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Kauppias Petri Kupiaisen mu-
kaan iso kiitos arvostetusta 
huomionosoituksesta kuuluu 
asiakkaille.

– Menestyksemme taustalla 
ovat pitkät ja vankat asiakas-
suhteet. Meillä on paljon asi-
akkaita, jotka ovat pitäneet 
kauppaamme pääasiallisena 
ostopaikkana vuosikymmen-
ten ajan, osa aina vuodesta 
1947 lähtien, jolloin perheyri-
tyksemme sai alkunsa.

– Voimme kiitollisina tode-
ta, että hyvin monen perheen 
kohdalla asiakaskuntaamme 
kuuluvat niin isovanhemmat, 
vanhemmat kuin lapsetkin, 
hän iloitsee.

Maakunnallisen yrittäjä-
palkinnon kunniaksi K-Su-
permarket Kupiainen muistaa 
asiakkaitaan heti huomenna 
torstaina. Kauppakeskukses-
sa on silloin tarjolla kakku-
kahvit aamukymmenestä il-
takuuteen. 

Harvinaista herkkua
Petri Kupiainen myöntää yrit-
täjäpalkinnon tulleen positii-
visena yllätyksenä, sillä tähän 
asti palkintoja on jaettu lähin-
nä tuotannollisille yrityksille. 
Ruoka- ja elintarvikekauppi-
aille ne sen sijaan ovat olleet 
harvinaista herkkua.

– Tuntuu tietenkin hyväl-

tä, kun päivittäistavarakaupan 
alalla toimivia yrittäjiäkin ar-
vostetaan.

– Ehkä palkinto on myös 
merkki siitä, että palkintoraa-
ti haluaa tällä tavalla antaa 
tunnustusta niille toimialoille, 
joilla kilpailu on kovaa.

– Päivittäistavarakauppa 
tuntuu nykyään olevan kaik-
kein kilpailluin toimiala eten-
kin pienillä paikkakunnilla, 
hän muistuttaa.

Kupiaisten perheyritykses-
sä toimintaa on kehitetty mää-

rätietoisesti ja pitkäjänteisesti 
alusta lähtien asiakkaiden tar-
peet huomioiden.

– Alkuvaiheessa tarpeet oli-
vat koko lailla erilaiset kuin 
nykyään. Kun asiakas halu-
si ostaa polttoainekäyttöisen 
pesukoneen tai Monark -mo-
pedin, se hänelle toimitettiin, 
Martti Kupiainen muistelee.

Ajan saatossa toiminnas-
sa on ehtinyt tapahtua monta 
muutosta. Viimeisin iso muu-
tos ajoittui vuoteen 2007, jol-
loin toteutettiin historian mit-

tavin rakennusinvestointi. K-
Supermarketin myyntipinta-
ala nousi tuolloin 3400 ja ko-
ko kauppakeskuksen pinta-ala 
reiluun 12000 neliöön.

Laajennusten myötä hen-
kilöstön määrä on kasvanut 
niin, että palkkalistoilla on 
nykyään 37 henkilöä.

Helppoa asiointia
Viimeksi toteutetulla inves-
toinnilla saatiin aikaan pal-
velukokonaisuus, jolle on lei-

mallista kompaktius ja asioin-
nin helppous.

– Pääset ajamaan autolla lä-
hellä olevalle avaralle park-
kialueelle tai maksuttomaan, 
väljään ja lämpimään park-
kihalliin, mistä nouset liuku-
käytävää pitkin sisäänkäyn-
tiin. Siitä portit johtavat suo-
raan koko valtakunnan mo-
nipuolisimpaan K-Supermar-
ketiin tavaravalikoimalla mi-
tattuna.

– Myymälässä on suuri 
Herkkutori, josta saa esimer-

kiksi tuoretta kalaa ja meillä 
tehtyä salaattia. On myös oma 
leipomo, laaja hedelmä- ja vi-
hannesosasto sekä superlaaja 
käyttötavaraosasto.

– Vastaavaa perheyritys-
pohjalta toimivaa palveluko-
konaisuutta ei muualla Suo-
messa ole, Petri Kupiainen 
innostuu.

Kaikki investoinnit
tehty omaan 
kotipitäjään
Palkintoraati on arvostanut 
kovasti myös sitä, että pal-
velukokonaisuutta kehittäes-
sään Kupiaiset ovat samalla 
kehittäneet omaa kotikaupun-
kiaan ja sen kaupunkikuvaa. 
He ovat luoneet puitteet mo-
nipuolisten palvelujen synty-
miselle kauppakeskukseen, 
kaupungin ydinkeskustaan.

K-Supermarketin lisäksi 
samassa liikekeskuksessa si-
jaitsevat monet muut yritykset 
kuten apteekki, Alko, Mari-
mekon tehtaanmyymälä, op-
tikkoliike, kulta- ja kelloliike, 
kirjakauppa,  kenkäkauppa, 
ravintola ja parturi-kampaa-
mo, palkitsemisperusteissa 
todetaan.

– Mikäli kauppakeskukseen 
ei olisi tehty tämänkaltaista 
kokonaisuutta, osa palveluista 
olisi mitä todennäköisimmin 
hakeutunut Joensuuhun, Petri 
Kupiainen painottaa.

Kupiaisten investointipo-
litiikka on reilun 65 vuoden 
ajan ollut linjakasta. He ovat 
tehneet kaikki investoinnit 
kotipaikkakunnalle paikalli-
sen pankin rahoituspalveluja 
käyttäen ja paikallisia urakoit-
sijoita työllistäen.

Kiteeläisinä yrittäjinä he 
ovat maksaneet niin henkilö-
kohtaiset kuin yritystensäkin 
verot Kiteelle ja sama pätee 
valtaosin myös muihin kaup-
pakeskuksessa toimiviin yri-
tyksiin.

Jouko Väistö

Kauppias Petri Kupiainen yrittäjäpalkinnosta:

�Pohjois-Karjalan maa-
kunnalliset yrittäjäpal-
kinnot tulivat tänä vuon-
na Keski-Karjalaan. Toi-
sen jaossa olleista palkin-
noista sai Petri Kupiai-
nen Oy Kiteeltä ja toisen 
Rääkkylän Pelti-ja Me-
tallityö Oy. Palkinnon 
saajat valitsi palkintoraa-
ti, johon kuuluivat Kaler-
vo Jaatinen Kiteeltä se-
kä Seija Leppänen, Pentti 
Martikainen ja Jussi Väi-
sänen Joensuusta.

Kiitos kuuluu asiakkaille

– Toiminta alkoi vuonna 1984 
kotipaikkani riihessä. Riihes-
sä oli tarvittavan työvälineet 
ja muut vempaimet, joten siel-

lä tehtiin töitä: kattoturvatuot-
teita sekä pelti- ja listoitus-
töitä, Jari Sivonen muiste-
lee yrityksensä alkutaivalta. 

Tuolloin yrityksen nimenä oli 
Pelti- ja maalaustyö.

Sivosella on pohjakoulu-
tuksena levysepän tutkinto 
Kiteen ammattikoulusta ja 

hän on työskennellyt Antti 
Rannalla, Plan-Sellilla, Hy-
värisen Pajalla ja Asennus 
Kari Nöjdillä.

– Ensin tein muita töitä sa-

manaikaisesti oman yrityksen 
kanssa, mutta kun tuli lomau-
tuksia, keskityin yrittämään 
täyspäiväisesti. Kylystä siir-
ryin Rasivaaraan, Hyvärisen 
Pajan vuokratiloihin. Tuolloin 
minun lisäksi töissä oli jo yksi 
palkattu työntekijä.

AirPower 
-tuoteperhe
1980-luvun loppupuolella 
Rääkkylän Pelti- ja Metallityö 
Oy:lle valmistui ensimmäinen 
150 m²:n tila Rääkkylän kir-
konkylälle. Tiloja on laajen-
netut neljään otteeseen ja ny-
kyisessä hallirakennuksessa 
neliöitä on noin 1 200.

1990-luvulla yritys laajen-
si toimintaansa ja työllistää 
tällä hetkellä yrittäjän lisäksi 
seitsemän henkilöä. Lisäksi 
yritys käyttää alihankkijoita, 
joista valtaosa on omalta paik-
kakunnalta, Rääkkylästä.

Rääkkylän Pelti- ja Metal-
lityö Oy:n osaaminen on pel-
tien työstämisessä ja muotoi-
lussa sekä ilmastointikanavi-
en puhdistuslaitteiden valmis-
tuksessa. Yrityksen päätuote 
ja tuotemerkki on AirPower. 
AirPower -tuotteiden avulla 
ilmastointikanavissa oleva 
pöly ja lika irrotetaan erilai-
silla harjoilla ja imetään suo-
dattimiin.

Yrityksellä on korkein 
AAA-luottoluokitus ja mark-
kina-aluetta on koko Suomi 
sekä Eurooppa. AirPower 
-tuotteista vientiin menee 
25–30 %.

– Päävientimaa on Ranska, 
mutta lisäksi tuotteita menee 

Saksaan, Puolaan, Viroon, 
Ruotsiin ja Venäjälle. Vii-
meisimmäksi tiet ovat auen-
neet Hollantiin, Jari Sivonen 
luettelee.

Patentteja
ja yhteistyötä
Yritys tekee jatkuvaa tuoteke-
hittelyä, jota työntekijät teke-
vät yhteistyönä. Patentteja on 
15-20, mallisuojia muutamia 
sekä yksi europatentti.

– Tuotteet tehdään siten, et-
tä ne ovat asiakkaalle mielui-
sia sekä luotettavia käyttää, 
Jari Sivonen tiivistää.

– Tuotteitamme kehitetään 
koko ajan ja yritys menee 
eteenpäin. Esimerkiksi koko 
AirPower -tuoteperheen de-
sign on uusittu ja tuotteet on 
muotoiltu järkevästi.

– Kun itse saan jonkun idea, 
työntekijät lähes poikkeukset-
ta keksivät siihen parannetta-
vaa. Yksi keksii yhtä, toinen 
toista ja kolmas ottaa ne pois 
ja laittaa jotakin uutta. Oival-
lukset tulevat yhdessä, yrittäjä 
painottaa.

– Jos huomaamme, et-
tä syntyy jotakin uutta, kut-
summe patenttialan osaajan 
paikalle ja laitamme päälle 
patenttihakemuksen ja suoja-
ukset. Patentit antavat meille 
suojaa toimia isoja yrityksiä 
vatsaan. Toisaalta koko alan 
liikevaihto on niin pieni, ettei 
bisnes kiinnosta suuria liike-
yrityksiä, ne eivät tule samoil-
le markkinoille.

Tuija Marienberg

Rääkkylän
Pelti- ja Metallityö Oy

Yrittäjä Jari Sivonen esittelee ilmastointikanavien puhdistukseen 
valmistetun AirPower -harjakoneen uusinta mallia.

�Vanhassa 24 m²:n riihessä, Rääkkylän Kylyssä, yh-
den miehen yrityksenä toimintansa aloittanut Rääk-
kylän Pelti- ja Metallityö Oy on vajaan 30 vuoden 
aikana laajentanut, kasvattanut liikevaihtoaan ja 
leventänyt markkina-aluettaan kotiseudultaan ym-
päri Eurooppaa. Lauantaina yritykselle myönnet-
tiin pienyritysten sarjassa Maakunnan Vuoden 2013 
Yrittäjä -palkinto.

Yhteistyöllä
menestykseen

Maakunnan Vuoden Yrittäjä -palkitun Rääkkylän Pelti- ja Me-
tallityö Oy:n toiminta alkoi tästä riihestä vuonna 1984.


