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• Porilainen Nina Isosalmi asteli 
2,5 vuotta vanhempiensa jalanjäl-
jille ja ryhtyi R-kioskikauppiaaksi. 
Isosalmen kumpikin vanhempi on 
luotsannut Porissa omaa R-kios-
kia jo 1980-luvun loppupuolelta 
saakka, joten ura kioskikauppiaa-
na tuli tyttärelle ikään kuin veren 
perintönä.

– Menin 15 vuotta sitten am-
mattikoulun työharjoitteluun äi-
din työpaikalla R-kioskille. Tyk-
kään asiakaspalvelusta, joten sil-
le tielle jäin. Olen ollut myyjänä 
ja esimiehenä ennen kauppiaak-

si siirtymistä, Toejoen R-kioskin 
yrittäjänä toimiva Isosalmi ker-
too.

TUorE kaUppIaS törmäsi viime 
vuonna isoon haasteeseen kaup-
pojen aukioloaikojen vapaudut-
tua.

– Viime vuosi oli heikko. Myyn-
tiä oli selkeästi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Myynti väheni 
erityisesti makeisten, alkoholin 
ja veikkaustuotteiden kohdalla.

–  Ennen arkipyhät ovat olleet 
kioskille loistoaikaa. Kyllä se vai-
kuttaa, kun kaikki kaupat saavat 
olla nyt jatkuvasti auki, Isosalmi 
toteaa.

TIlannE on Isosalmen mukaan 
kuitenkin tasaantunut tämän 
vuoden puolella. R-kioski on tuo-
nut valikoimiin muun muassa ter-
veellisiä välipaloja, joilla koete-
taan vastata muuttuneeseen kil-
pailutilanteeseen.

– Ihmisillä on pula ajasta, joten 
panostamme nopeuteen ja help-
pouteen. Terveelliset välipala-

tuotteet sekä paistotuotteiden 
tulo valikoimiin ovat lisänneet 
välipalamyynnin kasvua, kertoo 
R-kioskin Suomen toimitusjoh-
taja Teemu Rissanen.

Rissanen muistuttaa, että 
R-kioski kehittää uusia palvelu-
ja koko ajan. Ruohonleikkuuseen 
R-kioski ei Postin tapaan aio läh-
teä, mutta monia muita oheispal-
veluita otetaan jatkuvasti käyt-
töön

– Kun pankki- ja postipalvelut 
heikkenevät, me tarjoamme hel-
pon tavan maksaa laskuja. Ei tar-
vitse kuin antaa lasku myyjälle, 
joka lukee viivakoodin ja asiakas 
maksaa. Samoin pakettipalvelut 
kasvavat koko ajan, Rissanen lis-
taa.

R-kioski hakee kasvua myös ka-
lastuslupien, passien, lippujen ja 
avainten noutopalvelulla.

ISoSalmI on yksi Porin seudun 17 
R-kioskikauppiaasta. Väkilukuun 
suhteutettuna Porissa on eniten 
R-kioskeja Lahden lisäksi. 

– Porissa on paljon ärräläisiä, 
jotka ovat kovia rahapelaajia. 
Täällä halutaan anoa unelmia, 
tietää Porin seudun R-kioskien 
aluepäällikkö Jarkko Kallio.

Koko Suomessa on lähes 600 
R-kioskiyrittäjää.

– Kioskeja avataan kymmen-
kunta vuodessa ja saman verran 
suljetaan. Viime vuonna suljettiin 
hieman enemmän. Uusille yrittä-
jille on koko ajan tarve. Porissa 
kauppiaita tarvitaan muun muas-
sa Yrjönkadulle, Vähälleraumalle 
ja Koivulaan, Rissanen ja Kallio 
muistuttavat.

Aukioloajat 
panevat kioskit 
ahtaalle

●● Kauppojen vapautuneet aukioloajat haastoivat R-kioskit 
hakemaan uutta kasvua välipala- ja paistotuotteista. 

●● Porilainen R-kioskiyrittäjä Nina Isosalmi myöntää, että 
myynnissä tapahtui selkeä notkahdus aukioloaikojen takia.

R-kioskit hakevat aukioloaikojen vapauduttua uusia keinoja kovenevilla markkinoilla. Nopeat paistotuotteet ovat yksi keino houkutella asiakkaita. Toejoen R-kioskin yrittäjä Nina 
Isosalmi ojentaa hodarit Porin seudun R-kioskien aluepäällikölle Jarkko Kalliolle ja R-kioskin Suomen toimitusjohtajalle Teemu Rissaselle.

YritYs

R-kioski

  • Vuonna 1910 perustettu 
R-kioski on norjalaisen Reitan 
Conveniencen omistama val-
takunnallinen monimyymälä-
ketju. 

  • Ketjuun kuuluu Suomessa 
noin 600 R-kioskia, joista val-
taosa on franchise-sopimuksen 
piirissä. 

  • Ketjulla on kioskitoimintaa 
myös Virossa ja Liettuassa.

  • Ketjun nimessä R-kirjain tu-
lee sanasta Rautatiekirjakaup-
pa, mutta kansanomaisemmin 
kioskeista käytetään nimitystä 
”Ärrä”. 

  • R-kioskien valikoimaan kuu-
luu muun muassa VR:n junalip-
pujen lunastus, Matkahuollon 
korttien arvon lataaminen, 
laskunmaksu, kalastusluvat ja 
puheajan lataus. 

  • Suomen passit on noudettu 
vuodesta 2013 lähtien R-kios-
keilta.

”Viime vuosi oli  
heikko. Myynti väheni 
erityisesti makeisten, 
alkoholin ja veikkaus-
tuotteiden kohdalla.”
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Väkilukuun suhteu- 
tettuna Porissa on  
eniten R-kioskeja  
Lahden lisäksi. 


