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KAUPPAKESKUS WILLAN TOISEN VAIHEEN AVAJAISET LÄHESTYVÄT
Liikkeiden määrä nousee yli sataan – vahva kattaus erityisesti muodissa
Kauppakeskus Willan toisen vaiheen viimeistelytyöt ovat loppusuoralla, ja ovet avautuvat neljän viikon
kuluttua torstaina 18. lokakuuta. Valmistumisen myötä Hyvinkään keskustassa sijaitsevan
kauppakeskuksen neliö‐ ja liikemäärät yli kaksinkertaistuvat, ja keskus nousee pinta‐alaltaan Suomen
kuudenneksi suurimmaksi kauppakeskukseksi.
– Tarjonta täydentyy erityisesti muodin saralla, kun moni sekä hyvinkääläisten että lähikuntien asukkaiden
odottama uusi liike avaa ovensa. Willan ensimmäinen vaihe on ollut auki maaliskuusta lähtien, ja
vastaanotto on ollut hyvin positiivinen: elokuussa kävijöitä oli yli 250 000. Kokonaisuuden valmistuessa
uskomme Willan vetovoiman yltävän koko seudulle ja houkuttelevan kävijöitä laajalta alueelta,
kauppakeskusjohtaja Johanna Harjunmaa Willasta toteaa.
Kauppakeskuskokonaisuuden valmistumisen myötä liikkeiden määrä nousee yli sataan. Liikkeensä avaavat
muun muassa Gina Tricot, H&M, Cubus ja Suomen ensimmäisen liikkeensä Willassa avaava New Yorker.
Lisäksi uusina yrityksinä Willassa avaavat Marc O´Polo, Clarks, Halonen, Jesper Junior, Stadium, Pancho
Villa, Hanko Sushi, Clas Ohlson, BR‐lelut ja Robert’s Coffee.
Lokakuussa myös kauppakeskuksen ja Prisman väliset jalankulkuyhteydet sekä ajoyhteydet
pysäköintihalleissa avautuvat. Avauksen jälkeen Willassa ja sen yhteydessä olevassa Prismassa on yhteensä
1 600 pysäköintipaikkaa.
Asuntoja Kauppakeskuksen yhteyteen
Kauppakeskuksen yhteyteen nousee myös asuntoja. SRV on käynnistänyt yhdessä VVO:n kanssa Torikadun
puolen kahden asuintornin rakentamisen, joihin valmistuu 52 vapaa‐rahoitteista asuintornia vuoden 2013
alussa.
Jussinmäen puolelle rakennettaviin kahteen asuintaloon tulee noin 40 omistusasuntoa ja niiden
rakentamisesta vastaa RTA‐Rakennus Oy. Rakennustöiden on suunniteltu alkavan syksyn 2012 aikana.
Avajaistapahtumia torstaista sunnuntaihin
Kauppakeskuksen avajaispäivänä ovet aukeavat torstaina 18.10. klo 8, jolloin avajaisjuhlallisuudet alkavat
nauhan leikkaamisella. Nauhan leikkaajaksi on lupautunut kuntaministeri Henna Virkkunen. Avajaisissa on
paikalla myös Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo Lahti.
Avajaispäivänä esiintyy suosittu artisti Jukka Poika. Luvassa on myös erilaisia puuhapisteitä perheen
pienimmille sekä arvontoja. Perjantain artistivieraana on Laura Närhi, jolloin Willan valtaa myös Tanssii

Tähtien kanssa ‐show. Lauantaina yleisöä viihdyttää mm. Putouksesta tuttu Jani‐Petteri sekä tanssivat
eläinhahmot. Sunnuntain artistiesiintyjänä on Ronya.
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Kauppakeskus Willa on Hyvinkään ydinkeskustaan nouseva, nykyaikainen kauppakeskus. Willan toisen vaiheen valmistuessa
18.10.2012 Willa ja sen yhteydessä toimivat Anttila ja Prisma muodostavat yhdessä noin 54 000 m² suuruisen
kauppakeskuskokonaisuuden, jossa toimii yli 100 liikettä ja palveluntarjoajaa. Kauppakeskuksen omistavat Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä CapMan RE II Ky:n ja Finesco Invest Oy:n yhdessä omistama Kiinteistö Oy Ficre.
www.kauppakeskuswilla.fi

