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Tokmanni ostaa TEX-ketjun myymälät Torniosta ja Kemistä 
 

 
 
Tokmanni on ostanut TEX-kauppaketjuun kuuluvat liiketoiminnat Torniosta ja Kemistä. TEX Tornio ja 
TEX Kemi ovat vakiintuneita toimijoita alueellaan Meri-Lapissa. Hankittavien liiketoimintojen 
liikevaihto oli yhteensä noin 14 miljoonaa 31.3.2021 päättyneellä tilikaudella. Myymälätoiminnot 
siirtyvät Tokmannin haltuun 1.8.2021 alkaen ja ne uudistetaan Tokmanneiksi kuluvan vuoden aikana.  
 
Tokmanni Oy on ostanut TEX-kauppaketjun kahden myymälän liiketoiminnot Meri-Lapista. Myymälät 
sijaitsevat länsirannikon valtaväylän E8:n varrella. Noin 10 000 neliön suuruinen TEX Tornio työllistää 27 
työntekijää, ja siitä tulee pinta-alaltaan ylivoimaisesti suurin Tokmanni. Noin 6 000 neliön suuruinen TEX 
Kemi työllistää 15 työntekijää. Myymälöiden nykyiset työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä Tokmannin 
palvelukseen.  
 
– TEX Tornion ja TEX Kemin myymälöiden erittäin laaja tuotevalikoima täydentää hienosti Tokmannin 
valikoimaa. Jatkossa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä mielenkiintoisempia ja täysin uusiakin 
tuotteita. Kiitämme myymälöiden aikaisempaa omistajaa Vuokilan perhettä hyvästä yhteistyöstä ja 
luottamuksesta. Odotamme innolla, että pääsemme jatkamaan halpakauppaliiketoimintaa Meri-Lapissa ja 
palvelemaan asiakkaita tutun rennossa ja mutkattomassa ilmapiirissä, kertoo Tokmannin toimitusjohtaja 
Mika Rautiainen. 
 
Tokmanni käynnistää myymälöiden suunnittelun, ja niiden uudistamistarve tullaan arvioimaan. Tokmannin 
tavoitteena on muuttaa myymälöiden liiketoiminnot Tokmanni-brändin ja konseptin mukaisiksi kuluvan 
vuoden aikana. Avajaisista kerrotaan tarkempia tietoja myöhemmin.  
 
Tornio on noin 22 000 asukkaan kaupunki Tornionjoen ja Perämeren yhtymäkohdassa. Yhdessä Ruotsin 
Haaparannan kanssa se muodostaa ainutlaatuisen, noin 32 000 asukkaan kaksoiskaupungin kahden 
valtakunnan rajalla. Kemi on noin 20 000 asukkaan kaupunki Kemijoen suistossa. Maapinta-alaltaan Kemi 
on Lapin maakunnan kunnista pienin, mutta tiheimmin asuttu. Torniossa ja Kemissä ja niiden lähialueilla 
pysyvästi asuvien asukkaiden lisäksi alueella on myös paljon vapaa-ajan asuntoja. Myymälät muodostavat 
hyvän asiakasvirran uusille Tokmanneille. 
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Tokmannin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin 
 
Myymäläverkoston laajentaminen on yksi Tokmannin liikevaihdon ja tuloksen kehittämisen keinoista. 
Tokmannin uusien myymälöiden perustamis- ja käynnistysprosessi on hioutunut tehokkaaksi. Tokmannin 
tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 220 myymälään Suomessa vuoden 2025 loppuun 
mennessä, mikä tarkoittaa vuosittain noin kuutta uutta tai uudelleensijoitettua myymälää. Maaliskuun 
lopussa Tokmannilla oli 192 myymälää. 
 
Lisätietoa uusista myymälöistä löytyy Tokmannin internetsivuilta osiosta Uudet myymälät, 
https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/tokmanni-sijoituskohteena/uudet-myymalat 
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maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi 
 
 
 
Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 4 000 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 2020 Tokmannin liikevaihto oli 1 073,2 miljoonaa euroa. 
Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
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