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SEO 40 TARINAA 
JULKAISTAAN KIRJANA

Juhlavuoden 2018 aikana on julkais-
tu 40 tarinaa SEO:n tapahtumista ja 
toiminnasta neljän vuosikymmenen 
ajalta. Tarinoita voi edelleen lukea 
SEO:n nettisivuilta www.seo.fi/40-
tarinaa. 

Historiaa ja polttoainekaupan aja-
kohtaisia asioita napakasti kuvanneet 
tarinat runsaine kuvineen julkaistaan 
kirjana, jonka SEO lähettää kaikille 
kauppiaille ja yhteistyökumppaneil-
leen painettuna. Lisäksi tarinat jul-
kaistaan sähköisessä muodossa.

Alateksti
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuote
4041 0089

Ilmoittajat:

15 Cloetta Suomi Oy
17 Infodata Processing Oy
17 Lantmännen Unibake Finland
19 Olvi Oyj
19 Atria Suomi Oy
19 Eerola-Yhtiöt Oy
23 Fortum Waste Solutions Oy
27 Neste Corporation
28 Fazer Makeiset Oy
28 Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku
29 Pellervo-Seura ry
29 Veikkaus Oy
30 Froneri Finland Oy/Pingviinijäätelöt
30 Suomen Bensiinikauppiaitten ja 
    Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry
30 Ylinen Partners Oy
30 Asennusliike Lahtinen Oy
31 Yara Suomi Oy
31 KPMG Oy Ab
31 Value Set Oy
31 Finnpos Systems Oy

Bio-osuus 18 prosenttiin vuonna 2019
Polttoaineiden bio-osuus nousee 18 

prosenttiin bensiinin ja dieselin ener-
giasisällöstä vuonna 2019. Kun esimer-
kiksi fossiilisen dieselin energiasisältö 
on 36 MJ litraa kohti, tämä merkitsee, 

että uusiutuvaa energiaa on sekoitetta-
va noin 6,5 MJ litraa kohti. Koko maassa 
tarvitaan  yli 600 miljoonaa litraa uu-
siutuvaa dieseliä vastaava energiasisäl-
tö vuodessa (ilman kaksoislaskentaa).



SEO kauppiaspäivät 2018 olivat suuri menestysta-
rina aina perjantai-illan hallituksen kokouksesta 
sunnuntaiaamun osuuskuntakokoukseen. Varsi-
nainen juhlapäivä oli lauantai 17.11., jolloin oli 
kulunut tasan 40 vuotta siitä, kun SEO perustet-
tiin. Tunnelma oli hyvä jo päivällä juhlanäytte-
lyssä, mutta erinomaiseksi se muuttui iltajuhlas-
sa. Sibeliustalo tarjosi molempiin tapahtumiin 
loistavat puitteet. Kiitokset myös mukanamme 
juhlineille yhteistyökumppaneillemme.
 
Kuten juhlapuheessani illalla  totesin, niin 
olemme uuden kynnyksellä. Sekä maailma ym-
pärillämme että erityisesti polttoainemarkkinat 
muuttuvat jatkuvasti. Arvojemme mukaisesti 
meidän tulee uusiutua, jotta voimme kohdata 
muutokset ympärillämme. Kaikki lähtee siitä, 
että muutamme ensin ajatteluamme ja tunnus-
tamme ympärillämme tapahtuvat muutokset. 
Vain ajatteluamme muuttamalla voimme muut-
taa toimintaamme ja voittaa kaikki esille tulevat 
haasteet.
 
Itse näen SEO:n toimitusjohtajana ketjumme tu-
levaisuuden kirkkaana. Tämä edellyttää paljon 
ajattelua ja työtä sekä yhteen hiileen puhalta-
mista. SEO tarvitsee kauppiaitaan ja SEO-kaup-
piaat tarvitsevat SEO:a.
 
Kohdataan Ystävät tulevaisuus yhdessä sinival-
koiset liput hulmuten.
 
Arto Viljanen
SEO:n toimitusjohtaja

Pääkirjoitus

Juhlahumusta kohti
uudenlaista tulevaisuutta
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SEO-kauppiaat yhteistyökumppaneineen juhlistivat 40-vuotiasta 

Suomalaista Energiaosuuskuntaa 
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Lahden Sibeliustalo sini-
valkoisessa juhlavalaistuk-
sessa, suomalaiset itsenäi-
set polttoainekauppiaat 
koolla yhteistyökumppani-
en ja kutsuvieraiden kanssa 
lauantaina 17.11.2018!

Kiitoksen paikka
Iltajuhlan avannut SEO:n 

hallituksen puheenjohtaja Jan 
Väliheikki totesikin avauspu-
heessaan, että meitä on tääl-
lä paljon – eivätkä täällä ole 
edes kaikki, meitä on oikeasti 
paljon enemmän, kauppiaita, 
yhteistyökumppaneita, kave-
reita.

- SEO:n 40-vuotisjuhlaa on 
merkittävä ja suuri asia meille 
kaikille, on kulunut pitkä aika, 
jonka kuluessa on tapahtunut 
paljon, niin hyvä kuin huonoja 
asioita.

- Nyt eletään muutosten 
aikaa, kukaan ei vielä tiedä 
mitä me myymme 10 vuoden 
päästä. Varmasti me myymme 
jotain polttoainetta. Mutta 
mitä? Bensaa, dieseliä, kaasua 
ja sähköä..... Aika näyttää...

varaa niin kotimaan biose-
koitusvelvoitteen kuin EU:n 
päästöjä koskevan ohjauksen 
kannalta.

Lahden kaupungin hyvistä 
piirteistä Bruneau toi esiin 
työpaikkojen yritysvaltaisuu-
den, nimittäin 70 % kaupungin 
työpaikoista on yksityisellä 
sektorilla. Yliopiston saami-
nen Lahteen tukee yritysten 
kehittämistä ja Lahden jo 
ennestään vahvaa ympäristö-
osaamista CleanTech-keskit-
tymineen.

SEO:n toimitusjohtaja Arto 
Viljanen kiitti kumppaneita, 
henkilökuntaa ja kauppiaita 
hyvin sujuneesta juhlavuo-
desta ja näyttävistä paikal-
lisista tapahtumista. Toivo-
tettuaan vielä kauppiaat ja 
juhlavieraat tervetulleiksi 
hänen kohottamanaan salissa 
kaikui vielä kolminkertainen 
Eläköön! -huuto.

Ulkomaisia vieraita edus-
tivat Euroopan itsenäisten 
polttonestekauppiaiden 
järjestön UPEI:n pääsih-
teeri Yvonne Stausbøll ja 
eestiläisen öljy-yhtiön Ole-

rexin puheenjohtaja Antti 
Moppel.

Illan raikuvimmat suosion-
osoitukset sai SEO:n perusta-
jajäsen, hartolalainen Matti 
Tähtinen, joka osallistui ilta-
juhlaan vaimonsa Ailan kanssa.

Huomionosoituksiin kuului-
vat myös määrävuosia toimi-
neiden kauppiaiden onnittelu. 
Heinäveden Juha Lyytikäinen 
on ollut SEO-kauppiaana 35 
vuotta, ja hallituksen puheen-
johtaja, Alatemmeksen yrit-
täjä Jan Väliheikki 15 vuotta. 
Lisäksi toivotettiin tervetul-
leiksi mukaan juuri elokuus-
sa Jokioisten SEO-huoltamon 
käynnistänyt kaksikko Mika 
Michelsson ja Pasi Romppai-
nen. Vuoden 2018 bensiini-
kauppiaaksi SBL:ssä nimettyä 
Rovaniemen Sinetässä toimi-
vaa Rauno Kemppeä muistet-
tiin niin ikään kukkasin.

Iltajuhlan musiikista vastasi 
Konsta Hietanen VOX Under-
cover -yhtyeen kanssa. Suo-
sittu ja sujuva esiintyjä saikin 
runsaan osan yli 200-lukuises-
ta illallisväestä tanssimaan 
reippaasti yli puolen yön.

Väliheikki muistutti, että 
SEO pysyy markkinoilla vielä 
pitkään, verkostossa on jo yli 
215 asemaa, ja kasvu jatkuu.

- Haluan kiittää kaikkia 
kauppiaita, puolisoita ja per-
heitä, vaimoani Kiraa, yhteis-
työkumppaneita, henkilökun-
taa, entisiä ja nykyisiä, kai-
kesta, työstä, jaksamisesta ja 
avusta. Ilman Teitä SEO ei olisi 
olemassa.

Tästä on hyvä jatkaa – yh-
dessä eteenpäin.... vaikka se 
ei aina helppoa ole.

- Toivotankin kaikki ter-
vetulleiksi SEO:n 40-vuotis-
juhlaan. Nyt on meidän aika 
juhlia.

Pidetään hauskaa!!!

Juhlien avauksessa puhui-
vat Oy Teboil Ab:n kaupallinen 
johtaja Kari-Pekka Manni ja 
Lahden kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Milla Bruneau. 
Manni esitteli ajankohtaisen 
katsauksen öljymarkkinoiden 
tilanteesta ja totesi öljyalaa 
koskevien julkisen hallinnon 
päätösten ennustettavuudes-
sa olevan paljon toivomisen 



SEO:n hallituksen puheenjohtaja Jan Väliheikki aloitti tervehdyspu-
heellaan juhlien virallisen osuuden. 

Oy Teboil Ab:n kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni esitti juhlapu-
heessaan myös öljyalan ajankohtaiskatsauksen.
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Kaikkien aikojen juhlat 
– ja miten se tehtiin!

Markkinointikoordinaattori 
Johanna Silén kantoi suuren 
vastuun juhlatapahtuman 
monipuolisen ohjelman ja 
järjestelyjen käytännön val-
misteluista. Kokouspaikaksi 
valittu Sibeliustalo on osa 
Lahden kaupungin tapahtu-
mia ja messuja järjestävää 
KOKO Lahti Oy:n toimintaa. 

- Sibeliustalon yhteyshen-
kilönä toimi Satu Clifford, 
jonka kanssa suunnittelim-
me järjestelyjä, esiintyjiä, 
juontajia ja ruokailujen tar-
kempia valintoja. Satu on 
mahtava työpari tällaisten 
juhlien järjestelyssä, hänel-
lä on kokemusta ja kanavia, 
joita tarvitaan, Johanna Silén 
kiittelee.

Juhlissa nähtiin ensiesi-
tys SEO Studio -taltioinnista, 
jonka teknisenä toteuttajana 
Videomakers Oy onnistui mai-
niosti. Teemana oli SEO:n en-
simmäisten vuosien historia, 
siis osuuskunnan alkuvaiheet, 

joista kertoi ekonomi, tieto-
kirjailija Hannu Laitinen. Sa-
moin SEO:n toimitusjohtaja 
Arto Viljanen esitteli haas-
tattelumuodossa toteutetulla 
nauhoitteella SEO:n valmiuk-
sia selviytyä nykyisistä ja tule-
vaisuuden haasteista. Iltajuh-
lan ruokailun lomassa nähdyt 
videotervehdykset tulivat 
SEO:n sponsoroimilta kump-
paneilta, jotka Videomakers 
Oy:n Hannu Niikko tiimeineen 
oli koostanut. 

- Videoiden lisäksi tärke-
ää oli saada ammattikuvaaja 
ikustamaan juhla monipuoli-
sesti. Tämän työn hoiti kun-
niakkaasti Jani Mahkonen 
Loma Graphics Oy:ltä, Johan-
na Silén lisää.

Näytteilleasettajien kut-
sut ja monet järjestelyt sekä 
kauppaskontaktit hoiti SEO:n 
toimisto Arto Viljasen, Johan-
na Silénin ja Mirva Laakson 
johdolla. Päämajoituspaikka-
na oli Lahden Scandic City, 
josta myös juhlaväen bussi-
kuljetukset iltajuhlaan oli or-
ganisoitu sujuvasti.

- Lauantaiksi saimme vielä 
Gilbarcolta lainaksi vuoden 
1958 jakelumittarin muistut-
tamaan tekniikan kehittymi-
sestä. Sibeliustalon sisään-
käynnin vieressä maamerkki-
nä loistanut 9-metrinen pyloni 
vaihtuvine digitaalinäyttöi-
neen oli SEO:n oma hankinta, 
toimittajana TammerNeon Oy, 
Johanna Silén kertaa.

- Myyntinäyttelyn ja juhlati-
laisuuden visuaalisen suunnit-
telun ja materiaalit hoiti Pete 
Herranen, Markkinointivies-
tintä 42.

Myyntinäyttely sa-
moissa tiloissa

Kauppiaspäivän tapahtu-
mien onnistumista auttoi, 
että kaikki tapahtumat oli-
vat samassa salissa. Lounaan 
jälkeen myyntinäyttely oli 
avoinna kolme tuntia, mikä 
aika riitti hyvin 35 näytteil-
leasettajan ja 87 kauppiaan 
ja näiden perheenjäsenten 
kohtaamisiin. Näytteilleaset-
tajien joukossa oli aiempien 

kumppanien lisäksi uusia tut-
tavuuksia ravitsemis-, kassa-
laite-, rengas-, taloushallin-
to- ja rakennusalalta.

Osuuskuntakokous
Osuuskunnan syyskokouk-

sessa sunnuntaina oli edus-
tettuna 23 jäsenkauppiasta. 
Kokous vahvisti vuodelle 
2019 toiminta- ja taloussuun-
nitelman hyvässä hengessä. 
Kauppiaille ilmoitettiin tässä 
yhteydessä tarkemmin aiem-
min keväällä tapahtuneesta 
yrityskaupasta, kun SEO osti 
West Tank Oy:n 40 prosentin 
vähemmistöosuuden Baltic 
Tank Oy:ltä. Tämän jälkeen 
Porin Tahkoluodon säiliöva-
rastotoimintaa harjoittavat 
tytäryhtiöt ovat kokonaan 
SEO:n omistuksessa.

SEO pitää sääntömääräi-
sen vuosikokouksensa ke-
väällä, jolloin käsitellään 
tilinpäätös ja valitaan hal-
lituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle. Osuuskunnalla on 
nykyisin 47 jäsentä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Milla Bruneau toi SEO-juhliin 
Lahden kaupungin tervehdyksen.

SEO:n perustajajäsen Matti Tähtinen oli vuonna 1978 yksi viidestä 
perustamiskirjan allekirjoittajista.
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SEO:n hallituksen jäsenet oikealta Kasper Båge, Kari Karhumäki, Mika 
Mäki, Jan Väliheikki, Pekka Kanasuo ja Matthias Fried. Toimitusjohtaja 
Arto Viljanen vasemmalla. Mikko Marttila on hallituksen seitsemäs jäsen.

SEO:n Lahden toimiston henkilökunta juhlapotretissa: Johanna Silén, Arto 
Viljanen, Tuula Kanninen, Mirva Laakso, Marjut Villgren, Sirkka Jauhiai-
nen ja Toni Suutari. Lisäksi SEO-yhteisön henkilökuntaan kuuluvat ken-
tällä työskentelevät Juha Tikka ja Tuomas Puronen sekä tytäryhtiöiden 
toimitusjohtaja Tero Riuttamäki.

SEO Studio esiteltiin katsauksella, jossa käsitel-
tiin sekä menneitä että tulevia. Ekonomi, tieto-
kirjailija Hannu Laitinen kertoi asioista, jotka 
johtivat SEO:n perustamiseen 1978.

Peruskirjan allekirjoittajina olivat viisi kauppi-
asta: Pentti Haara (Shell, Lahti), Hemmo Utula 
(Union, Lauttakylä), Esa Rantanen (Kesoil, Hei-
nola kk), Olavi Ahonen (Esso, Keuruu) ja Matti 
Tähtinen (Kesoil, Hartola). Ratkaisevan suostu-
muksen SEO:n itsenäiselle osto-oikeudelle antoi 
Nesteen pääjohtaja Uolevi Raade.

SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen vakuutti 
SEO:n arvojen kestävän nykyisten markkinoi-
den muutoksissa ja uusiutumisen olevan mo-
nella tavalla avain menestymiseen. SEO:n Stu-
dio tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden jakaa 
kauppiaille ja asiakkaille tietoa SEO:n ja sen 
yhteistyökumppanien tuotteista ja palveluista.

Huomionosoituksien kohteena: Jan Väliheikki (Alatemmes/Tyrnävä, 15 
vuotta SEO-kauppiaana), SEO-viirin kanssa Pasi Romppainen ja Mika 
Michelsson (Jokioinen, SEO-Monttu, uusi yrittäjä), Rauno Kemppe (Si-
nettä/Rovaniemi, Vuoden Bensiinikauppias 2018, SBL:n valitsemana) ja 
Juha Lyytikäinen (Heinävesi, 35 vuotta SEO-kauppiaana). Illan juonta-
miset hoiti tyylikkäästi Johanna Debreczeni.



SEO-kauppias Rauno Kemppe, Sinettä.
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SEO:n 40-vuotisjuhlan videoterveh-
dykset (vas.): Oona Ojala (Beach 
Volley, Jyväskylä), Pelicans (Jää-
kiekko, Lahti), Pekka Moilanen 
(Moottorikelkkailu, Rovaniemi), 
Kumipallo4000 (Harrasteautoilu, 
Jyväskylä), Hämeenlinna (Lento-
pallo, Naiset) ja FC Lahti (Jalka-
pallo, Lahti).

Sibeliustalon rannassa Vesijärven ylle kaar-
tuva ilotulitus on spektaakkeli. Rakennuksen 
miljöö edustaa lahtelaisittain hyvin esille 
nostettua puuarkkitehtuuria. Juhlasalin 
tilat ja toimivuus testattiin myös livemusii-
killa - tahdittajana Konsta Hietanen ja VOX 
Undercover.
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Suomalainen Energia-
osuuskunta (SEO) on ai-
nutlaatuinen organisaatio 
Suomessa toimivien öljy-
yhtiöiden historiassa. 

Kauppiaiden omistama 
polttonesteiden jakelua 
ja markkinointia harjoit-
tava yhteisö on toiminut 
koko olemassaolonsa ajan 
kauppiasvetoisesti. 

Sananmukaisesti tämä 
tarkoittaa, että kauppi-
aat ovat itse päättäneet 
osuuskunnan tärkeistä 
ratkaisuista, niin hyvinä 
kuin huonoina aikoina.

Osuuskunnan jäseninä eivät 
suinkaan ole kaikki kauppiaat, 
vaan jäsenkriteerinä on vähin-
tään 500 000 litran myynti. Käy-
tännössä SEO:n jakamista litrois-
ta suurin osa kulkee nykyisten 47 
jäsenen hallinnassa olevien ase-
mien kautta. Alkuvuosina SEO:n 
hallituksessa oli jopa toistakym-
mentä huoltoasemayrittäjää. Ny-
kyään hallituksessa on seitsemän 
jäsentä.

Osuuskunnan hallitus päättää 
polttonestekaupan asioista koko 
jakeluketjun osalta: polttones-
teiden hankintakanavista, varas-
toinnista, kuljetuksista ja tuk-
kuhinnoittelusta. SEO-kauppiaat 
käsittelevät kaksi kertaa vuodessa 
jäsenkokouksissa toiminnan ja ta-
louden suunnitelmia ja raportteja.

SEO:n hallituksen puheenjohtaja Jan Väliheikki:

Osuuskunta on osaajien verkosto
Hallituksen puheenjohtaja 

Jan Väliheikki, miten osuuskun-
nan ”yksi mies – yksi ääni” istuu 
vaativan liiketoiminnan päätök-
sentekoon?

- Kauppiaille bensiinikauppa on 
elinkeino, ei pelkkää sijoitustoi-
mintaa tai tuotteiden jakeluka-
navana toimista. Liikkeenjohto 
tarkoittaa yrittäjäosuuskunnassa 
kaikkien niiden asioiden huomi-
oon ottamista, joilla on merki-
tystä yrittäjien toimeentulolle ja 
selviytymiselle alan kilpailussa.

SEO:n tulevaisuus on sisään-
rakennettuna ajatuksellises-
ti kauppiaiden kyvyssä hoitaa 
sekä omia että yhteisiä asioita. 
Miten paljon kauppiailla on ol-
tava osaamista, kun päätetään 
valtakunnanlaajuisen verkoston 
asioista ja mistä kauppias am-
mentaa tietoa osuuskunnan asi-
oista päättämiseen, olipa sitten 
rivijäsen tai hallituksessa?

- Oman bisneksen pyörittämi-
nen on tietysti tukeva kivijalka 
myös osuuskunnan asioiden hoi-
tamiselle. Polttonesteiden tuk-
kukauppaan ja vaativiin kilpailu- 
ja sopimusasioihin hallitukseen 
valitut jäsenet perehtyvät oman 
työn ohella, sillä harva perheyrit-
täjä toimii alallamme pelkästään 
yritysjohtajana.

- Kauppiaita kannustetaan ke-
hittämään talouden ja liikkeen-
johdon osaamistaan. Useat tahot 
järjestävät koulutusta niin yrittä-
jille kuin hallituksen jäsenillekin. 
Hallituksen jäsenen toimikausi 

on kolme vuotta, tällä varmiste-
taan tietyn osaamisen jatkuvuus 
organisaatiossa.

Mitä erityispiirteitä osuus-
kunnan johtamisessa on? Miten 
kauppiasjohtajat pystyvät otta-
maan huomioon koko osuuskun-
nan edun?

- Osuuskunnan hallitus käsitte-
lee asioita kuukausittain, seuraa 
taloutta ja raportteja. SEO:n joh-
toryhmässä keskitytään asioiden 
valmisteluun. Hallitus osallistuu 
strategiatyöhön ja liikkeenjoh-
toon oman roolinsa mukaisesti. 
Erityispiirre onkin mielestäni 
tasavertaisuus, mikä asettaa yh-
teistyölle kovemmat vaatimukset 
kuin esimerkiksi eri omistajata-
hoja edustavissa osakeyhtiöissä.

- Osuuskunnan etu ja jäsenten 
edut on tietysti sovitettava yhteen. 
Osuustoimintalain lähtökohta kui-
tenkin on selvä, osuuskunnan etu 
kulkee yksittäisen jäsenen edellä. 
Tämän voi ymmärtää sitäkin taus-
taa vasten, että SEO-verkostoon 
on kaikkina aikoina kuulunut yli 
500 huoltoasemaa. Nykyinen ase-
mamäärä on reilusti yli 200.

Vuodesta 1978 alkaen SEO:n 
kauppiasjohtajien eli hallituksen 
ja 1990-2000 luvun vaiheessa toi-
mineen hallintoneuvoston jäseni-
nä on ollut yli 80 kauppiasta. Pi-
simmät toimikaudet ovat olleet yli 
10-vuotisia. Jan Väliheikki on toi-
minut SEO:n hallituksen jäsenenä 
vuodesta 2010 alkaen ja vuodesta 
2013 alkaen puheenjohtajana.

Jan ja Kiira Väliheikki toimivat Ala-temmeksellä ja 
pitävät kahden jakeluaseman lisäksi lemmikkieläin-
tuotteiden verkkokauppaa.

Lantmännen Unibaken Roosa 
pulla -kampanja rikkoi jälleen 
aiemmat myyntiennätykset. Ko-
koon saatiin ennätyspotti eli 40 
000 euroa syöpätutkimukseen ja 
-neuvontaan, mikä on lähes 10 000 
euroa edellisvuotta enemmän.

Pinkillä raesokerilla koristellut 
kanelikierrepullat valloittivat jo 
neljännen kerran suomalaisten 
herkuttelijoiden makuhermot. En-
nätyspotti koostui syys-lokakuussa 
myydyistä Roosa pullista, Kauras-
ko-leivistä, Vaasan OOH Pikku-
puusteista ja uusista tuotekasseis-
ta, joihin oli kerätty herkullinen 
valikoima kampanjatuotteita.

– Roosa pullien tunnettuus kas-
vaa vuosi vuodelta, ja jo viime 
kesän kuluttajakyselymme perus-
teella jo joka viides suomalainen 
muistaa herkutelleensa kampan-
japullalla. Kahvilat, ravintolat ja 
kauppa ovat vuosi toisensa jälkeen 
lähteneet innokkaasti kampanjaan 
mukaan, mikä on vauhdittanut 
myyntiä, Lantmännen Unibaken 
asiakasmarkkinointipäällikkö Kai-
sa Kivistö iloitsee.

Roosa pulla -kampanja keräsi 
ennätyssumman Syöpäsäätiölle

Kivistön mukaan yhä useampi 
työpaikka on vaihtanut lokakuussa 
palaveripullansa roosiksi.

– Tänä vuonna monet yritykset 
muistivat henkilöstöään ja asiak-
kaitaan Roosa pulla -tarjoilulla. 
Roosa palaveripulla onkin mainio 
tapa viedä viestiä eteenpäin koko 
Roosa nauha -keräyksestä ja osoit-
taa tukensa tärkeälle Syöpäsääti-
ön työlle, Kivistö sanoo.

Lantmännen Unibake kiittää 
lämpimästi kaikkia kampanjaan 
osallistuneita yhteistyökump-
paneita, omaa henkilöstöään ja 
jokaista kuluttajaa, joka oli mu-
kana kerryttämässä pottia uuteen 
ennätykseen ostamalla kampanja-
tuotteen.



Kauppiaspäivillä perinteinen, uudistunut myyntinäyttely 
Juhlatarjoukset nostivat hymyn esiin 
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Pauligin tiimin Taina Aittasalo tutustui ensi kertaa SEO-kauppi-
aisiin, jotka Teijo Mäkilä jo tuntee lähes kaikki nimeltä. SEO:n 
40-vuotisjuhlavuoden merkeissä kahviteltiin yli 50 asemalla. 
Myös Robert Pauligin pienet SEO-juhlakahvipussit olivat suo-
sittuja tuotteita.

Veikkaus osallistui moniin paikallisiin tapahtumiin juhlavuoden 
aikana. Näyttelyssä ketjukoordinaattori Katja Jokela keskus-
telemassa Suomen parhaimpiin totopelimyyjiin kuuluvan Kor-
tesjärven Hajatek Oy:n omistajien, Hannu ja Päivi Syväjärven 
kanssa.

Uutena myyjänä SEO-näyttelyssä oli Inter-Tyre, joskin hän on 
ehtinyt tehdä yhteistyötä jo useiden SEO-kauppiaiden kanssa.

Ylinen Partners Oy:n Matti Ylinen tuntee jokseenkin kaikki ben-
siinikauppiaat, ja SEO-kauppiaatkin ovat häntä tavanneet usein 
kauppiaspäivillä. Jutuissa mukana Mika Mäki, LP Autohuolto Oy.

Lahtelaisen MN-Markkinointi Oy:n vaaterekkiä useimmat kaup-
piaat kävivät katsomassa. Uutuustuotteet ja uudet värit kiin-
nostivat etenkin naiskauppiaita.
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Nesteen tukkutiimin läsnäolo SEO-kauppiaspäivillä otettiin hy-
vin vastaan. Biosukupolven tuotteet olivat näytillä ja keskuste-
luja käytiin useiden nesteläisten kanssa.

Fazer Makeiset Oy:n Timo Kurkela tapasi asiakkaitaan, tässä 
Monninkylästä Hannu Masalin vaimonsa Tuulin kanssa. Itä-Uu-
dellamaalla toimiva yritys on vain 20 km päässä Porvoon termi-
naalista, joten Hannu Masalin jakaa paljon polttoöljyä alueella.

Imperial Brands Finland Oy on yhtiön nimi, ei tuotemerkki. Itse 
tuotteiden myyntiä on vaikeutettu vuosi vuodelta. Myyntinäyt-
tely oli hyvä paikka tehdä tilauksia.

Lahtelaisia yrityksiä ja toimipaikkoja oli mukana suuri joukko. 
Tässä Lahden Ernst & Youngin Risto Saloranta yhdessä Henkilös-
töpalvelu Heimo Oy:n Sami Kallisen ja Jarno Lindemanin kanssa.

Nämä yritykset hallitsevat polttonestekaupan tekniikan. Finnpos 
Systems Oy:ltä Esko Sorri ja Ari Raatala. Suomen Huoltamolait-
teet Oy:n Mika Hakkarainen (vas.) on juuri urakoinut Puolangal-
le, Paljakkaan SEO-aseman. Oikealla Jarmo Mäkinen, sama SHL.

Motoral Oy perustettiin 1958. Tuttu tuotemerkki Carlake on 
lähes yhtä vanha. Ostoksilla Hannu Hakalan kanssa Vetelin SEO-
kauppias Mauri Kullervo Harjupatana.
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Onninen Oy oli ensi kertaa huoltoasemien 
erikoismessuilla. Juttukaverina Matthias 
Fried, säynätsalolainen energia-alan am-
mattilainen ja Toni Suutari, talousalan 
ammattilainen.

Yara Suomi Oy:n Sami Ruisma opastamas-
sa kauppiaita oikeiden pakkauskokojen 
valintaan. Euro 6 -normi tuo joka vuosi 
lisää asiakkaita, uudet kevytpakettiautot 
ja henkilödieselit tarvitsevat urealiuosta.

Jokioisten uunituoreet SEO-kauppiaat Mika Michelsson ja Pasi 
Romppainen ovat jo yrittäjäystävällisenä brändinä itseään 
markkinoivan X-Mealin jälleenmyyjiä.

Tuttuja ja tutuksi tulleita näytteilleasettajia: Panini Oy:n Nina 
Virtanen keskustelemassa Löfbergsin ja Kassamagneetin edus-
tajien kanssa.

Eerola-Yhtiöiden punaiset norsunkuvaiset 
kassit hallitsevat näkymiä. Jouni Kanniai-
nen keskustelemassa Lapin alueen kaup-
piaiden kanssa, oikealla Vappu ja Juha 
Mettiäinen, vasemmalla Asta Mäki.

Kariniemi oli näkyvä tuotemerkki HKScanin osastolla, jossa Teija 
Malén esitteli tuotteita Sinetän Rauno Kempelle ja Marianne 
Saloselle.

Munkkimiehet Oy 
on ollut mukana 
hyvillä tuotetarjo-
uksilla SEO:n 40-v 
tapahtumissa. Mes-
suilla Munkkimies-
ten Kirsi Öhman 
tässä Kalannin Au-
tohuollon  Erkki ja 
Regina Harikkalan 
kanssa. 
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UB Rahoituksen mukanaolo toi kauppiaille uutta informaatio-
ta yritysrahoituksesta. Keskustelemassa Reijo Mäki Pellosta ja 
Markku Vilmunen, Ylöjärven SEO-kauppias.

Lantmännen menestyi jälleen syksyisessä Roosa nauha -kampan-
jassa. SEO:n markkinointikoordinaattori Johanna Silén keskus-
telee Pia Kempin kanssa.

Impuls-Tukku on tullut kauppiaille tutuksi monivuotisen koke-
muksen ja ajan hermolla olevan tuotetarjoomansa ansiosta.
 I.L.E. Sport oli hyvin esillä omalla monipuolisella tuotteistol-
laan.

SEO:n perinteinen yrityskortti on aito ”öljy-yhtiön kortti”, jolla 
yritysasiakas saa konkreettisia etuja, niin ketjulta kuin paikal-
lisilta kauppiailta.

Gilbarcon lainaama mittarivanhus muis-
tutti, että tekniikka sekä kestää että ke-
hittyy. Mittarilla ikää 60 vuotta...

Kassamagneetti Oy tarjosi hyvän kattauk-
sen kauppiaiden taloushallinnon ja mak-
suliikenteen arsenaalia.

Reclog Oy myy mm. teknokemian tuottei-
ta. Useimmat kävijät saivat ”muistilapuk-
si” silmälasien puhdistussuihkeen.
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Harri Gröhn (Munkkimiehet Oy) ja SEO:n tietojärjestelmätoi-
mittaja Avenla Oy:n edustaja keskustelemassa Vanttauskosken 
SEO-kauppiaiden Mika ja Päivi Kuuselan kanssa.

Wihurin tilauksia täyttämässä Alajärven Sissalan kauppiasparisk-
kunta Kai ja Anja Rantala. Heidän yrityksensä Kanavan Kevari on 
liittynyt SEO-verkostoon ”ensimmäisen aallon” ja ”lumiaurojen” 
mukana jo 1980-luvulla.

Jaalan, Elimäen ja Kouvolan Keltin SEO-
yrittäjä Atte Kohtaniemi (Sisu Energia Oy) 
oli yrittäjäksi tullessaan vuonna 2014 Suo-
men nuorin bensiinikauppias.

Lahden Nordean edustajalla Ilkka Kaup-
pilalla riitti keskusteltavaa SEO:n talous-
hallinosta vastaavan Toni Suutarin kanssa.

Kauppiaspäivillä ahkerasti mukana olleen 
Infodatan maksupäätetolppa erottuu te-
räksisen kuorensa ansiostsa.

SEO Etukortti on uudistunut. Etukortin myöntäminen henkilöity-
nä tarjoaalle asiakkaille ja kauppiaille paremmat mahdollisuu-
det löytää toisensa sähköisessä markkinoinnissa.

SEO:n myyntinäyttely osoittautui jälleen kauppiaiden ja yhteis-
työkumppanien nnistuneeksi kohtaamiseksi. Iltajuhlassa yhtey-
denpito jatkui tiiviinä. Tapaamisiin jälleen vuonna 2019 !!
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Suomen kauniiden matkailu-
reittien varrelle tuli uusi SEO-
asema, kun Kokkolan Rantatiel-
lä palveleva Öja-Market vaihtoi 
polttoainetoimittajaa. Kauppias 
Heli Maunula ryhtyi perheensä 
kanssa pitämään Öjassa jo vuo-
sikymmeniä toiminutta yritystä. 
Edellinen kauppias Peter Dahl-
skog oli isänsä kanssa hoitanut 
Tarmo-kyläkauppaa 25-vuotta ja 
halusi tänä kesänä luopua liik-
keestä.

Tarmo Lähikauppias -ketjun tari-
na alkaa vuonna 1993, jolloin runsas 
500 itsenäistä kylä- ja lähikauppiasta 
perustivat lähikauppaketjun keskit-
tämällä hankinnat Wihuri Oy:n päi-
vittäistavaratukkuun. Vuonna 1995 
ketjun kauppiaat nimettiin Tarmo-
Lähikauppiaiksi. Vastuu ketjun oh-
jauksesta, hallinnoinnista ja tava-
rahankinnoista annettiin nykyiselle 
Wihuri Oy Aarnion Metro-tukulle.

Kyläkauppojen lukumäärän vä-
hentyminen isojen myymälöiden 
roolin vahvistuessa 2000-luvun ai-
kana selittyy kuluttajien tarpeiden 
muutoksella, mutta se on myös 
seurausta kovasta kilpailusta mark-
kinoilla. Tarmo-ketjuun kuuluu ny-
kyisin noin 70 kyläkauppaa.

Kyläkauppiaan halu ja usko 
omaan yrittämiseen on kuitenkin 
säilynyt koko ajan. Tarmo-ketjun 
liikeidea on pysynyt koko ajan us-
kollisena alle 400 m2 kokoluokan 
kaupoille sijainnista riippumatta. 
Tarmot ovat tänään onnistuneet 
keskittymään oheispalvelujen ke-

hittämiseen ja päivittäistavarakau-
pan säilyttämiseen myös vähemmän 
asutuilla alueilla.

Toisen sillan jälkeen

Kauppiasperhe asuu itse Pirskeris-
sä, Perämereen ulottuvalla niemel-
lä. Heli Maunula on toiminut pää-
työkseen Spring Housen (StaffPoint 
-konserniin kuuluva) kouluttajana ja 
liikkuu paljon eri puolilla Suomea, 
lähinnä Pohjois-Pohjanmaalla ja La-
pissa.

- Kun kuulin Öja-Marketin tulevan 
myyntiin, ajattelin heti, että sen 
minä haluaisin!

- Tänne tulee matkaa Rantatietä 
pitkin 11 kilometriä Kokkolasta koh-
ti Pietarsaarta, hyvä muistisääntö 
vierailijoille on ”toisen sillan jäl-
keen” Kokkolasta Pietarsaareen 
päin mentäessä.

Maunulat jatkavat Tarmo-kaup-
piaana yhteistyötä Wihuri-ryhmän 
kanssa. Öjassa on noin tuhat vaki-
tuista asukasta.

- Kesällä asukasmäärä kolminker-
taistuu, sillä tämä seutu on suosittua 
huvila-aluetta, Heli Maunula iloitsee 
hyvästä sijainnista, kauppa sijaitsee 
Rantatien varrella ja lähellä meren-
rantaa, josta on yhteydet saareen.

- Tämä seutu on hyvin suosittua 
myös ympärivuotiseen asumiseen, 
vapaa-ajan asunnot ovat ahkerassa 
käytössä.

- Asiakaskuntaa toivon mukaan 
tulee riittämään mm. Kruunupyystä 
ja Kokkolasta asti, niin kuin on aikai-
semminkin käynyt. 

Palvelu tulee takaisin

- Väitän vahvasti, että ollaan 
menossa takaisin siihen, että halu-
taan palvelua ja käydään pienissä 
kaupoissa, joissa on ennenkin käyty, 
Heli Maunula esittää.

- Asiakkaat haluavat palata siihen, 
mistä -90-luvulla on lähdetty.

Kaupallisten aineiden koulutta-
jana toiminut Heli Maunula on va-
kuuttunut, että digitalisaatio tulee 
kaupan alalle, mutta palvelu, tuo-
reus ja paikalliset tuotteet lisäävät 
suosiotaan.

- Täälläkin ovat lähellä leipomot, 
luomulihaa ja teurastamo, sillä Kes-
ki-Pohjanmaa on maatalousaluetta. 
Hyvät perunat saadaan Himangalta, 
vihanneksia paikallisilta tuottajilta, 
jugurtteja ja juustoa Jukkolalta, 
Lohtajalla. Björkensin tilalta Kruu-
nupyystä tulee liha kuuluisiin piffei-
hin ja muutenkin valikoimiin tulee 
heidän tuotteitaan.

- Tietenkin vielä on lisättävä, että 
koska mieheni on ammattikalastaja, 
kalatuotteet tulevat paljolti oma-
toimisesti, mutta myös Hätälältä.

- Kaupalla on ollut kahvila ja sen 
valikoimaa nyt laajennetaan. Saim-
me myös anniskeluoikeudet, joten 
ensi kesäksi suunnitelmissa on ra-
kentaa lasitettu terassi. Lisäksi va-
likoimiin otetaan pehmytjäätelö ja 
vähän suolasta valikoimaa makean 
lisäksi.- Kahvila on todella suosittu, 
rekkojakin pysähtyy tässä, ja Ranta-
tiellä on tosi kova liikenne. 

Polttonestemyynti on juuri alka-
nut SEO:n väreissä. Automaatti on 

hankintalistalla vuodelle 2020, jol-
loin laitteisiin tulee isoja muutok-
sia. Kaupassa on tehty alkuvaiheessa 
iso remontti, joten investointeja on 
sopiva jaksottaa.

- Aukioloajat meillä eivät muut-
tuneet, arkisin olemme avoinna klo 
9-18 ja lauantaisin 9-14, sunnuntai-
sin toistaiseksi kiinni. 

- Poikkeuksena ovat juhlapyhät, 
jolloin sunnuntaina myydään, kuten 
joulun alla lauantaina ja sunnuntai-
na meitä tarvitaan.

Polttonestelaatuina Öja-Market 
pitää molempien bensiinilaatujen 
ja dieselin lisäksi moottoripolttoöl-
jyä, koska alueella on paljon ura-
koitsijoita.

Yrittäjyys perheessä

Yrittäjätaustaa perheellä on mo-
lemmilta puolilta: Heli Maunula on 
ollut osa-aikayrittäjänä mm. Ihmi-
nen tavattavissa -mentorina palk-
katyönsä lisäksi. Hänen isänsä oli 
liikemies-johtaja, äiti piti kahvilaa 
ja nykyinen puoliso toimii kaivinko-
neyrittäjänä ja kalastajana, on yrit-
täjäsuvusta hänkin.

- Poika aloittaa koulutussopi-
muksella kyläkaupassa, hän käy 
luennoilla ja opetus henkilökoh-
taistetaan, Heli Maunula kertoo 
jälkipolven pyrkimyksistä ja alalle 
suuntautumisesta, it-polun lisäksi. 

- Perheen tytär on puolestaan 
ravihevosiin suuntautunut ja aikoo 
järjestää teemapäiviä kaupalla 
mm. tonttuponiratsastusta sekä 
Lucia-päivän poniratsastusta.

Alkuperäinen Tarmo-kyläkauppa:

Seitsemän sillan tien Öja-Market SEO-verkostoon
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Yrittäjänvaihdos kuin oppikirjasta

Miika Pallari kehittämään 
Tervolan SEO:n
huoltoasemapalveluja

”Helppo päätös tämä oli ostaa, Seppo ja 
Esko ovat olleet tarkkoja miehiä. Kaikki 
paikat ovat kunnossa, määräykset on hoi-
dettu ja täällä voi turvallisin mielin jat-
kaa.” – Miika Pallari, yrittäjä, SEO-Tervola

Myyjä käynnistää kaupan: 
Omistajanvaihdos meni juuri 
oppikirjan mukaan Tervolan 
SEO-asemalla. Omistajanvaih-
doksia käsitelleiden tutkimus-
ten mukaan mieluisin kanava 
jatkajan tai ostajan etsimiseen 
on tarjota liikettä suoraan ha-
lutulle ostajalle (Omistajan-
vaihdosbarometri 2018). Näin 
tapahtui, kun Seppo Pietilä 
nykäisi hihasta Miika Pallaria.

- Olin ollut kaksi vuotta si-
vutoimisena yrittäjänä ja 
10 vuotta lvi-tukkukaupassa 
myyntimiehenä. Kerran menin 
taas vuosi sitten tankille ja 
Seppo kysyi tankatessaan, oli-
sinko kiinnostunut ostamaan 
huoltoaseman, kun hän halu-
aisi jäädä eläkkeelle, Pallari 
kertoo.

- Vastasin, että en olisi ar-
vannut, että asema on edes 
myynnissä, johon Seppo, että 
ei olekaan, mutta jos tulee so-
piva ostaja, niin hän itse kysyy, 
kun on touhunnut jo 40 vuotta.

Huoltoasema, ei liikenne-
asema: Ehdotus huoltoaseman 
ostosta jäi itämään ja loka-

kuussa 2018 tapahtui omista-
janvaihdos. Nyt 29-vuotias au-
toalan ammattilainen omistaa 
huoltoaseman ja pohtii palve-
lujen kehittämistä.

- Meillä on autoliike ja auto-
korjaamo Tervolassa joen toi-
sella puolella 4-tien varressa, 
ihan hyvällä paikalla, mutta 
ajattelin, että autonostajat ja 
korjauspalveluja tarvitsevat 
voisivat tulla sillan yli tälle 
puolelle.

Täyden palvelun huoltoase-
malla Tervolan SEO:lla on yrit-
täjien vuosikausia ylläpitämän 
palvelut:

- Meillä on ydinbisneksenä 
pienkoneiden myynti ja huol-
to, autokorjaamo, rautakaup-
patuotteet, kelkan ja traktori-
en varaosakauppa ja autotar-
vikkeiden myynti, Miika Pallari 
luettelee.

- Täällä saa bensaa ja polt-
toaineita ja sattuu saamaan 
myös limukkaa ja pullaa, hän 
ilmaisee perinteisen ”vanhan 
kansan huoltoaseman” toimin-
ta-ajatuksen.

- Sepolla oli sama ajatus, 

meillä ei ole pienintäkään aja-
tusta muuttaa tyyliä, sillä koko 
Tervolan kunnasta puuttuvat 
nämä tärkeät palvelut. Tämä 
on paikallinen asema, neljä 
viidestä asiakkaasta tulee ky-
lältä.

SEO-malli sopii yrittäjille: 
Uudella yrittäjällä on aiko-
muksena siirtää autokauppa-
puoli SEO:n pihalle ja ryhtyä 
myymään Motocafe-tyylisellä 
idealla mönkijää, autoa, moot-
torikelkkaa, ruohonleikkuria ja 
pienkonetta.

- Tämä kylä on sivutien 
varrella, mutta tänne pääsee 
4-tieltä helposti katsomaan, 
mitä on myynnissä, Pallari 
kaavailee.

Polttoainetoimittajan vaih-
taminen ei tule mieleenkään, 
sillä Miika Pallari ymmärtää 
Pietilän ja monien muiden 
SEO-kauppiaiden ajatusmallin.

- SEO on polttoainetoimit-
taja, joka hoitaa hommansa 
hyvin ja yrittäjän tehtävä on 
järjestää myymälä ja valikoi-
ma niin, että kauppa käy. Tä-
mähän on yksityisen yrityksen 

elinehto, ei tätä kaikkea mah-
dollista sisäpuolelta pidä brän-
dätä millekään ketjulle, Pallari 
vahvistaa.

Polttomoottorilla mennään 
Lapissa: Ajankohtaiseen ilmi-
öön, dieselin hinnannousuun 
suhteessa bensiiniin Miika Pal-
larilla on selvä näkemys, kun 
puhutaan autoilusta Lapissa:

- Täällä polttomoottori on 
ainoa varma liikkumistapa, 
turha siitä on meitä rangaista 
korkeammilla veroilla. Auto-
kaupan trendit on nähty lyhyen 
ajan kuluessa, miten heilutaan 
laidasta laitaan.

- AdBlueta myydään ja tank-
kiin rehellistä dieseliä, niin 
pärjätään eikä tule turhaa 
nokea hangille. Kyllä täällä 
hinnannousu on puhuttanut 
asiakkaita ja tilanne näkyy nyt 
tämän syksyn hinnannousujen 
jälkeen pienempänä menekki-
nä ja kysynnän pysähtymisenä 
vaihtoautopuolella.

- Polttomoottorit häviävät 
täällä hitaasti, ei se meidän 
aikanamme muutu, nuori yrit-
täjä tuumailee.
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Mattila Team Oy jatkaa

Viljakkalan SEO:lla
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Viljakkalan jakeluaseman palve-
luihin kuuluvat mm. myymälä ja 
grilli-kahvila, Veikkaus ja peliko-
neet. Lounastarjoilu on arkisin.

Viljakkalassa jatketaan 
SEO-kylttien alla pienen 
tauon jälkeen, kun Mattilan 
perheen omistama Mattila 
Team Oy hankki omistuk-
seensa liiketilat konkurssi-
pesältä. Sopimukset allekir-
joitettiin marraskuun puo-
livälissä ja avajaiset ovat 
sopivasti joulukuun alussa.

Yrityksen käytännön vetovas-
tuussa on koko tiimi. Pekka Mat-
tila kertoo, että sopiva tiimi oli 
valmiina, taustat ja osaamiset, 
joten oli hyvä lähteä liikkeelle. 
Tiimi pystyy jakamaan vastuita ja 
tukemaan toisiansa. Tehtäväalu-
eilla on kuitenkin perustekijät: 
Pekka Mattila hoitaa enemmän 
bensapuolta, äiti Maija hoitaa 
grilliä, vaimo Terhi on toimistossa 
ja hoitaa tilauksia, isä Jari hoitaa 
tukkuostoja.

Tuttu ja turvallinen SEO

- Verkosto ja liikepaikka olivat 
entuudestaan tuttuja. Tämä on 
hyvä ratkaisu, koska SEO on suo-
malaisten yrittäjien omistama, 
hyvä suomalainen brändi, Pekka 
Mattila perustelee sinivalkoisen 
kyltin valintaa.

- SEO:ssa meillä on tukiverkos-
toa, ja todella huippu juttu, kun 
on ihmisiä, jotka osaavat vastata 
ja auttaa. On turvallista lähteä 
tällaiseen ketjuun mukaan. Sekin 
motivoi lähtemään, kun asema on 
ollut toiminnassa eikä uudelleen 
käynnistämiselle ole mitään es-
teitä. Oikeasti ihmiset tarvitsevat 
polttoainetta omalla kylällä, on 
tämä sen verran sivummalla.

- Yrityksen perustaminen ja 
toiminta on ihan kuin kotona 

olisi, asummekin Hämeenky-
rössä naapureina. Seuraavaakin 
sukupolvea odotetaan remmiin 
mukaan, sillä sisaruksilla on jo 
vanhempia lapsia.

Kultasanta tunnetaan

Grilli-kahvila käyttää aputoimi-
nimeä Kultasanta, nimi tulee Ha-
verin Jokkisradasta. Viljakkalassa 
Haverin Kultasanta-ajot järjes-
tettiin viimeksi 2004.  Maija Mat-
tila on pitänyt grilliä Kyröskos-
kella, isällä on Hämeenkyrössä 
metallialan yritys Pajakolmio Ky, 
jossa tehdään metallihankinta-
alan alihankintatöitä.

Viljakkalan tunnetuin kohde 
on edelleen Haverin kultakaivos, 
joka on nykyään matkailukäytös-
sä. Toiminnassa ollessaan 1942-

1960 se työllisti neljänneksen 
Viljakkalan kunnan työikäisistä. 
Syvä kaivos on myös urheilusu-
keltajien käytössä.

Kuntaliitos Ylöjärven 
kanssa 2007

Viljakkalan liittyminen Ylöjär-
veen vuoden 2007 alusta muutti 
vain vähän nykyisen kaupungin 
pohjoisen osan toimintoja, kou-
luolot jopa paranivat, sillä aiem-
min Viljakkalasta käytiin yläas-
teella Hämeenkyrössä, nykyisin 
koko peruskoulu on Viljakkalassa. 
Asukkaita on pari tuhatta ja uutta 
rakentamista on mm. Viljakkalan 
Särkän alueella Hämeenkyrön 
suunnalla.

Viljakkalasta lähtevät seutu-
tiet Ylöjärvelle, Hämeenkyrön 
Kyröskoskelle ja Kyrösjärven itä-
puolitse Ikaalisten itä- ja pohjois-
osiin. Viljakkalasta kertyy matkaa 
Tampereelle noin 40 kilometriä, 
Ylöjärven keskustaan noin 30 
kilometriä sekä Kyröskoskelle ja 
Hämeenkyrön kirkonkylään va-
jaat kymmenen kilometriä.

Mattila Team Oy ja tiimin jäsenet 
vasemmalta oikealle Maija, Terhi, 
Jari ja Pekka. Maijan sylissä oleva 
poika on 9 kk ikäinen Ilmari, Terhin 
ja Pekan lapsi. Polttoainelaatuja 
on neljä, eli polttoöljyä käyttävät 
voivat myös tankata vuorokauden 
ympäri.
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OLVI VICHY
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VERRATON
-erotinhuoltopalvelut

Verraton huoltopalvelumme huolehtii puolestasi, 
että erotinjärjestelmäsi toimii aina luotettavasti ja 

taloudellisesti. Se myös ylläpitää ajantasaisesti 
järjestelmäsi tiedot.

Palvelumme kattavat myös kaikki viemäri- ja 
puhdasvesihuollot ja kuljetukset.

Putkistokuvaukset, suurtehoimuroinnit ja 
Norsu-WC tilapäiskäymälät.

Meiltä valtakunnallisesti

09-855 30 495 
www.eerolayhtiot.fi

MAAILMAN 
PUHTAINTA  

RUOKAA

FS-asiakaspalvelu@atria.com   atria.fi/ammattilaiset 
Food Service -myynti 010 316 8712, 0800 198 500

Maailman puhtain ruoka syntyy 
terveistä tuotantoeläimistä.  
Tarkoin ja turvallisesti valvottu  
tuotanto takaa puhtaan ruoan,  
jossa ei ole antibiootteja,  
salmonellaa eikä hormoneja.
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SEO TARINA 33/40:
Yhteistyötä polttoainetoimittajien kanssa

SEO TARINA 37/40: 
Millä tulevaisuuden autot kulkevat?

1.Montako senttiä litralta on hii-
lidioksidivero moottoribensiinistä 
(Suomi, 2018)? a) 0,68 b) 17,38 c) 
52,19 d)  70,25
2. EU:n halvin bensiini 5.11.2018 
oli Puolassa, miten halpaa (€/l)? 
a) 0,99 b) 1,09 c) 1,18 d) 1,28 ?
3.EU:n halvin diesel 5.11.2018 oli 
Luxemburgissa, miten halpa (€/l)? 
a) 0,99 b) 1,09 c) 1,17 d) 1,27 ?
4. Montako miljoonaa tonnia myy-
tiin Suomessa öljytuotteita 2017 ? 
a) 5,4 b) 7,4  c) 9,4  d) 11,4 ?
5. Vuoden auto Suomessa 2019 
on a) Ford Focus b) Kia Ceed c) 
Mercedes-Benz A-sarja d) Škoda 
Karoq ?   
6. Mikä seuraavista EI ole energian 
yksikkö?  a) kcal  b) kWh  c)  MJ  
d) mA ?
7. Montako kg hiilidioksidia 
päästää 3,9 l/100 km bensiiniä 
kuluttava auto 100 km matkalla?  
a) 1,3 b) 3,9  c) 7,8 d) 9,2   
8. Mikä on Latvian maatunnus?  a) 
LA  b) LI  c) LT  d) LV ?
9. Minkä yhtiön pääjohtaja on Pe-
ter Vanecker?  a) Neste  b) BASF  
c) Shell d) Gasum ?
10. Uusi 98-bensiinin EU-merkki 
on a) 98B  b) B8  c) E5  d) B7

Vastaukset lehden sivulla 23.

Parlamentin 
juhlakymppi

Huoltoasemat ovat tarjonneet 
autoilijoille menovettä iät ja 
ajat. Pistoolilla tankataan yleises-
ti edelleen joko bensiiniä tai die-
seliä. Mutta entä tulevaisuudessa? 
Millä tulevien vuosikymmenten ai-
kana autot kulkevat? Muutoksia on 
luvassa joka tapauksessa, mutta 
mikä mahtaa olla se toimivin rat-
kaisu fossiilisten polttoaineiden 
korvaajaksi? Tässä muutamia aja-
tuksia ja vaihtoehtoja.

Bensiini- ja dieselmoottorit 
ovat olleet valtavirtaa autoilun 
maailmassa jo pitkään. Mutta. 
Fossiiliset polttoaineet on korvat-
tava ennemmin tai myöhemmin 
uusiutuvilla energianlähteillä. 
Monenlaisia vaihtoehtoja on jo 
markkinoilla, mutta kaikki ne ovat 
toistaiseksi vähemmistössä maail-
man mittakaavassa.

Sähköautot ovat ehkä se suu-
rimman huomion saanut tulokas, 
mutta paljon muutakin on saa-
tavilla. Biokaasu, vety ja etanoli 
ovat kaikki jo nyt markkinoilla, 
tosin hyvin pienissä määrin ben-
sa- ja dieselautoihin verrattuna. 
Tämän lisäksi kahden eri voiman-
lähteen autoja näkyy tien päällä 
jo hyvin usealla eri automerkillä.

Sähköautoilu on noussut medi-
an silmissä suosituimmaksi vaih-
toehdoksi puhtaamman liikenteen 
puolesta. Hiljaiset ja tehokkaat 
sähköautot ihastuttavatkin monia 
autoilijoita. Mutta onko sähköstä 
korvaamaan fossiiliset polttoai-
neet isommassa mittakaavassa?

Sähköautoilun ongelma on se, 
että valtaosa maailman sähkön-

tuotannosta tehdään kuitenkin 
fossiilisilla energianlähteillä. Tä-
män vuoksi sähköautoilu ei vält-
tämättä olekaan se makrotason 
ratkaisu, jota nyt kiivaasti lii-
kenteeseen haetaan. Onneksi on 
olemassa muitakin vaihtoehtoisia 
energianlähteitä, jotka ovat uu-
siutuvia – kuten biokaasu. Vety 
on yksi mahdollisuus, mutta ei 
sekään ongelmaton esimerkiksi 
jakeluinfran uusimisen suhteen.

Kaksipolttoaineiset 
seuraava steppi?

Autoilu on suuren muutoksen 
edessä ja oikeastaan jo keskellä 
sitä. Paluuta vanhaan ei enää ole, 
nyt vain täytyy löytää toimivim-
mat tiet kohti uusiutuvan energi-
an liikennettä. Ehkäpä seuraava 
askel onkin juuri eri energiamuo-
tojen yhdistelmät. Esimerkiksi 
bensan ja biokaasun yhdistelmä 
saattaa olla välivaiheena toimiva, 
kunnes maailma on valmis siirty-
mään täysin uusiutuvien energia-
muotojen käyttäjäksi.

SEO:n arvoista neljäs vaan ei 
vähäisin on: uusiutuva. Siksi kehi-
tys, nykypäivä ja tulevaisuus nä-
kyvät valinnoissamme joka päivä.

”Onneksi on olemassa 
muitakin vaihtoehtoi-
sia energianlähteitä, 
jotka ovat uusiutuvia 
– kuten biokaasu.”

”Sähköautot ovat ehkä 
se suurimman huomion 
saanut tulokas, mutta 
paljon muutakin on 

saatavilla.”

Vaikka eri polttoaineketjut 
kilpailevat toisiaan vastaan 
markkinoista, tekevät ne 
myös yhteistyötä. Ei SEO:kaan 
olisi pärjännyt ikinä yksin. 
Polttoainetoimituksissa SEO 
on aina tarvinnut kumppania 
– tai oikeastaan kahtakin. Näin 
on ollut vuosikymmeniä, vain 
kumppanit ovat vaihtuneet 
syystä tai toisesta.

SEO on tehnyt Nesteen kanssa 
polttoaineiden toimitusyhteistyö-
tä jo vuosikaudet. Kerta toisensa 
jälkeen SEO:n johto on neuvotel-
lut hinnat, joilla polttoainetta voi 
ostaa SEO-asemille myytäväksi. 
Hintaneuvottelut ovat aina oma 
taiteenlajinsa, joihin vaikuttaa 
moni muuttuja. 

Esimerkiksi SEO:n vuosittainen 
litramyynti vaikuttaa tietenkin 
tukkuhintaan. Mitä suurempi mää-
rä litroja ostetaan sitä paremmat 
neuvotteluasemat SEO:lla on neu-
votteluissa.

Mutta Neste ei ole ainoa ket-
ju, jolta SEO ostaa polttoainetta. 
Vuoden 2012 loppuun asti SEO teki 
yhteistyötä Nesteen lisäksi Shellin 
kanssa. Heillä oli Suomessa omia 
polttoaineen tuontiterminaaleja, 
joita SEO sai hyödyntää omassa toi-
minnassaan. SEO:lla on myös oma 
terminaalinsa Porissa, joten yhteis-
työ oli sijainnin kannalta helppoa.

Yhteistyö Shellin kanssa loppui 
kuitenkin vuonna 2012. Näin ollen 
tarvittiin uusi kumppani polttoai-
netoimituksiin, Nesteen kaverik-
si. Toki Neste yksistäänkin pys-
tyisi toimittamaan polttoaineet 
SEO:lle, mutta kun mukana oli 
kaksi toimijaa, kilpailuasetelma 
toi paukkuja neuvotteluihin.

Shellin tilalle toiseksi kumppa-
niksi valikoitui Teboil, jonka kans-
sa yhteistyö alkoi heti vuoden 2013 
alusta ja se jatkuu edelleen. Kump-
panuus on tärkeä. Tällä varmistet-
tiin kilpailun takia tärkeä vaihto-
ehtoinen toimittaja ja säilytettiin 
samalla laaja terminaaliverkosto, 
mikä lyhentää SEO-kauppiaiden 
polttoaineen kuljetusmatkoja ja 
parantaa logistiikkaa. SEO-asemia 
kun on ympäri Suomen etelästä 
pohjoiseen ja idästä länteen.

Gulfille myös myyntiä

SEO on kaivannut polttoaine-
toimituksiin kumppania etenkin 
omiin hankintoihin, mutta on yh-
teistyötä ollut myös toiseen suun-
taan. SEO myi Gulf-yhtiön asemille 
polttoainetta vuosina 2008–2018. 
Se toi SEO:lle vuosittain muuta-
man miljoona litraa polttoaineen 
lisämyyntiä. Tämä oli luonteva 
tapa laajentaa myyntiä.

Kyselyitä polttoaineen myyn-
nistä tuli muiltakin kuin Gulfilta. 
Monet liikennöitsijät kyselivät ai-
koinaan SEO:lta mahdollista polt-
toaineen tukkumyyntiä. Laajem-
paan tukkumyyntiin ei kuitenkaan 
milloinkaan lähdetty.

”Säilytettiin samalla 
laaja terminaaliver-
kosto, mikä lyhentää 

SEO-kauppiaiden 
polttoaineen kuljetus-
matkoja ja parantaa 

logistiikkaa.”

”SEO:n vuosittainen 
litramyynti vaikut-

taa tietenkin tukku-
hintaan.”

1. Länsi-Suomen Polttoöljy Oy : 5 kpl säiliöitä
* 1 x 31.000 cbm, 2 x 15.000 cbm, 1 x 7500 cbm ja 1 x 3000 cbm, 
autolastauspaikat, lämpökeskus 2,7 MW, höyrynkehitin + ulkoinen 
lämmönvaihdinjärjestelmä

2. West Tank Oy, oma tontti 3,8 ha, 3 kpl säiliötä
* 1 x 8000 cbm, 2 x 2000 cbm , autolastauspaikka atk-korttiohjauttu
lämpökeskus 1,2 MW

3. West Tank Oy:n raidepurkauspaikka: Allastettu, putkistot 
molemmille varastoille, ratapihan kapasiteetti yli 50 vaunua

4. West Tank Oy:n autovaaka a’40 tn, atk-pohjainen

1..
2..

3..
4..

Öljylaituri, syväys 10,0 m, max. 30.000 tn

Kari Veromaa, p. +358-40-551 6679, kari.veromaa@seo.fi, www.seo.fi
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Luhangan vehreät maisemat 
saivat Jarno Ankermanin tontti-
kaupoille kesän kauniina päivä-
nä 2012. Rakennusalan ammat-
tilainen teki omakotitalon, mut-
ta jatkaa julkis- ja yritystilojen 
alakattotöissä. Ranualta syntyi-
sin oleva yrittäjä tarttui vuonna 
2018 tilaisuuteen, kun kunnan 
ainoa kauppa ja huoltoasema 
tulivat myyntiin. Vetovastuu 
vaihtui 1.9.2018, ja niin kauppa 
(M-Market), ravintola ja poltto-
ainejakelu palvelevat jälleen.

SEO miellytti eniten

Alun perin polttoainejakelu 
ja kyläkauppa olivat uhattuna 
2009, kun alueosuuskauppa il-
moitti lakkauttavansa toimipai-
kan. Tuolloin onneksi liikepaikka 
myytiin paikalliselle yrittäjälle, 
joka piti ravintolaa samassa ra-
kennuksessa. Nyt tuli uuden yrit-
täjän ja toiminnan kehittämisen 
vuoro.

- Kenttäpäällikön käynnit va-
kuuttivat, miten selvästi SEO:ssa 
ajatellaan asioita yrittäjän kannal-
ta, muutenkin kuin hinnoittelussa, 
Jarno Ankerman kertoo polttoaine-
toimittajan valintatilanteesta.

- Pidin tärkeänä, että meillä 
on toimiva yrityskortti ja voimme 
jatkaa kehittämistä turvalliselta 
pohjalta.

Venejakelu mahdollista

Aseman säiliöt sijaitsevat mel-
ko lähellä rantaa eikä liikepaik-
ka ole pohjavesialueella, joten 
suunnitelma on viedä samoista 
säiliöistä putket rantaan omille 
mittareille. Ainakin aluksi voidaan 
käyttää samaa automaattia mak-
samiseen. Tämä sopii hyvin, sillä 
parin vuoden kuluttua on edessä 
uudistuksia automaattipuolella.

Säiliöiden polttoainelaatujen 
valikoimaa mahdollisesti muute-
taan niin, että käytössä oleviin kol-
meen säiliölohkoon tulevat molem-
mat bensiinilaadut ja diesel. Polt-

toöljyn kysyntä on hyvin vähäistä, 
joten sen myynti onnistuu vaikkapa 
maanpäällisestä pikku säiliöstä.

Rakentamista jatketaan Anker-
manin mukaan, kun suunnitelmat 
täsmentyvät. Jopa majoituspal-
velujen tarjonta on näköpiirissä. 
Liiketontti on tilava palvelujen 
kehittämiseen.

Kesäpitäjä ja Edelmann

Suomen vanhimman kunnan tit-
telistä Luhanka on ollut välillä nis-
kan päällä, mutta jo vuosia keski-
iältään muutaman iäkkäimmän 
joukossa. Manner-Suomen pienin 
kunta Luhanka on ollut kauan.

- Tätä olen miettinyt, että ih-
miset voisivat olla kiinnostuneita 
Suomen pienimmästä kunnasta 
ja siihen liittyvää matkailumark-
kinointia pitäisi tehdä. Kesällä 
täällä on kyllä motoristeja ja 
mökkiläisiä, jotka yhä useammin 
ovat lähes ympärivuotisia, Anker-
man pohtii.

- Palvelut kunnassa toimivat 
hienosti, ja tämähän on Suomen 

Monaco alhaisen veroprosentin an-
siosta. Väkiluku on hieman yli 700 
asukkaassa. Kiinnostusta kuntaa 
kohti on selvästi olemassa, nyt on 
tartuttava toimiin.

Luhangan komistus on 1 500 
hengen kesäkirkko, joka aikanaan 
ilmeisen mittavirheen vuoksi ra-
kennettiin ylisuureksi, mutta siel-
lä on järjestetty kesähäitä, koko 
maakuntaakin kiinnostavia kesä-
konsertteja ja mm. Samuli Edel-
mannin virsilevytaltiointi.

Venejakelukin suunnitteilla

Luhangan SEO 
jatkaa uusin voimin

Päijänteen äärellä sijaitseva Luhangan keskusta on saamassa tärkeän 
matkailupalvelu, kun venejakelu käynnistetään 2019 kuvassa vastaran-
nalla olevan liikekeskuksen laiturin viereen.

Luhanka on 
Manner-Suo-
men pienin 
kunta, asuk-
kaita 723.

Perustettu 1864. Kunnallisvero 
18,5 %. Päijänteen rannalla.
Kuntakeskuksia ovat kirkonky-
lä, Tammijärvi ja Lempää.
Luonto- ja kulttuurikohteita.
Joutsaan 34 km, Korpilahdelle 
42 km, Sysmään 47 km.

Yrittäjä Jarno Ankerman kehittää Luhangan liikekeskuksen 
toimintaa ja lisää matkailijkoille suunnattuja palveluja. 
Ravintolassa suosituiksi osoittautuneita Karaoke-iltoja jat-
ketaan. Kesäisin tämä on ehdottomasti motoristien parhai-
ta kohteita - ja talvella odotetaan tankille kelkkailijoita.



Biokaasun liikennekäyttöä on selvitetty Suomes-
sa jo 15 vuotta sitten, ennen kuin varsinaiset bio-
polttoaineiden sekoitusvelvoitteet ja päästökaupan 
muodot olivat selvillä.

Keski-Suomi on ollut edelläkävijä sekä hankesel-
vityksissä että käytännön toiminnassa. Pioneerin 
titteli kuuluu sekin keskisuomalaiselle yritykselle, 
Metener Oy aloitti oman biokaasutuotannon Lau-
kaassa Kalmarin suvun tilalla jo 1998 ja tankkaus-
pisteenkin jo 2002.

Kiertotalous
Kiertotalouden käsite on va-

kiintunut energia- ja ilmastokes-
kusteluihin. Keski-Suomen Liiton 
circwaste-hankkeen projektipääl-
likkö Outi Pakarinen kertoo Jyväs-
kylän seudun biokaasumahdolli-
suuksien olleen laajasti selvillä jo 
10 vuotta sitten. Meneillään oleva 
kiertotalouden edistämishanke 
ulottuu vuosille 2016-2023.

- Maakuntaliittojen ja ELY-kes-
kusten biokaasutapaamisessa mar-
raskuun puolivälissä (2018) saim-
me hyvän katsauksen meneillään 
olevista hankkeista ja tehdyistä 
selvityksistä. Keski-Suomessa on 
tehty ansiokasta tutkimus- ja ke-
hitystyötä, Pakarinen kiittelee.

- Maakaasuverkoston ulkopuoli-
sista paikkakunnista Jyväskylä on 
selvä ykkönen ja vain Lohjalla on 
koko maassa enemmän kaasuauto-
jen käyttöönoton rekisteröintejä, 
hän toteaa viitaten Trafin avoi-
men tietokannan tammi-syyskuun 
lukuihin tältä vuodelta.

Kuntien HINKU-ohjelmat
Sitran tilaamassa selvitykses-

sä lokakuussa 2018 julkaistujen 
tietojen perusteella Suomen 50 
suurinta kuntaa tuottavat kolman-
neksen Suomen kaikista päästöis-
tä ja puolet liikenteen päästöistä. 
Liikenne ja lämmitys muodostavat 
puolestaan kolme neljäsosaa näi-
den alueiden päästöistä ilman lä-
pikulkuliikenteen lukuja.

Hiilineutraalit kunnat (HINKU) 
ovat asettaneet tavoitteekseen 
täyden hiilineutraaliuden, joka 
saavutettaisiin sekä energianku-
lutusta vähentämällä että laaja-
mittaisella uusiutuvan energian 
käyttöönotolla.

- Hankinnoilla kyetään edistä-
mään paikallisen biokaasutuotan-
non käyttöönottomahdollisuuk-
sia. Suomessa on tällä hetkellä 

toiminnassa reilu sata biokaasun-
tuotanto-  tai kaatopaikkakaasun 
talteenottolaitosta.  

- Jyväskylän seudulla käytössä 
ovat Nenäinniemen jäteveden 
puhdistamo, Mustankorkean kaa-
topaikkakaasua hyödyntävä laitos 
ja Mustankorkean biokaasulaitos, 
Kalmarin maatila ja Joutsan Eko-
kaasu, Outi Pakarinen luettelee.

Biokaasua jalostetaan myös 
Äänekosken uudessa biotuoteteh-
taassa, joka liikennejakelun kan-
nalta on merkittävä laajennus, 
kunhan julkinen tankkausasema 
avautuu. Nelostiestä on kehkey-
tymässä vihreä tunneli raskaan 
liikenteen kuljetuksille.

Hankinnat ratkaisevat
Julkisten hankintojen merkitys 

korostuu etenkin uuden tekniikan 
käyttöönotossa energiatoimialalla. 
Vaikka sähköautojen eri versioiden 
markkinointi on saanut vauhtia ja 
julkisuutta hallituksen asettamista 
tavoitteista, kaasuautojen määrä 
kasvaa voimakkaimmin. 

- Olemme työskennelleet bio-
kaasu- eli Bika-hankkeessa paikal-
lisissa työpajoissa kolmen vuoden 
ajan ja saaneet realistisen kuvan, 
millainen biokaasupotentiaali 
Keski-Suomessa on, lisää Jaakko 
Tukia, Jyväskylän Ammatttikor-
keakoulun Biotalousinstituutin 
projektipäällikkö.

Biokaasun potentiaali
Biomassan saatavuuden perus-

teella määritelty energiapotenti-
aali pelkästään Keski-Suomen alu-
eella on tuoreimpien selvitysten 
mukaan jopa 460 GWh. Tämä vas-
taa 46 miljoonaa litraa fossiilista 
dieseliä ja sillä voitaisiin korvata 
16 % liikenteen energiasta.

- Saarijärvellä ja Viitasaarella on 
lupaavat mahdollisuudet sekä säh-
kön ja lämmön tuotantoon että lii-
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Tungosta voimalinjalla! Dieselin käyttö-
voimavero laukaisi laajan keskustelun heti 
Auto2018-messujen jälkeen marraskuus-
sa. Mitä tankkiin? Mistä sähköä, kaasua 
ja vetyä? Miten elinkaaripäästöjä alenne-
taan? Millä kuljetaan ja kuljetetaan?

Biokaasulla muhkea potentiaali

Keski-Suomi viitoittaa
tietä kiertotalouteen



kennekaasun jakeluun. Hankkeessa 
Biokaasustaliiketoimintaa ja –ver-
kostoja Keski-Suomeen, eli Bika-
hankkeessa saatiin selvästikin esiin 
kuntien omien toimien merkitys.

- Esimerkiksi Saarijärvellä ener-
giaa arvioidaan saatavaksi lähes 
6,4 GWh verran. Kun raaka-aine-
hankintaa koskevat sopimukset 
alueen kuntien kanssa on tehty, 
säästyy merkittävästi jätteenkä-
sittelykustannuksia, Jaakko Tukia 
kuvaa hankkeen tuloksia. Viita-
saarella Ecolan toimii veturina.

Biokaasua voidaan käyttää säh-
kön ja lämmön tuotantoon, tai 
jalostaa liikennepolttoaineeksi. 
Sähköä ei useinkaan ole kannat-
tavaa syöttää verkkoon ja aina 
lämmölle ei löydy käyttökohteita. 

- Monessa tapauksessa biokaasu 
onkin taloudellisesti kannattavin-
ta jalostaa liikennepolttoaineeksi. 
Biokaasuprosesseista puhuttaessa 
on syytä muistaa, että prosessissa 
tulee kaksi lopputuotetta, biokaa-
su ja ravinnepitoinen jäännös. Sen 
käsittely on myös huolehdittava 
asianmukaisesti ja siitä voidaan 
löytää uusia kiertotalouden lii-
ketoimintamahdollisuuksia, Outi 
Pakarinen muistuttaa.

Verot ja infra esteenä

Huoltoasemayrittäjien ja polt-
toainetoimittajien näkökulmasta 
asiaa tarkasteleva Hannu Laitinen 
näkee esteitä biokaasun liikenne-
käytön edistämiselle:

- Verokohtelussa biokaasul-
le toisaalta halutaan säilyttää 
verottomuus maatalouden ja 
tuotannon paikallisen luonteen 
vuoksi, mutta samalla nykyisen 
verolakien tulkinnan mukaan tu-
lee estetyksi biokaasun ottaminen 
mukaan biopolttoaineiden sekoi-
tusvelvoitteeseen.

- Toinen este on kaasun jake-
luinfran rakentaminen maakaasu-
putken ulkopuolelle ja alkuinves-
tointien kuolettamiseen tarvitta-
va pitkä aika.

Julkinen tuki on painottunut 
selvästi sähkönlatauspaikkojen li-
säämiseen ja keskustelu sähköau-
toihin, vaikka uusiutuvan energi-
an käyttöönotossa ja verotuksessa 
on korostettu teknologianeutraa-
lisuutta.

Metsuri-pienkonebensiinit ovat puhtaita, 
ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä alkylaatti-
bensiinejä, jotka sisältävät alle 1 % bensiinin 
kaikkein haitallisimmista ainesosista.

Fortum Metsuri 
-pienkonebensiinit

Kuulojankatu 1, PL 181, 11101 Riihimäki puh. 010 7551 000 
Myllyharjuntie 20, 42300 Jämsänkoski puh. 010 7551 680

www.fortum.fi/wastesolutions

Ota yhteyttä!
Martti Pentikäinen, 
puh. 050 386 6104
martti.pentikainen@fortum.com

Juha Wallius, 
puh. 044 978 6306
juha.wallius@fortum.com

Metsuri 2t-pienkone- 
bensiini ja Metsuri 
4t-pienkonebensiini 
ovat saatavana 5 L 
kanistereissa. 
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Tilausliikenneyrittäjä Ari 
Mutta hankki paikallisen 
SEO-aseman omistukseensa 
elokuussa 2018. Liikepaikka 
vaihtoi omistajaa toisen ker-
ran lyhyen ajan sisällä. Kiu-
kaisten huoltoasemayrittäjinä 
olivat peräti 40 vuotta Veljek-
set Metsämäki Oy. Heidän jäl-
keensä tullut yritys meni ke-
väällä 2018 konkurssiin, mut-
ta oli tehnyt jo remonttia ja 
avannut uusia palveluja. Nyt 
kyläläiset Eurakoskella ovat 
iloisia, kun toiminta jatkuu.

- Olin kaupoilla jo edelli-
sessä luopumistilanteessa, 
kun Metsämäen veljekset 
kaupittelivat asemaa. Meillä 
on bussifirma, jolle tarvitaan 
tallipaikkaa, Ari Mutta kertoo.

- Täällä kylällä on yli 1 500 
asukasta ja tässä keskustaaja-
massakin lähes 1 000, joten kyl-
lä täällä on kahville päästävä.

Uusi yrittäjä
Kiukaisten SEO:lla

Valtateiden kainalossa

Euraan nykyisin kuuluvat 
Kiukaisten aiempi hallinnolli-
nen keskus Eurakoski ja yhtä 
suuri taajama Panelia ovat 
lähes 20 kilometrin päässä 
Eurasta, joka on valtatie 12:n 
ja kantatie 43:n risteyksessä. 
Euran asukasluku on lähes 12 
000. Lähimmät isommat kau-
pungit ovat Rauma ja Harja-
valta. Uusikaupunki on 43-
tien päätepisteessä.

Huoltoasemalla tehdään Ari 
Muttan mukaan vielä viimeis-
telytöitä ja kalustamista, kun-
nes vuodenvaihteessa voidaan 
avata sekä polttoainejakelu 
että kahvila ja Scanburger. 
Toisen huoltohallin uusi yrittä-
jä on vuokrannut autokorjaa-
moyritykselle. Vaihdos oli yrit-
täjän mielestä sujuva, kahdes-
sa viikossa hoidettiin kuntoon 
sopimukset ja rahoitus.

- SEO on ollut ketjuna tuttu 
alusta alkaen, ja Metsämäet 
tekivät koko ajan hyvää työtä, 
joten lähden huoltoasemabis-
nekseen luottavaisin mielin.

- Armeijassa oleva poika 
pääsee joululta auttamaan, 
hän on kokkikoulun käynyt. 
Rekrytointi on käynnissä ja 
tarkoitus on ottaa kaksi työn-
tekijää vielä lisäksi. Aseman 

aukioloajat on aluksi suunni-
teltu 6.30-18.00.

Tilausliikennöitsijä Ari Mut-
ta ajaa kouluajoa ja lisäksi 
käytössä on kaksi tilausajoon 
soveltuvaa autoa. Tilauslii-
kenne käsittää kuljetuksia 
jääkiekko- ja muille urhei-
luseuroille sekä normaaleja 
kausikyytejä, kuten pikkujou-
lukeikkoja.

Vastaukset Parlamentin juhlakymppiin (kysymykset sivulla 20): 
1. b)  2. c)  3. c)  4. b)  5. a)  6. d)  7. d)  8. d)  9. a) 10. c)
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Suomalaisen teollisuuden 
energiahankinnoissa 1958 oli 
merkittävä vuosi. Seitsemän 
suuryritystä ryhtyi hankki-
maan omaa polttoöljyä. Po-
rin kaupungilta vuokratulle 
alueelle Tahkoluodon öljy-
satamaan rakennettiin tuon-
tivarasto ja perustettiin öljy-
yhtiö, joka ostaa polttoöljyä 
osakkaidensa lukuun. Mukana 
olivat Nokia, Serlachius, Ro-
senlew, Finlayson, Suomen 
Trikoo, Petko ja Ahlström. Yh-
tiön nimi Länsi-Suomen Polt-
toöljy Oy (LSPÖ) on pysynyt 
samana, vaikka omistajat ovat 
vaihtuneet. 

Yhtiö tunnetaan ”Petkona”, 
sillä suomalaisen teollisuussu-
vun energiayhtiö Oy Petko Ab 
oli keskeinen perustaja, ja 
muista osakkaista ovat tun-
nistettavissa 1950-luvun teol-
lisuuden tärkeät ryhmät. Oy 
Petko Ab:n toimitusjohtajana 

1958-1962 vaikuttanut Casi-
mir Ehrnrooth perusti kump-
paniensa kanssa LSPÖ:n vah-
vistamaan teollisuuden omaa 
polttoöljyn tuontia. Petko kil-
paili polttoöljyn toimittajana 
Neste Oy:n kanssa.

Jännitteet markkinoilla kas-
voivat Ehrnroothien myytyä 
1960 puolet Petkon osake-
kannasta British Petroleumil-
le. Yrityksen nimeksi muute-
tettiin BP-Petko Oy. Nesteen 
Uolevi Raade puolusti juuri 
perustettua suomalaista öl-
jynjalostusta kansainvälisiltä 
öljy-yhtiöiltä. Ehrnroothit 
myivät 1965 loputkin osak-
keensa BP-Petkosta, josta tuli 
myös omaa huoltoasemaverk-
koa ylläpitänyt Suomen BP. 
Kun Suomen BP siirtyi Neste-
ryhmään Unionin omistukseen 
vuonna 1979, Länsi-Suomen 
Polttoöljy Oy jäi edelleen toi-
mimaan.

Uusille omistajille

Suomalainen Energiaosuus-
kunta (SEO) tutki useita vaih-
toehtoja oman maahantuon-
nin järjestämiseksi 1990-lu-
vulla. Taustalla olivat kipeät 
hintakiistat Nesteen kanssa, 
ja tuolloin käytyjen kilpailu-
oikeudellisen prosessin myötä 
vakiintui polttoaineiden tuk-
kuhinnoittelua koskeva tul-
kinta, jossa tukkuasiakkaalle 
myönnettäviin alennuksiin 
omalla varastoinnilla ja tuon-
tivalmiudella oli tärkeä osuus. 
Tämän tilanteen SEO saavut-
tikin 2002 aikana, kun Poriin 
tuotiin ensimmäinen oma die-
selöljyerä.

SEO:n tytäryhtiö West Tank 
Oy viittaa länsirannikon suun-
taan, ja yhtiön hankinta oli 
Valtionrautateiden dieselöl-
jyvarasto, junalastauspaikka 
ja autovaaka. Nämä olivat 
vuokrattuna, mutta SEO otti 
varastosäiliöt omaan hallin-
taansa 2002 keväällä. West 
Tank Oy puolestaan hank-
ki omistukseensa vähitellen 
Länsi-Suomen Polttoöljy Oy:n 
koko osakekannan, jolloin ty-
täryhtiöiden koko säiliökapa-
siteetti oli 83 500 m3.

West Tank Oy ja Länsi-Suo-
men Polttoöljy Oy ovat tarjon-
neet lähinnä kemianteollisuu-
delle ja metsäteollisuudelle, 
mutta myös energiayhtiöille 
suursäiliövarastointia, las-

tinkäsittelyä, laivauksia ja 
junalastauksia. SEO:n omaa 
maahantuontia tehtiin aika 
ajoin, vaikka alkuperäinen 
tuontivalmiuden tavoite oli 
toteutunut ja polttonestei-
den hankintahintoja oli saatu 
alennetuksi.

Kunnostusta, luvitusta 
ja yhteistyötä

Säiliövaraston ylläpito ja 
toiminta on ollut pitkän ai-
kajakson kuluessa tuottavaa 
toimintaa kapasiteetin olles-
sa hyvässä käytössä. Tiedossa 
olivat jo 2000-luvulla poltto-
ainevarastoja koskevat uudet 
määräykset, joiden mukaan 
varastointilupiin kohdistuisi li-
sää ympäristö- ja turvallisuus-
vaatimuksia. SEO:n toimek-
siannosta haettiin jopa lupaa 
varastoida I luokan palavia 
tuotteita LSPÖ:n suursäiliös-
sä. Bensiinilupia kuitenkaan ei 
saatu, sillä suurin, 31 000 m3 
kokoinen säiliö olikin yllättä-
en muuttuneiden määräysten 
tulkinnan perusteella liian iso.

Bensiinin varastointia var-
ten olivat 2000-luvulla jo 
voimassa vapautuvien höyry-
jen (VOC) talteenottojärjes-
telmät. Tämä lisäsi entises-
täänkin investointikynnystä, 
joten tyydyttiin II luokan 
polttonesteiden varastointiin. 
West Tank Oy:n alueella on 
kuitenkin tilaa myös bensiinin 
varastointiin, mikäli sellainen 

SEO:n tytäryhtiö Länsi-Suomen Polttoöljy Oy:n 60. toimintavuosi

Osa Suomen teollisuushistoriaa

Kuva: Neste/Mobilia
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rakentamistarve syntyy. SEO:n 
oman tuonti- ja kilpailuval-
miuden ylläpitämiseksi West 
Tank Oy:n alueella on laitteis-
to dieselin biokomponenttien 
sekoittamiseen.

Nykyisissä toiminnanhar-
joittajia ohjaavissa säädök-
sissä (esim. Kemikaaliturval-
lisuuslakiin perustuva asetus 
856/2012) painopiste on yhä 
enemmän omien suunnitelmi-
en laatimisessa ja valmiuksien 
nostamisessa ja ylläpitämi-
sessä. Niinpä varastoalueilla 
ja satamissa toteutettava pa-
losuojelun ja turvallisuuden 
yhteistyö käsittää yleensä yh-
teiset palovesijärjestelmät ja 
sammutusvesien talteenoton.

Aluepelastuslaitosten ja 
satamahallinnon kanssa har-
joitettava yhteistyö on olen-
nainen osa nopean valmiu-
den ylläpitämistä. Passiiviset 
turvatoimet koskevat ennen 
kaikkea vallituksia ja tuot-
teiden oikeaa sijoittelua. 
Esimerkiksi Porin Tahkoluo-
don alueen uusi suuri toimija 
on Skangass Oy, joka tarjoaa 
LNG:tä puhtaampana vaihto-
ehtona etenkin meriliikenteen 
kuljetuksiin.

Maailma on pienentynyt

Logistiikkan kannalta maa-
ilma on muuttunut ja asiak-
kaiden toimintoja hoidetaan 
lähialueiden lisäksi pitkinäkin 
kuljetuksina. Samoin varas-

toitavien polttoaineiden ja 
kemikaalien määrä on nous-
sut, vaikka jalostamot ja 
polttonesteiden perusasiat 
ovat pysyneet samoina. Kaup-
piaiden kannalta SEO:n varas-
tointivaihtoehdot Porissa ovat 
hyvällä sijainnilla syväsata-
massa, joka pysyy koko talven 
sulana.

Suurimmat muutokset 
LSPÖ:n toiminnassa koskevat 
suursäiliön uutta konstruk-
tiota ja lastausjärjestelmiä. 
Yhtiön oma lämmitysjärjes-
telmien uusiminen on mah-
dollistanut bitumituotteiden 
varastoinnin, sekoittamisen 
ja jakelun. Tähän tarkoituk-
seen Tahkoluodon sijainti on 
erinomainen.

Itämeren altaalla on alu-
een asukaslukuun nähden 
paljon jalostamotoimintaa ja 
öljynkuljetuksia. Uusimpien 
EU-normien mukaisia poltto-
nesteitä on tarjolla sekä Ve-
näjältä että Baltian maista ja 
Puolasta. Porin sijainnilla on 
sen vuoksi suuri merkitys myös 
alueiden välisessä kaupassa, 
jopa varmuusvarastointi tar-
joaa mahdollisuuksia liiketoi-
mintaan tulevaisuudessa. Suo-
men polttoainevarastoinnin ja 
jakelun kannalta Pori on hyvä 
reitti pitemmälle sisämaahan-
kin, koska taloudellisen kulje-
tusmatkan ulottuville tulevat 
Länsi-Suomen lisäksi Pirkan-
maa ja Keski-Suomi.

Murros isossa kuvassa

Polttoaine- ja energiahuol-
lon ratkaisujen uusi vaihe on 
menossa. Tuotteet ja jakelu-
järjestelyt on hallittava pe-
rinteisten liikennepolttoainei-
den ja lämmitysöljyjen lisäksi 
uusiutuvan energian ratkai-
suissa. Näihin liittyvät tuk-
kukaupasta riippumattomat 
kauppiaiden yhteistyömahdol-
lisuudet, kun sekä uusiutuvat 
liikennepolttonesteet että uu-
det sähkön- ja energiatuotan-
non muodot valtaavat alaa.

Kauppamerenkululle suu-
ri ratkaisu on 2020 voimaan 
tuleva polttoaineen rikkipi-
toisuuden alentaminen 0,5 
prosenttiin. Itämerellä on jo 
siirrytty käytännössä rikittö-

Artikkelin kokosivat:
Tero Riuttamäki, Kari Veromaa, 
Hannu Laitinen

Ilmakuva:
Veljekset Karhumäki Oy

Säiliökuvat:
Pete Herranen

Skanoil-kuva:
Neste/Mobilia

miin polttoaineisiin, ja paino-
piste tulevaisuudessa on hiili-
dioksidipäästöjen hallinnassa. 
Tämä tarkoittaa vähärikkisen 
meridieselin kysynnän ja va-
rastokapasiteetin tarpeen 
kasvua ja voi heijastua jopa 
maaliikenteeseen, koska vä-
härikkisen raskaan polttoöljyn 
tarjonnassa on pullonkauloja.

West Tank Oy:n ja Länsi-Suomen 
Polttoöljy Oy:n toimitusjohtaja-
na Tero Riuttamäki on toiminut 
syksystä 2015 alkaen kenttäpääl-
likkökaudellaan ja vuoden 2018 
alusta kokonaan tytäryhtiöiden 
palveluksessa.
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UPEI koolle Helsinkiin 2019

UPEI:n kokouksessa Bonnissa lokakuussa 2018 SEO:n edustajina paikalla 
olivat Toni Suutari ja Tuomas Puronen, joka yläkuvassa toivottaa SEO:n 
eestiläisen yhteistyökumppanin Olerexin edustajan Antti Moppelin ter-
vetulleeksi SEO:n 40-vuotisjuhliin. 

18 U P E I  A N N U A L  R E P O R T  2017

A N N U A L  R E P O R T2017

NATIONAL  
ASSOCIATIONS

BELGIUM 

Brafco - www.brafco.be

CROATIA 

HUP - www.hup.hr

CZECH REPUBLIC 

SČS - www.scs.cz

FRANCE 

FFPI - www.ffpi.fr

GERMANY 

MEW - www.mew-verband.de

ITALY 

ASSOPETROLI – ASSOENERGIA
www.assopetroli.it

THE NETHERLANDS 

NOVE - www.nove.nl

SLOVAKIA 

SČSSR - www.scssr.sk

SLOVENIA 

SNNK-WPC - www.snnk-wpc.si

SPAIN 

UPI - www.petrolerosindependientes.es

UK 

DFA - www.downstreamfuel.org.uk

COMPANIES 
CZECH REPUBLIC 

W.A.G. Payment Solutions a.s. 
www.eurowag.com

ESTONIA 

Olerex AS - www.olerex.ee

FINLAND 

SEO - www.seo.fi

HUNGARY 

Mabanaft Hungary Kft - www.mabanaft.hu

IRELAND 

DCC Energy Limited - www.dcc.ie

LATVIA 

AS VIRŠI-A - www.virsia.lv

SPAIN 

G.L. Límite Andamur S.L. - www.andamur.com

ASSOCIATES
SWITZERLAND 

AVIA International
www.avia-international.com

STATEMENTS

 JANUARY

Joint Letter with ACEA, ACEM & FuelsEurope
on the introduction of fuel identifiers in the EU

 APRIL 

Setting the framework for renewables fuel
in transport and heating (Joint Statement with ECFD)

 JUNE 

Recommendations for the Revision of Directive
2003/59/EC on the Qualification Requirements for
Drivers of Road Vehicles (Joint Statement with ECFD)
Fuel Price Comparison (FPC)

 NOVEMBER 

Setting the framework for renewables fuel
in transport and heating
Press Release: Heating with Liquid Fuels

 DECEMBER 

Press Release: UPEI elects new Presiding Board

UPEI RESPONSES 
TO EU PUBLIC CONSULTATIONS

 MARCH 

Revision of the Clean Vehicle Directive

UPEI  
PUBLICATIONS 
ISSUED IN 2017

WWW.UPEI.ORG/LIBRARY

• UPEI Brochure: Who we are

• UPEI Business Partnership 

• Heating with Liquid Fuels 
in cooperation with ECFD, Eurofuel
and FuelsEurope

LATVIA

FINLAND

SLOVENIA

CROATIA

CZECH 
REPUBLIC

IRELAND

ESTONIA

HUNGARY

UK NETHER-
LANDS

BELGIUM
GERMANY

ITALY

FRANCE

SPAIN

SLOVAKIA

SWITZER-
LAND

UPEI:n jäsenet Euroopan kartalla: suuret autoilumaat ovat mukana, 
monessa maassa on itsenäisiä polttoainekaupan yhtiöitä (keltaiset) ja 
järjestöjä (siniset). SEO isännöi kokousta 2019 keväällä.

Suomalainen Energiaosuus-
kunta (SEO) järjestää euroop-
palaisen polttoainekaupan 
järjestön UPEI:n kokouksen 
Helsingissä 3.-5.4.2019. Vuo-
sikokoukseen odotetaan jä-
senjärjestöjen edustajia 17 
eri maasta.

UPEI on vuonna 1962 perustettu 
Euroopan itsenäisten öljy-yhtiöi-
den ja riippumattomien poltto-
ainealan yritysten ja järjestöjen 
muodostama organisaatio. SEO:n 
edustajat vierailivat UPEI:n koko-
uksissa kahdesti vuoden 2017 ai-
kana. Vierailujäsenyyden jälkeen 
SEO hyväksyttiin järjestön täysjä-
seneksi lokakuun 2017 kokoukses-
sa Zürichissä.

SEO-verkostoon kuuluu lähes 
150 yrittäjää, yli kolmannes Suo-
men itsenäisistä polttoainekaup-
piaista eli omistajakauppiaista.

- SEO:n yksi pääperiaatteista 
on, että päätöksentekomme ja toi-
mintamme nojaavat arvoihimme. 
Suomalaisuuden, paikallisuuden ja 
yrittäjävetoisuuden ohella pyrimme 
miettimään toimintaamme myös 
siitä näkökulmasta, kuinka voimme 
uusiutua ja vastata paremmin toi-
mialamme murroksen aiheuttamaan 
muutospaineeseen. Polttoainemark-
kinoiden muutoksen seurauksena on 
yhä tärkeämpää pitää silmät auki 
Euroopan suuntaan, SEO:n toimi-
tusjohtaja Arto Viljanen perustelee 
liittymistä vuoden 2018 alusta.

Eurooppalaisen roolinsa ja pit-
kän kokemuksen mukaisesti UPEI 
seuraa tarkoin EU:n lainsäädän-
töhankkeita, joilla on vaikutusta 
yksityisten polttoainekaupan toi-
mintaan. UPEI:n jäsenyhtiöiden ja 
-yhteisöjen polttoaineiden myynti 
kattaa yli kolmanneksen kaikesta 
Euroopan polttoainemyynnistä. 

- SEO:n tarkoitus on järjestää 
jäsenmaiden kokouksen yhtey-
dessä asiantuntijoiden paneeli-
keskustelu, joka keskittyy liiken-
nepäästöjen vähentämiseen ja 
uusiutuvien polttoaineiden mark-
kinaan, Arto Viljanen kertoo.

Euroopan Parlamentti 
hyväksyi ilmastopaketin

Marraskuussa 2018 Euroopan 
Parlamentti hyväksyi niin sanotun 
puhtaan energian paketin, joka 
sisältää energiatehokkuusdirek-
tiivin, Euroopan Energiaunionin 
toimintaperiaatteet ja uusiutuvan 
energian direktiivin.

Europarlamentin hyväksyntää 
seuraa vielä muodollinen esille-
pano: Euroopan komissio julkaisee 
päätökset EU:n virallisessa lehdes-
sä. Tämän odotetaan tapahtuvan 
joulukuun 2018 alussa. Vuosi 2019 
on vaalivuosi, ja tämä merkitsee 
tiivistä kevättä, jotta vireillä 
olevat lakihankkeet saadaan pää-
tökseen huhtikuun 2019 loppuun 
mennessä.

Vuonna 2018 on käsitelty run-
saasti juuri polttoaineisiin ja 
uusiutuvaan energiaan liittyviä 
asioita, kuten raskaiden ajoneu-
vojen alennettuja päästörajoja ja 
uusiutuvalla energialla tuotettuja 
synteettisiä polttoaineita. Lähitu-
levaisuudessa käyttöön voidaan 
ottaa elinkaarianalyysiin perustu-
via menetelmiä polttoainetalou-
den säätelyyn.

Toimivatko markkinat?
Euroopan komission tilaamassa 

selvityksessä (2016) on kritisoitu 
EU:n jäsenvaltioita biopolttoai-
neiden vapaita markkinoita hait-
taavista tekijöistä. Raportti on 
ajankohtaisuudessaan ja konk-
reettisuudessaan edelleen vies-
tiltään vahva.  EU:n komissiota 
kannustetaan tunnistamaan piile-
vät uhat kilpailulle ja tavaroiden 
vapaalle liikkumiselle.

1) EU:n biopolttoaineiden mark-
kinat ovat jakautuneet eivätkä 
toimi yhteismarkkinoiden tapaan.

2) Markkinoiden toimijat eivät 
saa luotettavaa näkemystä EU:n 
jäsenvaltioiden tavasta toimeen-
panna uusiutuvaa energiaa koske-
vaa lainsäädäntöä.

3) Komission on käytettävä vah-
vemmin ohjausvaltaansa säädös-
ten noudattamatta jättämiseen. 

4) Nykyiset kestävyysperiaat-
teiden mukaiset tuotetiedot eivät 
ole läpinäkyviä. EU:n tasoinen re-
kisteri parantaisi valvontaa.

5) Komission suuntaviivat (gui-
delines) eivät ole tuoneet selvyyt-
tä jäsenmaiden lainsäädäntöön, 
koska EU:n ohjeet ovat tulkinnan-
varaisia.

6) Biopolttoaineiden kaksoislas-
kentaa tulkitaan hyvin eri tavoin.

7) Vapaaehtoisten tarkastusto-
distusten järjestelmää ei ole riit-
tävällä tasolla tunnustettu. Tästä 
syntyy turhia kustannuksia.

UPEI:n visio 2050

UPEI on esittänyt vision 2050 
saakka nestemäisten polttoainei-
den tulevaisuudesta. Tulevaisuu-
teen on kurkotettu saksalaisen 
PrognosStudy -nimisen tutkimuk-
sen (2018) perusteella.

PÄÄVIESTIT OVAT:

1. Vähennetään hiilipäästöjä 
Pariisin sopimuksen tarkoittamal-
la tavalla lisäämällä uusiutuvan 
energian käyttöä, erityisesti lii-
kennesektorilla päästötavoittei-
den mukaisesti.

2. Tuetaan primääristen ja se-
kundääristen energianlähteiden 
käytön jatkuvuutta lisäämällä 
uusiutuvan sähkön tuotantoa ja 
suoraa käyttöä sekä tämän ener-
gian varastointia akuissa ja nes-
temäisessä muodossa, jotta sitä 
voidaan käyttää epäsuorasti.

 3. Nestemäisten polttoaineiden 
jalostus pyrolyysi- ja biojalostus-
tekniikoilla kannustetaan liiken-
teen sähköistämiseen epäsuorasti 
tuottamalla sähköä ja synteettisiä 
polttoaineita (e-fuels) ja ottamal-
la huomioon niiden edut ja haitat 
sekä tehohäviöt. Hyödyntämällä 
suurtuotannon etuja pitkän ajan 
kuluessa tuotannolla ei olisi lisä-
kustannuksia jakelutekniikalle ja 
polttoaineet sopisivat sellaise-
naan sekoitettavaksi polttomoot-
toreihin (drop-in).

Lisätietoja UPEI:n toiminnasta: 
www.upei.org.
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Neste onnittelee 40-vuotiasta SEO:a.
Yrittäjähenkinen ja nuorekas päivänsankari 
suuntaa hyväkuntoisena tulevaisuuteen!

Onneksi olkoon
40-vuotiaasta
taipaleesta!
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Onnea  
40-vuotias SEO!

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta vuotta.

Löydät meidät nyt Instagramista  
wihuri_gastronomie & wihurin_metrotukku

ASIANTUNTEVAA PALVELUA LÄHELLÄ SINUA

Asiakaspalvelu 0200 50 200 | asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi | emetro.fi

Wihurin Metro-tukun verkkokauppa tarjoaa Sinulle 
ajantasaisen ja helppokäyttöisen asiointi- ja 
infokanavan. Verkkokauppaamme pääset 

kirjautumaan osoitteesta emetro.fi.

Onnea SEO 
40 vuotta!

Fazer toivo� aa hyvää suomalaista joulua
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               Kiitos yhteistyöstä!

Jännittävää joulua ja onnekasta uutta vuotta!

Reflex Blue Musta

Osuustoimintakeskus • Coop Center

Osuustoimintakeskus Pellervo on osuustoiminnan kansainvälinen edunvalvonta- ja palvelukeskus, 
joka edistää hyvinvointia, palveluita ja yrittämistä Suomessa.

Onnittelemme 40-vuotiasta  
Suomalaista Energiaosuuskuntaa

pellervo.fi

pellervo_185x130_seo.indd   1 16.11.2018   11:12:40
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SBL onnittelee juhlivaa 

Suomalaista 
Energiaosuuskuntaa 
ja SEO-kauppiaita 

40-vuotisesta taipaleesta 

ja kiittää 
edunvalvonnallisista 
yhteistyön vuosista 

 

 

 

 

 

Suomen Bensiinikauppiaitten ja 
Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry 

Hyvissä merkeissä
Onnea SEO 40 vuotta!
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Yara  - AdBlue markkinajohtaja 
www.yara.fi

Tavoitteidesi tukena

Tilintarkastus ja  
varmennus

Vero- ja lakipalvelut

Yritys- ja  
rakennejärjestelyt

Liikkeenjohdon 
konsultointi

www.kpmg.fi
lahti@kpmg.fi

Toivotamme asiakkaillemme ja
kumppaneillemme hyvää joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Yhteistyöstä kiittäen,

Kiitos yhteisistä
vuosikymmenistä!

Menestystä
tuleville vuosille

toivottaen
Hannu ja Sinikka

Value Set Oy



Aseman perustajilla on alueel-
la myös muuta liiketoimintaa, jota 
uusi palvelu tukee. Olli Vikström 
perheineen omistaa alueella useita 
loma-asuntoja sekä moottorikelkka-
vuokraamon. Muista omistajista Juha 
Haanelalla on mm. safariliiketoimin-
taa ja Markus Heikkisellä metsä- ja 
maatalousyritys. Osakkaana on myös 
Jussi Vikström, joka työskentelee 
kelkkavuokraamossa sesonkiajan.

Paljakka Oil & Service Oy aloitti 
toimintansa keväällä 2018. Yrityksen 
vetäjänä on Olli Vikström. Hän omis-
taa myös Kokkolassa toimivan tek-
nisenkaupan yrityksen Kentso Oy:n, 
joka on erikoistunut laakeri- ja voi-
mansiirtotuotteisiin.

- Polttoaineiden jakeluasema on 
valmistumassa joulukuun alkuun. 
Rakennustyöt on tehty uusimman 
tekniikan mukaan ja liikepaikka 
täyttää jakelutoiminnalle asetetut 
nykyiset tiukat vaatimukset, mukaan 
lukien muovitus mittarikentän alla ja 
asianmukaiset valvontalaitteet, Olli 
Vikström vahvistaa. - Liikepaikan ra-
kentajana on toiminut Suomen Huol-
tamolaitteet Oy.

Luonnon keskellä sijaitseva Pal-
jakan Matkailukeskus on viime vuo-
sina lisännyt palvelujaan. Nyt aloi-
tettu SEO-yhteistyö tukee Paljakan 
palveluja, joka on erityisen suosittu 

kohde moottorikelkkaharrastajien 
joukossa. Alueen houkuttelevuutta 
kelkkailijoille on entisestään lisännyt 
freeride-alue.

Paljakka haluaa panostaa moottori-
kelkkailijoihin myös tulevaisuudessa. 
Huoltoaseman puute on ollut este 
kasvulle ennen tätä. Uusi asema hel-
pottaa kelkkailuharrastusta koko Ylä-
Kainuun alueella, missä välimatkat 
ovat pitkiä.

- Muut polttoaineiden jakelupai-
kat ovat lähes 40 km päässä kirkolla, 
Juha Haanela muistuttaa. - Meillä on 
myös kelkkavuokraamo, jossa on yli 
20 kelkkaa sekä safaripalvelut. Asema 
helpottaa oleellisesti myös omaa toi-
mintaamme. Myös sähköautoilijat on 
huomioitu Paljakassa, sillä Safaripu-
bin seinässä on latausasema.

Paljakan alue on monipuolinen ko-
konaisuus luontomatkailua. Alueelta 
löytyy 100 kilometriä hiihtolatuja ja 
vaellusreittejä. Lisäksi ympärivuoti-
set helppokulkuiset lähialuereitit pal-
velevat lumikenkäilijöitä, koiranul-
koiluttajia sekä fatbike-pyöräilijöitä 
myös talvella.

- Safariyrityksessä on vuokratta-
vana myös sähköavusteisiä fatbike-
pyöriä myös talvella. Rekikoirahar-
rastajille löytyvät myös omat reitit, 
Haanela kuvailee.
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Monipuolisia majoituspalveluja on 
tarjolla uusissa Ski Villas -huoneistois-
sa, mökeistä ja hotellista. Alueella on 
myös caravan-alue ja ympärivuoden 
kalastettavissa oleva Paljakan Kalas-
tuspuisto. Paljakka on Suomen lumi-
sinta aluetta.

- Talvisesonki kestää joulukuun 
alusta huhtikuun loppuun ja kesä-syk-
sy on parhaimmillaan juhannukselta 
syyskuun loppuun, Olli Vikström jak-
sottaa matkailusesonkeja. - Alueen 
matkailijoista 80 prosenttia tulee 
kotimaasta. Kansainvälisiä asiakkaita 
tulee mm. Kiinasta, Venäjältä, Hol-
lannista, Saksasta ja Brittein saarilta. 
Myös muita kansalaisuuksia on edus-
tettuina pienemmissä määrin.

- Alueen yritykset tekevät yhteis-

Paljakka Oil & Service Oy on 
2018 aloittanut puolankalai-
nen yritys. Yritys sai tukea 
Oulujärvi Leader -ohjelmas-
ta polttoaineiden jakeluase-
man perustamiselle Paljakan 
matkailukeskukseen. Tuen avul-
la varmistettiin alueelle uusi 
palvelu matkailijoiden ja pai-
kallisten asukkaiden käyttöön.  

työtä markkinoinnissa ja kehittämis-
hankkeiden kautta, Vikström täyden-
tää.

Seuraava suunnitteilla oleva ke-
hittämistoimenpide on rakentaa 
alueelle uusi mönkijäharrastajia ja 
safaritoimintaa palveleva mönkijä-
ura palveluineen, moottorikelkkojen 
enduro-harjoitusrata sekä Snowcross-
areena. Niin ikään kovassa kasvussa 
oleva maastopyöräharrastus tarvit-
see uudistetut reitit. Näitä yrittäjät 
toivovat pääsevänsä rakentamaan jo 
ensi kesänä.

Alueen yritysten yhteinen mark-
kinointikanava on nettisivusto www.
paljakka.fi sekä some-kanavat www.
facebook.com/paljakka.fi ja instag-
ramissa @paljakkafinland.

Paljakan yrittäjien valinta: SEO

SEO:n kenttäpäällikkö Juha Tikka ja Paljakka Oil & Service Oy:n yrittäjä 
Olli Vikström kättelemässä uuden huoltoaseman perustamisen merkeissä.


