Tiedote 7.12.2011

Tiedote 7.5.2012

Kiinnostavia lisäyksiä Kauppakeskus Willan toisen osan yrittäjäjoukkoon

Suosittu New Yorker aloittaa Suomen‐valloituksensa Hyvinkäältä
Kauppakeskus Willan toisen vaiheen työt etenevät aikataulussa ja ovet avataan yleisölle 18.10.2012.
Tuoreimmat lisäykset dynaamiseen yrittäjäjoukkoon ovat Stadium sekä New Yorker, joka aloittaa
Suomen‐valloituksensa Hyvinkäältä.
Saksalainen nuorisomuotiketju New Yorker rantautuu viimein Suomeen ja on tehnyt ensimmäisen Suomen‐
vuokrasopimuksensa Kauppakeskus Willaan. Pinta‐alaltaan noin 850 m2 laajuinen liiketila sijoittuu
kauppakeskuksen syksyllä avautuvaan toiseen osaan, Willan keskusaukion yhteyteen. Vuonna 1971 perustetulla
ketjulla on yli 900 myymälää 32 maassa.
Myös ruotsalainen urheilu‐ ja vapaa‐ajan liike Stadium tulee Willaan. Stadiumin kanssa on allekirjoitettu
vuokrasopimus noin 1 400 m2 kokoisesta kaksitasoisesta liukuportain varustetusta myymälästä.
”Nämä vahvat brändit täydentävät oivallisesti tarjontaa Willassa ja Hyvinkäällä. Olemme erityisen iloisia siitä, että
New Yorkerin kaltainen iso kansainvälinen toimija uskoo kanssamme vahvasti kauppapaikkaan ja on päätynyt
aloittamaan etabloitumisensa Suomeen Willasta. Tämä kuvastaa osaltaan Willan merkitystä seudullisena
keskuksena”, luonnehtii sijoitusjohtaja Juhani Erke CapMan Real Estatesta.

Toinen vaihe täydentää kokonaisuuden
Kauppakeskus Willassa toimii nyt runsaat 40 liikettä. Lokakuussa toimintansa aloittava toinen vaihe nostaa
keskuksen neliömäärän ja liikkeiden määrän yli kaksinkertaiseksi ja täydentää kauppakeskuksen tarjonnan varsin
kattavaksi. Mukaan tulevat tuolloin New Yorkerin ja Stadiumin lisäksi muun muassa H&M, Halonen, Cubus, Pancho
Villa, Jesper Junior, Hanko Sushi, Clas Ohlson, BR‐lelut ja Robert’s Coffee.
Willan toisen vaiheen valmistuessa myös kauppakeskuksen ja Prisman väliset jalankulkuyhteydet sekä
ajoyhteydet pysäköintihalleissa avautuvat.
Willan yhteyteen nousee myös asuntoja. Torikadun puolen kaksi asuintornia valmistuvat vuoden 2013 alussa.
Jussinmäen puoleisten asuintornien rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2012.
Kauppakeskuksen ensimmäisen osan on rakentanut YIT ja sen omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Lokakuussa avattavan toisen vaiheen rakentaa SRV ja sen omistaa CapMan RE II Ky:n ja Finesco Invest Oy:n
yhteisyritys Kiinteistö Oy Ficre.
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Kauppakeskus Willa on Hyvinkään ydinkeskustassa maaliskuussa 2012 toimintansa aloittanut nykyaikainen
kauppakeskus. Kauppakeskuksen toisen vaiheen valmistuessa lokakuussa 2012 Willa ja sen yhteydessä toimivat
Anttila ja Prisma muodostavat yhdessä 54 000 m2 suuruisen kauppakeskuskokonaisuuden, jossa toimii yli 100 liikettä
ja palveluntarjoajaa. Kauppakeskuksen omistavat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Kiinteistö Oy Ficre.
www.kauppakeskuswilla.fi

