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TULE MUKAAN JUHLIIN !
SEO 40 v -juhlavuoden kuluessa 
useat SEO-kauppiaat järjestävät 
paikallisia juhlia, ohessa tulevat 
maalis-toukokuun tapahtumat:

SEO 40 TARINAA

Vuodesta 1978 toiminut SEO tarjo-
aa asiakkailleen ja kumppaneilleen 
katsauksen SEO:n syntyhistoriaan, 
toiminnan kehittymiseen ja suoma-
laiseen polttoainekauppaan.

Ensimmäiset tarinat ovat tässä 
lehdessä sivuilla 20-21. Kaikki 40 
tarinaa julkaistaan viikottain al-
kaen viikolta 8 SEO:n nettisivuil-
ta www.seo.fi/40-tarinaa. 

SEO Energiaa -lehti tarjoaa
ilmoitustilaa, uutisia ja markkinointia:

SEO asema  vko

Isojoki/ Meteora Oy  13
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Kortesjärvi/ Hajatek Oy 17
Rasivaara/ Kauppahuone 
Teppo Mononen Oy  18
Utajärvi/ 
Jaakko Haataja Ky  18
Kalanti/ Kalannin 
Autohuolto Ky  19
Raisio / Affluex Oy  20
Ruovesi/ Seija Aaltonen 
Konekorjaamo  20
Porvoo, Hamari/ Hamarin 
Tankkauspiste Ky  21
Lammi/ Lammin 
Autohuolto Oy  21
Ylikiiminki/ Oulun 
Perheravintolat Oy  21

TOIMITUS, AINEISTOT JA 
ILMOITUKSET

SEO Energiaa -lehti
c/o
Value Set Oy
Maahisentie 9
42100 Jämsä

Hannu Laitinen
puh. 0400-884 321

Sinikka Laitinen
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sähköposti 
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Tarkemmat ohjeet, hinnat ja tiedot 
SEO 2018 MEDIAKORTISSA. Lataa me-
diakortti: www.seo.fi -> media

Hinnat: 1/4 sivua 500 euroa
 1/2 sivua 900 euroa
 1/1 sivua 1.600 euroa

Tiedustele vuosi-ilmoitushintoja!

SEO ENERGIAA -LEHTI VUONNA 2018

Seuraavat Aineistot    Ilmestyy
2/2018  04.05.      23.05.
3/2018  07.09.      26.09.
4/2018  16.11.         05.12.



SEO:lle suomalaisuus on arvo, joka on kulkenut mukanamme 40 vuo-
den ajan ja jota saamme edelleen ylpeänä pitää yhtenä arvoistamme. 
Matkan varrella muut arvomme ovat muuttaneet muotoaan ja nykyään 
suomalaisuuden rinnalla kulkee paikallisuus, yrittäjävetoisuus ja vii-
meisimpänä mukaan tullut uusiutuva. Meillä SEO:lla arvojen merkitys 
kasvaa vuosi vuodelta, koska kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja tä-
ten yhä enemmän ostopäätökset perustuvat muuhun kuin pelkästään 
hintaan. Ostopäätökset pohjautuvat enenevässä määrin brändiuskolli-
suuteen, muiden asiakkaiden suosituksiin ja ennen kaikkea yrityksen 
arvopohjaiseen imagoon. 

Meille SEO:lla on tärkeää, että arvomme edustavat toimintaamme ja 
perinteitämme, mutta meidän tulee myös olla avoimia muutokselle. 
Voidaksemme kasvattaa asiantuntija-asemaamme on meidän pystyttä-
vä omaksumaan ja sopeutumaan uusiin trendeihin, jotka parhaimmil-
laan muokkaavat koko toimialaamme uuteen suuntaan. Tärkeintä on 
kuitenkin muistaa toimiessamme jatkuvan muutospaineen alla, että 
asiakkaat ovat aina tärkeimmässä roolissa ja meidän arvomaailmamme 
tulisi antaa tukea heidän arvoilleen. Ilokseni voin todeta, että suoma-
laisuus, kotimaisesti tuotetut tuotteet ja palvelut, kestävä kehitys, 
uusiutuminen ja työpaikkojen turvaaminen Suomessa edustavat sekä 
SEO:n että suomalaisten arvomaailmaa. 

Arvojen tulee olla päivittäin läsnä meidän toiminnassamme, jotta pys-
tymme lunastamaan kuluttajille antamamme arvolupauksen. Ylpeydel-
lä saankin ilmoittaa, että pitkäjänteinen arvopohjainen työmme on 
kantanut hedelmää ja SEO:lle on myönnetty 6.2.2018 Suomen Avain-
lippu -merkki. Suomen Avainlippu -merkki palvelun yhteydessä kertoo, 
että palvelu on tuotettu ja työllistää Suomessa. Suomen Avainlippu 
-merkki on täten luotettava keino viestiä tuotteiden tai palveluiden 
suomalaisesta alkuperästä. Suomen Avainlipulla on myös tutkitusti 
positiivinen vaikutus kuluttajien ostopäätökseen. Kannetaan täten yl-
peydellä Suomen Avainlippu -merkkiä ja pidetään SEO-henki korkealla 
jatkaessamme menestyksekästä arvopolkuamme!

Menestystä siis vuodelle 2018!

Arto Viljanen
toimitusjohtaja

Pääkirjoitus

SEO:lle Suomen Avainlippu -merkki
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SEO 40 -juhlavuoden paikalliset tapahtumat 
ovat alkaneet vauhdilla. Ensimmäinen oli 
Kosken SEO:lla 20.1.2018, järjestäjänä Kos-
ken Autohuolto Oy. Kuvassa vasemmalla Arto 
Viljanen ja oikealla yrittäjä Pekka Kanasuo.
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Ensimmäinen SEO 40 -juhlavuoden 
kauppiastapahtuma  järjestettiin 20. 
päivä tammikuuta 2018 Koski TL:n 
huoltoasemalla. Juhlallisuuksiin oli 
kolme aihetta: Kosken Autohuol-
to Oy/SEO 20 vuotta, Suomalainen 
Energiaosuuskunta SEO 40 vuotta ja 
yrittäjä Pekka Kanasuo 60 vuotta - 
yhteensä 120 vuotta! 

Huoltoasemapalvelut ovat toimineet 
Koskella vuosikymmeniä samalla paikal-
la. Pekka Kanasuo aloitti korjaamotoi-
minnan paikkakunnalla muissa tiloissa jo 
aiemmin, mutta osti yhtiökumppaniensa 
kanssa Shell-huoltoaseman ja muutti sen 
SEO:ksi vuonna 1998.

Kehittyvä perheyritys
Kosken Autohuolto Oy on vuonna 1995 

perustettu perheyritys. Pekka Kanasuo ja 
Kai Lepistö ostivat huoltoaseman Kosken 
keskustasta. Huoltamotoiminnan lisäksi 
kysyntää oli myös kahvilalle, joten pian 
alkoi myös kahvion suunnittelu ja raken-
nus.

Laajennuksen valmistuttua kahvion 
ovet avattiin vuonna 1998. Samalla yri-
tys sai uuden yrittäjän Aila Lepistön. 
Myöhemmin toimintaa laajennettiin vielä 
rakentamalla autojen pikapesula. Kosken 
SEO työllistää tällä hetkellä, yrittäjien it-
sensä lisäksi, kuusi vakituista ja useam-
man osa-aikaisen työntekijän.

Kosken SEO ja nykyisin myös Palikka-
lan SEO sijaitsevat ihanteellisilla paikoil-
la Kosken asukkaiden sekä ohikulkevien 
asiakkaiden kannalta. Asemien tarkoi-

Juhlapäivän tarjoilua oli kaikkien makuun: 
maittavaa peurakeittoa 400 annosta, muhkei-
ta räiskäleitä, hyvää makkaraa, hienot täy-
tekakkukahvit ja iloista ohjelmaa niin isoille 
kuin pienille. Lapsia viihdytti ja liikutti Kuu-
toskoni eli muusikko Katja Karisukki (ylh.).

Markku ja Mirja Toivonen (vas.) olivat tuo-
neet mukanaan lastenlapset Hugo ja Enni 
Mäenpään. Paljasjalkainen koskelainen ja 
eläkkeellä oleva maanviljelijä Markku muis-
taa myös huoltoaseman aikaisemmat omista-
jat, kaksi Shell-kauppiasta. Hänen mielestään 
paikallinen SEO on hyvä, kun siellä ”tankataan 
autot ja ihmiset”. Vaimo Mirja on kotitalous-
opettaja.

Koskella seitsemän vuotta asunut virolaisper-
he Andree ja Maarja Põlluäär (alh.) osallistui-
vat lastensa kanssa SEO:n juhlatapahtumiin. 
Maaria on töissä eskarissa ja lapset ovat 1. ja 
3. luokalla. Koskea perhe pitää mukavana ja 
rauhallisena asuinpaikkana.

Mediasuunnittelijana paikallisessa Summit 
Media Oy:ssä toimiva Andree arvostaa paikal-
lisia palveluja ja tuottaa niitä itsekin, mm. 
Kohaus-lehteä tekemällä. Lehti ilmestyy Kos-
kella Tl ja sen lähikunnissa.

Kosken Kohaus on perinteikäs koskelainen ke-
sätapahtuma, joka kokoaa sankoin joukoin ih-
misiä ohjelmalliseen ilonpitoon. Kosken Koha-
us järjestetään vuosittain heinäkuun viimeise-
nä viikonloppuna. Vuonna 2018 Kohauksessa 
viihdytään koko viikko 23.- 29. heinäkuuta.

Kosken SEO 20 vuotta, SEO 40 vuotta ja Kanasuon Pekka 60 vuotta 

Triplajuhlat Kosken SEO:lla
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tuksena on tarjota perinteistä sekä ko-
konaisvaltaista huoltoasemapalvelua 
alueen asukkaille, ammattiliikenteelle 
ja vierailijoille.

”Olemme kilpailukykyisiä suurten lii-
kenneasemien rinnalla, erityisesti asi-
antunteva ja avulias henkilökunta sekä 
hyvä palvelu yhdistettynä perinteiseen 
huoltoasematunnelmaan ovat vahvuuksi-
amme”, yhtiö kertoo nettisivuillaan. 

”Laadukkaan huoltamotoiminnan lisäk-
si kahvioista saa joka päivä tuoreita lei-
vonnaisia, joita on myös mahdollista tila-
ta erilaisiin tilaisuuksiin. Keittiöissämme 
teemme päivittäin runsaan valikoiman 
erilaisia ruokia, pieneen tai suureen näl-
kään. Arkisin tarjolla on tottakai myös 
perinteistä kotiruokaa noutopöytälou-
naan muodossa.”

Fixus-korjaamo ja pesut
Koskella asiakkaat ovat tottuneet au-

tojen korjauksen kuuluvan huoltoase-
man tehtäviin, sillä Turkuun on matkaa 
50 kilometriä. Mukanaolo Fixus-ketjussa 
varmistaa, että huoltotyöt tehdään am-
mattitaidolla ja ajoneuvojen ohjeiden 
mukaisilla varaosilla.

Lisäksi hoidetaan mm. katsastukset, 
testaukset ja ilmastointihuollot. Auton-
pesukone on sekin tarpeellinen palvelu.

Musiikkia ja supliikkia tarjosi Pekka Kanasuon 
ruotukaveri ”Kuokkavieras” (ylh. vas.).

Koski TL kunnanhallituksen puheenjohta-
ja Heikki Tuominen tervehti juhlanviettäjiä 
(kesk.) ja SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen 
(oik.) muistutti, että 50 vahvaa pioneeria sai-
vat aikaan yrittäjien oman öljy-yhtiön vuonna 
1978.

Paikallisita käsityöosaamista edusti omilla 
tuotteillaan Savipaja Eevamaija (alakuva).
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Viereisessä kuvassa Pekka 
Moilanen tankilla SEO-Si-
netässä, joka on kelkkojen 
suosittu tankkauspaikka 
20 km päässä Rovaniemel-
tä Kittilän suuntaan ja 
lähellä BRP:n testialueita.

”Paksua lunta!”, toivovat 

kelkkailijat
Moottorikelkkailun suosio 

jatkaa kasvuaan, kun kelkka-
reitit lisääntyvät ja yhteisym-
märrys maanomistajien kanssa 
on löytymässä. Kelkkailijoiden 
sisäiset pelisäännöt ovat aut-
taneet tässä.

Kelkkailun harrastajille on 
myös Suomessa avautumassa 
uusia puhtaita lumia.

Rovaniemeläinen Pekka Moi-
lanen kertoo kelkkailun olevan 
yksi monipuolisimmista urheilu-
lajeista. Hänen mukaansa kelk-
kailu on hyvässä nosteessa ja 
etenkin vapaus ja rentous tuntuu 
istuvan harrastajiin.

- Energiaa kuluu jopa 5.000 
kaloria päivässä, kestävyyttä, 
ketteryyttä ja voimaa tarvitaan.

- Urheiluna moottorikelkoil-
le on monipuolinen valikoima 
kansallisia ja kansainvälisiä kil-
pailuja kaikkine alalajeineen ja 
sarjoineen. Esimerkiksi Ruotsissa 
harrastetaan kelkkasuunnistusta 
gps-rasteineen.

- Kilpapuolella suomalaisia on 
mukana maailman huipullakin, 
sen sijaan kaverien kesken har-
rastuksessa mittaillaan kykyjä 
enemmän luovuuden ja vapau-
den hengessä.

Freeride
Freeride on moottorikelkkai-

lun uusin alalaji jossa mitellään 
otteita syvässä lumessa mitä luo-

vimmilla tavoilla. Freeriden pa-
rissa kelkan hallinta ja ajotaidot 
nousevat kohisten.

- Alussa ihmiset katsoivat vä-
hän kieroon, mitä tuo puuhailu 
oikein on. Nyt kiinnostus on he-
rännyt ja yhä useampi hankkii 
pitkätelaisemman kelkan.

- Olemme tehneet paljon työ-
tä harrastuksen eteen, ja va-
paan kelkkailun pelisäännöt ovat 
avautumassa maanomistajille, 
eli maine on kunnossa. Laji voi 
paremmin ja kelkkakerhot ovat 
saaneet uusia ajoalueita esim. 
Kainuuseen ja Posiolle.

- Surffailu puuterissa on koke-
muksena hieno, kun sen vaatima 
tekniikka on hallinnassa. Esimer-
kiksi kelkan ohjaaminen tapah-
tuu kuljettajan painoa siirtämäl-
lä ja vastaohjauksella.

Kamerat ja some
Harrastajille instagram ja 

facebook toimivat hyvänä vies-
tintäkanavana, some-näkyvyys 
onkin kelkkailulle parasta julki-
suutta juuri sen monipuolisuu-
den ja näyttävyyden takia.

- Kameran voi asentaa kypä-
rään tai kelkkaan, ja osaamista 
on kelkkailuelokuvien tekemi-
seen. Kelkkavideoita on tehty 
runsaasti ja niitä löytyy esim. 
Northern Division -sivuilta.

Pitkät kelkat, isommat tehot
- Paksussa lumessa vaaditaan 

enemmän pitoa, jota pitkän te-
lamaton korkeampi hammastus 
tarjoaa. Tehoa tarvitaan lisää 
paksussa lumessa, samoin ke-
väällä, kun päästään tekemään 
isompia hyppyjä.

Hyvä freeride-kelkkailija osaa 
yhdistää kelkkailun eri alalajeja 
yhteen. Osaavimmat yhdistävät 

www.northerndivison.fi

vaikutteita crossiradoilta, endu-
ro-poluilta niin kuin umpilumel-
takin.

- Fiilistelyyn otetaan sitten 
termari mukaan ja paistetaan 
makkarat samalla, kun tutustu-
taan uusiin paikkoihin.

Puuterilumessa etenevässä kel-
kassa on tyypillisesti (esim. 850 
cc) tehoa 165 hp, ja itse kelkka 
painaa 213 kg. Polttoainetta kuluu 
vain vähän siirtymillä, mutta um-
pisessa liikuttaessa sitäkin enem-
män: 40 litran tankilla pääsee 50-
100 km.

SEO paras kelkkailijoille
Pohjois-Suomen SEO-verkosto 

on todennäköisesti kattavin ja 
sijainniltaan paras kelkkojen 
polttoaineen täydennystarpeita 
varten, sillä SEO:lla on eniten 
asemia maaseudulla.

SEO-paikkakunnat löytyvät 
helposti SEO:n nettisivuilta, joka 
toimii myös mobiilina. 

Kuva:Jouko Mettiäinen
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TM

www.taffel.fi

Testit jo 95E10-bensalla
SEO-kauppias Rauno Kemppe 

Rovaniemen Sinetässä kertoo, 
että kelkkavalmistajat testaa-
vat ajokkeja 95E10-bensiinillä, 
vaikka kelkkojen tankkeihin yhä 
edelleen tankataan myös 98E5-
bensiiniä.

- Meillä tankataan molempia, 
mutta kyllä uudemmat kelkat 
ottavat ysivitosta, Kemppe vah-
vistaa.

- Silloin alussa kaikki olivat 
epävarmoja tankkauksissa.

Moottorikelkkojen pääsy ben-
satankeille on helpottunut, koska 
kelkkareiteissä on otettu huomi-
oon tankkauspisteet. Tieliiken-
nelain mukaan siirtymä kelkkau-
ralta tankille on sallittua kevyen 

liikenteen väylää pitkin ”varovai-
suutta noudattaen”. Maantielle 
kelkoilla ei ole asiaa.

Täyden palvelun taukotupa
Sinetän SEO:lla on kovan luo-

kan osaaminen ja konekorjaamo, 
joka toimii Autoasi-verkostossa.

- Meille tulee kyllä osia muu-
altakin, ja palvelut Rovaniemel-
lä ovat varaosatukkureilla tosi 
hyvät, Kemppe kehuu. Sinetän 
huoltoasemaa laajennettiin 
muutama vuosi sitten isommalla 
korjaamohallilla ja kahvilan laa-
jennuksella.

Kahvila-ravintolassa on Sine-
tässä anniskeluoikeudet, jota 
monet paikalliset ja turistit 
käyttävätkin hyväkseen.

SEO-Sinetän mittarikatoksessa vaihtuvien viestien joukossa ”SUOMI100” 
vaihtuu Rauno Kempen mukaan ”SEO40”-viestiksi.
Kaverukset Rami Kemppe ja Pekka Moilanen tankilla, Ramilla uusi Ski-Doo, 
Pekka ajaa perinteisellä huippumerkillä Lynxillä.

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

SEO-kauppias Rauno Kemppe, Sinettä.
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Rautavaaran SEO-asema on tärkeä tukikohta Ylä- ja Koillis-Savon  
kelkkareiteillä. Perinteisen huoltoaseman palvelut ovat laajem-
mat, sillä pienrautaa ja käyttötavaraa on myymälässä tarjolla 
tavanomaisiin tarpeisiin. Yläkuvan hinnat ovat joulukuulta 2017. 
SEO:lla on palvelua arkisin 7-18, lauantaisin 8-16 ja sunnuntaisin 
9-15, muuna aikana bensiinin ja dieselin saa automaatista.

Rautavaaran Oil Oy aloitti 
SEO-verkostossa 2017 joulu-
kuussa. Kymmenen edellistä 
vuotta yritys oli Esso- ja St1-
ketjuissa.

Huoltoasemien palvelut ovat 
kaikki kaikessa Rautavaaralla, 
1.700 asukkaan kunnassa, josta 
on matkaa muiden paikkakun-
tien palveluihin: Rautavaaralta 
on matkaa Kuopioon noin 100 
km, Iisalmeen 70 km, Nilsiään 
ja Nurmekseen noin 50 km ja 
Kajaaniin noin 90 km.

Yrittäjä Mika Hartikaisesta tuli 
yksi viimeisiä uusia Esso-yrittäjiä 
vuonna 2007, kun hän elvytti hen-
kiin vanhan huoltamon. Huolto-
asema aloitti jo 1960-luvulla.

- Täällä huoltoasema on sekatava-
rakauppa, jonka omistaja tuntee 
paikkakuntalaisten tarpeet.

- Naulojakin on myytävänä, kun 
ei niitä muualta kylällä saa, Har-
tikainen kertoo.

Rautavaara on suosittu mökki-
kunta yli 550 vapaa-ajan asun-
nolla. Rautavaara-päivät kesä-
heinäkuun vaihteessa onkin vilkas 
koko perheen kesätapahtuma, kun 
yhdistykset ja seurat esittelevät 
toimintaansa. 

Rautavaara on kelkkareittien 
risteys, yhteydet on yleensä 
tampattu tammi-helmikuun 
vaihteessa. Pääsuunnat ovat 
Vuokatti ja Tahko, muut rei-
tit suuntautuvat Sonkajär-
velle, Valtimoon, Juukaan ja 
Nurmekseen. 

Aseman asiamiespalveluista 
on mainittava Veikkaus ja Al-
kon noutopiste. Autonhuoltoa 
hoitaa toinen yrittäjä vuokra-

Rautavaara SEO-verkostoon 
Monipuoliset palvelut tarpeellisia 

tiloissa, renkaita ja öljyjä myy-
vät molemmat. Polttoöljyä on 
mittarimyynnissä.

Mika Hartikainen on toiminut 
yrittäjänä isänsä jälkeen, joka 
oli aikoinaan Kuopiossa huol-
toaseman hoitajana Sataman 
Unionilla.

- Paikkakunnalla menee ihan hy-
vin, sillä kelkkailu vilkastuttaa 
talvella, ja touko-kesäkuusta syk-
syyn, jopa marras-joulukuulle asti 
tehdään paljon kauppaa kesäasuk-
kaiden kanssa, joiden oleskeluajat 
pitenevät.

- SEO:n toiminnan teki tutuksi 
Juha Tikka, joka kävi jo syk-
syllä 2015 keskustelemassa. 
Olin muutenkin ajatellut, että 
olisin itsekin ottanut yhteyttä, 
kun edellinen sopimus oli lop-
pumassa marraskuussa 2017.
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Öljynkulutus kasvaa, uusia tekniikoita ja uusiutuvia tuotteita otetaan käyttöön 

Neste 70 vuotta 1948-2018
Maailman öljynkulutus on tasaisessa kasvussa, 2010-luvul-

la kokonaiskulutus on noussut yli 4,200 miljoonaan tonniin 
vuodessa, vaikka kysyntä on välillä notkahtanut. Euroopan 
kokonaiskulutus on 550 milj. tonnia ja tuotantokapasiteetti 
760 milj. tonnia. Suomessa jalostetaan noin 13 milj. tonnia 
vuodessa, tästä kotimaan kulutukseen menee noin 8 milj. 
tonnia. Öljyllä on tärkeä osa monien maiden kansantaloudes-
sa: Saudi-Arabia, Venäjä ja Etelä-Amerikan maat tarvitsevat 
öljytuloja.

Öljyn kulutuksen ennustetaan 
nouseva edelleen Aasiassa. Uusiu-
tuvan energian tuotanto kasvaa ja 
tuuli- ja aurinkovoiman tuotantoa 
lisätään suurimmissa energiaa ku-
luttavissa maissa, etenkin Kiinassa. 
Eurooppa puolestaan on ollut raken-
teellisesti alijäämäinen, kun dieseliä 
on suosittu, joten keskitislettä on 
pitänyt tuoda joka puolelta, myös 
Yhdysvalloista. 

Neste jalostaa tehokkaasti

Jalostamokapasiteettia ja toi-
mintatapaa on kehitetty Suomessa 
niin, että Naantali ja Porvoo toimi-
vat enemmän yhtenä jalostamona, 
ja tuotesiirrot hoidetaan laivoilla. 
Näin Naantali ole enää itsenäinen 
pieni jalostamo, vaan osa isompaa 
kokonaisuutta. Samaa ovat tehneet 
muutkin jalostajat. Suurin jalosta-
moiden sulkemisaalto oli noin viisi-
toista vuotta sitten. Nyt kun osa on 
mennyt kiinni ja maailmantalous on 
taas kasvussa, pari vuotta on ollut 
melko hyvät markkinat kaikelle ja-
lostamiselle.

Suomeen on hankittu raakaöljy 
valtaosin Neuvostoliitosta ja nykyi-
sin Venäjältä. Tähän oli aikaisemmin 
vahvat kansantaloudelliset syyt bi-
lateraalisine kauppoineen. Venäjän 
aikaan on hankittu Urals-öljyjä, 
jonka hinta asettuu Pohjanmeren 
Brent-öljyn alapuolelle. Alun perin 
Porvoon jalostamo oli mitoitettu 
niin, että venäläinen raakaöljy sopii 

raaka-aineista valmistetuilla. Nesteen 
uusiutuvat dieselit ovat nyt myynnis-
sä myös kuluttajille. Biopolttoaineen 
sekoitusvelvoite nousee meillä muuta-
massa vuodessa 20 prosenttiin, mutta 
suurempaankin uusiutuvan osuuteen on 
mahdollisuus päästä.

- Verotuksella pitäisi saada kulu-
tusta alas ja uusiutuvia käyttöön. 
Suomessa ja Euroopassa verotus on 
jo korkealla eikä muutaman kym-
menen sentin korotuksilla pystytä 
merkittävästi vaikuttamaan.

- Meillä hinnan merkitys uusiutu-
vien laajassa käyttöönotossa on suh-
teellisen vähäinen. Siirryin itse käyt-
tämään 100-prosenttista uusiutuvaa 
MY dieseliä ja maksan kahdeksan 
sentin hintaeron, Lauri Kärnä kertoo 
omasta ratkaisustaan.

Neste on edelläkävijä myös kan-
sainvälisissä yhteyksissä, sillä Nes-
teen toiminta-ajatuksena on ollut 
viedä pikemminkin markkinoita 
eteen päin kuin seurata ja mukautua 
niiden kehitykseen.

- Kun Neste on puhunut puhtaam-
pien tuotteiden puolesta, alan muut 
toimijat ovat usein pitäneet Nestet-
tä häirikkönä Euroopassa. Samoissa 
tilaisuuksissa tuli sitten tiedustelu-
ja, miten olemme saaneet aikaan 
puhtaamman tuotannon ja parem-
mat tuotteet.

Tuotteet ja ilma puhtaaksi

Rikittömyys oli myös jalostamolla 
edellytys uusimpien bensiinikompo-
nenttien katalyyttisten valmistusyksi-
köiden käyttöönottolle ja sitä kautta 
lyijyttömän bensiinin valmistukselle. 
Neste käytti paljon tuotekehityspa-
nostuksia rikinpoistoon 1980-luvulla, 
mikä oli samalla edellytys lyijyttömän 
bensiinin ja katalysaattorien käyt-
töönottoon. Lyijytön bensiini tuotiin 
markkinoille 1985 ja siitä tuli valtalaa-
tu 1993, kun lyijyn käyttö kiellettiin 
kokonaan. EU:ssa lyijyttömyys astui 
voimaan vuonna 2000.

Uusiutuvien polttonesteiden käyt-
töönottoa Suomessa vauhdittivat sekä 
biokomponenttien sekoitusvelvoite 
että vuonna 2010 uudistettu ympä-
ristöperusteinen polttoainevero. Uu-
siutuvan energian osuus on noussut 
asteittain vuoden 2008 kahdesta pro-
sentista aina 20 prosenttiin polttones-
teen energiasisällöstä vuonna 2020. 
Polttoainevero uudistettiin niin, että 
tuotteista peritään veroa energiasisäl-
lön ja toisaalta hiilidioksidikuormituk-
sen mukaan.

Uusiutuvan toisen sukupolven die-
selin valmistuksen kehittämällään 
NExBTL-teknologialla  Neste aloitti 
vuonna 2007 EU:n uusiutuvan energian 
direktiivin (RED) takia. Jo vuonna 1998 
EU:ssa oli sovittu ajoneuvojen pääs-
törajojen alentamisesta AutoOil -oh-

sinne hyvin. Suomessa on opittu te-
kemään hyvää ja kestävää bitumia. 
Bitumi tuotteena on jalostusketjun 
pohjalla ja sellaisenaan halvempaa 
kuin raakaöljy.

- Maailmanmarkkinahinnat ratkai-
sevat, ja Suomessa on kannattanut 
investoida erilaisiin yksiköihin, myös 
tuonnin vapautumisen jälkeen, öljy-
markkinoita Nesteellä analysoiva 
Lauri Kärnä perustelee.

- Käytämme nykyisin voittopuoli-
sesti kevyitä raakaöljyjä edullisem-
paa Uralsia, koska jalostamomme 
kykenee jalostamaan sitä niin, että 
tuotesaantomme ovat hyviä. Arvok-
kaiden tuotteiden osuus on toisin 
sanoen suurempi kuin jollakin yksin-
kertaisella jalostamolla.

Uusiutuvalla vahva osuus

Uusiutuvan energian tuotanto on 
kasvussa, vaikka koko energiankulu-
tukseen nähden edelleen marginaa-
lista. Liikenteessä uusiutuvien polt-
toaineiden määrä on globaalisti vielä 
noin viidessä prosentissa. Suomessa ja 
Ruotsissa uusiutuvan energian osuus 
liikenteessä on kuitenkin jo ylittänyt 
20 prosenttia (2016).

Uusiutuvan polttoaineen tuotanto 
Suomessa ylittää jo sovitut ilmastota-
voitteet. Nesteen uusiutuvan dieselin 
tuotannossa käytetään raaka-aineena 
jo noin neljä viidesosaa jätteitä ja täh-
teitä. Niistä valmistetuilla tuotteilla 
on enemmän kysyntää kuin viljellyistä 

Öljynjalostus alkoi Naantalissa elokuussa 1957

1970- Porvoon laa-
jennus, öljynetsintä, 

idänkauppa

1965 Porvoon ja-
lostamo aloittaa

1948 Neste Oy 
perustetaan

1961 EFTA 
1961-91 Neste öljyn 

maahantuojana

1973, 1981
Öljykriisit

1985 Lyijyttömän 
bensiinin valmistus 

alkaa

1988- Neste mukaan 
vähittäiskauppaan 

Union/Finnoil/Kesoil

1998-2015 Polttoai-
neiden päästönormit 
tiukkenevat -> Euro6

Neste-Taukotuuli avattiin 1984 (Union).

1991 Tuonti vapaaksi
1992- EU integraatio

1995 Neste pörssiin
1998-2005 Fortum

2005 Neste Oil

1992- Porvoon reformu-
loitu bensiini

1994 Lyijy pois bensii-
nistä Suomessa

2000 Euroopassa

2007 NExBTL valmistus 
alkaa Porvoossa

2010 Singaporessa
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jelmassa. Tuolloin päätettiin alentaa 
bensiinin ja dieselin rikkipitoisuudet 
50 mg/kg:aan vuodesta 2005 alkaen. 
Suomessa mentiin tätäkin alemmas, 
vuonna 2004 jo 10 mg/kg:aan. Diese-
lin päästörajat tiukkenivat asteittain 
1990-luvun lopulta alkaen, ja uusim-
man Euro 6 -normin (2015) saavuttami-
seksi käytetään sekä uusia polttoainei-
ta että moottoriteknologiaa.

Uusiutuvan energian käytön vauh-
dittaminen 2010-luvulla Suomessa 
johti uusiutuvan dieselin käytön vah-
vaan kasvuun kotimaassa. Neste avasi 
markkinoita Euroopan ulkopuolella 
yrityksiin, joilla on korkeammat ym-
päristötavoitteet. Sen sijaan Euroopan 
vaatimattomammat uusiutuvan ener-
gian käytön tavoitteet toteutettiin 
dieseleissä käyttämällä FAMEa, jota 
Suomessa ei kylmien olosuhteiden ta-
kia juurikaan ole käytetty. Bensiinien 
uusiutuvissa komponenteissa on sekä 
tuontietanolia että Nesteen valmista-
mia uusiutuvia komponentteja.

Suomalaiset polttoaineet 
parhaasta päästä

Laivaliikenteen päästöjen vähen-
täminen Itämeren alueella perustuu 
kansainvälisen merijärjestön IMO:n 
päätöksiin. Suomessa jalostettujen 
vähärikkisten polttoaineiden kysyntä 
onkin kääntynyt jälleen nousuun.

- Uusilla teknologioilla saadaan 
myös pohjaöljyistä rikkiä vähenne-
tyksi. Nesteen kannalta rikittömän 
ja lyijyttömän polttoainetuotannon 

kehittymiseen vaikuttivat monet 
ratkaisut EU:n tasolla 1990-luvulla, 
jolloin mm. Heidi Hautala oli asiassa 
aktiivinen EU-parlamentaarikko.

- Suomessa öljyala teki paljon 
ponnisteluja yhdessä, jotta päästö-
vähennykset ja puhtaammat tuot-
teet viedään käyttöön. Tähän liittyy 
vahva E10-bensiinin markkinointi 
vuonna 2010. Siirtymä onkin toteu-
tunut niin, että vuonna 2017 jo 68 
prosenttia bensiinin myynnistä on 
95E10-laatua, viestintä- ja brändi-
markkinointijohtaja Osmo Kammo-
nen muistuttaa.

Suomalaiset ovat ajaneet keski-
määräistä paremmilla polttoaineilla 
Nesteen valmistamien tuotteiden 
korkean laadun ansiosta. Vuonna 
2012 markkinoille tuotu ProDiesel 
tarjosi asiakkaille mahdollisuuden 
valita voimassa olleita biovelvoittei-
ta puhtaampi ja parempi diesellaatu. 
ProDiesel sisältää vähintään 15 % uu-
siutuvaa NExBTL-teknologialla valmis-
tettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä.

Nesteen erikoistuotteisiin on kuu-
lunut pienkonebensiini, joka soveltuu 
erityisen hyvin venemoottoreihin ja 
henkilökohtaisiin pienkoneisiin, kuten 
ruohonleikkureihin, moottorisahoihin 
ja raivaussahoihin. Tämä alkylaatti-
bensiini on bentseenitöntä, korkeam-
pioktaanista ja puhtaasti palavaa, jo-
ten sen käyttö on työsuojelun kannalta 
suositeltavaa.

Uusiutuvan energian direktiivin RED 
II toimeenpano johtaa entistä suurem-

paan polttoaineiden biopitoisuuteen, 
mutta myös tarkempaan määrittelyyn, 
mitä bioperäistä raaka-ainetta poltto-
aineiden valmistuksessa voidaan käyt-
tää. Suomen kannalta EU:n parlamen-
tin päätökset ovat johtaneet oikeaan 
suuntaan, ja näin myös metsänkorjuun 
ja peltojen biomassat saadaan käyt-
töön.

Yrityskulttuuria 
ja vastuullisuutta

Nesteen toimintakulttuurissa tapah-
tuneista muutoksista paljon luetaan 
toimitusjohtaja Matti Lievosen ansi-
oksi, joka on johtanut yrityskulttuuria 
ja asiakaskokemusta uuteen suuntaan.

- Suurenkin yrityksen toiminnas-
sa korostetaan kaikin tavoin, että 
yhteisen asiakkaan kanssa syntyvä 
aktiivinen vuoropuhelu ja eri näkö-
kulmien ymmärrys on tärkeä menes-
tyksen ja kehityksen moottori, Kari 
Seppälä toteaa.

- Megatrendinä yritysmaailmassakin 
omaksuttu sosiaalisen median käyt-
töönotto on johtanut loppukuluttajan 
merkityksen nousuun. Asiakkaalla on 
enemmän todellista valtaa kuin aikai-
sempina kausina. Toimintakulttuurin 
on oltava sen mukainen, jotta kyetään 
huolehtimaan brändistä, yritys on hy-
vin lähestyttävä ja vuorovaikutukseen 
kykenevä.

Kestävyyskriteerien hyväksyminen on 
osa polttonesteiden laadunvalvontaa ja 
uusiutuvan energian käyttöönoton kas-

vaessa tärkeä osa valmistusta ja markki-
nointia. Nesteen toiminnassa on pyritty 
täyttämään vastuullisuustavoitteet jo 
aikaisemmin.

-  Neste on valittu toiselle sijalle 
maailman vastuullisimpien yhtiöiden 
Global100 -listalla. Tämä on yhtiön 
kaikkien aikojen paras sijoitus. Nes-
te on listalla nyt 12:tta kertaa, eikä 
mikään muu energiayhtiö ei ole ollut 
mukana listalla yhtä monta kertaa 
peräkkäin, Osmo Kammonen iloitsee 
tuoreesta saavutuksesta.

Nesteen toiminnan vastuullisuus 
perustuu muuan muassa siihen, että 
se jalostaa heikkolaatuisista jätteistä 
ja tähteistä laadukkaita uusiutuvia 
tuotteita, kuten Neste MY uusiutu-
vaa dieseliä. Sen uusiutuvien tuot-
teiden hiilikädenjälki vastaa useilla 
miljoonilla tonneilla pienentyneitä 
kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain. 
Päästövähennys on iso: se vastaa 3 
miljoonan henkilöauton eli koko Suo-
men autokannan poistamista liiken-
teestä koko vuodeksi.

Haastattelussa mukana:
Osmo Kammonen, Neste Oyj, vies-
tintä- ja brändimarkkinointijohtaja
Kari Seppälä, Neste Oyj, toimitus-
ketjun ohjaus, erikoisasiantuntija
Jonas Lindström, Neste Oyj, alue-
päällikkö, tukkumyynti
Hannu Laitinen, SEO Energiaa -lehti 
teksti ja grafiikka

EduCycle-peli konkretisoi ilmastonmuutoksen
Nesteen teettämä tutkimus kertoo karua kieltä ilmastonmuutos-

tietoisuudesta: jopa 72 prosenttia suomalaisista ajattelee, ettei 
ilmastonmuutoksesta tiedetä tarpeeksi. Vain 30 % uskoo ilmaston-
muutoksen vaikuttavan merkittävästi omaan elämään. Nesteen 
mielestä koulutus on avain tietoisuuden parantamiseen, ja sen 
vuoksi yhtiö lahjoittaa kehittämänsä EduCycle-ilmastonmuutospe-
lin kymmenille kouluille ympäri maailmaa.

Neste käynnisti toukokuussa 2017 kouluille suunnatun, kan-
sainvälisen EcuCycle Exchange -ympäristövaihdon, johon valittiin 
mukaan kymmenen koululuokkaa Suomesta ja heille kymmenen 
vastinparia ulkomailta. Jokaiselle luokalle lahjoitetaan Nesteen 
kehittämä EduCycle-ilmastonmuutospeli.

Vaihdon tarkoitus on lisätä nuorten tietoisuutta ilmastonmuutok-
sesta ja saada koulujen oppilaat vaihtamaan ajatuksia siihen liitty-
vistä ilmiöistä. Aiheen konkretisoinnissa auttavat erilaiset tehtävät 
ja huhtikuussa 2017 lanseerattu EduCycle-ilmastonmuutospeli, joka 
hyödyntää lisättyä todellisuutta ja digitaalisista peleistä tuttua lo-
giikkaa. Pelissä tehdyt valinnat vaikuttavat pelin lopputulokseen ja 
havainnollistavat, mitä on tehtävä, jotta hiilidioksidipäästöt saadaan 
kuriin ja Pariisin ilmastosopimuksen vaatimalle tasolle.

2009 Polttoaineiden 
uudet ympäristöverot 

Suomessa

2011 Polttoaineisiin bio-
osuutta -> 20 % v 2020

2012 Nesteen ProDiesel
2016 Neste 100 % uusiu-

tuva MY Diesel

EU:n ympäristötavoitteet mer-
kitsevät Suomessa uusiutuvan 
energian voimakkaasti kasvavaa 
käyttöä liikenteessä.

Suomen kansallisessa energia- 
ja ilmastostrategiassa vuoteen 
2030 esitetään hallitusohjelman 
linjauksia korkeampaa tavoitet-
ta liikenteen uusiutuvan ener-
gian lisäämiselle. Vuonna 2030 
biopolttoaineita tulisi olla 30 % 
ilman tuplalaskentaa.

Uusiutuvat tulevat 
vauhdilla liikenteeseen
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Uusi nimi: SEO-Korvatunturi 
Savukosken huoltoasema jatkaa 

Savukosken uudet huol-
toasemayrittäjät Merja ja 
Ari-Pekka Sipola onnistui-
vat vuoden 2017 lopulla 
sopimaan Räsäsen perheen 
ja rahoittajien kanssa Sa-
vukosken huoltoaseman 
hankkimisesta ja toiminnan 
jatkamisesta.

Yrittäjille itselleen liiketoi-
minnan käynnistäminen tar-
koitti myymälätyötä ja polt-
toainemyyntiä, rakennuksen 
muut osat ovat eri yrittäjillä.

- Huoltoasemakiinteistöstä 
on tehty korjaamoyrittäjän 
kanssa hallinnanjakosopimus, 
kun korjaamolle löytyi uusi 
yrittäjä ja niin kaikki moni-
puoliset palvelut jatkuvat, 
Merja Sipola selvittää.

- Tämä on erittäin hyvä 
ratkaisu, koska toisessa kiin-
teistössä mukana ovat myös 
kunta ja pakastamon osalta 
paikallinen tuottajayhteisö 
KorvatunturinMaa Osuuskun-
ta, jonka kautta paikallisia 
luomumarjatuotteita jaetaan.

Osaaminen kaupan alalta
Yrittäjäpariskunta on hank-

kinut kokemusta kaupan alalta 
niin koulutuksen kuin työkoke-
muksensa kautta.

- SEO-Korvatunturi oli luon-
teva valinta yrityksen nimek-
si, sillä Savukoski on siitä 
tunnettu. Kunnalla on suun-
nittelukilpailun kautta saatu 
oma logo, jota tietyissä tuot-
teissa voidaan käyttää, Merja 
kertoo.

Ari-Pekka on hoitanut ai-
emmin myös polttoainejake-
lua, ja nyt tämä on omalla 
vastuulla. SEO:n tulo mukaan 

yrittäjänvaihdostilanteeseen 
oli tervetullut apu.

- Säiliötilavuuksien kans-
sa on toistaiseksi onnistuttu, 
mutta kerran viikossa tuleviin 
täydennyksiin on seurattava 
tarkoin pinnanmittauslaitet-
ta. Dieselin kysyntä on täällä 
suurin, ja sille on onneksi iso 
säiliö.

Paikallista kysyntää
Tuotteita myymälään yrittä-

jät ottavat kuunnellen tarkasti 
paikallisia asiakkaita.

- Jouluksi otimme myyntiin 
paljon leluja, ja ne tekivät hy-
vin kauppansa, Merja kertoo. 

SEO-Korvatunturin valoisan ja tilavan myymälän valikoima seuraa pai-
kallista kysyntää. SEO-Baarin uusittu sisustus tervehtii tulijoita. 
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- Olemme tuomassa myyntiin 
myös kosmetiikkatuotteita, 
joille on kysyntää.

Hyvänä yhteistyökumppani-
na tarvikepuolella on Würth, 
tosin huoltosasemamyymälän 
perinteinen pientarvikkeiden 
”miljoonalaatikkokin” on vie-
lä paikoillaan. 

Elintarvikepuolella valikoi-
maan kuuluvat herkulliset 
Pullapirtin vesirieskat pa-
kasteena. Muuta tarjottavaa 
saadaan oman keittiön kie-
roilmauunilla ja parilalla.

Joka toisella auto, Soklin 
kaivos vielä arvoitus

Savukosken kunnan väkilu-
ku on puolittunut vuodesta 
1980, jolloin asukkaita oli pa-
risen tuhatta. Nyt asukkaita 
on hieman yli  tuhat, mutta 
kunnassa on ilahduttavasti yli 
500 autoa.

Pienkonekorjaamo on paik-
kakkunnalla, ja matkailuyrit-
täjyyttä tukee paikallinen 
majoitusliike. SEO-Korvatun-
turi on kunnostanut pari mi-
nikeittiöllä ja suihkulla varus-
tettua huonetta majoitusta 
varten, käyttäjinä enimmäk-
seen komennusmiehet.

Savukosken kunnan hankkimalla logolla varustettu huppari on suosittu 
matkamuisto ja kiva tuliainen. KorvatunturinMaan Jälkiruokakastike-
sarja on valittu vuonna 2001 Vuoden Luomu uutuudeksi. 

Savukosken kunnanvaltuus-
to on hyväksynyt Soklin kai-
voksen asemakaavan 2017. 
Sokli sai kaivospiiriluvan 2016 
ja kaivosyhtiö Yaralla on vii-
si vuotta aikaa päättää kai-
voksen avaamisesta eli 2021 
saakka. Lainvoimainen ym-
päristölupapäätös saataneen 
vuonna 2018, mutta lainvoi-
man saaminen vienee juuri 
vuoteen 2021.

Merja ja Ari-Pekka Sipola ovat syntyisin Sallasta, jossa A-P:n kotitalo si-
jaitsee aivan Sallan SEO-aseman naapurissa. Yrittäjäuran alkuvaiheessa 
on saatu lisää kaupallista oppia monelta alueelta. 

1.Kuka seuraavista (ex/nyk)
kansanedustajista EI ole ollut 
bensiinikauppias ?  a) Urpo Lep-
pänen  b) Kimmo Kiljunen  c) Arto 
Satonen  d)  Esko Aho
2. EU:n pohjoisin huoltoasema on 
a) Esso b) SEO c) Teboil d) Uno-X ?
3.Montako litraa on yksi US nes-
tegallona   a) 3,785  b) 0,454  c)  
1,609  d)  7,254 ?
4. Montako kilometriä on maan-
teitse Nauvosta Nuorgamiin? a) 
1220  b) 1400  c) 1560  d) 1685 ?
5. Vuoden auto Suomessa 2018 
on a) Seat Ibiza  b) VW T-Roc  c) 
Volvo XC60  d) Kia Stinger ?   
6. Eestiläisen Kalev-suklaatehtaan 
omistaa  a) Saku  b) Fazer  c)  
Cloetta  d) Orkla ?
7. Kaasupullossa (11 kg) on ener-
giaa  a) 363 b) 495  c) 550 d) 660 
megajoulea ?   
8. Litrassa etanolia on energiaa  
a) 21  b) 33  c) 40  d) 50 MJ ?
9. Vuonna 2018 veroton kilomet-
rikorvaus oman auton käytöstä on  
a) 25  b) 38  c) 40 d) 42 snt/km ?
10. RED tarkoittaa a) VoF-tuo-
maria  b) uusiutuvan energian 
direktiiviä  c) energiajuomaa  d) 
pelastuspalvelua

Vastaukset lehden takasivulla.

Parlamentin 
kymppi

Soklin malmio löydettiin 
1967 ja siinä on nykyisin ar-
vioitu olevan malmia 1.200 
miljoonaa tonnia, jossa on 
14 % fosfaattia. Kaivauksilla 
200 metrin syvyyteen pääs-
tään tähän, mutta malmia on 
enemmänkin.

Työvoimaa kaivos tarjoai-
si suoraan ja välllisesti noin 
2.000 ihmiselle.

Savukoski on noin 1.000 asuk-
kaan erämainen kunta Itä-La-
pissa. Alueen kehittämistyö on 
haastavaa harvan asutuksen ja 
väestön vähäisyyden vuoksi. 

Meidän KorvatunturinMaa -hanke 
on toteutettu yleishyödyllisenä 
kehittämishankkeena. Sen avul-
la saatiin vuosien 2016-2017 
kuluessa oma Korvatunturin-
Maa -brändi, jolla nostetaan 
alueen näkyvyyttä ja profiilia 
sekä parannetaan alueella viih-
tyvyyttä. Hankkeessa on huo-
mioitu myös nuorten näkemyk-
set kotiseudun kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittivat Euroopan 
maaseudun kehittämisrahasto ja 
Pohjoisimman Lapin Leader ry. 

Yhteistyöryhmään kuuluvat 
alueen yhdistykset, yritykset 
ja asukkaat. Tähän mennes-
sä on jo toteutettu rakenne-
tun ympäristön ja sosiaalisen 
median visuaalista ilmettä ja 
muuta markkinointia.

Vuonna 2018 kehittämistyö jat-
kuu yhteistyöryhmässä.

Katso myös facebookista:

Meidän KorvatunturinMaa

KorvatunturinMaa!
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Vuonna 1906 perustettu, violeteista pakkauksistaan 
tunnettu Löfbergs kasvattaa markkinoitaan Suomessa. 
Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva kahvinpaahtimo on 
edelleen perheyritys, jossa tällä hetkellä toimii kolmas 
ja neljäs sukupolvi. Päätoimipaikka on Karlstadissa, 
Ruotsin sydämessä, jossa on myös yksi paahtimo. Ruot-
sissa Löfbergs on markkinajohtaja out-of-home -segmen-
tissä.

Kestävää kehitystä
Ympäristö- ja yhteiskuntavas-
tuu on kahvinvalmistajalle tär-
keä tekijä toiminnassa, ja niinpä 
Löfbergs on maailman suurimpia 
luomu- ja Reilun kaupan kahvin si-
säänostajia. Tavoitteena on valita 
entistä useammin hyvää kahvia 
sertifioiduilta viljelmiltä. Kestä-
vyystyö tarkoittaa koko arvoket-
jua kahvipavusta kahvikuppiin. 
Ilmastokysymys ja kahvinviljeli-
jöiden työllistymismahdollisuudet 
ovat kaksi tärkeintä asiaa tässä 
arvoketjussa.

Ruotsin kahviyritysten kestä-
vyystyötä arvioidaan Sustainable 
Brand Index 2016 –tutkimuksen 
mukaisesti. Tämä Skandinavian 
suurin tutkimus kestävistä tuo-
temerkeistä perustuu 30 000 
kuluttajan mielipiteeseen. Tutki-
muksen mukaan Löfbergs koetaan 
vastuullisimpana toimijana alalla.

Valinnanvaraa tuotteissa
Kahvia kutsutaan aina samalla ni-
mellä, vaikka eri makuja on ole-
massa loputtomat määrät. Kahvi 
saa luonteensa papujen poiminta-
paikan ja -ajankohdan ja paahtota-
van mukaan. Myös sekoituksella on 
tärkeä merkitys. Yhdeltä alueelta 
tai tilalta peräisin olevan kahvin 
tarjoaa mahdollisuuden nauttia 
ainutlaatuisesta aromista ja tari-
nasta.

Kahvisekoituksista puolestaan 
löytyy valikoima erilaisia ma-
kuvivahteita.  Löfbergs tarjoaa 
markkinoiden laajimman valikoi-
man luonnonmukaisesti viljeltyjä 
ja Reilun kaupan tuotteita. 

Suomessa valtavat
mahdollisuudet
Löfbergsin Horeca maajohtaja Leif 
Sjöblom kertoo, että ensimmäiset 
askeleet Suomeen tulon valmiste-
luissa otettiin noin 10 vuotta sitten. 
Löfbergs on saanut Suomessa kas-
vua horeca- ja vähittäiskauppa-
puolella. Resursseja on käytetty 
tunnettuuden tekemiseen, joka 
uuden brändin tapauksessa kestää 
vuosia. Tämä on eri strategia kuin 
satsata vahvasti hetkelliseen huip-
puun isolla rahalla.  Tavaramerkin 
tunnettuutta on rakennettu tum-
mapaahtoisella kahvilla.

- Tummapaahtoinen kahvi on ollut 
Löfbergsin menestystarina ja täl-
lä tultiin Suomeen ns. blue ocean 
–strategian mukaisesti 5-6 vuotta 
sitten. 

- Löfbergs meni ensiksi Norjaan 
ja Tanskaan, mutta myös Suomen 
valtavat mahdollisuudet tunnis-
tettiin.

- Olemme tarjonneet enemmän 
joka vuosi ja huolehtineet, että 
myynti ja lupaukset pystytään 
hoitamaan, ei ole yritetty ahmia 

liikaa. Perustunnettuus ja peit-
to ovat perusasia, jonka jälkeen 
markkinat alkavat vetää. 

Trendi kohti tummaa?
Löfbergin markkinoille tulo ta-
pahtui yksin ja kaikessa rauhassa 
tummapaahtoisella. Löfbergs on 
kasvanut vakaasti, vaikka kilo-
määrät ovat vielä olleet pieniä. 
Suomalaiset kilpailijat ovat tämän 
havainneet Leif Sjöblomin mukaan, 
joten voidaan sanoa, että osittain 
Löfbergsin ansiosta tummaan paah-
toon on panostettu.

- Suomalaiset matkustavat paljon 
ja juovat mm. italialaistyyppisiä 
espressopohjaisia kahveja. Tum-
mia kahveja arvostetaan monessa 
maassa.

- ”Kahvinörtit” tosin sanovat, että 
trendikkäimmät kahvit hifisteli-
jäpuolella ovat vaaleita, mutta 
tavalliset juojat arvostavat yhä 
enemmän tummaa kahvia.

- Tämä varmasti vaikuttaa, ja mei-
dän näkemyksemme on, että paluu 

vaaleampaan on vaikeaa, kun on 
tottunut tummaan.

Uudet laitteet tukevat
Kahvimarkkinoiden kehitystä 
ovat tukeneet uudet monipuoli-
set laitteet, joista saadaan niin 
cappucinot, espressot kuin koko-
naiset kylmä kahvi -valikoimat. 
Erityisesti kapselikeitintä Leif 
Sjöblom kuvaa innovaatioksi, jol-
la erikoiskahvit ovat tulleet pie-
nillekin työpaikoille.  Uusien lait-
teiden ja kapselikeittimien ansi-
osta espressopohjaisen kahvin ja 
maitokahvien valmistamisesta on 
tullut laadukasta ja helppoa.

- Kun olin nuorempi, totta kai 
kahvitrendit olivat Helsinki-
keskeisiä, Leif Sjöblom kertaa 
historiaa.

- Tämän päivän nuorisolla on 
kuitenkin yhteys koko maail-
maan, kun voidaan sekunneissa 
piipahtaa New Yorkin parhaaseen 
kahvilaan. Muutos on jo tapah-
tunut, enää ei riitä Helsinki ja 

Löfbergs kasvaa Suomessa
Intohimona tumma kahvi
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Tukholma, vaan nuoriso katsoo 
kansainvälisiä trendejä.

- Horeca-puolella haasteena on 
säilyttää koko ajan manuaalisen 
työn laatu. Tässä   kaikki osat ovat 
ratkaisevia – raaka-aine, vesi, 
kone, puhtaus ja osaaminen. Kap-
selikeittimissä alinkin laatu on hy-
vällä tasolla, kun vertaa joihinkin 
hyvinkin vaihteleviin kokemuksiin 
manuaalisessa valmistuksessa.

Tehokas tukkuriverkosto
Pohjoismaisten markkinoiden 
jakeluverkosto on hyvin kehit-
tynyt, ja Leif Sjöblom pitääkin 
saatavuutta erinomaisena. Toi-
nen kysymys onkin, riittääkö 
alueella kysyntää laajimmalle 
valikoimalle. Laajassa jakelussa 
ovat mukana suurimmat tukku-
rimme, kuten KesPro, Metro, 
Heino ja Palvelutukkurit.

- Suomi on pitkä maa ja täällä on 
vähän ihmisiä, joten tehokkaam-
paa mallia ei voi keksiä.

- Siihen, mitkä tuotteet ovat saa-

tavilla, vaikuttaa meidän oma 
kenttätyömme, joka on tehtävä 
niin hyvin, että tuotevalikoima 
on oikeutettu kaikkien tukkurien 
valikoimiin.

Markkinointiin Löfbergs panos-
taa syksyisin tukkureitten omilla 
kauppiasmessuilla, ja lisäksi alan 
erikoismessuilla, kuten Horeca- ja 
Fast Food ja Ravintola –tapahtu-
missa.

Perusvalikoimaan pääseminen 
kaupoissa, kahviloissa ja tapahtu-
missa on monen vuoden tehtävä. 
Suomessa on kokemuksia toisesta 
suuresta ruotsalaisesta kahvimer-
kistä, joka tuli suurella rahalla 
ja nosti osuuttaan, mutta hiipui 
perustunnettuuden puuttuessa. 
Kenttätyöhön Suomessa Löfbergs 
on lisännyt voimia jatkuvasti, kun 
kasvu on jatkunut.

Huoltoasemat: Take away
Asiakkaat satsaavat take away 
myyntiin, joka on tämän päivän 
käytäntö. Kahvia juodaan autos-

sa, kaduilla kävellen, työpaikoilla, 
tapahtumissa ja automaateista. 
Uudet ja paremmin eristetyt kah-
vikuppimateriaalit ovat ympäris-
töystävällisempiä ja tarjoavat ku-
luttajille joustavuutta.

Löfbergsin tavaramerkki on nä-
kyvästi esillä eri kumppaneitten 
kanssa, mm. mukeissa sekä esim. 
seinissä. Näkyvä esimerkki on 
Helsingissä uudessa Länsitermi-
naalissa, joka on maailman suu-
rin laivaliikenteeseen kohdistuva 
matkustajaterminaali.

Muiden kahvinpakkaajien tapaan 
Löfbergs ei hinnoittele, vaan 
kauppa hinnoittelee tuotteet itse 
ja päättää, käytetäänkö sitä uu-
tuus- tai sisäänvetoartikkelina. 
Tässä Suomi ja Ruotsi toimivat 
hyvin samantyylisesti.

Vaikka erikoiskahvit ovat vain 
pieni kulutuksesta, ne ovat tär-
keä osa markkinointia.

- Pohjoismaissa juodaan tavallis-
ta, hyvää maistuvaa kahvia, joka 

on yli 90 prosenttia kulutuksesta. 
Suodatinkahvissa olemme maail-
manmestareita.

- Erikoiskahvien suosio on lisään-
tynyt, ja kuluttajana voi käytän-
nössä tilata mitä kahvia tahansa. 
Ehkä se yksi cappucino tai esp-
resso päivässä riittää, juodaan 
kuitenkin lisää suodatinkahvia, 
Sjöblom maalailee.

Saisiko olla nitrokahvi?
Kysyttäessä Leif Sjöblomilta eri-
koisinta kahvilaatua hän mainit-
see kahvimenyyn, jossa on paljon 
kylmiä vaihtoehtoja:

- Meillä on työstetty vuoden verran 
”nitrokahvia”, joka on kylmäuutet-
tu kahvi. Kun siihen syötetään typ-
peä, saadaan runsas stoutmainen 
kahvi – meillä on siitä nitro-lakrit-
sa-versio, aivan mahtava tuote.

- Samoin on tehty menyitä, missä 
on kylmäuutettu lakritsakahvi li-
sättynä vadelmalla, ja se tuntuu 
sopivan hienosti yhteen.

Näin valmistat hyvän kahvin:
Varmista, että kahvipannu ja suodatin ovat täy-
sin puhtaat. Tee säännöllisesti kalkinpoisto.
Juoksuta vettä hanasta hetki ennen pannun täyt-
tämistä.
Käytä kahvilusikkaa kahvijauheen annosteluun. 
Jos haluat vahvempaa kahvia, älä lisää annostus-
ta vaan valitse tumma paahto.
Parhaan mahdollisen aromin ja vahvuuden saa-
vuttamiseksi veden lämpötilan tulee olla 92–96 
astetta.
Jauhettujen kahvipapujen tulee olla kosketuk-
sissa kuumaan veteen 5–6 minuuttia, jotta kah-
vista tulee sopivan vahvaa. Useimmiten paras 
lopputulos saavutetaan, kun kerralla valmiste-
taan 6–8 kuppia kahvia.
Pidä kahvi lämpimänä korkeintaan 30–40 minuut-
tia. Kahvi kannattaa juoda tuoreena!

Löfbergs osallistuu kahvila-autolla kampanjoihin ja yleisötapahtumiin. 

Löfbergs markkinoin-
timateriaaleja ovat 
mm. take-away-mu-
ki, termoskannu, so-
kerit, ilmoitustaulu 
ja tiimalasi.
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Hevospelaamisella kiintoisa historia

Toto on koko kansan peli

Veikkauksen vuoden 2017 tulos oli odotusten mukainen, 1 021,3 
milj. euroa. Uusi Veikkaus syntyi, kun kolme entistä rahapeliyhteisöä, 
Veikkaus, RAY ja Fintoto, yhdistyivät vuoden 2017 alussa.

Liikevaihto oli 3 230,9 milj. euroa, tulos 1 021,3 milj. euroa ja 
taloudellinen tuotto yhteiskunnalle kaikkiaan 1 273,8 milj. euroa.

Uuden Veikkauksen tulos ylitti vuoden 2017 valtion talousarvioon 
merkityn avustuksensaajille jaettavan summan, joka oli 1 003,5 milj. 
euroa.

– Uuden Veikkauksen ensimmäinen vuosi sujui integraatioon liit-
tyvistä haasteista huolimatta hyvin, ja pystyimme tuottamaan avus-
tuksensaajillemme suunnitelmien mukaisen tuoton, toimitusjohtaja 
Olli Sarekoski sanoo.

Tunnistautuvan pelaamisen osuus kaikesta veikkauspelaamisesta 
nousi 40,6 %:iin (+1,6 %-yksikköä), ja sen lisääminen on yksi Veikka-
uksen keskeisistä strategisista tavoitteista.

–Tunnistautuvan pelaamisen kautta pystymme tarjoamaan asiak-
kaillemme entistä vastuullisempia pelaamisen hallinnan välineitä. 
Uudistimme viime vuonna Veikkaus-korttia, joka mahdollistaa tun-
nistautuvan pelaamisen myös peliautomaateilla, Sarekoski sanoo.

Vuoden 2017 aikana astuivat voimaan myös kansainvälisesti ver-
taillen ainutlaatuiset nettipelaamisen hallinnan välineet. Veikkaus 
tähtää mahdollisimman laajaan tunnistautumiseen hajasijoitetuilla 
peliautomaateilla 1.1.2023 alkaen.

Suomen rahapelien kokonaismarkkina oli katsausvuonna pelikat-
teella mitattuna arviolta noin 1 978 milj. euroa. Kasvua edellisvuo-
teen oli yksi prosentti. Veikkauksen osuus kokonaismarkkinasta oli 
noin 90 %. Kilpailu kohdistuu erityisesti digitaaliseen pelaamiseen, 
jossa myös ulkomaiset peliyhtiöt toimivat.

Veikkaus.fi-verkkopalveluissa asioi keskimäärin 525 000 ostavaa 
asiakasta viikossa ja vuoden aikana kaikkiaan 1,3 miljoonaa asiakas-
ta. Mobiilipelaaminen lisää koko ajan suosiotaan ja vuoden lopussa 
44 % digimyynnistä tuli mobiililaitteiden kautta.

Taloudellinen tuotto yhteiskunnalle: Yhtiö tuloutti opetus- ja kult-
tuuriministeriölle 537,8 milj. euroa, sosiaali- ja terveysministeriölle 
436,3 milj. euroa ja maa- ja metsätalousministeriölle 40,6 milj. eu-
roa. Lisäksi yhtiö maksoi valtiolle arpajaisveroa 212,8 milj. euroa.

Digi- ja mobiilipelaaminen kasvussa
Veikkauksen tuotto ylitti miljardin

Noin 3,3 % suomalaisista kärsii peliongelmista
Veikkaus ottaa peliongelmat vakavasti

 Pelinjärjestäjänä Veikkaus tar-
joaa asiakkaille viihdyttäviä pelejä, 
mutta huolehtii samalla, että pe-
laamisesta aiheutuvat haitat ovat 
mahdollisimman vähäisiä.

Veikkaus huolehtii siitä, että 
alle 18-vuotiaat eivät pelaa Veik-
kauksen pelejä mm. kouluttamal-
la myyntipaikkojen henkilöstön 
kysymään papereita ja estämään 
alaikäisen pelaamisen ja pääsyn 
pelisaleihin.

Veikkaus tekee vastuullisuusar-
vion kaikkiin peli-ideoihin. Korke-
amman riskin peleissä on asetettu 
kaikille pelaajille yhteiset rajat. 
Sisäministeriö hyväksyy kaikkien 
pelien säännöt.

Veikkaus seuraa asiakkaiden 
pelikäyttäytymisessä tapahtuvia 
muutoksia eikä suuntaa suora-
markkinointia niille pelaajille, 
joiden pelaaminen on muuttu-
nut riskialttiiksi.

Veikkaus rahoittaa peliongelmissa 
auttavan Peluuri-palvelun toimintaa 
lähes miljoonalla eurolla vuodessa 
ja maksaa vuosittain yhteensä 2,5 
miljoonaa euroa sosiaali- ja terveys-

ministeriölle pelihaittatutkimuk-
seen sekä peliongelman ehkäisyn 
ja hoidon kehittämiseen arpajais-
lain mukaisesti.

Pelaaja voi hallita pelaamistaan
Verkkopelaamisessa ennen rahan-

siirtoa pelaajan on asetettava rahan-
siirtorajat vuorokausi- ja kuukausi-
tasolle. Rahansiirtoraja on maksimi-
summa, jonka voi siirtää pankkitililtä 
Veikkauksen pelitilille vuorokaudessa 
ja kuukaudessa.

Verkkopelaamisessa nopearyt-
misiä pelejä pelaavan tulee aset-
taa pelaamiselle tappiorajat vuo-
rokausi- ja kuukausitasolle. 

Pelaaja voi asettaa peli- tai pe-
liryhmäkohtaisen pelineston ha-
luamakseen ajaksi kalenterinä-
kymästä maksimissaan vuodeksi 
tai toistaiseksi voimassaolevalla 
pelinestolla pysyvästi.

Pelaaja voi seurata pelihistoriaa 
Oma Veikkaus -sivuilla. Myyntipai-
koissa pelatut pelit näkyvät Oma 
Veikkauksessa aina kun käyttää 
Veikkaus-korttia pelatessa.

Ensimmäiset hevosten kilpa-ajot 
olivat vuonna 1817 Turussa Aurajoen 
jäällä. Vuonna 1865 Valtio ryhtyy tu-
kemaan kilpa-ajoja ja perustaa ns. 
valtionajot. Yksityisiä raviseuroja 
perustetaan vuonna 1884. Suomen-
hevosten kantakirja perustetaan 
vuonna 1907.

Suomen johtavat raviseurat pe-
rustavat Suomen Ravirenkaan ra-
viurheilun keskusjärjestöksi vuonna 
1919. Suomen Kuninkuusravit perus-
tetaan Lahdessa 1924. Ensimmäiset 
totoravit järjestetään Helsingin Poh-
joissataman jäällä vuonna 1928.

Hevospelit kärsivät 1930-luvun 
taantumasta, mutta sodan jälkeisen 
ajan suuri muuttoliike maalta kau-
punkeihin loi pohjan raviurheilun 
uudelle tulemiselle. Hevospelejä 
ohjasi totoasetus, jota muutetaan 
1950-luvulla pelaajille edullisem-
maksi ja totovaihdot alkavat kas-
vaa. Raviurheilu kehittyy ja nykyai-
kaistuu kiihtyvällä vauhdilla. Läm-
minveriset saivat kilpailuoikeuden 
Suomessa 1959. 

Suomen raviurheilun moderni-
soinnin keskeinen vuosikymmen oli 
1970-luku. Ravikilpailujen lukumää-
rä, katsojamäärät ja pelivaihdot 
kehittyivät kaksinumeroisin prosen-
tein melkein koko vuosikymmenen 
ajan. Hevosalan järjestöt yhdis-
tettiin Suomen Hippokseksi vuonna 
1973. Totalisaattoripelin valtion-
osuudesta alettiin maksaa varsara-
hoja ja kasvattajapalkkioita, jotka 
johtivat kotimaisen hevoskasvatuk-
sen merkittävään kasvuun.

Suurimpiin kaupunkeihin raken-
nettiin uudenaikaiset raviradat 
palveluineen, mm. Vermo avattiin 
1977.

Valtakunnallinen V5-peli siirtyi 
1982 Oy Veikkaus Ab:lle, mutta ra-
tapelit jäivät Suomen Hippokselle. 
Vuosikymmenen lopun talousboomi 
nosti palkintokehityksen uuteen 
nousuun ja innoitti harrastajia pa-
nostamaan laadukkaaseen hevos-
kasvatukseen.

Vuonna 1995 Suomen Hippos 
käynnistää toton ratojen ulko-
puolisissa Totoline-pelipisteissä ja 
valtakunnallinen V5-peli Vermoon 
käynnistyy. 

EU:n liittymissopimus toi siirty-
mäkauden tukien muodossa lisä-
tuloja hevoskasvattajille. Muiden 
kehittyneiden ravimaiden tavoin 
Suomenkin ravitalous lepäsi entistä 
vankemmin ravipelien kilpailukyvyn 
ja suosion varassa.

Vuoden 2001 alussa Suomen Hip-
pos yhtiöittää totopelitoiminnan. 
Fintoto Oy aloittaa  toimintansa 
1.1.2001.

Arpajaislain muutoksen myötä V5 
ja V75 -pelit siirtyivät Veikkauksel-
ta Fintoton järjestettäviksi. Finto-
to vastasi kaikkien hevoskohteisten 
pelien järjestämisestä vuodesta 
2012 alkaen. Pelipisteverkostoa 
laajennettiin voimakkaasti ja niihin 
asennettiin uudet kosketusnäytöl-
liset myyntipäätteet. Raviurheilun 
rinnalle pelikohteiksi nousivat lauk-
ka- ja esteratsastuskilpailut. Netti-
pelaamisen suosio jatkoi kasvuaan.

Rahapelit yhdistyvät 1.1.2017. 
Uuden yhtiön nimi on Veikkaus.

Lähteet
www.hippos.fi
www.veikkaus.fi

Voittajaloimet ovat näyttävä tapa mainostaa totoraveissa. Vuoden 
merkittävin ravitapahtuma Kuninkuusravit järjestetään 2018 Rova-
niemellä. Kuvassa SEO-loimi Halsuan-päivän raveista Kaustisilta 2009. 
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Power One Energy Engineering 
Oy perustettiin elokuussa 2017. 
Yhtiön perustajat Mika Hakka-
rainen ja Antti Riikonen ovat 
mukana yhtiön operatiivisessa 
toiminnassa ja tarjoavat osaa-
misensa energia-alan toimijoille. 
Heillä molemmilla on pitkäaikai-
nen kokemus energia- ja kiinteis-
töalalta.

- Haluamme tarjota energia-alalle 
asiantuntijapalveluja ja kokonaisval-
taisia ratkaisuja, jotka perustuvat 
kumppanuuteen, luottamukseen ja 
toiminnan läpinäkyvyyteen, yrittäjät 
kertovat.

Mika Hakkarainen on automaatio-
insinööri AMK ja toiminut aiemmin 

Power One Energy Engineering Oy 
Huoltoasema- ja ener-
gia-alan uusi osaaja

mm. Autotankin ja YIT:n palveluk-
sessa. Hän jatkaa edelleen Suomen 
Huoltamolaitteet Oy:n toimitusjoh-
tajana ja osakkaana.

Antti Riikonen on rakennusinsi-
nööri AMK, joka aloitti uransa vuon-
na 2001 Oy Esso Ab:n palveluksessa 
ja toimi sen jälkeen kotimaisten 
ja kansainvälisten kiinteistö- ja 
energia-alan yritysten palveluksessa 
asiantuntijana sekä liiketoiminnan 
kehitys- ja johtotehtävissä.

Projektiosaamista
Omistajat panostavat omaa osaa-

mistaan projektikohtaisesti, mm. 
syksyllä Power One teki Adven Oy:lle 
projektinjohtourakkana kaksi läm-
pölaitosprojektia.

Löfbergs – SEO asemien  
uusi kahvikumppani

Olemme työstäneet hyvää makua vuodesta 
1906. Intohimo hyvää kahvia kohtaan on 
myös kulkenut mukanamme yli  sadan 
vuoden ajan. Vastuun ottaminen  ihmisistä 
ja ympäristöstä on ollut itsestäänselvyys 
aivan yhtä kauan. Nykyisin työskentelemme 
monenlaisten vastuiden parissa. Esimerkiksi, 
olemme maailman suurimpia luomu- ja 
Reilun kaupan kahvin sisäänostaja. Teemme 
tämän, jotta sinä voisit aina olla varma, että 
kahvimme maistuu hyvältä sekä tekee hyvää.

- Olemme erikoistuneet poltto-
aineiden jakeluun ja varastointiin 
liittyvään teknologiaan. Fossiilisten 
polttoaineiden käyttö liikenteessä, 
teollisuudessa, sähkön ja lämpö-
energian tuotannossa vähenee vuosi 
vuodelta.

- Uudet polttoaineet ja uusiutuva 
energia tulevat työllistämään yhä 
enemmän alan toimijoita tulevien 
vuosien ja vuosikymmenten aikana, 
Mika Hakkarainen selvittää.

- Energia-alalta eivät työt tule 
koskaan loppumaan. Uskomme, 
että kotimaiselle yrittäjävetoisen 
yrityksen palveluille  riittää kysyn-
tää, Antti Riikonen lisää.

Power One tarjoaa asiakkaille tu-
kea erilaisissa asiantuntijatehtävissä. 
Tarvittaessa Power One  ottaa koko-
naisvastuun hankkeen läpiviennistä 
tai kehitysprojektista, suunnittelusta 
toteutukseen saakka.

- Seuraamme energia-alan kehi-
tystä ja haluamme tarjota asiak-
kaillemme alan parhaan tietotai-
don. Osallistumme kotimaassa ja 
ulkomailla energia-alan seminaarei-
hin, messutapahtumiin ja seuraam-
me jatkuvasti alan lainsäädäntöä, 
Antti Riikonen kuvaa.

Toimialueet laajenevat
Power One on toimialueella, jos-

sa uudet ratkaisut seuraavat toisi-
aan, ja uutta tekniikkaa yhdiste-
tään perinteisiin ratkaisuihin. 

- Olemme laajentamassa näkö-
kulmaa energiaratkaisuissa, Mika 
Hakkarainen lisää.
Lisätietoja: www.powerone.fi
Mika Hakkarainen 050 390 1092
Antti Riikonen 044 973 2250
Jarmo Mäkinen 0500 425 580
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Öljymarkkinat: diesel kasvoi, bensiini väheni 2017

Atria-konsernin liikevaih-
to ja kannattavuus kohe-
nivat vuonna 2017. Suo-
malainen lihanvalmistaja 
kasvatti liikevaiihtoa ja tu-
los oli positiivinen kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Täs-
sä muutama poiminta toi-
mitusjohtaja Juha Grönin 
tuloskatsauksesta:

- Kannattavuuden kohentu-
minen on suurelta osin tuottei-
den hinnoittelun hallintaa ja 
tulosta pitkäjänteisestä tuot-
tavuuden kehittämisestä.

- Talouskehitys Atrian koti-
markkinoilla on tällä hetkellä 
hyvässä tilassa ja tämä vaikut-
taa myönteisesti myös ruoka-
markkinoiden kehitykseen. 

- Suomen, Baltian ja Venä-
jän kehitys on ollut tavoittei-
den mukaista. Skandinaviassa 
emme ole päässeet tulosta-
voitteeseemme, vaikka liike-
vaihto myös Skandinaviassa on 
kasvanut.

- Kilpailutilanne jatkuu tiuk-
kana. Näissä olosuhteissa tär-
keää on yllätyksetön ja hallittu 
arjen toimien suorittaminen. 
Vuosi 2017 on ollut Atrialta 
vakaata suorittamista.  Erityi-
sen ilahduttava on ollut hyvä 
myynnin kehitys Atrian omilla 
tuotemerkeillä. 

- Vuoden 2017 aikana tuot-
teiston uudistamisen parhaita 
onnistumisia on uusi jauheli-

hapakkaus. Pakkaus on saa-
nut useita kansainvälisiä pak-
kausalan palkintoja, ja ennen 
kaikkea jauheliha uudistetussa 
pakkauksessa on kaupallinen 
menestys.

Uusiutuvaan energiaan 
panostetaan

Atria rakentaa yhdessä Nur-
mon Aurinko Oy:n kanssa aurin-
kosähköpuiston Atrian Nurmon 
tuotantolaitoksen yhteyteen. 
Suomen suurimman aurinko-
sähköpuiston rakennusprojekti 
on edennyt siihen vaiheeseen, 
että ensimmäiset aurinkopa-
neelit otettiin käyttöön 2017 
heinäkuussa.

Antibiottivapaat myös 
sianlihaan ja nautaan

Atria lanseerasi vuoden 2017 
elokuussa antibioottivapaan 
kanan lihan. Kuluttajapakka-
uksissa on merkintä ”antibi-
oottivapaa”, joka kertoo, että 
kanan kasvatuksessa ei ole 
käytetty lainkaan antibiootte-
ja. Vastaavanlainen konsepti 
sianlihassa on tuotu markki-
noille helmikuussa 2018. 

Atrian naudanlihan sopimus-
tuotantotiloilla käynnistettiin 
antibiootittoman naudanlihan 
tuotannon pilotointi. Ensim-
mäiset erät antibioottivapaata 
naudanlihaa tulevat myyntiin 
vuoden 2018 alussa.

Atria on suomalainen, 
menestyvä elintarvikeyhtiö

SEO:n juhlavuoden kumppanuutta 

”Se On Lihapullat”

Bensiinin kulutus on jo pidem-
män aikaa ollut laskusuunnassa, 
kun autojen polttoaineenkulutus 
on pienentynyt. Dieselin merkit-
tävin käyttökohde on elinkeino-
elämän kuljetukset.

Moottoribensiiniä myytiin 1,9 mil-
jardia litraa vuonna 2017 eli vajaat 
kaksi prosenttia vähemmän kuin 
edellisvuonna. Dieselöljyn myynti 
kasvoi vuonna 2017 kaksi prosenttia 
ja dieselin kulutus oli lähes 3,1 mil-
jardia litraa. Kolmen miljardin litra 
raja ylittyi ensimmäistä kertaa jo 
edellisenä vuonna.

Kevyen polttoöljyn myynnis-
sä ei tapahtunut suurta muutosta 
vuonna 2017. Kevyttä polttoöljyä 
myytiin lähes 1,9 miljardia litraa, 
runsaat puoli prosenttia edellis-
vuotta vähemmän. Kevyestä poltto-
öljystä kaksi kolmasosaa käytetään 

maa- ja metsätalouden koneissa ja 
laitteissa, rakennustoiminnassa ja 
teollisuudessa. Vain noin kolmasosa 
menee rakennusten lämmitykseen. 
Öljylämmityksessä öljyn kulutus vä-
henee jatkuvasti energiatehokkuu-
den parantuessa, kun järjestelmiä 
uusitaan. Lisäksi öljylämmityksen 
rinnalla käytetään yhä enemmän 
uusiutuvaa energiaa.

Biopolttoaineilla vähennetään 
hiilidioksidipäästöjä

Suomessa kaikissa liikennepoltto-
nesteissä on biosisältöä, joka osal-
taan vähentää fossiilisen öljyn kulu-
tusta ja hiilidioksidipäästöjä.

- Jokainen bensiiniä ja dieselpolt-
toainetta tankkaava tankkaa aina 
myös biopolttoaineita, toteaa Öljy- 
ja biopolttoaineala ry:n toimitusjoh-
taja Helena Vänskä.

Biopolttoaineilla toteutetaan 
liikenteelle asetettuja päästövä-
hennystavoitteita. Kansallisessa 
jakeluvelvoitelaissa bio-osuus las-
ketaan kulutukseen toimitettujen 
moottoribensiinin, dieselöljyn ja 
biopolttoaineiden energiasisällön 
kokonaismäärästä.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite 
asetettiin vuonna 2011 asteittain 
nousevaksi. Vuonna 2018jakeluvel-
voite on 15 prosenttia, vuonna 2019 
se on 18 prosenttia ja vuonna 2020 jo 
20 prosenttia.

Vuoteen 2020 saakka on voimassa 
biopolttoaineiden kaksoislaskenta: 
jos biopolttoaineen raaka-aine on 
jäte, tähde, syötäväksi kelpaamaton 
selluloosa tai lignoselluloosa, bio-
polttoaine lasketaan jakeluvelvoit-
teeseen kaksinkertaisena.

Bensiinin kulutusjakauma on nykyi-
sin 68 % ysivitosta ja 32 % ysikasia. 
Teknisistä syistä bensiinin bio-osuus 
(10 %/5 % vol.) ei enää riitä biovel-
voitteen täyttöön, vaan dieselissä on 
oltava sekoitusvelvoitetta suurempi 
osuus uusiutuvaa energiaa. 

SEO-kauppiaat voivat tilata 40 
v -tapahtumiin Atrian kampanja-
tuotetta, lihapyöryköitä, jotka 
ovat Suomessa valmistettuja, 
suomalainen liha raaka-aineena.

Mestari Forsman -annokseen 
kuuluvat cocktail-lihapyörykät 
kermaisessa ruskeakastikkeessa, 
perunamuusi, punajuurisalaat-
ti, puolukkahillo, leipä ja levite 
sekä ruokajuoma.

Kauppiaat tilaavat annos-
tuotteet avaamalla asiakkuu-
den Atrian FS-myynnistä tai 
käyttämällä olemassa olevaa 
asiakkuuttaan. Lounasannos on 
tarjolla lämpöhauteessa ja sitä 
on lämmitetty 40 minuuttia 130 
aseessa.

Lisätietoja saa Atrian tuote-
ryhmäpäällikkö Mikko Viitaselta 
ja Atrian aluepäälliköiltä.



Tummapaahtoinen kahvi nousee vaalean rinnalle
Suomalaiset ovat perinteisesti juoneet hyvin vaaleapaahtoista 

kahvia. Viime vuosina tummapaahtoinen kahvi on noussut suoma-
laisten uudeksi suosiksi. Pauligin teettämän tutkimuksen mukaan 
jo 46 % haluaa juoda tummapaahtoista kahvia kodin ulkopuolella 
(Taloustutkimus, Take Away –kahviseuranta 10/2017). Kahviloissa 
kahvista halutaan saada enemmän elämyksiä ja kynnys kokeilla 
uusia tuotteita on matalampi.

Lähes 80 % suomalaisista käyttää kahvin kanssa maitoa tai ker-
maa. Tummapaahtoinen kahvi sopii erinomaisesti maidon kanssa 
nautittavaksi, koska sen maku ja aromit kantavat hyvin maidon 
läpi. 

Vinkki: Tarjoile tummapaahtoista kahvia ensin vaikka vain ruuh-
kahuippuina esim. kahvibrändätystä termoskannusta. Pauligilta 
saa kahviviestintään maksutonta materiaalia, joten muista kertoa 
kahvibrändeistä asiakkaillesi.

Myynninedistämismateriaalia saat alueesi myyntiedustajalta. 
Alueen myyjän tiedot löydät osoitteesta https://www.pauligpro-
fessional.com/fi/yhteystiedot/food-service-myynti.
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Munkkimiehet ovat mukana SEO:n 
upeassa 40-vuotisjuhlavuodessa. 
Tuotteet, joita Munkkimiesten vali-
koimasta erityisesti tarjotaan, ovat 
Kristallipulla ja Lihapiirakka.

Kristallipulla (90 g) on energinen 
(314 kcal/100 g), laktoositon ja 
herkullinen makea kahvileipä, jota 
toimitetaan 60 kpl myyntieränä.

Lihapiirakka on 200 gramman 
energiapitoinen (530 kcal/kpl) 
välipala, toimituserä 30 kpl.

”Se On Munkki” tulee 
mukaan valikoimiin hieman 
myöhemmin.

Tästä tulee 40-vuotisjuhliin 
Hyvä Juttu!

Pienkonebensiini 4-T
mittarimyynnissä Monninkylän ja 
Kymen Paviljongin SEO-asemilla

Naantalissa valmistettua suomalaista pienkonebensiiniä on 
ollut saatavana jakelumittarista Monninkylässä, ja nyt myös Ky-
men Paviljongin uudella SEO-asemalla, jossa Atte Kohtaniemi 
otti vetovastuun Kouvolassa 6-tien varressa sijaitsevasta auto-
maattiasemasta. Kymen Paviljongin ravintola ja Pentikin myy-
mälä jatkavat Matti Leskisen luotsaamina.

Pienkonebensiiniä käyttävät henkilökohtaisten työkoneiden 
käyttäjät (moottorisahat, ruohonleikkurit, raivaussahat) niin yk-
sityisellä kuin julkisella puolella. Jakelumittarista myyty pien-
konebensiini hinnoitellaan kanistereita  edullisemmin.
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Munkkimiehet Oy
panostaa SEO 40 v tapahtumiin
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Eikä öljy-yhtiöiden koura kahmaissut osaansa vain 
yleistarvikkeista, vaan esimerkiksi autopuolen eri-
laisista nesteistä, yleisvaraosista, lampuista ja 
pyyhkijänsulista otettiin merkittävä provisio välistä. 
Myös luottokorttimaksuissa tarvittavista ”höylättävistä” 
kuiteista perittiin maksu.

”Kauppiaan 
käteen ei jäänyt kuin 

ohut siivu hinnasta.”

”Alalla alkoi 
itää ajatus uudesta 

huoltoasemaketjusta.”

SEO - 40 VUOTTA SUOMALAISTEN MATKASSA 1

Suomalainen Energiaosuuskunta, tuttavallisemmin SEO, 
syntyi 40 vuotta sitten vuonna 1978. Alkuperäinen syy 
uuden huoltoasemaketjun perustamiseen ei liittynyt 
polttoaineisiin, vaan tarvikekauppaan. Siitä sai 
alkunsa SEO-tarina, joka jatkuu edelleen, ja vahvasti 
kauppiasvetoisena osuuskuntana.

Monet huoltoasemaketjujen omistajakauppiaat saivat 
tarpeekseen alan vallitsevista oloista 1970-luvulla. Suuret 
öljy-yhtiöt määräsivät etenkin tarvikekauppaa tavalla, jossa 
kauppiaan käteen ei jäänyt kuin ohut siivu hinnasta. Öljy-
yhtiöt pitivät huolen, että suurin kassavirta kulki heidän 
taskuunsa. Omistajakauppiailta perittiin monista tuotteista 
ylikorkeaa tukkuhintaa, sillä öljy-yhtiöt myivät esimerkiksi 
voiteluöljyjä suoraan asiakkaille halvemmalla kuin omille 
jälleenmyyjilleen. Kilpailua rajoitettiin sumeilematta, kun 
koti- ja ulkomaiset jätit kielsivät myös kilpailevien tuotteiden 
myynnin huoltoasemilla. Niskuroivia kauppiaita uhkailtiin 
jopa polttoainetoimitusten katkaisulla.

Kauppiaita vaihtoi sinivalkoisen SEO-lipun alle

Tätä eivät kaikki alan kauppiaat sulattaneet, vaan pinnan 
alla alkoi kuplia ja itää ajatus uudesta huoltoasemaketjusta. 
Uudessa ketjussa kauppias saisi päättää vahvasti itse 
asioistaan, eikä kilpailua rajoitettaisi ylhäältä käsin. 
Kaikessa hiljaisuudessa alkoi kauppiaiden värvääminen eri 
ketjuista, sillä kiinnostavia ja menestyneitä nimiä tarvittiin 
mukaan heti alkuvaiheessa, uskottavuuden nimissä. 

Lopulta kasaan saatiin 50 merkittävän huoltoasemakaup-
piaan nimilista ympäri Suomen. Se oli tuhti lähtölaukaus 
SEO:lle, ja marraskuun 17. päivä vuonna 1978 Suomalainen 
Energiaosuuskunta merkittiin kaupparekisteriin. Nyt, 
40 vuotta myöhemmin, SEO toimii edelleen arvojensa 
mukaisesti: kotimainen, paikallinen, yrittäjävetoinen, 
uusiutuva.

Kuva vas. ylh. on SEO:n esitteestä, jolla rekrytoitiin uusia kaup-
piaita.

Kuva vas. alh. on SEO-Sumiaisten avajaisista vuonna 1979. Vasem-
malla omistaja Mikko Harjulampi.

Suomalainen Energiaosuuskunta SEO 
julkaisee vuoden 2018 kuluessa 40 ta-
rinaa SEO:n vuosikymmeniltä suoma-
laisen polttoainekaupan toiminnassa. 
Uusi tarina on nähtävillä internetissä 
www.seo.fi/40tarinaa alkaen 23.2. ja 
40:s tarina julkaistaan SEO:n 40-vuo-
tisjuhlassa 17.11.2018.

SEO syntyi kauppiaiden 
kapinahengestä
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SEO - 40 VUOTTA SUOMALAISTEN MATKASSA 2

SEO – alan häirikkö!

Suomalainen Energiaosuuskunta, tuttavallisemmin SEO, 
syntyi 40 vuotta sitten vuonna 1978. Jotta ylipäätänsä al-
kuun päästiin, polttoaineen myynnin monopoliasemassa 
ollut Neste vaati 50 aseman verkoston. Ja sehän kasattiin.

Polttoainebisneksessä 1970-luku oli monilta osin säännöste-
ly- ja monopoliaikaa. Neste oli yksinvaltiaan asemassa polt-
toaineiden toimittajana. Hinnat olivat säännöstelyssä, eikä 
uusia kilpailijoita haluttu markkinoille.

SEO:n toiminnan aloittamisen elinehdoksi Neste määräsi sen, 
että 50 aseman verkosto oli oltava olemassa ensimmäises-
tä päivästä alkaen. Siihen ei ollut vastaan sanomista. Alkoi 
siis valtakunnallinen operaatio kiinnostuneiden kauppiai-
den siirtymisestä SEO-leiriin. Edellisessä tarinassa (www.
seo.fi/40tarinaa) kerroimme kapinahengestä öljy-yhtiöiden 
ylivaltaa vastaan, minkä ansiosta kiinnostuneita kauppiaita 
löytyikin tarvittava määrä. Kauppiaita houkuteltiin muista 
ketjuista itsenäisyyden ja tasavertaisuuden periaatteilla – ja 
se toimi.

Kun vaaditut 50 asemaa oli kasassa SEO pääsi käymään 
suoria neuvotteluita Nesteen kanssa polttoaineiden 
toimituksista. Tästä muut asemaketjut hermostuivat ja 
syyttivät SEO:a alan häiriköksi, joka tulee sekoittamaan 
alan käytäntöjä  ja markkina-asemia.

Neuvottelut onnistuivat ja SEO liittyi myös tuolloin 
noudatettuun rahtientasaussopimukseen, joten SEO oli 
saavuttanut itsenäisen perustan toiminnalleen. Tämä 
neuvottelutulos loi pohjan koko SEO:n toiminnalle, joka 
on jatkunut nyt yhtäjaksoisesti 40 vuotta.

Osuuskuntamuoto estää valtausyritykset

SEO:sta tehtiin osuuskuntamuotoinen yhtiö, jossa jokaisella 
kauppiaalla oli yksi ääni, ei enempää, ei vähempää. 
Osakeyhtiömuotoinen toiminta olisi ollut aivan eri tavalla 
altis nurkanvaltausoperaatioille. Osuuskuntaa ei niin vain 
vallatakaan. Hajotusyrityksiä on ollut, mutta osuuskunnan 
osuuksia ei voida kaapata. 

Yhtiömuoto ei ole muuttunut 40 vuodessa, vaan se on 
ja pysyy. SEO:n vahvuus on edelleen osuuskunta, jossa 
kauppiailla on vahva itsemääräämisoikeus tekemiseensä 
osuuskunnan tukiessa tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan 
taustalla ja antamalla tekemiselle raamit, joissa toimia.

”Alkoi valtakunnalli-
nen operaatio kiinnostuneiden 
kauppiaiden siirtymisestä 

SEO-leiriin.”

“SEO oli saavuttanut 
itsenäisen perustan 
toiminnalleen.”

Kuva vas. ylh. on SEO-kauppiaan käyt-
tämä paragon-kuitti vuodelta 1980. 
Syytöksiä häiäriköinnistä esiintyi - 
outoa kyllä - öljy-yhtiöiden puheis-
sa. Toisaalta vielä 1980-luvun alussa 
kauppiaat omistivat polttoaineen ja 
hinnoittelivat sen.

Kuva vas. alh. on SEO-Heinolan avajai-
sista syystalvella 1979. Nauhaa leikkaa-
massa vas. SEO-kauppias Esa Rantanen , 
SEO:n toimitusjohtaja Pentti Sammal-
kangas, Neste Oy:n hallintoneuvoston 
varapuheenjohtaja Olavi Martikainen 
ja SEO:n hallituksen puheenjohtaja 
Pentti Haara.



SEO Energiaa 1/2018 sivu 22

Finnposille leveämmät hartiat:

Open Solutions 
on pohjoismaiden 
markkinajohtaja

Maksupääte on laite, joka käsittelee asiakkaan ja kortin 
myöntäjän välistä dataliikennettä. 
Sertifiointi kattaa koko maksuketjun hallinnan aina 
päätelaitteesta kassajärjestelmän kautta kortin myöntäjälle 
(www.inspecta.fi). Sertifioinilla varmistetaan laitteen oikea 
toiminta, turvallisuus sekä kelpoisuus kortin myöntäjän 
asettamiin vaatimuksiin (pankit, Eurocard, Mastercard, Visa, 
öljy-yhtiöt).
EMV = turvallinen maksaminen sirukortin ja tunnistautumisen 
avulla maksupäätteissä
PSI2 = uusi maksupäätestandardi, parantaa tietoturvaa
Kernel = turvakoodin ydin, jota ei voi muuttaa
POS = point-of-sales, myymälän tai automaatin maksupääte ja 
-järjestelmä
Magneettijuova = tunnistetiedot sisältävä kortin osa, 
käytetään eräissä maksukorteissa ja käteiskorteissa

Suomessa toimivat huoltoasemien 
maksupääte- ja kassajärjestelmätoimittajat
CGI: Suomessa taustaltaan WM-Data, joka yhdistettiin 
kansainväliseen suuryritykseen 
Fujitsu: Suomessa kehitettiin 1980-luvulla Edacom-kassat, 
jotka myytiin ensin ICL:lle, sitten  Invialle ja lopulta Fujitsu
Finnpos: Suomessa 1990-luvulla kehitetty polttoainekaupan 
ja ravintoloiden kassajärjestelmä
Infodata: 2000-luvulla markkinoille tullut 
polttoaineautomaattien maksupääteratkaisu, soveltuu myös 
autonpesukoneisiin 
MAT-Data: 1980-luvulta alkaen polttoaineautomaattien 
maksupääteratkaisuja, nykyisin Priima-kassajärjestelmä, myös 
pesukone- ja pysäköintiautomaatteja 
Nets: tanskalainen luottokorttien maksunvälityspalvelu, 
maksupäätetoimittaja 
SKJ: Talousneuvoksen pohjalta 1990-luvulla kehittynyt 
kaupan alan kassajärjestelmä
Verifone: maksupäätetoimittaja 
Winpos: Kaupan alalla toimiva järjestelmä

dessa pohjoismainen johtava kas-
sajärjestelmätoimittaja. HoReCalle 
tämä on tietysti merkittävää Suo-
messakin, Harri Halminen selventää.

- Open Solutions ei ole aiemmin 
tarjonnut petrolipuolen ratkaisuja.

- EMV-maailma on yhdistänyt tek-
nologioita. Yrityskauppa tekee meis-
tä isomman pelurin pohjoismaisel-
la tasolla, kotimaassaanhan Finnpos 
Systems Oy on toiminut yli 25 vuotta.

Kotimaan markkinaan Harri Hal-
minen arvelee löytyvän synergiaa, 
koska tarjoomaan tulee lisää vaih-
toehtoja kahvila- ja ravintolapuo-
lelta. Esimerkiksi halvempia ja yk-
sinkertaisempia kassaratkaisuja voi-
daan tuoda käyttöön.

- Huoltoasemaketjut ohjaavat jär-
jestelmien kehitystä, ja vaatimuksiin 
on mukauduttu. Yksityisyrittäjille on 
puolestaan tarjolla ratkaisuja Finn-
posin oman kehitystyön pohjalta.

- Kahvilat ja pienemmät ravinto-
lat tuovat hyvää lisää tämän kau-
pan myötä, tarjooma rikastuu ja 
pystytään monipuolisemmin palve-
lemaan. Suomessa tarvitaan suo-
malainen organisaatio, ja tämä on 
meillä olemassa.

- Petrooli vahvistaa kotimaisuu-
den merkitystä. Lokalisoinnit ovat 
edellytyksenä kahvio- ja ravintola-
järjestelmien käyttöönotolle, ja sen 
vuoksi tarvitaan suomalaista osaa-
mista jatkossakin.

OS Group AB:hen kuuluva Open-
Solutions on johtava pohjoismainen 
maksupalvelutoimittaja ja sen omis-
taa IK Small Cap I Fund. OpenSolu-
tion on täyden palvelun yhteistyö-
kumppani monille johtaville toimi-
joille Pohjoismaiden markkinoilla.

Lisätietoa:
www.opensolution.se

Ohjelmisto- ja maksujärjestel-
mien markkinat muuttuvat Suo-
messa. Finnpos Systems Oy:n 
koko osakekanta on 8. tammi-
kuuta 2018 siirtynyt ruotsalai-
sen OS Group AB:n omistukseen. 

Osakekauppa ei vaikuta Finn-
posin toimintaan, vaan se jat-
kuu nykyisellään. Kasvua haetaan 
nyt kansainvälisesti laajenevasta 
markkina-alueesta vahvistuneilla 
resursseilla. Polttoaineen jakelun 
järjestelmäratkaisut muodostavat 
OS Groupille uuden toimialan.

Osana kokonaisjärjestelyä Finn-
posille on nimitetty uudeksi toimi-
tusjohtajaksi DI Harri Halminen. 
Halminen on aiemmin toiminut 
Finnposin operatiivisena johtajana. 
Nimityksen yhteydessä yhtiön pit-
käaikainen toimitusjohtaja DI Mark-
ku Piippo siirtyi Open Solutionin se-
nior advisoriksi.

Kasvua polttoaineissa ja 
ravintoloissa

Suomessa polttonestekaupassa 
toimii D-pisteverkosto mukaan luki-
en kaikkiaan noin 2.500 jakelupis-
tettä, joista osalla on enemmän kuin 
yksi automaatti. Lisäkasvua tuovat 
myös autonpesupaikkojen maksujär-
jestelmien automatisoiminen.

Polttoainekaupassa varsinaisten 
maksupäätteiden ja kassajärjestel-
mien lisäksi ohjelmistotyöhön kan-
ta-asiakasjärjestelmien hallinta ja 
kehittäminen. Kansainväliset mak-
su- ja asiakaskortit tulevat yhä laa-
jemmin mukaan etenkin raskaan ka-
luston palveluissa.

- Polttoainekauppa on vertikaali 
bisneksenä, siis aika rajattu toimi-
alue. Iso juttu on tässä kokonaisuu-

Maksupäätealan käsitteitä

Faktaa:

Markku Piippo esittelemässä 
Finnposin kosketusmaksupäätettä 
EasyFairs -messuilla 2012.

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) on 1978 pe-
rustettu suomalaisten bensiinikauppiaiden omistama 
yritys, joka on keskittynyt nestemäisten polttoainei-
den myyntiin.
SEO-verkostossa on tällä hetkellä noin 210 jakelu-
asemaa ympäri Suomea. SEO-konsernin liikevaihto 
vuonna 2017 oli 125 M€ ja omaa henkilöstöä 9. Katso 
myös www.seo.fi.

Haemme organisaatiomme aluemyynnin vahvis-
tukseksi vakituiseen työsuhteeseen kokenutta

ALUEPÄÄLLIKKÖÄ
Tehtävässäsi vastaat Suomalainen Energiaosuus-
kunta SEO:n valtakunnallisesta liikepaikkahan-
kinnasta ja palvelukonseptin myyntityöstä. Kas-
vustrategian ja olemassa olevan kauppiaskannan 
ylläpitäminen ja kehittäminen ovat myös olennai-
nen osa työnkuvaa.

Edellytämme hakijalta aiempaa tuntemusta kaup-
piastoiminnasta, tehtävään soveltuvaa kaupallista 
koulutusta ja sekä englannin että ruotsin kielen 
puhetaitoa. Lisäksi tukku- ja vähittäiskauppa on 
sinulle toimialana tuttu ympäristö.

Viihdyt asiakasrajapinnassa kentällä ja sinulla on 
vahvoja näyttöjä menestyksekkäästä myyntityös-
tä. Kasvatat myyntiä ja vahvistat asiakassuhteita 
aktiivisella läsnäolollasi asiakkaiden luona, sekä 
tekemällä tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. 
Olethan siis erinomaiset vuorovaikutustaidot 
omaava tavoitteellinen ja määrätietoinen tiimipe-
laaja.

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) tarjoaa 
sinulle mielenkiintoiselta toimialalta sekä vastuul-
lisen että itsenäisen työtehtävän huoltamoliike-
toiminnan parista. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee 

Palvelukseen halutaan
Lahdessa, mutta edustusalueesi on Eteläisen 
Suomen alue. Koska aluepäällikön työ on liikku-
vaa, löytyyhän sinulta matkustusvalmiutta.

Mikäli tunnistit itsesi ja olet etsimämme monipuoli-
sen myyntikokemuksen omaava henkilö, laitathan 
hakemuksesi ja CV:si palkkatoiveineen 31.3.2018 
mennessä osoitteeseen www.hpheimo.fi kyseisen 
työpaikkailmoituksen alle.

Lisätietoja tehtävästä Henkilöstöpalvelu Heimol-
ta antaa Heimopäällikkö Jarno Lindeman 0400-
863333 jarno.lindeman@hpheimo.fi.

Pyydämme kaikki 
tehtävää koske-
vat yhteydenotot 
Henkilöstöpalvelu 
Heimon kautta.
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Kanavan Kevarissa 
juhlapäivä ystävien kanssa
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Alajärven Sissalassa vuodes-
ta 1985 SEO-asemana toimi-
nut Kanavan Kevari piti juuri 
hiihtolomien alla Kaitsun päi-
vän markkinat eli ”Helmikuun 
Hulinat”, joissa mukana oli 16 
yritystä ja yhteistyökumppa-
nia tuotteita ja palveluja esit-
telemässä. Kevari oli samalla 
toinen SEO-paikka, jossa juh-
listettiin SEO:n 40-vuotistai-
valta. Kanavan Kevari on tällä 
hetkellä kolmanneksi vanhin 
SEO-verkoston alkuperäisistä 
yrittäjistä.

- SEO:n kanssa yhteistyö on toi-
mivaa, onhan se yrittäjien omis-
tama ja maamme toiseksi suurin 
ketju yrittäjämäärältään. SEO:n 
212 asemaa ovat kaikkiaan yli 150 
yrittäjän omistuksessa, Kai Ran-
tala tietää.

Kanavan Kevarin perustajan 
Anja Rantalan 75 -vuotisjuh-
laa vietettiin samalla. Anja on 
mukana monissa töissä Kain ja 
tyttärensä Kirsi Kalmun apuna.

- Työnteko pitää nuorena. Täl-
lä hetkellä suurta iloa tuottaa 
se, että yritykseen on saatu nyt 
kolmas polvi mukaan, Anja Ran-
tala kertoo.

Kain poika Aleks Rantala opis-
kelee merkonomiksi oppisopi-
muskoulutuksella ja työsken-
telee yrityksessä. Oppisopimus 
alkoi vuosi sitten ja valmistu-
misajankohta on suunnitelmis-
sa vuoden kuluttua keväällä.

Kanavan Kevarilla oli polttoainetarjous-
ten lisäksi esillä paikallisten ja maakun-
nallisten osaajien tuotteita.

SEO- ja Gulf-tuotteita arvottiin asiak-
kaiden kesken.

Kanavan Kevarin pihapiirissä sijaitseva 
Jykän Grilli on tuttu taukopaikka Ala-
järven sivuitse kulkevan 16-tien kulki-
joille.

Graalion Oy herätti kiinnostusta tai-
teen lisäksi hyvinvointipalveluilla ja 
shamaanirummuilla.

Hunaja-Kukan hunaja, Aurinkolinnan me-
hut ja marjat ja Takalan tilan kananmu-
nat ovat tunnettuja paikallisia tuotteita.

Atrian lihapyöryköitä maisteltiin, 
samoin Valion, Metron ja Hartwal-
lin tuotteita.

Alajärven Menkijärvellä toimiva Hapa-
koneet esitteli tuotteitaan piha-alueel-
la. Valikoimiin kuuluvat mm. perälana, 
juontokoura, hiekoituskauha, halkaisu-
kone ja salaojamyyrä.

Seinäjoen Käyttöauton uutuuksiin kuu-
luvat vuoden 2018 Vuoden Auto 2018, 
Seat Ibiza, uusi VW Golf Sportsvan ja 
Nissanin uutuudet.

Veikkauksen kuponkipelit Kanavan Ke-
variin tulevat maalis-huhtikuun vaih-
teessa.

Yrityksessä mennäänkin eteen-
päin hyvällä fiiliksellä. Majoitus-
tiloissa on uudistettu pintoja ja 
saniteettitiloja. Näin tarjolla 
olevat neljä huonetta ja kaksi 
huoneistoa ovat entistä parem-
massa iskussa palvelemaan ma-
joittujia Vuodepaikkoja on kaik-
kiaan 18 ja ne ovat varsin hyvin 
käytössä. Useimmat majoittujat 
viipyvät paikalla pidempään.
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1. d)  Esko Aho  2. b) SEO  
3. a) 3,785 litraa  4. b) 
1400 km  5. a) Seat Ibiza  
6. d) Orkla  7. c) 550 me-
gajoulea  8. a) 21 MJ  9. d) 
42 snt/km  10. b) uusiutu-
van energian direktiivi

SEO 40 VUOTTA - ARPAJAISET
Voita vuoden bensat! Ohjeet osallistumiseen 

SEO:n nettisivulla www.seo.fi/arvontalomake.


