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Kauppakeskus Willan ensimmäinen osa aukeaa 29.3.2012

Moderni kauppakeskus Willa tuo kaupunkikulttuuria kulttuurikaupunkiin
Hyvinkään sydämeen avautuvan Kauppakeskus Willan rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa, ja
joulun jälkeen päästään jo sisustamaan ensimmäiseksi avattavan osan liikkeitä. Willa aloittaa
toimintansa 29.3.2012 reilun 40 yrityksen voimin, ja lokakuussa avattava toinen osa nostaa liikkeiden
määrän yli sataan. Keskus kokoaa kiinnostavan kokonaisuuden muodin ja erikoiskaupan liikkeitä,
ravintoloita ja palveluita saman katon alle, Hyvinkään eläväksi ydinkeskustaksi.
Willan rakentaminen on merkittävä asia koko Hyvinkään alueelle ja tukee osaltaan Hyvinkään
kaupunkistrategiaa toimia vetovoimaisena, viihtyisänä ja turvallisena Pohjois-Uudenmaan keskuksena.
Palveluiden keskittymisen myötä Hyvinkään pirstaloitunut ydinkeskusta saa jämäkämmän muodon, ja uusi
moderni keskus nostaa koko alueen arvoa merkittävästi.
Willa palvelee kaupunkilaisia ja ympäryskuntia laajasti, sillä keskuksen vaikutuspiirissä asuu 175 000 ihmistä.
”Hyvinkään lähialueen väestö on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kauppakeskus Willan valmistuminen
onkin keskeinen osa Hyvinkään keskustakorttelin kehittämishanketta, jonka tavoitteena on parantaa keskustan
palveluita sekä kaiken kaikkiaan lisätä kaupungin vetovoimaa”, toteaa Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo
Lahti. ”Willan myötä hyvinkääläisten ja lähialueen asukkaiden valinnanmahdollisuudet lisääntyvät ja
ostovoiman jääminen kotiseudulle tuo uusia palvelutyöpaikkoja.”
”Hyvinkää on upea ja elinvoimainen kulttuurikaupunki, mutta tähän mennessä asukkaat ovat joutuneet
hakemaan suuren osan kaupallisista palveluista muualta”, summaa hiljattain nimitetty kauppakeskusjohtaja
Johanna Harjunmaa. ”Tavoitteenamme on muodostua koko kaupungin olohuoneeksi, hyvinkääläisten omaksi
kohtaamispaikaksi, joka tarjoaa erinomaisen kirjon palveluita.”
Harjunmaa on nimitetty Willan kauppakeskusjohtajaksi 1.11.2011 alkaen. Willan kiinteistöpäälliköksi on
samalla nimitetty Eeva Kareinen.

Kauppakeskus aukeaa kahdessa vaiheessa
Maaliskuun lopussa toimintansa aloittava ykkösvaihe käsittää kahteen kerrokseen sijoittuvia liike- ja
toimistotiloja yhteensä noin 27 000 m2. Lokakuussa valmistuva toinen vaihe nostaa keskuksen ja liikkeiden
neliömäärän kaksinkertaiseksi ja täydentää kauppakeskuksen tarjonnan varsin kattavaksi.
Willan ensimmäisessä vaiheessa toimintansa aloittaa runsaat 40 liikettä. Tuolloin mukana ovat muun muassa
K-Citymarket, Alko, Dressmann, Instrumentarium, Intersport, Seppälä, Lindex sekä monia muita muodin
erikoisliikkeitä, ravintoloita ja kahviloita. Palveluntarjoajista mukana ovat myös Liikuntakeskus Willa ja
lääkärikeskus Mehiläinen.
Toisessa vaiheessa, lokakuussa 2012, kokonaisuus täydentyy yli 60 liikkeellä, jolloin mukaan tulevat muun
muassa H&M, Halonen, Cubus, Pancho Villa, Jesper Junior, Hanko Sushi, Clas Ohlson, BR-lelut ja Robert’s
Coffee.
Kauppakeskuksen ensimmäisen osan rakentajana toimii YIT, ja sen omistaa Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma. Toisen vaiheen rakentaa SRV ja sen omistaa Kiinteistö Oy Ficre.
Lisätiedot:
Kauppakeskusjohtaja Johanna Harjunmaa, puh. 050 326 5638, johanna.harjunmaa@kauppakeskuswilla.fi
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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 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

