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SEO-Kauppiaspäivät 9.-11.11.2017
Jyväskylän Laajavuoressa

MERKITSE KALENTERIIN!
SEO-kauppiaiden vuosittainen 
suurtapahtuma SEO-kauppias-
päivien ajankohta on 9.-11.11.2017 ja tapahtumapaik-
kana Cumulus Resort Laajavuori Jyväskylässä.
Kauppiaspäivien yhteydessä järjestetään MYYNTI-
NÄYTTELY perjantaina 10.11.2017. 
Kutsut, myyntinäyttelyn ilmoittautumisohjeet ja 
ohjelma lähetetään SEO-kauppiaille ja yhteistyökump-
paneille elo-syyskuun vaihteessa.

ILMOITUKSET SEO-LEHTEEN

Otamme vastaan SEO Energiaa -lehteen ilmoituksia 
huoltoasemien tavarantoimittajilta ja yhteistyö-
kumppaneilta. Ilmoitushinnasto, yhteystiedot ja 
aikataulut alla. Tekniset ohjeet SEO MEDIAKORTISSA.
SEO-kauppiaat voivat ilmoittaa sopimalla asiasta 
ilmoitusmyyjän tai SEO:n henkilökunnan kanssa.
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Tervehdys arvoisa Yrittäjä!
 
Mietin hetken mikä olisi aihe josta kirjoittaa ”paraatipaikalle”. Jotain 
juhlallista lähestyvien merkkipäivien kunniaksi?
No, ehkä kumminkin tartutaan ”härkää sarvista” ja keskustellaan jälleen 
kestosuosikista eli hinnoittelusta. Kentällä liikkuessa aihe on ylivoimainen 
suosikki, olipa keskustelussa oma väki tai naapuriketjun edustaja.
Alkuvuoden hinnoittelun todistaessa täydellistä hinnoittelumarginaalien 
tuhoamista yksityiset kauppiaat ovat joutuneet ottamaan vastaan hin-
noittelupaineen. Asiakkaat ihmettelevät - ja miehitettyä asemaa pitävä 
ja asiakkaita palveleva kauppias koettaa selvittää ja selviytyä. 
Alkuperäistä syytä koettuun ja edelleen paikoin jatkuvaan järjettömyy-
teen on kenenkään vaikea mennä sanomaan varmaksi. Varmaa on kuiten-
kin se, että kauppiaan hankintahinnat alittavaan ”limbohinnoitteluun” 
kukaan yksityinen kauppias ei pysty vastaamaan järkevällä bisneslogii-
kalla.
Onko ajatuksena että yksityiset kauppiaat pyritään kyykyttämään heti 
alkuvuodesta näiden myyntimäärien pienentämiseksi ja litrojen siirtä-
miseksi öljy-yhtiöiden puolelle?
Noh, syitä on ehkä turha pohtia, moinen logiikka ei avaudu normaaliin 
läpinäkyvään yrittämiseen pakotetulle ja tottuneelle yrittäjälle.
Positiivisesti ajatellen, hinnoittelu on korjaantunut aina vuoden mittaan 
ja paras myyntikausi edessä!

Hyvää ja kaupallista sesonkia toivottaen

Tero Riuttamäki

Kenttäpäällikön 
pääkirjoitus

SEO:n kenttäpäällikkö Tero Riuttamäki 
osallistui Jyväskylässä Öljy- ja Biopoltto-
ainealan polttoainekukljetusten turvalli-
suutta koskeneeseen seminaariin huhtikuun 
lopulla. Raskaan kaluston liikenneolot, tur-
vallisuus ja palvelut pohdituttavat myös 
SEO-väkeä.
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SEO-kaulppias Harri Saario Kaavin Luikon-
lahdelta suivaantui kilpailijan hinnoitte-
luun ja pääsi sanomaan sanottavansa Itä-
Suomen Ylen alueuutisiin huhtikuussa 2017.
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SEO-Hartola: Lisää palveluja 4-tien asiakkaille

Pohjolan Raitille sinivalkoiset värit

Pohjolan Raitti on tunnettu tau-
kopaikka 4-tien (E75) matkaajille. 
Yrittäjä Tarja Elfvengren kertoo, 
että 1993 elokuussa avattu ja 23 
vuoden ajan toiminut yritys pitää 
matkalaisten palvelut ja omalei-
maisuuden edelleen etusijalla.
Hartola on vuodesta 1987 markkinoinut 
itseään Hartolan Kuningaskuntana, sillä 
Hartola sai itsenäisen kirkkoherrakun-
nan statuksensa Kustaa III:lta ja oli 
alkujaan kruunuprinssin mukaan ”Kus-
taa Adolfin pitäjä”. Asukkaita on lähes 
3.000, mikä moninkertaistuu kesäasuk-
kaiden käyttäessä noin 2.400 vapaa-
ajan asuntoaan ja kunnan palveluita.
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- Autossa saa yöpyä huoltoaseman 
alueella. Toinen tien vieressä oleva 
levähdysalue on tiehallinnon hoidos-
sa.

SEO lähestyi oikeaan aikaan

Polttoainekaupan kumppanin vaihtu-
essa SEO tuli mukaan sopivassa tilan-
teessa Tarja Elfvengrenin mukaan:
- Onhan tämä kuin lottovoitto meil-
le, kun saatiin polttoainejakelu säily-
mään, hän kiittelee.
- Elokuussa saimme tiedon, että 
edellinen polttoainetoimittaja lo-
pettaa. Silloin ei heti haettu uutta 
toimittajaa, mutta asiaan saatiin 
vauhtia, kun SEO:n aluepäällikkö 
Juha Tikka tuli keskustelemaan polt-
toainekaupan tilanteesta.
Tarja Elfvengren kiittelee SEO:n toi-
mihenkilöiden osaamista ja opastus-
ta polttoainejakelun jatkamisessa.
- Oma osaaminen ei nykyisiin vaati-
muksiin täysin riitä, kun vielä koko 
toiminta kyseenalaistettiin.
- Lomautuksia ei onneksi tarvinnut 
tehdä, vain sydäntalven aukiolotun-
teja hieman säädettiin. Asiakkaat 
kuitenkin vähenivät, kun tankkaus-
mahdollisuus poistui 5 kk ajaksi.

Omaleimaiset palvelut

Myymälän ja kahvilan nimien ja ket-
jubrändien käyttämisessä on oltava 
Elfvengrenin mukaan myös huolelli-
nen, sillä paikalliset asiakkaat eivät 
tunnista kaikkia myymäläbrändejä ja 
voivat luulla, että omistaja vaihtui 
uusien kylttien kanssa.

Pentti Elfvengren, Tarjan isä perusti 
aseman toimittuaan ammattiau-
toilijana. Hän oli asemanhoitajana 
ja yrittäjänä kehittäen ja tarjoten 
palveluja etenkin rahtareille ja rek-
kamiehille.
- Taukotupa oli avoinna 24 h suurim-
man osan aikaa asiakkaiden toivo-
muksesta. Nyt oli viides talvi, että 
pidämme kolme tuntia yöllä suljet-
tuna (02-05), ja silloinkin on siivous-
palvelu paikalla, Tarja Elfvengren 
kertoo palvelutasosta.
- Talvikaudella olemme auki 05-24 ja 
nyt alkaneella kesäkaudella palve-
lemme elokuun loppuun klo 05-02. 
Emme halua miniaukioloaikoja, vaan 
palvelemme rahtareita, jotka liikku-
vat yötä myöten.
Rahtarikortilla saatavat palvelut ovat 
tuotealennukset sekä oma lukollinen 
suihkutila, jossa on oma WC.



Taukotupa eli Raitin Kahvila Oy 
tarjoaa asiakkailleen näköalapaikan 
kahvilan toisessa kerroksessa.
Tarjolla on laadukasta  kotimaista 
käsityötä. Patakintaiden tekijä on 
asunut Hartolassa.
Maittava lounaslinja ruokkii suuren-
kin peliporukan tai bussiryhmän.
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Työntekijät ovat viihtyneet Taukotu-
vassa, sillä 23 vuoden kuluessa keski-
määräinen työssäoloaika on 9 vuotta.
- Kaikki ovat paikkakuntalaisia, si-
toutuneita ja moniosaajia, tehtävät 
ovat kassatyöstä leipurin ja kokin 
vuoroihin.
- Jos kerran on taukopaikka ja tien-
varsikahvila, pitää olla omaleimainen 
- meillä leipuri tulee aikaisin aamulla 
leipomaan pullia ja munkkeja. 
- Tuotteista on saatu hyvää palautet-
ta suoraan asiakkailta, henkilökunta 
palvelee asiakkaita hyvin ja jokainen 
saa yksilöllistä palvelua.
- Tämä on kasvollista toimintaa, ei 
liukuhihnatyötä. Palvelulla kilpai-
laan, ja asiakkaalle jää mielikuva, 
että täällä on kiva myyjä.

Kevät alkoi terassilla tänä vuonna 
kylmien säiden vuoksi vapun sijaan 
äitienpäivästä.
- Terassin ovesta tulee kesäksi myös 
pääovi, jonka asiakas mieltää, koska 
se tulee suoraan parkkipaikalta.
Lounastarjonta alkaa klo 10.30 ja 
kysynnän perusteella voi jatkua il-
lansuuhun saakka. A la carte -listalla 
on aina lihapullia, ja rahtarin pannu, 
lehtipihivi ja porsaanleike ovat suo-
situimmat pihvit. Kasvisruokakin on 
huomioitu.
- Meillä on myös itse valmistettuja 
kasvispihvejä, lohikeitto ja pariloitua 
lohta. Omat hampurilaisateriat olivat 
tosi suosittuja, aina pitää kehittää 
uutta, myös sesonkituotteita. Vaikka 
niitä saa muualtakin, tämä on omaa 
tuotantoa, ja niistä tuli tosi suosittu-
ja, yrittäjä kertoo iloisena.
- Lihatukin käyttö kuuluu keittiöstä, 
täällä nuijitaan itse pihvitkin ja mak-
setaan palkkaa taikinan tekemisestä, 
ei raakapakasteista.
- Asiakapalautteena kuullaan, että 
on kiva kun on omaleimaisia paikkoja 
eikä samat tuotteet hyllyssä kuin 
muuallakin.
- Meiltä saa makkaraperunoitakin, 
vaikka Itä-Hame kirjoitti, ettei niitä 
mistään enää saa.

Visapuiset käsityöt valmistaa har-
tolalainen hienopuuseppä Kimmo 
Hynninen, Puutyöpalvelu KH.
Kesäntulo viivästytti terassin käyt-
töönottoa, kuvanottohetkellä huhti-
kuussa odoteltiin vielä lämpöisiä.
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Suomalaiset ovat lähes yksimie-
lisiä: autojen polttoaineissa pi-
täisi käyttää nykyistä enemmän 
uusiutuvia energianlähteitä.

Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) 
teettämästä tutkimuksesta selviää, 
että 93 prosenttia suomalaisista on 
sitä mieltä, että autojen polttoaineis-
sa pitäisi käyttää nykyistä enemmän 
uusiutuvia energianlähteitä.

Etenkin nuoret ja naiset ovat vahvasti 
uusiutuvien energiamuotojen kannat-
tajia. Tutkimuksen mukaan peräti 97 
prosenttia naisista haluaa lisää uusiu-
tuvia energianlähteitä autojen poltto-
aineiksi. Miehillä vastaava luku oli 90 
prosenttia.

– Tutkimus osoittaa, että suomalaiset 
ovat selvästi omaksuneet ympäristöys-
tävällisyyden merkityksen myös autoi-
lussa. Huoltoasemaliiketoiminnan on 
seurattava aikaansa ja kannettava vas-
tuunsa. Ympäristöystävällisyys onkin 
yksi keskeinen asia strategiatyössäm-
me, jota teemme parhaillaan, SEO:n 
toimitusjohtaja Arto Viljanen kertoo.

Suomalaiset haluavat enem-
män uusiutuvia polttoaineita

Biovelvoite lisää uusiutuvien määrää

Saman tutkimuksen mukaan yli puolet 
suomalaisista olisi valmiita maksamaan 
hieman enemmän tällaisesta polttoai-
neesta, naisista jopa 66 prosenttia. 
Erityisesti dieselin osuuden taas usko-
taan vähenevän tulevaisuudessa.

– Vaikka hinta on varmasti se tärkein 
yksittäinen tekijä polttoaineen myyn-
nissä, uusiutuvat energiamuodot ovat 
tulleet yhä keskeisemmäksi osaksi yk-
sityisautoilua. Tulevaisuudessa trendi 

vain kasvaa, mihin vaikuttavat myös 
biovelvoitteen täyttöä koskevat mää-
räykset, Viljanen sanoo.

Taloustutkimuksella maaliskuussa 2017 
teetetyn tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää suomalaisten käsityksiä 
autoilusta ja mielikuvia huoltamoista. 
Tutkimuksen kohderyhmän muodosta-
vat suomalaiset kuluttajat. Internet-
paneelilla toteutettuun tutkimukseen 
vastasi yhteensä 1029 suomalaista 
maaliskuun 2017 aikana.

Lisätiedot:
Arto Viljanen, toimitusjohtaja, SEO
p. 040 775 4744 / arto.viljanen@seo.fi

Kolme neljästä suomalaisesta 
uskoo ajavansa omistus- tai 
työsuhdeautolla vuonna 2022. 
Julkiseen liikenteeseen ykkös-
vaihtoehtona uskoo vain harva. 
Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) 
teettämästä tutkimuksesta selviää, 
että 76 prosenttia suomalaisista haluaa 
viiden vuoden päästäkin ensisijaisesti 
ajaa omalla tai työsuhdeautolla. Mies-
ten keskuudessa oma auto on naisia 
suositumpaa: miehistä 83 prosenttia 
uskoo, että ajaa omistus- tai työsuh-
deautolla vuonna 2022. Naisvastaajilla 
lukema on 69 prosenttia.

Vastaajista 7 prosenttia uskoi viiden 
vuoden kuluttua vuokraavansa auton 
sitä tarvitessaan. Kimppakyydit oli 
mieluisin vaihtoehto 6 prosentille, au-
topoolin jäsenyys 5 prosentille. Näissä 
kaikissa ryhmissä korostuvat pääkau-

punkiseutu ja nuoret naiset. Myös tu-
lot vaikuttavat tutkimuksen mukaan 
vuokra-auto- ja kimppakyytikiinnos-
tukseen: mitä pienemmät vuositulot, 
sitä suurempi kiinnostus.

Vain 2 prosenttia vastaajista käyttäisi 
mieluisimpana vaihtoehtona julkista 
liikennettä vuonna 2022. Keskimää-
räistä suurempaa kiinnostus oli eläke-
läisten keskuudessa.

– Tulokset kertovat, että pitkien väli-
matkojen Suomessa oma auto koetaan 
tärkeimmäksi liikkumismuodoksi tu-
levaisuudessakin. Millaisilla energia-
muodoilla autot jatkossa liikkuvat, on 
sitten asia erikseen, SEO:n toimitus-
johtaja Arto Viljanen sanoo.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus SEO:n 
toimeksiannosta maaliskuussa 2017.

Suomalaiset uskovat yksityis-
autoilun tulevaisuuteen



Nouda valmis  
suositusvalikoimaamme  

perustuva materiaali  
tukusta tai suunnittele  
itse oma materiaalisi.  

Lisätietoja:  
www.pingviini.fi/ammattilaiset 

tai Froneri HoReCa edustajat  
alueellisesti.

Lisää myyntiä
    oikealla valikoimalla.

6-korinen  
kerta-annosallas

= 12-korinen  
kerta-annosallas

= 15-korinen  
kerta-annosallas

+ +

PINGVIINI Suklaa
PINGVIINI Appelsiinisydän (L)
PINGVIINI Kuningatar
CLASSIC Kermatoffee
PUFFET Minttu
ESKIMOVanilja (L)

CLASSIC Suolainen kinuski (L) 
PINGVIINI Juhlatuutti
FAZER Ässä Mix
SUPERPUIKKO Suklaa
HURMAAVA Kinuski (L)
FAZER Pätkis puikko

CLASSIC Valkosuklaa-Salmiakki
FAZER Geisha
PUFFET Vanilja
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Ota yhteyttä:
Harri Gröhn +358 400 624 971 harri.grohn@munkkimiehet.fi
Kirsi Öman +358 40 530 8158 kirsi.oman@munkkimiehet.fi
Satu Lietsamo +358 400 848 366 satu.lietsamo@munkkimiehet.fi

www.munkkimiehet.fi

VOISILMÄPULLA 
60x60g

Kypsä pakaste, L

Ean 6416553004602
T-koodi 259655

SITRUUNAPULLA 
72x75g

Kypsä pakaste, L

Ean 6416553003179
T-koodi 898478

LIHAPIIRAKKA 
30x200g

Kypsä pakaste, L

Ean 6416553001663
T-koodi 99820

JUUSTOSÄMPYLÄ 
48x80g

Kypsä pakaste, L

Ean 6416553002066
T-koodi 644625
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Suomalainen Energiaosuuskunta SEO 
kokoontuu sääntömääräisiin kokouk-
siin keväällä (vuosikokous) ja syksyllä 
(syyskokous). Vuosikokouksessa kä-
sitellään tilinpäätösasiat ja valitaan 
hallituksen jäsenet, syyskokouksessa 
linjataan toimintaa ja taloutta seu-
raavalle vuodelle.
Vuosikokous pidettiin nyt Lahdessa, ja 
vuoden 2016 tilinpäätös vahvistettiin. 
Toiminnan tulos oli osuuskunnan ta-
voitteen mukainen, eli vuosihyvitysten 
lisäksi kauppiaille on kyetty jakamaan 
normaalit vuosihyvitykset ja jäsenille 
myös korkoa osuuspääomalle.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat 
Eila Tirilä (Pyhäjoki) ja Maija Kouvo 
(Lemi), joiden tilalle valittiin Mika 
Mäki Pellosta ja Matthias Fried Säy-
nätsalosta (Jyväskylä). Molemmilla on 
nyt edessään kolmen vuoden toimikau-
si SEO:n päättäjänä ja kehittäjänä. 
Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja 
Jan Väliheikin (Tyrnävä/Ala-Temmes)
lisäksi Pekka Kanasuo (Koski TL), Mik-
ko Marttila (Jyväskylä), Päivi Talvitie 
(Turku) ja Jukka Viitanen (Keminmaa). 

pijärvi. Mika Mäki luottaa perinteisen 
huoltoaseman palveluihin:
- Kilpailutilanne hinnassa on aika ra-
jua, vaatii paljon muutakin kuin polt-
toaineen myyntiä. Itse olemme panos-
taneet paljon perinteiseen huoltoase-
maan, ja jos haluaa ihmisiä työllistää 
ja palvella.
- Olemme havainneet myös, että läm-
mitysöljyn toimitusmyynti on osoittau-
tunut hyväksi oheistuotteeksi muiden 
joukossa.
- Kun huoltamoyrittäjiä vielä on, ne 
mitä jäljelle jääpi, SEO on heille paras 
valinta joustavuuden ja ketteryyden 
takia. Byrokratiaa ja kankeutta meil-
tä ei löydy, ja yrittäjää kuunnellaan 
herkällä korvalla. Tämä koskee myös 
hallituksessa työskentelyä.
- Kehitysjuttuja tulevaisuuteen on 
pidettävä aktiivisesti esillä. Yrittäjät 
tarvitsevat lisämyyntiä. SEO-ketjuna 
mietimme, miten saamme olemas-
sa oleville asemille lisälitroja. Silloin 
saamme hyödyssä hankintahinnoissa, 
rahdeissa ja kustannuspuolella tehok-
kuutta.
LP Autohuolto Oy työllistää lähes 30 
henkeä kausiapulaisineen.

Matthias Fried on energia-alan am-
mattilainen, jolla on kokemusta myös 
uusiutuvasta energiasta. Matthias Frie-
deillä on kaksi asemaa, Säynätsalo ja 
Hankasalmi. Säynätsalo on ”dual” eli 
autojen lisäksi veneillä on oma tank-
kauslaituri. Polttoainekaupan yritys on 
Säynätsalon Energia Oy.
Myös Matthias Fried pitää alkuvuoden 
hintakilpailua ”yllättävän kovana” ja 
kertoo olevan vaikeaa saada autoja 
edes hidastamaan 9-tien varressa ole-
van Hankasalmen aseman kohdalla.
- Sen sijaan Säynätsalon asema ainoa-
na paikallisena on kyennyt jopa nosta-
maan myyntiä

SEO:n vuosikokous
Jan Väliheikki 
jatkaa puheenjoh-
tajana, Mika Mäki 
ja Matthias Fried 
uusina hallitukseen

- Lämmitysöljyasiakkaat ovat todella 
tärkeä lisä kokonaismyyntiin. Net-
tinäkyvyys oikeilla hakusanoilla tuo 
lisää uusia asiakkaita, jotka meillä on 
tavoitteena pitää ”kanta-asiakkaina” 
pitkään.
- Pohjois-Päijänteellä on veneille tank-
kauspisteet Jyväskylässä, Säynätsalos-
sa ja Korpilahdella. Polttoaineiden hin-
nat veneasemilla ovat yleisesti hieman 
autoasemia korkeammat. Toisaalta 
veneilijöille tankkauksen yhteydessä 
oltava myös muita palveluita. 
- Säynätsalossa järjestetään esimerkik-
si 9.-10.06 LuotsiFest, kaksipäiväinen 
festari aseman maisemissa!

SEO:n jäseniä vuosikokouksessa 21.4.2017 
- edessä hallituksen puheenjohtajana jat-
kava Jan Väliheikki (Tyrnävä/Ala-Temmes). 

Mika Mäki aloitti perheyrityksessä So-
dankylän Essolla syyskuussa 1992, jol-
loin yrityksen nimi oli Huoltoasema R 
& M Mäki Ay. Nykyisin LP Autohuolto 
Oy tarjoaa miehitetyt palvelut Pello, 
Sodankylä, Ylitornio ja Muonio sekä 
automaattiasemat Ylläsjärvi ja Siep-

Sodankylä, LP Autohuolto Oy

Matthias Fried uskoo, että varsinkin 
kauppiaille ”edullisen markkinoinnin” 
ja näkyvyyden saamisen osalta hänellä 
on annettavaa ja osaamista.
- Kauppiasvetoisuus ja - omistajuus 
SEO asemilla ovat erittäin tärkeä seik-
ka, jonka takia itsekin valitsin SEOn 
värit. Mielummin kauppias kuin renki!
Asioihin ja päätöksiin pääsee oikeasti 
vaikuttamaan, loppu on meistä itses-
tämme kiinni.
Matthias Fried toimii toisen yrityksen-
sä, Matthias Fried Oy:n kautta jääh-
dytys- ja lämpöpumppujen parissa. 
- Annan mielelläni SEO-verkostolle ja 
kauppiaille asiantuntemukseni käyt-
töön.

Jyväskylä/Säynätsalo, 
Säynätsalon Energia Oy
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Olvin asiakaspalvelu palvelee sinua arkisin klo 8.00–16.00 numerossa (017) 838 5540.

NAUTI RAIKASTA 
KESÄJUOMAA!

 Nyt uudet tyylikkäät 
0,5 L -pakkaukset!

SEO-lehti_185x65.indd   1 10/05/17   10:56

Kamera kiertää

SEO näkyvyyttä pelikentillä ja autourheilussa 2017

Ylikiimingin Huolto Oy rakennutti uuden huoltoaseman 2015 lopussa 
tuhoutuneen tilalle. Polttonestemyynti on ollut käynnissä, nyt muut 
palvelut tulevat kesäkuussa. 

Joutsenon Asemansuoran polttonestemyynti tapahtuu jälleen 
SEO:n väreissä. Asemalla on erillinen raskaan kaluston tankka-
uspiste.

SEO:n mainos FC Lahden kotikentällä. Jalkapallon ystävät pääsevät 
nauttimaan suosikkiensa otteluista ISTV:n kautta, jossa kaikki liigan 
ottelut esitetään.

Mäkelä Racing Team on mukana jälleen Formula Ford -sarjassa, 
joka kaudella 2017 ajetaan kahden viikonlopun aikana, 15.-16.7. 
Kemorassa ja 23.-24.9. Alastarossa. Näyttävyyttä tuovat lisäsiivet. 
Kuvassa Milla Mäkelä esittelemässä autoa FinnMETKOssa 2016.

Vuoden 2016 Suomen mestarin Vimpelin Vedon hyvä vire on jatkunut 
myös 2017 ja kovimmat kilpakumppanit alkukauden perusteella ovat 
jälleen Kouvola ja Sotkamo. 

BMW:n vakioitua Extreme-sarjaa ajetaan 2.-3.6. Ahvenistolla, 
30.6.-2.7. Pärnussa, 25.-26.8. ja 22.-24.9. Alastarossa. Kauden 
avaukset huhti-toukokuussa olivat Riikassa (kuva) ja Pärnussa.
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Parhaat ja luotettavimmat

Lue lisää kotisivuiltamme www.wavin-labko.fi

Öljyn- ja hiekanerottimet pesupaikalle ja mittarikentälle

Kaksoisvaippaerottimet ja -kaivot

Rasvanerottimet ravintolan jätevesille

Sadevesikaivot ja -putket öljynkestävin tiivistein

Kanaalit pesupaikalle

Polttonesteen täyttökaivot

Varusteet – Jäätymisen esto – Hälyttimet

vedenkäsittelyn  
ratkaisut
huoltoasemalle

FINNPOS PESUMYYNTI JÄRJESTELMÄ

Tar joushinta voimassa 30.6.2017 ast i .

010 56 777 00 | helpdesk@finnpos.fi

L ISÄT IETOJA JA  T I LAUKSET:

www.finnpos.f i

NOPEA JA HELPPO 
KÄYTTÄÄ NIIN 

ASIAKKAAN 
KUIN MYYJÄN!

KEVÄÄN TARJOUSHINTA!
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Satavuotiaan Suomen kansallisruoaksi on valittu ruisleipä. 
Syksyllä 2016 kansallisruoasta järjestettyyn kansanäänestyk-
seen osallistui lähes 50 000 suomalaista. Kärkijoukossa olivat 
myös karjalanpaisti, karjalanpiirakka sekä paistetut kalat 
perunamuusin kanssa.

Suomi 100 –juhlavuosi on ruisleivän vuosi
Kansallisruoka valittiin kansanäänestyksellä, johon saatiin 

kaiken kaikkiaan noin 50 000 ääntä. Ruisleipä oli selvä voittaja 
keräten melkein 10 000 ääntä. Se oli myös alle 30-vuotiaiden 
äänestäjien ylivoimainen suosikki. Nuorten suosikki oli myös 
muun muassa karjalanpiirakka, kun taas yli 60-vuotiaiden 
joukossa äänestettiin eniten karjalanpaistia ja paistettuja 
muikkuja tai silakoita muusilla. Mustikkapiirakka oli suosituin 
jälkiruoka kaikenikäisten keskuudessa.

Äänestys todisti ruisleivän ikonisen aseman suomalaisten 
sydämissä. Rukiin ympärillä tehtävä työ raaka-aineen koti-
maisuuden varmistamiseksi sekä Suomen vahva osaaminen 

terveysvaikutuksista yhdessä uuden-
tyyppisten napostelutuotteiden ke-
hittämisen kanssa ennustavat rukiille 
hyvää tulevaisuutta. Ruisleivän lisäk-
si ruis näkyy monissa suomalaisissa 
erikoisuuksissa: mämmissä, kalaku-
kossa, järvikalojen paneerauksessa 
ja vaikkapa ruisviskissä.

Ruisleipä
on Suomen
kansallisruoka

Kuva: ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö
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SBL: Bensiinikauppiaat 
vaativat syrjivän hinnoit-
telun lopettamista

Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto 
SBL ry kokoontui Oulussa 19.5.2017 vuosittaiseen liittokokouk-
seensa. Liitto edustaa yksityisiä yrittäjiä tarjoen edunvalvon-
tapalveluja ja neuvontaa bensiinikaupan toimialaan liittyvissä 
kysymyksissä.
Liiton puheenjohtajana jatkaa omaa Neste-asemaa Lehtimäel-
lä pitävä Juha Yli-Kesäniemi. SEO:n edustajana SBL:n hallituk-
sessa on ollut Jan Väliheikki Ala-Temmeksestä. Hallitukseen 
kuuluu puheenjohtajan lisäksi edustajia kaikista kauppiasryh-
mistä.
Alkuvuodesta 2017 käynnistyneen tavanomaisesta poikkeavan 
hintakilpailun vuoksi SBL esitti kilpailuviranomaisille puuttu-
mista öljy-yhtiöiden harjoittamaan hinnoitteluun. Öljy-yhtiöt 
pitävät omaa polttoainetta myyviä yksityisiä bensiinikauppiai-
ta panttivankeinaan, kun yhtiöiden jakelupisteilla on laajasti 
myyty polttonesteitä halvemmalla kuluttajille kuin millä ben-
siinikauppiaat saavat ostaa tuotteita tukusta.
Vaikka tilanteen taustalla on ilmeisesti osuuskauppojen kanta-
asiakasjärjestelmän uudistus ja heidän samanaikaisesti käyn-
nistämänsä hinnanalennus, muutkin yhtiöt lähtivät hanakas-
ti mukaan alittaen roimasti kauppiaiden omakustannustason. 
Vaikka kyseessä on 2000-luvulla vakavin hintasyrjintätapaus, 
kilpailuviranomaiset eivät ryhtyneet itse tutkimaan hinnoitte-
lua eivätkä ole suoraan ottaneet kantaa epäterveen hinnoit-
telutilanteen korjaamiseen.

Öljy-yhtiöt kuristavat automaateilla
Isoilla öljy-yhtiöillä on ylivoimaiset resurssit yksityiseen ben-
siinikauppiaaseen verrattuna. Yhdellä paikkakunnalla on en-
nenkin vedetty matto alta alihinnoittelemalla tuotteita. Kun 
vielä verkostot ovat jakautuneet siten, että kunnat ja kau-
pungit ovat luovuttaneet parhaat polttonesteiden myyntipai-
kat ketjuille, tilanteen korjaaminen markkinaehtoisesti on 
mahdotonta.
Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 1,857 jakelupistettä, joista 
792 oli miehitettyjä asemia. Näistä perinteisistä huolto- ja 
jakeluasemista 379 oli omistajakauppiaiden asemia ja 413 
öljy-yhtiöiden hallinnassa. Automaateista leijonanosa, peräti 
979 eli 92 % oli öljy-yhtiöiden peukalon alla.

Väliheikki: kaupan aukiololaki oli paha virhe
SBL:n hallitukseen uudelleen valittu Jan Väliheikki pitää kau-
pan aikiololain tuomia muutoksia pahana virheenä pienyrittä-
jien kannalta.
- SIsämyynti ei riitä yksistään yrityksien kannattavaan toimin-
taan sen jälkeen, kun kaupan aukioloajat muuttuivat. Pienet 
kauppiaat ja kioskit ovat menettäneen tämän vuoksi jopa puo-
let elintarvikkeiden, oluiden virvoitusjuomamyynnistä vuoden 
2016 aikana. Aukioloaikoja on pitänyt supistaa ja työvoimaa 
vähentää.
- Sisäkauppaa vähentää myös kauppiaiden omien mittarikentti-
en automatisointi, joka on ollut välttämätöntä bensavarkauksi-
an takia.  Lainsäätäjä ja viranomaiset eivät ole kyenneet sää-
döksillä ja olemattomilla rangaistusseuraamuksilla pitämään 
kurissa polttoainevarkauksia.
- Sakkojen muuntorangaistus olisi palautettava, jotta tilanne 
rauhoittuisi ja polttoaineita voitaisiin jatkossakin maksaa sisäl-
le ja näin lisätä muiden tuotteiden myyntiä.

Miehitetyistä asemista itsenäisiä yrittäjiä (omistajakauppiaita) 
on eniten Neste-verkostossa. SEO-ketju on noussut yrittäjien 
lukumäärällä mitattuna selväksi kakkoseksi (kuva alla).

Suomen öljymarkkinoille tuodaan ulkomailta suuri määrä val-
miita tuotteita.

- Öljy-yhtiöt ovat siirtäneet yhä suuremman osan vähit-
täishinnoittelusta itselleen juuri kylmien asemien kautta 
ja ottamalla hallintaansa yksityisten kauppiaiden mittari-
kenttiä. Yhtiöt ovat luopuneet huonosti kannattavasta si-
säkaupasta.
SEO:n hallituksen puheenjohtajana toimiva Jan Väliheikki 
muistuttaa, että yksityiset bensiinikauppiaat ovat yhä suu-
remmassa määrin kiinnostuneet yhteistyöstä SEO-verkoston 
kanssa.
- Tulevaisuudessa tarvitaan sekä toimintavapautta että kil-
pailukykyistä polttoaineiden hankintahintaa. Näissä molem-
missa SEO on paras yhteistyökumppani.
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VERRATON
-erotinhuoltopalvelut

Verraton huoltopalvelumme huolehtii puolestasi, 
että erotinjärjestelmäsi toimii aina luotettavasti ja 

taloudellisesti. Se myös ylläpitää ajantasaisesti 
järjestelmäsi tiedot.

Palvelumme kattavat myös kaikki viemäri- ja 
puhdasvesihuollot ja kuljetukset.

Putkistokuvaukset, suurtehoimuroinnit ja 
Norsu-WC tilapäiskäymälät.

Meiltä valtakunnallisesti

09-855 30 495 
www.eerolayhtiot.fi

TM

www.taffel.fi

SEO-väkeä Oulussa SBL:n myyntinäyttelyssä Impuls-Tukun osaston 
vieressä: Kari Marjakangas (Alavieska), Jan Väliheikki (Ala-Temmes), 
Raimo Lehtosaari (emeritus aluepäällikkö) ja Reijo Mäki (Pello).

Bensiinikauppiaitten myyntinäyttelytapahtumassa oli paljon SEO-
väenin tuttuja, kukten Munkkimiehet, joiden valikoimassa ja mark-
kinoinnissa leijonavaakuna oli näkyvästi esillä.

SBL:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Pentti 
Saukko esitteli Oulun kaupunkia, ja sen jälkeen nähtiin keppi-
jumppaa ja muuta liikuntaa bensiinikauppiaitten virkistymisehdo-
tuksina.

Oulun kokoustapahtumaa kuvasi SEO:n aluepäällikkö Juha Tikka.
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Avoimet Kylät -päivänä yli 
700 kylää ympäri Suomen 
toivottaa kaikki tervetulleik-
si tutustumaan toimintaansa, 
asukkaisiinsa ja palveluihinsa. 
Teemapäivänä on kiva poike-
ta lähikylillä, tutustua itselle 
uusiin kyliin tai tehdä koko 
päivän kesäinen kiertoajelu 
maaseudun maisemissa.

Pop up -tyyliin toteutettu Avoimet 
Kylät saa sadoissa kylissä tapahtu-
maan vielä enemmän kuin normiar-
kena. Tarjolla on monipuolista ohjel-
maa: toritapahtumia, kiertoajeluja, 
linturetkiä, lavatansseja, kisailuja, 
näyttelyitä, saunomista, kahvittelua 
sekä paljon paljon muuta. 
– Kiireisessä arjessamme pop up 
-osallistuminen ja -tapahtumat kas-
vattavat suosiotaan. Avoimet Kylät 
on malliesimerkki tästä. Kaikille 
700 kylälle ei tarvitse ehtiä, mutta 
käy edes yhdellä ja ylläty! yllyttää 
Suomen Kylätoiminta ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Petri Rinne. 

Avoimet Kylät tapahtumassa mu-
kana olevat kylät löytyvät kart-
tasovelluksesta, jonka avulla on 
näppärä selvittää, mitä tapahtuu 
ja missä. Kartta on Avoimet Kylät 
-tapahtuman nettisivuilla:
avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/

Avoimet Kylät -päivänä esitellään 
paikallista elämänmenoa, tuo-

daan kylätoimintaa näkyväksi sekä 
markkinoidaan kyliä vierailu- ja 
asuinpaikkana. Näin halutaan lisätä 
positiivista mielikuvaa kylillä asu-
misesta ja muistuttaa maaseudun 
mahdollisuuksista. Pienet yhteisöt 
eivät suinkaan ole sulkeutuneita, 
vaan toivottavat tervetulleiksi uu-
det kyläläiset, vapaa-ajan asuk-
kaat ja matkailijat. Tapahtuman 
päiväksi on vakiintunut kesäkuun 
toinen lauantai.

Avoimet Kylät -päivä 10.6.2017 
on osa Suomi 100 -juhlavuoden 
ohjelmaa

Juhlavuoden kantava teema Yhdes-
sä istuu kylätoimintaan loistavasti. 
Suomalaisuus, sen juuret, perinteet 
ja nykypäivä näkyvät kylissä ajalli-

sina kerrostumina kiinnostavasti. 
Asukkaiden yhteisöllisyys ja yksilöl-
lisyys kietoutuvat yhteen tavalla, 
joka luo pohjan asumisen viihtyisyy-
delle. Pienet yhteisöt eivät suinkaan 
ole sulkeutuneita, vaan toivottavat 
tervetulleiksi uudet kyläläiset, va-
paa-ajan asukkaat ja matkailijat.

Avoimet Kylät luo Suomi 100 -juh-
lavuotena ajallisen perspektiivin 
siihen, miten suomalainen maaseu-
tu on muuttunut itsenäisyytemme 
aikana romanttisesta agraari-Suo-
mesta nykypäivän maaseuduksi, 
jossa ammattien ja elinkeinojen 
kirjo on monipuolistunut ja muut-
tunut. Samalla ihmisten yhteisölli-
syys on säilynyt ja jopa vahvistunut 
– suomalaisuus ja sen ainutlaatui-
nen talkooperinne elää uudella ta-
valla yhteiseksi hyväksi.

Avoimet Kylät on kylien, maa-
kuntien ja Suomen Kylätoi-
minta ry:n yhteinen saavutus

Kylien monipuolisten tapahtumien 
järjestelyistä ja ohjelmista vas-
taavat kylien aktiiviset ihmiset, 
yhdistykset, yritykset ja toimijat. 
Päivän järjestämisestä, tiedotta-
misesta ja markkinoinnista vastaa-
vat maakunnalliset kyläyhdistykset 
sekä joillakin alueilla Leader-ryh-
mät yhdessä Suomen Kylätoiminta 
ry:n kanssa.

Avoimet Kylät 10.6. – Tervetuloa kylään!
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Avoimet Kylät 10.6. – Tervetuloa kylään!

Paitsi Avoimien Kylien on 10.6. 
myös kyläkauppojen päivä

Kyläkauppapäivään osallistuu ym-
päri Suomen satoja pieniä myymä-
löitä, jotka järjestävät kukin asi-
akkailleen ohjelmaa ja tapahtumia 
kaupallaan. Kyläkauppapäivä muis-
tuttaa lähipalveluiden merkityk-
sestä eli yhteisellä asialla ollaan.

Suomen Kylätoiminta ry edistää 
paikallista kylien ja kaupungin-
osayhdistysten kehittämistä valta-
kunnallisesti. Työtä tehdään kylien 
sekä asukasyhteisöjen elinvoimai-
suuden ja vaikutusmahdollisuuksi-
en vahvistamiseksi. Suomen Kylä-
toiminta toteuttaa yhteistoimintaa 
ja verkottumista yhdessä 19 maa-
kunnallisen kyläyhdistyksen sekä 
Helsingin kaupunginosayhdistysten 
liiton (HELKA), 54 Leader-ryhmän 
ja näiden kautta yli 4000 maaseu-
dun kylän ja kaupunginosan kans-
sa.

Lisätietoja:
Suomen Kylätoiminta ry
hallituksen puheenjohtaja
Petri Rinne 040 555 3232
petri.rinne@kylatoiminta.fi

Suomen Kylätoiminta ry
Avoimet Kylät koordinaattori
Marianne Liitelä 045 887 1511
marianne.liitela@kylatoiminta.fi

avoimetkylat.fi/kylat-kartalla/
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Ekokem on nyt Fortum
Osana Fortum-konsernia Ekokem toimii jatkossa Recycling and Waste Solu-

tions -yksikkönä samoin yhteyshenkilöin ja -kanavin kuten aiemminkin. Ulkoi-
nen ilme uudistuu vuoden 2017 aikana. Fortum Recycling and Waste Solutions 
Oy ja Fortum Environmental Constructions Oy tarjoavat edelleen kaikki ym-
päristönhuollon palvelut jätehuollossa, kierrätyksessä ja ympäristörakenta-
misessa.

Fortumin mukaan yhtiön perimmäisenä tavoitteena on kulkea yhdessä 
asiakkaidensa kanssa kohti puhtaampaa maailmaa. Tämän vision toteutta-
misessa Fortumin ympäristöliiketoiminnalla on keskeinen rooli. Yhtiö rakentaa 
yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa älykkäitä ja kestäviä rat-
kaisuja, joilla varmistetaan, että arvokkaat materiaalit kiertävät eteenpäin 
ja että haitalliset poistetaan kierrosta.

Brändimuutos ei aiheuta asiakkaille toimenpiteitä ilman erillistä sopimista.
Ekokem-yksiköiden puhelinnumerot, postiosoitteet, Y-tunnukset ja yhteys-

henkilöt eivät tämän brändimuutoksen yhteydessä muutu, vaan ne säilyvät 
ennallaan.

Ekokemin domainilla olleet sähköpostiosoitteet muuttuivat 4.4. alkaen (etuni-
mi.sukunimi@fortum.com) ja yhtiöiden viralliset nimet 1.5.2017 alkaen: 
Fortum Waste Solutions Oy (Ekokem Oyj) ja Fortum Environmental Construction 
Oy (Ekokem-Palvelu Oy).

Ruisleipä on raivannut tiensä suo-
malaisten sydämiin niin pysyvästi, 
että se valittiin jopa maamme kan-
sallisruoaksi Suomi 100 -juhlavuo-
den kunniaksi. Mutta mikä ruislei-
vän suosion salaisuus on?

Ruis on perinteinen, ensimmäinen 
ihmisen viljelemä vilja. Karuista kas-
vuolosuhteista huolimatta ruis sopeu-
tui myös Suomen alueelle rautakau-
den lopulla. Ruista viljellään lähinnä 
Etelä-Suomessa noin 30 000 hehtaarin 
suuruisella alueella vastaten yhdeksää 
prosenttia viljellystä pinta-alasta.

Leipä ennen ja nyt
Viime vuonna ruissatoa korjattiin pel-

loiltamme 86,5 miljoonaa kiloa. Jokai-
nen suomalainen syö ruista jopa 16 
kiloa vuodessa. Eri puolilla maata ruis-
leivissä on kuitenkin eroja: Länsi-Suo-
messa leivottiin makeampaa saaristo-
laisleipää tai kuivatettiin varrasleipiä, 
idässä taas maistuivat pehmeämmät 
limput. Rukiista on kehitelty Suomessa 
ainutlaatuisia herkkuja kuten riisipiira-
koita sekä mämmi.

Leipätuotevalikoimassa tietyt tuot-
teet ovat vuodesta toiseen kestosuosik-
keja ruisleipien sarjassa. Myös leivon-
naispakasteita valmistavan Lantmän-
nen Unibaken kymmenen myydyimmän 
tuotteen joukosta löytyy ruista.

Yrityksen toimitusjohtaja Tapio Finér 
kertoo, että kappaleissa mitattuna ruis-
leivistä eniten menekkiä on Vaasan Pie-
nellä Ruisruudulla, jota myytiin viime 

vuonna huimat 10 miljoonaa kappalet-
ta. Tämä on noin kaksi pientä ruisruu-
tua jokaista Suomen asukasta kohden.

− Suomessa ruisleipä on käsite ja se 
on meillekin tärkeä ja kiinnostava tuo-
te, Finér sanoo.

Monipuolisuus ja helppous
Suomessa Lantmännen Unibaken tuot-

teita leivotaan muun muassa Etelä-Karja-
lassa Joutsenossa, jossa kaikki ruisleivät 
tehdään vain kotimaisia jauhoja käyttä-
en.

Kysyntä joutsenolaisille tuotteille on 
myös kova – viime vuonna leipomossa 
valmistettiin kolmea suosituinta ruis-
leipätuotetta yhteensä 17 miljoonaa 
kappaletta, Pekka Paasolainen, Lant-
männen Unibaken Joutsenon tuotanto-
johtaja kertoo.

Kotimaisuuden lisäksi ruisleivässä 
kiinnostaa sen helppous ja monipuo-
lisuus, kertoo Tapio Finér. Ruisleipä 
taipuu aamiaisen lisäksi myös matka-
evääksi tai tuhdimmaksi lounasbur-
geriksi. Siksi tuote on suosittu paitsi 
kauppojen hyllyillä, myös ruoka-alan 
toimijoiden keskuudessa – esimerkiksi 
huoltoasemilla.

– Terveellisyys, monikäyttöisyys ja 
helppous ovat syitä valita vaikkapa 
Vaasan Ruisruutu tai Saaristolaispala-
leipä. Revittävään leipään ei tarvita 
veistä, tuote on valmiiksi kypsä ja se 
käy hyvin foodservice-puolelle erilai-
siin käyttötarkoituksiin, Finér kehuu.

Suomalainen kestosuosikki – ruisleipä

Juhla Mokka uutuudet

Juhla Mokka Tosi Tumma on syvän 
paahteinen 100 % arabica-kahvisekoi-
tus paahtoasteella 4. Tämän kahvin 
voimakastahtoinen luon-
ne ja maku tulee oikeuk-
siinsa erityisesti maidon 
kanssa.
- Tuote on UTZ-sertifioi-
tu. Tummapaahtoisten 
kahvien kategoria kas-
vaa nopeasti, erityisesti 
nuorten keskuudessa.
- Juhla Mokka Tosi Tum-
ma on saatavana 450 g 
suodatinkahvipakkauk-
sen lisäksi papuina ja 
110 g annospusseissa.
 
Juhla Mokka luomu, Reilu kauppa
 
Juhla Mokka –tuoteperheen kolmas jä-
sen, Juhla Mokka Luomu uudistui maa-
liskuussa 2017. Uusi Juhla Mokka Luo-
mu on nyt myös Reilun Kaupan tuote!  
Uuden tuplasertifioidun 
Juhla Mokan avulla Pau-
lig vastaa suomalaisten 
kasvavaan kiinnostuk-
seen alkuperää ja vas-
tuullisuutta kohtaan. 
- Juhla Mokka Luomu ja 
reilu on saatavana 400 g 
suodatinkahvipakkauk-
sen lisäksi papuina, 100 g 
ja 300 g annospusseissa. 
Paahtoaste 2.
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Parlamentin kymppi

1. Mikä on verojen osuus 95E10-bensii-
nissä 2017, jos litrahinta on 1,47 eu-
roa?  a) 45 %   b) 52 %   c) 59 %   d) 67 %

2. Montako SEO-jakelupistettä on Suo-
men pohjoisimmassa kunnassa Utsjoel-
la?   a) 1   b) 2   c) 3   d) 5

3. Mikä seuraavista paikoista EI ole Si-
nisen tien (77-tie) varrella?  a) Tervajo-
ki  b) Alajärvi  c) Saarijärvi  d) Maaninka

4. Mikä seuraavista sisältää eniten 
energiaa?  a) 1 ltr dieseliä   b) 1 ltr 
etanolia   c) 1 kg biokaasua  d) 10 kWh 
sähköä

5. Kuka oli bensiinin lisäaineen lyijy-
tetraetyylin kekskijä? a) Henry Ford   b) 
Thomas Midgley   c) Ruben Edsel   d) 
Richard Plumbum

6. Minkä auton konepellin alle tanka-
taan alla olevassa kuvassa?    a) DMC   
b) MG   c) GMC   d) PSA

7. Tämä Corvette on pysähtynyt tau-
kopaikalle:  a) Turun Oriketo   b) Hel-
singin Pukinmäki   c) Suonenjoki   d) 
Tarvasjoki

8. Taukokahville toivottaa alla kuvassa 
oleva SEO-Baari:  a) Isojoella   b) Vilp-
pulassa   c) Pyhäjoella   d) Kalajoella

Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä  
ja luoda kestävää kasvua jo tänään?

Juridiikka on enemmän

Meillä on pitkä käytännön kokemus yritystoiminnan eri 
osa-alueilta. Toiminnassamme yhdistyvät taloudellinen, 
verotuksellinen ja juridinen osaaminen.
 
www.kpmg.fi

Ota yhteyttä
pauli.liiri@kpmg.fi | P: 020 760 3397 | Aleksanterinkatu 10 B, Lahti

9. Premium-bensiini (98/99/100-okt) 
maksoi vuonna 1967 ennen devalvaati-
ota:  a) 54,3 p/l   b) 60,9 p/l   c) 66,7 
p/l  d) 70,7 p/l

10. Millä englannin kielisellä nimellä 
kutsutaan markkinoinnissa 1980- ja 
1990-luvulla syntyneitä, jotka ovat 
aloittaneet uransa kuluttajina 2000-lu-
vulla? a) New Kids   b) Millennials   c) 
Generation XMM   d) Y-Cons

Oikeat vastaukset tämän lehden taka-
sivulla.

Sonkajärvellä 60-vuotismarkkinat!

Suutarisen suvun 60-vuotiaan kauppapaikan merkkipäivä ja mark-
kinapäivä pidettiin Sonkajärvellä 5.5.2017.
Rauta-Maatalous J. Suutarinen Oy palvelee tien molemmin puolin, 
toisella puolella rautakauppa, toisella puolella huoltoasema.
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Polttoainekuljetusseminaari keskittyy kuljetuskaluston 
tekniseen kehitykseen ja kuljetusten turvallisuuskysymyk-
siin. Se kerää yhteen suuren joukon alan ammattilaisia kuule-
maan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa 
Jyväskylän Paviljongin seminaari kokosi noin 150 osallistujaa.

Öljyalalla vahva kehittämisen ja yhteistyön henki

Polttoainekuljetusten turvallisuus puhuttelee kaikkia

- Kuljettaminen on osa logistiikka-
ketjua, jossa tarvitaan samaa ymmär-
rystä ja turvallisuusajattelua kaikilta 
muiltakin kuin liikennöitsijöiltä ja 
kuljettajilta kuten esimerkiksi säiliö-
valmistajilta, tarkastajilta ja huolta-
jilta, kouluttajilta, viranomaistaholta 
sekä komponentti- ja varustemyyjiltä, 
toteaa erityisasiantuntija Tina Sammi 
Öljy- ja biopolttoaineala ry:stä. Säiliö-
ajoneuvojen turvatarkastukset varmis-
tavat osaltaan sitä, että lastaukset ja 
öljyn toimitukset asiakkaalle tapahtu-
vat turvallisesti. 

Ennakointi alkaa henkilöstöstä

Työssä jaksaminen vaarallisten ai-
neiden kuljetuksissa on perusta onnis-
tuneelle ja turvalliselle jakeluketjul-
le. Mielenkiintoisen lisän stressin ja 
hyvinvoinnin seurantaan ja hallintaan 
toi Zealan Oy:n Anne Nurminen esit-
telemällä kuljetusyrittäjä Tommi Rusin 
kanssa hyvinvointistrategiaan kohdis-
tuneen projektin. Stressimittauksia oli 
toteutettu kuljetusyrityksessä kyselyin 
ja unijaksomittauksin. Unijaksojen pa-
lautumisen osuus on havaittu Firstbeat 
Oy:n mittauksissa (2014) keskimäärin 
60 prosentin tasoiseksi. Työntekijä sel-
viytyy paremmin kuormittavasta työs-
tä, kun unen määrä on riittävä ja sen 
laatu paranee. Lisää: www.zealan.fi.

Tuotetuntemusta kaikille

Polttonesteiden käyttäjän uuden op-
paan voi ladata Öljy- ja biopolttoaine-
ala ry:n julkaisujen sivulta www.oil.fi/
ajankohtaista/julkaisut. Opas kertoo 
tarpeelliset tiedot niin ammattikäyttä-

metallissa. Maadoi-
tuskaapelien avulla 
on huolehdittu sii-
tä, että polttoaine-
kuormaa toimitet-
taessa resistanssi 
on 10 ohmia tai vä-
hemmän. Polttones-
teiden virtaaminen 
ja virtausesteet, 
kuten venttiilit ja 
pumput aiheuttavat 
nesteiden varautu-
mista. VTT on mu-
kana selvittämässä 
maadoituslaitteis-
tojen teknologiaa, 
uusia ohjeita ja 
koulutusta.

Toimitukset säädöksien mukaan

Huoltoasemien polttoainetoimituk-
sia ja liiketoimintaa ohjaa yli 20 eri-
laista lakia, asetusta ja standardia. 
Turvallisuusvaikutuksia on sekä teknii-
kan että asemalla toimimisen oikeilla 
valinnoilla. Polttonestepinnat on kyet-
tävä kertomaan tavarantoimittajille ja 
varmistettava, että tilattu määrä mah-
tuu säiliöön. Laitteiden kelpoisuus ja 
kunto on varmistettava, purkupaikan 
on oltava asianmukaisesti merkittynä 
ja tekniset määräaikaistarkastukset on 
hoidettava. Yrittäjien ja henkilökun-
nan koulutus turvallisuus- ja toiminta-
asioissa on kunkin öljy-yhtiön ja kul-
jetusliikkeiden hoidettava, ja tästä on 
runsaasti kokemuksia.

Täyttöliittimet ovat jokaisen huolto-
aseman, varastoijan ja öljylämmittä-

Polttoainekuljetusseminaarissa palkittiin 
kuljetusliikkeitä ansiokkaasta säiliöajoneu-
vojen turvatekniikan osaamisesta. Vas. Jari 
Välikangas Välikangas Oy:stä, Seppo Lukka-
rinen Kuljetusliike Lukkarinen Oy:stä, Sami 
Asunmaa ja Hemmo Asunmaa Ahon Liikenne 
Oy:stä sekä Aarni Isotalo Kuljetusliike Aarni 
Isotalo Oy:stä.  

SEO:n henkilökuntaa keskustelemassa 
pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Jarmo 
Vilanderin kanssa. Vassemmalta kuljetus-
suunnittelija Tuula Kanninen, kenttäpääl-
likkö Tero Riuttamäki ja aluepäällikkö Juha 
Tikka.

jille kuin kuluttajille liikenteen, läm-
mityksen ja työkoneiden polttoainei-
den ominaisuuksista ja käytöstä. Viime 
vuosina tapahtuneita merkittäviä muu-
toksia ovat polttoaneiden uusiutuvien 
komponenttien lisääntynyt käyttö. Toi-
saalta markkinoilla on lisätty erikois-
tuotteiden, kuten pienmoottoribensii-
nin (alkylaattibensiini) jakelua.

Dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn 
(moottoripolttoöljy) tärkein ominai-
suus Suomen oloissa on kylmäkäytet-
tävyys. Dieselin samepiste ilmoittaa 
alimman varastointilämpötilan ja suo-
datettavuus alimman käyttölämpöti-
lan. Jos polttoaineen varastoinnissa on 
alitettu samepiste, suodatettavuuden 
asteluku ei enää takaa käytettävyyttä. 
Polttonesteiden oikea ja turvallinen 
säilyttäminen on syytä kerrata etenkin 
kesää vasten. Esimerkiksi autotallissa 
saa säilyttää bensiiniä enintään 60 lit-
raa auton oman säiliössä olevan ben-
siinin lisäksi.

Säkärit pois

Polttoaineiden lastauksessa ja kul-
jetuksessa erityinen huomio kiinnittyi 
maadoituksiin, ylitäyttöjen estämiseen 
ja tuotesekoitusten ehkäisyyn. Uudet 
ylitäytön estimet ovat kestävämpiä ja 
varmatoimisempia. Säiliöautojen eris-
tetyt purkuletkut takaavat osaltaan, 
että staattisen sähkö ei aiheuta vahin-
koja. 

Uutena piirteenä tuotesekoitusten 
käsittelyssä ovat uusiutuvat polttoai-
neet, minkä vuoksi jalostamoilla on 
rajallinen kyky vastaanottaa sekoituk-
sia, vaan riskinä on, että ne joudutaan 
toimittamaan ongelmajätelaitoksille, 
joka nostaa kustannuksia. 

Jatkossa metallispiraalipäällysteiset 
purkuletkut eivät ole sallittuja tuo-
tetunnistusjärjestelmän yhteydessä 
signaalien sekoittumisvaaran vuoksi. 
Markkinoilla on myös letkutyyppi, jossa 
kulkee metallispiraali letkun päällä, ja 
se toimii tuotetunnisteessa, kunhan se 
on asianmukaisesti eristetty liittimistä 
ja letkun sisällä kulkee erillinen maa-
doitusvaijeri.

Staattisen sähkön kohdalla on muis-
tettava, että jo kännykän lähettämä 
energia aiheuttaa kipinöintiä paljaassa 
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jän vastuulla – edellytyksenä on täyttö-
letkun ja -putken tiivis yhdistäminen. 
Nykyisin voimassa olevat nokkavipu-
liittimet ovat olleet käytössä vuodes-
ta 1985, ja tätä vanhemmat eli yli 30 
vuotta vanhat muun malliset liittimet 
poistuvat käytöstä 30.6.2018.

Tarkastuksissa on potkua

Säiliöautoliikennöitsijöiden vastuuta 
turvallisuusasioiden noudattamisesta 
valvoo öljyalan ja kuljetusyhtiöiden 
yhteinen kumppani, European Truck 
Safety Control Oy (ETSC). Säännöllis-
ten tarkastusten tavoitteena on pitää 
ajoneuvot ja niiden kriittiset tekniset 
järjestelmät hyväksytyssä kunnossa. 
Vetoautojen, asiapapereiden, vetolait-
teiden ja varusteiden tarkastuksista ja 
niissä havaituista puutteista ilmoite-
taan aina kuljetusliikkeelle, joka saa 
korjauskehotuksen tai ääritapauksessa 
auto määrätään ajokieltoon. 

Säiliötarkastuksissa kriittisiä paikko-
ja ovat säiliökiinnikkeet, pohjaventtii-
lien sulkeutumisen varmistus ja hätä-
sulkimen toiminta. Tarkastuskohteina 
ovat myös ylitäytönestimet, maadoi-
tuskelat ja perävaunujen kriittiset 
rakenteet, kuten akselistokiinnitykset 
ja kuulakehävetokelkka. Vetoaisan lu-
juus, D-arvo, mitataan 60 tn 68 tn yh-
distelmissä. Käyttö- ja seisontajarrut 
ovat myös olennainen osa tarkastuksia. 

Säiliöautokaluston valmistajilla on 
uusia ratkaisuja käytännön turvalli-
suustilanteisiin, kuten kuormansiir-
toon, jota tehdään vetovaunun ja pe-
räkärryn välillä. Käytössä ovat jatkossa 
optiset anturit ja magneettiventtiilien 
automaattinen ohjaus, joihin on kyt-
ketty ylitäytönestimien signaalit. Kuor-
mansiirto varmistetaan lisä-YTE:llä, 
joka on mekaaninen ratkaisu eli perin-
teinen koho osoittautuukin toimivaksi, 
kun ylitäyttöä ei voida täysin estää 
elektronisesti.

Kun jotain tapahtuu…

Poikkeamatilanteista nykyisin jo 
harvinaisiin tapahtumiin – onneksi – 
kuuluu säiliöauton tieltä suistuminen 
ja mahdollinen polttoainelastin osit-
tainen vuotaminen maaperään. Näissä 
tilanteissa hinausyrittäjät ovat kohen-

taneet valmiuttaan ja toimivat tiiviisti 
pelastuslaitosten kanssa. Säiliöauton 
saaminen pois ojasta edellyttää, että 
hinausajoneuvo ja sen kuljettaja voi-
vat toimia VAK-määräysten mukaan.

Liikenneonnettomuuksien tutkinta-
lautakunnan tapauksien ja nykyisten 
säädösten perusteella on käynnistetty 
koulutus, jossa tarkoituksena on tun-
nistaa hinattavan säiliöauton riskit 
niin liikenteen kuin työturvallisuuden 
kannalta. Onnettomuuspaikalla ja sen 
jälkeen kuljetusyritys ja kuljettaja 
toimivat yhteistyössä pelastustoimen, 
poliisin ja onnettomuustutkinnan kans-
sa. Esimerkiksi Hinauspalvelu Falck on 
kouluttanut kuljettajiaan ADR-tasolle 
ja hankkinut VAK-hinausautoja. Falckin 
valtakunnallisessa verkostossa etäisim-
mät raskaan kaluston palvelupisteet 
ovat Muoniossa, Rovaniemellä ja Kuu-
samossa.

Trafilta uutta: VAK-muutokset

Liikenneviraston laaja VAK-paketti 
helmikuussa 2017 pidetystä tilaisuu-
desta on saatavissa internet-osoittees-
sa www.trafi.fi/vak. Liikenteen turval-
lisuusvirasto on keskeinen säädösten 
toimeenpanija ja yhteistyöelin EU-
määräysten soveltamiseen kansallises-
sa ohjeistuksessa. Suomessa vaarallis-
ten aineiden kuljetukset edellyttävät 
ADR-lupaa, jonka kokeen suorittami-
nen muuttuu sähköiseksi 1.7.2017 al-
kaen. Myös turvallisuusneuvonantajan 
koetta harkitaan sähköiseen muotoon 
laadittavaksi. Etuna tässä on useam-
pien koepaikkojen käyttömahdollisuus 
ja välitön palaute kokeen suorittami-
sesta.

Talvirenkaat vetäville

Aiemman ”etenemiskyvyn turvaami-
sen” tilalle on tulossa kokonaisuudis-
tus, jonka osana ajoneuvojen käyttöä 
tiellä koskevan asetuksen mukaan on 
siirrytty käytännössä talvirengaspak-
koon. Kuorma-autossa, linja-autossa 
ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin 
henkilöautossa (+ traktorit yli 60 km/h) 

on joulu-, tammi-ja helmikuun aikana 
käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun 
ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, 
talvirenkaita, joiden kulutuspinnan 
pääurien syvyys on vähintään 5,0 milli-
metriä. Muilla akseleilla sekä mainitul-
la ajoneuvolla vedettävän perävaunun 
ja hinattavan laitteen kaikilla akseleil-
la on tällöin käytettävä renkaita, joi-
den kulutuspinnan pääurien syvyys on 
vähintään 3,0 millimetriä.

Talvirenkaissa symboli, jossa on 
3-huippuinen vuori ja lumihiutale (Al-
pine Symbol tai niin sanottu 3PMSF) 
osoittaa, että renkaan käyttöluokka 
on vaativien olosuhteiden talviren-
gas. Alpine Symbol:in tai niin sanotun 
3PMSF-merkinnän edellytyksenä on E-
säännössä (E117) määritellyn lumipito-
testin läpäiseminen.

Sähköinen kuormakirja

Trafin uudistuksiin kuuluu myös säh-
köinen lähetyskirja. Rahtikirja saa olla 
myös sähköisessä muodossa, jos tie-
don varmistus-, tallennus-ja käsitte-
lymenettelyt täyttävät lainsäädännön 
vaatimukset siten, että tiedon todis-
tusvoima ja saatavuus ovat vastaavat 
kuin paperille painettuja asiakirjoja 
käytettäessä.
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Liikennevirasto digiajassa

Ennakoinnin ja toimenpiteiden riste-
yksessä vaikuttaa kuljetusalalle tärkeä 
toimija, Liikennevirasto ja erityisesti 
sen alaisuudessa toimiva talvitienpito. 
Liikenneviraston runsas tietomäärä 
tieliikenteestä, nopeuksista ja keliolo-
suhteista sekä digitalisoitu suunnittelu 
nopeasti muuttuvissa oloissa auttavat 
kohdistamaan resurssit oikealla taval-
la. Päivystysajoneuvoja talven ruuhka-
tapahtumien vuoksi pidetään kulloin-
kin tarpeelliseksi arvioitu määrä.

Uusia sovelluksia on myös yleisön 
nähtävänä, kuten ”Aurat kartalle”, 
joka on toteutettu jo Pohjois-Suomes-
sa ja tavoitteena on avata palvelu koko 
maahan syksyllä 2017. Dynaamiset kar-
tat Liikenneviraston sivuilla ja hoito-
luokkia koskeva informaatio auttavat 
tielläliikkujia sopeuttamaan omaa toi-
mintaansa tieolosuhteisiin.

Yhteistyökumppani ja kehittäjä

Paloesimies vastaa käytännössä pe-
lastustehtävistä vaarallisen aineen on-
nettomuuksissa. Pelastustoimella on 
laaja tehtäväalue myös onnettomuuk-
sien ennaltaehkäisyssä ja yhteistyös-
sä vaarallisten aineiden kuljettajien 
kanssa. Seminaarissa käytiin keskuste-
lua kuljetusasiakirjojen esille saami-
sesta onnettomuustilanteessa.

Polttoainekuorman tavanomaisten 
tunnusten tarkistamisen lisäksi pe-
lastustilanteessa varmistutaan, mikä 
kuorman sisältö on. Toimintaohje ke-
miallisille vaaratilanteille (TOKEVA) on 
peräisin vuodelta 2012. Osana pelas-
tuslaitoksen toiminnan kehittämistä 
laitoksilla tarvetta myös vaarallisten 
aineiden onnettomuuksien pelastus-
toiminnan koulutukseen harjoitteluun, 
jolloin käytännön tilanteissa saadaan 
oppia toiminnanharjoittajilta.

Lähiajan johtamistavoitteita

Turvallisuusjohtamisen käsittely 
polttoainekuljetusten seminaarissa ta-
voitti tehokkaasti öljyalan toimijoiden 
asennetason – kun seminaarin laaja 
osallistujajoukko aidosti paneutui jul-
kiseen ryhmätyöhön ja kirjoitti salin 
fläppitaululle, mitkä asiat omassa yri-
tyksessä tai alalla ovat kunnossa ja sit-
ten toisessa osiossa ilmaisi, mitkä asiat 

Huoltoasemapäivät lokakuussa Jyväskylässä
Öljy- ja biopolttoaineala ry:n Huoltoasemapäivät pidetään 4.-5. lokakuuta 
2017. Tällä kertaa tapahtumapaikkana on Jyväskylän Paviljonki.

Parlamentin kympin oikeat vastaukset

1. d) 67 %  2. d) 5  3. c) Saarijärvi  4. c) 1 
kg biokaasua   5. b) Thomas Midgley   6. a) 
DMC  7. c) Suonenjoki  8.  b) Vilppulassa  9. 
c) 66,7 p/l  10. b) Millennials.

Verkkosivujen oil.fi Koulutuskalenterissa voi 
jo jättää omat yhteystietonsa tapahtuman 
jakeluun. Näin saa heti ohjelman valmistut-
tua sähköpostiinsa lisätietoa tapahtumasta 
ja ilmoittautumisohjeet. 
Joka kolmas vuosi pidettävä tilaisuus koko-
aa aina yhteen suuren joukon huoltoasema-
alan ammattilaisia ja alan toimintaan liitty-
viä viranomaisia eri puolilta maata kuule-
maan huoltoasema-alan uudet asiat ja kes-
kustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä.

Osana polttoaineturvallisuuden kehittä-
mistä on varautuminen tulipalotilantei-
siin. BussiPro -yrityksen demonstraatio 
oli vakuuttava. Autoon rakennettu sam-
mutusjärjestelmä estää moottoripalon 
leviämisen tehokkaasti - palavaa koh-
detta viilennetään, happi poistetaan 
palokohteesta ja palo sammuu..

pitää saada kuntoon, kouluttajana toi-
minut Erkki Laimio sai hyvät suuntavii-
vat seuraaviin turvallisuuskoulutuksiin. 
Asennetasolla vaikuttaminen on hänen 
kokemuksiensa mukaan tehokkainta 
turvallisuusjohtamista, niin isoissa 
(Talvivaara) kuin pienissä (kuljetusyri-
tys) yksiköissä. 

Polttoainekuljetusten turvallisuus 
perustuu pitkäjänteiseen eri osapuo-
lien yhteistyöhön, jossa asetetaan toi-
mintatasosta ja toimintaosapuolesta 
riippumatta yhteisiä tavoitteita – ”Mitä 
pitää saada kuntoon…” – teemoja käsi-
tellään alan yhteisissä tilaisuuksissa, ja 
kuntoon saatettaville asioille luodaan 

kehittämispolkuja. Näin toimitaan 
teollisissa yrityksissä, joten miksei 
kuljetusprosessissa, vaikka siinä on 
eri ”omistajia” eri vaiheissa. Tärkeim-
miksi kuntoon saatettaviksi asioiksi 
seuraavien vuosien kuluessa (vuoteen 
2020) ovat nousemassa
- Toimintaohjeiden noudattaminen
- Henkilöstöpalaverit
- Motivaation lisääminen
- Kiinnostus turvallisuuden omaehtoi-
seen kohentamiseen
- Omatoiminen kalustotarkastus ja 
- Asenne turvavarusteiden käyttöön. 


