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Byggmax kehittää myymäläverkostoaan uuden kasvustrategian mukaisesti 
Byggmax sulkee neljä myymälää sekä avaa uuden myymälän 
Riihimäelle 
 
Byggmax muokkaa myymäläverkostoaan Suomessa parantaakseen liiketoimintansa 
kannattavuutta ja jalkauttaakseen uuden kasvustrategian. Byggmax lakkauttaa Jyväskylän, 
Oulun, Pirkkalan ja Seinäjoen myymälät sekä avaa uuden myymälän Riihimäelle. Suljettavien 
myymälöiden osalta päättyneiden yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena 11 työntekijää 
irtisanotaan. Maaliskuussa 2018 avattava Riihimäen myymälä tulee työllistämään viisi henkilöä. 
YT-neuvottelut jatkuvat vielä Kangasalan myymälän osalta. 
 
Byggmax ottaa tiukemman niskalenkin Suomen liiketoimintojensa laajenemisesta uudella 
kasvustrategialla. Osana kasvustrategiaa Byggmax muokkaa myymäläverkostoaan luodakseen terveen 
pohjan, jolta voi ponnistaa uuteen kasvuun.  
 
Heinäkuussa aloitetut myymäläverkoston kehittämiseen liittyvät yt-neuvottelut on nyt saatu päätökseen 
Jyväskylän, Oulun, Pirkkalan ja Seinäjoen myymälöiden osalta. Oulun ja Seinäjoen myymälät ovat auki 
31.10.2017 asti, ja Jyväskylän ja Pirkkalan myymälät 30.11.2017 asti. Myymälöiden sulkeminen johtaa 
yhteensä 11 työntekijän irtisanomiseen. Yt-neuvottelut ovat vielä kesken Kangasalan myymälän osalta. 
 
– Byggmaxilla on vakiintunut asiakaskunta Suomessa ja olemme sitoutuneita rakentamaan Suomeen 
vakaan ja kannattavan liiketoimintamallin. Myymäläverkoston uudistaminen on tärkeä askel oikeaan 
suuntaan. Myymälöiden sulkeminen ja kollegoiden irtisanominen on luonnollisesti harmillista, mutta 
voidaksemme jatkossa laajentaa liiketoimintaamme Suomessa, kannattavuutta pitää parantaa, sanoo 
Byggmax Suomen maajohtaja Aleksi Virkkunen. 
 
Osana uutta kasvustrategiaa Byggmax avaa myös uusia myymälöitä, joista ensimmäinen avataan 
maaliskuussa 2018 Riihimäelle osoitteeseen Käpälämäenkatu 10–12. Riihimäen myymälä tulee 
avautuessaan työllistämään viisi henkilöä. 
 
– Odotamme menestystä uudelta Riihimäen myymälältä. Riihimäki on sijainniltaan erinomainen paikka 
uudelle myymälälle ja sopii loistavasti strategiaamme. Tavoitteenamme on edelleen 20–25 myymälän 
verkosto Suomessa, kommentoi Virkkunen.  
 
Syyskuun alussa päättyneen kesäkauden jälkeen Byggmaxilla on Suomessa 13 myymälää ja 68 
vakituista työntekijää. 
 
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, Byggmax Suomen maajohtaja 
puh. 040 137 7001, aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 133 myymälää eri maissa: 86 myymälää Ruotsissa, 34Norjassa 
ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 5,2 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. 
Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha 
mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta 
helppoa ja tehokasta. Byggmax on listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi 
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