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Tokmanni osti kauppakiinteistön Lopella 
 
Tokmanni on ostanut Lopen kunnassa sijaitsevan kauppakiinteistön. Tokmanni avaa liikepaikalle 
täysimittaisen Tokmanni-myymälän kesän aikana. Kauppakiinteistöön avataan noin 3 000 neliömetrin 
kokoinen Tokmanni-myymälä, mikä mahdollistaa laajan ja mielenkiintoisen tuotevalikoiman 
tarjoamisen asiakkaille. 
 
Tokmanni Oy on ostanut tytäryhtiönsä lukuun 29.4.2019 tehdyllä kaupalla kauppakiinteistön Lopen kunnasta 
osoitteessa Jylhäntie 8, Launonen. Kauppakiinteistö sijaitsee vilkkaan 54-tien varrella Lopen ja Riihimäen 
puolessa välissä ja se on vakiintunut kauppapaikka Lopen kunnassa. Kiinteistössä on aiemmin toiminut 
halpakauppa, joka tyhjennetään toukokuun aikana. 
 
Tokmanni käynnistää välittömästi uuden myymälän suunnittelun, ja kiinteistön remontointitarve arvioidaan 
lähiviikkojen aikana. Tokmannin tavoitteena on avata kiinteistöön kesän aikana Tokmanni-myymälä, jossa 
asiakkaille tarjotaan laaja ja mielenkiintoinen valikoimaa erilaisia tuotteita Tokmannille tuttuun halpaan 
hintaan. 
 
Lopen kunnassa on lähes 8 000 vakituista asukasta. Vakituisten asukkaiden lisäksi lukuisat vapaa-ajan 
asukkaat ja 54-tiellä autoilevat asiakkaat muodostavat hyvän asiakaskunnan uudelle Lopen Tokmannille. 
 
– Kiinteistö sijaitsee Forssasta Riihimäelle kulkevan vilkkaan tien varrella, mikä tekee siitä mielenkiintoisen 
kauppapaikan. Lopella ja sen lähialueella pysyvästi asuvien asukkaiden lisäksi alueella on myös paljon 
vapaa-ajan asuntoja. Suuren myyntipinta-alan ansiosta saamme Lopen Tokmanniin laajan ja hieman muista 
Tokmanneista poikkeavan tuotevalikoiman, kertoo Tokmannin kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri 
Koponen. 
 
Tokmanni kertoo tarkempia avajaistietoja myöhemmin. Kauppahintaa ei julkisteta. 
 
 
Tokmannin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin 
 
Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden 
myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä 
uutta tai uudelleensijoitettua myymälää. Tällä hetkellä Tokmannilla on 188 myymälää eri puolilla Suomea.  
 
Alkuvuosi on Tokmannille erittäin vilkas. Tokmanni muuttaa uusiin liiketiloihin Juuassa perjantaina 3.5. ja 
avaa haltuunsa kuluvan vuoden alussa liittämänsä Sodankylän Säästökuoppa- ja Kemijärven TEX-
ketjumyymälät Tokmanni-brändin alla kesäkuun alkupuolella. 
 
Jo aiemmin keväällä Tokmanni avasi kahdeksan Ale-Makasiini-ketjumyymälää ja Rovaniemen keskustassa 
palvelleen TEX-ketjumyymälän Tokmanni-brändinimellä sekä uuden myymälän Tampereen Tesomalla. 
Lisäksi halpakauppaketju muutti uusiin liiketiloihin Hangossa, avasi myymälänsä uudistettuna Kajaanin 
Kehräämöntiellä ja uudistettuna ja laajennettuna Turengissa sekä keskitti kaikki Siilinjärven 
myymälätoimintonsa paikkakunnalla jo pitkään palvelleeseen Tokmannin myymälään sulkemalla läheisessä 
liiketilassa toimineen Ale-Makasiini-myymälän. 
 
Syksyn aikana Tokmanni tulee laajentamaan myymäläverkostoaan kahdelle uudelle paikkakunnalle, 
Vääksyyn ja Virroille.¹) 
 
¹) https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/tokmanni-as-an-investment/new_stores 
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Lisätietoja: 
 
Harri Koponen 
kauppapaikka- ja konseptijohtaja  
puh. 020 728 6030 
harri.koponen(at)tokmanni.fi 
 
 
Maarit Mikkonen 
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö 
puh. 040 562 2282 
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi 
 
 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa 
tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita 
laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja 
verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin 
liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
 
 


