
1988
Kärkkäinen aloittaa 

toimintansa myymäläautona.

1991
Ensimmäinen kivijalka-

myymälä avataan Ylivieskaan.

Taloustukku
J. Kärkkäinen Ky

l n. 50 m²

1999
Kärkkäinen laajenee –

Oulun myymälä avataan.

l n. 5000 m²

2003
Kärkkäisen uusi kauppakeskus 

Ylivieskassa valmistuu.

l n. 30 000 m²

2007
Uusi kivijalkamyymälä 

nousee Iihin.

l n. 10 000 m²

2014
Iin uudistetun 

myymälän avaaminen

l n. 10 000 m²

2017
Uusi kivijalkamyymälä 

avataan Jyväskylään.

l n. 7 400 m²

2009
Kärkkäisen suurin 

tavaratalo nousee Lahteen.

l n. 32 000 m²

2007
Kärkkäinen laajenee verkkoon, 

Karkkainen.com avataan.

2013
Uudistetun verkko-

kaupan avaaminen

J. Kärkkäinen Oy on 100-prosent-
tisesti suomalaisomisteinen, koti-
mainen perheyhtiö, jonka juuret 
ovat Ylivieskan kaupungissa Poh-

jois-Pohjanmaalla. Yrityksen omistavat 
Leena ja Juha Kärkkäinen. Yrityksen 
pääkonttori on Ylivieskassa. Lisäksi 
yrityksellä on konttorit Oulunsalossa, 
Vantaalla ja Lempäälässä.

J. Kärkkäinen Oy työllistää lähes 
600 suomalaista. Kärkkäinen on ollut 
syntysijoillaan Ylivieskassa jo pitkään 
merkittävä työllistäjä, josta myös moni 
nuori on saanut kesätyön tai harjoit-
telupaikan. 

 J. Kärkkäinen Oy:n konsernin 
31.1.2018 päättyneen tilikauden liike-
vaihto oli noin 207 miljoonaa euroa. 
Koko konsernin 31.1.2018 päättyneen 
tilikauden liikevaihto kasvoi vuoden 
takaiseen verrattuna 20 prosenttia, 
Kärkkäisen verkkokaupan www.kark-
kainen.com yli 50 prosenttia. Kaikki  
Kärkkäisen viisi tavarataloa ovat  hy-
vässä kasvuvedossa.

TAVARATALOKETJU Kärkkäisen toi-
minta sai alkunsa vuonna 1988  Juha 
Kärkkäisen hankkiessa ensimmäisen 
myymäläauton. Ajan saatossa vali-
koima sekä tavaran kysyntä johtivat 
ensimmäisen kivijalkamyymälän avaa-
miseen Ylivieskaan vuonna 1991. 

Muistatko, kun tuolloin 1990-luvun 
alussa nykyisen Ylivieskan Autolaak-
son alueella olleessa varastorakennuk-
sessa oli erikoinen myymälä. Siinä oli 
pinta-alaa 50 neliötä. Lattia oli täynnä 
laatikoita, joissa oli lähinnä työkaluja. 
Linkkuveitsilaatikkoa seuraavasta laati-
kosta saattoi löytyä erivärisiä kynsihar-
joja. Laatikoiden välissä kiemurteli käy-
täviä, jotka kuljettivat aina seuraavalle 
laatikkoriville. Valaistus ei ollut turhan 
kirkas, ja hinnoittelukin tarkoitti tussil-
la laatikon kylkeen piirrettyjä numeroi-
ta. Mutta varastossa oleva pikkukaup-
pa oli kuin aarreaitta laman kourissa 
pyristeleville suomalaisille. 

Alun perin varastoksi tarkoitettu 
paikka kiinnosti asiakkaita siinä määrin, 
että siitä syntyi Kärkkäisen ensimmäi-
nen varastomyymälä. Sitten vaihdettiin 
suurempaan, 250 neliön kokoiseen ti-
laan, Mobilan nykyiseen kiinteistöön. 
Seuraava muutto suurempaan myy-
mälätilaan, SOK:n vaatetehtaana toimi-

neeseen halliin, tapahtui vuonna 1994. 
Myymälää laajennettiin useaan ot-

teeseen, kunnes helmikuussa 2003 Yli-
vieskan 30 000 neliön Iso-Kärkkäinen 
avattiin omalle tontille rakennettuun 
omaan liikekeskukseen.

  
NYKYÄÄN KÄRKKÄISEN tavaratalo-
ketjuun kuuluu viisi tavarataloa, joista 
uusin avattiin Jyväskylässä Palokan 
liikekeskuksessa huhtikuussa 2017. 
Oulun Kärkkäinen avattiin marras-
kuussa 1999. Nelostien varressa Iissä 
avattiin Kärkkäisen Express-tavaratalo 
2007. Lahden Renkomäkeen rakenne-
tun Etelä-Suomen Kärkkäisen 34 000 
neliön tavaratalon avajaisia vietettiin 
keväällä 2009.

Kärkkäisen tavaratalojen pinta-ala 
on yhteensä noin 85 000 neliötä. Lisäksi 
valtakunnallisesti palvelee kaiken aikaa 
kasvava verkkokauppa www.karkkai-
nen.com 

KÄYTTÖTAVARAKAUPAN lisäksi 
Kärkkäisen konserniin kuuluu Kärk-
käinen Autohuolto&Autovaraosat 
monimerkkihuoltamot sekä polttoai-
neasemat Ylivieskassa, Lahdessa ja Iissä, 
joissa saa tankata Suomen edullisinta 
polttoainetta. Kärkkäinen Kone myy 
ja huoltaa kaikkia pienkoneita, kuten 
puutarhakoneita, mönkijöitä, mootto-
ripyöriä ja moottorikelkkoja sekä myy 
niihin varaosia ja muita yleistarvikkeita. 

Kärkkäisen SuomiTrading Oy toimii 
maahantuojana ja tukkukauppana. J. 
Kärkkäinen Oy:n yritysmyynti tarjoaa 
yrityksille suuren valikoiman laatu-
merkkejä saman katon alta edullisesti 
ja yksilöllisesti palvellen. Yritysasiak-
kailla on myös mahdollisuus tehdä 
hankinnat Kärkkäisen yritystilin avulla.

Kärkkäisen Majakka ja Fresh!Bur-
ger ravintolat Lahdessa ja Ylivieskassa 
pitävät huolen siitä, ettei kenenkään 
tarvitse poistua ostoksilta nälkäisenä. 
Uusin Fresh!Burger -ravintola avattiin 
Ylivieskan Kärkkäisellä syyskuussa 2018  
ScanBurgerin saneerattuihin tiloihin.

J. Kärkkäinen Oy kustantaa Suomen 
suurilevikkisintä jakelulehteä Kaup-

paSuomea, joka perustettiin syksyllä 
2013. KauppaSuomen valtakunnallis-
ten numeroiden painosmäärä on lähes 
1,6 miljoonaa.

J. KÄRKKÄINEN OY on todellinen 
perheyritys. Leena ja Juha Kärkkäisen 
perheen lapset ovat kasvaneet yrityk-
sen mukana. Lapsista kuusi on töissä 
perheen yrityksessä. Miika on J. Kärk-
käinen Oy:n kaupallinen johtaja, Ilari 
vetää Kärkkäinen Konetta Ylivieskassa, 
Henri toimii yritysmyynnissä, Joona ja 
Pekka tukkumyynnissä, Venla-tytär 
Lahden tavaratalossa. 

Kaiken kaikkiaan perheyrityksen 
profiili on säilynyt J. Kärkkäinen Oy:ssä 
hyvin, vaikka konsernin palveluksessa 
on jo lähes kuusisataapäinen joukko 
työntekijöitä. Perheen lasten ja heidän 
puolisoidensa lisäksi Juhan sisaruksia 
on yhtiön palveluksessa. 

KÄRKKÄINEN ON maankuulu le-
gendaarista Sikapäivistä, jotka järjes-
tetään syksyisin ja keväisin.1990-lu-
vun alussa ideoitujen Kärkkäisen 
Sikapäivien alkuperäinen tarkoitus 
oli saada varastossa oleva tavara 
kaupaksi. Päällimmäinen tarkoitus 
ei ollut rahan tahkoaminen, joten 
hinnat laskettiin kerralla sikahalvoik-
si. Poskettomat hinnat huomattiin, 
ja Sikapäivät keräsivät kerta kerralta 
suuremman asiakasryntäyksen. En-
nenkuulumaton idea oli myös tar-
jota Sikapäivillä ruokaa, ei kahvia tai 
makkaraa, vaan kunnollinen lämmin 
ruoka asiakkaille ilman maksua. Ny-
kyään Sikapäivillä on runsaasti mu-
kavia maistiaisia. Edelleen ne ovat 
ostoslöytöjen tekemisen riemun 
lisäksi merkittäviä kohtauspaikkoja. 
Sikapäiville tullaan pitkältä.

30 VUODEN aikana J.Kärkkäinen Oy 
on yrityksenä luonut oman vahvan, 
valtakunnallisesti tunnetun brändin-
sä. Oikeastaan se ei ole muuttunut 
mihinkään alkuajan kauppiasajoista: 
Kaikille myydään tasapuolisesti mah-
dollisimman pieneen puristetulla kat-
teella olevia tuotteita. •

Valtavat valikoimat. Ostamisen helppous. Asiakasystävällinen hintataso. Asiantunteva ja ystävällinen palvelu. 
Suomalaiseen elämänmenoon sopivia tuotteita ja palveluita. Luotettava yhteistyökumppani. J. Kärkkäinen 
Oy:n arvopohja on sama nyt ja yrityksen alussa, 30 vuotta sitten. Se on sama myös tulevaisuudessa. 

Yhden miehen myymäläautosta 
kaikki alkoi, nyt yritys työllistää
lähes 600 suomalaista

J. Kärkkäinen Oy on innovatiivinen 30-vuotias kotimainen perheyritys

”Muistatko, kun 
tuolloin 1990-luvun 
alussa nykyisen 
Ylivieskan Auto-
laakson alueella 
olleessa varasto-
rakennuksessa 
oli erikoinen 
myymälä. ”

Tuomo Kangas
Toimipiste: Ylivieska 
Työnkuva: Ase ja eräosastolla asevas-
taava sekä eräosastolla myyjä
Työura: 21 vuotta

Sirpa Paaso
Toimipiste: Lahti
Työnkuva: Leluosaston myyjä, asia-
kaspalvelua ja tavaroiden hyllytystä.
Työura: 18 vuotta ja 5 kuukautta. 
Aloitin Oulun Kärkkäisellä 2000, jos-
ta siirryin Lahden myymälään 2009.

Kari Martinkauppi 
Toimipiste: Ii
Työkuva: Remontti- ja työkaluosas-
ton ammattilainen
Työura: Työurani Kärkkäisellä alkoi 
2007 Iin myymälän rakentamisvai-
heessa, se on jatkunut 11 vuotta.

Ville Behm
Toimipiste: Jyväskylä
Työnkuva: Hyllytyspäällikkö
Työuran kesto: Kärkkäisellä vajaa 
kaksi vuotta, muuten kaupan alalla 
22 vuotta

Reijo Niskasaari
Toimipiste: Oulu
Työnkuva: Yritysmyyjä, yritysmyyn-
nin kenttämyyjänä kierrän asiakkai-
den luona
Työuran kesto: Tulin töihin Kärkkäi-
selle 16.07.2001

”Olen tykännyt työs-
kennellä Kärkkäisen 

organisaatioissa. Tekeminen 
on ollut lähes aina itsenäistä ja 
on ”joutunut tietämään”vas-
tauksia monenlaisiin juttuihin. 
Se on opettanut selviytymään 
hankalistakin asioista, mutta 
jos on apua tarvinnut, niin sitä 
on ollut saatavilla. Työnantaja-
na Kärkkäinen on reilu ja ym-
märtäväinen.
Positiivista on myös työnkuvan 
vaihtaminen talon sisällä. Tu-
lin aluksi Pienkone-osastolle. 
Jatkoin Autotarvike-osastolla, 
jossa olin vuoden päivät. Sen 
jälkeen työskentelin Ase ja erä 
-osastolla, josta vaihdoin puoli-
toista vuotta sitten yritysmyyn-
tiin.”

”Työpaikkana Kärkkäi-
nen on vaihtelevan rikas 

ja monipuolinen. Tykkään erit-
täin paljon työstäni ja vastuus-
tani. Jokainen työpäivä tuo eteen 
uusia ja erilaisia haasteita, jotka 
pitävät työn mielenkiintoisena 
ja yllätyksellisenä. Siinä onkin 
yksi suurimmista syistä, minkä 
takia olen viihtynyt todella hyvin 
Kärkkäisellä. Työilmapiiri ja työ-
kaverit ovat huumorin täyteisiä. 
Pyrimme auttamaan toisiamme 
joka tilanteessa. Työilmapiirissä 
on vahva luottamus, yhteistyö 
toimii hyvin ja töitä teemme te-
hokkaasti. Työnantajana Kärk-
käinen on luotettava ja tasapuo-
linen. 
Kärkkäinen haluaa selkeästi me-
nestyä ja tulla entistä tunnetum-
maksi. On suuri ilo ja kunnia olla 
yksi muiden mukana tällä tiellä.”

”Avoin rento ja kehit-
tyvä työpaikka. Hyvä 

työilmapiiri. Varma ja rehti 
työnantaja.”

”Työnantaja on tarjon-
nut monenlaisia haas-

teita ja mahdollisuuksia itseni 
kehittämiseen. Työilmapiiri on 
avoin ja kannustava.”

”Hyvä ja mielenkiintoi-
nen työpaikka. Työil-

mapiiri on ollut aina mukava. 
Työantaja on antanut sopivasti 
vastuuta. Ison talon edut.”

Kärkkäisen ja Savenmaan rekkamyymälöiden kuskit Orivedellä taukopaikalla kesällä 1997. Vasemmalta Veikko Palola, 
Savenmaan kuski, Kärkkäisen kuski Hannu Penttilä, Savenmaan Jari Kukkola ja Kärkkäisen Kari Eskola. Vuonna 1997 
Kärkkäisen palvelukseen tullut Kari Eskola on nykyään Kärkkäisen Ylivieskan tavaratalon autotarvikeosaston myyjä.

J. Kärkkäinen Oy:n kaupallinen 
johtaja Miika Kärkkäinen (oikealla) 
oli lapsena joskus myös Kärkkäisen 
lastenvaateosaston mainoskuvien 
mallina. Miikan kanssa kuvassa 
hänen kaverinsa Paavo Laitala Yliv-
ieskasta. Parikymmentä vuotta sitten 
otetussa kuvassa pojat ovat vajaa 
kymmenvuotiaita.

Kärkkäisen Jyväskylän tavaratalon avajaisia vietettiin 6.4.2017. Nauhaa leikkaamassa Leena ja Juha Kärkkäisen 
kuopus, Niilo Kärkkäinen. Juha-isä avustaa, Leena-äiti ja Niilon isoveljet Aslak Kärkkäinen (harmaatakkinen) ja Antti 
Kärkkäinen (sinitakkinen) katsovat,  miten leikkaaminen sujuu. Vasemmalla kuvassa J. Kärkkäinen Oy:n pitkäaikai-
nen kaupallinen johtaja Antti Korkiakoski.

Rekkamyymälässä on tunnelmaa. Tässä ollaan torilla Varsinais-Suomessa 
2000-luvun vaihteessa. Kärkkäisen rekkamyymälä oli avoinna arkipäivisin 9-17. 
Parhaimmillaan maksavia asiakkaita kävi päivässä yli 500. Rekkamyymälä tuli 
aina perjantai-iltana viikon reissuilta takaisin Ylivieskaan. Lauantai-illaksi auto 
pakattiin valmiiksi uutta viikkoa varten. Sunnuntaina lähdettiin matkaan. 

Ylivieskan Iso-Kärkkäisen avajaisissa 24.2.2003 nauhaa leikkaamassa Juha Kärk-
käisen kanssa Ylivieskan kaupungin silloinen johto. Sinipuseroinen (vasemmalla) 
Jari Nukari työskenteli pitkään Kärkkäisellä hallinnon johtotehtävissä. Kuvassa 
oikealla olevalla toimistosihteeri Jaana Matolalla on työvuosia Kärkkäisellä yli 20.

Kärkkäisen Lahden tavaratalon ava-
jaisissa huhtikuussa 2009 kassajonot 
mutkittelivat pitkälle tavarataloon.


