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Kesä maistuu Turun Kauppahallissa
Turun Kauppahalli on palvellut turkulaisia jo 122 vuotta. Halli palvelee tauotta ympäri vuoden. Kesällä hallin puodit
täyttyvät parhaista mauista ja käytävät
ostoksia tekevistä matkailijoista.
Myös monille kanta-asiakkaille
Kauppahalli on erottamaton osa kesää.
Sen kautta alkavat niin mökkireissut
kuin kesäiset grilli-illatkin.
- Kauppahallin tarjonta on hyvin perinteistä. Se on vahvuutemme – vaikka
toki aina on kaikkea uuttakin mukana.
Hyvä asiakaspalvelu on meille tärkeää.
Tiskin takaa saa aina tietoa tuotteista ja
ohjeita valmistukseen sekä ise testatut
parhaat reseptit, kauppiasyhdistyksen
puheenjohtaja Jari Heinonen sanoo.
Pääosaa hallin tarjonnassa näyttelee ruoka. Kauppahallista turkulaiset
löytävät tutut kalat, lihat, leipomotuotteet ja juustot. Hallista löytää myös erikoisruokavalioihin sopivia tuotteita ja
etnisiä elintarvikeliikkeitä.
-Tunnelmaltaan kauppahalli on aivan erityinen, korostaa hallin isäntänä
toimiva Harri Malkki Turun kaupungin tilapalvelukeskuksesta.
- Kauppahalli on kaupungin sydän,
ja tuo keskustaan juuri sitä viihtyisyyttä, jota kaupunki tarvitsee. Kauppahallilla on vetovoimaa. Marraskuussa avasi uusi vihannespuoti, kesäkuussa ovat
tulossa jäätelömyymälä ja gluteenittomia tuotteita myyvä yritys. Uusi pizzeria
aloittaa ravintolaosastolla.
Kauppatorin remontin ja keskustan liikennejärjestelyjen keskellä Heinonen muistuttaa, että Kauppahalliin pihaan pääsee edelleen autolla ja siellä
voivat pysäköidä muutkin keskustassa
asioivat.
- Kauppahalli kannattelee kivijalkakauppaa Turun keskustassa. Siinä on
kysymys isosta asiasta. Tällaisia asiantuntevaa palvelua tarjoavia erikois-

Turun Kauppahallin kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Jari Heinonen Lihaliike Jokiselta, hallin isäntänä toimiva
Harri Malkki Turun kaupungin tilapalvelukeskuksesta sekä kauppias Johan
Hellsten Herkkunuotasta toteavat, että
kesä näkyy hallin myyntipöydillä ja käytävillä.
liikkeitä ei enää oikeastaan ole muualla kuin hallissa. Siitä kannattaa tässä
kaupungissa pitää kiinni.

Halli on suosittu lounaspaikka

www.kauppahalli.fi
Eerikinkatu 16, 20100 Turku
Avoinna ma–pe klo 8–18,
la klo 8–16, su suljettu.
Tiedustelut Harri Malkki
puh. 040 357 8074
harri.malkki@turku.fi

Se mitä tavallinen asiakas näkee, ei ole
kuitenkaan koko totuus Turun Kauppahallista. Hallille on tärkeää laaja tukkukauppa, mikä takaa myös hallin tuotteiden tuoreuden.
- Kalan- ja lihankäsittelylaitoksemme palvelevat muun muassa keskustan
ravintoloita. Hallissa työskentelee myös
päivittäin yli 20 keittiömestaria ruokailijoita palvellen, Jari Heinonen kertoo.
Kauppahalli uudistui neljä vuotta sitten toteutetussa remontissa. Merkittävin
ja asiakkaille näkyvin uudistus oli ravintolaosasto Hallin sali, joka on hyvin suosittu erityisesti lounasaikaan. Useiden ravintoloiden tarjonta on hyvin monipuolista.
Ravintolaosasto oli kauppiaiden pitkäaikainen toive.
- Kehittäminen on kokonaisvaltaista ja
suunnitelmallista. Koska toimimme kaikki
omalla erikoisalueellamme, on tärkeää,
että kokonaisuus saadaan pysymään kasassa ja tänne saadaan hyviä Kauppahallin konseptiin sopivia yrityksiä, Heinonen linjaa.
- Muutama myyntipaikka on nyt vapaana. Kiinnostuneiden kannattaa tiedustella niitä suoraan minulta, Harri
Malkki kertoo.

