
Suomalaisen Energiaosuuskunnan lehti Nro 1 Maaliskuu 2013

Ajankohtaista - Kontio SEOn kumppaniksi - Eelis Järvenpää ja Kii-
koisten huoltoasema - Joutsenon SEO paikallinen palvelija ja tien-
varsipaikka - Mobil SEOn yhteistyökumppanina - Reisbook



22

Sisältö

Pääkirjoitus: Markkinoilla tapahtuu... kummia! 2
Useimmat tankkaavat jo 95E10 -bensiiniä 3
Kymmenen plussaa SEO-kauppiaille 3
Perintä muuttuu, laskutus kehittyy -
   SEO:n perintälaskutus Kontion huomaan 4
Eelis Järvenpää- Kiikoisten huoltoasema
   30/50 vuotta liukasta palvelua 6
Joutsenon SEO on paikallinen palvelija ja
   taukopaikka 9
Mobil on SEO:n pitkäaikaisimpia
   yhteistyökumppaneita 10
Reisbook ottaa tyypit 12

SEO Energiaa 1/2013 Maaliskuu

Julkaisija
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)
Viiipurintie 11, 15150 Lahti
puh. (03) 883 060
www.seo.fi

Vastaava päätoimittaja 
Tero Riuttamäki, puh. 045 657 9029
tero.riuttamaki@seo.fi

2

Painopaikka Esa Print Oy, Lahti

Markkinoilla tapahtuu… 
kummia! 

Joku perustaa uutta öljy-yhtiötä.
Siis täh, onko joku saanut hienon bisnesidean 

ja aloittaa rikastumisen bensiinialalla Suomessa?
Kannattaisi varmasti suunata yliopistolle luen-

noimaan bisnesopeista tai ehkä kuitenkin posi-
tiivisesta ajattelusta…

Taantuneella euroalueella vastaavaa innovoin-
tia tarvitaan lujasti jotta saamme pörssit nou-
suun!

Toivottakaamme onnea uudelle tulijalle!
 
Osuuskuntamuotoinen SEO jatkaa kauppiaiden 

nöyränä palvelijana uusienkin yhtiöiden ilmaan-
tuessa ja jatkaa tinkimättömän kauppiaskeskeis-
tä toimintaansa.

Toiminnassa ei tarvita megahypeä, kun kauppi-
aille  suunnattujen palveluiden toimivuus, tasai-
suus ja edullisuus on keskeinen päämäärä.

Kauppiaat kehittävät omia moninaisia yritys-
toimintojaan rauhassa ilman murhetta polttoai-
nehankinnoista osuuskunnan hoitaessa ne.

Toiminnan tulos, eli suomeksi voitto jaetaan 
edelleenkin kauppiaiden kesken ja kauppiaiden 
omilla päätöksillä, ei sijoittajaportaassa.

Aina ei muista arvostaa sitä tasaista ja luo-
tettavaa kumppania joka seisoo vierellä joka 
päivä… ai niin, piti kirjoittaa SEOsta eikä avio-
liitosta.

 
Kevätterveisin

Tero Riuttamäki
kenttäpäällikkö

Kansi:

Kiikoisten SEO-kauppias Eelis Järvenpää on työs-
kennellyt Kiikoisten huoltoasemalla pian 50 vuotta. 
Tästä ajasta 30 vuotta yrittäjänä. Asemalla on 
palveltu asiakas tankilla koko ajan.



Useimmat tankkaavat 
jo 95E10 -bensiiniä

Bensiinilaatujen myynnit vuodelta 2012 ja 
etenkin tammikuulta 2013 vahvistavat 95E10 
-laadun nousevaa asemaa markkinoilla. Koko-
naisuuden kannalta tämä on hyvä sen vuoksi, 
että useiden yksityisten kauppiaiden säiliömi-
toitukset ovat olleet päälaadun ja vähemmän 
kysytyn laadun mukaisia. Nopeaa muutosta alun 
perin ennustettuun 70/30 suhteeseen bensiini-
laatujen välillä ei odoteta tapahtuvaksi, sen 
sijaan dieselin jatkuva kasvu kannustaa mietti-
mään asiakaspalveluun satsaamista.

Vuonna 2012 maantiepolttonesteiden myyti-
määrät on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Dieselin eri laatujen myynti vaihtelee maan eri 
osien välillä, samoin bensiinilaatujen kysynnäs-
sä on edelleen alueellisia eroja. Uusinvestoin-
tina etanolibensiinin (E85) myynti on edelleen 
vähäistä, sillä autokanta on uusiutunut hitaasti.

Vuoden 2012 myyntimääriä (milj. litraa)

Moottoribensiini 95E10 1.144

Moottoribensiini 98E5 948

Dieselöljy kesälaatu 1.771

Dieselöljy välilaatu 235

Dieselöljy talvilaatu 832

Kevyt polttoöljy kesälaatu 1.311

Kevyt polttoöljy talvilaatu 631

Kymmenen plussaa
SEO-kauppiaille

1 SEO on suomalainen. Tuotot jäävät 
tukemaan maakuntien työllisyyttä.

2  Kauppiaat päättävät itsenäisesti  
 SEO:n asioista.

3 SEO tarjoaa kunnon tuoton jäse-
nyydestä, viime vuosina mm. 10 % 

         koron osuus- ja lisäpääomalle.

4 SEO on toiminut kauppiasomis- 
teisena osuuskuntana tänä   

 vuonna jo 35 vuotta.

5  SEO tarjoaa kauppiaille yhteises- 
 ti sovitut palvelut, liikeilmeen ja  

 teknisen tuen.

6  SEO toimittaa kotimaisia laatu - 
 tuotteita luotettavasti ja sään- 

 nöllisesti.

7  SEO tunnetaan hyvänä paikallise- 
 na toimijana, jolla on valtakun- 

 nallinen asema- ja jakeluverkosto.

8  SEO:lla on toimiva yrityskortti ja  
 sirukorttiratkaisut.

9  SEO maksaa jäsenilleen merkittä- 
 vän tuen EMV-päivityskuluista.

10    SEO pitää hinnat edullisina  
 hyvillä hankinnoilla ja ke- 

  vyellä organisaatiolla.

Ajankohtaista
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Perintä muuttuu, laskutus kehittyy –
SEOn saamiset Kontion huomaan
Uusi perintälaki astuu voimaan 16.3.2013. Asiakkuuden hoita-
minen maksumuistutus- ja perintätilanteissa muuttuu entistä 
haastavammaksi. SEO on valinnut kumppanikseen suomalaisen, 
inhimillisen asiantuntijan.

Talouden taantuma on 
saanut valitettavia muotoja 
suomalaisessa liike-elämässä 
maksuviiveiden ja –häiriöi-
den kasvaessa voimakkaas-
ti. Laskukauppaa käyville 
yrityksille tilinpäätöskausi 
tuo pintaan myyntisaatavi-
en kasvun, pääoman kierron 
hidastumisen ja kohoavien 
luottotappioiden merkityk-
sen liiketoiminnalle. Tätä 
riskiä ja menestyksen es-
tettä raivaamaan SEO on 
valinnut saatavahallinnan 
kumppaniksi Perintätoimisto 
Kontion.

Kontio on suurin suomalai-
somisteinen perintätoimis-
to. Vuosien varrella hiottu 
perintäosaaminen painottaa 
velallisen aktiivista tavoitta-
mista ja ratkaisun hakemis-
ta niin, että perintätulos on 
hyvä mutta asiakkuutta ei 
tarpeettomasti vaaranneta. 
”Kun asiakaspalvelu on auki 
vuoden jokaisena päivänä, 
ja velallisia tavoitellaan ah-
kerasti puhelimella ja muilla 
viestimillä, on hyvin toden-
näköistä että saadaan mak-
suvaikeuksista huolimatta 
ratkaisu aikaan ja pääoma 
kauppiaalle kuten kuuluu-
kin”, kertoo avainasiakas-
päällikkö Toni Koivunen 
Kontiolta. 



  

Perinnän lisäksi Kontio tarjoaa SEO:lle laskun-
hallintaa ja maksuvalvontaa, sekä luottotieto-
palvelua asiakkaan laskutuskelpoisuuden arvi-
oimiseksi. Koivunen jatkaa: ”Pelkällä perinnällä 
on vaikea saavuttaa täysiä hyötyjä viivan alle. 
Siksi halusimme laskea aloituskynnyksen mah-
dollisimman alas niin, että osuuskunnan lisäksi 
kauppiaat pääsevät suoraan hyötymään.” Kon-
tiolainen tapa kohdata maksuvaikeuksiin ajau-
tunut yrittäjä tai kuluttaja perustuu ratkaisun 
hakemiseen perintäkäsittelijöiden ammattitai-
don kautta. Toimintatapa kumpuaa yrittäjän 
arjesta, ei etäisistä palvelutehtaista.

”Suomalaiset arvot, kehittyneet palvelut ja 
henkilökohtainen vastuunotto vaikuttivat valin-
taan. Meille on nimetty vastuullinen perintäpääl-
likkö, ja välttämättömien tietojärjestelmätöiden 
puolella Kontio ottaa vastuuta kuten pitääkin. 
Odotukset palvelutasosta ovat korkealla”, ker-
too SEO:n toimitusjohtaja Kari Veromaa.

Muutos on erityisen ajankohtainen, sillä 
16.3.2013 astuu voimaan uusi perintälaki. Se 
supistaa entisestään kuluttajasaatavien va-
paaehtoisen perinnän toimintaedellytyksiä, ja 
mahdollistaa kuluttajavelallisen aloitteesta ta-
pahtuvan vapaaehtoisen perinnän keskeyttämi-
sen. Toisaalta yrityssaatavissa tulee mahdolli-
seksi veloittaa 40 euron maksu heti kun maksu 
viivästyy eräpäivästä. Lopulliset vaikutukset 
lakimuutoksesta näkyvät vasta kuukausien tai 
vuosien kuluessa, mutta jo nyt tiedetään että 
moni laskukauppaa käyvä yritys tarkastaa jat-
kossa aktiivisemmin asiakkaan luottotiedot en-
nen laskulla myymistä. Merkittävämpiä asiak-
kaita voi olla hyvä pitää jatkuvassa seurannassa 
myöhemmin ilmenevien maksuvaikeuksien va-
ralta. Myös riitautettujen saatavien määrä lie-

nee nousussa, ja perintälakimiehen palvelut 
on syytä olla valmiina jos tarvetta ilmenee.

Koivunen lähettää kuitenkin keväiset tervei-
set kauppiaskenttään. ”Suomalaisin voimin on 
ennenkin voitettu vaikeat ajat ja saatu kas-
vua aikaiseksi. On ilo paiskia hommia hyvässä 
seurassa, seolaisten kanssa!”

SEO:n ja Kontion yhteistyön mer-
keissä kaikille kauppiaille on tarjolla 
mahdollisuus ottaa käyttöön Kontion 
saatavahallinnan palvelupaletti ilman 
perustamiskustannuksia.

Kauppiaan omaa laskukauppaa tu-
kemaan Kontion luottotietopalvelu, 
laskutuspalvelu ja perintäpalvelu an-
tavat vahvat välineet.

Myös osamaksun tarjoaminen kaup-
piaan asiakkaille on mahdollista.

Yksi yhteydenotto SEO:n kauppias-
kenttää palvelevaan avainasiakas-
päällikkö Toni Koivuseen (toni.koi-
vunen@perintatoimistokontio.fi, 045 
845 2525) avaa reitin riskittömäm-
pään laskukauppaan.
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Yrittäjän urana 30 vuotta 
on kunnioitettava, ja kun 
siihen lisätään 20 vuotta 
työtä samalla työmaalla, on 
nostettava hattu päästä si-
sään tullessaan. Kiikoisten 
Huoltoasemalla sellainen 
saattaisi herättää epäilyk-
siä, sen verran mutkaton ja 
tuttavallinen on ilmapiiri.

Eelis Järvenpää aloitti 
pian rippikoulun jälkeen 
työt isänsä yrityksessä ben-
siininmyyjänä, kuten niin 
monet huoltamoalalla ovat 
tehneet. 

Jakeluasema autoili-
joiden kimpassa

Tarmo Järvenpää perusti Kii-
koisten huoltoaseman yhdessä 
autoilijakumppaniensa kanssa 
vuonna 1954. Toiminta jatkui 
avoimen yhtiön muodossa vuo-
teen 1983 saakka, jolloin Tarmo 
luovutti liikkeen pojalleen Eelik-
selle. Huoltoaseman toimintaa 
oli laajennettu pariin otteeseen. 
Myymälä rakennettiin 1958 ja iso 
huoltohallin laajennus 1971.

Pori-Tampere –tie kulki huolto-

aseman ohi 1960-luvun alussa ja 
lähiristeys oli vilkas, sillä pohjoi-
seen kulki reitti Lavialle ja Suo-
denniemelle.

Autoilijavuosista on verenpe-
rintönä useita museorekisterissä 
olevia autoja, joista muutamalla 
Eelis Järvenpää harjoittaa myös 
tilausajoa asiaan kuuluvissa tilai-
suuksissa, kuten häissä, joihin on 
tarjolla aito herrasväen vaunu, 
Ford Prefect.

Kiikoisten huoltoasematoimin-
ta oli vilkkaimmillaan 1970- ja 
1980-luvulla, jolloin uuden Po-
rintien varteen tuli Esso. Yrittä-
jäkollega Pekka Koivuniemi osti 
aseman omakseen samana vuonna 
1983, kun Eelis aloitti yrittäjänä. 
Esson tilalla on nykyisin Lasistu-
dio. Uutena jakelijana kylän koh-
dalle on tullut osuuskaupan liike-
paikka.

Eelis Järvenpää – 
Kiikoisten huoltoasema
30/50 – liukasta palvelua

Palvelumittarit ovat merkki yrityksestä, 
joka on lähellä asiakkaita.

Kiikoisten huoltoaseman keskusteluissa on paikallis-
ta hyvää tuulta ja historian siipien havinaa. Tämä 
ryhmä toimii myös erinomaisena muistikerhona, siel-
tä tulivat 1970-luvun autoilijoiden ajot ja työpaikan-
vaihdot kuin liukuhihnalta.



Livakkaa palvelua

Eelis Järvenpää kertoo, että 
heidän asemallaan on aina pal-
veltu asiakas tankilla. Tämä ny-
kyasiakkaita hämmästyttävä tosi-
asia on helppo uskoa, kun näkee, 
miten liukkaasti Eelis siirtyy talon 
läpi takaovesta ulos, ja taas etu-
ovesta tankille. Hänen toimintan-
sa on kyläläisille tuttua, mutta 
vierailevan kulkijan toiminnan 
ripeys hämmästyttää. Lasinpyyh-
kimet, lamput ja muut pienet 
tarkastukset tehdään käden kään-
teessä, ja sitten mennään sisälle 
maksua vastaanottamaan.

Myymälässä on EMV-maksupää-
te, mutta kassakoneena on 25 
vuotta vanha Edacom-laite, joka 
toimii edelleen moitteettomasti. 
Erillinen maksupääte on sitä var-
ten, että Edacomiin ei ole enää yli 
kymmeneen vuoteen saanut päi-
vityksiä. Kassalaite olikin pääsyy, 
jonka vuoksi Eelis Järvenpää vaih-
toi vuonna 2001 SEO-kauppiaaksi. 
Entinen öljy-yhtiö olisi ostattanut 
kymmenien tuhansien markkojen 
järjestelmät.

Automaattia asemalle ei tähän 
saakka ole edes harkittu hankitta-
vaksi. Tämäkään ei ole kyläläisille 
ongelma, sillä Kiikoisten huolto-
asema palvelee arkisin 7-20 ja 
lauantaisin 8-18. Aukioloaikaa 
kertyy siis viikossa 75 tuntia, mikä 
on riittänyt kyläläisille.

Kahvilatoiminta
vuodesta 1998

Perinteinen ja aito huoltokor-
jaamo ja polttoaineen myyntipis-
te sai kahvilapöydät myymälään 
vuonna 1998, jota ennen myymä-
lässä myytiin toki virvoitusjuomia 
ja makeisia.

Aseman historiaan mahtuvat 
jopa peltikorjaamon työt, samoin 
hitsaustöitä tehtiin runsaasti, 
kun autoja vietiin katsastukseen. 
Asentajilla oli pätevyyttä, ja ase-
malla rakennettiin jopa nostu-
reita ja kuorma-autoja vanhaan 
aikaan.

Nykyisin asemalla ei ole vieras-
ta työvoimaa, joten huoltotöiden 
tekeminen rajoittuu rengastöihin 

ja öljynvaihtoon. Vuosien saatos-
sa pienen kylän asukkaat ovat tot-
tuneet palveluun, ja useimmat jo 
mopoiästä alkaen.

Asiakkaat tulevat sisään ja is-
tuvat pöytään, jäävät keskuste-
lemaan, sillä asiat käydään läpi 
puolin ja toisin.

                   ... jatkuu sivulla 8
Vas.: Leena Järvenpää 
on jäänyt eläkkeelle 
kunnan virastaan ja 
tuurailee silloin tällöin 
kassalla. Myymälä on 
hyvin perinteinen, vit-
riiniä myöten.

Perhealbumista vas.: Eelis järvenpää auton lokarin päällä 
1950-luvun alussa. Autoilijoilla oli paljon työtä jälleenrakennus- 
ja sotakorvauskaudella.

Alla: Kuva ajalta, jolloin kuormat oli 
puuta ja miehet rautaa.

Alkuperäinen palvelutankkaus.
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Omat bensat koko ajan

Kiikoisten huoltoasema ei ole 
langennut historiansa aikana an-
kariin hintasotiin eikä ole joutu-
nut luovuttamaan hinnoitteluoi-
keuttaan kenellekään ulkopuo-
liselle. Aseman omaperäisen ja 
palveluun perustuvan toiminnan 
merkitys 2000-luvulla on vain ko-
rostunut, sillä palvelu on tullut 
takaisin ja nousee arvossa. Kiikoi-
sissa sitä ei toki tarvitse mainos-
taa, sillä paikalliset asiakkaat tie-
tävät tavan – ja turistit sen pian 
oppivat, hymyssä suin.

Vuosien saatossa pienen kylän 
asukkaat ovat tottuneet palve-
luun, ja useimmat jo mopoiästä 
alkaen.

SEO-vaihdos pelasti

Suomalainen Energiaosuuskunta 
(SEO) tarjosi Eelis Järvenpäälle 
taloudellisesti miellyttävän vaih-
toehdon jatkaa liiketoimintaa sen 
jälkeen, kun juttuja öljy-yhtiöi-
den tylystä linjasta pieniä kaup-

piaita kohtaan kuultiin. Hieman 
erikoiselta kuulostaa, että juuri 
kassajärjestelmistä pidettiin niin 
voimakkaasti kiinni, ettei verkos-
tossa voinut jatkaa ilman, että 
otti käyttöön öljy-yhtiön suositte-
leman kassalaitemerkin ohjelmis-
toineen.

Kassajärjestelmällä oli tar-
kasti ajatellen vain yksi tärkeä 
merkitys – se erotteli ja raportoi 
öljy-yhtiön omien luottokorttien 
tilitykset suoraan pääkonttoriin. 
Samassa kassavirrassa kulkeneet 

muutkin korttitapahtumat kier-
sivät sitten öljy-yhtiön kautta ja 
kauppias oli hyvin voimakkaasti 
sidoksissa yhtiöön. Kiikoisten lähi-
alueilta useimmat vaihtoivat juuri 
tästä syystä lippua, Kauvatsa, Pu-
taja ja Suodenniemi.

Eelis Järvenpää ihmettelee 
vieläkin, miten voiteluöljyalen-
nukset paranivat, kun hän postui 
entisestä ketjustaan. Tuotteet 
olivat samat, mutta hänen ostoti-
linsä oli siirtynyt kauppiaspuolel-
ta teollisuusmyyntiin.

Tällä Ford Prefectillä Eelis Järvenpää kuljettaa hääpareja. Autoilijan asu on 
erittäin aito. Tämä 4-ovinen saloon-malli oli tuotannossa 1949-1953 ja siinä on 
1,2 litran moottori, suora nelonen, sivuventtiilikone.

Alla: Kaksilasinen bensiinipumppu oli kehit-
tyneempi versio miesvoimalla toimineista 
bensiinipumpuista. Kun toista lasia täytet-
tiin pumppaamalla, toisesta lasista lasket-
tiin polttoainetta auton säiliöön.

Perinteisen huolto-
aseman perustyö-
välineitä: rengas-
koneet, 2-T mittari 
ja rasvamonttu.

Huoltoaseman pe-
rusvalikoimaan kuu-
luvat suodattimet, 
tulpat, hihnat, nes-
teet ja monenlaiset 
liittimet ja letkut. 
Kahvilassa on kym-
menisen paikkaa ja 
hyvin ihmiskasvoi-
nen tunnelma.



Joutsenon SEO on paikallinen 
palvelija ja taukopaikka

Omistajanvaihdoksen jälkeen 
kauppiaaksi tuli Sernov Oy vuon-
na 2011, ja myymälässä tehtiin 
laajennus liittämällä huoltohal-
lin tila myymälän yhteyteen. Re-
monttityöt oli helppo toteuttaa, 
sillä huoltoasemarakennus on 
tunnettua Makrotalon mallia, joi-
ta E-Öljyt Oy:n verkostoon raken-
nettiin 1980-luvun alussa parisen 
kymmentä. Teräs- ja betoniele-
menttirakenteet sallivat sisätilo-
jen hyvän muunneltavuuden.

Paikallisasema vahvistui

Joutsenon huoltoasemat toi-
mivat vilkkaan 6-tien varressa, 
joka on muutettu moottoritieksi 
Lappeenrannan ja Imatran välillä. 
Linjauksien takia joitakin tienvar-
sipaikkoja jyrättiin levennettyjen 
kaistojen tieltä, onneksi Joutse-
non SEO-asema oli tien ”oikealla” 
puolella toisin kuin vastapäinen 
Shell-asema. Muita miehitetty-
jä asemia paikkakunnalla ei ole-
kaan, vain pari automaattia.

Aseman vetäjänä toimiva Esa Ri-
patti kertoo joutsenolaisten – nykyis-
ten lappeenrantalaisten – löytäneen 
paikallisen huoltoaseman palvelut 
entistä paremmin.

- Meillä oli aiemmin huoltopuo-
li vuokrattuna yksityiselle yrit-
täjälle, mutta täällä arveltiin, 
että laajempi myymälä palvelee 
paremmin paikallisia asiakkaita. 
Palveluja on lisäksi autojen kone-
pesu ja käsinpesu ja fiksaus ajan-
varauksella, Ripatti kertoo.

Aseman päällikkönä toimiva Esa 
Ripatti tuntee aseman ja mark-
kinat hyvin, sillä hän palasi hel-
mikuun alussa aiempaan tuttuun 
työpaikkaansa, jossa ehti edelli-
sen omistajan aikana olla reilut 
kymmenen vuotta.

Tienvarsi ja kaksi tasoa

Joutsenoon mennään 6-tieltä 
eritasoliittymän kautta, ja SEO-
asemalta pääsy takaisin Lappeen-
rannan suuntaan on järjestetty 
muutaman sadan metrin matkan 
paikallistien kautta. Tulo Imat-
ralta käsin on sujuva, ramppi alas 
ja risteyksen yli heti kohta ollaan 
aseman pihassa. Etelästä tuleville 
on samanlainen pujotus moottori-
liikenneväylän ali kuin muuallakin 
isojen teiden varsilla – molemmin 
puolin ei enää voi saada suoria 
liittymiä.

- Tienvarsiasiakkaiden kannalta 
paluuliikenne ottaa hyvin tämän 

paikan, joten kahvilan ja Koti-
pizzan tuotteita menee kaupaksi. 
Myymälän hyllyssä pidetään kui-
tenkin enimmäkseen kuivatava-
raa, sillä paikallinen Siwa on auki 
kymmeneen asti, Ripatti arvioi 
ruokakaupan mahdollisuuksia.

- Noutopöydästä meillä tarjotaan 
lounasta klo 10.30-14.00, joten ta-
vallisten matkalaisten kannattaa 
laittaa tämä paikka suosikkilistal-
leen ja poiketa, Ripatti markkinoi.

Asemalla on lisäksi kaksi muuta 
hittituotetta: Joutsenon perintei-
set hampurilaiset ja Scanburgerin 
valikoima.

- Hyvällä asiakaspalvelulla saam-
me ohikulkuliikenteen kiinnostu-
maan palveluistamme, Ripatti pai-
nottaa ja oikeassa hän onkin, sillä 
satunnainen vierailija sai yhtä ys-
tävällisen kohtelun kuin olisi joka 
päivä asioinut Joutsenossa.

Yrityskortilla myös D-pisteeltä

Oman yrityskortin tarjoaminen 
paikallisille liikennöitsijöille ja 
yrittäjille on laajenemismahdol-
lisuus, jota voidaan etenkin nyt 
käyttää hyväksi, kun D-mittarilla 
on oma toimiva Finnpos-auto-
maatti, joka hyväksyy sirulliset ja 
siruttomat kortit.

                  ... jatkuu sivulla 10

Vuoden 2008 ilmeen uudistuksessa Joutsenon SEO-asema oli pilottikohde, ja tuol-
loin nähtiin, miten tärkeä ajanmukaisten tunnisteiden käyttöönotto on, kun kaikki 
verkostot kisaavat myös julkisivullaan. SEO on edelleen uusimpien ilmeen muutta-
neiden joukossa, sillä monet yhtiöt ovat pelissä mukana 1990-luvun tunnisteilla.
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- Joutsenolaisilla yrit-
täjillä SEO-Yrityskortti on 
kannatettava vaihtoehto, 
sillä saamme vahvistetuk-
si hyvät asiakassuhteet ja 
parhaat tarjoukset, Ripatti 
vakuuttaa.

Mittarilla pyörähtää pai-
kallinen rekka, ja kohta on 
vuorossa jakeluauto, mitta-
rin ympäristö kertoo, että 
liikennettä on runsaasti.

Öljykaupassa kokemus 
ja kukkaro ohjaavat

Asiakkaille on tarjottu 
laaja öljymerkkivalikoima, 
jossa nyt on Ripatin mukaan 
keskitytty kahteen pää-
merkkiin. Mobilin ykkösase-
maa ei helposti horjuteta, 
sillä on niin pitkä markkina-
muisti ihmisten mielissä.

- Vanhemmat ja koke-
neemmat autoilijat ottavat 
hyllystä ilman muuta Mobi-
lin, johon ovat tottuneet, 
siksi se on hyllystössäkin 
ykkösenä, Ripatti selostaa 
ja täydentää, että nuorem-
pi porukka ja tee-se-itse-
kuskit katselevat hintaa ja 
laatua pitempään.

- Jossain vaiheessa ha-
vaittiin, että tuotekasvoja 
hyllyssä oli hieman liikaa, 
ja teimme valinnan pai-
kallisen kysynnän perus-
teella ja hyllyyn jäi kaksi 
päämerkkiä, Ripatti kertoo 
asiakkaiden valinnan tulok-
sista.

Öljyjen perusvalikoiman 
laajuus on myymälässä riit-
tävä, ja valikoimissa ovat 
myös kelkkaöljyt, kaksitah-
tiset ja pienkoneöljyt.

- Kelkkareitti Joutsenos-
sa kulkee suoraan aseman 
kautta, ja näille löytyvät 
tarpeelliset tuotteet, niin 
kuskeille kuin koneille, ase-
man päällikkö Esa Ripatti 
lopuksi tiivistää.

SEO:n perustamisen ai-
koina 1978 ja toiminnan 
käynnistyttyä ensimmäis-
ten polttoainetoimitusten 
myötä maaliskuussa 1979 
SEO-verkostolla oli uusi 
ura avattavana – kauppiai-
den vapaa yhteistyö tava-
rantoimittajien kanssa.

Mobilin tuotteita on ollut 
kaupan laajasti niin auto-
liikkeissä, varaosakaupois-
sa, rautakaupoissa kuin 
monilla huoltoasemillakin. 
Omistajakauppiaat tuli-
vat tunnetuiksi siitä, että 
tarjolla oli useampia öljy-
merkkejä kuin oman öljy-
yhtiön tuotekasvot.

SEO:n ansiosta Mobilin logot il-
mestyivät tienvarsipylväisiin, ja 
se olikin heti alussa hyvä kump-
panuusbrändi SEO-verkostolle. 
Mobil Oil Oy oli SEO:n käynnistys-
vaiheessa merkittävä tukija myös 
taloudellisessa mielessä. Näistä 
vaiheista voi lukea lisää SEO:n 
30-v juhlakirjasta Suomalainen 
Tarina (2008).

Mobil on nykyisessä muodossaan 
itsenäinen voiteluaineyhtiö Suo-
messa ja toimii nimellä Exxon-
Mobil Finland Oy Ab. Yhtiön Re-
tail-puolen avainasiakaspäällikkö 
Antti Palaskari kertoo, että huol-
toasemien öljyvalikoima vaihte-
lee paikallisen kysynnän mukaan. 
Joissakin uusimmissa autoissa 
öljynvaihto edellyttää korjaamo-
käyntiä, vaikka onkin toistaiseksi 
marginaalinen asia

- Ainakin vielä suurimmassa 
osassa automalleja öljytikku löy-
tyy ja tarkistaminen on mahdol-
lista, Palaskari esittää ja toivoo, 
että öljytikkua vilkaistaisiin use-
amminkin.

Moottoriöljyn määrä kannattaa 
tarkistaa vähintään kuukauden 
välein ja lisätä sitä tarvittaessa, 

Avara myymälä tarjoaa hyvän valikoiman au-
toiluun liittyviä tarvikkeita. Öljy- ja kemi-
kaalihyllyssä löytyvät tuttujen öljyjen lisäksi 
mm. Tarvikeyhtymän tuotteet.

Peliautomaattien äärellä on parlamentin 
istuntopaikka. Aseman kahvila ja myymälä 
ovat selkeästi suunniteltuja – ovesta tulles-
sa kassatiski on edessä, kahvila ja ruokailijat 
vasemmalle, myymälä ja tarvikkeet oikealle.

Kahvilan sisustus on rauhallinen ja se tarjoaa 
miellyttävän paikan lepohetken pitämiseen.

SEO:n raskaan kaluston piste Joutsenossa toi-
mii yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla ja 
SEO-yrityskortilla. Saatavana on dieselöljyä 
ja moottoripolttoöljyä.

Mobil on SEO:n pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita



useat autonvalmistajat suositte-
levat jopa viikon tarkistusvälejä, 
sillä liian alhainen öljyn määrä 
saattaa vahingoittaa moottoria.

Puhetta on ollut myös öljyn-
myyntikilpailuista, jotka aktivoi-
vat huoltoasemien öljynmyyntiä 
kampanja-aikojen ulkopuolella-
kin. Asiakas, jolle tehdään palve-
luksia, täytetään nesteitä, vaih-
detaan sulkia ja lamppuja, antaa 
myös vilkaista öljyt. Huoltoase-
man olisikin hyvä muistaa, että 
sillä on otollinen tilaisuus yhden 
litran öljypullon myynnissä – kun 
öljyvalo syttyy palamaan tien 
päällä huoltoasema on yleensä 
ensimmäinen paikka, joka tulee 
vastaan ja josta lisäysöljy voidaan 
ostaa.

 Mobil-voiteluaineiden tuttu 
toimittaja on Tarvikeyhtymä, jos-
ta useimmat kauppiaat muuten-
kin tilaavat autolinjan tuotteita.

Öljyluokitukset tutuksi

Henkilökunnan ja yrittäjien öl-
jyosaamisen päivittäminen on 
nykyisin jokavuotinen tehtävä, 
vaikka uusia öljyjä ei tulisikaan 
markkinoille. Sen sijaan uudet 
automallit ovat takuujakson jäl-
keen ja miksei nykyisten moni-
merkkikorjaamojen aikanakin 
myös huoltoasemien asiakkaina. 
Öljyvalikoimassa kannattaa pitää 
kaikki autonvalmistajien suositte-
lemat pääluokitukset.

Nykyisissä moottorivoiteluai-
neissa eniten käytetyn synteet-
tisen voiteluöljyn perustana ovat 
eteeni-hiilivedyn jatkojalosteista 
valmistetut synteettiset PAO- eli 
polyalfaolefiini-hiilivedyt. Tästä 
saadaan voiteluöljyyn halutunlai-
sia hiilivetymolekyylejä eli isopa-
rafiinejä, pitempiketjuisia hiilive-
tyjä, joista puuttuvat kokonaan 
ei-toivotut aineosat.

Voitelyöljyn eräs tärkeä tehtävä 
on varmistaa sujuva käynnistymi-
nen myös kylmissä olosuhteissa. 
Tällä on puolestaan vaikutusta 
katalysaattorin toimintaan ja 
käyttöikään.

Mineraaliöljyjen käyttö on vä-
hentynyt yksinkertaisesti siitä 
syystä, että synteettinen öljy voi-
telee moottorin ympäri vuoden ja 
öljynvaihtovälin saavuttaminen 
puolivuosittain entiseen tapaan 
on useimmilla autoilijoilla hyvin 
harvinaista. Öljyt siis vaihdetaan 
määräaikaishuollon tai vuosihuol-
lon yhteydessä.

Voiteluöljytaulukoissa ovat 
omat luokitukset bensiinimootto-
reille, sekä erikseen henkilö- ja 
pakettiautojen dieselmoottoreil-
le sekä raskaan kaluston diesel-
moottoreille.

Bensiinimoottorin voiteluöljy-
jen luokituksessa otetaan huomi-
oon auton käyttötapa, vaihtoväli 
ja valmistajan suositukset. Mer-
kittäviä voiteluaineluokituksia on 
kolme:

- SAE-arvot ovat öljyn perus-
ominaisuuksia, joilla tunnistetaan 
öljyn juoksevuus.

- API-luokituksella (Ameri-
can Petroleum Institute) otetaan 
huomioon voiteluöljyn muita 
ominaisuuksia, kuten vaatimuk-
set erilaisissa voimansiirto- ja 
vaihteistokohteissa; vuonna 1970 
julkaistiin nykyisin käytössä oleva 
API-luokitus moottoriöljyille. API-
luokituksessa ovat omat ryhmät 
bensiinimoottoreille (S-ryhmä) ja 
dieselmoottoreille (C-ryhmä).

- ACEA-luokitus  on euroop-
palaisten autonvalmistajien jär-
jestön luokitus, joka on korvan-
nut aiemman CCMC-luokituksen. 
ACEA-luokitustesteissä käytetään 
pääosin eurooppalaisia mootto-
reita ja ne ovat pääsääntöisesti 
vaativampia kuin API-luokat.

Hyvä voiteluöljyasioiden ”ker-
tauskurssi” löytyy esimerkiksi 
Mobilin internet-sivuilta www.
mobil1.fi. Sivustolta pääsee useil-
le taustasivuille, joista voi hakea 
lisätietoa öljyistä ja josta löytyy 
myös tuotevalitsin.

Mobil on SEO:n pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneita
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SEO henkilökunta

Kari Veromaa, toimitusjohtaja 
(03) 883 0620, 040-551 6679

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

Raimo Lehtosaari, aluepäällikkö
040-715 0439, (08) 377 100 fax

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

Tuula Tuoriniemi
(03) 883 0615, 040-508 9530

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Helena Nyberg, (03) 883 0612

Vuokko Öljymäki, (03) 883 0613

Kati Liikonen, (03) 883 0626

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

Reisbook ottaa tyypit
Tavallinen Top gear -fiilis. Uusi 
pelipaikka vuorossa ja vähän 
tuntumaa pitäisi saada. Nopea 
ensivaikutelma, sitten vähän 
ominaisuuksia, pari ääritilan-
netta ja lopuksi nautiskelua.

Hintataulussa on isoja numeroi-
ta, ja pilkun jälkeen ei olekaan 
ysi, vaan nelonen. Täällähän 
osataan hinnoitella tarkasti.

Suoraan mittarille, korkki auki 
ja kortti sisään automaattiin. Ai-
kaa kolme minuuttia. Kosketus-
näyttö jees, aurinko ei häikäise, 
kuitin saa tuosta painikkeesta. 
Paineet ovat oikeat, ei katkaise 
turhan herkästi, betoni on puh-
das, kenkä ei lipsu ja katos on 
iso, ei kastu vaikka sataisi.

Mittarilta suoraan parkkiin, ei 
tarvitse montaa metriä kävellä. 
Isot pysäköintiruudut, mahtu-
vat ovet auki. Hyvä! Ja invalidi-
paikkakin on tyhjänä, asiakkaat 
osaavat käyttäytyä.

Sisääntullessa ovet avautuvat 
itsestään ja kumimatto pyyhkii 
jalat hyvin. Sitten on lindströ-
minmatto ottamassa loskan 
kiinni.

Ensimmäinen suunta käsien 
pesulle. Toiletti on iskussa, kä-
sienpesunestettä ja erillinen kä-
sidesi. Pytyn reunusta varten on 
oma desinfinointipyyhe. Lattia 
on siisti, pyyhkeitä telineessä 
ja pesualtaan vieressä on oikea 
kukka. No täällä ei kukaan viitsi 
sotkea.

Kahvilan linjasto on hyvä, vit-
riinit tilavat ja valoisat. kassal-
le mahtuu yksi maksamaan ja 
toinenkin iskuetäisyydelle sillä 
välin kun etummainen pakkaa 
rahojaan ja siirtelee tarjotinta.

Juhlamokkaa, siitä saa hyvän 
peruskahvin, kun ei tee liian 
laihaa. Lämpötila oli sopiva, 
kunnon pannu eikä mitään pel-
tipömpeleitä Siitä näkee päälle 
päin, onko kahvia seisotettu.

Reissareita on kolmea lajia, yh-
dessä ei ole munaa. Kaksi pullaa 
on itse leivottuja, samoin munk-
kipossut. Taitaa olla talon oma 
resepti, kun on iso hillosilmä. 
Sokerit ovat paperipakkaukses-
sa, se on selvästi hygienisempi 
vaihtoehto. Asparataamia vai 
hermesetasta? Tämä merkki on 
tuttu kaikille.

Pöydissä on tilaa iltapäivällä, lu-
kulehdet ovat siististi telineessä 
eikä pöydillä loju edellisen asi-
akkaan kuppeja. Aha, henkilö-
kunta kulkee salissa rätin kans-
sa ja tekee saman tien puhdasta 
jälkeä. Ei paha!

Tuoli on tukevaa puuta, pääl-
linen näyttää vettä hylkivältä. 
Taitaa olla kesäshortseissa hi-
ostava. No sen saa pidetyksi 
puhtaana paremmin.

Happotesti!

”Pystyttekö vaihtamaan pyyhki-
jän sulan?”

Aurinkoinen hymy kassalta, joka 
ottaa tiskin alta ohuet asenta-
janhanskat käteensä ja vilkaisee 
ajokkiani, joka näkyy ikkunasta.

”Taitaa mennä tuommoinen 
500-millinen kuskin puolelle ja 
lyhyempi pelkääjän paikalle?”

Hyvä myyjä. Molemmat sulat 
vaihtoon.

Nautin juhlamokkani loppuun 
sillä välin kun rouva käy nipsaut-
tamassa sulat paikoilleen.


