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Kansi:

Huittisten palvelevan huoltoaseman vakioasiakas, pai-
kallinen maanviljelijä vaihtamassa kuulumisia tankilla. 
Nettobensiinikauppias Jukka Jalonen palvelee Huittisissa 
12-tien varrella lähes kaikki asiakkaansa henkilökohtai-
sesti. Jalonen on myös tunnettu kirjoittaja, joka puhuu 
vahvasti yksityisten bensiinikauppiaiden puolesta.

Ajankohtaista

SEO Energiaa -lehti

SEO on tiedottanut omasta toiminnastaan ulospäin 
SEO Energiaa –lehden välityksellä vuodesta 2007 al-
kaen. Lehtemme uusimpien numeroiden saatavuus 
netissä tehostaa viestintää ja markkinointia. Lehdessä 
esitellään säännöllisesti uusia SEO-kauppiaita, polttoai-
nekaupan ajankohtaisia asioita ja tutustutaan kauppi-
aiden yhteistyökumppaneihin.

Lehteemme ei myydä tässä vaiheessa ilmoituksia. Lehti 
jaetaan valitulle kohderyhmälle yhteistyökumppanim-
me eli SBL:n julkaiseman Bensiiniuutisten välissä. Seu-
raava SEO Energiaa -lehti tulee toukokuussa ja syksyllä 
julkaisemme vielä kaksi numeroa. 

Osuuskunnan jäsenille tiedoksi:
Kevätosuuskuntakokous 16.5.2014 Lahdessa

SEO:n sääntöjen mukainen kevätosuuskuntakokous 
pidetään perjantaina 4.4.2014 klo 12.00 alkaen Lah-
dessa, Sibeliustalolla. Kokous aloitetaan lounaalla ja 
kokousasioiden käsittelyyn ryhdytään klo 13.00. 

Virallinen kutsu toimitetaan kirjeitse erikseen.



Pääkirjoitus 

Vuosi 2014 vaihtui kalenterin mukaan, vaikka keli ei 
talviseksi ole vaihtunut. Onko tässä jotain ilmaston 
muutosta, tätä pohditaan varmasti pikku parlamen-
teissa ja mediassa vielä ahkerasti.

Toimintaympäristö meillä polttoainekaupassa muuttuu 
edelleen vinhaa vauhtia. Viimeksi olemme kuulleet EU:n 
uusista ilmastotavoitteista, joiden toteuttamiseen tarvi-
taan uusiutuvaa energiaa. Selvää on, että autoilijat joutu-
vat kantamaan kortensa kekoon, mutta mikä se paras tapa 
lopulta on? Saadaanko Suomessa 20 % uusiutuvaksi ener-
giaksi vuoteen 2020 mennessä, tai onnistuuko EU uudessa 
vähennystavoitteessa, 40 % vuoteen 2030 mennessä?
Nykyinen autokanta käyttää pääosin fossiilisia poltto-
aineita vielä 2030, joten kannattaisiko kohdistaa uudet 
tuotteet sinne, missä saadaan paras hyöty? Esimerkiksi 
lämmityksessä on jo nyt hyvät mahdollisuudet ja uudet 
tekniikat yleistyvät vauhdilla. Nykyisiin ja uuden sukupol-
ven dieselautoihin saadaan kaikkein vaivattomimmin suuri 
määrä uusiutuvaa energiaa, kunhan Euro 6 päästönormit 
saadaan kiinni.
Ongelmana meillä näyttää olevan bensiini, jossa E10-rajan 
ylittäminen on teknisesti haastavaa. Flexiautojen kysyntä 
ei ole niin hyvä, että uutta etanolibensiiniä menisi massii-
visesti kaupaksi. Haluan myös painokkaasti huomauttaa, 
että polttoainedirektiivien toteutuksesta puuttuu aina 
vaan se tärkeä arvio, mitä jakelujärjestelmän uudistaminen 
tulee merkitsemään. Millä tekniikalla toimitaan 5 vuoden 
päästä, millaiset investoinnit on tehtävä? Polttoainekom-
ponentit lisäävät kustannuksia ja kauppiailta vaaditaan jäl-
leen lisää investointeja. Onko lainsäätäjien tarkoitus, että 
vain suuret yhtiöt voivat perustaa uusia liikepaikkoja, ja 
nekin mahdottoman suuria.
Huoltoasemat ovat kauppakeskusten ulkopuolella henki-
reikä, joka palvelee maaseudulla asiakkaita. Pienten yksi-
köiden olisi sallittava toimia ilman ylikireitä vaatimuksia. 
Aukioloaikojen löyhennyksen takia kyläkaupat ja huolto-
asemat on ajettu nurkkaan, ne eivät voi vastata kilpailuun, 
jolla viranomaiset aiheuttavat lisää kiinteitä kustannuksia 
ja sillä suosivat isoja keskuksia ja ketjuja.
Isot yhtiöt ovat jo vuosia sitten ottaneet automaattikau-
pan haltuunsa ja käyttävät niitä hinnoitelussa yksityisiä 
kauppiaita vastaan. Tämän toiminnan hyödyt ovat kyseen-
alaisia, koska samanaikaisesti isot yhtiöt yrittävät saada 

vuokratuottoja myymälämyynnistä, joka heidän oman 
epäterveen hintakilpailun takia pienenee. Komissiokaup-
pa, jota on tarjottu vaihtoehdoksi, on kauppiaan kannalta 
tuotoltaan olematon verattuna oman bensiinin myyntiin.
Tämän vuoksi on hyvä, että SEO on olemassa, ja itsenäisil-
lä bensiinikauppiailla on valinnan mahdollisuus. Tänä päi-
vänä on edullisempaa vaihtaa lippua kuin säilyttää vanha. 
Kauppias pääsee pienemmillä kustannuksilla ja velvotteil-
la, kun liittyy organisaatioon, jossa saa itse päättää omista 
asioistaan. Korttikaupan kustannukset jo pelkästään ovat 
niin suuret, että kalliiden kassajärjestelmien hankkiminen 
vain öljy-yhtiön seurantaa varten on tarpeeton investointi. 
Tunnettuja ”idiottivarmoja” laiteratkaisuja saa hakemalla 
hakea, ja siruttaminen on ollut iso haaste alan toimijoille.
SEO myy tällä hetkellä vain kotimaassa jalostettua ben-
siiniä, dieselöljyä ja polttoöljyä. On toki muistettava, että 
SEO:lla on valmius myös omaan maahantuontiin.
SEO tehostaa yhteistyötä huoltoasema-alan toimittajien 
kanssa ja yhteisiä kilpailuttamisia on lisätty. Nämä koske-
vat yleensä koko kenttää ja hyöty tulee kaikille alueille. 
Viime vuosi meillä on mennyt hyvin ja vuosi 2014 näyttää 
alkuvuoden tietojen perusteella vähintään yhtä hyvältä.
SEO:n säännöt ja yhteistoimintasopimukset muodotavat 
ne puitteet, joiden mukaan tässä yhteisössä toimitaan ja 
on yhdessä sovittu toimittavaksi. Kauppiaiden edun mu-
kaan tehdään ratkaisut niin verkostosta kuin hankintayh-
teistyöstä, ja edullisinta hintaa ja logistiikka on pystytty 
käyttämään koko valtakunnan alueella. Osuuskunnan 
tavoittena on tuottaa kauppiashyötyä. Kauppias saa tili-
kauden päättyessä hyväkseen takaisin ylijäämän kauppi-
aiden muodostama osuuskunnan kokouksen päätöksen 
mukaisesti. Osuuskunnan hyvällä toiminnalla saavutettu 
tulos palautuu siis takaisin kauppiaalle. Juuri tästä syystä 
osuuskunta on turvallisin vaihtoehto. Olemme toimineet 
35 vuotta ja näyttää, että tulijoita verkostoomme edelleen 
on.
Kevät on tullut ja paikkoja laitetaan kuntoon kesäseonkia 
varten, josta toivottavasti tulee hyvä. 

Jan Väliheikki, hallituksen puheenjohtaja

SEO:n hallituksen 
puheenjohtaja Jan 

Väliheikki (vas.) 
keskustelemassa 

tavarantoimittajan 
kanssa SEO-kaup-
piaspäivillä Keu-
ruulla 8.11.2013.



444

  

Huittisten palveluasema on valtakunnan tunnettu

SEO:lla tankataan12-tien varressa 
Nettobensiinikauppias Jukka 

Jalonen huokuu tyytyväisyyttä 
uuden SEO-aseman avajaisis-
sa. Suomalaisen bensiinikaup-
piaan tarina jatkuu ja aseman 
avajaisten kanssa 18.2.2014 
onnittelijoita virtaa yrittäjän 
70-vuotispäivää muistamassa. 
Huittisten kautta kulkee 12-
tie Tampereelta Raumalle, ja 
Huittisista Turkuun väylä jat-
kuu 41-tienä.

Tuttu kauppiasverkosto käy onnitte-
lemassa, mukana ovat niin Satakun-
nan Bensiinikauppiaat kuin eläkkeelle 
jääneet kollegat. Moni muistaa myös 
SEO:n perustajiin kuuluneen Hemmo 
Utulan, joka oli SEO:n perustajajä-
seniä ja piti SEO-huoltoasemaa Mom-
molan Motellin yhteydessä. Siinä mie-
lessä SEO on hyvä ja tunnettu merk-
ki. Lähimmät SEO-pisteet löytyvät 
Kiikoisista, Kiukaisista, Hinnerjoelta, 
Halkivahasta ja Mellilästä.

Kenen bensaa myyt?

Pohdiskelu, mitä eroa on yhtiön polt-
toaineen ja oman polttoaineen myy-
misessä, kirvoittaa Jaloselta perus-
teellisen arvion, mikä merkitys omalla 
toiminnalla ja nettohinnoilla on.

- Iso ero tietenkin on, että pääoma-
rasite jää kauppiaalta pois, jos yhtiö 
sen operoi. Kesoil lähti ihan viimeise-
nä sille komissiolinjalle, ja mää pää-
tin, etten lähden varastonhoitajaksi. 
Kyllä se välillä tiukkaa on, kun yhtiöt 
painaa tavaraa ulos alle ostohinnan.

- Kauppiaan pitää saada sisäkaupas-
ta kaikki tuotto, jos yhtiö operoittee 
polttoaineen. Kyl mää oon sitä miel-
tä, että se on jokaisen nettokauppi-
aan ihan oma toimenpide, koska hän 
omistaa polttoaineen, niin sen mu-

kaan hinnoitellaan tietenkin kulutta-
jahinta.

- Edelleen pätee se vanha juttu, 
että tutkimusten mukaan polttoai-
neen hinnan pitäisi olla vähintään 7 
senttiä ostohinnan päälle, kun vasta 
menee kulut peittoon.

Nettobensiinikauppias on Jukka Ja-
losen käyttämä nimitys oman tava-
ran kauppiaalle, ja hän on sitä myös 
ahkerasti käyttänyt kirjoittaessaan 
lehtiin polttoainekaupan arkisista asi-
oista. Hänen mainitsemansa 7 senttiä 
tuli esiin hintaviranomaisten tutki-
muksissa, kun aikanaan selviteltiin 
öljy-yhtiöiden harjoittamaa epäter-
vettä kilpailua.

- Kun dieselin hinta nousee huomen-
na ja raakaöljyn hinta on nousussa, 
niin sitä haetaan edelleen markkina-
osuuksia. Vielä ei ole vuodenvaihteen 
juttuja julkaistu. Kun ei  välitetä tuo-
tosta, ja epäilen, että jos öljy-yhtiöt 
vielä voittoa tuottavat, niin vähin-
tään 15 vuotta me on ostettu liian 
kalliilla hinnalla. Kansakouluajoilta 
on mennyt plussat ja miinukset sekai-
sin. Kun tukkuhinta nousee, on plus-
sa, mutta yhtiöiden tolpilla kulutta-
jahinta laskee saman verran. Tää ei 
mene vakanssiin.

Paikallisuus ja onnittelijat

Uusi SEO-kauppias Jukka Jalonen 
kertaa Huittisten kaupungin paikal-
lista tilannetta, johon ovat kuuluneet 
hintojen rauhattomuus osuuskaupan, 
Nesteen ja Teboilin kisaillessa asiak-
kaista.

- Kun jakavat bonuksia tuossa ku-
luttajahinnassa, ja on kaksi isoa öl-
jy-yhtiöltä Neste ja Teboil, niillä on 
tässäkin kaupungissa asemia ja pari 
abc:tä, ja molemmat ovat kylällä. Te-
boilin naapuri on pelkkä automaatti, 
mutta Mommolassa on uusi liikenne-
palveluasema. Siinä välissä on Shell, 

joka hakee kaulaa abc:lle, ja siitä pi-
han läpi melkein kuljetaankin. Shell  
ja kaikki muutkin on yhtiön operoi-
mia.

- Kyllä nyt kun olen entisiä kollegoja 
tavannut, kyllä sielläkin on havaittu, 
että ketju perii rahan palveluksis-
taan, siellä on markkinointimaksut ja 
alennuskortit käytössä.

- Kauppiaan toimiessa omilla ben-
soilla saa hinnoitella vapaasti, ja 
asiakkaat ymmärtää meilläkin vähän 
korkeamman hinnan kun on palvelu, 
ei värien vaihto siihen ole vaikutta-
nut. Tietysti uutta yrityskorttia piti 
markkinoilla, että saa ne korttiasiak-
kaat takaisin.

- Kaikki ei ole vieläkään huomannut, 
että lippu on vaihtunut kun on niin 
paljon saman värinen.

- Meillä kävi tänään Nesteen Matti 
Tähti, aluepäällikkö, sekä Santeri Mu-
honen, kävivät onnittelemassa, van-
han yhtiön miehet. Tietysti tuotiin 
julki, että kotimaisuus on huipussa 
edelleen. On huittislainen automaatti 
ja huittislainen kauppias.

Viittaus huittislaiseen automaattiin 
tarkoittaa, että Finnpos-automaatin 
rungot tehdään Huittisissa, Joletekil-
lä.

- Hyvä esimerkki palvelun uudesta 
tarpeesta on Shell, kun on mittari-
kentälle otettu palvelumestareita 
määrätyn kellonlyönnin ajaksi. Hekin 
näyttävät että palvelu on valttia kun 
hintasotaa käydään.

Hinnat

- Hankintahinnat omistajakauppiail-
le ovat kyllä melko samoissa, mutta 
SEO:lta tulee hyvityksiä, ja suurempi 
merkitys on pudotuskokojen kans-
sa. Se on ehdoton etu, kun voi vali-
ta ilman lisämaksua, paljonko tilaa. 
Markkinointimaksu jäi pois, eikä tar-

SEO:n laajalla piha-alueella on mukava pyörähtää tankilla ja poiketa kaffeelle.



  

Teljän Kuljetuksen eläkeläisiin kuuluva Pentti Risanen 
kävi luovuttamassa tanssiorkesteri Humupekan CD-levyn 
laulun kera. Kahvilan puolelta tultiin kysymään, että ra-
diostako se tuli… 

vitse ehostaa niin kalliisti asemaa. 
Näistä tulee pari senttiä litralle hyvää 
verrattuna aikaisempaan.

- Olen ihan tyytyväinen, ja monet 
alan ihmiset ovat kommentoineet, 
että SEO on juuri paras ratkaisu.

- Asiakkaat on kehuneet, että tää 
on paljon hienomman värinenkin, on 
kirkkaammat värit ja kehuneet pylo-
nia, se näkyy paljon kauemmaksi.

Tielaitoksen tragedia

- Alun perin tässä kohdalla oli ko-
keiluristeys, jossa mentiin portaittain 
ylitse, ja tuli paljon kolareita, jon-
ka vuoksi tehtiin ylikulkutie. Kun tie 
meni rakennusaikaan toista vuotta 
aseman pihan läpi, huomasi, miten 
tärkeitä liittymät ovat, ja siinä nousi 
myynti.

Huittisten kaupunki olisi voinut asi-
aan vaikuttaa, ja Jalosen mukaan 
porilainen kansanedustaja Jouni Leh-
timäki ajoi kyllä voimakkaasti liitty-
män säilyttämistä palavereissa tielai-
toksen kanssa. 

- Olisi säästynyt 20 miljoonaa mark-
kaa, jos olisi alun perin tehty kier-
toliittymä. Nyt tämä aseman tie vie 
Kokemäenjoen rantaan, ja siitä me-
nee liikenne kurssikeskukseen ja Saa-
rioisille, joten ylikulkutie oli varsin 
merkityksetön.

- Kun tie vielä putosi useamman 
metrin, laitettiin vielä meluaita, jota 
kaikki ihmettelevät, kun asema jäi 
kokonaan pimentoon. Se vaikutti niin 
paljon, että liikevaihto putosi 45 %. 
Parhaimmillaan tällä asemalla teh-
tiin 13 tililappua kuukaudessa kesä-
aikaan.

Miinuskortti

- Kauppiaan mahdollisuus polttoai-
nekaupassa perustuu palvelun mai-
nostamiseen, mutta nyt pitää men-
nä vähän lähemmäs kylän hintaa, ja 

kun ennen oli plussakortti, nyt mää 
kerron asiakkaille että meillä käy 
miinuskortti ja olen jakanut SEO-etu-
kortteja. SEO:n yrityskorttia olen tar-
jonnut yrityksille aika tavalla, ja se 
nostaa dieselkaupan samoihin, mitä 
se ennenkin oli.

- Palvelusta asiakkaat ovat halun-
neet maksaa. Monet sanovat että kun 
ei ole minkään näköistä korttia, mi-
ten kauan sä jatkat ja mitäs he sitten 
tekee, kun sä lopetat.

Asemalle tulee palveltavaksi tank-
kaajia Vammalasta, Keikyästä ja Äet-
sästä. Kun miehitetyt asemat ovat 
loppuneet, pankkikortti- ja VISA-
asiakkaille ei ole merkitystä, kenen 
asemalla tankataan, kunhan saa pal-
velua. 

Arkisto

Kirjoituksia Jukka Jalonen on saanut 
julkaistuksi paljon. Paikalla käynyt 
Satakunnan Kansan toimittaja oli löy-
tänyt lehden arkistoista juttuja vuo-
desta 2005 alkaen.

- Kun mä jään eläkkeelle, teen siitä 
sitten historiikin. Mä aina vaan otan 
kynän käteen, ja kun mä nään jotain 
asiakkaan kirjoituksia, vastaan sii-
henkin, että minkä tähden miehitet-
tyjä asemia täytyisi pitää.

Huittisten SEO-aseman kahvila on kuin luotu parlamentti-
en kokoontumiseen. Aamulla istunnot alkavat, nyt avajais-
ten aikaan väkeä riitti pitkin päivää. Kahvilaa pitää Jukka 
Jalosen avopuoliso Kaarina Helminen.

Lehtikirjoitukset ovat Jalosen har-
rastus ja hän pitää asioiden esiin 
ottamista ja vastineiden tekemistä 
mielenkiintoisena. Iltapäivälehdet ei-
vät juuri ole enää kiinnostuneita mie-
hitettyjen asemien puolustamisesta.

- Ärsyttää kun iltalehdissä kootaan 
halvimmat bensan hinnat, missä kan-
nattaa tankata. Se on negatiivista 
mainosta palveleville asemille, joissa 
kauppias itse omistaa bensavaraston.

Ajankohtainen radiomainos – 
”Mitä pappa duunaa?”

Jalosen avajaismarkkinointia vauh-
dittivat oman perheen tekemät mai-
noslauseet ja riimit. Olipa tyttärenty-
tär mukana studiossa spiikkaamassa 
mainostekstiä, jossa esiintyi kirkkaal-
la tytön äänellä putoushahmon rep-
liikki ”mitä pappa duunaa”. Vastaus 
oli, että ”pappa tankkaa”.

Jukan tytär ja vävypoika olivat 
mukana muutaman vuoden, mutta 
katsoivat parhaaksi mennä vieraalle 
töihin. Jaanan tyttö on vasta viisivuo-
tias, mutta on kovasti kiinnostunut 
kahvilasta mainosspiikkien lisäksi. 
Hän osaa hyvin lausua myös spiikin 
”aaaivan”, kuten radiomainoksen 
kuulleet hymyssä suin muistavat.

Autonpesukonetta Jukka Jalonen kehuu, 
ja asiakkaat saavat huolehtivan palvelun.
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SEO-kauppiaspäivien myyntinäyttelyn avajaisissa oli suomalainen ja maanlä-
heinen tunnelma. Onnistunut tapahtuma rohkaisee SEO-kauppiaita laajenta-
maan keskinäistä yhteistyötään.

Marraskuussa 2012 toimintansa 
aloittanut Ullan Ruokahuoltamo 
Oy uudisti Kannonkosken SEO:n 
tilat ja käynnisti toiminnan vuo-
den 2013 alkupuolella. Yrityksen 
toimintaan kuuluvat polttoaine-
jakelun lisäksi kahvio- ja pitopal-
velutoiminta, konevuokraus ja 
matkahuollon palvelut.  Raken-
nustarvikkeet ovat harkinnassa.

Huoltoaseman käynnistäminen oli 
Kannonkosken kannalta poikkeuksel-
lisen merkittävä tapahtuma, sillä ku-
luttajien ostokäyttäytymiseen poltto-
ainejakelun saatavuudella on tärkeä 
merkitys. Omalla kylällä asiointia tu-
kevana paikallinen SEO-huoltoasema 
on tärkeä koko kunnalle. 

Ruoka ja rakentaminen
elinkeinoina

Uuden SEO-kauppiaan yrityksen ni-
meä kehiteltiin liikepaikan hankinnan 
esisopimuksen jälkeen, ja Rodoksen 
rantatuolissa lomamatkalla paikalli-
sen maanviljelijätuttavan Jari Hurs-
kaisen kanssa pohtien siitä kehkeytyi 
työnimeksi ”Ullan Pulla ja Pensa Oy”.
Ullan Ruokahuoltamo Oy on Ari Niska-
sen idea. Pääomistaja Ulla Puistovirta 
on taustaltaan suurtalouskokki ja pitä-
nyt aiemmin ravintolaa, ja kun puoli-
so Kari Niskanen ja kolmas osakas, Ari 
Niskanen ovat rakennusalan ammat-
tilaisia, Kannonkosken huoltoasema 
saatiin omin käsin uuteen uskoon. Ul-
koseiniä ei siirretty, mutta kaikkialla 
sisätiloissa näkyy oman käden jälki, 
materiaalit on huolella valittu ja vie-
hättäviä yksityiskohtia löytyy, minne 
vain silmänsä kääntää.

- Laminaattilattiat valittiin kulu-
tuskestävyyden perusteella, tämä on 
luokka 32, Kari Niskanen toteaa ja 
lisää, että tuskin sisätiloja olisi näin 
pystytty uudistamaan, ellei omaa työ-
tä olisi niin paljon panostettu.

Sisätiloissa on ”kahvilapuoli” ja ”ruo-
kapuoli”, vaikka mitään kylttejä ei ole 
esillä, minne asiakkaiden odotetaan 
menevän. Miten se kävisikään päinsä, 
sillä paikalliset asiakkaat ovat ottaneet 
tienvarsitoteemissa mainitun SEO:n 
Baarin omakseen muitta mutkitta.

- Tänne ravintolaan mahtuu 32 ih-
mistä ruokailemaan, ja olemme jär-
jestäneet pieniä tilaisuuksia tilauk-
sesta, Ulla Puistovirta kertoo viime 
toukokuussa avatusta ruokasalista. 
Jo ensimmäisen vuoden aikana Ullan 
Ruokakartano Oy on järjestänyt synt-
täreitä, muistotilaisuuksia, jopa syk-
syllä hirvipeijaiset 50 hengelle otsa-
lamppujen valossa, kun Eino-myrsky 
katkoi sähköjä laajalta alueelta. On-
neksi oli kaasua ja rengaskeitin varal-
la ja lihat kypsennettynä jo edellise-
nä päivänä! Myös metsänomistajat 
järjestivät joulukahvit Ullan Ruoka-
huoltamolla joulukuussa 2013.

- Pitopalvelua tarjoamme viemällä 

valmiin lämpöisen ruuan tilaisuuteen, 
tarvittaessa astioineen ja kattauk-
sineen, Ulla vielä valottaa yrityksen 
monipuolista toimintaa, tosin henkilö-
kunnan tilaajat järjestävät kukin itse.

Kiiltoa keittiössä

Ravintola-ammattilaisen suunnitte-
lemassa keittiössä ovat kaikki koh-
dallaan ja mitoitukset hyvän työtilan 
vaatimusten mukaiset. Kaiken kes-
kipisteenä komeilee Metoksen supe-
ruuni, jonka ohjelmoitavat toiminnot 
edustavat alan huippua. Pizzataikinat 
valmistetaan itse, kaulitaan ja pakas-
tetaan Kari Niskasen ideoimiin pakas-
timen telineisiin.

- Pizzoja on myyty tasaisesti ja ke-
sän kiireisimpinä aikoina yli sata piz-
zaa viikossa, Kari Niskanen päättelee 
vuosimyynneistä, joka tasaisen vauh-
din taulukolla oli noin kymmenen an-
nosta päivässä ensimmäisen vuoden 
aikana.

- Tarjoamme täällä keittolounasta 
ja lisäksi valmistamme lista-annok-
sia lehtipihvistä ja broilerinfileestä, 
teemme salaatteja, hampurilaisia, 
kebabeja ja makkaraperuja, Ulla 

Yrittäjäpariskunta nosti Kannonkosken 
huoltoasemapalvelun uudelle tasolle

Kannonkosken pääväylällä sijaitseva SEO-huol-
toasema sopii sinivalkoisine väreineen kirkonky-
län miljööseen. Komeat männyt ovat arvokkaan 
näköisiä eivätkä haittaa aseman löytämistä.

Kari Niskasen ”patentti”, pizzapohjien säi-
lytysteline pystypakastinta varten. Pizzan-
valmistuksessa ohut pohja sulaa nopeasti.

Toinen ”patentti”, pyörivä alusta täyteka-
kun koristelua varten – herkkä laakeri alla, 
kiekko pyörimään ja koristeet kyytiin!

Ruokaravintolasta 
avautuu kesällä pääsy 
15-paikkaiselle terassille 
eteläauringon puolelle.



täydentää. – Teemme sämpylät itse, 
kuten muunkin ruuan mahdollisim-
man paljon omassa keittiössä, hän 
jatkaa ja lisää, että Kespron tukus-
ta saadaan Kannonkoskelle tuoretta 
tavaraa kolme kertaa viikossa, mikä 
vähentää pakasteiden tarvetta.

- Tavaransaanti ei ole ongelma, ja 
kyllä meillä valmius tavan lounaa-
seenkin on, mutta sen harkinnan aika 
tulee myöhemmin. Pizzoihin käytäm-
me paikkakunnan omaa vehnää ja lei-
votuissa ruispohjissa on 30 % maati-
aisruista Hurskaisen tilalta.

Itsenäinen Kannonkoski
palvelee

Kunnassa on viime vuoden vaihtees-
sa ollut 1.548 asukasta, joten huolto-
aseman ja polttoainejakelun palvelut 
ovat elintärkeitä muillekin yrittäjille. 
Kuntaliitoskeskustelun sijaan tärkeä-
nä on pidetty paikallisten palvelu-
jen turvaamista ja niiden ostamista 
oikeista paikoista. Ennen Ullan Ruo-
kahuoltamo Oy:n toiminnan käynnis-
tämistä polttoainejakelu oli keskey-
tyksissä useamman kuukauden, ja 
ostosten valuminen Saarijärvelle ja 
muualle huomattiin selvästi kylällä.

- Jos bensaa joutuu hakemaan 40 
km päästä, ostetaan sieltä varmasti 
paljon muutakin, Kari Niskanen ker-
too havainnoistaan. Hän tuntee kun-
nan asiat perin pohjin toimittuaan 
edellisellä vaalikaudella kunnanval-
tuustossa ja hoitaessaan parhaillaan 
Kannonkosken Yrittäjät ry:n puheen-
johtajuutta. Nykyinen pesti teknisen 
lautakunnan puheenjohtajana tuli 
sekin eri pyynnöstä, ja valinta oli uu-
dessa valtuustossa yksimielinen.

- Yhteistoimintaa täällä on SAARIK-

KA-ryhmässä, jonka perusturva-alu-
eeseen kuuluvat Saarijärvi, Karstula, 
Kivijärvi, Kyyjärvi ja Kannonkoski, 
Kari Niskanen selvittää.

SEO-Kannonkoskelle sijoittuvat 
edelleen matkahuollon palvelut, ja 
Kari Niskanen siirsi aseman remontin 
yhteydessä rakennuskoneliikkeen-
sä yritystoiminnan saman katon alle 
omaan tilaansa.

- Tänne 100 km päähän Jyväskyläs-
tä tulee paljon paketteja Zalandolta, 
Ellokselta ja mitä niitä nyt onkaan, 
ja taas kun kevätjuhlat lähestyvät, 
pakettiliikenne vaan kasvaa, myös 
autokorjaamoille tulee varaosapaket-
teja runsaasti, Kari Niskanen kertoo. 
Matkahuollon tilat kahvilan yhteydes-
sä ovat hyvin riittävät, ja asiakkaat 
noutavat pakettinsa nopeasti saatu-
aan tekstiviestin.

- Paketeissa Matkahuolto on suosit-
tu, postipalvelut ovat K-Extrassa Kan-
nontorissa.

- Huoltotyöt ovat keskittyneet ra-
kennuskoneiden, kompressorien ja 
Senco-naulainten huoltoon, ja on 
täällä ruohonleikkureita korjattu ja 
muutama rollaattorin rengas vaihdet-
tu, Kari Niskanen kertoo hyväntuuli-
seen tapaansa yritysten kyvystä pal-
vella paikallisia asiakkaita. Hän suun-
nittelee alakerran autotallin tilojen 
kunnostamista, jotta voi ottaa sisään 
enemmän koneita ”silmiteltäväksi”.

Paikkakunta on suosittu taukopaikka 
erilaisille tapahtumille, kuten vanho-
jen autojen harrastajille. Elokuussa 
järjestettiin Rytyperä Cruising, joka 
kokoontui SEO-Kannonkosken pihaan 
ja risteili Kannonkosken maisemissa. 
Osa autoista kokoontui Jyväskyläs-
sä ja ajoi Uuraisten ja Saarijärven 
kautta Kannonkoskelle. Maisemat ja 
ympäristö houkuttelevat varmasti 
kesämotoristeja poikkeamaan valta-
väyliltä.

Polttoainekauppa sujuu

Uusien omistajien valinta SEO:n hy-
väksi perustui liikepaikan valmiiseen 
rakenteeseen ja nopeaan mahdolli-
suuteen aloittaa polttoainejakelun 
toiminta. SEO-ketjuun liittymiseen ei 
tarvittu myöskään lisäinvestointeja, 
ja osuuskunnan jäsenhakemustakin 
harkitaan ”kun kerran litrat riittä-
vät”. Ensimmäiseen SEO-tilaisuu-
teensa Ulla Puistovirta ja Kari Niska-
nen osallistuivat Keuruun kauppias-
päivillä marraskuussa 2013 ja pitivät 

näkemästään ja viihtyivät kauppiai-
den parissa.

Polttoainetäydennyksiä tulee kerran 
viikossa, ja aukioloaikoina polttoai-
neet voidaan maksaa myös kassalle. 
Asemalta saa aukioloaikoina myös 
moottoripolttoöljyä erillisestä mit-
tarista, muutoin automaatti palvelee 
kassalle maksun lisäksi ja kahvilan 
ovien ollessa suljettuna.

SEO:n toimintaan uudet kauppiaat 
ovat olleet tyytyväisiä, ja ketjun 
muuhun toimintaan liittyen yritys-
kortteja on tarjottu paikallisille yri-
tyksille. Kesäasukkaita silmällä pitä-
en aseman markkinointi vielä jatkuu, 
mutta jo 2013 paikka löydettiin mu-
kavasti uudelleen.

SEO Kannonkoski
Leppälänkyläntie 12
43300 Kannonkoski

Ullan Ruokahuoltamo Oy
Ulla Puistovirta 0400-568 788, 0400-610146
Kari Niskanen 0400-173 894, 0400-610174
kari.niskanen@pp9.inet.fi

Palveluajat ark. 7.30-18.00, lauantaisin 
9.00-17.00 ja pyhäpäivisin 10.00-17.00. 
Kesäaukioloajat ilmoitetaan erikseen.

Yrittäjäpariskunta nosti Kannonkosken 
huoltoasemapalvelun uudelle tasolle

Keittiössä ruuanvalmistus ja leivonta 
sujuvat hyvin. Kari Niskanen ja Ulla 
Puistovirta ovat luoneet hyvistä ma-
teriaaleista toimivan kokonaisuuden.

Raha-automaattiyhdistys on toimittanut 
pelikoneet Kannonkosken Las Vekasiin.

Kahvilan avaraan myyntitilaan mah-
tuu kesällä kausituotteita ja juomia.



8

Kaasukaupan oma tuotanto, jakelu ja markkinointi on huol-
toasematoiminnan ja öljytuotekaupan erikoisala, jos-
sa toistuvat samat piirteet kuin päätuotteiden kaupassa: 
muutama iso toimija, valmistuksessa ”luonnollinen mo-
nopoli” ja hinnoittelu ongelmallista kauppiaan kannalta. 
Vuonna 2010 monille pienkauppiaille tuli vastaus toiveisiin, kun 
GasOne Oy käynnisti toimintansa Turun seudulla . Kolmen perus-
tajan operatiivinen toiminta käynnistyi 10.6.2010. Aloitusvaihe 
on sujut hyvin, ja yhtiön liikevaihto nousi vuonna 2013 jo 1,6 
miljoonaan euroon.

Lupapapereita täytettiin Tukesin suun-
taan ja materiaalia kertyi toista tuhatta 
sivua. Laitos on täysimittainen täyttölai-
tos, jossa pullotetaan noin miljoona kiloa 
propaania vuodessa. GasOne Oy toimii 
eteläisessä Suomessa, Helsinki, Tampere, 

ja sanoo juuri päättyneen tilikauden liike-
vaihdon nousseen 1,6 miljoonaan euroon, 
yhtiön kolmantena toimintavuotena.

- Olemme ketteriä ja palvelemme asia-
kasta kokonaisvaltaisesti hyvällä laadulla. 
Olemme joustavia ja pystymme taipu-
maan asiakkaan toiveiden mukaan.

GasOnen toimintatapaan kuuluu, että 
kaapit täytetään aina, eikä asiakkaalta 
peritä palautusrahteja, jos pulloja jää 
kuormaan paluumatkalle. Kesäaikaan on 
kiireisintä, ja kauppiaat pystyvät tämän 
toimintatavan ansiosta myymään täydellä 
teholla.

- Olemme miettineet jakelureitit ja 
myyntikuviot tämän tavoitteen mukaan, 
Vähä-Lassila sanoo. Kotitalouskaasua ku-
lutetaan nykyisin noin 20 miljoonaa kiloa 
vuodessa.  GasOne täyttää tällä hetkellä 
kotitalouskaasusta kymmenisen prosenttia.

Osa kaasuista jaetaan omalla kalustolla 
ja osa kaasuista on ulkoistettu ulkopuoli-
selle liikennöitsijälle.

- Kilpailu on muuttunut 2010-luvulta niin, 
että asiakkuuksista pidetään nykyisin var-
masti tarkemmin kiinni. Olemme kyllä huo-
manneet, että kilpailu on kiristynyt. Asiak-
kaalle me olemme tuoneet aidosti vaihtoeh-
don, sillä pääkaupunkiseudulla on sattunut, 
että toimittajan vaihdoksesta huolimatta 
sama rekka on tullut pihaan, Vähä-Lassila 
selostaa kaasukaupan kiemuroita.

Avain hyvään palveluun

Myyntiin tuleva propaani on Suomessa 
peräisin yhdeltä toimittajalta öljynja-
lostuksen sivutuotteena Naantalista tai 
Porvoosta. Jonkun verran kaasua tuodaan 
bulkkina Uuteenkaupunkiin, jossa se lasta-
taan tankkiautoihin.

- Asiakaspalaute tulee toimituksista, hin-
noittelusta ja palvelusta suoraan toimival-
le johdolle. Tämä on palvelun kannalta 
tietenkin ihannetilanne, eli palaute toi-
mii, GasOnen toimitusjohtaja ja Varsinais-
Suomen alueella myös omin käsin työsken-
televä Vähä-Lassila kertoo.

- Tilaussysteemimme on helppo, sillä 
otamme tilaukset vastaan puhelimitse ja 
sähköpostilla. Tässä ei tarvita kirjautumi-
sia sähköiseen intraan, vaan tarjoamme 
henkilökohtaista palvelua. Tällä tavoin 
voimme reagoida tilauksiin nopeasti, yh-
tiön operatiivista toimintaa kuvaava Vähä-
Lassila painottaa ja vakuuttaa yhtiönsä 
toiminnan keskittyvän propaaniin. 

- Olemme omavaraisia, ja langat ovat 
omissa käsissä, tämä kaikki on rakennet-
tu hyvin toimivan konseptin ympärille. 
Meillä tiedostetaan, että palvelukonseptin 
rakentamisen jälkeen toimitusvarmuus ja 

Kaasu on
GasOne

”Asiakkaalle aito 
vaihtoehto on hin-

tahyötyä ja hy-
vää palvelua!”

Yhtiön pääosakkaina olivat heti alussa 
Juha Vähä-Lassila, markkinoinnin ja myyn-
nin ammattilainen, Mika Stenman, joka on 
ollut aiemmin kaasunkuljetusalan yrittäjä-
nä ja kolmas yrittäjä, joka myi oman kol-
manneksensa kolme nykyiselle osakkaalle. 
Mukana ovat tänään lisäksi Jyrki Nuotio, 
joka toimii myynnissä  pohjoisilla alueilla, 
Jukka Saastamoinen, joka on kaupan alan 
asiantuntijaosakas ja Tapani Toivola, kul-
jetusyrittäjä pohjoisen suunnalla.
Uuden yhtiön tarkoituksena oli tarjota 

uutta palvelevaa vaihtoehtoa yksityisille 
yrittäjille, joita isot jakelijat eivät syystä 
tai toisesta kyenneet palvelemaan odotus-
ten mukaisesti.

Tontti Naantalista
luvat Tukesilta

GasOne Oy:llä on täyttölaitos Naantalis-
sa, ja se tuli täyttämään samalla paikal-
lista markkina-aukkoa, joka syntyi, kun 
Uudessakaupungissa sijainnut täyttölaitos 
ajettiin alas. Pientäyttölaitoksia on Suo-
messa vain muutama, ja pääosa kotitalo-
uskaasusta täytetään Innogasilla, Kulloos-
sa, jonka omistavat Neste Oil ja AGA.

Turku. Yhteistyössä Nesteen kanssa toimi-
taan pohjoisessa, jossa yhtiön edustajana 
on Jyrki Nuotio. Tavara toimitetaan sinne 
Innogasin runkoajona.

- Toiminta on lähtenyt käyntiin muka-
vasti, ja vakaasti kasvettu vuosi vuodelta, 
toimitusjohtaja Juha Vähä-Lassila kertoo 



hyvä palvelu ovat tärkeimmät. Maailma on 
kyllä niin raadollista, että hinnallakin on 
suuri merkitys, eli tiedämme, millä hin-
nalla asiakkaalle voidaan tarjota.

Suoraan asiakkaalle
ilman välikäsiä

GasOne aloitti syksyllä 2013 yhteistyön 
suuren teollisuuskaasujen valmistajan 
AirLiquidin kanssa. Yhtiö myy nyt myös 
hitsauskaasuja oman propaanin tueksi, lä-
hinnä Varsinais-Suomeen, jossa on paljon 
teollisia pajoja. Täyttölaitokselle toinen 
tuote on hyvänä lisänä konseptissa. Nämä 
tuotteet asiakkaat hakevat pääasiassa itse.

- Meidän pääbisnes on täyttää ja jakaa 
nestekaasupullot itse. Sinänsä pullot tu-
levat samoista paikoista kuin muillekin: 
komposiitit Norjasta, teräspullot Saksasta 
ja Portugalista, joten käytämme samoja 
pulloja kuin isot yhtiöt.

Ruotsissa ja Norjassa tilanne on hieman 
Suomesta poikkeava, siellä on useita pien-
täyttölaitoksia. Norja on logistisesti vaati-
vampi, ja tämä on perusteltua. Ruotsissa 
kaasukaupan volyymi puolestaan on suu-
rempi ja tarjoaa tilaisuuksia paikallisille 
toimijoille.

SEO-kauppiaita GasOnella on ollut asiak-
kaina alusta asti, ja nyt Jyrki Nuotio on 
lähestynyt SEO-organisaatiota niilläkin 
alueilla, jotka voivat käyttää GasOnen ja-
kelukanavaa, ja kauppiaille tarjotaan yh-
tenäistä sopimusta. Asiakkaita GasOnella 
on kaikista ketjuista, sillä huoltoasemat 
ovat tärkeä segmentti, mutta myös rauta-
kaupat ja erikoistavaratalot ovat iso asia-
kasryhmä, jotka myyvät paljon kaasua.

Butaani vai propaani

- Muualla Euroopassa käytetään enem-
män butaania, mutta kylmissä oloissa 
butaani ei tule ulos pullosta, kun taas 
propaani tulee vielä 10 asteen pakkasel-
la. Tupakoitsijat tietävät tämän, sillä kaa-
susytyttimissä on butaania, Vähä-Lassila 
kommentoi eri maiden eroja. Keski-Euroo-
passa tarjotaan siksi etupäässä butaania. 

- Aika kirjavaa tämä on, ja lisäksi Ruot-
sissa käytetään erilaisia venttiilejä. Suo-
messa törmää jonkun verran saksalaisiin 
pulloihin, koska sieltä tuodaan matkailu-
autoja, joissa ovat pullot mukana.

Matkailijoita palveltaessa ja veneilyssä 
on muistettava, että toiset pullot saadaan 
toimimaan adapterilla, mutta usein on pa-
ras vaihtoehto tarjota suoraan suomalais-
ta pulloa vierailun ajaksi.

Turvallisuus

Tyypillinen varastoitava kaasumäärä on 
300-600 kg, ja alle 200 kg varaston saa 
sijoittaa pihalle ilman palotarkastajan lu-
paa. Pelastuslaitos määrää, mihin kaapit 
sijoitetaan, minimietäisyys on 10 met-
riä rakennuksista, palavaa materiaalia ei 
saa olla ympärillä ja kaapeissa on oltava 
tuulettuvat alapohjat, yläritilät ja varoi-

tustarrat (EX). Käytössä on vakiokaappe-
ja, joissa yhteen kaappiin saa varastoida 
enintään 30 pulloa, eli 330 kg kaasua mah-
tuu yhteen kaappiin. Isommilla myyjillä 
voi olla jopa kuusi kaappia, jolloin varas-
tomäärissä mennään jo yli 1.000 kg:n.

Käytön ja markkinoinnin kannalta tär-
keää on, että tarjolla on sekä teräs- että 
komposiittipulloja. Trendi on komposiit-
teihin päin, koska se pullo on kevyt ja 
mukavamman näköinen. Kun rakennetaan 
omakotitaloja, niihin suunnitellaan omat 
grillit ja terassit, joten pullonkin pitää 
olla hyvän näköinen.

Kotitalouskäytössä nestekaasu tulee 
pitkässä juoksussa kasvamaan, kun mark-
kinoille on tullut terassilämmittimiä, gril-
lit ovat kasvaneet ja niissä on enemmän 
polttimia. Uusiin taloihin sijoitetaan kaa-
suliesiä, ja nyt on hieno tekniikka ja kaa-
suvaroittimet, joten käyttö on turvallista 
sisätiloissakin. Isot ravintolat käyttävät 
lähes poikkeuksetta nestekaasua  - ruoan-
valmistuksessa ovat mukana kaasuparilat, 
-liedet ja -uunit. 

Mitä nestekaasu on

Nestekaasu on hiilivety. Se on väritöntä, 
mautonta ja hajutonta kaasua. Neste-
kaasua saadaan raakaöljyn ja maakaasun 
tuotannosta sekä öljynjalostuksen ensim-
mäisessä vaiheessa. Suomen kulutukseen 

Tuotetarjonta

GasOnen kaasupullovalikoimassa ovat seuraavat tuotteet:
Teräspullo2 2, 5 ja 11 kg painoventtiilillä
Teräspullo 11 kg kierreventtiilillä
Teräspullo 33 kg kierreventtiilillä
Moottorikaasupullo (teräspullo) 11 kg kierreventtiilillä
Komposiittipullot 5,6 ja 10 kg painoventtiilillä

juha@gasone.fi  www.gasone.fi

Juha Vähä-Lassila 050-381 5216
- toimitusjohtaja ja osakas
Mika Stenman
- hallituksen puheenjohtaja, kul-
jetusyrittäjä ja osakas
Tapani Toivola
- kuljetusyrittäjä pohjoisen suun-
nalla ja osakas 
Jyrki Nuotio
- vastaa pohjoisen myynnistä ja 
osakas
Jukka Saastamoinen
- asiantuntijajäsen ja osakas

toimitettava nestekaasu on aina hajustet-
tu. Hajustus tehostaa mahdollisten vuoto-
jen havaitsemista. Hajustamatonta nes-
tekaasua voi toimittaa ja varastoida vain 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin 
erityisluvalla.

Suomessa kotitalouksissa käytettävä nes-
tekaasu on pääosin propaania. Butaania 
käytetään esim. tupakansytyttimissä. Teol-
lisuudessa käytetään propaania, butaania 
tai niiden seosta. Nestekaasu on noin 1,5 
kertaa ilmaa raskaampaa. Kilo nestekaa-
sua sisältää energiaa lähes 13 kWh.
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Kiikoisten huoltoasema 60 vuotta
Kiikoisissa kahviteltiin 

huoltoaseman 60-vuotisjuh-
lia heti vuoden alkajaisiksi. 
SEO-yrittäjä Eelis Järvenpää 
itse tuli samalla toimineeksi 
50 vuotta samalla työpaikal-
la - ensin 20 vuotta isänsä 
palveluksessa, sitten vuoden 
1983 sukupolvenvaihdoksen 
jälkeen 30 vuotta yrittäjä-
nä.
SEO on Kiikoisten kylän keskus-

tassa, Lavia-Suodenniemen tien 
ja vanhan Porin-tien risteykses-
sä. Suuret huoltohallit ovat edel-
leen käytössä, ja osa talosta on 
vuokrattuna. Kahvilatoimintaa on 
harjoitettu vuodesta 1998, muut 
palvelut ovat normaaleja huolto-
aseman palveluja.
Kiikoisten huoltoasema kuuluu 

niihin poikkeamispaikkoihin, joi-
hin palaa mielellään, sillä Eelis 
Järvenpää rientää tankkaamaan 
kaikki asiakkaansa, ja etenkin 
diesel-autoilijat ovat mielissään 
palvelusta. 
Eelis Järvenpää on järjestänyt 

liiketoimintansa SEO-kaudella 
hyvin järkevästi, ja niinpä mak-
supäätteenä on normaali maksu-
kortin lukija. Kassalaitteena yri-
tyksen tapahtumien kirjaamiseen 
on 25 vuotta vanha Edacom, joka 
toimii hyvin, vaikka siihen ei saa-
kaan ohjelmapäivityksiä. Auto-
maattia kyläläiset eivät kaipaa, 
sillä Järvenpää palvelee arkisin 
aamuseitsemästä iltakahdeksaan 
saakka ja lauantaisin aamukah-
deksasta täydet kymmenen tun-
tia. 
Huoltoasemalla on tehty moni-

puolisia korjaamotöitä ja metal-
liverstaan tuotteita on valmistet-
tu varhaisina vuosikymmeninä. 
Nykyisin asemalla ei ole vierasta 
työvoimaa, joten huoltotöiden 
tekeminen rajoittuu rengastöihin 
ja öljynvaihtoon.
Palvelevan aseman hintataulu 

ja kyltit kertovat, että asiakas 
saa palvelua. Eelis Järvenpää to-
teaakin, että asemalla on myyty 
omaa bensiiniä aina, eikä hin-
noitteluohjetta tarvitse muualta 
kysellä.

Kiikoisten palveleva 
huoltoasema on toi-
minut vuodesta 1954 
- yhtä kauan saman 
perheen hallussa 
olleita yrityksiä on 
maassamme vain 
muutama.

Sponsorointia vai 
mainostamista? 
Vanhoja autoja 
harrastava huol-
toasemayrittäjä 
on tukenut myös 
autourheilua. Kahvi-
lan seiniä kiertävät 
sponsoroitujen tii-
mien otokset.

Onnittelijoita kävi Kiikoisten asemal-
la satoja, kun kakkukahvit tarjottiin 
2.1.2014 aseman 50-vuotispäivänä. 
Yrittäjän puoliso Leena Järvenpää sanoi, 
että kakkua riittää - jääkaapissa niitä 
näyttää olevan jäljellä.

Vasemmalla: onnittelijoiden joukossa oli 
myös Kiikoisten kappalainen. Hyvä työ on 
huomattu myös ”ylemmällä taholla”.



SEO henkilökunta

Kari Veromaa, toimitusjohtaja 
(03) 883 0620, 040-551 6679

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

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

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

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

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Helena Nyberg, (03) 883 0612

Vuokko Öljymäki, (03) 883 0613

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

  Rautia K-maatalous Öysti-
lä Oy:n kauppias Antti Öysti-
lä kävi pokkaamassa vuoden 
ketjukauppa –kunniakirjan 
Rautian kauppiaskokouksessa 
Tuusulassa 28.1.2014. Palkinto 
tuli kauppiaalle positiivisena 
yllätyksenä.

- Meillä on erittäin sitoutunut ja ko-
kenut henkilökunta, joka on ymmär-
tänyt kaupan kehittämisen tärkeyden. 
Meillä on työntekijöitä, jotka ovat 
olleet koko työelämänsä ajan meillä 
töissä. Kauppaa ollaan kehitetty tii-
minä ja tämä palkintokin kuuluu koko 
tiimille, Öystilä sanoo.

- Erityisen iloisia olemme siitä, että 
asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä 
palveluihimme. Tällä tiellä on hyvä 
jatkaa, Antti iloitsee.

Vuoden ketjukaupalta edellytetään 
aktiivista otetta ketjun yhteisten ke-
hityskohteiden eteenpäin viemiseen 
ja asiakaspalveluun. Valintakriteereis-
sä on pyritty huolehtimaan siitä, että 
mikä tahansa kauppa voi tulla valituk-
si kokoluokasta riippumatta.

Öystilä Oy:n on perustanut Antin iso-
isä Gunnar Öystilä vuonna 1948. Sillä 

on tällä hetkellä 12 vakituista työn-
tekijää.

Antti siirtyi virallisesti kauppiaaksi 
isänsä Ilpo Öystilän tilalle viime vuon-
na, kun kaupassa tehtiin virallinen su-
kupolvenvaihdos.

- Olen kuitenkin ollut vetovastuussa 
jo jonkin aikaa. Roolit sovittiin hyvissä 
ajoin niin, ettei talossa ole kahta joh-
tajaa. Isäni on kuitenkin vielä mukana 

henkisenä tukena.Antin avovaimo Mira 
Meriläinen hoitaa kaupassa konttoria 
ja osallistuu kaupan pyörittämiseen.

Kaupan asiakkaat tulevat Lieksassa 
lähinnä oman kunnan alueelta. Suurin 
osa asiakkaista koostuu sisustajista ja 
remontoijista, uudisrakentaminen on 
kunnassa vähäisempää.

Öystilä näkee, ettei kivajalkarauta-
kauppa tule häviämään rautakaupan 
verkkokauppojen alle tulevaisuudes-
sakaan, vaikka joissain tuoteryhmissä 
verkkokauppa on varmaankin todelli-
nen haastaja. 

- Asiakkaat eivät yleensä hae kaupas-
ta pelkkää tuotetta vaan isompaa ko-
konaisratkaisua. Asiakas ei itsekkään 
välttämättä tiedä mitä kaikkea hän 
tarvitsee projektiin, joten ammatti-
taitoisen myyjän rooli korostuu, sillä 
hän tuntee alan viimeisimmät säädök-
set ja tuotteet, Öystilä kiteyttää.

Rautian vuoden 2013 ketjukauppa on 
Rautia K-maatalous Öystilä Lieksasta

Lieksan Rautian kauppias Antti Öystilä 
on myös SEO-kauppias. Kuva oikealla on 
vuodelta 2010.

LP Autohuolto Oy
sai uuden rekan
LP Autohuolto Oy on hankkinut 
uuden säiliöauton ja pystyy huoleh-
timaan nyt entistä paremmin pohjoi-
sen alueen polttoainehuollosta.

Huoltoasemien polttoainetoimitus-
ten lisäksi yritys myy lämmitysöljyjä 
laajalle alueelle ja toimittaa moot-
toripolttoöljyt työkoneisiin säiliöau-
totoimituksena.
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Kotimaan	  myynnit	  2013
milj.	  litraa muutos

Bensiini 2	  052 -‐1,9	  %
Dieselöljy 2	  878 1,2	  %
Polttoöljy 1	  889 -‐5,9	  %

Öljy-yhtiöt kokoavat yhtei-
seen tilastoon myyntiluvut, 
jotka julkistetaan yleensä ker-
ran vuodessa. Markkinaosuus-
tilastot valmistuvat myöhem-
min kuin myyntitilastot. SEO 
esittää kauppiaille oheisissa  
kuvioissa hieman tarkempaa 
tietoa tuotteiden myynnin ke-
hityksestä vuodelta 2013.

Suomen kokonaisöljynkulutus on 
nykyisin vajaat kahdeksan miljoo-
naa tonnia. Esimerkiksi 1980-lu-
vun alussa öljya kulutettiin yli 11 
miljoonaa tonnia.
Tuotteiden väliset ”voimasuh-

teet” ovat yhtä lailla muuttuneet 
viimeisen 30 vuoden aikana. Ben-
siinin kulutus on jatkanut pie-
nenemistään nyt yhtäjaksoisena 
trendinä 1990-luvun alusta alka-
en. Dieselöljy on jatkanut voit-
tokulkuaan moottoriliikenteen 
ykkösenä.
Uudet tuotteet ja tuotelaadut 

ovat startanneet vaihtelevalla 
menestyksellä. Dieselöljyn väli-
laadulle on vaikea ennustaa va-
kaata markkinaa, mutta vuoden 
2013 lukujen perusteella sillä on 
hyvä kysyntä leutoina kausina.
Bensiinilaaduista 95E10 on saa-

vuttanut jo 58 % osuuden mark-
kinoista. Kesäkuukausina 98E5-
bensiinin suhteellinen osuus on 
muutaman prosenttiyksikön tal-
vea suurempi, ilmeisesti vanhojen 
kesäautojen ja moottoripyörien 
ansiosta.
Uusi E85 sen sijaan kasvaa, mutta 

ilmeisesti ns. flexfuel-autojen ky-
syntä on jäänyt pienemmäksi kuin 
odotettiin. E85-tuotetta myytiin 
viime vuonna vain 8,6 milj. litraa.
Biopolttoaineen sekoitusvelvoi-

te vuonna 2013 oli edelleen 6 % 
liikennepolttonesteiden energia-
sisällöstä. Tämä merkitsee yli 100 
miljoonaa litraa etanolia. Valtaosa 
etanolista on tuontia.

Kotimaan myynnit 2013:

Diesel nousee edelleen
Lämmin syksy pudotti polttoöljyä

Dieselöljyn suosio on 
jatkuvasti kasvanut 
bensiinin kulutuksen 
alentuessa. Osasyynä 
tähän on myös ben-
siiniautojen pienen-
tynyt kulutus.

Dieselöljylaatujen myynti kuukausittain. DIK = kesälaatu, DIV = 
välilaatu, DIT = talvilaatu (ilman arktista laatua).

Bensiinin myynnissä on enemmän kausivaihtelua kuin dieselöl-
jyissä. Hiljaisimman ja vilkkaimman kuukauden ero on yli 25 %.


