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SSO:n S-market ja S-Rauta Perniö on avattu!
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n S-market ja S-Rauta Perniön avajaisia vietettiin torstaina
27.6.2013 aamulla. Päivittäistavarakaupan sekä rauta-, maatalous- ja puutarhakaupan palvelut
Perniössä saivat käyttöönsä nykyaikaiset, energiaa säästävät sekä entisiä tiloja suuremmat ja
paremmin palvelevat tilat. Molempien toimipaikkojen kiinteistöt omistaa kiinteistöyhtiö, jolta SSO
on vuokrannut tilat S-marketille ja S-Raudalle.
Uudet S-market ja S-Rauta sijaitsevat Tammisaarentien varressa, ABC Perniötä vastapäätä,
Haarlantien toisella puolella. – Jatkamme panostustamme kysynnän mukaan koko
toimialueellamme tasapuolisesti ja satsaamme myös entistä energiatehokkaampiin ratkaisuihin.
Näin toimimalla pystymme osaltamme takaamaan paikallisen elinvoimaisuuden ja kestävän
kehityksen, kuten tällä kertaa Perniössä, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen.
- Uudet tilat tarvittiin, sillä vanhoja ei voinut laajentaa järkevästi. Lisäksi uusien myymälöiden
sijainti on parempi, sillä asiakkaat löytävät nyt palvelumme Perniössä lähes samasta
pihapiiristä, jatkaa Jääskeläinen.

S-marketissa vihreää myymälätekniikkaa
Perniön päivittäistavarakaupan myyntineliöt ovat uudessa rakennuksessa lähes kaksinkertaiset
entiseen myymälään verrattuna. S-marketin lisäksi rakennuksessa on tilat apteekille ja Alkolle.
– Suuremmat tilat mahdollistivat valikoimien laajentamisen 10 000 artikkeliin ja lisäksi
myymälätekniikka ja -kalustus toteutettiin nykyaikaisten vaatimusten mukaisiksi. Asiakkaamme
hyötyvät muutoksesta helpompina ja toimivampina ratkaisuina niin myymälässä kuin mm.
pullonpalautuksessa ja parkkialueella, kertoo ryhmäpäällikkö Juha Roos.
- Yksi tärkeistä tavoitteistamme on energiatehokkuus. Uudessa myymälässä on uusinta
tekniikkaa, joka mahdollistaa ympäristöystävälliset ratkaisut mm. kylmäkoneiden, lämmityksen
ja valaistuksen osalta. Kylmäkoneissa oleva tekniikka vähintäänkin puolittaa
energiankulutuksen nykytasosta ja ne käyttävät kylmäaineena ympäristöystävällistä,
saasteetonta teollisuusprosesseissa talteen otettua hiilidioksidia. Näin ollen, vaikka
kylmäkalusteiden määrä on uusissa tiloissa suurempi, energiaa säästyy. Lisäksi lämpötilat
pysyvät tasaisempina ja tuotteen laatu korkeampana. Kalusteet on varustettu myös pääosin ledvaloilla, joten niistäkään ei tule lämpöä kalusteisiin, Roos sanoo.

Valmiina kesän sesonkiin
- Kaikilla tuotealueilla valikoimat monipuolistuivat huomattavasti, myös päivittäin ostettavia
käyttötavaroita on pystytty lisäämään. Hedelmä- ja vihannesosastomme sai enemmän tilaa,
joka taas mahdollistaa paikallisten tuottajien tuotteiden esillepanon entistä paremmin, kertoo vt.
myymäläpäällikkö Jesse Kantonen.
______________________________________________________________________________________
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Prismantie 2
Puh 075 3030 1000
Y 1834868-9
24800 HALIKKO
Fax 075 3030 1286
www.s-kanava.fi
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 8 kunnan alueella
toimiva, kasvava alueosuuskauppa. SSO toimii viidellä päätoimialalla päivittäis- ja käyttötavarakaupassa,
matkailu- ja ravitsemiskaupassa, rauta-, maatalous- ja puutarhakaupassa, liikennemyymälä- ja
polttonestekaupassa sekä autokaupassa. Asiakasomistajia SSO:ssa on jo yli 60 000, liikevaihto oli vuonna
2012 yli 460 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa on yli 1600.

Lehdistötiedote
27.6.2013
________________________________________________________________________________________________

Kantonen kertoo, että S-market Perniöön on palkattu 9 kesätyöntekijää ja muutama tutustu
työelämään ja tienaa –harjoittelijaa. – Näin haluamme varmistaa kesän sesongin sujuvuuden.
Olemme myös kouluttaneet vakinaista henkilöstöämme avausvalmennuksen puitteissa. Meitä
voi seurata nykyään myös Facebookista!

S-market lukuina:





Kokonaisala n. 3000 m2 (sis. myymälä, apteekki ja Alko)
Valikoima n. 10 000 tuotetta (ennen n. 6500)
Kassoja 7 kpl (ennen 4)

S-Raudan valikoimat kolminkertaistuvat
Uuden S-Raudan tilat kasvoivat myymälän ja noutovaraston osalta ja myymälässä
tuotevalikoima kolminkertaistui. S-Rautaan tuli myös Multasormi ja puutarhamyymälä. Multasormi tarjoaa kaiken pihan ja puutarhan perustamiseen, hoitoon ja kunnossapitoon.
Multasormi avautuu aina keväällä puutarhakauden kynnyksellä ja talvikaudella se palvelee
pienimuotoisemmin myymälän sisätiloissa mm. sisäkukkien hoitoon liittyvillä multatuotteilla,
annossiemenillä ja talvisilla työkaluilla, kertoo marketpäällikkö Antti Peltonen.
- Lisäksi noutovarastoamme on kasvatettu ja puutavaravalikoima on lisääntynyt merkittävästi.
Uudessa noutovarastossa on nyt myös helpompi asioida, Peltonen jatkaa.

S-Rauta lukuina:




Kokonaisala n. 2200 m2 (sis. myymälä, noutovarasto ja Multasormi)
Työntekijöitä 7 – kausityövoiman tarve suurempi kuin nykyisessä
Uutena valikoimaan tulevat mm. Multasormen tuotteet ja puutavara

Lisätietoja:
SSO:n toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, p. 044 770 5700
Perniön Portti KOY, Tapio Halme, p. 0400 471 544
SSO, ryhmäpäällikkö Juha Roos, p. 044 7705 549
SSO, vt. myymäläpäällikkö Jesse Kantonen, p. 044 7705 157
SSO, toimialajohtaja Jouni Oksanen, p. 044 7705 185
SSO, myymäläpäällikkö Antti Peltonen, p. 044 7705 472
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