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Pääkirjoitus 

Kansi:

Kaavilla toimiva Huoltokorjaamo Saariot Oy vietti 
toimintansa 45-vuotisjuhlaa huhtikuussa 2013.

Ajankohtaista

Tervehdin kaikkia kauppiaita SEO:n hallituksen 
uutena puheenjohtajana. Olen toiminut bensa-
kaupan parissa pikkupojasta alkaen, itsenäisenä 
kauppiaana kymmenen vuotta, SEO:n hallituk-
sessa kolme vuotta ja tullut valituksi juuri tou-
kokuussa hallituksen puheenjohtajaksi vetämään 
toimintaa eteenpäin.

Liikepaikkani on Alatemmeksellä Oulun eteläpuo-
lella 4-tien varrella sijaitseva palveluasema, jos-
sa on kauppa ja kahvila sekä polttoainemyynti. 
Työssäni olen kauppamies ja yritysjohtaja, jotka 
ominaisuudet samoin kuin luotettavuus ja jämäk-
kyys ovat tarpeen myös kauppiasryhmän vetämi-
sessä.

Runsaan harrastustoiminnan ohella olen päivit-
täin yrityksen asioita hoitamassa, samoin yhteis-
työkumppaneiden ja henkilökunnan kanssa on 
elävä ote kaupankäyntiin. Kotona on Kira-vaimo, 
kaksi pientä lasta ja kahdeksan karvaista hännäl-
listä ystävää tukena ja turvana.

SEO:n toiminta on tähän asti ollut aika ajoin kiih-
keää, ja pyrin viemään sitä parempaan suuntaan. 
Kauppiaiden kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi 
kannattavan toiminnan edellytysten turvaamista. 
Valmistelemme asioita hallituksessa osuuskunnan 
henkilökunnan kanssa ja pyrimme tiedottamaan 
näistä säännöllisesti kauppiaskunnalle. 

Polttonestejakelussa suuria lähiajan haasteita 
koko alalla on mielestäni neuvotella yksityisille 
kauppiaille asialliset hankintahinnat ja jakeluka-
navat. SEO toimii tässä suhteessa jo 35 vuoden 
kokemuksella ja on edelleen valmis tarjoamaan 
apuaan eri puolilla maata toimiville yksityisille 
kauppialle väriin katsomatta. Poppakonsteja ei 
tarvita, vaan kauppiaiden perustyö on tehtävä 
mahdollisimman hyvin, jotta voimme edellyttää 
myös kauppiaiden tavarantoimittajilta ja yhteis-
työkumppaneilta laadukasta ja kilpailukykyistä 
toimintaa.

Toivotan hyvää kesää kaikille bensiinikauppíail-
le!

Jan Väliheikki 
SEO:n hallituksen puheenjohtaja

Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) 
hallituksessa ovat 20.4.2013 pide-
tyn osuuskunnan kevätkokouksen ja 
3.5.2013 pidetyn hallituksen kokouksen 
jälkeen:

Jan Väliheikki, puheenjohtaja

Maija Kouvo, varapuheenjohtaja

Pekka Kanasuo
Päivi Talvitie
Eila Tirilä
Jukka Viitanen
Markku Vilmunen



SEO-kauppias Kari Hyvö-
nen on toiminut neljän 
vuoden ajan SEO-huol-
tamon yrittäjänä Vie-
remällä, vajaat 20 km 
Iisalmesta Oulun suun-
taan sijaitsevassa vire-
ässä kunnassa. Huolto-
aseman toiminta on jo 
järjestetty paikallisia 
asukkaita monipuolises-
ti palvelevaksi.

Kari Hyvönen avasi huhtikuus-
sa 2013 uudelleen Pyhännällä 
neljän tien risteyksessä sijait-
sevan SEO-aseman samalla 
”konseptilla”.
SEO-ketjussa toimivien huol-
toasemien määrä lisääntyi siis 

Palvelut tukevat toisiaan
Pyhännän ja Vieremän 
SEO-huoltoasemat näyttävät mallia

jälleen yhdellä. Ketjulla onkin 
hyvä yrityskuva paikallisten 
palvelujen tarjoajana juuri ak-
tiivisten ja palveluun panosta-
vien kauppiaiden ansiosta.

Palvelu tulee takaisin

Huoltoaseman toiminta saa-
daan kannattavaksi kasvukes-
kusten ulkopuolellakin, kun 
Kari Hyvösen kertomaa pohtii 
tarkemmin. Hänen mielestään 
kauppiaiden on tuotava palve-
lu takaisin perusbisnekseen.
- Pienen paikkakunnan huolto-
asemalle tarvitaan monipuoli-
set palvelut, pelkällä  kahvil-
la ja bensalla ei enää pärjää. 
Kaikkien palvelujen pitää tu-
kea toisiaan, Hyvönen esittää. 
Hänellä on molemmilla liike-
paikoilla sama perusratkaisu, 

johon kuuluvat polttoaineja-
kelun ja kahvilan lisäksi auto-
korjaamo ja tarvikemyynti.

Pyhännän liikepaikkaan tar-
joutui nyt hyvä tilaisuus, kun 
edellinen omistaja haluaa luo-
pua liikepaikasta.
- Huoltoasema on niin Viere-
mällä kuin Pyhännällä kylän 
keskipiste, siellä käyvät kun-
nan päättäjätkin, Kari Hyvö-
nen palauttaa mieleen huol-
toaseman perinteisen roolin 
ihmisten tapaamispaikkana. 
– Huoltoasemabisnes on koko-
naisuus, joka pelaa yhteen. 
Huoltoasemilla on edelleen 
myös nuorison kaipaamia kesä-
töitä, Hyvänen muistuttaa, ja 
Vieremällä on tehty yhteistyö-
tä kunnan kanssa työllisyyden 
hoidossa muutenkin.

Vieremällä toimiva SEO-huoltoasema on 
paikkakunnan tarpeellisimpia palveluja.
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- Nykymenoon istuu palvelu 
erittäin hyvin, ja asiakkaan lä-
helle pitää mennä reippaam-
min, olipa sitten kyse tuulilasin 
pesusta, sulkien vaihdosta tai 
auton nesteiden täydentämi-
sestä, Kari Hyvönen kuvaa jä-
merään tapaansa. Näillä ase-
milla asiakasta autetaan ihan 
tosissaan.

Monimerkkikorjaamot

Autojen huoltaminen onnistuu 
nykyisillä yhteyksillä ja teknii-
koilla ilman koko päivän visiit-
tiä maakuntakeskukseen. Hy-
vösellä on yhteistyötä Autoasi-
ketjun kanssa, jolta saadaan 
huollon tuki ja kattava vara-
osapalvelu.
- Meillä on Vieremällä kolme 
kahvilatyöntekijää ja puoli-
toista asentajaa, ja Pyhännäl-
lä kaksi kahviossa ja puolikas 
asentaja, Hyvönen perustelee 
ratkaisua ja täsmentää, että 
hän käy Pyhännällä itse joka 
toinen päivä ja on joka toinen 
päivä Vieremällä.

Taustaltaan automekaanikon 
kurssit Ruotsissa Saab Scanialla 
käyneellä Hyvösellä on auto-
korjaamotoimintaa yli 20 vuo-
den ajalta. Nuorena harrastuk-
siin kuului ralliautoilu, kuten 
niin monella huoltamoyrittä-
jällä. Moottoriharrastus jat-
kuu puuhaamalla kelkkareittiä 
Pyhännän ja Vieremän välille, 
sillä välistä puuttuu osuus Aho-
kylästä Pyhännälle.

- Tarvikemyyntihän täällä toi-
mii hyvin tilausperiaatteella-
kin, ei tarvitse pitää kaikkea 
hyllyssä, kun klo 14 mennessä 
tilatut osat tulevat seuraavak-
si aamuksi paikalle, Hyvönen 
kehuu nykyistä joustavaa pal-
velua. – Paikkakunnan tee-se-
itse-miehetkin käyttävät ti-
lauspalvelua mieluummin kuin 

ajavat kaupunkiin yhtä osaa 
noutamaan.
Huoltopalvelun lisäksi ase-
mia työllistävät keväin syksyin 
rengassesongit, jotka keskisen 
Suomen leveysasteilla ovat pai-
kallisesti merkittävä palvelu.

Mykyrokkaa  
ja keittolounasta

Huhtikuussa Pyhännällä ava-
jaistapahtuman yhteydessä 
tarjottiin mykyrokkaa, joka 
metsästystä harrastavalle Hy-
vöselle on mieluisa tapa tuoda 

uutta palvelua kyläläisten tu-
tustuttavaksi.
- Meillä käy Inkiläisen Matti 
kerran kuussa pitämässä rok-
kapataansa. Hän kiertää lähi-
pitäjissä, Kiuruvedellä, Pyhä-
salmella, Vieremällä ja Pyhän-
nällä. Lisäksi hänen kalustonsa 
palvelee useissa hirvipeijaisis-
sa, Hyvönen kertoo alueen pai-
kallisruokatarjonnasta.
– Tämä on sellaista kylmän kau-
den ruokaa, syyskuusta touko-
kuulle.
- Pyhännällä meillä tulee tou-
kokuussa tarjolle keittolounas, 

SEO-kauppias Kari Hyvönen Pyhännän kassalla.

Vieremän kahviossa toistuvat SEO:n siniset sävyt.



  

Matti Inkiläinen ja mykyrokkapata.

Pyhännän SEO-huoltoaseman viehättävä ja valoisa 
kahvio.

Mittarikenttä Pyhännällä on selkeä ja avara.

Tarvikemyymälästä Vieremällä löytää tarpeellisen, 
ja tilausmyynti toimittaa osat seuraavaksi aamuksi.

mutta Vieremällä olemme suo-
laisten kahvileipien linjalla, 
koska paikallinen tarjonta on 
riittävää, Hyvönen perustelee 
valintoja ja täydentää, että 
hampurilaistarjontaa on tarkoi-
tus lisätä jo toukokuussa.

Yrittäjäperhe

SEO-kauppias Kari Hyvönen on 
osallistunut SEO-kauppiaspäi-
ville ja pitää tapahtumia on-
nistuneina. SEO-kauppiaiden 
saama informaatio ja tietois-
kut sekä vapaa toimintatapa 

miellyttävät.
- Peurunka oli mahtava tapah-
tuma viime syksynä, ja mekin 
otimme pari päivää ylimääräs-
tä vapaata niin, että saimme 
nauttia myös kylpylän muusta 
tarjonnasta, hän kertoo.
Perheessä on Tarja-vaimo, joka 
pitää tilitoimistoa Iisalmessa 
sekä kolme aikuista lasta, jois-
ta yksi tytär on käynyt huolto-
asemalla aika ajoin tuuraamas-
sa.
Kilpailua bensamarkkinoilla 
Kari Hyvönen pitää asiaan kuu-
luvana, ja lupaa säilyttää asiak-

kaiden tärkeät palvelut tiukas-
sakin tilanteessa.
Omaa harrastustoimintaansa 
metsästykseen painottava Kari 
Hyvönen on tuttu mies jänis- ja 
kanalintumetsällä, jonka lisäksi 
häntä tapaa Venäjällä karhun-
pyynnissä ja Virossa villisika- ja 
kaurisjahdissa. Kaukaisimmat 
retket on tehty Iso-Britanniaan 
ja Etelä-Afrikkaan.
- Suomessa olisi paljon tehtä-
vissä metsästysharrastuksen ja 
turismin kehittämiseksi, Hyvö-
nen vielä tuumii.
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Paikallisten asiakkaiden palvelu 
korostuu entistä enemmän, kun 
yrittäjä Markku Kaurola hankki 
omistukseensa Lievestuoreen 
SEO-aseman kiinteistöineen. 
Muutto tien toiselta puolelta 
oli helppo, ja uudet tilat so-
veltuivat mainiosti yleistavara-
kaupan harjoittamiseen. Mar-
ket ja polttoaineet ovat vetävä 
yhdistelmä, sillä asiakkaita käy 
tasaisena virtana aamusta il-
taan. Polttoaineen voi edelleen 
maksaa myös kaupan kassalle.

”Pääsiäisenä alkaa meidän joulu”, 
kauppias Markku Kaurola kuvaa vuo-
den kausiluonteisuutta. Liikepaikka 
sijoittuu 9-tien, 23-tien  ja 13-tien 
varrelle, Suomen tärkeimmät poi-
kittaisreitit kulkevat Lievestuoreen 
kautta. Suomen MM-rallista tunnettu 
Ruuhimäen tie alkaa aseman risteyk-
sestä.
”Tämä on ihmisten kommenttien 
mukaan ’ihmekauppa’, jossa on yl-
lättäviä tuotteita ja yllättävä valikoi-
ma”, Kaurola jatkaa tarinaa. Kokenut 
kauppias lähti mukaan myös poltto-

Säästö-Market muutti Lievestuoreen SEOn ilmeen
Kauppias Markku Kaurola vastaa paikalliseen kysyntään

ainekauppaan SEO-kaupalla, mutta 
pääbisnes on tukevasti elintarvike- ja 
yleistavarapuolella.
”Paljonkos meillä on niitä enareita”, 
hän kysäisee kassalta. ”Nyt on 22.000 
nimikettä koneella ja niistä 17.000 
aktiivisia”, kuuluu jämpti vastaus. 
Tietotekniikalla hoidettu varaston-
seuranta onkin suuren tuotemäärän 
hallinnassa ainoa tapa ja päivän päät-
teeksi saadaan tarkat raportit.

”Ei voi verrata halpahalliin”

Liikkeen perustamisvuosi on viralli-
sesti 1999, ja Markku Kaurola lunasti 
itselleen yhtiön kaikki osakkeet ke-
väällä 2005. Säästö-Marketin yritys-
kuva on hyvä esimerkki osaavasta ja 

omaleimaisesta hankintojen toteu-
tuksesta. Yrityksen ja sen markkinoin-
nin vertaaminen hallikauppiaisiin ja 
supermarketteihin ei oikein onnistu: 
supermarketeissa ei ole yhtä paljon 
valikoimaa, ja halpahalleista puuttuu 
Kaurolan ylläpitämä laatutaso.
”En ole lähtenyt siihen, että verra-
taan halpahalliin”, Kaurola selven-
tää. ”Muut marketit taas toimivat 
ketjuissa eikä myymälä voi livetä 
valikoimista. Meillä pitää löytyä se, 
mitä kuluttaja haluaa ostaa.”

Myymäläkierros osoittaa, että osta-
jana Kaurola on omaa luokkaansa. 
Työkalut ovat laadukkaita, mutta ei-
vät kalliita. Kysytyimmät tarvikkeet 
löytyvät hyllystä varmasti, ja kau-

Säästö-Marketin oma tunnus näkyy selvästi valtatielle.SEO-kauppias Markku Kaurola vas-
taanotti uutena kauppiaana osuus-
kunnan viirin SEO-kauppiaspäivillä 
Laukaan Peurungassa marraskuussa 
2012.

Säästö-Market SEO-Lievestuore sijait-
see valtateiden varrella ja on oival-
linen ostospaikka niin paikallisille, 
mökkiläisille, turisteille kuin ammat-
tilaisillekin.

Tuotevalikoimassa yhdistyvät leveys ja laatu. Myymälää kutsutaan aivan syys-
tä ”ihmekaupaksi”.



Säästö-Market muutti Lievestuoreen SEOn ilmeen
Kauppias Markku Kaurola vastaa paikalliseen kysyntään

simyynnin tuoteryhmät on aseteltu 
mukavasti esille, olipa sitten kyse 
joulusta, pääsiäisestä tai vapusta. 
Myynnissä ei kannata pitää Kaurolan 
mielestä useampaa hintaryhmää pie-
nellä kylällä. Lievestuoreella on kol-
misen tuhatta asukasta, ja Jyväskylän 
vetovoima on kova.

Liikepaikka on huoltoasemasta ja 
aikaisemmasta taukopaikkaluontees-
taan tunnettu. Kaurola puhuu silti 
oman yrityskuvansa puolesta: ”Halu-
amme olla kauppa, Säästö-Market, ja 
katsomme, miten sama sapluuna toi-
mii tässä liikepaikassa, ja muuttuuko 
kuluttajan ajatus.” Yrityksen liike-
vaihtotavoitteena on bensiininmyyn-
nin ja veikkauksen kanssa yli kaksi 

miljoonaa euroa. Nykymuodossaan 
yritys toimii kolmella työntekijällä 
omistajan huolehtiessa taustatoimin-
noista.

SEOn brändi sopii 
villille ja vapaalle

Kaurola sanoo olevansa villi ja vapaa 
kauppias, mutta löytää yhteistä poh-
dintaa SEO-verkostollekin.
”Meissä SEO-kauppiaissa pitäisi löy-
tyä yhteistä voimaa tehdä yhteisiä 
hankintoja. Sopivia tuotteita ovat au-
tonesteet, lamput, sulat ja autoiluun 
liittyvät tuotteet.”
Yhteistoiminnalla saatu myynnin 
määrä voi nousta merkittäväksi han-

kintaetujen kannalta. Samalla hoitu-
vat Kaurolan mukaan ajankohtaisten 
tuotteiden esilläpito ja tarjouskam-
panjat.

SEO-verkoston rakenne on kohentu-
nut keskisuurten asemien ansiosta ja 
uusien kauppiaiden tulo sinivalkois-
ten värien alle on lisännyt ketjumai-
sen toiminnan kannatusta.

Säästö-Marketin SEO-tienvarsi-
tauluun tulevat opasteeksi kah-
vikuppi, ostoskärry ja veikkauk-
sen logo sekä Säästö-Marketin 
oma tunnus. Päivittäin kauppaa 
tehdään klo 9-21, ja tämän toi-
votaan iskostuvan paikallisten 
ja kulkijoiden mieliin.

Tuotevalikoimassa yhdistyvät leveys ja laatu. Myymälää kutsutaan aivan syys-
tä ”ihmekaupaksi”.

Elintarvikemyymälä (vas.) 
on hyvin suunniteltu ja 
valikoimaltaan paikallisen 
kysynnän mukainen.

Kassapisteellä (oik.) hoide-
taan kaupan ostokset, poltto-
aineiden maksut ja veikkaus.

Myymälää elävöitti huhti-
kuussa kukkahylly. Taustal-
la näkyy paistopiste, joka 
kuuluu nykyisiin elintarvi-
kemyymälöihin. (2. kuva 
oikealla)

SEO-Lievestuoreella mittarikenttä toimii automaatilla ja kassalle maksaen.
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Flexim Security Oy tarjoaa tur-
vallisuusalan valtakunnallisena 
palveluyhtiönä moderneja palve-
luratkaisuja kameravalvontaan. 
Nyt jo kahdellatoista SEO ketjun 
asemalla käytössä oleva  Tal-
lennuspalvelu sekä valvonta- ja 
huoltopalvelu ovat parantaneet 
asemien turvallisuutta sekä hel-
pottaneet aseman ylläpitoa. Pal-
velun avulla on ratkennut myös 
automaattimurtojen sarja, jossa 
eteläsuomalainen mies oli mur-
tautunut yli kolmeenkymmeneen 
huoltoaseman automaattiin Etelä 
ja Keski-Suomessa.

Tallennuspalvelun korkeaan pal-
velutasoon kuuluu tallennuspal-
veluun liitettävä Flexim huolto- ja 
ylläpitopalvelu. Palvelussa Flexim 
valvoo aktiivisesti palvelun piirissä 
olevien laitteiden ja tietoliiken-
neyhteyksien toimintaa verkon-
valvontatyökaluilla. Jos verkonval-
vonta havaitsee   viallisen laitteen 
asiakkaan ympäristössä, tehdään 
siitä automaattisesti palvelupyyn-
tö Flexim asiakaspalvelun tai kent-
tähuollon ratkaistavaksi. Flexim 
on edustettuna kattavasti koko 
Suomessa, jolloin voidaan tarjota 
laadukkaat huoltopalvelut kustan-
nustehokkaasti ja nopeasti. SEO 
asemien huoltopalvelut toteute-
taan viimeistään seuraavana työ-
päivänä vikailmoituksen tai huol-
tokutsun saapumisesta.

Asemanhoitajan ylläpitotyöt 
helpottuvat, kun asemalle ei 
tarvitse lähteä turhan takia tar-
kistamaan, onko kaikki hyvin.  

 Flexim tallennuspalvelun käyttö 
onnistuu kotoa tai mistä vain  tetoko-
neen tai jatkossa mobiilikäyttöliitty-
män kautta. Yhdistämme asiakkaan 
toimintaympäristöön parhaiten 
soveltuvat         turvallisuustekno-
logiat  sekä palvelut ja kehitämme 
jatkuvasti uusia palvelutuotteita 
asiakkaiden toimintaa tukemaan.

Älykästä valvontaa SEO-asemille

Valvontakameroista saadaan terävää kuvaa valaistuksesta riippumatta.Viimeistään seuraavana 
työpäivänä

Tallennuspalvelun käyttö 
onnistuu mistä vain

Flexim yhteyshenkilöt:

Antti Heikkinen 
yritysmyyjä
010 700 7326
antti.heikkinen@flexim.fi

Sami Johansson 
palvelupäällikkö / videopalvelut
010 700 7371
sami.johansson@flexim.fi

Palvelumme sopivat niin turval-
lisuuden lisäämiseen kuin asiakas-
määrien laskentaan palvelu- sekä   
kylmäasemille. 



Flexim Security Oy on tur-
vallisuusalan suunnannäyttä-
jä ja suomalainen kasvuyritys. 
Palvelemme asiakkaitamme 
uudenlaisilla, teknisesti edis-
tyksellisillä palveluratkaisuil-
la, turvatekniikassa, oviauto-
matiikassa, lukituksessa ja 
kulunvalvonnassa valtakun-
nallisesti, koko Suomessa. 

Helsinki
Turku
Lahti 
Lappeenranta
Valkeakoski
Pori
Tampere

Jyväskylä
Seinäjoki
Kuopio
Alajärvi
Oulu
Kemi
Rovaniemi

Flexim Security lyhyesti

Vuonna 2012 liikevaihtomme 29  MEUR 
Tuote- ja palvelukehityspanostus 10 % liikevaihdosta
14 aluetoimistoa 
Henkilöstöä noin 200
Olemme osa Panostaja Oyj -konsernia

Huolto toimii aina
Valtakunnallinen päivystyspalvelumme toimii  
vuorokauden ympäri kaikkina vuoden päivinä: 
24/7/365

Huollamme kaikki Suomessa 
käytettävät turvajärjestelmät, 
merkistä riippumatta.
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Luikonlahdessa, Kaavin kunnas-
sa lähes 7.700 asukkaan pitäjässä 
avattiin vuonna 1968 uusi BP-huol-
toasema. Alueelle tulevista rata- ja 
kaivoshankkeista selvillä ollut Vik-
tor Saario aavisti liiketoiminnan 
mahdollisuudet ja rakensi kolmen 
poikansa kanssa huoltoaseman. Ajan 
tyyliin kuuluivat myymälä, baari ja 
kaksi huoltohallia, toinen kunnon 
rasvamontulla varustettuna.

BP-kausi kesti vuoteen 1979, jolloin 
ketjun liiketoiminta siirtyi Unionil-
le. Toiminta jatkui viitisen vuotta, 
jonka jälkeen seurasi vaihto Shellin 
väreihin. Björnbergien suvun kaivos-
hankkeet päättyivät samoihin aikoihin 
ja Kaavi siirtyi maaltamuuttolistalla 
pari pykälää ylöspäin. SEO-kyltit tu-
livat Luikonlahteen vuonna 2008, kun 
Shellin CRT-yrityskorttipalvelu loppui. 
Uusin malmikausi paikkakunnalla al-
koi vuonna 2012, kun Altona Mining 
Oy ryhtyi rikastamaan Polvijärveltä 
tuotavaa malmia. Tuotteet viedään 
loppurikastukseen Harjavaltaan.

Vuonna 1994 liiketoiminta siirtyi per-
heen pojille Juha ja Harri Saariolle, 
jotka jatkavat perinteistä huoltoase-
matoimintaa. Kaavilla on noin 3.300 
asukasta, joten väki on vähentynyt 
tasaisesti. Kylällä on polttonesteen 
jakajia riittämiin, kylmä piste K-kau-
pan nurkalla, osuuskaupan automaat-
ti ja vielä kolmaskin miehittämätön 
asema. Saariot ovat ainoa polttoöljyn 

myyntipaikka, mikä olisikin hyvä syy 
kortti- ja seteliautomaatin uusimi-
seen, vaikka Harri Saario harmittelee 
kehitystä, vanhalle yrittäjälle kun ra-
hanuudistusapuja ei tahdo tulla.
- Täällä on pienillä paikkakunnilla 
korttiautomaattien kanssa tekemis-
tä, ja jos vielä rahaa menevät pai-
namaan, tulee kalliita ratkaisuja. 
Vuodesta 2002 on pärjätty samoilla 
laitteilla, mutta nyt arveluttaa, kan-
nattaako kymppitonni maksaa päivi-
tyksistä näillä litroilla, Harri Saario 
moittii finanssipolitiikan kiemuroita. 
Työuraa hänellä on vielä jäljellä, vaik-
kakin jo iltapäivän puolella, kuten 
hän kuusikymppisillään veistelee.

Luikonlahden huoltokorjaamon vuo-
sipäivätapahtumaan olivat saapu-
neet perinteiset yhteistyökumppanit: 
Michelinin esittelyautossa ajettiin 
simulaattorikisaa. Euromaster-part-
nerin maajohtaja Mikko Inkinen ja 
edustaja Toni Rämet esittelivät ren-
kaita, myös Nokian. Ajoneuvopuolelta 
mukana olivat Mika Ahonen Valtra-Val-
metilta ja Esko Kekäläinen Veljekset 
Laakkonen Oy Kuopiosta.

Korjaamossa on vanhan ajan varustus, 
johon on lisätty nykyaikainen renga-
sasennuskalusto, kaksi nosturia ja ras-
vamonttu. Rakennusta on laajennettu 
kolme kertaa. Ensimmäisessä oli kaksi 
hallia, myymälä ja baari. Seuraavaksi 
rakennettiin tilat postille, ja tehtiin 
50 m2 lisää, ja vielä osuuspankille toi-

nen mokoma. Nämä poistuivat aika-
naan ja tilat ovat nykyisin varastoina. 
Viimeinen hallilaajennus on 130 m2, 
ja sitä käytetään kesällä remontti-
hommiin, talvella enemmän kylmänä 
varastona.
- Henkilökuntaa on nykyisin tasan kak-
si, eli porukassa tehdään Juhan kans-
sa. Joskus on kiireapulaisena rengas-
aikaan hallissa yksi kaveri, Harri Saa-
rio kertoo. - Vilkkaimmillaan äitillä 
oli baarin puolella kaksi tyttöä töissä. 
Isä Viktor yhdessä poikien kanssa hoiti 
huoltoasemaa, ja kaksi asentajaa oli 
hallin puolella silloin kun sai vielä ra-
haa hallitöistä, Saario kuvailee.
- Ei ollut kalliita ne huoltoaseman au-
tojen rasvuut, mutta jäi siitä aina jo-
takin. Luikonlahden rata rakennettiin 
Siilinjärven ja Viinijärven välille ja se 
työmaa työllisti autoilijoita ja meitä, 
Saario toteaa ja lisää, että rataväli oli 
aikanaan VR:n kuudenneksi kannatta-
vin rataosa, jolla kulki puutavaraa ja 
muun teollisuuden tuotteita.

- Nykyaikaan näemmä kuuluvat kaikki 
rasitteet ja velvoitteet. Aina kun kek-
sitään uutta rahaa tai uutta korttia, 
pitäisi keksiä, kuka sen maksaa sen 
muutostyön – tällainen toivomus olisi 
vanhemmilla yrittäjillä, Harri Saario 
vielä lähettää terveisiä hallitukseen 
asti. - Näistä on helppo päättää pöy-
dän takana, mutta ei ole keksitty mitä 
se maksaa yhteiskunnalle. Nämä las-
kut pitäisi laittaa Kataiselle ja Urpi-
laiselle nenän etteen, Saario pauhaa.

Huoltokorjaamo Saariot Oy 
jo 45 vuotta Kaavin Luikonlahdella

Luikonlahden Huoltokorjaamon 45-vuotisjuhla-
kahvit katettiin huhtikuun 17. päivänä.

Vuoden 1968 huoltoasemaan ei enää rakennettu läpi ajettavaa ras-
kaan kaluston hallia. Baari piti olla ja korjaamossa rasvamonttu.



- Palvelujen tiimoilta on kuultu, että 
lääkäripalveluihin mennään sitten lin-
ja-autolla. Joku ehdotteli, että laite-
taan vielä pakastearkku takakonttiin, 
että viepi ruumiit männessä pois. Vä-
hän tuntuu siltä, ettei maalla ole ih-
misillä mittään arvoa, Saario lisää löy-
lyä päivän poliittiseen keskusteluun.

- Olen ollut 12 vuotta kunnan politii-
kassa ja haluan kuunnella ja tietää, 
missä mennään, olla asioista päättä-
mässä. Nyt on yhteinen ympäristölau-
takunta Juankosken ja Kaavin kanssa, 
jossa olen varapuheenjohtaja 2013-
14 ja puheenjohtaja 2015-16, Harri 
Saario kertoo aktiivisesta kunnallis-
toiminnastaan. Toiminta ja yhteisten 
asioiden hoitaminen kunnanhalli-
tuksessa, teknisessä lautakunnassa, 
kunnanvaltuustossa ja eri tehtävissä 
olikin ansiona sille, että itsenäisyys-
päivänä tasavallan presidentti myönsi 
hänelle Valkoisen Ruusun I luokan mi-
talin kultaristein.

- Nyt on viimeinen neljän vuoden jak-
so menossa, näin olen ilmoittanut, 
koska pitää antaa aikaa itellekin, 
jos sattuu elämään etteen päin. Kol-
me poikaa meillä Päivin kanssa on ja 
kaksi lastenlasta ja kolmas juuri tu-
lossa, virkeitä ja tomeria poikia on 
kasvanut. Joona ja Juuso. Omat pojat 
ovat muualla töissä, nuorin on taksi-
yrittäjä, vanhin on rakennuspiirtäjä 
ja suunnittelija insinööritoimistossa, 
joka on erikoistunut saneeraushom-
miin. Keskimmäinen on vartiointiliik-
keessä Kuopiossa.

Harri Saario jäi suoraan peruskoulus-
ta huoltoasemalle töihin juuri ase-
man perustamisvuonna 1968 ja on 
sen jälkeen käynyt ”kurssiloita”, eri 
automerkkejä on opittuna ja tarvike-
maahantuojien järjestämiä kursseja 
käytynä. Autosähkö- ja elektroniikka-
puolen ja polttoaineen ruiskutusoppia 
Saario hankki Kuopiossa iltaopiskelu-
na.
- Euromasterilla käydään kaksi kertaa 
vuoteen rengas- ja työturvallisuus-
kursseja. Ensimmäisen kerran kolme 
vuotta sitten opetettiin Jyväskylässä 
ulkorenkaan oikeaoppinen paikkaus, 
TipTopin miehet kouluttivat. Siellä oli 
vanhoja konkareitakin, joille uutta oli 
että kamelinpaska, joka työnnetään 
paikkaan ulkoa päin, ei ole laillinen 
paikkaustapa, Saario hieman huvittu-
neenakin muistelee.
- Renkaan paikka on sekä turvallisuus- 
ja takuukysymys. Se pitää korjata si-
säpuolelta niin, että paikka liimautuu 
kiinni. Jos on isompi reikä, laitetaan 

vielä mansetti päälle, ja sekin pitää 
laittaa oikein päin, eli poikittain ren-
kaaseen. Vyörengas elää, Saario ker-
taa tuoreempia oppeja, jotka kaikki-
en renkaiden kanssa työtä tekevien 
pitää tietää.

SEO-Luikonlahden palvelut 
pähkinänkuoressa

Polttoainejakelu
(bensiini ja diesel)
Polttoöljyn myynti mittarista 
ja kotitoimituksina
Baari
Tarvikemyymälä
Asiamiesposti
Veikkaus
Autonhuoltopalvelut
Rengaspalvelu ja 
Euromaster-piste
Voiteluaineet (Gulf)

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

Michelinin esittelyauto tuli Ruotsista tätä ta-
pahtumaa varten. Nuorisolle riitti puuhaa ra-
tinvääntämisessä.

Kunnanjohtaja Ari Sopanen ja hal-
lituksen varapuheenjohtaja Jorma 
Räsänen tuomassa onnitteluja.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eino 
Miettinen ja yrittäjä Harri Saario.

Velipoika Juha on poikamies, kertoo Harri (oik.).
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Maksupääteliikenteeseen liittyvät vastuut ovat tä-
män päivän iso peikko, joka yrittäjillä on mieles-
sä. Kun eräs yrittäjä ”hukkasi” ei-standardoimat-
tomalla maksupäätteellä tuhansien maksukorttien 

tiedot. Yrittäjän vastuu tar-
koitti tässä tapauksessa sitä, 
että hän on velvollinen kor-
vaamaan sen vahingon, mikä 
siitä asiakkaille ja korttiyh-
tiöille ja EMV-ryhmälle mah-
dollisesti aiheutuu.

- Tällaisen riskin yrittäjä voi hel-
poiten välttää asioimalla vain sel-
laisten yritysten kanssa, joiden ser-

tifiointiasiat ovat todistetusti kunnossa, opastaa SEO:n kenttä-
päällikkö Tero Riuttamäki.

- Käytännössä sertifiointi maksukorttiasioissa tarkoittaa, että 
käyttöturvallisuus taataan niin pitkälle, että asiaan kuulumatto-
mat tahot eivät pääse käsiksi arkaluontoiseen ja salassa pidet-
tävään materiaaliin, kuten kortin tunnisteisiin, salasanoihin ja 
tietojen suojattuun välittämiseen maksupäätteeltä eteenpäin.

Huoltoasemien maksuautomaatitkaan eivät ole täysin turvassa 
pankkiautomaateista raportoiduilta ”skimmauksilta” eli kortti-
tietojen kopioinnilta. Korttipetokset siirtyvät nopeasti rikollis-
ten hyödynnettäviksi, koska varastetut tiedot saadaan välittö-
mästi käyttöön toisella puolen maapalloa.

EMV-standardi on tällä hetkellä eurooppalainen ja samalla 
maailman laajin turvastandardi maksuliikenteessä, joten siihen 
kohdistuu rikollistenkin mielenkiinto.

Suomessa suurin yhteinen palanen tietoturvaan liittyvässä en-
nakoinnissa ja toimenpiteissä on öljy-yhtiön (esim. SEO) tarjo-
ama MPLS (Multi Point Label Switch) eli tähtikytkentäinen mo-
nen toimijan tietoverkko.

- Kyseinen verkko on erotettu kaikesta julkisesta internet-
liikenteestä ja varustettu sisäisellä salauksella, joten se suojaa 
maksupääteliikenteen nykytekniikan tietämyksen mukaan par-
haalla mahdollisella tavalla, kertoo Riuttamäki. – Salauksessa 
käytetään useita erilaisia tekniikoita, jotka ovat tietoliikenne-
asiantuntijoiden perusosaamista. Suomessa on useita toimitta-
jia, ja joukossa on mukana myös yhteystoimittajien omia sala-
uksia.

- Kun puhutaan point-to-point –yhteyden salaamisesta, öljy-
yhtiö itse ei joudu varmistamaan rajapintoja. Lohkoissa on eri 
toimijoita, joten yhden lohkon kaatuminen ei tartuta muita ver-
kon ja tietoturvayhteyden osia.

- Koneet ja verkkolaitteet olisi myös tarkoin pidettävä luki-
tussa tilassa, jotta mahdollinen ulkoinen häiriö- tai riskitekijä 
täysin eliminoidaan, Riuttamäki muistuttaa.

Suomessa riskeihin on varauduttu kaupan alalla varsin hyvin, ja 
tietoturva ulottuu jo myymälöiden takahuoneisiin, jonne pääsy 
on vain nimetyillä henkilöillä. Pisimmälle viedyissä järjestelmis-
sä nämä huoneessa käynnit jopa kirjataan ylös.

Kuka maksaa ja mitä maksaa?

Kauppiaat joutuvat valitettavasti itse kustantamaan laiterat-
kaisut ja niiden päivitykset. Pelkällä automaattiasemalla kustan-
nukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muissa yhteyksissä. 
Setelitunnistimet ovat välttämättömiä, ja pääsääntöisesti auto-
maatit ja ulkona olevat maksupäätteet (OPT, Outdoor, Paymet 
Terminal) on kauppiaiden itse kustannettava.

Paikallisesti joudutaan vaihtamaan setelin tunnistuskartat, 
näitä ei tiettävästi etänä kyetä päivittämään, vaikka se teoriassa 
voisi olla mahdollista.

- Mikäli käytetään pelkkää korttiliikennettä, päivityskustan-
nukset ovat halvemmat, koska laitteiden uusimistarve on pieni 
ja niiden toimintaan tapahtuvat muutokset voidaan päivittää oh-
jelmallisesti ja datayhteyttä käyttäen.

- Kun eteenpäin mennään, aina on näkyvissä jotain uutta inves-
tointia ja päivitystä. EMV-puolella on tarvetta päivittää vain ns. 
kerneleitä eli salausydintä, eli vuosi, pari mennään aina samoilla 
salausohjelmistoilla. Laitteet käynnistävät itse päivityksen, mi-
käli ne havaitsevat salauksen olevan uhattuna, Riuttamäki kuvaa

- Maksuliikenteen turvallisuuden kannalta olennaiset tekijät 
ovat valtuutettu toimittaja, sertifioidut laitteet ja hyväksytyt 
ohjelmistot, ja nämä läpi koko prosessin, Riuttamäki vielä tii-
vistää. – Pelkkä EMV-laite sinänsä ei riitä, mikäli maksuja käsi-
tellään taustakoneella, jonka turvallisuutta ei ole varmistettu. 
Taustakone voi olla kauppiaalla paikan päällä tai erillisessä ko-
nesalissa, joka on järjestelmän suojattu osa. Näin meillä SEO:ssa 
on asia ratkaistu.

SEO:n jäsenkauppiaat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja saa-
maan osuuskunnan taloudellisesti tukeman EMV-järjestelmäpäi-
vityksen, jolle osuuskunta myöntää investointituen. Osuuskunnan 
jäseneksi pääsevät SEO-kauppiaat, joiden toiminta on riittävän 
laajaa ja muut jäsenkelpoisuuden ehdot täyttyvät.

Muut tekniset vaatimukset

Huoltoasemia koskevat myös muut määräykset, kuten ympä-
ristölainsäädäntö ja palavien nesteiden varastointia koskevat 
määräykset. Näitä määräyksiä valvovat paikalliset viranomaiset 
(pelastustoimi) ja valtakunnan tasolla ohjeita antava Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Kauppiaat mieltävätkin nämä konkreettiset laite- ja ympäris-
tökysymykset toiminnan yleisiksi perusedellytyksiksi eikä niihin 
liittyviin velvoitteisiin yleensä liitykään epäselvyyksiä.

Mittarien vakaus, nesteiden valvontajärjestelmät, säiliöiden 
hyväksymiset ja tarkastukset sekä tyyppimerkinnät ovat tyypil-
lisiä laitepuolella olevia asioita, joiden huolehtiminen on ensisi-
jaisesti kauppiaan omalla vastuulla.

Onkin syytä huomata, että esimerkiksi polttonesteitä varas-
toiva taho eli kauppias on vastuussa laitteiden säädöstenmukai-
suudesta. Näin esimerkiksi vuokralaitteilla toimivalla kauppiaal-
la on oltava tarkat tiedot myös maan alla olevista putkista, tur-
vajärjestelmistä ja säiliöiden kunnosta ja hyväksynnöistä, jotta 
toiminnan riskit ovat hallinnassa.

Tekniset laatuvaatimukset tärkeitä 

huoltoasematoiminnassa


