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Kansi:

Hinnerjoella avattu SEO-liikenneasema on neljän tien 
risteyksessä ja paikkakunnan piristys, sillä uuden K-
kaupan ja polttoaineiden jakelupisteen saaminen noin 
900 asukkaan kylään on tärkeää paikallisten palvelujen 
säilyttämiseksi.

Ajankohtaista
SEO:n TV-kampanja

koko Suomen kattavat TV-kanavat Nelo-
nen, Nelonen Pro ja netin kautta katsot-
tava Ruutu.fi sekä digimainoksina Hesaris-
sa ja Ilta-Sanomissa. Kampanja alkoi TV 
Nelosella marraskuun alussa Vain elämää 
-ohjelman yhteydessä. TV-mainokset voi 
ladata SEO:n sivulta www.seo.fi.

Mainoksissa on kaksi teemaa, yrityskort-
ti/200 asemaa ja lämmitysöljy. Mainonta 
on suunniteltu siten, että kaikki kauppi-
aat hyötyvät siitä ja se tavoittaa asiak-
kaat koko maassa.

Kauppiaspäivillä oli esillä uutta markkinointimateriaalia, 
kuten SEO-tiekartta 2014 ja kuvassa oleva mainoslakana 
polttoöljyn myynnistä.



Pääkirjoitus 

Hyvät kauppiaat !

Joulu se vaan tulla ”jöllöttää”, mutta tuokos 
Pukki lahjoja ja jos tuo, minkälaisia?

Olen kuulut että maakunnissa liikkuu puk-
keja joilla olisi säkin suu ihan reilusti avoin-
na... Liekö lahjat suorastaan tuontitavaraa 
vai mitä lie, ja kuka lie se viimeinen mak-
sumies? 

Kannattaa kauppiaiden olla tarkkana, ettei 
vaan joskus tule ”ne” syliin, houkutus lienee 
kohtalainen, kun pukki kohdalle sattuu. Kun 
ei olisi feikkipukki.

Vuoden loppu tuo aina kauppiaalle muut-
kin kiireet kuin Jouluiset, ja etenkin tänä 
vuonna on osalla kauppiaista kassa ja auto-
maatti päivittämättä, eli nyt on heillä ihan 
todellinen kiire, aikaa on vähän, asentajat 
täystyöllistetty, ja heilläkin edessä säästetyt 
lomat Joulun ja Uudenvuoden aikaan. 

Osuuskuntakin omalta osaltaan auttaa jä-
senkauppiaita taloudellisesti päivityksen 
hankinnassa. Toivottavasti olette aktiivisia 
huolehditte päivityksen ajoissa valmiiksi, 
paljon riippuu omasta aktiivisuudestanne.

Nyt on kulunut enemmän ja jollakin hiukan 
vähemmän kuin kymmenen vuotta siitä, kun 
mittarikentän viemäröinti- ja kalvotustyö 
tehtiin, ja silloin vielä piti hakea se ympä-
ristölupa, joka osassa maata myönnettiin 
kymmeneksi vuodeksi tai määräajaksi. Nyt 
on jo jotkut kauppiaat saaneet pyynnön lu-
van tarkasteluun, samoin pyyntöjä on tullut 
jos asema on vaihtanut omistajaa. 

Kunnan ympäristöviranomaiselta saattaa 
tulla myös vain pyyntö, että täyttää se il-
moitus ympäristönsuojelun tietojärjestel-
mään.  Jos asema ei ole pohjavesialueella, 
paikkaa tarkastellaan sen standardin mu-
kaan, joka on ollut voimassa alkuperäisen 
lupahakemuksen aikaan, eli n. kymmenen 
vuotta sitten. 

Mutta, jos avaatte pihaa, teette putkimuu-
tostöitä tai vaihdatte säiliöitä, on muutkin 
työt tehtävä uuden lain mukaiseksi, esim. 
kaasuntalteenotot mittareilta ja imuputket 
vaihdettava kaksoisvaippaisiin, pohjavesi-
alueella säiliöt tulee asentaa muovipussiin, 
tehdä tarkkailukaivoja säiliöalueelle ja pal-
jon muuta, jos yleensä enää lupaa saa, jos 
haluaa myynnin säilyvän. 

Ensi vuonna uudistetaan jakeluasemastan-
dardi SFS 3352. Osin se helpottaa, sillä kaik-
ki säiliöt tulee olla kaksivaippaisia, mutta 
niitä ei enää tarvitse tarkastaa, mutta kir-
janpito eri kohteista lisääntyy, ja ilmeisesti 
viranomaiset tarkastavat enää kirjanpitoa. 

Eli kaiken kaikkiaan, hommat ei missään ni-
messä vähene, ne vaan muuttaa muotoaan 
ja lisääntyy. Kaikesta huolimatta yrittäkää 
ottaa itsellenne hiukan vapaata ja rentou-
tukaa, pimeys vaatii veronsa...

Kaikille Hyvää Joulua ja parempaa tulevaa 
Vuotta 2014.

Tervehtien  Raimo

Raimo Lehtosaari kauppiaspäivillä Keuruul-
la keskustelemassa öljytuotteista polttoai-
netoimittajamme kanssa.
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Satakunnassa koettiin 
merkkitapaus joulukuun 
12. päivä, kun Anne ja 
Rauno Suominen avasivat 
täysin uuden liikennease-
man. Yksityisen liiken-
neaseman rakentaminen 
onnistui puhtaasti oman 
rahoituksen, Finnveran ja 
pankkilainan turvin.

Parin kymmenen vuoden 
yrittäjäkokemuksella täl-
lainen voimanponnistus 
kuvaa vankkaa luottamus-
ta paikallisten palvelujen 
voimaan.

- Eurassa olemme aktiivista 
yrittäjäväkeä, ja on mukava 
tehdä sitä, mistä tykkää, Rau-
no Suominen toteaa. – Haluam-
me säilyttää kotikulmilla hyvät 
palvelut, ja uusi liikenneasema 
palveluineen on tärkeässä roo-
lissa. Ehkä tällä saamme ve-
detyksi asiakkaita muualtakin, 
hän esittää.

Neljän tien risteys

Euran pitäjässä sijaitseva vir-
keä Hinnerjoen taajama oli it-
senäinen kunta vuoteen 1970 
saakka. Kylällä on nykyisin noin 
900 asukasta, ja vilkkaampi 43-
tie kulkee Uudestakaupungista 
Harjavaltaan. Kiertoliittymän 
kautta kulkeva toinen tie yh-
distää Rauman ja Lappi Tl:n 
Yläneeseen.

Kauppa on K-market Kulmato-
ri, ja Keskolta yrittäjät saivat 
apua kaupan toimintojen suun-
nitteluun. Suomisen perheen 
rakennusprojekti oli eräällä 
tavalla poikkeuksellinen, sillä 
paikallisuus oli vahvasti muka-
na.
- Iso asia on, että paikallinen 
urakoitsija on rakentanut tä-
män ja paikallista työvoimaa on 
käytetty, tämä hanke on samal-
la ollut hyvä työllistäjä paikka-
kunnalla, Rauno Suominen mai-
nitsee tärkeästä näkökulmasta. 
Ehkä se auttaa myös sitoutta-
maan paikallisia asiakkaita.

Uuden liiketilan pinta-ala on 
600 m2 ja lisäksi vajaat 100 
m2 teknistä tilaa. Rauno Suo-
minen kuvaa lopputulosta yti-
mekkäästi: ”meidän näköinen 
ja kokoinen kauppa”.

Hyvät palvelut

Vähittäiskaupan palveluihin 
kuuluvat päivittäistavaroiden 
lisäksi asiamiesposti, apteekin 
lääkekaappi ja veikkauspelit. 
Kaupan sisälle on tehty lounas-
paikka Kaisan Tupa, ja pikku-
nälkään ovat tarjolla Sibyllan 
hampurilaistuotteet. Kahvila-
asiakas voi puolestaan valita 
sopivat  makeat ja suolaiset 
vitriinituotteista.
Hinnerjoella kahvila/ravinto-
la Kaisan Tupa tulee huolehti-
maan myös ruokakuljetuksista 
vanhuspalvelun asiakkaille. 
Lounas- ja pitopalvelu ovat osa 
liiketoimintaa.

Polttoainetuotteita on myyn-
nissä normaali valikoima, ja 
bensiinin, dieselin ja moot-

Hinnerjoelle avattiin K-Market ja 
-liikenneasema

Anne ja Rauno Suominen ottivat 
vastaan kutsuvieraita rakkaan har-
rastuksensa kilpatanssin merkeissä 
27.11.2013. Onnittelemassa Sata-
kunnan Yrittäjien työvaliokunta 
toimitusjohtaja Markku Kivisen ja 
puheenjohtaja Jouko Viljamaan joh-
dolla.



  

Anne ja Rauno Suominen osallistui-
vat SEO-kauppiaspäivillä Keuruulla 
8.11.2013 osuuskunnan järjestämään 
infotilaisuuteen.

Uudet SEO-kauppiaat saivat iltajuh-
lassa osuuskunnan viirin ja tulivat 
esitellyiksi infotilaisuudessa koko 
kauppiasväelle.

toripolttoöljyn lisäksi välitys-
myynnissä on polttoöljyä läm-
mittäjille, maataloudelle ja 
kuljetusalan yrittäjille. Kaupan 
tarjontaan otetaan niin ikään 
jatkuvasti myyntiä kasvattava 
pienkonebensiini.

Aseman aukioloajat ovat ma-pe 
klo 6.30-22.00, la 8.00-22.00 ja 
sunnuntaisin klo 11.00-22.00. 
Kauppa on avoinna myös sel-
laisina juhlapyhinä, jolloin ta-
vanomaiset kaupat ovat kiinni. 
Tähän on saatu asianmukaiset 
luvat.
Yrittäjien lisäksi palveluksessa 
on viisi henkeä ja lisäksi tarvi-
taan kausityöntekijöitä. 

Yrittäjien oma SEO kiinnosti

Hinnerjoen liikenneasemayrit-
täjillä on jo tuntumaa SEO:n 
toimintaan, he osallistuivat 
kauppiaspäiville Keuruulla 
marraskuun alussa 2013 ja 
tutustuivat kauppiaskuntaan. 
Suomalainen Energiaosuuskun-
ta miellytti heitä, koska se on 
kauppiaiden omistama. SEO 
tuntuu kotoisalta ja sopivalta. 

Ympäristöluvan rekisteröinti

Uuden liikepaikan polttoaine-
jakelun ympäristöluvan rekis-
teröinti onnistui sujuvasti. Laki 
ympäristönsuojelun muuttami-
sesta tuli voimaan 1.6.2010. 

Lakimuutoksen myötä rekis-
teröinti ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään ja jälkival-
vonta korvaavat ympäristölu-
pamenettelyn jakeluasemien 
ja eräiden muiden laitosten 
osalta. Rekisteröitäville laitok-
sille ei haeta ympäristölupaa, 
vaan toiminnanharjoittaja te-
kee rekisteröitävästä toimin-
nasta ilmoituksen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisel-
le. Viranomainen rekisteröi 
toiminnan, jos rekisteröinnin 
edellytykset täyttyvät. Rekis-
teröinti on luonteeltaan kirjaa-
mistoimenpide, jossa ei tehdä 
hallinnollista päätöstä eikä an-
neta määräyksiä.

K-Market iltavaloissa. Saatavana on 
myös kauppiaspariskunnan julkaise-
ma ruokakirja, jota on esitelty yri-
tyksen nettisivuilla.
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SEO vahvistuu  -  Kauppiaspäivät yhdisti kentän

SEO-kauppiaspäivien myyntinäyttelyn avajaisissa oli suomalainen ja maanlä-
heinen tunnelma. Onnistunut tapahtuma rohkaisee SEO-kauppiaita laajenta-
maan keskinäistä yhteistyötään.

Keuruulla 8.-9.11.2013 
SEO-kauppiaat tapasivat 
jälleen toisiaan ja teki-
vät kauppaa messujen 
merkeissä. Tapahtu-
maan osallistui 50 kaup-
piasperhettä, illalliselle 
runsaat 100 henkilöä 
mukaan lukien joukko 
yhteistyökumppaneita. 
Mukana näyttelyssä oli 
30 johtavaa huoltoase-
ma-alan tavarantoimit-
tajaa ja palvelujen tar-
joajaa.

Perinteinen tapahtuma

SEO-kauppiaspäivätapahtuma ny-
kyisessä muodossa järjestettiin jo 
15. kerran. Aloitus kauppiasmes-
sujen ja yhteisen perheyritysten 
tapahtuman osalta tapahtui Ro-
vaniemen Ounasvaaralla syksyllä 
1999.

SEO-verkosto on muutaman vuo-
den ajan ollut historiansa laajim-
malla tasolla, noin 200 aseman 
paikkeilla. SEO-verkoston toi-
mintakyky on erittäin korkealla 
tasolla. Tavarantoimitukset ovat 
koko maan laajuiset ja logistiikka-
kustannukset on kyetty pitämään 
kohtuullisina.

Osuuskunnan näkymät vuodelle 
2014 ovat myönteiset, kuten toi-

mitusjohtaja Kari Veromaan kat-
sauksesta SEO:n infotilaisuudessa 
kävi ilmi.

SEO:n markkinatilannetta voidaan 
polttoainekaupassa luonnehtia va-
rovaisen toiveikkaaksi kysynnän 
rajoituksista ja verojen korotuk-
sista huolimatta. SEO on pystynyt 
ylläpitämään toiminnan kannalta 
erinomaisen palvelutason, logis-
tiikan ja jäsenpalvelut. Uusien 
haasteiden kuten maksupääte-
tekniikoiden kanssa SEO edustaa 
jopa öljy-yhtiöiden huippua, sillä 
yhteistyötä tehdään kaikkien alan 
toimijoiden kanssa.

SEO:n oma yrityskortti on otettu 
myönteisesti vastaan ja viimek-
si laskutusmaksun poisto saa yhä 
useamman yrityksen keskittämään 
ostonsa SEO-asemille.



SEO vahvistuu  -  Kauppiaspäivät yhdisti kentän

Wihuri Oy Aarnio kiinnosti kauppiaita etelästä pohjoiseen, sananmukaisesti, sil-
lä kauppiastapahtumaan osallistui käytännössä kauppiaskunta koko Suomesta.

Uusi SEO-kauppias Marko Sten Luvialta keskustelee Impuls Tukkku Oy:n edus-
tajan kanssa. Hän oli kauppiaspäivillä puolisonsa Pia Lehtosen kanssa ja hä-
nellä oli kokemusta esittää arvio tuoreeltaan: ”Tiimipelaajana huomaa, onko 
joukkue yhtenäinen. Täällä ei ollut yhtään kenen kanssa ei ollut kiva jutella. 
Pelkkää plussaa ja ylitti odotukseni. Kaikki ei tietenkään onnistu kuin Strömsös-
sä”, hän tuumiskeli yrittäjätaipaleen kokemuksiaan, mutta vakuutti olevansa 
tyytyväinen SEO:lta saamaansa perusteelliseen tukeen alkuvaiheessa.

Uusien kauppiaiden on tarpeeton-
ta lykätä SEO-verkostoon siirty-
mistä maksupäätteensä valinnan 
vuoksi. Samoin päivitykset EMV-
aikakauteen on kyetty hoitamaan 
SEO-kauppiaille kauppiaita avus-
taen ja joustavalla tavalla mah-
dollistaen eri laitetoimittajava-
linnat kauppiaille.

SEO-kauppiastapahtuma osoitti, 
että itsenäisten ja riippumatto-
mien kauppiaiden verkosto on 
vahva ja pystyy vastaamaan ajan 
haasteisiin.

Vapaus ja vastuu

SEO-kauppiaat ovat omalla alueel-
laan tunnettuja yrittäjiä, pitkään 
jopa samassa perheyrityksessä 
toimineitä yrittäjiä, joilla on sel-
keä liiketoimintamalli ja hyvät 
suhteet paikallisiin asiakkaisiin ja 
muihin yrittäjiin.

Paikallisuus ja kauppiaan oma 
osallistuminen käytännön kaup-
piastoimintaan herättävät luotta-
musta asiakkaiden ja työntekijöi-
den parissa. SEO:n arvomaailma 
on lähempänä suomalaista mie-
lenlaatua kuin yhdelläkään muulla 
ketjulla.

Jopa aikanaan 1990-luvulla ar-
vostelua osakseen saanut piirre 
SEO-verkoston runsaasta auto-
maattimäärästä on kumoutunut. 
SEO-verkostossa on suhteessa eni-
ten miehitettyjä täyden palvelun 
asemia, noin puolet verkostosta 
on iehitettyjä ja huoltopavleluja 
on tarjolla erittäin laajasti.

Vastuu polttoainejakelun hoitami-
sesta korostuu SEO:n toiminnassa. 
Tästä osoituksena on liikepaikko-
jen ylläpito myös alueilla, joilta 
monet ketjut ovat vetäytyneet.
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Hyviä kauppoja, hyviä etuja SEO-näyttelyssä



SEO-kauppiaspäivien tapahtumat palvelivat 
yrittäjiä monella tavalla - oli myyntinäyttely, 
ajankohtaisten asioiden info, iltajuhla, seurus-
telua kauppiasperheiden kesken, ja päätteeksi 
lauantaina osuuskuntakokous.

Vasemmalla ylhäällä Metron SEO-kauppiaidlle 
tarkoitettu oma tilauskirja. Vieressä vasem-
malla Infodata Oy, joka on toimittanut paljon 
laitteita ja maksupääteratkaisuja itsenäisille 
kauppiaille.

Yleisnäkymä messuilta oli vilkas, ja paikalla ol-
leet 30 näytteilleasettajaa olivat tyytyväisiä. 
SEO-kauppiaat päättävät itse tavara- ja laite-
hankinnoistaan, aito markkinameininki oli käsin 
kosketeltava.

Vasemmalla alhaalla infotilaisuuden osallistu-
jia. Vieressä SBL:n toimitusjohtaja Mika Hok-
kanen, joka kertoi mm. eläkekassa Viabekin 
kiistanalaisiin maksuihin liittyvästä perintäti-
lanteesta.

Alhaalla vasemmalla Transmeri Oy:n edustaja 
esittelee uudistettuja autokemikaalien pakka-
usmerkintöjä.

Oikealla ylhäällä Fonectan osasto, joka tarjosi 
kauppiaille mielenkiintoisia kohdistamispalve-
luja ja myös yritysten kotisivujen hallintaa.

Oikealla keskellä: iltajuhlan musiikista vastasi 
Christa Huikko Band. Musiikki oli monipuolista 
ja kauppiaiden makuun.

Alhaalla oikealla: uusien SEO-kauppiaiden vii-
rejä pöydän täydeltä. Kauippiaiden esittely 
ja huomioiminen jo alkutaipaleella luo hyvää 
mieltä ja nostaa yhteishenkeä.

Alinna: Keurusselän ravintolan tarjonta sai run-
saasti kiitosta.

Hyviä kauppoja, hyviä etuja SEO-näyttelyssä
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Veli-Pekka Ketola ja Matti Keinonen olivat kunniavieraina Marko Stenin SEO:n 
ja Lätkäkahvilan avajaisissa marraskuun alussa. Stenin mukaan Luvialla on 
melkein yhtä paljon Lukon kuin Ässien kannattajia. Luvian SEO ilmoittautuu 
siten molempien fanien paikaksi, johon kaikki jääkiekkoväki on tervetullutta.

Kiekkoväen parissa edelleen 
mieluisia muistoja herät-
tävät  Veli-Pekka Ketola ja 
Matti Keinonen olivat pai-
kalla, kun ammattijääkiek-
koillijana pari kymmentä 
vuotta toiminut Marko Sten 
avasi virallisesti lätkäkah-
vilan Luvian SEO-asemalla 
marraskuun alussa.

Marko Stenin mukaan Lätkäkahvila 
syntyy pikku hiljaa, kun kahvilan 
seinille saadaan kaikkien liiga-
joukkueiden julisteet nimikirjoi-
tuksilla varustettuna.

Avajaisissa viihdyttiin ja asema 
palveluineen tuli tutuksi. Lounaal-
le porukka on Stenin mukaan löy-
tänyt ja Tertun ruuat tunnetaan 
niin hyvin, että ”välillä on ollut 
ulos asti jonoa”. Kahvilan nimi 
”Keisarin parlament” saa sekin 
selityksensä:

- Historia menee niin et siel on 
aikanaan parlamentti kokoontu-
nut tässä kahvilassa. Keisari taas 
on mun lempinimeni. Ei tarvinnut 
lupia kysyä, ei varmaan ole samaa 
nimeä missään.

”Vellu” oli joukkueenjohtaja-
na Ässissä 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvun alussa, jonka jälkeen 
hän vielä valmensi joukkuetta.

Ikämiesjoukkue Nallekoplassa ny-
kyisin pelaavalla Marko Stenillä on 
38-68-vuotiaita joukkuetovereita, 
jotka harjoittelevat kolmesti vii-
kossa. Ohjelmassa on mm. Hä-
meenlinnassa helmikuun puoli-
välissä järjestettävä perinteinen 
turnaus ja ensi syksynä on aikomus 
lähteä Italiaan, jossa vanhoja pe-
likavereitakin tavataan.

Marko Sten hoitaa yrityksen mark-
kinointia ja hankintoja. Uusi polt-
toöljysäiliökin saatiin, joten työ-
koneet voivat käydä tankilla ja 
tupaöljyn ostajia palvellaan.

Luvian lätkäkahvila avattu - 
”Vellu” ja ”Mölli” vierailivat

SEO:lla on saatavana luvialaisen Tyrni-yrittäjän hilloja ja mehuja sekä Yyterin 
Sinappia, jonka resepti on jopa 100 vuoden takaa. Sinappiuutuus on herätetty 
henkiin viitisen vuotta sitten ja sitä levitettiin avajaismakkaroille. Ohjelmaa 
oli myös lapsiperheille, menossa mukana oli minihevosia ja poniajelua.



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

SEO-kauppias Hannu Tuovila 
vietti kesällä Kuusamossa kuusi-
kymppisiään. Elämänura ja työ 
ovat kuusamossa, välissä olivat 
vain opiskelureissut Raahessa ja 
Helsingissä.

Polttoainekauppaan hän ryh-
tyi kunnalliselta puolelta, kun 
isä ja suku on ollut yrittäjänä. 
Kiinteistöala on edelleen muka-
na isän jäljiltä. Hannun vaimo 
puolestaan oli ravitsemisalalla ja 
siirtyi perheyritykseen hoitamaan 
baaria ja grilliä. Matkailukohde 
Loma-Lopotti on Tuoviloiden 
yritys ja se tarjoaa lomamökkejä 
ja erämaaravintolan (Huilinki) 
palveluja. Hannu Tuovila toimii 
lisäksi mm. kaupunginvaltuutet-
tuna ja teknisen lautakunnan 
jäsenenä.

Vuonna 1999 aloitettiin polttoai-
nejakelu 5-tien varressa. Bensii-
nin ja dieselin lisäksi automaatis-
sa lienee seudun ainoa mittari, 
jossa saa suoraan polttoöljyä.

Suomen suurimman yhteismetsän (90.000 
ha maata, 140.000 m3 hakataan 2014) 
edustajat onnittelemassa varapuheenjoh-
tajaansa. varapuheenjohtajana hoitokun-
nassa. Vasemmalla kukkia ohjentamassa 
puheenjohtaja Heikki Kallunki ja Kuusamon 
yhteismetsän hoitokunnan toiminnanjohtaja 
Jarmo Korhonen.

Hannu Tuovila Kuusamossa 60 v

Vihreä pyörä oli 
toivelahja, jonka 
omat jälkeläiset 
toteuttivat. Pyö-
rän piti olla ilman 
tankoa, niin että 
lapsenlapset 
voivat käyttää 
sitä mummolassa 
ollessaan.

SEO:n onnittelut juh-
laan toivat Jan Väli-
heikki ja Reijo Mäki.
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Kärcher - välineet kaikkeen puhdistukseen

SEO-kauppiaspäivillä esiteltiin 
huoltoasemien myymälä- ja ra-
vintolatilojen puhdistukseen so-
pivia kompakteja laitteita. Esit-
telemässä Juha Paasilahti.

Näin Raision Tikanmaalla

Raison SEO-huoltoasemalla Ti-
kanmaalla asiakkailla on  ollut 
vuoden 2013 elokuusta alkaen 
käytössään Kärcherin toimit-
tamat itsepalvelupesulaitteet.

Asemalla ovat palvelut muu-
tenkin asiakkaiden mieleen, 
sillä tarjolla on polttoaine-
myynnin lisäksi kahvilapalve-
lut, pikahuolto, harjapesuko-
ne sekä uutuutena itsepalve-
lupesula.

Kauppias Raiko Kapanen on 
Kärcherin asiakkaana ollut 
tyytyväinen. Poleteilla ja ko-
likoilla toimivat laitteet ovat 
käytettävissä vaikka vuoro-
kauden ympäri. Pesupaikalle 
on kysyntää aamuvarhaisesta 
iltamyöhään.

Itsepesupaikka sopii hyvin 
myös moottoripyöräilijöille, 
veneilijöille ja karavaanareil-
le.

Sopiva ratkaisu IP-pesulle

Rakennuksen hallitiloja käyte-
tään edelleen autonhuoltoon 
ja autonpesukone tekee työtä 
toisessa hallissa. Itsepesupaik-
kaa varten rakennettiin oma 
katos.

Talven pakkaskuukaudet 
IP-pesu on poissa käytöstä, 
toisaalta investointi on edulli-
nen näin toteutettuna, raken-
nusvaihe on sujuva ja sesonki-
aikana pesupaikka on käytössä 
vuorokauden ympäri.

Kärcheriä Raiko Kapanen 
kehuu laitteiden hyvästä ja 
varmasta toiminnasta ja koh-
tuullisesta hankintahinnasta. 
Asiakkaat ovat pitäneet tästä, 
ja kauppiaalle IP-pesu on toi-
miva ja tuottoisa ratkaisu.


