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Tämä maa on kuohuvien ja jän-
nitteisten aikojen edessä. Näin-
hän aina välillä käy. 

Onneksi Vaasalla on kau-
punkistrategia, millä suunnis-
taa kohden tulevaisuutta. Yksi 
merkittävä näkökulma tulevai-
suudesta on kaupungistuminen.

Rakennusliiton mukaan (KL 
28.12) maahan pitää rakentaa 
kasvukeskuksiin 14 vuoden ai-
kana 600 000 asuntoa. Näistä 
pääkaupunkiseutu, Helsinki ja 
Tampere vievät kaksi kolmas-
osaa. Isoja kasvajia ovat Turku, 
Kuopio, Oulu ja Lahti.

Näiden jälkeen listalle pääse-
vät enää Joensuu, Jyväskylä ja 
mikä mielenkiintoista Vaasa-Sei-
näjoki yhtenä kokonaisuutena.

Jos ja kun loput kaupungit ja-
kavat asuntobuumin keskenään, 
merkitsee se Vaasa–Seinäjoki-
akselille reilua neljää miljar-
dia euroa rakennusrahaa ja yli 

26 000 asuntoa.

Tämä on edessä  ja sitten se 
kaupunkistrategia.

Varmaan promille vaasalai-
sista muistaa, että tähtäämme 
nopealiikkeisyyteen, mikä tar-
koittaa nopeaa päätöksentekoa 
ja edellyttää ketterää ja innova-
tiivista kaupunkiorganisaatiota.

Kun on seurannut pari vuot-
ta tiiviisti kunnallispolitiikkaa, 
niin ainakin tätä ohjetta on seu-
rattu. Vaasa on menestyjä ja sen 
johto katsoo kauaksi yli arjen 
pikkuongelmien.

Lautakuntatason paikallispo-
liitikot ja kaupunkiaktivistit ovat 
koko syksyn vastustaneet ja jos-
sain määrin onnistuneetkin lyk-
käämään kaupungin säästöjä.

Suljetuista kouluista  ja lak-
kautetuista kirjastoista on luvas-
sa satojen tuhansien eurojen ja 
vuosien saatossa miljoonien 
säästöjä. Kun lautakuntataso 
hangoitteli vastaan, kaupun-
gin ylempi johto nosti päätök-
set kaupunginhallitukselle ja 
taas päästiin päämäärään. Mo-
ni päätös toki totuuden nimissä 
hyväksyttiin valtuustossa.

Välissä käytiin ideologinen 
kamppailu, joka päätyi kaiketi 

kompromissiin. Kaupunkilai-
silta kerätään kuusi miljoonaa 
euroa lisää veroja ensi vuonna.

Kaupunkistrategia puhuu 
uusista innovatiivisista yhteis-
työmalleista ja yritysten tarpei-
den ymmärtämisestä. Juuri täs-
sä kohden kaupunki noudattaa 
strategiaansa. Johto on lähtenyt 
dynaamisella otteella ja bisnes 
edellä -ajattelulla liikkeelle. Vaa-
sa on tehnyt rohkean omistaja-
liittouman Uumajan kanssa niin 
satamayhtiössä kuin varusta-
mossa. Yritysten tarpeiden ym-
märtämisen kirkkain tähti on 
Wasa Station.

Säästöistä taisteltiin ja  vero-
ja nostettiin. Yllämainittujen 
hankkeiden rahoitus vaatii kau-
pungilta arvioiden mukaan 30–
37 miljoonan panostukset mu-
siikki- ja kongressikeskuksen 
kiinteistöosakeyhtiöön, hotelli-
kiinteistöyhtiöön ja uuteen lai-
vaan, jonka infran parantami-
seen kaupunki on jo pistänyt 12 
miljoonaa euroa.

Kaikki tämä panostus osoit-
taa lujaa uskoa siihen, että kau-
punki ei ole sivustaseuraaja, 
vaan toimija. Kaupungin yti-
messä oleva virkamies- ja luot-
tamusmiesjohto lukee ilmeises-

ti isoja lukuja.

Kaupungin tulot  ja sen liikelai-
tosten liikevaihdot ovat yhteen-
sä luokkaa lähes 790 miljoonaa 
euroa vuodessa. Kaupungin yk-
köspoliitikko jaksaa muistuttaa 
vientimiljardeista, mitä tääl-
lä taotaan. Ei siis ole ihme, et-
tä vauhti on kova ja näkemys in-
novatiivinen.

Suurten päätösten aikana 
nähtiin traaginen demokratia-
episodi. Arvostettu vasemman 
laidan valtuutettu vaati miljoo-
napäätösten palauttamista val-
misteluun, mutta yhtäkään ka-
veria ei löytynyt 66 edustajasta.

Asiat oli sovittu valtuustoryh-
mien johtajien kanssa.

Tässä tämä homman ydin on-
kin. Johtajat johtavat, kansan 
edusmiehet myötäilevät ja kan-
sa katselee ihmeissään menoa. 
Ehkä on vain parasta toivoa, et-
tä johto on oikeassa ja noita tu-
hansia ja tuhansia asuntoja tar-
vitaan ja ne rakennetaan.

Liki 30 vuotta kaupungin me-
noa seuranneena kuitenkin kai-
paa niitä aikoja, kun valtuustos-
sa oli vahvoja vaikuttajia niin 
pankki-, koulu- kuin yritysmaa-
ilmastakin. 

Silloin päätöksillä oli kasvot.

Kuka Vaasaa johtaa ja mihin suuntaan?

Laiva. KUVA: WÄRTSILÄ Liikekeskus, hotelli, kulttuuri ja liikunta. KUVA: AROSUO ARKKITEHDIT OY

Urheilu. HAVAINNEKUVA SIGGE ARKKITEHDIT Satama. KUVA: TOMI KOSONEN

KIRSI TURKKI
HELSINKI R-kioski tarjoaa jo 
monessa taajamassa palveluita, 
joita muuten ei olisi lainkaan. 
Kioskilta voi ostaa junalippuja, 
noutaa passin, ostaa kalastus-
luvan, hoitaa postiasiat, jättää 
paketin Matkahuollon kuljetet-
tavaksi ja nostaa enintään 50 eu-
roa käteistä rahaa.

– Haluamme olla palvelupaik-
ka, jossa kaikki nopea asiointi 
sujuu, R-kioskin uusi toimitus-
johtaja Teemu Rissanen linjaa.

Rissanen aloitti R-kioskin joh-
dossa vuoden alusta. Kioskiket-
jun palveluksessa hän on ollut 
jo kymmenen vuotta.

Rissanen ottaa itselleen kupin 
kahvia Helsingin Kampin R-kios-
kissa. Niin tekee moni muukin 
Suomen kaikkiaan 620 R-kios-
kissa. Kioskit ovat jo maan suu-
rin kahvilaketju.

R-kioskien asiakkaat tarttu-
vat yhä useammin kioskeissa 
tarjolla oleviin välipaloihin. Va-
likoimissa on muun muassa lei-
piä, pikapuuroa, salaatteja, rah-
kaa, hot dogeja ja monenlaisia 
välipalapatukoita. Yli 400 kios-
kia myy myös pakasteita, kuten 
pizzoja.

– Välipalat ovat iso kasvualue. 
Monelta aamupala jää väliin tai 
ennen urheilusuoritusta kaipaa 
jotakin syötävää.

Ruokatarjonnassa näkyy 
myös paikallisuus. Kuopiossa 
myynnissä voi olla Hanna Par-
tasen kalakukkoja ja Kouvolas-
sa paikallisesti tehtyä lakritsia.

Sanoma luopui  R-kioskeista 
2012. Ostaja oli norjalainen vä-
hittäiskaupan perheyritys, Rei-
tan Group.

Yhtiö uskoo vahvasti kioski-
ketjun tulevaisuuteen, sillä se 
on investoinut Suomeen jo yli 
30 miljoonaa euroa. Investoin-
teja on tehty tuotteiden esillepa-
noon, kahvikoneisiin, pyörälli-
siin kalusteisiin ja julkisivujen 
avaamiseen yleisölle.

Rissasen mukaan Reitan 
Group korostaa hyvin paljon 
arvoja. Keskeistä on yhtiön pit-
käjänteinen kehittäminen ja 
asiakkaan arvostaminen kai-
ken muun yläpuolelle.

R-kioskeja perustetaan Suo-
meen vuosittain noin kymme-
nen ja saman verran niitä myös 
lopetetaan. Kysyntä määrää 
kioskien paikat. Tyypillinen 
uuden kioskin paikka on julki-
sen liikenteen solmukohta. Ai-
van uusi aluevaltaus R-kioskille 
on Oulussa, jossa kioski avataan 
Oulun yliopistollisen keskussai-
raalan yhteyteen.

Kauppojen aukioloaikojen va-
pauttaminen ei R-kioskeja huo-

leta. Kioskit ovat usein auki kel-
lo 7–22 päivittäin, vaikka voisi-
vat olla avoinna 24 tuntia vuo-
rokaudessa.

– Kilpailu on hyvä asia. Kun ih-
misiä on paljon liikkeellä, niin 
kaikki hyötyvät, Rissanen ar-
vioi.

Tähän asti  R-kioskit ovat pys-
tyneet uimaan kaupanalalla 
vastavirtaan. Suomessa vähit-
täiskauppa on supistunut tä-
nä vuonna noin prosentin ver-
ran, kun R-kioskien vertailukel-
poinen liikevaihto on kasvanut 
noin 1,5 prosenttia. Ketjun lii-
kevaihto on yhteensä noin 300 
miljoonaa euroa.

Lähes kaikki R-kioskit ovat 
yrittäjävetoisia. Muutos franc-
hising-kauppiaiden ketjuksi on 
tapahtunut kolmen viime vuo-
den aikana. Aiemmin vain kol-
mannes R-kioskien pitäjistä oli 
yrittäjiä.

Rissasen mukaan monet ovat 
kiinnostuneita kioskiyrittäjyy-
destä ja kynnys aloittamiseksi 
on matala. Yrittäjä maksaa aloi-
tusmaksuna 6 000 euroa ja an-
taa noin 30 000 euron vakuu-

den.
Kaikille yrittäjille järjestetään 

kuukauden koulutus. Ketju hoi-
taa palkkahallinnon, it-järjestel-
män, hankinnat ja markkinoin-
nin. Kauppias palkkaa henkilö-
kuntansa, tilaa tuotteet ja palve-
lee asiakkaat. Kauppiaan lisäksi 
kioskeissa työskentelee 2–3 ih-
mistä.

– Kauppiasvetoisuus on vah-
vuus, silloin paikallinen ym-
märrys on paras.

R-kioski myy välipalaa, lippuja ja hoitaa postia
R-kioskit hoitavat monia kylistä lopetettuja palveluita. Tulevaisuudessa kioskeista saa yhä enemmän ruokaa ja juomaa

R-kioskeilta saa jatkossa yhä 
enemmän syötävää ja juota-
vaa, sanoo R-kioskin toimitus-
johtaja Teemu Rissanen. KUVA: 

JOEL MAISALMI

Vaasalainen Jaakko Sillanpää suhtautuu luottavaisesti R-kioskin tulevaisuuteen. KUVA: JARNO PELLINEN

TERHI EKOLA
VAASA Vaasalainen Jaakko Sil-
lanpää on ollut viisi kuukautta 
R-kioski-yrittäjänä. Hän pyörit-
tää sekä Vetokannaksen että 
Huutoniemen R-kioskeja. Lisäk-
si hän huoltaa Vöyrinkaupungin 
Ärrää siihen saakka, kunnes sin-
ne löydetään uusi vetäjä.

Sillanpää vaihtoi rekkakuskin 
hommat Ärrä-yrittäjäksi hieman 
sattumalta.

– Olin rekalla tien päällä, kun 
kuulin, että Vaasaan haetaan 
Ärrä-vetäjää. Pohdin asiaa jon-
kin aikaa ja lopulta päätin ha-

kea paikkaa. Kuinka ollakaan 
R-kioskilta otettiin yhteyttä.

Ainakin tähän saakka hän on 
nauttinut franchising-yrittäjyy-
destä.

– Tässä on omanlaisensa va-
paus, vaikka koko ajan on kiire 
ja paljon tekemistä. Olen viih-

tynyt, vaikka minua varoitel-
tiin etukäteen.

Sillanpään mielestä Ärrä-y-
rittäjäksi ryhtymiseen on ma-
tala kynnys, koska omaa rahaa 
ei tarvitse laittaa kiinni kovin-
kaan paljoa.

– Ja ketjulta saa paljon apua.

Sillanpää ei  ole huolissaan R-
kioskin johtajan vaihdoksesta. 
Hän on tavannut johtajaksi nou-
sevan Teemu Rissasen.

Sillanpää uskoo, että R-kios-
ki voi jatkossakin hyvin, vaikka 
kauppojen aukioloajat vapaute-

taan.
– Kyllä Ärrällä on elintilaa. 

Pärjäämme, kun keskitymme 
omaan tekemiseen.

Hänestä R-kioskin vahvuus on 
Veikkauksen ja Postin palvelut 
sekä VR:n lippujen myynti. Yk-
si painopiste on elintarvikkeet 
sekä tuore kahvi ja delituotteet. 
Jälkimmäiset ovat esimerkiksi 
heti valmista syötävää.

– Meiltä löytyy kaikkea. 
Sillanpää on kotoisin Kan-

kaanpäästä, mutta on asunut 
ennen Vaasaan muuttoaan 5–6 
vuotta Kauhajoella.

Tuore yrittäjä nauttii työstä R-kioskissa

■■ Sanoma myi R-kioskit norjalai-
selle perheyritys Reitan Gruppe-
nille vuonna 2012. 

■■ R-kioskit kuuluvat Reitan 
Convenience-yhtiöön. R-kios-
keja on myös Virossa. Reitan 
Convenience-yhtiöön kuuluvat 
Narvesen-nimiset kioskit Norjas-
sa ja Latviassa, Pressbyrån Ruot-
sissa, 7-Eleven ja Shell/7-Eleven 
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa 
ja Lietuvos Spauda Liettuassa. 

■■ Kioskien lisäksi Reitan Group 
omistaa Rema-ruokakauppaket-
jun ja huoltoasemaketju Unon. 

■■ Reitan Groupin liikevaihto oli 
9,8 miljardia euroa vuonna 2014. 
Henkilökuntaa ketjun palvelukses-
sa oli 36 000. 

■■ Teemu Rissanen aloitti R-kioski 
Oy:n toimitusjohtajana 1.1.2016. 
Hän on toiminut vuodesta 2011 R-
kioskin myyntijohtajana. Rissanen 
aloitti ketjun palveluksessa 2005. 
Hän on työskennellyt aiemmin 
Fazerilla ja L’Orealilla.

R-kioskit

Lähes kaikki R-kioskit ovat yrittäjävetoisia.  
Muutos franchising-kauppiaiden ketjuksi  
on tapahtunut kolmen viime vuoden aikana. Olin rekalla tien 

päällä, kun kuulin, 
että Vaasaan haetaan 
Ärrä-vetäjää.  

Jaakko Sillanpää


