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Ajankohtaista

SEO-kauppiaspäivät 16.-17.10.2015 järjes-
tetään tänä syksynä jälleen Kylpylähotelli 
Peurungassa, Laukaassa.

Ohjelmassa on perjantaina 16.10. markkina-
henkinen myyntinäyttely, kauppiaiden ajan-
kohtaisinfo ja perinteinen iltajuhla. Lauan-
taina 17.10. on jäsenkauppiaiden tapaami-
nen sääntömääräisten syyskokousasioiden 
parissa.

Kutsut on lähetetty sekä SEO-kauppiaille että 
yhteistyökumppaneille: tukkureille, palve-
luntarjoajille ja laitetoimittajille.

Kylpylähotelli Peurunka tarjoaa Day Spa Nau-
tilus -osastolla hyvinvointi- ja virkistyshoito-
ja - ajanvaraukset hyvissä ajoin Peurunkaan, 
yhteystiedot löytyvät www.peurunka.fi. 

Golfarit: kenttä saattaa olla vielä auki - tar-
kistakaa Peurunka Golfin kauden mahdollinen 
jatkuminen sivustolta www.lpg.fi

Tervetuloa 
SEO-kauppiaspäiville 

Peurunkaan!

Yllä:
SEO:n porukkaa mukana Karting-tapahtumassa Lavinnolla Hausjär-
vellä. Paikalle oli kutsuttu päättäjiä keskustelemaan yrittämisestä ja 
byrokratiasta. Täältä ne uudet Häkkiset ja Räikköset muuten tulevat.



Pääkirjoitus 

Mitä autoilijan pitäisi ajatella 
automaatista, jossa aamulla on 
hinta 1,429 ja illalla 1,519? Entä 
jos saman valtatien varrella eri 
huoltoasemien hintaerot bensii-
ni- ja diesel-laaduissa alle 100 
km matkalla nousevat 8-9 senttiin 
litralta? Otetaan vielä kolmas poh-
dinta – erikoisbrändättyä dieseliä 
myydään eri asemilla yli 6 sentin 
hintaerolla, vaikka kuljetuskus-
tannuksista tulee sentti, korkein-
taan kymmenyksiä päälle?

Ilmiöille on teoriassa montakin seli-
tystä. Voihan olla, että ko. ketjussa 
tehdään laboratoriotestiä ja autoi-
lija on koekaniini, tarttuuko hän 
”halpaan” hintaan. Tai sitten aamun 
myynti kävi niin hyvin, että piti illak-
si nostaa hintaa, ettei tavara koko-
naan lopu. Pitempää matkaa ajavat 
puolestaan noukkivat vaivatta verk-
kokalvolleen koko hintakirjon. Hin-
taerot ovat todella suuria ja asiakas 
ei oikeasti tiedä, mitä polttoaineen 

Hoplaa! - Reilua hinnoittelua hakemassa

Kaikkea tätä on tapahtunut, viimeksi 
mainittua jopa konkurssiin asti, kun 
öljy-yhtiö ilmeisesti kosti eräälle li-
punvaihtajalle, joka komissiomyynnin 
sijaan halusi olla itsenäinen yrittäjä.

Mistä asiakas tunnistaa reilun 
hinnan?
Tehtävä on todella vaikea, koska mit-
tarihinnan ja ko. myyntilaadun lisäksi 
ei kerrota, paljonko jakeluerässä on 
etanolia (bensiineissä max 5-10 %) tai 
muita biokomponentteja (dieseleissä 
jotakin 0-20 % välillä). Asiakas ei saa 
ainakaan helposti tietoa, onko tuote 
Suomessa jalostettua vai ulkomailta 
tuotua. Tuotteen laadusta mittari-
kentän informaatio ei kerro tarkempia 
ominaisuuksia (”speksejä”).

Hinta voi olla reilu, jos se ei tavatto-
masti heilahtele viikosta toiseen, eli 
yrittäjä pitää tasaisen kohtuullisen 
edullisen hinnan näkösällä. Hinta ja 
tuotteen laatu ovat tasapainossa, jos 
asiakkaan auto käyttäytyy moitteetto-
masti ja kukkaroa ei rasiteta tempoi-
levalla hintahoukuttelulla. Kuluttajan 
luottamus syntyy usein juuri yrittäjä-
toiminnasta ja sen tuomista mahdol-
lisuuksista.

Kun asiakas näkee huoltoaseman omis-
tajan ja tietää, miten liiketoimintaa 
harjoitetaan, on helpompi ymmärtää, 
että hinta ei aina ole maakunnan tai 
valtakunnan halvin. Mutta asiakkaal-
le syntyy mielikuva, että yrittäjällä 
ei ole tarvetta rosvota ylen määrin 
hinnoittelemalla kuin varkaat – tilai-
suuden tullen otetaan 15-20 senttiä 
voittoa litralta, ja sitten kun ison 
ketjun hintavedätys paljastuu, pol-
kaistaan hinta hetkeksi luilleen, jot-
ta taas saadaan yksityiset kilpailijat 
kuriin ja suostumaan ”hintajohtajien” 
korkeampiin hintoihin.

pitäisi maksaa. Tietyt dieselit ovat 
nousseet ”premium”-brändiä mallaa-
vien tuotteiden joukkoon, jossa koros-
tetaan milloin mitäkin ominaisuutta, 
biotalous tunkee esiin hintapylonien 
juuresta.

Halpa hinta epäilyttää
Tilanteitahan on monia: joko sisäänve-
toartikkeli yrityssaneerauksessa ole-
van ison marketkompleksin pihalla tai 
miehitettyä asemaa pitävää kilpailijaa 
häiritään hinnoittelemalla ketjun au-
tomaatti kauppiaan sisäänostohinnan 
tuntumaan tai allekin. Jopa loogiselta 
tuntuu, että aleneviin hintoihin ajau-
tuneen polttoainekaupan ongelmia 
ratkaistaan alehinnalla ja varaston 
kiertonopeutta lisäämällä. Kilpailussa 
ei ole sääntöjä, kun ketju kilpailee räi-
keästi omien jälleenmyyjiensä kanssa 
tai yrittää upottaa naapurissa toimi-
van yksityisen, omaa bensaa myyvän 
yrittäjän pudottamalla hinnat kannat-
tavuusrajan alapuolelle.
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Kilpailusäädösten kannalta 
ongelmallista
Hintajohtajien käyttäytymisellä val-
takunnallisesti tai paikallisesti on 
ongelmallisia piirteitä. Kun 85 % ben-
siineistä hinnoitellaan Helsingin, Es-
poon ja Vantaan pääkonttoreissa, ti-
laa yksityisten yrittäjien kilpailulle ei 
päästetä syntymään. Niin kuin vuosina 
1992-1994, kun SEO myi yleisesti ben-
siiniä ja dieseliä 30 penniä litralta hal-
vemmalla kuin Helsingissä, Espoossa 
ja Vantaalla sijaitsevat öljy-yhtiön oh-
jauksessa olleet asemat ja kymmeniä 
miljoonia litroja siirtyi maakuntaan, 
etupäässä edullisuudesta tunnetuille 
SEO-asemille. Mökkiläiset ja työmat-
kaajat palkitsivat luottamuksen.

Nyt kuluttaja ei ehdi päätään kääntää 
saati polttoainemittarin neulaa seu-
rata, kun hinnat vaihtuvat vinhaan 
tahtiin. Miten tällaista hinnoittelua 
pitäisi palkita? Kysehän on viidakon 
säännöistä: hinnoittele miten haluat, 
ota kiinni mistä saat, pysy nöyränä, 
älä yritä kilpailla isompiesi kanssa, 
ja käytä vain isoja ketjuja, jotka tar-
joavat kuukausiostojen perusteella 
suurimpia alennuksia eniten maitoa 
ostaneille.

Mikä on markkinavoima?
Markkinavoimaa on tutkittu Suomes-
sa teoreettisesti, mutta käytännön 
tuloksia on vähän. Hinnoittelijalla on 

markkinavoimaa esimerkiksi, jos tuot-
teen hinnan nostaminen ei vähennä 
yrityksen myymiä litroja ja kaupasta 
saatuja tuottoja. Markkinavoima voi 
ilmetä myös hintasyrjintänä tai hin-
taruuvina. Tällöin usealla jakelupor-
taalla toimiva tukkukauppias pääsee 
vaikkapa rangaisemaan hintakurista 
poikkeavia. 

Asiakkaiden hintainformaatiota on 
ehdottomasti lisättävä. On kerrottava 
avoimesti, kuka hinnoittelee ketun-
häntä (lue: bonuskortti) kainalossa ja 
kenellä on luottamusta herättävä ta-
sainen ja kohtuullinen hintanäkemys.

Euroopassa on markkinoita, joilla on 
julkinen tieto, paljonko tuote mak-
saa polttonesteterminaalilla säiliöau-
toon lastattuna. Myös Yhdysvalloissa 
tukkuhintatiedot ovat julkisia (”rack 
prices”).

Suomalaisuus on asiakkaalle 
hyvä vaihtoehto
SEO on suomalaisten itsenäisten yrit-
täjien omistama öljy-yhtiö. Osuuskun-
tamuotoisena Suomalainen Energia-
osuuskunta on myös demokraattinen, 
yrityksessä päätöksiä tekevät aidosti 
toimintaa harjoittavat kauppiaat, ei-
vät tuntemattomien sijoittajien tiliä 
kartuttavat palkkajohtajat.

Yrittäjäasiakkaiden ja yksityisten ku-
luttajien kannattaa kysyä tarkemmin, 
kenen hintapillin mukaan tanssitaan. 

Mieleen tulee vanha tarina huononä-
köisestä iäkkäästä naishenkilöstä, joka 
pyysi nuorta poikaa auttamaan häntä 
kävelemään kuoppaisella ja sadevettä 
täynnä olevalla soratiellä. ”Sano sinä 
vaikka ’hoplaa’, kun edessä on kuoppa 
niin minä hyppään sen yli”, vanhem-
pi kulkija opasti teräväsilmäisempää 
nuorta kumppania. ”Hoplaa”, sanoin 
poika, ja pikku hypyllä ylitettiin pe-
tollinen kuoppa. Näin jatkui ja matka 
eteni, kunnes poika havaitsi, että oli 
aika kivan näköistä tuo hyppely. Niin-
pä hän toisti avainsanan välillä, vaikka 
kuoppaa ei ollutkaan edessä. Hoplaa 
ja mummo hyppäs.

Suomessa hinnoitteluvalta on muuta-
malla isolla yhtiöllä, jossa kasvotto-
masti ja tunteettomasti estetään yksi-
tyisten yrittäjien pääsy kilpailuun mu-
kaan. Kun tähän lisätään yhä kasvava 
biokomponenttien osuus, tuotehallin-
ta uhkaa keskittyä entistä harvempiin 
käsiin. Silloin on kyse todellisesta har-
vojen vallasta, uhka suljetuista mark-
kinoista on todelllinen.

Olemmeko hinta-asioissa ja polttoai-
netankilla huononäköisiä vai emmekö 
tunnista, mistä hinnat sanellaan. Tul-
kaa SEO-asemalle. Silloin ei tarvitse 
hyppiä jonkun muun pillin mukaan.

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) perustettiin vuonna 1978, aikana jolloin maassamme oli sekä tuontimonopoli 
että hintasäännöstely. Silti kilpailua käytiin ankarasti, sekä öljy-yhtiöiden tukemana että aika ajoin kauppiaidenkin 
kukkarolla. SEO toimi jo silloin matalilla hallinnon kustannuksilla ja kykeni oikeasti haastamaan isojen yhtiöiden asemat. 
Menestyksen salaisuus olikin siinä, että lähes kaikki polttoaineet asemilla olivat kauppiaan eli jälleenmyyjän omistuk-
sessa ja hinnoitelussa. Myöhemmin, 1980-luvun puolivälin jälkeen ja etenkin 1990-luvulla lisääntyi sekä öljy-yhtiöiden 
hinnoittelema komissiokauppa että automaattiset jakelupisteet. Nyt 2010-luvulla hinnat ovat hyvin tiedossa, mutta 
asiakas tietää entistä vähemmän itse tuotteiden sisältämistä komponenteista.



Miikka Kuosmanen 
häikäisi 

avauskaudellaan
SM-tason moottoripyöräilyssä 
on harvoin nähty yhtä vakuutta-
vaa menoa kuin Miikka Kuosma-
sen mestaruus Suomen Cup –sar-
jassa, Road Racing Superstock 
600 B –luokassa. Huolellisella 
valmistautumisella, taitavalla 
ajolla ja hyvin viimeistellyllä 
kalustolla mestaruus varmistui 
jo ennen kolmea viimeistä ki-
salähtöä.

Syksyllä 2014 heräsi Kuosmasten per-
heessä ajatus, että kaudella 2015 
kokeillaan tosissaan ajaa kilpaa ja 
tavoitteeksi Miikalle asetettiin Road 
Racingin Superstock B:n mestaruus. 
Loppusyksystä hankittiin kuljetuska-
lusto ja talvella pyörä päivitettiin kil-
pailukykyisemmäksi.

Samaan aikaan tehtiin töitä fyysisellä 
ja taloudellisella puolella ja solmittiin 
pääyhteistyökumppanuus SEO-huolto-
asemien kanssa. Tällöin jo tiedettiin, 
että mestaruuden tavoittelu ei jää 
valmistautumisesta kiinni. Pyöräkin 
saatiin sinivalkoisiin SEO-väreihin ja 
paketista tuli varsin onnistunut.

- Kauden harjoittelu aloitettiin mah-
dollisimman aikaisin huhtikuussa ja 
jokainen mahdollinen ratapäivä käy-
tettiin määrätietoisesti, sillä puolet 
sarjan kisoista oli radoilla, joilla en 
ollut ikinä ajanut, Miikka Kuosmanen 
kertoo. - Uusittu pyörä säädettiin ja 
geometria tarkastettiin toukokuussa 
Pärnun kaksipäiväisissä testeissä yh-
dessä erään MM-sarjaa ajaneen kuljet-
tajan kanssa. Pärnun jälkeen päästiin 
ajamaan Suomen radoilla ja edellisen 
kesän henkilökohtaiset ennätykset rik-
koutuivat jo ensimmäisinä ajopäivinä. 
Kauden tavoite tuntui yhä enemmän 
olevan saavutettavissa, vaikka mes-
taruustavoite tuntui pieneltä hypyltä 
tuntemattomaan.  Mestaruustavoite 
tulisi vaatimaan vähintään 3-4 sekuntia 
nopeampia kierrosaikoja kuin edellisen 
vuoden omat rataennätykset olivat.

Ensimmäinen kisaviikonloppu Jurvassa 
toukokuun lopulla Botniaringin radalla 
tarjosi sateisen,  kylmän ja tuulisen ki-
satapahtuman. Sateisessa säässä ajet-
tu aika-ajo meni hyvin ja tuloksena oli 
eturivi ja 3. lähtöpaikka.

- Lauantain rankkasadekisassa tein 
ohituksen viimeisillä kierroksilla ja tu-
lin ruutulipulle ensimmäisenä ja sama 
toistui myös sunnuntaina. Kausi oli si-
ten aloitettu onnistuneesti.

Kauden seuraavissa kisoissa kesäkuussa 
Kemorassa, heinäkuussa Pärnussa, elo-
kuussa Alastarossa ja elokuussa Pärnus-
sa tuli myös voitot kaikista viikonlopun 
lähdöistä. Pärnun lauantain kisassa 
varmistui myös kauden päätavoite eli 
Superstock 600 -luokan mestaruus.

- Sunnuntain Pärnun kisassa ei tar-
vinnut enää varmistella oman luokan 
sijoitusta ja tulin maaliin koko kisan 
kolmantena ja toisena suomalaisena. 
Hetki oli sillä tavoin historiallinen, että 
B-luokan kuljettaja ei ole aikaisemmin 
vastaavaan suoritukseen pystynyt. 

- Viimeiseen osakilpailuun Motoparkiin 
Moottoriliitto oli nostanut minut A-kul-
jettajaksi ja minulle avautui mahdolli-
suus kokeilla ajamista ammattitallissa 
ensinnäkin eri pyörällä ja toiseksi SM-

luokassa. Kisassa ajoin kärkikuljetta-
jien vauhtia ja podiumtaistelussa tuli 
kauden ensimmäinen keskeytys.

Mitä kaudesta jäi mieleen päällimmäi-
senä?

- Tietenkin oma vauhti tuli ehkä vähän 
yllätyksenä, kun kaikilla radoilla men-
tiin monta sekuntia kovempaa kuin vii-
me kesänä ja ajoin 600 B sarjan uudet 
rataennätykset Kemorassa. Alastarossa 
ja Pärnussa. 

- Uutta tekemistä kaudella oli myös 
yhteistyökumppanin näkyvyyden var-
mistaminen. Suomen kartalta tuli et-
sittyä SEO-huoltoasemat, jaettiin SEO 
lippalakkeja, yrityskorttihakemuksia, 
käteiskortteja, yllätyspusseja ja käy-
tiin lukemattomia keskusteluita eri 
huoltoasemista. 

Suomen Mestari Miikka Kuosmanen 
tulee myös Peurunkaan!
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Viljakkalan SEO avasi rivakastiSEO Hämeenkyrö palvelee nautittavasti

Hämeenkyrö on vanhoja suoma-
laisia mahtipitäjiä, jonka alue 
ulottui aikanaan eteläpohjalai-
sen Kyröjoen suistosta nykyi-
sen Ylöjärven pohjoisrajoille. 
Virkeässä ja kasvuvoittoisessa 
kunnassa on reilut 10 000 asu-
kasta. Matkamiehet huomaavat 
Hämeenkyrön ajaessaan rauhal-
lisesti keskustaajaman läpi vie-
vää 3-tietä – kulttuuriväki taas 
miettii, millaisia F.E. Sillanpään 
aikaiset viljavainiot ja ihmiset 
ovat olleet – ja penkkiurheilijat 
muistavat pitäjän voimakaksi-
kon, kuulantyöntäjä Matti Yrjö-
län ja tämän isän, kymmenot-
telijan ja olympiavoittaja Paavo 
Yrjölän.

Huoltoasemat ovat sijoittuneet pää-
osin valtatien varteen, ja uudelleen 
SEO-väreihin muutettu huoltoasema 
sijaitseekin hyvällä paikalla palvellen 

paikallisia asiakkaita, turisti-, työmat-
ka- ja ammattiliikennettä. Nykyisellä 
paikallaan vuodesta 1959 sijainnut lii-
kepaikka oli alun perin Teboil, mistä 
juontaa kahvilan nykyinen nimi ”Lou-
nas-Kahvila TeePee”.

- Hämäläisen Aape tämän rakensi ja 
omisti niin kauan kuin Erkki ja Kerttu 
Rikala ostivat pois, sen jälkeen ase-
ma on ollut niin SEO kuin myös St1, ja 
nyt palasimme SEO-verkostoon kesällä 
2015, liikepaikalla yrittäjänä vuodesta 
2011 toiminut Jutta Lindgren kertaa 
selväpiirteistä historiaa.

- Ensimmäisen kerran tulin tänne töihin 
1985, joten nyt tulin tavallaan kotiin, 
eli ostin ensimmäisen työpaikkani.

Koko kylän avajaiset
Avajaisia vietettiin 14.8. runsaan ja 
pääosin tutun asiakasjoukon kanssa. 

Ilahduttavaa oli, että uusia asiakkai-
ta poikkesi silloin kakkukahville ja he 
ovatkin tulleet uudelleen.

Lounaskahvilan palveluina ovat aamu-
pala, lounas ja lisäksi iltapainotteinen 
Scanburger. Lounaspaikoilla on jonkin 
verran kilpailua Hämeenkyrössä, mut-
ta kanta-asiakaskunta on yrittäjän 
mukaan vakaata, jo pelkästään niiden 
avulla pyörii toiminta hyvin.

- Vanhimmat asiakkaat ovat ihan Aapen 
ajoista alkaen.

Aukioloajat ottavat hyvin huomioon 
asiakasvirran: arkisin 5.30-22.00, lau-
antaisin 7.00-22.00 ja sunnuntaisin 
8.00-18.00. Aukioloa siis ruhtinaalli-
sesti 107,5 tuntia viikossa!

- Lauantaisin tämä on ainoa paikka 
joka aukeaa jo klo 7, joten terpparis-
takin tullaan tänne aamukahveelle, 

Hämeenkyrön SEO-asema on helposti lähestyttävistä Val-
tatie 3:lta - ei kiertoliittymiä eikä turhaa pujottelua. 
Osa rakennuksesta on vuokrattuna Auto-Sähkölle.

Gustaf von Numersin piirtämä Hä-
meenkyrön vaakuna on vuodelta 1954.

Kesäiset avajaiset houkuttelivat terassin täyteen heti alkajaisiksi.



Jyrki Vuori avasi 24.-25.4. SEO-jakelun tarjo-
amalla kakkua 800 vieraalle.

Myymälä ja viihtyisä ruokapaikka ovat valmiita 
kesäsesonkia varten.

kun päivystyksessä on jopa tunteja 
odoteltu, Jutta Lindgren kertoo ja 
toteaa, ettei työvuorolistojen laadin-
nassa todellakaan ole ongelmia, koska 
palvelemassa on yrittäjän lisäksi kaksi 
vakituista.

Avajaispäivän tunnelma oli hyvä, ei-
lenkin tuli ohikulkijoita useammankin 
kerran, sillai oli ihan positiivista. 

Uusi alku ja vanha Matin par-
lamenttibaari
- Tämä on asemalla uusi alku, suunni-
telmia on paljon, vaikka toteutusvaihe 
saa vielä odottaa, tuore SEO-kauppias 
kaavailee. - Asiakkaalle kerrotaan SEO-
polttoöljyn suoramyynnistä, ja tilauk-
sia on sitä kautta välitettykin. Polttoöl-
jyä myydään automaatista, paikallista 
kysyntää on traktoreihin, metsäkonei-
siin ja lämmittäjien hätätäytöksi.

Välittömiä uudistuksia asemalla ovat 
mm. ilma- ja vesikaappi ja tietyt pe-

Marjan kukka toimii samassa pihapiirissä ja se on 
auki klo 8-20 joka päivä, joten 3-tien autoilijat saa-
vat siitä varmasti ja vaivattomasti tuliaiskukat.

Mäkelän Uope on paikkakunnalla monessa mukana halusi ehdottomasti onnit-
teluhalauksen ikuistettavaksi. Taustalla Duo Maria & Christian Sastamalasta.

rustarvikkeet autoilijoille, kuten ben-
siinin lisäainepullot, Gulfin öljyt ym.

- SEO oli tuttu ennestään, sillä olin ai-
kaisemmin tällä paikalla SEO:lla töissä.
Nyt markkinoidaan uudelle sukupol-
velle eli mopopojille, kun etukortin 
kanssa saa vitosen ja kympin setelillä 
hieman bensaa, Jutta Lindgren kertoo 
innostuneena uudesta tilanteesta ja 
toteaa, että ketjua on myytävä yhä 
uudelleen ja uudelleen asiakaspol-
ville. - Turistiliikenne pysähtyy tässä 
hyvin, ja Aamulehden legendaarinen 
pakinoitsija Pitkon Matti on vakkari-
asiakkaana. ”Tämäkös se on se Matin 
parlamenttibaari”, asiakkaat kysele-
vät. Matti käy täällä joka päivä, taas 
tehtiin juttua Aamulehteen, se tulee 
lokakuussa ulos.

Ympäristöasioiden järjestämiseksi 
asemalla käytiin lukuisia keskusteluja, 
ja hyvien ja asiantuntevien yhteistyö-
kumppanien avulla vältyttiin uudelta 

lupaprosessilta. Edellinen jakelija ei 
katkaissut lupaa, joka oli voimassa 
toistaiseksi. Niinpä toiminnanharjoit-
tajan muutosilmoitus lopulta riitti, 
mikä olikin oikein, kun käytännössä 
juuri mitään muutoksia polttoaineja-
kelussa ei tehty. Päinvastoin, uudet 
laitteet ja valvonta toteuttavat ym-
päristömääräysten nykyistä henkeä eli 
teknisiä uudistuksia tehdään vähitel-
len, kun muutoksia muutenkin. toteu-
tetaan.

SEO-baarissa on urheiluhenki vahvasti 
mukana. Hämeenkyrön Hokkarit –edus-
tusjoukkue on Juttaa lähellä, 2. divi-
sioonan avaus Kangasalan Kisa-Eagles 
–joukkuetta vastaan oli voitollinen 3-2 
– siitäkin huolimatta, että Hokkarit 
”voitti” myös jäähyminuutit 57-49... 

Muuta urheilua paikkakunnalla ovat 
mm. naisten superpesiksen joukkue 
Mansen Räpsä. Jutta itse valmensi ja 
johti nuorten Räpsä-joukkueita.

- Baari oli täynnä kun kattottiin naisten 
loppuottelua, jossa Lapua voitti Kirit-
täret, Jutta selostaa.

- Paikkakunnan moottoriurheilijois-
ta tunnetuimmat ovat Aki Karttunen, 
joka ajaa Rallicrossin SM-sarjassa, sa-
moin Kaipilan Markuksen Suvi-vaimo 
on kardaanikuningatar vm. 2013. J-P 
Mattila ajaa samoin crossia. Asiakkaa-
na nämä ovat useimmat, joten sponso-
rointikohteita kyllä riittää.

Kaipilan Riken uusin projekti on kuvan Alfa-Romeo, harrastuk-
sen parissa syntyy kaunista jälkeä, ja sitä ihailtiin ja kuultiin 
tekijän (selin) tarinoita.
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Mukana Laukaan Peurungassa SEO-kauppiaspäivillä!

VAASAN Food Servicen 
valloittava syksy 
Lokakuussa tehdään hyvää  
Roosa nauha –kanelipullilla

VAASAN osallistuu tänä vuonna Syöpä-
säätiön Roosa nauha -keräykseen ja tuo markkinoille Roosa nauha 
-kanelikierrepullat. Kampanja alkaa lokakuun alusta ja kestää 
koko kuukauden. Lokakuussa vietetään myös Kansallista Korva-
puustipäivää 4.10.

Kampanja-aikana VAASAN Kanelikierrepullien mukana toimitetaan 
roosaa raesokeria, roosat pullavuoat ja valmiiksi painettu hylly-
etiketti. Tilaaminen onnistuu VAASAN Kanelikierrepullan normaa-
leilla tilauskoodeilla.

Jokaisesta myydystä kampanjapullasta lahjoitetaan 2 senttiä Roo-
sa nauha –keräykseen.

VAASAN tavoitteena on myydä valtakunnallisesti miljoona pullaa. 
Kampanjan upeita videoita ja keräyksen karttumista voi seurata 
kampanjasivustolla www.vaasan.fi/roosanauha, jossa voi tukea 
kampanjaa myös rahalahjoituksella. Kampanjaa markkinoidaan 
aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #roosapulla ja #roo-
sanauha. Tule mukaan!

Valmiina joulun tunnelmaan

VAASANin entistä laajempi jouluvalikoima tuo joulun tunnelman. 
Suosikit – Joulupulla, Joulutorttu, Taskutorttu – jatkavat. Uutuuk-
sina tänä vuonna ilahduttavat laktoositon Tähtitorttu, Kakkumuf-
finssi Piparkakku-puolukka ja Mausteinen Joululeipä. Tunnelmal-
lista joulun aikaa!

Tässä ensimmäisiä ”maistiaisia” yhteistyökump-
paneista, jotka ovat Laukaan Peurunkaan tulossa. 
Peurunkaan odotetaan 25-30 näytteilleasettajaa 
huoltoasema- ja kahvilatoiminnan sekä polttoaine-
kaupan alueilta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 
syyskuun loppuun saakka.

Dumle Gingerbread 220 g - Sama 
herkullinen rakenne kuin Dum-
le Originalissa mutta nyt toffee 
maistuukin jouluisille mauille: 
inkivääriä, kanelia kuorrutettuna 
suussasulavalla suklaalla. Täy-
dellinen nautinto joulun aikaan 
– kuin söisi piparkakkutaikinaa.

Tunnelmallinen talven odotus 
alkaa herkullisilla Karl Fazer 
suklaalevyillä. Vuoden 2015 uu-
tuudessa yhdistyvät pehmeä mai-
tosuklaa sekä manteli, kuivattu 
karpalo ja jouluiset mausteet. 
Valikoimassa jatkaa myös vuoden 
2014 suursuosikki jossa maistuvat 
tumma suklaa, omena, krokantti 
sekä hasselpähkinä.

 
 
 
  
   Mediatiedote 
   13.8.2015 

 

  
 
Fazerin uutuuksilla ilahdutat ystäviäsi ja itseäsi 
 
Fazerin makeisuutuudet saapuvat kauppoihin syyskuun alussa. 
 
Vierailu makeistehtaalle on monen lapsen - ja aikuisenkin – unelma. Fazerin 
makeistehtaalle on päässyt vierailemaan jo yli 60 vuoden ajan ja vuosittain kymmenet 
tuhannet vierailijat saapuvat tutustumaan kotimaiseen valmistukseen Vantaan 
suklaatehtaallemme. Tulevaisuudessa vierailuelämys tulee olemaan entistäkin 
elämyksellisempi, kun kokonaan uusi Fazerin vierailukeskus avaa ovensa syksyllä 
2016.  
 
Olemme kuulleet lukemattomia muistoja ja tarinoita vierailuista Fazerille. Yksi usein 
toistuva muisto on tuoreen lakritsin maistaminen ja vesi herahtaa kuulijankin kielelle 
kun vastavalmistettua, pehmeää lakritsia maistanut vierailija muistelee 
makuelämystään. Lakritsin valmistus on sittemmin siirretty makeistehtaallemme 
Lappeenrantaan mutta taito valmistaa suomalaisia puhuttelevaa lakritsia ei ole 
kadonnut; tutustu siis uuteen Fazer Lakritsi –tuoteperheeseen ja muihin syksyn 
herkullisiin uutuuksiimme! 
 

 
 
Karl Fazer Karamelli & Merisuola 37 g 
 
Makean ja suolaisen vastustamaton makuyhdistelmä 
henkilökohtaiseen herkutteluun. Herkuttelupatukka, jossa 
Suomen rakastetuimpaan maitosuklaaseen on lisätty rapeaa 
karamellia ja merisuolaa.  
 
  
Karl Fazer mantelia, kuivattua karpaloa ja jouluisia mausteita, maitosuklaa 200 g  
Karl Fazer omenaa, krokanttia ja hasselpähkinää, tumma suklaa 200 g  
 
 
Tunnelmallinen talven odotus alkaa herkullisilla Karl Fazer 
suklaalevyillä. Kaksi herkullista kausimakua. Vuoden 2015 
uutuudessa yhdistyvät pehmeä maitosuklaa sekä manteli, kuivattu 
karpalo ja jouluiset mausteet. Valikoimassa jatkaa myös vuoden 
2014 suursuosikki jossa maistuvat tumma suklaa, omena, krokantti 
sekä hasselpähkinä. 
 
       
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
   
 

 

Skolekridt 280 g  
 
Suosikkimakeinen, joka on tuttu tuote taxfree-myynnistä, on nyt myös 
pussissa.  
 
 
 
 
Da Capo Bites 130 g  
 
Fazerin1916 lanseerattu klassikko löytyy myös pussista. Uusi Da-Capo Bites 
sisältää suklaakuorrutettuja ja Martinique-rommilla maustettuja paloja, jotka  
ovat pikkupatukkaa pienemmässä muodossa.  
 
 
 
 
Dumle Gingerbread 220 g  
 
Sama herkullinen rakenne kuin Dumle Originalissa mutta nyt toffee maistuukin 
jouluisille mauille: inkivääriä, kanelia kuorrutettuna suussasulavalla suklaalla. 
Täydellinen nautinto joulun aikaan – kuin söisi piparkakkutaikinaa. 
  
 
 
 
 
Xylimax Moomin Pikku Myyn ensipastilli, marjanmakuinen  
täysksylitolipastilli 85 g  
 
Hieno kotimainen uutuus pienimmillekin hampaille. Marjojen maku tulee 
luontaisista aromeista. Täysksylitoli päällystämätön puristepastilli liukenee  
suussa helposti. Iloisen värikäs, kätevä purkki, jossa on noin 200 pastillia. 
 
 
 
 
 
Pantteri Tervapastilleja 38 g  
 
Pastillissa raikas tervan maku, jossa pantterimaisesti oikeassa suhteessa 
salmiakki- ja lakritsi-jauhetta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mukana Laukaan Peurungassa SEO-kauppiaspäivillä!
Sarjatilanne ennen Kemoran kolmea viimeistä osa-

kilpailua oli tiukkaa sijoista 2-5, Juha Mäkijouppi oli 
jo varmistanut mestaruuden hienolla suorituksella 
aiemmin. Ville Kivinen, Milla Mäkelä, Joona Reittu ja 
Elias Niskanen olivat pisteissä tosi lähellä toisiaan ja 
kaikilla oli mahdollisuus SM-mitaliin. Eliaksen kantti 
kesti viimeisten osakilpailuiden osalta parhaiten.

Lauantain (5.9.) 11. osakilpailu oli vaiherikas. Lähtö kes-
keytettiin punaisella lipulla Kivisen ja Mäkelän kolaroinnin 
takia, joka tarkoitti uusintalähtöä. Eliaksen autosta kytkin 
rikkoontui ensimmäisessä lähdössä, eikä saatu kuntoon 
ennen uusintalähtöä, niinpä Elias laitettiin ratavarikolta 
muiden perään. Ilmeisesti jonkinlainen taisteluhenki oli 
miehellä päällä - kun kolme kierrosta oli ajettu, oli Elias 
nostanut itsensä upeasti toiseksi.

Sunnuntaiaamuna (6.9.) ajettiin 12. osakilpailu, Elias 
lähti kuivalla kelillä ruudusta kaksi hienosti, ottaen läh-
dössä kärkipaikan. Kuitenkin Mäkijouppi otti avauskierrok-
sella jo oman paikkansa ja nousi Eliaksen ohi johtoon. Elias 
pystyi pitämään kakkospaikkansa.

Sunnuntain toinen ja kokosarjan viimeinen, 13. osakil-
pailu ajettiin iltapäivällä. Pisteissä Elias oli noussut toiseksi 
kahden pisteen erolla Joona Reittuun ja viiden pisteen erol-
la Ville Kiviseen. Milla Mäkelä epäonni lauantain kilpailussa 
oli pudottanut hänet kiihkeimmästä mitalitaistosta. Läh-
dössä Eliaksen auto jäi sadekelillä hieman sutimaan ja hän 
tippui, mutta jo avauskierroksella hän oli noussut hienon 
lähdön ottaneen Milla Mäkelän kantaan neljänneksi, mutta 
heti paikan tullen ohitti Millan ja nousi kolmanneksi Ville 
Kivisen kantaan. Elias oli laskenut että jos hän tulee Villen 
perässä maaliin kolmantena sijoittuu hän loppusiteissä toi-
seksi pisteen erolla Villeen ja näin hän teki.

Sijoitus sarjassa toiseksi on nuorelta tulokkaalta hieno 
saavutus.

ELIAS NISKASELLE HOPEAA 
RATA-SM Formula Fordeissa

Elias Niskanen ajoi Rata-SM:n 2015 Mäkelä Racingteam 
-tallissa, jonka kisainsinöörinä oli edellisen kauden sarjan 
Suomen mestari Miikka Mäkelä.

HAVANNA-AITTA OY
Havanna-Aitta Oy on yli 100 vuotta vanha 

yritys, ja on yksi Suomen vanhimpia edel-
leen toiminnassa olevia tupakkakauppoja. 
Havanna-Aitan liike sijaitsi vuosikymmeniä 
Helsingin ydinkeskustassa osoitteessa Alek-
santerinkatu 44, mutta on muuttanut osoit-
teeseen Kasarmikatu 23, 00130 Helsinki.

Mårten Kranck hankki Havanna-Aitan omis-
tukseensa 1990-luvun puolivälissä ja laajensi 
toiminnan myös tukkumyyntiin, joka tasai-
sesti kasvaen tuo suurimman osan liikevaih-
dosta.

Samalla laajennettiin sikarien, piipputupa-
koiden ja kääretupakan maahantuontia sekä 
tupakointitarvikkeiden tuontia.

Tarjoamme käyttöönne tuotteidemme li-
säksi monivuotisen ammattitaitomme.

Herkulliset pienet pakkaukset 

huoltoasemille!
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EU:n uusien päästönormien as-
tuessa voimaan yhä useammat 
metsäkoneet, traktorit, maara-
kennuskoneet, nosturit ja muut 
dieselmoottorikäyttöiset maas-
tossa käytettävät työkoneet on 
varustettu SCRtekniikalla, jossa 
tarvitaan AdBlue®liuosta. Tek-
nologian avulla saadaan vähen-
nettyä dieselautojen ja -työko-
neiden typenoksidipäästöjen yli 
90 %:sesti, verrattuna vanhaan 
ajoneuvokalustoon.

Päästöjen vähentämisessä läh-
dettiin liikkeelle kuorma-autoista 
noin kymmenen vuotta sitten. 
Uusina mukaan ovat tulleet työ-
koneet sekä henkilöautot. Uusissa 
dieselkäyttöisissä henkilöautoissa 
tiukentuneet EU:n päästörajoituk-
set tulevat pakollisiksi syyskuussa, 
jonka valtaosa automerkeistä on jo 
huomioinut.

-Muutos ei koske bensiiniautoja. 
Valtaosa dieselmoottorisista hen-
kilöautoista tulee käyttämään jat-
kossa AdBlueta. Koska rajat tiuk-

kenevat tulevaisuudessakin, tulee 
AdBlueta hyödyntävien autojen 
määrä edelleen kasvamaan, näkee 
Yaran tuotepäällikkö Sami Ruisma.

Uudet autot on varustettu kahdella 
tankilla. Dieseltankin vieressä on 
toinen tankki, joka henkilöautoissa 
on noin 15 litran kokoinen ja työko-
neissa 40-60 litraa. Henkilöauto ei 
enää käynnisty, mikäli henkilöau-
ton AdBlue-tankki menee tyhjiin. 
Varoitusvalo alkaa palamaan siinä 
vaiheessa, kun jäljellä on noin 
2000 kilometriä ajomatkaa.

-Meillä on Suomessa Harjavallassa 
ja Valkeakoskella on omat AdBlue-
tuotantolaitokset. Valmistuskier-
tomme on sen verran nopeaa että 
myynnissä on pääosin edellisen 
viikon tuotanto. Lisäksi Yaralla on 
Suomessa käytössään Uudessakau-
pungissa AdBlue-laboratorio palve-
lut. Kannattaa valita korkeatasoi-
nen AdBlue-liuos

Laitteisto on herkkä epäpuhtauk-
sille, jonka vuoksi käyttämänsä Ad-
Bluen kanssa kannattaa olla tark-

kana. Ruisma muistuttaa, että kan-
nattaa ostaa vain tuotteita, joiden 
nimessä esiintyy sana AdBlue ja ne 
on valmistettu ISO 22241 -standar-
din mukaisesti.

-AdBlueliuosta käyttävät SCR-
järjestelmät ovat erittäin herkkiä 
mahdollisille kemiallisille epäpuh-
tauksille, jotka voivat kontaminoi-
da urealiuoksen. Pienetkin epäpuh-
taudet voivat heikentää  SCR-ka-
talysaattorin tehoa huomattavas-
ti. Käyttämällä vain laadukkaita 
tuotteita vältytään vaurioituneen 
katalysaattorin vaihtamisesta ai-
heutuvilta suurilta kustannuksilta, 
Ruisma toteaa.

Useimmat moottorivalmistajat 
eivät Ruisman mukaan hyväksy 
takuukorjausvaatimuksia, jos ajo-
neuvossa on käytetty huonolaatuis-
ta AdBlue-liuosta tai virheellisesti 
muunneltua nestettä.

-AdBlue-käytön arvioidaan laaje-
nevan lähivuosina myös laivoihin, 
juniin sekä savupiippupuolelle.

AdBlue-liuoksen käyttö yleistyy uusissa työkoneissa  ja 
henkilöautoissa – Yara markkinajohtajana tarjoaa 
laadukkaan tuotteen ja palvelun

   

Euroopan AdBlue -markkinoiden perusskenaario kaikille ajoneuvotyypeille. NRMM = metsäkoneet (off-road); PC = hen-
kilöautot; LDV = pakettiautot ja kevyet jakeluautot; MD = kevyet kuorma-autot; HD = raskas kalusto.
Määrät 1 000 miljoonaa litraa.

Lähde: Yara/Integer research



SEO henkilökunta

Hannu Laitinen, toimitusjohtaja 
0400-884 321

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

Raimo Lehtosaari, aluepäällikkö
040-715 0439, (08) 377 100 fax

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

Tuula Kanninen
(03) 883 0615, 040-508 9530 

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Marjut Villgren, (03) 883 0612

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

Yara on luotettu toimija
AdBlue on kirkas, vaaraton ja help-
pokäyttöinen neste. SCR-tekniikan 
ja AdBlue-liuoksen ansiosta työ-
koneet saastuttavat vähemmän, 
koska typpioksidipäästöt ovat huo-
mattavasti aiempaa pienemmät. 
Maanviljelijät ja maatalouden 
parissa työskentelevät tuntevat 
Yaran johtavana mineraalilannoit-
teiden  valmistajana. Yara on myös 
AdBlueliuoksen kehittämisen edel-
läkävijä sekä johtava valmistaja 
maailmanlaajuisesti.

-Yara on ollut mukana kehittämäs-
sä AdBlueliuosta koskevaa ISO-
standardia yhdessä dieselmootto-
reiden valmistajien kanssa, kertoo 
Ruisma.

Viimeisen 12 kuukauden aikana 
Yara on toimittanut yli miljoona 
tonnia Air1 AdBlue -liuosta ja toi-
mitusmäärä kasvaa tasaisesti koko 
ajan. Euroopassa Euro 5 ja Euro 6 
moottoriset kuorma-autot nosta-
vat AdBluen käyttöä samoin kuin 
nyt markkinoille tulevat Tier 4 
Final päästötason moottoreilla va-
rustetut työkoneet. Käytön lisään-
tymisen lisäksi maantieteellinen 
kasvu on AdBlue liuoksella kovaa 
tällä hetkellä erityisesti Pohjois-
Amerikassa ja Brasiliassa. Tulevai-
suuden suuria kasvualueita ovat 
mm.Venäjä, Kiina ja Intia.

Vaativa ja tarkka  
valmistusprosessi
AdBlueurealiuoksen on oltava erit-
täin puhdasta, jotta sitä voidaan 
käyttää monimutkaisessa SCR-
katalysaattorissa. Urealiuoksen 
puhtaus varmistetaan käyttämällä 
tuotannossa ja jakelussa erittäin 
tarkkaa prosessia. Yaran Air1 Ad-
Blue -liuosta valmistetaan erittäin 
puhtaasta urealiuoksesta. Ureaa 
syntyy ammoniakin ja hiilidioksidin 
(CO2) synteesillä. Yaran valmista-
maa laadukasta AdBlueliuosta saa-

   

Diesel-moottori SCR-teknologialla 

N2 

H2O 

NH3 

NOx 

 
AdBlue 

daan suoraan urean valmistuspro-
sessista. Tuloksena saatavaa urea-
liuosta ohennetaan tämän jälkeen 
erikoiskäsitellyn demineralisoidun 
veden avulla.

-AdBlue-liuoksen saastuminen es-
tetään käyttämällä vain erittäin 
puhdasta ja tietyn laatuista vettä. 
Jos AdBlueliuoksen valmistuksessa 
käytetään vettä, joka ei ole mää-
ritysten mukaista, voi seurauksena 
olla katalysaattorin sekä ajoneu-
von vaurioituminen, Ruisma pai-
nottaa.

Air1 AdBlue-liuos on 
valmistettu Suomessa
-Toimitamme tuotteen Air1-jäl-
leenmyyjäverkon kautta suoraan 
moottorityökoneiden käyttäjil-
le ympäri maailman. Air1 AdBlue 
-liuosta on mahdollista ostaa die-
selöljyn tai voiteluaineen jälleen-
myyjältä, moottorityökoneiden 
moottoreiden varaosiin erikois-
tuneilta toimittajilta sekä yhteis-
työkumppaneina toimivilta huol-
toasemilta. Huoltoasemilta Air1 
AdBlue -liuosta on mahdollista 

ostaa pääosin kanistereissa. Air1 
AdBlue-liuosta myydään myös am-
mattiliikenteen D-asemien pum-
puista. On kuitenkin hyvä tarkas-
taa etukäteen, voiko traktorin tai 
moottorityökoneen säiliön täyttää 
näistä pumpuista, koska yleensä 
vain kuorma-autot ja pitkän mat-
kan linja-autot saavat tehdä niin, 
muistuttaa Ruisma.  Tänä vuonna 
tulee myös henkilöautoille suuu-
niteltuja huoltamopumppuja Ad-
Bluelle myös Suomeen.

Yaralla on täydellinen valikoima 
ratkaisuja asiakkaiden ja asemien 
AdBlue-tarpeisiin. Air1-myyntitiimi 
vastaa ammattitaitoisesti kaikkiin 
AdBlue-liuosta koskeviin kysymyk-
siin ja tiedusteluihin. 

Yara tarjoaa Air1-tuotemerkin alla 
kattavan valikoiman pakkauskoko-
ja kauppiaiden tarpeisiin. Tarjolla 
on 10 ja 20 litran AdBluekanisterit, 
200 litran tynnyrit ja 1 000 litran 
IBC kontit pumpuilla varustettuna 
ja asemien bulk toimitukset hoitu-
vat Adblueta varten dedikoiduilla 
säiliöautoilla.
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Mittarikentiltä ja kesän keskeltä

Posion huoltoasema siirtyi SEO-verkostoon alkukesästä. Suomen haikarapitäjän Koski TL:n kesän pikaruokainnovaa-
tio oli ”Haikaranpesäkori”.

Korpilahdella on jälleen SEO-asema. Suosittu ja hyvin to-
teutettu liikepaikka on saanut kiitosta palveluistaan.

Valkeakosken SEO-aseman yrittäjänvaihdosta juhlittiin 
avajaisilla syyskuun alussa. Yrittäjäkaksikko markkinoi ah-
kerasti Facebookissa: www.facebook.com/SeoValkeakoski/

SEO-Valkeakosken edelleen ammattilaisten käsissä jatkuvan 
huollon uutuutena kesällä hankittu ilmastointihuoltolaite.

Rekistöröity yhdistys nimeltään Makkaranpurijat Ry Valkeakoskelta 
hoiti tuhannen makkaran tarjoilun tehokkaasti SEO:n avajaisissa. 
Yhdistys on ns. äijäyhdistys ja perustettu vuonna 2006 vastave-
tona naisille joilla on jatkuvasti kaikenmailman kynttiläkutsuja, 
tuppervaarakutsuja ja mitä kaikkia niitä nyt onkaan. Käyvät pais-
telemassa makkaroita melkeinpä missä tahansa ja koska tahansa. 
Saatu tuotto käytetään suurimmaksi osaksi hyväntekeväisyyteen, 
mm. päiväkotilapsille. Oletteko kiinnostuneita? Varaus viikkoa 
etukäteen, makkarat tilataan tuoreena tehtaalta.
Yhteydenotot: Tapani Hiltunen, 040-5840727


