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Puuvillan kaupunkikorttelissa tapahtuu aktiivisesti
Puuvillan kehittyminen jatkuu monipuolisena

Kauppakeskukseen uusia toimijoita
Kotipizza avasi uuden 40 asiakaspaikkaisen ravintolan Puuvillaan helmikuussa. Pizzeria aukeaa lounasaikaan ja
on auki arkisin iltayhdeksään. Kotipizza sijaitsee Puuvillassa katutasossa samalla kulmalla, jossa on muitakin
ravintola-alan toimijoita.
Porissa ja Raumalla toimiva vaateliike Kauppahuone Riveri avaa keväällä uuden myymälän Kauppakeskus
Puuvillassa. Uuden liikkeen avajaispäivä tarkentuu vasta myöhemmin, mutta se tulee ajoittumaan huhtikuun
lopulle.
Puuvillan pihaparkkipaikalle saadaan kevään aikana Katsastukontti. Palvelun myötä auton voi jättää
katsastettavaksi ostosreissun ajaksi. Ensimmäinen kontti sijaitsee Espoossa, Puuvillaan tuleva kontti on
järjestyksessään toinen.
Puuvilla saa myös paljon kaivatun kukkakaupan. Liikkeen ovet avautuvat huhtikuussa samalla käytävällä, jossa
sijaitsee mm. Sisustusliike InDeco ja Eurajoen Säästöpankki.
Lisäksi Puuvillan toimistotiloihin on tullut uusia vuokralaisia; Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry sekä Profit
Software Oy ovat viimeisimmät Vanhaan kehräämöön muuttaneet vuokralaiset.
Nuorille tilat Kauppakeskus Puuvillaan
Porin kaupungin vapaa-aikavirasto ja Porin Puuvilla ideoivat yhdessä uutta nuorisotilaa kauppakeskukseen.
Nuoriso viihtyy ja asioi Puuvillassa, joten heille suunnatun viihtyisän tilan perustamista kauppakeskukseen
pidetään tärkeänä sekä vapaa-aikaviraston että Kauppakeskus Puuvillan näkökulmasta. Porin kaupungin
vapaa-aikalautakunnan kokouksessa päätettiin maaliskuun alussa, että Kauppakeskus Puuvillan tiloihin voidaan
rakentaa nuorille uudet vapaa-ajan tilat. Porin kaupunki ja Kauppakeskus Puuvilla käynnistivät heti nuorisotilan
suunnittelun. Tilan suunnittelussa nuoret otetaan mukaan heti alkuvaiheessa. Nuorisotila kauppakeskuksessa
on arkea jo useassa kaupungissa. Kokemukset niistä ovatkin olleet hyviä niin nuorison, kuin muiden
liikekeskusten asiakkaiden kannalta.

Kauppakeskus Puuvillan katolle asennettavan aurinkosähkövoimalan rakennustyöt ovat alkaneet
Katolle asennetaan 2 226 aurinkopaneelia, jotka tuottavat vuosittain noin 534 000 kWh aurinkosähköä. Määrä
vastaa 266 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkönkulutusta. Aurinkovoimalan nimellisteho on 601 kWp.
Puuvillan aurinkovoimalan suunnittelee ja paneelit toimittaa Naps Solar Systems Oy, joka on kotimainen
aurinkosähköjärjestelmien asiantuntija. Aurinkovoimala pyritään saamaan käyttöön toukokuun alkuun
mennessä.
Runsaasti tapahtumia läpi vuoden
Juuri päättyneet Johan on markkinat keräsivät upeasti asiakkaita nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta ja
kauppakeskuksen liikkeiden tarjouksista. Neljään markkinapäivään mahtuivat niin muumit, markkinalotto,
pomppulinna, hattarat kuin ilmapallotkin - unohtamatta suurta ilmapallopudotusta (kuva sähköpostissa
liitteenä).
Puuvillassa järjestetään paljon tapahtumia vuoden mittaan. Nyt keväällä, huhtikuun 8. päivä, järjestetään mm.
SAMK:in organisoima Satakunta Hyvää Kohdetta -tapahtuma. Myös pääsiäiseksi on suunnitteilla teemaan
sopivaa ohjelmaa. Syksyllä Puuvilla saa aivan uuden tapahtuman. Puuvilla juoksu juostaan perinteikkään Heikin
hölkän tilalla lokakuussa. Lisätietoa: http://www.porinkuntoilijat.fi/puuvilla-juoksu
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