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Kauppakeskus Willa Hyvinkäällä aloittaa toimintansa 29.3.
Ingressi: Hyvinkään keskustakortteliin sijoittuvassa kauppakeskuksessa avaa ovensa yli 40 liikettä.
Hyvinkään keskustaan rakennettu kauppakeskus Willa avaa ovensa torstaina 29.3.
Kauppakeskuksessa on yli 40 liikettä. Liike- ja toimistotilaa on kahdessa kerroksessa yhteensä noin 22 000
neliömetriä.
Kauppakeskuksen nyt avautuvan ensimmäisen vaiheen omistaa työeläkeyhtiö Varma ja hankkeen
kehittäjänä ja rakentajana toimi YIT Rakennus Oy. Willa on Varman suurin yksittäinen rakennuskohde
vuonna 2012. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 75 miljoonaa euroa.
– Willa on luonteva osa Varman eläkkeitä turvaavaa sijoittamista kokoluokkansa ja keskeisen sijaintinsa
ansiosta. Kauppakeskukseen on tulossa vuokralaisiksi tunnettuja kaupanalan toimijoita, jotka osaltaan
vahvistavat kohteen vetovoimaisuutta, sanoo Varman vuokraus- ja ylläpitotoimen päällikkö Ismo Kukkonen.
Varmalle Willa on myös sijoitus suomalaiseen työhön; kauppakeskuksen työllistämisvaikutus on noin 350–
400 työntekijää.
Kauppakeskus on rakennettu ja toteutettu energiavastuullisesti. Teknisten ratkaisujen ansiosta kohteen
energiatehokkuutta voidaan hallita ja näin pitää ylläpitokustannukset kohtuullisina.
Willa lisää Hyvinkään kaupallista vetovoimaa
Willan ensimmäisessä vaiheessa ovensa avaavat mm. K-Citymarket, Vero Moda, Vila, Only, Jack & Jones,
Lindex, Seppälä, Intersport, Instrumentarium ja Seppälä. Palveluntarjoajista mukana ovat myös
Liikuntakeskus Willa ja lääkärikeskus Mehiläinen.
– Willa sijaitsee aivan Hyvinkään keskustassa, Wanhan Villatehtaan ja kirjaston kupeessa. Se tulee
tarjoamaan alueelle uudenlaisen ajanvietto- ja viihtymispaikan, jonne on helppo tulla niin kävellen, julkisilla
kulkuvälineillä kuin autolla. Nyt saman katon alta löytyy kattava kokonaisuus muotia, ravintoloita ja palveluita,
sanoo kauppakeskusjohtaja Johanna Harjunmaa.
Willan valmistuminen on merkittävä asia koko Hyvinkään alueelle.
– Kauppakeskusta Hyvinkään ydinkeskustaan on suunniteltu kauan, ja matkassa on ollut monta mutkaa,
mutta nyt näyttää todella hyvältä. Willa lisää rutkasti Hyvinkään kaupallista tarjontaa ja vetovoimaa. Lisäksi
on muistettava, että Willan mukana saamme Hyvinkäälle myös korkeatasoisia keskusta-asuntoja ja loistavan
paikan yleisötapahtumien järjestämiseen niin Willassa ja Villatehtaalla kuin niiden välisellä keskusta-alueella,
toteaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo Lahti.
Kauppakeskuksen toinen vaihe valmistuu lokakuussa 2012, jolloin kohde täydentyy yli 60 liikkeellä.
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkeyhtiö ja sijoittaja. Yhtiö vastaa yli
870 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2011 Varman maksutulo oli 4,0 miljardia euroa, ja se maksoi
eläkkeitä 4,2 miljardia euroa. Yhtiön sijoitusten arvo oli vuoden 2011 lopussa 31,9 miljardia euroa.
Kauppakeskus Willa on Hyvinkään ydinkeskustaan nouseva nykyaikainen kauppakeskus. Kauppakeskuksen
toisen vaiheen valmistuessa vuoden 2012 lopulla 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 Kinteistö Oy
Ficre. www.kauppakeskuswilla.fi
Lisätietoja:
Vuokraus- ja ylläpitotoimen päällikkö Ismo Kukkonen, Varma, puh. 040 590 3223
Kauppakeskusjohtaja Johanna Harjunmaa, Kauppakeskus Willa, puh. 050 326 5638

