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Uudistunut Hansakortteli on kaupunkilaisten  
tila, jossa käy keskimäärin 35 000 kävijää vuoden 
jokaisena kauppapäivänä. Se on luonnollinen  
kohtaamispiste ja kulkureitti niin ihmisille  
kuin tuotteillekin.

Hansakorttelissa tuotteesi on siellä missä ihmisetkin.  
Hansakorttelissa luot luontevia asiakaskohtaamisia valmiiksi 
shoppailumoodissa olevien ihmisten kanssa. Näkyvyys keskellä 
kaupungin sydäntä on vahva markkinajulistus jo sellaisenaan!

HANSAKORTTELISSA  
ON TILAA PROMOOTIOILLE
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Hansakortteli on läpikäynyt mittavan uudistustyön ja  
pystymme nyt tarjoamaan entistä paremman toimintaympäristön  
myös promootio- ja pop-up-liiketoiminnalle. Väliaikaisiin tapahtuma-  
ja promootiopaikkoihin on saatavissa mm. sähkö- ja osaan vesiliitännät, 
sekä langattomat tietoliikenneyhteydet. 

Tutustu promootio-ohjeeseen 
ja varaa paikkasi ytimessä.

UUDISTUNUT HANSAKORTTELI 
TARJOAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
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PROMOOTIOPAIKKOJEN
VUOKRAUS JA LUVAT

Promootiopaikkojen vuokraus

promootiot@clearchannel.fi   
puh. +358 207 312 058 
sari.korhonen@clearchannel.fi 
tai  joni.raute@clearchannel.fi

Luvat ja tiedustelut

Sari Mäntysalo 
Kauppakeskusassistentti 
Puh. 050 300 0169 
sari.mantysalo@hansakortteli.fi

TURVALLISUUSASIAT

Tapahtumiin liittyvissä  
turvallisuusasioissa teitä auttaa

Lauri Takkinen 
Turvallisuus- ja laatupäällikkö 
Puh. 050 340 7252 
lauri.takkinen@hansakortteli.fi

Järjestyksenvalvojat

THV Turvapalvelut 
Puh. 040 539 4979
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AUKIOLOJAT, INFOPISTE JA PALVELUT

Hansakortteli

ma–pe  7.00–21.00 
la  7.30–19.30 
su  10.00–19.00

Infopiste

ma–pe  10.00–20.00  
la  10.00–19.00 
su  12.00–18.00

Kauppakeskuspalvelut

Hansakortteli tarjoaa laajan valikoiman käytännöllisiä palveluita:  
mm. pakettipiste, latauspisteitä sekä tavaransäilytyslokerot.

Lue lisää 
hansakortteli.fi/palvelut

Puh. 010 281 2050
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(Kokoontumislaki 2 § Soveltamisala)

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan tässä laissa yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, 

kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia.

(Kokoontumislaki 14 § Ilmoitus)

Järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus jär-

jestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. 

Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjes-

tämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti 

vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä.

Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osan-

ottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei 

edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille 

ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä liikennejärjestelyjä.

Uudistunut Hansakortteli on kaupunkilaisten tila, jossa käy  
keskimäärin 35 000 kävijää vuoden jokaisena kauppapäivänä.  
Se on luonnollinen kohtaamispiste ja kulkureitti niin ihmisille  
kuin tuotteillekin.

1. Tapahtumajärjestäjä vastaa aina tapahtumasta. 

2. Hansakortteli ei vastaa tapahtumajärjestäjän aiheuttamista henkilö- tai  
 materiaalivahingoista.

3. Tapahtumajärjestäjällä on oltava voimassa oleva  vastuu- ja vahinko- 
 vakuutus, mikä kattaa mahdollisesti kolmannelle osapuolelle sattuneet  
 vahingot. 

4. Tapahtumajärjestäjä on velvollinen ilmoittamaan  tapahtumasta  
 Poliisille, mikäli tapahtuma on luonteeltaan yleisötilaisuus. 

5. Hansakorttelin järjestyksenvalvonnalla on oikeus antaa tarvittavia  
 ohjeita ja määräyksiä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi ja  
 tarvittaessa keskeyttää tapahtuma, jos on ilmeistä, että tapahtuma  
 aiheuttaa vaaraa tai järjestystä ei pystytä ylläpitämään.

OHJEITA JA VELVOTTEITA  
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄLLE 



86. Tapahtuma tulee pystyttää ennalta määritetylle paikalle  
 ja siten, että kulkuväylät pysyvät helppokulkuisina ja tur- 
 vallisena käyttää. 

7. Tapahtuma ei saa häiritä Hansakorttelin liikkeiden  
 toimintaa. 

8. Hansakorttelissa asioivien ihmisten kohtaaminen  
 ja kontaktin ottaminen on tapahduttava ystävällisesti ja  
 tyrkyttämättä. Toiminnan on oltava myös muutoin  
 asiallista ja hyvän tavan mukaista. 

9. Mikäli promootion/tapahtuman yhteydessä herää tarve   
 tauko- ja sosiaalitilalle, Hansakortteli tarjoaa promoajille  
 mahdollisuuden käyttää tarvittaessa kyseisiä tiloja Kulta-  
 talon 4. kerroksessa. Tiloista löytyy yhteinen taukotila   
 (mikro, jääkaappi jne.) sekä pukuhuoneita, joista on varat- 
 tuna promoajille 1 pukukaappi miesten puolelta ja 1 pu-  
 kukaappi naisten puolelta. Taukotilat ovat käytettävissä   
 ainoastaan sovitun promopaikkavarauksen ajan.  
  
 Pukukaappien avaimet ja lainattavat kulkutunnistimet saa  
 lunastettua Hansakorttelin infopisteeltä henkilöllisyysto-  
 distusta vastaan. Avaimet ja kulkutunnistin on aina palau- 
 tettava päivän päätteeksi infopisteelle, riippumatta tilai-  
 suuden kestosta. 

10. Jos promootion yhteydessä tapahtuu elintarvikkeiden 
 myyntiä, on noudatettava alueelliseen terveysviranomai- 
 sen ohjeita ja tehtävä tarvittavat ilmoitukset alueelliselle 
 valvontaviranomaiselle. Tapahtumanjärjestäjä vastaa kai- 
 kista tarvittavista ilmoituksista ja mahdollisista luvista.  
 Lisätietoja tarvittaessa löytyy osoitteesta  
 https://www.turku.fi/tapahtumien-luvat-ja-ilmoitukset   
 
12. Jos promootioon kuuluu auto, ei renkaissa saa olla nasta  
 renkaita.

13. Mikäli lattiaan joudutaan kiinnittämään teippiä tv., on ne   
 irrotettava tapahtuman jälkeen. 

11. Tapahtuman päätyttyä on järjestäjän huolehdittava, että paikka on  
 alkuperäisessä ja siistissä kunnossa. Mikäli tapahtumassa jaetaan  
 tavaraa, näytteitä tai muuta, on järjestäjän huolehdittava aina omat  
 roskakorit ja samoin tapahtuman jälkeen roskien poisvienti. Siivouk- 
 sesta tulee huolehtia koko tapahtuman ajan. Voitte tiedustella info- 
 pisteestä lisää Hansakorttelin roskienlajittelusta sekä jäteastioista,  
 jonne voitte tarvittaessa tapahtuman jälkeen viedä tapahtumasta   
 kertyneet roskat. 

14. Avotulen teko esim. kynttilöiden polttaminen on EHDOTTOMASTI   
 kielletty.

15. Mikäli promootion yhteydessä on käytössä äänentoistoa, on äänen- 
 voimakkuus säädeltävä siten, ettei se merkittävästi häiritse Hansa- 
 korttelin muuta toimintaa.

16. Heliumilmapallojen jakaminen on kielletty. Ilmatäytteiset  ilmapallot  
 ovat sallittuja. Mikäli heliumilmapalloja jaetaan, ilmapallojen poisto  
 katosta (nosturit yms.) laskutetaan tapahtuman järjestäneeltä yri- 
 tykseltä. 

17. Mikäli tarvitsette promootion yhteydessä sähköä, ottakaa  yhteyttä  
 infopisteeseen. Huomioittehan, että Hansakortteli ei tarjoa jatko-  
 johtoja, eikä myöskään toimita pöytiä, tuoleja tms. Henkilönostin ja  
 tikapuut ovat tarvittaessa lainattavissa, mikäli asiasta on sovittu   
 etukäteen.  

18. Mikäli tarvitsette paikan päällä lisäinfoa, voitte olla yhteydessä  
 Hansakorttelin infopisteeseen tai järjestyksenvalvontaan. 

19.   Hansakortteli pidättää oikeuden perua luvan promootiopaikan  
 käyttämiseen ja keskeyttää toiminta, jos toiminnassa ei noudateta  
 Hansakorttelin promootio-ohjeita tai toiminta promootiopaikalla   
 poikkeaa sovitusta käyttötarkoituksesta. 

 Hansakortteli ei vastaa promootion keskeytymisestä mahdollisesti  
 aiheutuvista kustannuksista.

https://www.turku.fi/tapahtumien-luvat-ja-ilmoitukset
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PROMOPAIKKA 1.
Promootion käytössä olevat paikat ja alueet 
kahdeksankulmio, 8 × 8 m

Sijainti 
Hansatori, Zara-myymälän edustalla  
(Yliopistonkatu 20, 20100 Turku)

Palvelut

Sähkö 
2 kpl 3 x 16A voimavirta 
4 kpl 16A pistorasia

Muut 
Vesi ja kaatoviemäri 
Kiinteä internet

Tapahtumaäänentoisto 
Käytettävissä kiinteä äänentoisto, joka soveltuu  
pienemmissä ja isommissa tapahtumissa käytettäväksi. 
Äänentoiston käyttämisestä tulee sopia aina etukäteen. 

Promopaikka on etukäteen hyväksytty anniskelualueeksi. 
Promopaikka 1 on anniskelupaikka Hansatori 3 lohko.  
Anniskelupaikan lupanumero on 34075104. 
Anniskelupaikalla on 64 asiakaspaikkaa.

Hinta  
900 € / päivä 
Promopaikkaa käytettäessä anniskeluun hinta on  
normaali tilavuokra + 300 euroa (alv 0%) per päivä.

8 × 8 m

ZARA

H&M

STOCKMANN
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PROMOPAIKKA 2.
Promootion käytössä olevat paikat ja alueet 
3,5 × 5,5 m

Sijainti 
Thalia-tori, ÅST-teatterin edustalla  
(Aurakatu 10, 20100 Turku)

Palvelut

Sähkö 
1 kpl 32A voimavirta 
2 kpl 16A pistorasia

Muut 
Kiinteä internet

Hinta 
700 € / päivä

MARIMEKKO

ROBERT’S
COFFEE

SYNSAM

ÅBO SVENSKA TEATER

KAUPPATORI

3,5 × 5,5 m
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2 × 4,5 m

PROMOPAIKKA 3.
Promootion käytössä olevat paikat ja alueet  
2 × 4,5 m

Sijainti  
Infon viereinen paikka  
(Eerikinkatu 15, 20100 Turku)

Palvelut

Sähkö 
Ei saatavilla

Muut 
Kiinteä internet

Promopaikka on etukäteen hyväksytty anniskelualueeksi. 
Promopaikka 3 on anniskelupaikka Hansatori 2 lohko.  
Anniskelupaikan lupanumero on 34075104. 
Anniskelupaikalla on 9 asiakaspaikkaa.

Hinta  
600 € / päivä 
Promopaikkaa käytettäessä anniskeluun hinta on  
normaali tilavuokra + 300 euroa (alv 0%) per päivä.

ZARA

H&M

STOCKMANN
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PROMOPAIKKA 4.
Promootion käytössä olevat paikat ja alueet 
8 × 3 m

Sijainti 
Hansatori (Aurakatu 10, 20100 Turku)

Palvelut

Sähkö 
2 kpl 16A pistorasia

Muut 
Vesi ja kaatoviemäri 
Kiinteä internet

Promopaikka on etukäteen hyväksytty anniskelualueeksi. 
Promopaikka 4 on anniskelupaikka Hansatori 1 lohko. 
Anniskelupaikan lupanumero on 34075104. 
Anniskelupaikalla on 16 asiakaspaikkaa.

Hinta 
600 € / päivä 
Promopaikkaa käytettäessä anniskeluun hinta on  
normaali tilavuokra + 300 euroa (alv 0%) per päivä.

8 × 3 m

ZARA

H&M

STOCKMANN
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PROMOPAIKKA 5.
Promootion käytössä olevat paikat ja alueet 
2 x 4 m

Sijainti 
Antintalo, Taco Bell -ravintolan edustalla  
(Eerikinkatu 15, 20100 Turku)

Palvelut

Sähkö 
Ei saatavilla

Hinta 
400 € / päivä

TACO BELL

EERIKINKATU

INTERSPORTAADA

2 × 4 m
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ÄÄNENTOISTO 

Lainattava äänentoistosetti

Hansakorttelilla on siirrettävä äänentoistosetti, jota voidaan  
lainata tapahtumien ja promootioiden käyttöön.

Setti soveltuu pienempiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Äänentoistosetin lainaamisesta tulee sopia aina  
vähintään vuorokautta ennen tilaisuutta.

Langaton mikrofoni

Hansakorttelilla on langaton mikrofoni, mikä kuuluu  
kaikkialla yleisötiloissa. Mikrofonia voidaan lainata tapahtumien  
ja promootioiden käyttöön.

Mikrofoni soveltuu esim. äänimainontaan.

Mikrofonin lainaamisesta tulee sopia  
vähintään vuorokausi etukäteen.

Varaukset ja tiedustelut: sari.mantysalo@hansakortteli.fi
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TAVARALIIKENNE 

Tavara- ja ajoneuvoliikenne Hansakorttelin  
parkkihalliin ja lastausalueille tapahtuu  
Kristiinankadulta, parkkihallin nosto-ovesta.  
Ajoneuvoliikenteen poistuminen parkkihallista  
tapahtuu Eerikinkadulle. Kulku parkkihalliin ja  
lastausalueille edellyttää kulkulupaa.

Kulkuluvat, oven avaukset ja väliaikaiset  
huoltopysäköintiluvat 
Arkisin klo 9.00–16.00 

Infopiste 
Puh. 010 281 2050,  
Auki arkisin klo 10.00–18.00,  
la 10.00–18.00

Järjestyksenvalvonta 
Puh. 040 539 4979

Tavarankuormaus ja purku on mahdollista suorittaa myös  
Hansakorttelin sisäänkäynneistä, kuitenkin vain klo. 6.00–12.00  
välisenä aikana.  

Kaikki Hansakorttelin pysäköintipaikat ovat vuokra-
paikkoja. AimoPark tarjoaa maksullisia parkkipaikkoja. 
Ajankohtaisen hinnaston sekä maksuohjeet voi tarkistaa 
AimoParkin omilta kotisivuilta. AimoParkin sisäänajo 
sijaitsee Kristiinankadulla. 

Aukioloajat 
ma–pe 7.00–21.00, la 7.30–19.30 ja su 10.00–19.00 
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MAINONTA
 
Äänimainonta  – yhteyshenkilö

Yhteyspäällikkö Päivi Joenoksa,  
Mallvoice Finland  
Puh. 0400 130 600 
paivi.joenoksa@mallvoice.com 

Mainosnostimet Hansakorttelissa

Markkinointipäällikkö Mirva Järvinen 
mirva.jarvinen@hansakortteli.fi

Diginäytöt, mainontaa – yhteyshenkilö

Saila Stenvall, paikallismyynti Turku 
Clear Channel 
Puh. 050 5311 369 
saila.stenvall@clearchannel.fi 
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POP UP -TILAT 
Lyhyempikestoinen (1–3 kk) ja määräaikainen liiketilavuokraus.

Tiedustelut

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



O T A  Y H T E Y T T Ä  J A  V A R M I S T A 
P A R A S  P A I K K A  M E N E S T Y K S E L L E S I  

J O  T Ä N Ä Ä N !


