704 tCO2e
hiilijalanjälki
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Hansakortteli on Turun suurin ja Suomen 8. suurin kauppakeskus kävijämäärin 
mitattuna. Hansakortteli sijaitsee aivan Turun keskustassa, kauppatorin laidalla. 
Hansakorttelilla on  lähes 200 vuokrasopimusta eri alojen yritysten kanssa, ja 
kauppakeskuksesta löytyy esimerkiksi muoti-, elektroniikka- ja sisustusliikkeitä, apteekki, 
terveyspalveluita sekä lukuisia ravintoloita ja kahviloita. Vuokrattava pinta-ala on noin 39 
000 m². Kävijämäärä oli vuonna 2021 9,6 miljoonaa ja myynti noin 195 miljoonaa euroa. 

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

HANSAKORTTELI LYHYESTI 4

KAUPPAKESKUS
HANSA GP OY

KAUPPAKESKUS
HANSA KY

KIINTEISTÖ OY
KULTATALO

KIINTEISTÖ OY
TURUN ANTINTALO

KIINTEISTÖ OY
YLIOPISTONKATU 20

KIINTEISTÖ OY
ST. ERIK 72,6 %

KIINTEISTÖ OY
THALIA 64,3 %

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.
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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. Megatrendit ovat edenneet myös koronapandemian keskellä, jolloin erityisesti 
kaupan murros sekä digitalisaatio ovat kiihtyneet.  

TOIMINTAYMPÄRISTÖN TRENDIT JA MUUTOKSET 5

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. 

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. 

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.

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.

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. 
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HANSALAISTEN KATSAUS VUOTEEN 2021 6

Vuosi 2021 oli jatkuneesta koronaviruspandemiasta johtuen poikkeuksellinen. Hansakortteli 
pyrki auttamaan vuokralaisiaan selviämään vuodesta samalla, kun keskityttiin tulevaan ja 
vastuullisuustavoitteisiin. Vuoden aikana työntekijöidemme määrä kasvoi yhdellä ja 
henkilöstömme kouluttautui ahkerasti. Hansalaiset kävivät yhdessä läpi kulunutta vuotta ja 
nostivat esille mieleen painuneita asioita. 

BREEAM IN-USE -SERTIFIKAATTI
Saimme kiinteistöpuolen BREEAM IN-USE -sertifikaatin. Sertifiointi sujui hyvin, ja 
sertifikaattiin liittyvät toimenpiteet saatiin jalkautettua ja toteutettua yhteisvoimin. Tähän 
kuului esimerkiksi viherpihan ja -terassin perustaminen, pyöräparkki ja erilaiset talotekniset 
projektit. Sertifikaatin myötä tulleet pyöräparkit kaikille Hansakorttelin työntekijöille ovat 
kannustaneet liikkumaan ja lisänneet hyvinvointia. Nyt henkilöstöllä on kevyen liikenteen 
yhteyksien lisäksi käytössä hyvät ja turvalliset säilytystilat pyörille. 

YHTEISKUNNALLINEN VASTUU
Kulunut vuosi oli ravintoloille ja kahviloille vaikea, joten Hansakorttelin tarjoamat ilmaiset 
kuljetukset Woltin kautta kampanjan ajan onnistuivat helpottamaan ravintoloiden olemista ja 
olemusta. Lisäksi pyrimme huomioimaan toiminnassamme, että toimijoille olisi hyvät 
toimintaedellytykset. Yhtenä merkittävänä asiana on ollut pääomavuokrien veloittamatta 
jättäminen koronasulkujen aikana. Lisäksi joustimme esimerkiksi aukioloajoissa. Näin 
pyrimme tukemaan vuokralaisiamme poikkeusaikoina. 

Hansakortteli työnantajana sai erityistä kiitosta hienosta suhtautumisesta vanhempain-, 
perhe- ja opintovapaaseen. Opintovapaa toteutettiin aikaiskoulutustuen kautta, jolloin 
työnantaja myöntää opintovapaan. Poissaolojaksosta huolimatta pidimme yhteyttä ja 
osallistuimme kaikki yhdessä esimerkiksi pikkujouluihin.

Keskustelussa esille nousi Hope-keräykset, jotka ovat olleet onnistuneita. Viime elokuussa 
toteutimme reppukeräyksen ja jouluna oli joululahjakeräyksen vähävaraisille. Keräykset ovat 
konkreettinen ja näkyvä asia Hansassa, joka nostaa esille myös vuokralaistemme 
vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä.

TURVALLISUUS
Poikkeuksellinen vuosi näkyi myös nuorisossa ja havaitsimmekin että nuorten 
keskuudessa ilmenee aikaisempaa enemmän erilaista pahoinvointia. Verkostoiduimme eri 
toimijoiden ja viranomaisten kanssa, jotta voisimme vastata paremmin tähän tilanteeseen. 
Nuorisotila toiminnalle sovittiin jatkoa ja olemmekin tunnistaneet nuorisotilatoiminnan 
tärkeäksi keinoksi varhaiseen ja monialaiseen puuttumiseen nuorten ongelmiin.

Olimme mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ydinkeskusta yhdistyksen 
jäsenliikkeille yhteistä turvallisuuskoulutuspäivää. Yhteinen koulutuspäivä järjestettiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Hansakortteli tarjosi vuokralaisilleen ja yhteistyökumppaneille 
osallistumisen koulutuspäivään. Osallistujat kokivat yhteisessä koulutuspäivässä erityisesti 
hyvänä sen, että koulutuksessa pääsi tapaamaan myös muita ydinkeskustan toimijoita. 
Koulutuspäivän yhteydessä järjestettiin myös turvallisuusaiheiset minimessut Hansatorilla, 
missä oli esille laittajina koulutuspäivän toteutukseen osallistuneita yhteistyökumppaneita. 
Hansakorttelissa on järjestetty jo pitkään henkilökunnalle turvallisuuskoulutusta.

KATSAUS TULEVAAN 
Tulevina vuosina tulemme selvittämään energiaomavaraisuuden mahdollisuutta oman 
tuotannon kautta. Lisäksi tulemme nostamaan kierrätysastetta edelleen sekä kiinnittämään 
entistä enemmän huomiota ympäristöasioihin hankinnoissa. Ajatuksissa on myös 
kaupunkiviljelytestaus viherpihalla ja uusien tempauksien järjestäminen.

Yhtenä tavoitteena on myös Turun keskustan nostaminen takaisin loistoonsa. Pian 
valmistuva remontti luo uudet puitteet asiakkaille, vaikuttamiselle ja yhteistyölle. On 
tärkeää viestittää asiakkaille, että keskustaan ja Hansaan voi tulla hyvillä mielin. 
Suunnitteilla on myös järjestää koko Hansan henkilökunnan juhlat viime vuonna 
peruuntuneen tilalle. 

Yhteenvetona voimme sanoa, että on tärkeää pystyä kehittymään, verkostoitumaan ja 
tavoittelemaan yhä suurempia vastuullisuustavoitteita, unohtamatta kuitenkaan turvallisen 
ympäristön takaamista asiakkaille ja henkilöstölle.
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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. 

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

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET 7

Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille. 
• Varmistetaan asiakkaiden ja henkilöstön kokema turvallisuus.
• 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.

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

Teemme yhteistyötä lukuisien kumppaneiden kanssa 
käytännön arjen järjestelyissä, kuten jätehuolto, kiinteistö-
huolto, viestintä ja turvallisuuspalvelut. Pyrimme yhteistyö-
sopimuksissamme yhdenmukaisiin ja luottamuksellisiin 
sopimuskumppanuuksiin, joissa jaamme yhteiset tavoitteet 
ja toimintatavat, erityisesti vastuullisuuden osalta. 

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. 

VUOKRALAISET

Kauppakeskuksessa vierailee päivittäin kuluttajia ja muita 
asiakkaita, jotka arvostavat helppoa saavutettavuutta, 
tilojen siisteyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Verkko-
sivujen, 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. 

ASIAKKAAT

Hansakorttelin omistavat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Åbo Akademin 
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. 

OMISTAJAT

YHTEISTYÖKUMPPANIT

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. 

HENKILÖSTÖ

KAUPUNKI

YHTEISTYÖ SIDOSRYHMIEN KANSSA 8

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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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 2021 ja kuinka hyvin pääsimme tavoitteisiimme. Seuraamme vastuullisuustyön etenemistä ja tavoitteisiin 
pääsemistä aktiivisesti ja raportoimme etenemisestä vuosittain. 

VASTUULLISUUSTEEMAT 9

LISÄARVOA
KANNATTAVASTI

HYVINVOINTIA
YHTEISÖLLE

VASTUULLISIA
TEKOJA

Hansakorttelin henkilöstön hyvinvoinnista 
pidetään huolta tarjoamalla viihtyisät ja 

turvalliset tilat sekä reilu ja kehitystä tukeva 
työympäristö. Ylläpidämme asiakas-

tyytyväisyyttä kehittämällä uusia 
yhteisöllisyyttä tukevia tiloja ja tapahtumia. 

Innovatiivisilla ja toimintaa tukevilla 
tilaratkaisuilla tuemme vuokralaisten liike-

toimintaa ja kilpailukykyä.

Hansakortteli tarjoaa omistajilleen 
kannattavan sijoituskohteen, joka tuottaa 

mm. suomalaisten eläkevaroille vakaan tuoton. 
Mahdollistamme vuokralaisten ja yhteistyö-

kumppaneiden toiminnan kasvun ja paikallisesti 
työllistävän vaikutuksen huolehtimalla 

kannattavuudestamme johdonmukaisesti. 
Tuotamme yhteistä hyvää huolehtimalla 

suojelluista rakennuksista ja tukemalla 
hyväntekeväisyyttä. 

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.
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VASTUULLISUUSTAVOITTEET 10

TEEMA LUPAUS 2030 NÄKÖKULMA TAVOITTEET TULEVILLE VUOSILLE

H
YV

IN
VO

IN
TI

A
YH

TE
IS

Ö
LL

E

Varsinais-Suomen 
paras ja vastuullisin 

kauppakeskus

Hyvinvoiva 
henkilöstö

• Henkilöstön koulutustunnit yli 80 h/vuosi
• Vähintään 2 virkistystapahtumaa vuodessa
• Kannustetaan henkilöstöä liikkumaan

Asiakas-
tyytyväisyys

• Viipymä > 15 %/v
• Kävijämäärän palauttaminen samalla tasolle kuin ennen koronapandemiaa ja keskustan muutostöitä
• Osallistuminen kuluttajatutkimuksiin sekä tulosten seuranta 3 krt/vuosi ja tarkempien tavoitteiden asentanta tuloksille

Vuokralaisten 
vastuullisuus ja 

tyytyväisyys

• Vastuullisuusohjelman ja -raportin esittely osaksi perehdytystä
• Vuokralaiskyselyn NPS-luku yli 45
• Vikailmoitusten vasteaika alle 24 h
• Vikailmoitusten ja palveluiden palautteiden tarkempi seuranta
• Säännölliset tilaisuudet ja tapahtumat vuokralaisille vastuullisuustyön edistämiseksi
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Hiilikädenjälki 
positiivinen

Kulutusten 
vähentäminen

• Lämmön- ja vedenkulutus laskuun sekä käyttöasteiden seurannan kehitys eri tiloissa
• Valaistuksen säädöissä mietitään energiatehokkuutta
• Kulutusten erillismittaukset kaikilta vuokralaisilta erikseen sekä kulutusten koonti yhteen järjestelmään

Hiilineutraali 
kauppakeskus 2025

• Selvitetään hankintojen päästöjen pienentämistä
• Tutkitaan omien uusiutuvan energian lähteiden mahdollisuutta
• Kehitetään hiilikädenjälkeen liittyvä tavoite
• Automaation liittäminen kysyntäjoustoon (auttaa energiamurroksessa)

Jätehuolto ja 
kierrätys

• Tavoite materiaalien kierrätysasteelle vuodelle 2022 on 68 %, vuodelle 2025 on 73 %
• Jätehuollon infran ja fyysisten puitteiden parantaminen sekä kiertotalouden kehittäminen
• Hyvän tason ylläpito (BREEAM Very Good)
• Kuluttajien kiertotaloustietouden lisääminen
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Vastuullinen 
yhteiskunnallinen 

vaikuttaja

Vakaa sijoituskohde 
omistajille

• Liikevaihto kasvussa
• Taloudellinen vajaakäyttöaste < 4,5 %

Vastuulliset 
hankinnat • Noudatetaan hankintojen vastuullisuuskriteereitä ja vastuullisuusperiaatteita sekä kehitetään niitä jatkuvasti

Tuotamme yhteistä 
hyvää

• Saavutetaan aikaisempien vuosien määrät tapahtumien järjestämisessä
• Jatketaan hyväntekeväisyyskampanjoiden järjestämistä



HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 11

Hansakorttelilla työskenteli vuonna 2021 täysipäiväisesti viisi työntekijää –
kauppakeskusjohtaja ja -assistentti,  kiinteistöpäällikkö, markkinointipäällikkö ja turvallisuus-
ja laatupäällikkö. Henkilöstössä oli kaksi naista ja kolme miestä. Työntekijöidemme määrä 
kasvoi yhdellä. Yksi henkilöstömme jäsen vietti äitiys- perhe ja opintovapaata edellisenä 
vuonna. Lisäksi vuoden 2021 aikana joukossamme oli kaksi ammattikorkeakoulun 
markkinointiharjoittelijaa suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa kolmen kuukauden 
harjoittelujaksoa. Henkilöstön vähäisyyden vuoksi keskusteluyhteys toimii hyvin ja mieltä 
painavat asiat on helppo ottaa esille. Henkilöstö kouluttautuu jatkuvasti ja vuonna 2021 
koulutustunteja kertyi yhteensä noin 270. Vuonna 2021 vaihdoimme myös 
työterveysyhtiömme ja nykyisin henkilöstöämme palvelee Hansakorttelissa toimiva Aava 
Terveyspalvelut.

TYÖHYVINVOINNISTA JA OSAAMISEN KEHITYKSESTÄ
HUOLEHDITAAN MONIPUOLISIN KEINOIN

Vuosittain järjestetään 
yhteisiä virkistyspäiviä.

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

Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa 
sovitaan henkilökohtaisesta koulutus-
ja muusta kehitystarpeesta. Joustava työaika auttaa 

elämänhallinnassa sekä työn ja 
vapaa-ajan tasapainottamisessa.

Koko henkilöstö 
on tulospalkkion 
piirissä.

Hallittu etätyö ja 
turvalliset työtilat tukevat 
henkilöstön hyvinvointia 
myös koronapandemian 
keskellä.

Henkilökunnalla 
on nyt käytössä 
lounasetu.

Yhteiset 
lenkkipalaverit.
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Kauppakeskuksessa vierailevien kuluttajien ja kävijöiden tyytyväisyyttä arvioidaan 
seuraamalla kävijämääriä ja viipymää. Kävijämäärissä on ollut viime vuosina laskua 
Hansakorttelin ja Turun keskustan uudistustöiden, joukkoliikenteen väliaikaisen sijoittelun 
ja tiukentuneiden koronarajoitusten takia. Vuonna 2021 kävijämäärät säilyivät samana, 
pitkittyneestä koronapandemiasta johtuen. Odotamme tänä vuonna kävijämäärän 
nousevan lähemmäksi normaalia. Kävijämäärän muutokset ovat kuitenkin linjassa alan 
muiden toimijoiden kesken. 

Hansakorttelin 
vuoden 2021
kävijämäärät säilyneet 
samana pitkittyneestä
koronaepidemiasta 
johtuen

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. Koronarajoitusten helpottaessa pääsimme järjestämään joitakin 
yleisötapahtumia kuten Taiteiden yön, Hansailmiö-kampanjan ja Lucia-kulkueen. 
Kokonaisviipymä on laskenut edelleen lähes 3% edelliseen vuoteen verrattuna. 
Lisäksi yksittäinen asiakas käytti vähemmän aikaan Hansakorttelissa asioimiseen. 
Asiakkaan keskimääräinen vierailuaika vuonna 2021 laski 2 % vuoteen 2020 
verrattuna. Laskujen syynä on jatkunut koronaviruspandemia sekä Take away -myynnin 
kasvaminen. 

Suoraa asiakaspalautetta kuluttajilta saadaan infopisteen ja verkkosivujen kautta, 
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilla. Palautetta tulee säännöllisesti useita kertoja 
viikossa. Vuonna 2021 asiakaspalautetta on tullut muun muassa koronatilanteesta 
huolestuneilta, taskuparkkiedusta sekä lahjakortin käytöstä. Kaikkeen 
asiakaspalautteeseen reagoidaan aina mahdollisimman nopeasti.
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HANSAKORTTELI X WOLT

Koronajan pitkittyessä halusimme olla 
auttamassa yrittäjiemme yli vaikean ajan. 
Siksi järjestimme kampanjan, jonka ajan 
tarjosimme Woltin kautta ilmaiset 
kotiinkuljetukset. Hansakortteli x Wolt
saavutti suuren suosion, jonka vuoksi 
pidensimme kampanjan pituutta. 
Yhteensä ilmaisia kuljetuksia 
kustansimme noin 15 000 € edestä. 
Tämä auttoi useampia ravintoloitamme ja 
kahviloitamme pitämään toiminnan 
käynnissä sulkutoimenpiteiden keskellä.

LOUNASPASSIKAMPANJA

Lanseerasimme oman lounaspassin, jolla 
asiakkaat saivat joka viidennen lounaan 
ilmaiseksi. Kortit toimivat Food Courtin
ravintoloissa ja niitä jaettiin rajoitettu erä. 
Kortit olivat voimassa vuoden loppuun 

HANSAILMIÖ

Hansamania on nyt Hansailmiö. 
Hansailmiö on tapahtuma, joka on 
suurempi kokemus kävijöilleen tarjoten 
toivottua kaupunkikulttuuria. Tapahtumaa 
on kehitetty yleisöltä kerätyn palautteen 
pohjalta. Suunnittelussa olemme 
huomioineet kaiken kaikkiaan 500 Turun 
talousalueella asuvan toiveita. 
Palautteessa toivottiin erityisesti 
kierrätyksen ja vastuullisen kuluttamisen 
esiin nostamista, mikä onkin huomioitu 
tapahtumassa. 

CASECASE
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Vuokralaisten tyytyväisyyttä seurataan vuokralaiskyselyllä vuosittain. Nettipohjainen 
kysely kartoittaa vuokralaisten mielipiteitä kauppakeskuksen johtamiseen, markkinointiin ja 
viestintään, palveluihin sekä omiin tiloihin liittyen. Lisäksi kysymme suositteluhalukkuutta. 
Vuoden 2022 vuokralaisten kokonaistyytyväisyys jäi hieman alle vertailun keskitason. 
Vuokralaisten kokonaistyytyväisyyttä osa-alueittain tarkasteltuna eniten kehitettävää on 
markkinoinnissa, viestinnässä ja palveluissa. Positiivista kehitystä on tapahtunut 
kokonaistyytyväisyydessä kauppakeskusjohtamiseen sekä omiin liiketiloihin ja niiden 
olosuhteisiin. Merkittävin positiivinen muutos on tapahtunut tyytyväisyydessä 
kauppakeskuksen aukioloaikoihin ja asiakaspysäköintiin.

Tyytyväisuus kauppakeskusjohdon toimintaan koronapandemian aikana saa vuokralaisilta 
huomattavasti paremmat arvioit kuin edellisenä vuonna. Tyytyväisyys kauppakeskuksen 
aukiololinjauksiin ja vuokralaisten toiminnan ymmärtämiseen on noussut selkeimmin. 

Kyselyssä oli vastuullisuuteen keskittynyt osio, minkä perusteella Hansakorttelin 
vastuullisuus parani edellisvuodesta, ollen edelleen hyvällä tasolla (arvosana 4,1/5). 
Vuokralaiset pitävät vastuullisuusnäkökulmia yhä tärkeänä. Näkemys Hansan toiminnan 
vastuullisuudesta on parantunut viime tutkimuksesta.

Vuokralaiskyselyssä on kysytty myös suositteluhalukkuutta, mitä mitataan NPS-
suositteluindeksillä. NPS kertoo, kuinka todennäköisesti Hansakorttelia suositeltaisiin 
eteenpäin kumppanina tai vuokranantajana. Vuoden 2022 kyselyssä suositteluindeksi oli 
37, kun se edellisinä vuosina on ollut 22 ja 44. Indeksi on vaihdellut viime vuosina paljon 
ja KTI:n liiketiloille laskema keskimääräinen NPS on 29. Hansakorttelin NPS-luku oli 
siis yli vertailun keskitason. Myös aktiivisten suosittelijoiden määrä 54 % oli 
suurempi kuin vertailuaineistossa (46 %). 

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.

VUOKRALAISTEN VASTUULLISUUS JA TYYTYVÄISYYS 13

Vastausten keskiarvo 4,1 
(asteikolla 1-5)
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NUORISOTILA POPPARI

Tammikuusta 2020 alkaen tilojemme 
yhteydessä on toiminut nuorisotila Poppari. 
Tilassa nuorilla on mahdollisuus kohdata ja 
viettää aikaa toisten nuorten kanssa sekä 
esimerkiksi valmistaa pieniä välipaloja, 
pelata biljardia ja Play Stationia. Tiloissa on 
myös ohjaajia, jotka ovat nuorten 
käytettävissä, mikäli he kaipaavat 
peliseuraa, keskustelutukea tai 
palveluohjausta. Toimintaa kehitetään 
yhdessä nuorten kanssa.

VALITSE SYDÄMELLÄ -KONSEPTI NYT 
MYÖS HANSAKORTTELISSA

Valitse Sydämellä -konsepti laajentui 
tarjoamaan palveluitaan myös Hansakorttelin 
yrittäjille. Uudenlainen liiketoimintamalli 
mahdollistaa kuluttajille vastuullisemman 
ostoskokemuksen, ja tarjoaa mukaan 
liittyneille yrityksille uudenlaisen 
uusasiakashankintakanavan. Valitse 
Sydämellä on suomalaisten 
kansalaisjärjestöjen käytännön 
rahankeräyksen toimeenpanija. Sen kautta 
tehdyistä ostoksista ohjautuu osa asiakkaan 
valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. VASTUULLISET VUOKRALAISET

Hansakorttelissa sijaitsevalla Partioaitalla oli vuoden 
aikana useita kierrätyskampanjoita. Jo tutuksi tullut 
asunnottomien yön takkikeräys järjestettiin tänäkin 
vuonna. Kuitenkin poikkeuksellisen vuoden vuoksi 
takkeja jaettiin pitkin syksyä ja talvea. Kampanjalla 
on tärkeä merkitys Suomessa asuville tuhansille 
asunnottomille. Keräykseen sai tuoda lämpimän, 
ehjän ja puhtaan takin. 

Lisäksi Partioaitta lanseerasi uuden Second hand -
palvelun Espoon Tapiolan myymälään. Tämän 
johdosta myös Hansakeskuksen myymälässä 
kerättiin hyväkuntoisia, mutta omistajille 
tarpeettomia retkeilyvaatteita ja -varusteita. 
Palvelulla pyritään pidentämään tuotteiden 
käyttöikää sekä kannustamaan vastuullisempiin 
valintoihin.

CASECASE

CASECASE

CASECASE
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Vesi, kaukolämpö ja kaukojäähdytys tilataan Hansakorttelin toimesta koko 
kauppakeskuksen käyttöön ja laskutetaan vuokralaisilta. Ominaiskulutukset on laskettu 
bruttopinta-alalle 40 334 m2. 

Kiinteistösähköä kului 4 488 MWh, mikä tekee ominaiskulutukseksi 111 kWh/m2. 
Kaukolämpöä kului 7 063 MWh, ominaiskulutukseksi muutettuna 175 kWh/m2. 
Kaukojäähdytys vei 2 412 MWh, ominaiskulutuksena 60 kWh/m2.

Hansakortteli on liittynyt energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2016. Sopimuksella 
on sitouduttu vähentämään energiankulutusta 10,5% vuoteen 2025 mennessä 
käyttäen vertailutasona vuoden 2014 kulutusta. Viime vuosien peruskorjauksen aikana 
on tehty energiatehokkuusparannuksia modernisoimalla automaatiota, ilmanvaihtoa ja 
jäähdytysjärjestelmiä. Tehty peruskorjaushanke ja koronapandemia ovat vaikuttaneet 
energiankulutukseen, joka on ollut vaihteleva. Vuosi 2021 oli monin tavoin 
poikkeuksellinen, ja energiankulutus laski ennätyksellisen alas. Jotta vertailu olisi 
todenmukaisempi, vuoden 2021 kulutuslukemia on verrattu vuoteen 2018.

Vedenkulutusta mitataan ravintoloilla ja muilla suurilla kuluttajilla tilakohtaisesti ja 
laskutetaan todellinen kulutus. Muiden vuokralaisten vedenkulutus arvioidaan. Vuoden 
2021 ominaisvedenkulutus oli 525 l/m2. Aiempina vuosina vedenkulutus on heitellyt 
peruskorjaushankkeen ja koronapandemian takia. 

KULUTUSTEN VÄHENTÄMINEN 15

SÄHKÖNKULUTUS LASKI

9 % kiinteistösähkön kulutus 
verrattuna vuoteen 2018

VEDENKULUTUS LASKI

2 % vedenkulutus verrattuna 
vuoteen 2018

LÄMMÖNKULUTUS LASKI

20 % kaukolämmön kulutus 
verrattuna vuoteen 2018

JÄÄHDYTTÄMINEN LASKI

15 % kaukojäähdytys 
verrattuna vuoteen 2018
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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 lähes kaksi 
kolmasosaa menee kierrätykseen ja loput poltettavaksi energiahyötykäyttöön. Materiaalien 
uudelleen hyödyntäminen kierrätyksessä on kiertotalouden näkökulmasta paras ratkaisu, ja 
sen kasvattaminen on Hansakorttelissakin tavoitteena. 

Vuonna 2021 kerättiin 14 erilaista jätejaetta, joista määrällisesti pahvia kerättiin eniten ja 
biojätettä toiseksi eniten. Biojäte sisältää myös sivutuotteena kerättävän ja hyödynnettävän 
ravintoloiden ja keittiöiden ruokajätteen, jonka osuus on kasvanut edellisestä vuodesta. 
Hansakorttelissa aloitettiin vuonna 2021 pikaruokaravintoloiden asiakaspuolen 
biojätekeräys osana kehitystoimia. Hiilineutraali jätehuolto -palvelu on ollut käytössä 
vuodesta 2020 lähtien. Palvelussa jätehuollosta vastaava Lassila & Tikanoja laskee koko 
Hansakorttelin jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuneet kasvihuonepäästöt, ja 
päästöt kompensoidaan Gold Standard -sertifioitujen metsityshankkeiden avulla.

JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS 16

Vuonna 2021 
kierrätysaste nousi
6 % edellisvuodesta. 
Kerätyistä jätteistä 64 % 
meni kierrätykseen ja 
loput energiahyöty-
käyttöön. 

Vuonna 2021 kerättiin 
14 erilaista jätejaetta. 
Kauppakeskuksessa 
syntyi vuonna 2021 
yhteensä 522 tonnia 
jätettä, josta 
hyödynnettiin 100 %.

JÄTEHUOLLON JA KIERRÄTYKSEN JATKUVA KEHITTÄMINEN

Jätehierarkian mukaisesti pyrimme 
Hansakorttelissa estämään jätteiden 
syntymistä ja kierrättämään syntyneet 
jätteet mahdollisimman hyvin. Tärkeä osa 
tätä työtä on jatkuva jätemäärien ja 
osuuksien seuranta sekä kerätyn datan 
analysointi. Vuonna 2021 teimme useita 
kehitystoimia, kuten uusien jätejakeiden 
keräyksen aloittaminen. Aloitimme 
esimerkiksi muovi- ja kartonkipakkausten 
keräyksen, jotta ne eivät päätyisi polttoon 
vaan saataisiin hyödynnettyä 
materiaaleina. Lisäksi aloitimme biojätteen 
erilliskeräyksen pikaruokaravintoloiden 
asiakaspuolella parantaaksemme 

energiajakeen laatua.
Jatkamme jätehuollon kehitystoimia 
vuonna 2022 ja olemme laatineet 
toimintasuunnitelman työmme tueksi. 
Tavoitteenamme on edelleen nostaa 
kierrätysastettamme ja kehittää niin 
kiertotaloutta kuin lisätä kuluttajien 
kiertotaloustietoutta. Tulevana vuonna 
työtä tehdään muun muassa koulutuksen, 
viestinnän ja useiden kiertotalouskokeilujen 
parissa. Emme siis tyydy vain 
hiilineutraaliin jätehuoltoon, vaan 
työskentelemme myös edistääksemme 
siirtymää kohti kiertotalousyhteiskuntaa.
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Olemme asettaneet hiilineutraalisuustavoitteeksi Hansakorttelille vuoden 2025. Hiilineut-
raalius 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 käyttäen vertailutasona vuoden 2014 kulutusta.

Vuonna 2021 siirryimme käyttämään uusiutuvaa kaukolämpöä, joka kaukojäähdytyksen 
tapaan ostetaan Turku Energialta. Turku Energian tuottama kaukojäähdytys on päästötön-
tä. Näiden lisäksi ostamme käyttämämme kiinteistösähkön päästöttömänä tuulisähkönä 
sisaryhtiöltämme Exilion Tuulelta, ja se tuotetaan Exilionin omistamassa TuuliMuukon
tuulipuistossa. Energiankäyttömme vuonna 2021 oli siis täysin hiilineutraalia. Lisäksi 
jätehuoltomme on edellisen vuoden tapaan hiilineutraalia. 

Hansakorttelin energiankulutuksen ominaispäästöjen laskennassa on käytetty bruttopinta-
alaa 40 334 m2. Vuonna 2021 sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen
ominaispäästömme olivat  0 kg CO2e/m2. Tyypillisesti Suomessa sijaitsevien 
kauppakeskusten energian ominaispäästöt ovat noin 35 kg CO2e/m2. 

Hansakorttelin energiankulutuksen CO2e-päästöt (Scope 2)

tCO2e / vuosi 2021 2020 2019 Ominaispäästöt 2021
kg CO2e/m2

Sähkö 0 0 0 0
Kaukolämpö 0 984 1431 0
Kaukokylmä 0 0 0 0
Yhteensä 0 984 1431 0

HIILINEUTRAALI KAUPPAKESKUS 17

ENERGIAN OMINAISPÄÄSTÖT

0 
ENERGIAN OMINAISPÄÄSTÖT LASKIVAT

100 % verrattuna vuoteen 2020 kgCO2e/m2 vuonna 2021

BREEAM IN-USE -SERTIFIKAATTI

Osana vastuullisuustyötämme pyrimme jatkuvasti vähentämään 
ympäristökuormitustamme. Kauppakeskuksen ympäristötyö palkittiin äskettäin kattavan 
arvioinnin jälkeen BREEAM In-Use -ympäristöluokituksella. BREEAM on Euroopassa 
eniten käytetty rakentamisen ympäristösertifiointijärjestelmä. Saavutimme arvioinnissa 
tason Very Good, eli erittäin hyvä. 

Sertifioinnin aikana arvioitiin Hansakorttelin kiinteistöjen fyysisiä ominaisuuksia ja 
ympäristömyönteisyyttä. Näiden lisäksi arviointilistalla olivat teknisen ylläpidon menettelyt, 
prosessit ja käytännöt. Myös energiatehokkuusjärjestelmät, jätteiden lajittelu- ja 
kierrätysmahdollisuudet tarkasteltiin. 

Tekemämme ympäristötyö näkyy asiakkaille konkreettisesti esimerkiksi pyöräparkkina, 
viherterassina, linnunpönttöinä ja hyönteishotellina. Kaikki ei kuitenkaan näy suoraan 
asiakkaille. Hansakortteli on nyt hiilineutraali energiahankintojen osalta. Saavutimme 
tämän tavoitteen nopeammin kuin ennakoimme ja tällä hetkellä käytössämme on 
sataprosenttisesti uusiutuva sähkö tuulivoimalla tuotettuna. Lisäksi olemme siirtyneet 
päästöttömään kaukolämpöön. Lisäksi pyrimme aktiivisesti vähentämään jätteiden 
syntymistä ja tehostamaan jätteiden lajittelua. 

Työmme vastuullisuuden eteen ei kuitenkaan jää tähän, vaan järjestelmä toimii 
Hansakeskukselle käytännönläheisenä työkaluna, jonka avulla voimme entisestään 
pienentää ympäristövaikutuksiamme ja kehittää toimintaamme.

CASE
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tCO2e / vuosi 2021 2020 2019 Muutos-% vuodesta 
2019

Jätehuollon päästöt 0 0 263 -100 %
Vedenkulutuksen päästöt 15 14 17 -13 %
Vuokralaisten sähkönkulutus 466 847 1045 -55 %
Uusi Hansa -hanke 0 3434 1697 -100 %
Muu rakennuttaminen 951 401 1 421 -33 %
Korjaukset ja asennukset 958 739 568 + 69 %
Muut hankinnat 314 298 334 - 6 %
Yhteensä 2 704 5714 5345 -49 %

Hansakorttelin muut epäsuorat CO2e-päästöt (Scope 3)

Olemme laajentaneet hiilijalanjäljen laskennassa käyttämiämme laskentarajoja 
aiemmista vuosista. Usein toiminnasta aiheutuvien päästöjen laskennassa 
huomioidaan vain yrityksen omassa kontrollissa olevat ja energianhankinnasta 
muodostuvat päästöt. Sen lisäksi, että alennamme omia päästöjämme, meille on 
tärkeää ymmärtää minkä verran päästöjä toimintamme epäsuorasti aiheuttaa. 
Olemme siis laajentaneet toimintamme epäsuorien päästöjen laskentaa, sillä 
haluamme olla edelläkävijöitä kattavassa hiilijalanjäljen laskennassa. Seuraavaksi 
pyrimme liittämään myös liikkumisen mukaan hiilijalanjäljen laskentaamme.

Hansakorttelin hiilijalanjäljen laskennassa on otettu ensimmäistä kertaa huomioon 
myös tehdyt hankinnat kuten rakennuttaminen sekä vuokralaisten sähkönkulutus. 
Nämä päästöt kuuluvat muihin epäsuoriin päästöihin (scope 3), joissa huomioimme 
myös entiseen tapaan jätehuollon ja jäteveden käsittelyn aiheuttamat päästöt. Meillä 
ei ole varmuutta vuokralaistemme käyttämän energian alkuperästä, joten olemme 
laskeneet sen muodostamat päästöt Suomen keskimääräisen sähköntuotannon 
mukaan.

Lisäksi hiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon itse ostamamme kiinteistö-
sähkön, lämmityksen ja kaukojäähdytyksen aiheuttamat päästöt (scope 2) ja 
Hansakorttelin suorat päästöt (scope 1). Hansakorttelilla ei ole omia eikä hallinnassa 
olevia ajoneuvoja, eikä liikkumisen päästöjä ole laskettu mukaan. 

Uusien laskentarajojen myötä hiilijalanjälkemme oli 2 704 tCO2e vuonna 2021. 
Verratessa vuoteen 2020, hiilijalanjälkemme on pienentynyt 53 %. Kun kuluneen 
vuoden päästöjä verrataan aiempiin vuosiin yhdenmukaisin rajauksin, hiilijalan-
jälkemme on pienentynyt 98,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toisinsanottuna, 
ne päästöt joihin pystymme itse suoraan vaikuttamaan, ovat pudonneet 
nollaan. Myös päästöt joihin meidän on vaikeampi vaikuttaa, ovat suunnilleen 
puolittuneet. Tähän vaikuttaa muun muassa uusiutuvan sähköntuotannon 
lisääntyminen valtakunnallisella tasolla.

2 704
tCO2e

Suorat päästöt:
(Hansakorttelin omassa kontrollissa olevat 
päästölähteet)
0 tCO2e

Ostetun energian 
epäsuorat päästöt:
(sähkö, lämpö ja jäähdytys)
0 tCO2e

Muut epäsuorat päästöt:
(jätehuolto, vedenkulutus, hankinnat ja
vuokralaisten sähkönkulutus)
2 704 tCO2e

HIILIJALANJÄLJEN MUODOSTUMINEN VUONNA 2021

HIILIJALANJÄLKEMME

PIENENI

53 %
VUODESTA 2020
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VAKAA SIJOITUSKOHDE OMISTAJILLE 19

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. 

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. 

Liikevaihtomme (13,4 M€) muodostuu pääasiassa vuokratuloista (99 %). Muita 
oleellisia sisääntulevia rahavirtoja ovat Hansan Yrittäjät Ry:n jäsenmaksu-
laskutukset sekä Turun Hansakortteli Oy:n vastikelaskutus.

Suurimmat kulut koostuvat kiinteistön ylläpito- ja huoltokustannuksista (3,5 M€). 
Vuosittaisia vuokralaismuutoksia tehtiin 2 M€ vuonna 2021, mikä nousi edellisestä 
vuodesta (1.2 M€). PTS-suunnitelman mukaiset kunnossapitoinvestoinnit olivat noin 
0.5 M€ vuonna 2021, missä oli laskua edelliseltä vuodelta (1 000 000 €). 

Kauppakeskuksen vajaakäyttöaste nousi vuonna 2021 ollen 7,7 % (6,4 %). KTI 
Kiinteistötieto Oy:n tilastojen mukaan kauppakeskusten keskimääräinen käyttöaste 
Suomessa on yli 93 %, mikä on myös Hansan jatkuvana tavoitteena. 

13.4 M€
liikevaihto 

vuonna 2021

3.5 M€
ylläpito- ja 

huoltokustannukset 

380 000 €
kiinteistövero
vuonna 2021 

313 000 €
maksetut palkat

vuonna 2021

7,7 %
taloudellinen

vajaakäyttöaste
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VASTUULLISET HANKINNAT 20

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. Investointien työllistävyysvaikutus oli 47 htv. Luku on laskettu 
Rakennusteollisuus RT:n arvion mukaan.

Vastuullisuusperiaatteet ohjaavat Hansakorttelin 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. 

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

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

NOUDATAMME HYVÄÄ 
HALLINTOTAPAA JA 

TOIMIMME AVOIMESTI 
JA LÄPINÄKYVÄSTI

NOUDATAMME 
LAKEJA JA 

SÄÄDÖKSIÄ

KUNNIOITAMME JA
EDISTÄMME

IHMISOIKEUKSIA

SITOUDUMME REILUUN
KILPAILUUN JA 

VÄLTÄMME 
ETURISTIRIITOJA

EMME TARJOA TAI 
VASTAANOTA 

LAHJUKSIA

KUNNIOITAMME 
YMPÄRISTÖÄ 

JA MINIMOIMME
YMPÄRISTÖ-

VAIKUTUKSEMME

HUOLEHDIMME
TIETOSUOJASTA

TARJOAMME 
TURVALLISEN, 

TERVEELLISEN JA 
OIKEUDENMUKAISEN 

TYÖ- JA ASIOINTI-
YMPÄRISTÖN

VASTUULLISUUSPERIAATTEEMME:
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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. Hansakorttelissa järjestettiin vuoden 2021 aikana 
tapahtumia koronaturvallisesti. Kaikissa tapahtumissa huomioitiin vallinneet kokoontumis-
rajoitukset ja ohjeistukset.

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. 

Hansakorttelilla on pitkä historia nuorison toiminnan tukemisessa. Urbaani sanakirja 
tuntee vuodelta 2008 termin hansalapsi, joka määritellään Hansakorttelissa paljon 
oleskelevaksi nuoreksi. 

TUOTAMME YHTEISTÄ HYVÄÄ 21

KUNNIAMAININTA
KAUPPAKESKUSTEOSTA

Kauppakeskusyhdistys palkitsi 
Hansakorttelin ja kauppakeskus Myllyn 
yhteismarkkinointikampanjan vuoden 
Kauppakeskusteko 2021 -kilpailussa 
erityismaininnalla. Toteutimme 
rakkausteemaisen 
markkinointikampanjan kesällä 2020. 
Kampanjan tavoitteena oli nostaa 
kauppakeskukset hankalana korona-
aikana hauskasti julkiseen keskusteluun. 
Kampanja oli lyhyt, mutta sitäkin 
räväkämpi. Kauppakeskusten välistä 
rakkaustarinaa seurattiin kuvitteellisessa 
7 Kauppapäivää lehdessä. Lööppien 
lisäksi kampanja sisälsi paljon asiaa 
muun muassa aukioloajoista, 
parkkipaikoista ja käsidesiautomaateista. 

HANSAN POLKUPYÖRÄPARKKI

Rakensimme Hansakorttelissa 
työskenteleville ympäristösertifikaattiin 
liittyen oman pyöräparkin, jonka avulla 
voimme edistää päästötöntä 
liikennettä. Julkisilla liikennevälineillä 
kulkeville Hansakortteli on jo valmiiksi 
erinomaisella paikalla. Olemme 
ajatelleet myös asiakkaiden 
saapumista polkupyörillä esimerkiksi 
ottamalla osaa pilottihankkeeseen. 
Hankkeessa kokeilimme lukittua 
pyöräparkkia asiakkaille sisätiloissa.

YHTEISTYÖMME GUBBEN KANSSA

Gubben ihana, vaaleanpunainen ja 
näyttävä pop-up sijaitsi Hansatorilla 
Stockmann sisäänkäynnin vieressä ja 
toi iloa lukuisille asiakkaillemme. 
Valovoimaiset ja iloiset Gubben
työntekijät jakoivat tietoutta 
Hansakorttelilla uudenlaisesta 
senioripalvelusta, joka auttaa 
pitämään ikäihmisen aktiivisena ja tuo 
turvaa koko perhepiirille. Pop-upissa
pystyi käymään kahvilla, jutustella 
gubbelaisten kanssa sekä 
halutessaan tilata viikoittaisen avun 
läheiselleen. 

CASE

234566742w3e232345678erye5rytsdfghdfdjHansakortteli lyhyesti Vastuullisuusohjelma Hyvinvointia yhteisölle Vastuullisia tekoja Lisäarvoa kannattavasti



vastuullisuusraportti 2020Hansakortteli
20100 Turku
www.hansakortteli.fi

© EcoReal Oy 2022. Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan raportin 
tilaajalle eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin muokattavaksi. Tilaajalla on 

oikeus julkaista raportti omilla verkkosivuillaan.


