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Pääkirjoitus 

Kansi:

Koskelon SEO-asema siirtyi tienvarsipaikkojen kuninkuusluok-
kaan kesällä 2013. Kahvila- ja myymälätoimintojen yhdistäminen 
saman katon alle ovat parantaneet palveluja ja tuoneet lisää 
asiakkaita. Leskisen perheen ja aseman avajaistunnelmia s. 9.

Ajankohtaista
Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) kauppi-
aspäivät järjestetään 8.-9.11. Keuruulla, Hotelli 
Keurusselän tiloissa.

Kauppiaille ja yhteistyökumppaneille toimite-
taan tarkempi kutsu postitse.

Tapahtumaan kuuluvat myyntinäyttely ja ilta-
juhla perjantaina 8.11. ja jäsenkokous pidetään 
lauantaina 9.11. aamupäivällä.

SEO:n hallitus ja henkilökunta toivottavat kaikki 
kauppiaat ja kauppiasperheiden jäsenet mu-
kaan tähän perinteiseen tapahtumaan!

Alkuvuoden ja etenkin men-
neen kesän osalta SEO-kaup-
piaiden myyntimäärät ovat 
hieman kasvaneet verrattuna 
vuoden 2012 kesän myyntiin.  
Kiitos tästä kuuluu Teille ah-
kerat SEO-kauppiaat. Kesällä 
liikennepolttoaineita ovat 
vilkkaasti tankanneet paitsi 
Suomen oma noin 2,6 miljoo-
nan henkilöautokanta niin 
myös kuorma-autoilijat ja 
ulkomaiset turistiautoilijat.  
Vallitseva taloustaantuma on 
lisännyt kotimaan turistimat-
kailua ja liikennettä.

Myös pääkonttorilla on hen-
kilökunnan kanssa jatkettu 
yhtiön kehitystoimia, joista 
mainittakoon saavutetut kus-
tannussäästöt yhtiön talou-
dessa. Lisäksi Y-korttien lasku-
tuslisä on poistettu kokonaan 
lokakuun alun laskutuksista 
lähtien. SEO:n yrityskorteilla 
ei ole lainkaan ylimääräisiä 
lisiä, joka parantaa merkittä-
västi yrityskorttiemme kilpai-
lukykyä asiakkaille. Asemille 
tarroitettavaa yrityskorttien 
mainosta voi tilata Lahden toi-
mistolta.

Raakaöljyn hintaa on viime 
kuukausina nostanut erityises-
ti Syyrian tilanne. Brent-raa-
kaöljyn hinta kävi korkeimmil-
laan syyskuun alussa runsaan 
115 dollarin tasolla barrelilta, 
mutta on viime aikoina ollut 
laskusuunnassa, kun toden-
näköisyys länsimaiden soti-



laalliselle iskulle Syyriaan on 
poistunut. Hinta on liikkunut 
viime aikoina noin 107 dollarin 
tuntumassa barrelilta. Alim-
millaan tänä vuonna hinta oli 
kesäkuun loppupuolella noin 
100 dollarissa barrelilta. Raa-
kaöljyn hinnan lasku yhdessä 
muiden tekijöiden kanssa ovat 
laskeneet syyskuun alusta läh-
tien bensiinin maailmanmark-
kinahinnan noin 935 usd/ton-
ni ja dieselin sekä polttoöljyn 
noin 940 usd/tonni tasolle. 

Suomen hallituksen esitykses-
sä eduskunnalle vuoden 2014 
budjetiksi on esitetty veroko-
rotukset 1.1.2014 lähtien ben-
siinille 2,25 snt/litra ja die-
selille 2,71 snt/litra. Kevyelle 
polttoöljylle ei esitetä veron-
korotusta.  Biokomponentin 
velvoite vuodelle 2014 säilyy 
samana kuin v. 2013 eli lämpö-
arvoltaan 6 % liikennepolttoai-

nesisällöstä on biokomponent-
tia, joka sisältyy myös SEO:n 
asemille toimitettaviin  liiken-
nepolttoaineisiin. Lisäksi SEO 
on mukana ympäristösuoje-
lussa mm. valtiovallan kanssa 
sovitussa lämmitys- ja liiken-
nepolttonesteiden energiate-
hokkuussopimus Höylä III:ssa, 
jossa polttoaineiden käytön 
energiatehokkuutta ja -talo-
utta parannetaan sopimukseen 
kuuluvilla toimenpiteillä enti-
sestään.

SEO jatkaa käytäntöään, jossa 
yhtiön tilikauden tuotot jae-
taan hallituksen päätöksellä 
SEO-kauppiaille. SEO:n tuotot 
eivät valu ulkomaisille omista-
jille eikä kotimaisille sijoitta-
jille vaan jäävät kauppiaiden 
kautta työllistämään ja kehit-
tämään Suomen maakuntia. 
Jatkamme myös kauppiaiden 
omistaman SEO:n perinnettä 

ylläpitää vakaata taloutta ja 
säännöllisen luotettavia toimi-
tuksia.

SEO-verkostoon tulijoille ja 
nykyisillekin kauppiaille ker-
romme mielellämme yhtiöm-
me jäseneduista ja  itsenäisen 
vapauden tuomista kauppias-
hyödyistä. Ottakaa yhteyttä 
Suomea kiertäviin kenttähen-
kilöihimme tai toimistolle. 
Olemme Teitä kauppiaita var-
ten täällä töissä.

Hyvää syksyä ja menestyk-
sekästä polttoaineiden sekä 
ilmojen viilentyessä etenkin 
lämmityspolttoöljyn myyntiä!

Kari Veromaa
toimitusjohtaja 
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Lehtosaari puolestaan kertoi lain 
ja asetusten vaatimuksista sekä 
kävi läpi esimerkkiaseman ympä-
ristöluvan. Veli-Matti Hovattala 
selvitti Gilbarco Veeder Rootin 
(tuttavallisemmin Autotank) auto-
maatin ja laitehuollon palveluja. 
Tilaisuus päättyi vierailuun juuri 
luvitetulle Jyväskylän Seppälässä 
sijaitsevalle asemalle. Vasaraka-
dulla Lidlin piha-alueella olevan 
jakeluaseman puitteissa käytiin 
vielä läpi toimenpiteet, joita ase-
man hoitoon kuuluu.

Osallistujia Jyväskylän yliopis-
ton Agoran tiloissa järjestettyyn 
koulutukseen oli saapunut lähes 
30 henkeä. Nykyisin jakeluase-
mien ympäristöluvissa on usein 
määräys asemasta vastaavan toi-
minnanharjoittajan tai hoitajan 
asianmukaisesta kouluttamisesta, 
joten koulutus palveli verkostollis-
ten asioiden lisäksi lupamääräys-
ten toteuttamista. Koulutukseen 
osallistumista kysytään myös ym-
päristöluvan seurannan vuosiyh-
teenvedoissa.

SEO:n asemien hoidosta vas-
taavat asemahoitajat, yksi 
kauppiasaseman vastaava ja 
pääosa SEO:n henkilökunnas-
ta kokoontui 3.-4.10.2013 
Jyväskylään koulutustilai-
suuteen, jossa perehdyttiin 
jakeluasemien hoitoon ja 
uusiin määräyksiin.

Kouluttajina toimivat kenttäpääl-
likkö Tero Riuttamäki ja alue-
päällikkö Raimo Lehtosaari sekä 
Autotankin konkari Veli-Matti Ho-
vattala. Koulutuspäivän materiaa-
lin laadintaan osallistui myös Kati 
Liikonen, jonka tehtäviin kuuluu 
myös osallistuminen SEO:n ympä-
ristölupahakemusten laadintaan.

Lait, asetukset ja laitehuolto

Tilaisuuden aluksi toimitusjohtaja 
Kari Veromaa piti yleiskatsauksen 
osuuskunnan toiminnasta ja ta-
voitteista.  Tero Riuttamäki kävi 
läpi asemanhoitajien tehtäviä 
ja teknisiä toimenpiteitä, Raimo 

Käytännön tehtäviä

”Kokonaisuudessaan tosi hyvä pa-
ketti”, SEO:n kokenut logistiikka-
alan tuntija Tuula Tuoriniemi kom-
mentoi. ”Saimme laitevalmistajal-
ta tarpeellista tietoa automaatin 
toiminnasta ja meille näytettiin 
suurin piirtein kädestä pitäen, 
miten kortinlukija ja setelintun-
nistin puhdistetaan”. Tuula Tuo-
riniemi vastaa SEO:n kuljetusten 
suunnittelusta ja päivittäisistä yh-
teyksistä liikennöitsijöihin. SEO:n 
toimistossa hoidetaan Smart-netin 
kautta automaattiasemien rapor-
tointi ja myös hinnoittelu osuus-
kunnan omien asemien osalta.

Asemien hoitoa varten on nyt 
laadittu ohjekansio. Uutena käy-
täntönä on päiväkirja, johon kir-
jataan kaikki asemalla käynnit ja 
siinä yhteydessä toteutettavat 
huoltotoimet, kuten laitteiden ja 
erottimien silmämääräinen seu-
ranta.

SEO-asemien hoitoon perehdyttiin Jyväskylässä
Turvallisuus ja ympäristö

pääosassa



  

SEO on perustettu 35 vuotta sitten. 
Roll-up tervehti tulijoita.

Vuosien varrella on tapah-
tunut paljon konkreettista 
muutosta kuljetusyrityksen 
näkökulmasta. Näin asiasta 
kertoo Päivi Talvitie:

Aikaisempi käytäntö säiliöauton säi-
liöiden täyttämisestä yläkautta on 
vanhentunut jo 80-luvun puolella. Ai-
nakin Naantalin jalostamolla on ala-
täyttö ollut käytössä jo vuonna 1992, 
jolloin meidän yhteistyömme SEOn 
kanssa on alkanut.

Tarkennettu toimintatapa

Muutosta on kuitenkin tapahtunut 
kuorman tarkistamiskäytännössä. 
Muistan alkuvuosina (1992-95) kiiven-
neeni säiliöauton katolle tarkistamaan 
kuormat. Siitä on ollut jopa SEOn mää-
räys. Nykyisin kuormien tarkistaminen 
yläluukkujen kautta on  ehdottomasti 
kielletty. 

”Käryletkujen” kiinnittäminen täy-
tön yhteydessä alkuvuosinamme oli 
kovin satunnaista mutta nyt tuo kiin-

nittämättä jättäminen on joidenkin 
yhtiöiden kohdalla jopa sanktioitu. 

Turvallisuutta koulutetaan

EU:n myötä, vuonna 2002 vaadittiin 
kuljetusyritykseen yksi turvallisuus-
neuvonantajan koulutuksen käynyt 
vastuuhenkilö. Tuossa koulutuksessa 
perehdyttiin lakitekstiin. Jokaisessa 
yrityksessä ei kuitenkaan omaa neu-
vonantajaa tarvitse olla, vaan ostettu 
palvelu on myös mahdollinen.

Kuljettajien koulutusvaatimukset  
ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana. 
Toki vaatimukset koskevat koko kul-
jetusalaa, ei yksin säiliöliikennettä. 
VAK-lupa on muuttunut ADR-luvaksi ja 
lupa on uusittava 5 vuoden välein ja 
vuosittain on käytävä koulun penkillä 
- puhutaan ns. ADR-päivistä. 

Kuljettajien työaikasäädökset ovat 
tiukentuneet, jonka katsotaan lisää-
vän turvallisuutta liikenteessä.

Itse ajoneuvoihin liittyviä muutoksia 
siltä ajalta, jolloin itse olen ollut säi-
liöliikenteen kanssa tekemisissä, on 
niitäkin aika liuta:

Päivi Talvitie avaa
Kuljetusyrityksen näkökulmaa

 
Tarkastuksia ja katsastuksia

Ajoneuvoille tehtiin ns. Nesteen 
”katsastukset”. Kovin kiistanalaiset 
ne toki olivat, sillä jokainen ajoneu-
vo, joka toimii säiliöliikenteessä tulee 
olla ADR-katsastettu. Mutta sen lisäk-
si suoritetaan vuosittain myös toinen, 
vastaavanlainen ”katsastus” Nesteellä 
lastaaville ajoneuvoille. Tuossa ”kat-
sastuksessa” läpikäydään samat asiat 
kuin varsinaisessa katsastuksessakin. 
Liittynee Nesteen laatuvaatimuksiin.

Vanhat termiset ylitäytönestimet 
jouduttiin vaihtamaan optisiin 6-7 
vuotta sitten. Termisten ylitäytönes-
timien toiminta oli säiliökohtainen eli 
mikäli joku estin oli rikki, ainoastaan 
kyseisen säiliön lastaaminen estyi. 
Optiset estimet keskeyttävät koko 
lastaamisen.

Ympäristö

Uusimpana vaatimuksena autoista 
pitää löytyä ns. kaivopeitto. Tuon ku-
mipeiton tarkoituksena on saada mah-
dollisen vahingon sattuessa lähin vaa-
rassa oleva kaivo peitettyä, etteivät 
polttonesteet pääse kaivoihin. Tällä 
on selkeä ympäristösuojelutarkoitus.

Myös kuormien purkuun on tullut 
säännöksiä ympäristö- ja muiden va-
hinkojen estämiseksi.

Enää ei pureta kuormaa asemille tai 
lämmitysöljyasiakkaille, jos ylitäytö-
nestimet eivät toimi.

Samoin ns. venetankkaukset edellyt-
tävät nykyään asianmukaisia laitteita 
asiakkaalta. Aiemminhan täytettiin 
veneiden säiliöitä kovin riskialttiisti-
kin.

Kovin isoja muutoksia ei kuljetus-
puolella kuitenkaan vuosien 1995-
2008 välillä ympäristönäkökohtiin liit-
tyen ole tapahtunut. 2008-2013 ajalta 
minulle ei enää ole omakohtaista ko-
kemusta, sillä 2009 alusta kuljetuksis-
ta on vastannut Turun alueella T.Rusi 
alihankkijanaan Arisep Oy, jonka yrit-
täjä Ari Eloranta kertoi nykytilantees-
ta. Kaikki muutokset toki tuovat kus-
tannuksia mutta mitään mullistavaa 
ei toistaiseksi yleisissä vaatimuksissa 
ole tapahtunut.

Suurimmat muutospaineet ja vaa-
timukset ovat kuitenkin itse huolta-
moilla.

Automaatin huoltokohteita tarkaste-
levat Kati ja Raimo.
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Haukikulma Ky, Haukipudas  -     Täysi palvelu jatkuu

Juha Rasila on perus-oulu-
lainen, jolle Haukiputaalla 
sijaitseva huoltoasema tuli 
tutuksi jo 1960-luvulla, kun 
Oulusta kuljettiin päätietä 
pohjoiseen. Matkailureitin 
varrella olevalle asemalle 
hän saapui ajokortin saatu-
aan muulloinkin, kun nuori-
solla oli tapana ajella kaikki 
huoltoasemat läpi.

Työnteon Juha Rasila aloit-
ti Paavo Kropsun asemalla  
1986 ja on vuodesta 1988 
osallistunut täyspäiväises-
ti huoltoaseman palvelui-
hin. Tavallaan vuosi 2013 
on 25-vuotistaipaleen takia 
merkkivuosi. Juha Rasila 
toimii yrittäjänä vaimonsa 
Tintin kanssa.

Haukiputaan huoltoasema aloitti 
toimintansa vuonna 1960. Kropsun 
perhe rakensi aseman itse ja aloit-
ti toiminnan Esson kylteillä. Tuohon 
aikaan yhtiöllä oli tapana lainoittaa 
näitä markka-ajan miljoonahankkei-
ta, ja kauppias allekirjoitti vastineek-
si 10 vuoden sopimuksen.

Remontteja ja laajennuksia

Ajan henkeen vastattiin kehittämäl-
lä aseman toimintaa. Vuonna 1981 
tehtiin merkittävä remontti, kun 
kahvilan ja myymälän kassat yhdis-
tettiin. Myös myymälää laajennettiin 
ottamalla toinen huoltohalli käyt-
töön. Tärkeä ulkoasun muutos tasa-

kattoisesta nykyiseen asuun tehtiin 
sekin 1981. Rakennuksen lisäosaan si-
joitettiin pesuhalli. Huoltotoimintaa 
asemalla on ollut alusta asti, aluksi 
kahdella hallilla, joista toinen oli va-
rustettu raskasta kalustoa palvele-
maan. Haukipudas oli ensimmäinen 
Esson asema, jossa tehtiin suurkatos 
ja yhdistettiin baari ja myymälä. 

Hyvää aikaa 1980-luvulla

Alan tärkeät muutokset Juha Rasila 
on kokenut etulinjassa. Vuosi 1988  ja 
1980-luvun loppu oli hänen mukaansa 
hyvää aikaa, sitten automaatiorinta-
ma jylläsi, vaikka sitä yritettiin tor-
jua vähän joka puolella. Isoin muutos 
oli kuitenkin vuonna 1993 rakennettu 
ohitustie. Silloin tehtiin säiliöremon-
tit, käännettiin mittarikatos kylän 
suuntaan ja keskityttiin totaalisesti 
paikalliseen toimintaan. Uuteen ti-

lanteeseen totuteltiin, ja koko ajan 
on ollut viisi muuta asemaa ympäril-
lä, nykyisin tosin enää yksi miehitet-
tynä.

Haukipudas tarjoaa yleiskorjaamo-
palveluita ja perinteiset huoltoase-
mapalvelut. Perushuollot ja rengas-
työt tehdään edelleen, vaikka isot 
korjaamot ovat vieressä.

Henkilökuntaa on vaimo Tintti ja 
anoppi Ritva, oma tytär ja yksi vie-
ras työntekijä sekä yksi osa-aikainen. 
Ritva Kropsu käy asemalla säännölli-
sesti leipomassa, joten vitriinissä on 
aina omia tuoreita leivonnaisia.

Esso hiipui, SEO nousi

Vuonna 2000 tapahtui lipunvaihdos, 
jota vauhditti Juha Rasilan aktiivinen 
osallistuminen kauppiasjärjestön toi-
mintaan. Edellisen päämiehen tahto 
ja toimintamalli eivät enää rohkais-
seet jatkamaan, ja uuden kumppa-
nin haku alkoi. Rasila puntaroi usei-
den yhtiöiden kanssa, mihin lippuun 
käydään kiinni. SEO sopi silloin par-
haiten, kun yritys oli riippumaton 
kaikesta muusta. Valinta oli hänen 
mukaansa helppo, SEO oli paras vaih-
toehto niin ostohintojen kuin toimin-
tamallin puolesta.

Haukiputaan keskustaympyrän vieressä sijaitseva SEO-asema on hyvällä 
liikepaikalla paikallisten markkinoiden äärellä. Keskustan kaavoitusasi-
oista käynnistyivät uudet keskustelut kuntaliitoksen jälkeen.

Myymälässä on aito 
perinteisen huolto-
aseman tunnelma, 
jota täydentää hyvä 
tarvikevalikoima. SEO 
tarjoaa hienot sinival-
koiset värit tuotteiden 
esillepanolle.
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Tavarantoimitus oli kuitenkin rat-
kaiseva, kun polttoainetta ajettiin 
molemmista päistä, sekä Oulusta että 
Kemistä, kuten tehdään näinä päi-
vinäkin.

Ketjumaisuus ja SEO

Kauppias tietenkin joutui alussa te-
kemään enemmän töitä, kun valmiin 
markkinointimateriaalin tulva loppui. 
Hyvää oli se, että myös rankat mark-
kinointimaksut jäivät pois. Luotto-
korttimaksutkin olivat jo silloin kallii-
ta edellisessä yhtiössä.

Uutena tuotteena SEO:lla tuli mu-
kaan polttoöljyn myynti asiakkaille, 
tuoteryhmä, joka aikaisemmin oli yh-
tiön käsissä.

Miehitettyihin palveluihin on tapah-
tunut palaamista, Juha Rasila vahvis-
taa alalla jo tunnetun trendin. Ihmi-
set kaipaavat henkilökohtaista pal-
velua asioinnin yhteydessä. Huolto-
asema on juttupaikka. Rasila kertoo 
myös uuden havainnon: kun kaverit 
toimivat teknisellä alalla, arkipäiväi-
nen auton korjaaminen on muut-
tunut. Itse ei enää lähdetä kaikkea 
yrittämään, ja se tuo asiakaskuntaa. 
Palvelumittarille tulee autoja, koska 
ihmisillä on muutakin hankittavaa.

Osuuskunnan jäsenyys tuli ajankoh-
taiseksi myöhemmässä vaiheessa, ja 
Rasilat ovat todenneet, että osuus-
toimintaidea on otettu omaksi, kiitos 
Hahlin Oton (Valkeakoski) ja Lehto-
saaren Raimon (SEO:n aluepäällikkö 
Oulussa) markkinoinnin. Tämä on Ra-
silan mukaan lisännyt tiedonsaantia 
liiketoiminnan asioista.

Yksi järjestö kerrallaan

Juha Rasila vaikutti 1990-luvulla 
Esso Dealer ry:ssä, hän on toiminut 
Pohjois-Pohjanmaan Bensiinikaup-
piaat ry:n sihteerinä ja nyt kevääl-
lä 2013 hänet valittiin SBL:n halli-
tukseen SEO:n edustajana, yhdessä 
SEO:n hallituksen puheenjohtajan 
Jan Väliheikin kanssa. Väliheikkien 
kanssa hän on ollut tekemisissä koko 
ajan, samoin Utajärven kauppiaan, 
Kaipaisten (Alppila) ja Ylikiimingin 
kanssa koko olemassaolon ajan.

Eräs selitys tiiviille henkilösuhteille 
pohjoisessa Suomessa on, että Esso-
ja oli paljon, kun rakennettiin pal-
jon juuri tuolla rahoituskonseptilla. 
Kauppiailla on Juha Rasilan mieles-
tä harvinaislaatuinen yhteisö, jossa 
ovat mukana myös perheet, eivätkä 

lipunvaihdokset ole tilannetta muut-
taneet. Rasilan ajatuksena on ollut, 
että hoitaa yhtä luottamuspostia ker-
rallaan. Viimeksi tullut valinta SBL:n 
hallitukseen perustui tosin siihen, 
että kyseessä oli vain vuoden mittai-
nen jakso. Yleisesti ottaen Rasilan 
mielestä joka lippukunnasta pitäisi 
olla puheenjohtaja edustettuna liiton 
hallituksessa.

Huoltoasema on huoltoasema 
tulevaisuudessakin

Huoltoasema on huoltoasema vielä 
10 vuoden kuluttua, kyllä nykyisiä au-
toja käytetään vielä silloinkin, Rasila 
tuumii. Tuotemerkeissä vain tapahtuu 
muutoksia ja asemaremontteja tulee. 

Haukiputaan hultoasema on parhail-
laan keskellä kaavoitustilannetta. 
Vuosi sitten uudistettiin taas kun-
nassa suunnitelmia, kun kuntaliitos 
Oulun kanssa vuoden 2013 alussa 
solmittiin. Neuvottelut jatkuvat ja 
keskustelua voidaan käydä myös ko-
rvaavasta liikepaikasta. Paikalliset 
kysymykset ovat laajasti tiedossa ja 
mielenkiinnon kohteena, Rasila vielä 
toteaa.

Haukiputaan keskustan liikennejärejstelyt muuttuivat oi-
hikulkutien valmistumisen jälkeen. Mittarikentän suunta 
muutettiin kylän puolelle.

Myymälä ja kahvila yhdistettiin yli 30 vuotta sitten yh-
teiselle kassalle. Myymälän laajennus toteutettiin otta-
malla käyttöön toinen huoltohalli.
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Porissa asuva Marko Sten 
sai tietää tarjolla olevasta 
asemasta törmätessään yl-
lättäen SEO:n toimitusjoh-
tajaan. Huoltoasema-ala on 
hänelle uusi ala, sillä hänel-
lä on taustanaan 22 vuotta 
ammattijääkiekkoilijana. 

Luvia on pirteä merenrantakunta, 
joka on perustettu jo vuonna 1870. 
Luvian kunta sijaitsee Satakunnassa, 
Pohjanlahden rannalla. Pohjoises-
sa kunta rajoittuu Porin kaupunkiin, 
idässä Nakkilan kuntaan ja etelässä 
Eurajoen kuntaan. Asukkaita on ta-
saisesti hieman yli 3.300 eikä se ole 
laskenut. Etäisyyttä Poriin on alle 20 
kilometriä. Valtakunnan rannikkotie, 
8-tie on paikallisten asukkaiden lisäk-
si tuomassa leipää huoltoasemalle.

Marko Sten kuvaa Luviaa lämmin-
henkiseksi paikkakunnaksi, kun sinne 
pysähtyy ja tutustuu. ”Tämän opin 
jo varhain, kun pelasin täällä vähän 
aikaa jääkiekkoa”, Marko Sten kehuu 
luvialaisia. 

”Loistavia ihmisiä”

SEO-asema Luvialla tarjoaa lounas- 
ja kahvilapalveluja. Polttoainemyynti 
uudella yrittäjällä avautui elokuussa 
ja kahvila lokakuun alussa. Perintei-
sen huoltoasema tarjonnassa on myös 
erikoisuuksia, yhteistyö paikallisen 
tyrniyrittäjän kanssa. ”Kävin heidän 
luonaan ja näin miten homma menee. 
Joka kuukausi tuotetaan uutta, heillä 
on isot pakkaset ja systeemit, josta 
tehdään tuoretta kaupan jakeluun.”

Polttoainemyynnissä ovat molem-
mat bensiinilaadut ja dieselöljy. Polt-
toöljy tulee myyntiin, kun asemalle 
saadaan sopiva säiliö. Henkilökuntaa 
asemalla on yrittäjän lisäksi kaksi ra-
vitsemisalan ammattilaista – Stenin 
sanoin ”loistavaa henkilöä” – joista 
toinen on pitänyt lounaspaikkaa ja 
pitopalvelua ja tuntee hyvin paikalli-
set asiakkaat.

”Huollossa Sengströmin Harri tekee 
autopalvelut oman yrityksensä avul-
la., joten asemalla hoituvat huol-
lot, asennukset, renkaiden vaihdot 
ja muut tarpeelliset autoon liittyvät 
työt”, Marko Sten luettelee.

Uusia suunnitelmiakin on, ja lähi-
viikkojen ohjelmassa ovat avajaiset, 
joihin toinen porilaisten ja koko maan 
hyvin tuntema jääkiekkohahmo Veli-
Pekka Ketola on luvannut tulla mu-
kaan. Ilmoittelua ja markkinointia 
tehdään sekä ”Länkkärissä”, Raumal-
la ilmestyvässä Länsi-Suomessa että 
porissa ilmestyvässä Satakunnan Kan-
sassa. ”Vellu on ollut mukana elämän 
käänteissä. Käydään edelleen jäällä, 
ja aina löytyy sydäntä, jos on kysyt-
tävää”, Marko Sten antaa tunnustusta 
suurelle pelaajalle, joka on myös suu-
ri ihminen.

Viimeinen ammattilaisvuosi Mar-
ko Stenillä oli Rovaniemellä, mutta 
Euroopassa pelejä kertyi Saksasta, 
Italiasta, Ruotsista ja Englannista. 
”Loistavia vuosia”, Marko Sten to-
teaa. Esimerkkinä hän kertoo, että 
Englannissa tapaninpäivänä pelatussa 
ottelussa yleisöä oli 14.500 ja keski-
yleisö oli 9.000 paikkeilla. Joukkueen 
valmentajana oli vuoden 2001 Stan-
ley cup voittaja (New Jersey Devils), 
ja joukkueessa oli yksi brittipelaaja, 
kaksi suomalaista, kaksi ruotsalaista, 
yksi puolalainen, jenkkejä ja ”kanuk-
keja” eli kanadalaisia.

”Mikä on paras komediasarja?”, 
Marko vielä lopuksi tenttaa toimitta-
jaa. ”Tankki täyteen”, on tietenkin 
oikea vastaus.

Marko Sten Luvian uusi 
SEO-kauppias



Matkailureiteistä poikki Suomen 
johtavan 9-tien varrella Suonen-
joella sijaitseva taukopaikka ja 
matkailukeskus Koskelo uudisti 
julkista kuvaansa ja palveluja 
mittavalla uudisrakennuksella. 
Palvelujen lisäyksenä toteutettiin 
ravintolan laajennus, ja myymä-
lätuotteet siirrettiin yhtenäiseen 
tilaan ja samalle kassalle.
Koskelon Matkailukeskus tuli Les-

kisen perheen omistukseen vuon-
na 1998 ja uudistussuunnitelmat 
toteutuivat kesäkuun alussa, kun 
ravintola laajeni 200 neliöllä. Si-
sällä on nyt 200 asiakaspaikkaa ja 
ulkopaikkoja on 56.

Myymälä- ja kahvila/ravintola-
palvelut siirrettiin yhden katon 
alle ja jo ennestään suuren tau-
kopaikan tunnelma muuttui val-
takunnan parhaimmiston tasol-
le. Uudessa ravintolassa kyetään 
tuottamaan palveluja riittävästi 
myös vilkkaimpina ajankohtina.
Polttoainemyynti jatkuu entisel-

lä paikalla automaattiperiaatteel-
la. Aiemmin polttoainekassana ja 
tarvike- ja vapaa-ajan tuotteiden 
sekä keramiikkamyymälänä toimi-
nut rakennus odottaa uutta käyt-
töä myöhemmin. Liikepaikalle so-
pisi Jukka Leskisen mukaan maa-
tilatori tai käsityöläisalan yritys.

Uutta on myös ravintolan kalus-
tuksen uudistaminen ja energiate-
hokas rakennuksen lämmitysrat-
kaisu maalämmön käyttöönoton 
ansiosta.
Koskelo on tunnettuja isoja 

huoltoasema-alan yksityisiä tau-
kopaikkoja. Leskisen perhees-
sä veljekset Matti ja Jukka ovat 
jatkaneet Pieksämäen Naarajär-
veltä Loma-Triosta 1960-luvulla 
alkanutta taukopaikkatoimintaa. 
Jukan yritysryhmään kuuluvat Lo-
ma-Trio ja Koskelo, kun taas Matti 
omistaa Hartolan Kuninkaanportin 
ja Kuusankosken Kurjenmiekka Pa-
viljongin.

Koskelolla merkittävä laajennus

Koskelon avajaistunnelmat 
ikuisti SEO:n aluepäällikkö 
Raimo Lehtosaari. Vasem-
malla ylempi kuva: Jukka ja 
Jaana Leskinen, vasemmal-
la alhaalla näkymä suureen 
ravintolasaliin, alla keskellä 
avajaisvieraita.
Vieraita viihdyttivät aikam-
me tähdet, rekkammies Mat-
ti Esko ja Pirunpelto-sarjasta 
tuttu hahmo Sorjonen, näyt-
telijä Jyrki Myllymäki, yllä 
keskellä ja oikealla.
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Öljyala ympäristö- ja turvallisuuspäivillä

Huoltoasemat ja öljyala 
ovat olleet muutosten aal-
lokossa teknisten vaati-
musten vuoksi viimeiset 15 
vuotta.
Polttonesteiden varas-

tointia ja jakelua koskeviin 
asioihin on tullut selvyyttä 
ja hallintoa on ohjattu joh-
donmukaiseen toimintaan.
Tekniikan kehittyminen on 

tuonut selvästi aiempaa pa-
rempia ratkaisuja käytettä-
väksi.
Tietoa jaetaan edelleen 

SEO-kauppiaille käytettä-
väksi.

Öljyalan Keskusliiton järjestämä 
koulutus- ja seminaaritapahtu-
ma Hämeenlinnassa 2.-3.10. veti 
puoleensa alan asiantuntijoita. 
SEO-päälliköiden salkkuun tuli 
tankatuksi uusinta tietoa, jota he 
heti seuraavana päivänä pystyivät 
jakamaan SEO:n omassa aseman-
hoitajien koulutustilaisuudessa 
Jyväskylässä.
Jakeluasemastandardi on muut-

tunut ja selkeytynyt. Siinä on mu-
kana yhteen paikkaan koottuna 
polttonesteiden jakeluasemaa, 
eli palavien nesteiden varastoin-
tia koskevat määräykset. Uudes-
sa standardissa on aikaisempaa 
enemmän kuvia, ja terminologian 
määrittely, mitä eri käsitteillä tar-
koitetaan, on laaja.

Pohjavesialueet

Pohjavesialueelle rakentamista 
ei ole ehdottomasti kielletty, mut-
ta riskiluokituksista on nyt kerty-
nyt oikeustapauksia. Esityksissä 
ilmeni, että pohjavesialueen mää-
rittäminen on vaikeaa pelkän kart-
tatiedon perusteella, usein vasta 
maastossa tehdyt tutkimukset 
kertovat vesien muodostumisen ja 
virtauksen tarkasti. Purettuja ja-
keluasemia koskeva selvitys kertoi 
uuden tekniikan toimivuudesta.

Valvonta

Jakeluasemia valvotaan yhä use-
ammin käyttäen etätekniikoita. 
Mikään ei kuitenkaan korvaa pai-
kan päällä tapahtuvaa tarkkailua 
ja ennakoivaa seurantaa.
Huoltoaseman kirjanpito ja val-

vontajärjestelmien tuottaman tie-
don käyttö kaipaa viranomaisten 
mielestä tehostamista, samoin 
henkilökunnan koulutusta on li-
sättävä.

Turvallisuus

Tukes on nykyisin Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto. Tukesin infor-
maatiota on hyvin saatavilla. La-
kisääteiset varastointirajat ovat 
tuoneet uusia myymäläratkaisuja, 
kuten paloturvallisia kaappeja.
Kemikaalien turvalliseen käsit-

telyyn kiinnitetään lisääntyvää 
huomiota.

SEO:n aluepäällikkö Raimo Lehtosaari pitää kädessään hitsatun muovikalvon 
palaa, jollaista asennetaan mittarikenttien suojaukseen.

SEO:n kenttäpäällikkö Tero Riuttamäki keskustelemassa Labkotec Oy:n Kari 
Kanasen kanssa. Esillä olivat sähköiset pinnankorkeuden ja virtaaman mitta-
uslaitteet ja hälyttimet.



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

Yrityskortti ilman laskutuslisää
SEO-Yrityskortin laskutuslisä on ollut 2 euroa laskulta. 

Nyt laskutuslisä on poistettu. Toivottavasti yhä useampi yri-
tys ottaa maksuvälineekseen edullisen SEO-yrityskortin.

Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy jär-
jestivät Lahden Messukeskuksessa 27 - 
28.9.2013 järjestyksessään neljännen 
RATKAISEVAT TEKIJÄT - seminaarin ja 
siihen liittyvän yleisölle suunnatun 
BIOENERGIA-NYT! - näyttelyn yhdes-
sä Ladec Oy:n, Koneviesti-lehden ja 
Lahden Messut Oy:n kanssa. Ratkaise-
vat Tekijät seminaari koostui kolmen 
toimialan seminaareista; energia-ala, 
maarakennus ja puunkorjuu. Perjan-
taina 27.9. aamupäivällä kokoonnut-
tiin kolmen toimialan yhteiseen aloi-
tusseminaariin. Kullakin toimialalla 
oli oma seminaarinsa perjantaina il-
tapäivällä.

Energia-alan seminaarissa käsiteltiin 
turvealan hyväksyttävyyden paran-
tamista, kivihiilen asemaa Suomen 
energiahuollossa, puun energiakäy-
tön tehostamista, autojen enimmäis-

painojen noston vaikutuksia kulje-
tustoimintaan bioenergia-alalla ja 
puuenergian hankinnan vaikutuksia 
aluetaloudessa.

Lahti-hallissa ja sen piha-alueella 
oli varattu reilusti tilaa näyttely-
osastoille, näyttelyn pääpaino oli 
Bioenergia-alassa. Finnmetko Oy oli 
saanut mukaan runsaasti eri toimialo-
jen yrityksiä, joille koneyrittäjät ovat 
keskeinen asiakastaho. Näyttelyn kes-
keiset kohderyhmät olivat maan- ja 
metsänomistajat, yrittäjät sekä am-
mattiin hakeutuvat nuoret.

SEO-osastoa isännöi kenttäpäällikkö 
Tero Riuttamäki, joka kertoi etenkin 
edullisen SEO-yrityskortin ja SEO:n 
paikalliseen yrittäjyyteen perustuvan 
toimintatavan kiinnostaneen mes-
suvieraita. Näyttelybanderollissa oli 
esillä Loimaan SEO-asema.

mukana bioenergiamessuilla
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Huoltoasemalla asemakaavas-
sa oleva merkintä LH tai LHK 
ei välttämättä tarkoita, että 
toiminta jatkuu samanlaise-
na vuosikymmenestä toiseen. 
Askolan Monninkylässä, 20 km 
Porvoosta Mäntsälän suuntaan 
sijaitseva taajama on ollut vir-
kamiesneuvotteluissa kehittä-
miskohteena.

ELY-keskuksessa suunnittelupöydällä 
varsin pitkälle luonnosvaiheeseen vie-
ty suunnitelma olisi merkinnyt huolto-
asematoiminnalle ylipääsemättömiä 
ongelmia. Puhuttiin jopa, että huolto-
aseman polttoainejakelua ei olisi enää 
voitu järjestää jakeluasematoimintaa 
koskevien määräysten mukaisesti.

Lautakunta teki oikean pää-
töksen

Kunnan teknisessä lautakunnassa 
käsittelyssä ollut teknisen johtajan 
ehdotus olisi antanut siunauksen kier-
toliittymälle, johon kuuluvat liikenne-
järjestelyt olisivat merkinneet kevyen 
liikenteen väylien ja pysäköintipaik-
kojen sijoittamista sekä liittymäjär-
jestelyjä niin, että polttoainejakelu 
olisi käynyt mahdottomaksi.

Hankkeessa olennaista on ollut kier-
toliittymän perustaminen liikennetur-
vallisuuden parantamiseksi. Vastak-
kaiselle tontille on myös kaavoitettu 
K-Market ja suunnitelmissa oli sijoit-
taa siihen myös polttoainejakelu, 
vaikka voimassa oleva asemakaava-
merkintä KL ei sallinutkaan polttoai-
neiden jakelua.

Lautakunnan kokouksessa 4.9.2013 
lautakunnan jäsen teki kuitenkin kan-
natetun muutosehdotuksen, jonka 
mukaan suunnittelussa otetaan pa-
remmin huomioon raskaan kaluston 
liikennöintitarve SEO:lle, Nesteen 
D-asemalle ja Muovi-Heljanko Oy:n 
tehtaalle. Lisäksi huomautettiin, 

että huoltoasemalla (SEO) on useita 
maanalaisia polttoainesäiliöitä, jotka 
haittaavat esitetyn suunnitelman mu-
kaista rakentamista.
Lautakunnan päätökseksi tulleen esi-
tyksen perusteluissa mainittiin myös, 
että alueen huoltamoyrittäjä (Masa-
lin) kertoi suunniteltujen jalankulku- 
ja polkupyöräteiden vievän suuren 
osan tarpeellisista parkkipaikoista ja 
haittaavan suuresti nykyistä toimin-
taa. Teknisen lautakunnan päätöksek-
si tuli lautakunnan jäsenen ehdotus 
äänin 6-0.

Mitä opimme tästä?

Huoltoasematoiminta on kaavoituksen 
kannalta erityisasemassa. Jokaisella 
liikepaikalla on kaavan mukainen toi-
mintamahdollisuus eli lupa polttoai-
nejakeluun. Määräykset ovat monin 
tavoin tiukempia kuin vuosikymmeniä 
sitten. Kunnallinen päätöksenteko saa 
aloitteita monesta suunnasta, myös 
ELY-keskuksista. Yllättäviä kaavoitus-
ratkaisuja saattaa olla vireillä, vaikka 
yrittäjälle ei sitä heti kerrotakaan.

Asioiden seuranta ja oman liiketoi-
minnan edellytysten valvonta on yk-
sityisyrittäjälle vaikeaa, ellei mahdo-
tonta. Tämän vuoksi on pidettävä yllä 
suhteita poliittisin perustein valittui-
hin päätöksentekijöihin. Asiat voivat 
tulla esiin muutaman viikon varoitus-
ajalla, ja valmistelussa noudatettavat 
hyvät periaatteet kaikkien osapuolien 
kuulemisesta eivät aina toteudu koh-
tuullisessa aikataulussa.

Askolan Monninkylässä edenneen ta-
pauksen perusteella virkamiesvalmis-
telu voi ohjata vaivihkaa päätöksente-
ko suuntaan, jota on vaikea kääntää. 
ELY-keskukselle annettu myönteinen 
lausunto valmistelussa olleesta hank-
keesta olisi merkinnyt hankaluuksia 
olemassa olevalle liiketoiminnalle. 
Tällä kertaa asia ratkesi yrittäjän 
kannalta myönteisesti – mutta on ta-
pauksia, joissa kaavoitus on sananmu-
kaisesti vienyt leivän pöydästä.

Monninkylän SEO 
kohtasi
kaavoitusriskin

Tyypillinen tilanne: uusi kauppa 
hamuaa jakeluasemaa tontilleen, 
jossa kaavamerkintä (KL) ei sitä 
salli. Asian ujuttaminen kunnal-
liseen päätöksentekoon tapah-
tui Monninkylässä ELY-keskuksen 
suunnitelman kautta. Huoltoase-
matontille (LHK) olisi annettu 
kaikki rasitteet ja kilpailevalle 
toiminnalle olisi annettu etu-
lyöntiasema.

Huoltoaseman polttoainesäili-
öiden päälle olisi mm. tehty ke-
vyen liikenteen väylä ja tontille 
olisi sijoitettu pliityntäliikenteen 
pysäköintipaikkoja.


