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TOK AVAA UUDEN S-MARKETIN TURUN KOIVULAAN 
 
 
Turun Osuuskauppa (TOK) avaa perjantaina 8.6. uuden S-marketin Turkuun Koivulan 
kaupunginosaan, osoitteeseen Kataraistentie 7, 20740 Turku. Nyt avattava S-market Koivula on 
viides TOK:n alkuvuoden aikana avaama päivittäistavaramyymälä.  
 
Uuden S-market Koivulan avajaisia vietetään perjantaina 8.6.2007 klo 10. Uuden 
S-marketin avaa TOK:n toimitusjohtaja Harri Koponen. Kaikki lähialueen asiakasomistajat on 
kutsuttu ennakkoon tutustumaan uuteen S-markettiin torstai-iltana 7.6.  
 
Kiinteistössä aiemmin toimineen Superspar Koivulan liiketoiminta siirtyi erillisellä 
liiketoimintakaupalla Turun Osuuskaupalle 1.3.2007. Tämän jälkeen myymäläkiinteistössä 
on tehty täydellinen saneeraus. Myös kaikki myymälän kalusteet ja laitteet on uusittu. 
Saneerauksen jälkeen uuden S-marketin myynpinta-ala on kasvanut 300 m2, ollen nyt n. 1.400 
m2. Rakennusaikana hanke on työllistänyt 20 henkeä.  
 
– TOK on kasvava alueellinen osuuskauppa, joka käyttää yritystoimintansa tuloksen ensisijaisesti 
oman toimialueensa asiakasomistajien palvelujen kehittämiseen. TOK:lla ei ole aiemmin ollut 
marketkaupan palveluita Koivula-Harittu-Ilpoinen alueella. Olemme saaneet vuosien varrella 
palautetta alueen asiakasomistajilta, jotka ovat toivoneet alueelle omia lähikauppapalveluja. 
Alueen suuri asukasmäärä mahdollistaa S-market kokoluokan yksikön perustamisen. Kattavan 
valikoiman S-market mahdollistaa päivittäisen asioimisen ja Prismat Piispanristi sekä Itäharju 
palvelevat laajempien valikoimien, erityisesti käyttötavaran osalta, kertoo Turun Osuuskaupan 
toimitusjohtaja Harri Koponen.  
 
 
Valikoimissa lähes 14 000 päivittäistavaratuotetta  
 
 
S-marketin laajoihin valikoimiin kuuluu kaikkiaan lähes 14 000 päivittäistavaratuotetta. Valikoimissa 
huomiota kiinnitetään erityisesti tuoretuotteisiin kuten hedelmiin ja vihanneksiin. Kiinteistön sijainti 
keskeisellä paikalla sekä hyvät liikennöintiyhteydet ja parkkipaikat mahdollistavat helpon ja nopean 
asioinnin. Saneerauksen myötä myös kassapisteiden määrää myymälässä on lisätty.  
 
S-market Koivula palvelee maanantaista perjantaihin klo 7-21 ja lauantaisin klo 7-18. Kesäkaupan 
aukioloaikoina myös sunnuntaisin klo 12-21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Työntekijät siirtyivät TOK:lle ns. vanhoina työntekijöinä 
 
 
– Entisen Supersparin koko henkilökunta siirtyi TOK:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. 
Osa entisistä sparilaisista jatkaa uudessa S-marketissa ja osa on siirtynyt työskentelemään muissa 
TOK:n marketeissa, mikäli toinen yksikkö on sopinut työntekijälle esim. sijaintinsa puolesta 
paremmin. Muutostöiden ajan henkilökunta on ollut harjoittelemassa muissa TOK:n marketeissa. 
Kahden kuukauden aikana on myös toteutettu uuden henkilökunnan osalta mittava valmennus, 
jossa on tutustuttu S-ryhmän toimintatapoihin, kertoo TOK:n toimialajohtaja Mika Marttila 
 
 
Uusi S-market työllistää kaikkiaan18 työntekijää. Market-päällikkönä toimii Jari Hujanen, joka siirtyy 
uuteen tehtäväänsä S-market Varissuolta vastaavasta tehtävästä.  
 
Uuden S-market Koivulan tavoitteena on myydä ensimmäisenä täytenä toimintavuotenaan noin 7 
miljoonaa euroa. Turun Osuuskaupan S-market-ketjun myynninkehitys on ollut hyvä. TOK:n S-
markettien myynti on kasvanut tammi-huhtikuussa edelliseen vuoteen verrattuna 21 %.   
 
TOK on yli 95 000 varsinaissuomalaisen perheen omistama yritys 
 
Turun Osuuskauppa toimii 35 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Sen tehtävänä on tuottaa 
palveluja ja etuja asiakasomistajatalouksilleen. Turun Osuuskauppa toimii market-, 
liikennemyymälä-, majoitus- ja ravitsemis- sekä tavaratalokaupassa työllistäen 2 000 henkilöä. 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Harri Koponen, puh. 050 388 4030 harri.koponen@sok.fi 
toimialajohtaja Mika Marttila, puh. 050 388 4014 mika.marttila@sok.fi 
 
 
 
 
 


