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Onnisen tarjoamat palvelut paranevat Oulussa ensi keväänä, kun Onninen Express -
myymälä siirtyy Paulaharjusta uusiin, nykyaikaisiin tiloihin Ruskon teollisuusalueelle.

”Kauan palvelleen Paulaharjun myymälän tilat ja varsinkin piha-alueen asiakaspysäköintipaikat
ovat jääneet ajastaan jälkeen, joten osana Onninen Express -myymäläverkoston kehittämistä
olemme jo pidemmän aikaa etsineet myymälälle uutta liikepaikkaa. Parhaan vaihtoehdon
löysimme Graniittitie 7:ään rakennettavasta uudisrakennuksesta”, Onninen Express -
myymälöiden johtaja Kimmo Huttunen kertoo.
 
Liikenteellisesti hyvä sijainti ja saavutettavuus sekä näkyvyys olivat Huttusen mukaan
uudenaikaisten tilojen lisäksi tärkeitä tekijöitä uuden liikepaikan valinnassa.
 
”Onninen Express -myymäläverkostoa kehitetään koko ajan, koska haluamme olla läsnä
asiakkaittemme arjessa ja tarjota hyviä palveluita paikallisesti. Asiakkaamme voivat keskittyä
omaan työhönsä, kun Express-myymälässä käynti on sujuvaa ja nopeaa”, Huttunen sanoo.

Asiakkaat voivat myös yhdistää joustavasti myymäläasioinnin ja Onnisen digitaalisten
palveluiden käytön. Tuotteita voi tilata verkkokaupasta 24/7 ja noutaa ne Onninen Express -
myymälästä. ”Nopeimmillaan tuotteet ovat noudettavissa myymälästä kahden tunnin kuluttua
tilauksesta käyttämällä Tilaa ja nouda -pikatilauspalvelua”, Huttunen kertoo.
 
Ruskon teollisuusalueella huhtikuussa 2023 avautuva uusi Onninen Express -myymälä on
kooltaan noin 1 500 m2 ja myymälällä on suuri, 7 000 m2:n piha-alue. Myymälän LED-
valaistus toteutetaan niin, että valaistustaso on säädettävissä, ja rakennukseen tulee
aurinkopaneelivaraus.
 
Onninen Express -myymälät ovat LVI-, sähkö- ja kylmäalan ammattilaisten noutotukkuja, joita
on Suomessa yhteensä 54. Oulun seudulla asiakkaita palvelevat Paulaharjun myymälän lisäksi
Onninen Mega Express -myymälä Oulun Jääsalontiellä ja Onninen Express -myymälä
Kempeleen Linnunradalla.
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Onninen 
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille,
teollisuudelle, infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani
yritysasiakkaille ja tavarantoimittajille koko maan kattavan myyntiverkoston, tehokkaan
logistiikan ja monikanavaisen asiakaskokemuksen kautta. Olemme toimineet alalla vuodesta
1913. Työllistämme Suomessa noin 1 200 henkilöä ja toimipaikkaverkostomme käsittää 54
Onninen Express -myymälää. 



Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan
toimialaa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii seitsemässä maassa ja se työllistää
yhdessä K-kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 11 000 alan ammattilaista. Toimialan
liikevaihto oli 4 388 miljoonaa euroa vuonna 2021.  

www.onninen.fi
www.kesko.fi


