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Clas Ohlsonille kuusi uutta myymälää  

Voimakkaasti kasvava Clas Ohlson avaa Suomeen neljä uutta myymälää vielä loppuvuoden 

aikana. Loka–marraskuussa avattavat myymälät sijaitsevat Hyvinkäällä, Turussa, Kuopiossa ja 

Espoossa. Kevään 2013 aikana avataan lisäksi myymälät Kotkaan ja Maarianhaminaan. 

Ensimmäisenä ovensa avaa Hyvinkään myymälä uudessa kauppakeskus Willassa 18. lokakuuta.  

Ruotsalainen vähittäiskauppaketju Clas Ohlson jatkaa voimakasta kasvuaan Suomessa. Kuuden uuden 

myymälän avaaminen on osa yrityksen kasvustrategiaa. Uusien kauppapaikkojen valintaan on vaikuttanut 

paitsi niiden sijainti, mutta ennen kaikkea vetovoimainen konsepti.  

– Hyvinkään myymälän sekä kauppakeskus Matkuksessa avattavan Kuopion myymälän osalta valintaan 

vaikuttivat luonnollisesti erinomainen sijainti, mutta myös varsinaisen liiketilan merkitys on Clas Ohlsonin 

kaltaiselle yritykselle tärkeä, kertoo Clas Ohlsonin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho.  

Kokonaan uusien liikepaikkojen ohella Clas Ohlson palvelee jatkossa paremmin myös jo valloittamiensa 

kaupunkien asiakkaita. Uudet liikkeet Turun Kauppakeskus Skanssissa sekä Espoon Lippulaivassa on 

suunniteltu palvelemaan keskusta-alueen ulkopuolella asuvia asiakkaita.  

– Meillä on pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä seitsemän myymälää.  Uusi Lippulaivan myymälä tulee 

palvelemaan erityisesti läntisen pääkaupunkiseudun asiakkaita. Kauppakeskus Skanssi taas on kasvattanut 

vetovoimaisuuttaan ja aikaisemmat kokemuksemme Turun keskustasta erittäin positiiviset, Päällysaho 

kertoo.  

Clas Ohlsonin myymälöissä on tarjolla yli 10 000 tuotenimikettä. Syyskuussa 2012 Clas Ohlson avasi 

Suomessa myös verkkokaupan, josta tuotteita voi tilata kotiin paikasta riippumatta. Verkkokaupasta voi 

ostaa myös tuhansia sellaisia varaosia, joita ei ole tarjolla myymälöissä. 

Clas Ohlsonin Turun Skanssin myymälä avaa ovensa 25. lokakuuta, Kuopion Matkuksen myymälä 1. 

marraskuuta ja Espoon Lippulaivan myymälä 8. marraskuuta. Ketjulla on Suomessa marraskuun alun jälkeen 

yhteensä 27 myymälää.  Kotkan Kauppakeskus Pasaatin ja Maarianhaminaan Spar Center Handelplatsin 

myymälät avataan kevään 2013 aikana. Joulumyynnin aikana Clas Ohlsonilla asiakkaita palvelee lähes 400 

työntekijää.    
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Clas Ohlson AB perustettiin vuonna 1918 Insjönissä Taalainmaalla. Konsernin liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa, ja konserni on 

noteerattu Tukholman pörssissä. Clas Ohlsonilla työskentelee lähes 4 000 henkilöä. Valikoimaan kuuluu yli 10 000 tuotetta 

seuraavissa tuoteryhmissä: koti, pienrauta, sähkö, elektroniikka ja vapaa-aika. Myynti tapahtuu pääasiassa Suomessa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Isossa-Britanniassa sijaitsevien omien myymälöiden kautta. 
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