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Kansi:

Taukopaikka Merihelmen pihassa Kui-
vaniemellä on SEO-automaatti upeal-
la paikalla. Polttoainekaupasta vastaa 
Savotan Sanni Oy eli Jukka Viitanen. 
Savotan Sannin kaksi muuta jakelu-
pistettä ovat Keminmaalla ja Urjalan 
Pentinkulmalla, jossa toinen omista-
ja, Jukan sisko Jaana Matilainen pyö-
rittää kahvila-ravintolaa ja motellia.

Ajankohtaista



Pääkirjoitus 

Biotalous tulee näkymään kulutta-
jille tuoteinformaationa ja hintojen 
nousuna. SEO:n toimitusjohtaja Han-
nu Laitinen pitää tärkeänä tuottei-
den hinnoittelun läpinäkyvyyttä.

Ympäristöä ja ilmastoa suojellaan 
autoilussa, asumisessa ja teolli-
suudessa vähentämällä hiilidioksi-
dipäästöjä ja käyttämällä energiaa 
entistä tehokkaammin. Autoilussa 
on kaksi pääväylää päästöjen vä-
hentämiseen: moottoritekniikka 
ja polttonesteverojen avulla to-
teutettu ohjaus. Yleisenä ohjaus-
keinona polttoaineen jakelijoille 
(tukkukaupalle) on määrätty bio-
komponenttien sekoitusvelvoite.

Viime vuosina etusijalle on nos-
tettu uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettujen polttoaineiden 
käyttö. Näistä käyttökelpoisim-
mat ovat dieseliin sekoitettavat 
ensimmäisen sukupolven biodiesel 
(esim. FAME) ja toisen sukupolven 

uusiutuva diesel (esim. NExBTL). 
Etanolia käytetään tällä hetkellä 
maksimimäärä perinteisiin bensii-
nimoottoreihin soveltuvana seok-
sena (95E10).

Kuluttaja maksaa liikennepolt-
toaineissa fossiilisen tuotteen ja 
uusiutuvan tuotteen hinnaneron. 
Maailmanmarkkinoilla noteera-
taan etanoli ja biodiesel, ja näi-
den tietojen perusteella bio-osuus 
yleensä hinnoitellaan. Kuluttajal-
le on kerrottava myös bio-osuuden 
vaikutus hintoihin. Esimerkiksi 
etanoli voi olla jopa perusbensii-
niä edullisempaa.

Lähivuosien sekoitusvelvoitteet 
nousevat voimakkaasti: tänä vuon-
na liikennepolttoaineiden energia-
sisällöstä (MJ/litra) vähintään 8 % 
on oltava bioperäisestä aineksesta 
lähtöisin, vuonna 2016 osuus on 
10 %, 2017 se on 12 %, 2018 jo 15 
%, 2019 edelleen 18 % ja tavoite-
vuonna 2020 kerrassaan 20 %. Kos-
ka etanolibensiinin sekoitusraja on 
jo saavutettu, uusiutuvaa energiaa 
tarvitaan lisää dieselpuolelta. 

Suomessa on ollut jonkin verran 
FAME-dieseliä lähinnä kesäaikaan 
käytettynä. Biodieselissä vahvuu-
tena on yleensä ”drop-in” -omi-
naisuus, eli uusiutuvaa dieseliä 
voidaan sekoittaa melko vapaas-
sa suhteessa toisin kuin etanolia 
bensiiniin lisättäessä. Markkinoilla 
olevan korkeaseosetanolin (E85) 
kysyntä on flex-autojen puuttues-
sa vaatimatonta, vuonna 2014 alle 
0,5 % koko bensiinin myynnistä, 
joskin sen avulla on kätevä täyt-
tää tukkuportaan biovelvoitetta.

Biotalous on jo täällä, 
biokomponenttien kilpailua odotetaan 

Lähivuosina avainasemassa on kä-
site kaksoislaskettavuus. Mikäli 
biokomponentti tuotetaan EU:n 
kestävyyskriteerit täyttävällä ta-
valla määritellyistä orgaanisista 
jätteistä ja tähteistä, Suomen 
kansallinen biosekoituskäytäntö 
hyväksyy tuotteen kaksinkertai-
sena biovelvoitetta laskettaessa. 
Tämän vuoksi kansallinen sekoi-
tusvelvoite on asetettu 20 %:iin 
vuonna 2020.

Valtiovallan päättämän ohjauksen 
ja kaksoislaskettavuuden avulla 
voidaan selviytyä esimerkiksi puh-
taalla biodieselillä mainiosti vielä 
vuonna 2017 ja täydentää sekoi-
tusvelvoitetta bensiinin osalta. 
Vuonna 2018 tarvitaan jo paljon 
uusiutuvaa toisen sukupolven die-
seliä tai ”sahanpuruetanolia”.

Muut liikenteeseen käytettävissä 
olevat uusiutuvan energian vaih-
toehdot, kuten sähkö ja biokaasu 
etenevät käyttövoimana niin hi-
taasti, että varsin todennäköises-
ti vuonna 2018 markkinoilla tarvi-
taan yhä lisää toisen sukupolven 
uusiutuvan dieselin tarjontaa. 
Tarjoaako EU tähän ratkaisuja, jää 
nähtäväksi. Markkinat uhkaavat 
sulkeutua jälleen, kun kansalliset 
toimintatavat ja verotuet ratkai-
sevat polttoainetarjonnan. Kilpai-
lun kannalta on tarpeellista avata 
uusiutuvalle energialle Euroopan 
tasolla todelliset markkinat pai-
kallisen säätämisen sijaan.

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja
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Kuivaniemellä Iin kunnassa sijaitseva Merihelmen matkailualue 
on liikepaikkana vertaansa vailla: maisema Perämerelle, mäkinen 
ja mäntyjä kasvava ympäristö, liittymät suoraan Oulun ja Kemin 
väliseltä Suomen vilkkaimpiin turistireitteihin kuuluvalta 4-tieltä, 
joka on viitottu myös E75-kyltein.

Merihelmi aloitti toimintansa tauko-
paikkana, ravintolana ja jopa tanssi-
paikkana. Kiinteistössä on Sievin Jalki-
neen myynti ja matkamuistomyymälä. 
Polttonestejakelu on ollut jo usean 
vuoden

SEO-kauppias Jukka Viitasen ja 
Savotan Sanni Oy:n kolmantena lii-
kepaikkana. Merihelmessä on asun-
toajoneuvopaikkoja, leirintäalue ja 
nykyaikaisia mökkejä.

Merihelmi -kiinteistö on Iin kunnan 

omistuksessa. Rakennus valmistui 
vuonna 2004, ja aloittaja oli Pekka 
Piltonen, Metsäkartio Oy. Kiinteistön 
omistus ja liiketoiminta hakevat nyt 
uusia muotoja. Kahvila ja ravintola 
sekä myymälä ovat kuitenkin toimi-
neet keskeytyksettä.

Liikepaikalle on ollut muitakin suun-
nitelmia hotellihanketta ja satamaa 
myöten. Liiketoimintaa pyritään ke-
hittämään alueen maanomistajien ja 
kunnan yhteistyönä.

Taukopaikka Merihelmi tarjoaa ai-
nutlaatuisen kokemuksen sijaintinsa 
ansiosta: näköala Perämerelle, hyvät 
tilat, parkkialue rakennuksen tuntu-
massa ja autoileville asiakkaille se 
kaikkein tärkein eli sujuva lähestymi-
nen ja poistuminen 4-tielle molem-
mista suunnista.

Merihelmi, nelostien taukopaikka vailla vertaa

- Polttonestekauppa on tällä alueel-
la tarpeellinen lisäpalvelu ja alueen 
kehittämisen kannalta yhteisymmär-
rys liikepaikan kehittämisestä on tär-
keä kysymys, Jukka Viitanen toteaa.

- Kesällä varsinkin terassilla istuvat 
näkevät hienon maiseman ja tavoite 
onkin taukopaikan ympärivuotisten 
palvelujen löytäminen ja monipuoli-
sempi myynnin rakenne.

- Paikalliset asukkaat, kelkkailijat, 
tuulivoima- ja muut komennusmiehet 
ja mökkiläiset ovat olleet Merihelmen 
matkailualueen perusasiakaskuntaa.

Lisää asiakkaita ja kehittämispanok-
sia tälle liikepaikka-alueelle haetaan, 
sillä toiminta on varsin sesonkipai-
notteista. Merihelmestä löytyy tällä 
hetkellä kolme rivitalohuoneistoa ja 
kolme rantamökkiä, jotka ovat auki 
ympäri vuoden, maksimissaan niissä 
on vuodepaikkoja 36 hengelle.

Kesällä on käytössä seitsemän kah-
den hengen perusmökkiä. Matkailu-
ajoneuvoille on 30 paikkaa, kausi-
paikkoina erittäin kysyttyjä.
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Suuren myymäläkiinteistön läm-
mittäminen polttoöljyllä on pe-
rusteltu ratkaisu silloin, kun 
lämmön tarve vaihtelee vuoden-
aikojen mukaan suuresti. Talvel-
la saadaan polttoöljyllä riittävä 
lämmitysteho ja kesäkaudella 
energiankulutus on hyvin pieni, 
jolloin energialaskukin on vähäi-
nen. Turkulaisen Vesi-Rauta Oy:n 
Jussi Ponkamo on toisen polven 
yrittäjä, viime vuonna yritys täyt-
ti 60 vuotta. Nykyisellä paikalla 
Orikedolla LVI-tuotteisiin erikois-
tunut liike on toiminut vuodesta 
1993.

Täytöt kuukausittain

Asiakassuhde Orikedon Lounastu-
paan on jatkunut yli 20 vuotta, lähes 
saman ajan kun SEO-jakelu on toimi-
nut tien toisella puolella.

- Kiinteistön säiliö on 10 kuutiota, 
mutta otamme täytöt kuukausittain 
kevääseen asti, ja kesällä ei tarvitse 
tankata, kun kulutus on pieni. Syys-
lokakuussa kuski käy taas kysymässä, 
joko lämmityskausi aloitetaan.

- Tämä on ihmisten välinen juttu, 
yhteistyö toimii tällä tavalla. Muu-
tenkin ollaan paljon tekemisissä, kun 
Orikedon Lounastuvan baarin yhtey-
dessä on posti.

- Viherajattelua tässä on mukana, 
tänne saa tuoda silloin kun on sellai-
nen väli että voi tuoda, ei tarvitse 
olla tarkka määrä, vaan joskus voi 
pudottaa lohkon pohjankin, näin pal-
velemme toisiamme.

Joustava toiminta on mielestä liik-
keenharjoittajalle olennainen etu. 
Niin asiantuntijayritys kuin onkin, 
lämmityslaitteistolle on tehty huol-
tosopimus asiakasyrityksenä olevan 
öljypoltinliikkeen kanssa.

- Onpahan yksi murhe minulta pois, 
Jussi Ponkamo toteaa noin 1.000 m2 
tilojen lämmityksestä.

Vesi-Rauta Oy on LVI-alan vähittäis- 
ja tukkuliike, jonka liiketoiminta on 
erikoistunutta. Asennusosasto on ai-
kanaan lopetettu, ja palvelun ydin on 
talotekniikan tarvikkeissa.

- Tämä toimiala alkaa montusta, 
kun taloon tehdään pohjaviemäreitä. 
Lopuksi tulee huippuimuri katolle ja 
tarjontamme on kaikkea tältä väliltä, 
mikä on tekniseen puoleen liittyvää.

- Asiantuntijapalvelua tarjoamalla 
kauppa käy. Meillä on palkkalistoilla 
kolme ammattilaista, jotka osaavat 
tarjota tuotteita TI-rakentajille ja 
asennustyön ammattilaisille.

- Emme ole kuuluneet mihinkään 
ketjuun, sillä itsenäisenä yrittäjänä 
on helppo toimia.

Asiakasaines kovenee Jussi Ponka-

mon mukaan koko ajan. Nettikaupat 
vetävät tiskiltä pois helpot tapaukset, 
sitten perinteisen kaupan asiakkaat 
löytävät usein tarvitsemansa kauppa-
keskusten itsepalvelupiikeistä.

- Se osa, joka ei löydykään, on ke-
rännyt asiakkaan kiukkua jo monessa 
paikassa. ”Eiks teiltäkään löydy”, al-
kaa asiakaskeskustelu, ja täällä me-
nee pari ensimmäistä lausetta asiak-
kaan jäähdyttelemiseen.

”Free rider”, eräänlainen vapaa-
matkustajakäyttäytyminen näkyy 
rautakaupassakin. Suomalainen on 
Jussi Ponkamon mukaan vielä häve-
liäs, sillä jos on saanut asiantuntija-
myymälästä perinpohjaiset ohjeet, 
ei enää kehtaa sanoa ”kiitos ei mä 
tilaankin sen sitten netistä”. 

- Varastointimme on suunniteltu 
asiakkaan tarpeisiin. Eihän nettikau-
passa aina ole tuotetta välttämättä 
hyllyssä. Jos toimitusaika on 1-5 työ-
päivää, hommataan tavara tukusta 
ehkä vasta kun tulee asiakkaan tilaus. 
Meillä on varsin laaja valikoima ns. 
hitaasti kiertäviäkin tuotteita, kuten 
esim. varaosia.

- Jos tarvitaan korjausosia, varas-
toinnilla on arvo niille, jotka sen pal-
velun ymmärtävät, ja tuotteen saa 
heti mukaan. Välillä joutuu pitämään 
kielen keskellä suuta, kun asiakas 
sanoo että se oli netissä kympin hal-
vempi…

Asiakasyhteistyö joustavaa Turussa 
”Onpahan yksi murhe vähemmän”

Toisen polven yrittäjä Jussi Ponkamo Orikedolla Turussa sijaitsevan liikkeensä edustalla.



Lämmitysöljyn jakelussa on Suomessa 
noin 190.000 omakotitaloa. Tämän lisäksi 
isoja asuinkiinteistöjä, julkisia ja yritys-
ten toimipaikkoja lämmitetään poltto-
öljyllä. Polttoöljy on  monessa paikassa 
myös varavoimana.

Oritur Oy on  
tehokas palvelija

Oritur Oy:n Päivi Talvitie kertoo yli 
kahdenkymmenen vuoden kokemuk-
sellaan, miten polttoöljyasiakkaiden 
kanssa on toimittu. Tärkein seikka on 
muistaa, että vakituisen asiakkaan 
hyvää palvelua mikään markkinakikka 
ei voita.

- Polttoöljyn myynti aloitettiin 
kauppiasmyyntinä SEO:n kuljetuksin, 
mutta oma auto hankittiin 1990-luvun 
loppupuolella.

- Paras myyntivaltti on ollut toimi-
tusnopeus ja hinta tietty on oltava so-
piva. Parhaimmassa tapauksessa auto 
oli jo pihassa, kun puhelin suljettiin.

Turun alueella on yli 50.000 omako-
ti- ja pientaloa, joten kysyntä ohjau-
tui myyjille, joilla oli palvelukapasi-
teettia eli tehokas puhelinpalvelu ja 
hyvä jakelulogiikka. Parhaana aikana 
ajettiin 3-4 kuormaa päivässä, kun 
kaksi autoa oli ajossa.

- Polttoöljytaloudet ovat vähen-
tyneet tässä 20 km säteellä paljon, 
koska on tullut maalämpöä ja muita 
uusiutuvan energian ratkaisuja. Uu-
sissa taloissa on rinnakkaislämmitys, 
ja uusissa se on harvinaista.

Polttoöljyasiakkaan kannattaa pi-
tää huoli, että saa laadukasta öljyä. 
Lisäksi on hyvä olla ajoissa liikkeellä. 
Öljyn loppumisesta tulee aina närää. 
Hinnan ja laadun yhdistäminen on 

tärkeää, koska muutoin asiakas ei tie-
dä, verrataanko samaa tavaraa.

- Aika ajoin on ollut kokemuksia 
kilpailijoiden halvoista hinnoista, 
jolloin asiakkaita on vielä neuvottu 
ottamaan selvää, mistä tavara tulee.

- Meillä asiakaskunta on niin vakio-
ta, että he tietävät, mistä puhutaan.

- Ei muitakaan pidä haukkua, mut-
ta asiakkaan on saatava riittävä tieto 
myös tuotteesta. Esimerkiksi kesälaa-
tua markkinoilla on useita erilaisia.

Polttoöljyä myydään myös lisä-
aineistettuna, ja niihin liittyy erilai-
sia lupauksia. Runsaampirikkisellä 
kaudella käytetyt lisäaineet esimer-
kiksi markkinoitiin puhdistavina ja 
palamista edistävinä. Lisäaineet tie-
tysti ovat nostaneet hintaa, mutta 
käytössä niillä ei ole todettu olevan 
juurikaan merkitystä.

- Kun rikkipitoisuus on laskettu alle 
10 ppm:ään, öljy on jo niin puhdasta, 
ettei lisäaineita kaivata. Sama asia 
on uusissa bensiineissä ja dieselöl-
jyssä, tuotteet ovat niin hyviä, että 
lisäaineita ei tarvita.

- Huoltoasemilla ei enää jäänesto-
pulloja juurikaan pyöri, muutama voi 
sitä toki uskon vahvistukseksi lisätä.

Monta tapaa tilata suomalaista lämmitysöljyä

Suomalainen Energiaosuuskunta 
(SEO) on yksityisten huoltoase-
mayrittäjien omistama polttones-
teiden toimittaja. Yrittäjät ovat 
järjestäneet polttoöljyn hankin-
nan ja jakelun paikallisia asiakkai-
ta parhaiten palvelevalla tavalla.

Lähikauppiaasi palvelee aina, 
olitpa kuluttaja-asiakas, yrittäjä 
tai julkisen puolen ostaja.

Suurasiakkaat voivat ottaa yh-
teyttä myös SEO:n pääkonttorin 
polttoöljyn myyntiin - soita meille 
(03) 883 0613 klo 8.00-16.00.

Nettitilaus on nopea ja vaiva-
ton. Tilaa kevättäyttö!

Tarjoamme myös maksuaika-
vaihtoehtoja aina kolmeen kuu-
kauteen saakka.

www.seo.fi - kokeile!

Kuva: LP Autohuolto Oy
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Monellako suomalaisella huoltoasemalla on yhtä perusteelli-
nen ”työkaluvalikoima” liikepaikkapylonissa?

Vuonna 1954 perustettu huoltokorjaamo palvelee edelleen 
pohjoisessa Keski-Suomessa. Simo Johannesdahlin perustama ja 
kahdessa sukupolvessa toiminut perheyritys on nyt Oili ja Sami 
Jämsenin perheyritys, joka on uudistunut nykyajan vaatimuksia 
vastaavaksi.

Liikepaikka nelostien varressa ja samalla 
oman paikkakunnan palvelijana on bensiini-
kauppiaan ja huoltoasemayrittäjän kannalta 
samalla vaativaa ja palkitsevaa. Hyvä asiakas-
virta, huippusesongin kysyntä ja monipuoliset 
palvelut kohtaavat hienosti Pihtiputaalla, jos-
sa Oili ja Sami Jämsen ovat jo kolmatta vuotta 
huolehtineet autoilijoiden palvelusta.

Simon Auto Oy:n omistajiksi syksyllä 2012 paluumuut-
tajina tulleet Jämsenit ovat uudistaneet sekä kiinteistöä 
että palveluja. Kassatoiminnot yhdistettiin kahvilan puo-
lelle, entisestä erillisestä myymälästä tuli varasto ja kor-
jaamon pinnat hohtavat uutuuttaan. Liikepaikan tunnistaa 
edelleen pihapiiristä yhdeksi vanhimmista suomalaisista 
edelleen toimivista huoltoasemista.

”Tarletilla pärjää, reenit kisaamalla”
Huoltoasemalla käytetään aikaa myös ralliauton kor-

jaamiseen, sillä Sami Jämsen on F-Cupin vakiokalustoa. 
Viimeksi maaliskuussa Kiuruvedellä hän oli luokan neljäs:

- Ajeltiin testimielessä, auto oli purettuna tyystin Jari-
Pekka –rallin ulosajon jälkeen. Kalusto on nyt korjattu ja 
ajelen satunnaisia ralleja, seuraava on toukokuun puolivä-
lissä Lopella, Sami kertoo.

Jokkis-tuttujakin hänellä on paljon, mutta hän ajaa vain 
yhden kisan vuodessa – kardaanikunkku on nimensä mukai-
nen kova taisto, johon hän osallistuu tänäkin vuonna, nyt 
FinnDatsunilla.

- Viime vuonna se särkyi finaalissa, muuten sillä olisi kyl-
lä pärjännyt.

Simon Auto Oy
– todellinen huoltoasema Helsingin ja Oulun välillä

Rallia Sami ajoi viime vuonna ryhmä F alle 1600 cc -luo-
kassa, kalustona Toyota Starlet, josta saatiin noin 180 hv 
tehoa ja 190 Nm vääntöä. Vuoden 2015 suunnitelmista 
”äffä” jäi pois.

- Siinä on Corollan työntötankomoottori, ei se pysy isom-
milla väännöillä läjässä, kun F:ään ei saa vaihtaa osia. 
Tekis mieli siirtyä etuvetoiseen, mutta kyllä tarletillakin 
kovaa pääsee. Harjoitukset jäivät liian vähälle, meni ki-
sassa reenaamiseen, Sami tuumailee. - Viime vuonna kier-
sin F-cup-kilpailua, se oli vasta viimeinen kisa kun mentiin 
pihalle.

Haapajärvi ja pulut
Simon Auto Oy:n nimi lukee keväämmällä myös Haapa-

järven SEO-aseman kuitissa. Oili ja Sami Jämsen tarttuivat 
tarjoukseen, kun Lehtosaaren Raimo tiedusteli kauppias-
halukkuutta vuokrapaikalle naapurikaupunkiin.

- Ajattelimme, että miksipä ei, matkaakaan ei ole kuin 
50 kilometriä.

Entisen Shellin kiinteistön yrittäjä Matti Isoherranen pi-
tää autokorjaamoa, ja samassa kiinteistössä toimii matka-
huolto ja kahvila. Vanhat pallomittarit saavat tehdä tilaa 
uudemmalle, sinivalkoiselle jakelukalustolle.

- Puluprobreemahan siellä on ollut paha, nyt ratkaistaan 
sekin samalla, laitetaan verkkoja tai kyyhkyspiikkejä mit-
tarikatokseen, Sami toteaa liikepaikan käynnistämistoi-
mista.

Pihtiputaan dynaaminen yrittäjäpariskunta on hyvä esi-
merkki liiketoiminta-ajattelusta, jossa uudet mahdolli-
suudet otetaan avoimesti vastaan ja lähdetään rohkeasti 
uuteen ”rojektiin”.

Markkinat kuljettavat ja liikkuvat
Markkinat pohjoisen Keski-Suomen ja lähialueilla ovat 

samanoloisia. Pihtiputaalla ja Haapajärvellä on isoa saha-
teollisuutta, Hasa ja FM Timber Team, ja Pihtiputaalla on 
jousia valmistavan Meconet Oy:n tehdas. Puuta on maa-
kunnassa siirrettävä paljon, sillä Haapajärvellä toimivien 
kahden lämpövoimalaitoksen yhteisteho on 31 MW. 

Liikennevirta kulkee pääosin nelostietä pohjois-etelä 
-suunnassa, mutta poikittaisliikennettä ohjautuu Suomen 
pääväylälle myös kantatieltä 77 eli Sininen tie tuo asi-
akkaita pohjoisen suuntaan myös Pohjanmaalta ja Savo-
Karjalasta.



AD-korjaamon kyltit ovat hyvin nä-
kyvissä Simon Auto Oy:n kiinteistöllä. 
Paikkakunnalla on myös muita auto-
palveluita, kuten katsastusasema. 
Yrittäjä Sami Jämsen on pitänyt AD-
yhteistyötä onnistuneena:

- AD:sta on vain positiivista sano-
mista, kaikki on toiminut niin kuin 
pitää, takuuhommat ja varaosapal-
velut. Jyväskylästä tulevat osat Vara-
osamaailmasta jopa samana päivänä. 
Joskus on puolesta välistä haettu kun 
on ollut kova kiire, joskus vaihto-osa 
on tuotu perille asti, hän kiittelee.

Kahvilassa on saatavana vitriini-
tuotteita, ja kahvila on hyvä tauko-
paikka, josta saa kuumaa juomaa 
ja virkistystä matkalle. Pitemmästä 
matkasta korjaamolle tuleville asiak-
kaille kahvila on nykyisessä muodos-
saan niin ikään hyvä tukikohta. Pyhä-
järvi, Haapajärvi, Kivijärvi, Kinnula, 
Viitasaari kuuluvat asiakaspiiriin.

- Jakopään vaihdossa menee hy-
vinkin 4 tuntia, pitää olla asiakkail-
la tilat missä odottaa, Sami Jämsen 
toteaa.

 Asiakaspiirin laajuus kertoo osaa-
vasta toiminnasta. Liikkeen tunnet-
tuus on muutenkin hyvä, sillä paikal-
liset lehdet uutisoivat säännöllisesti, 
lisänä markkinoinnissa ovat facebook 
ja Simon Auto Oy:n omat nettisivut, 
nekin huoltoasemakentällä laaduk-
kaammasta päästä.

Tarpeellinen palvelu, moottoripolttoöl-
jyn (= lämmitysöljyn) jakelu automaatista 
onnistuu 24/7, kun se on aikanaan auto-
maatille kaapeloitu. Jälkikäteisasennuk-
set eivät juuri lyö leiville.
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Sämpylä voi myös yllättää asiakkaan - ensiluokkainen lihatäyte, ma-
keaa hilloa mausteena ja piristävää rucolaa tavallisen salaatin sijaan. 
Rustiikkisuus sämpylässä antaa kotoisan vaikutelman.

Kauppiastilaisuuteen Helsin-
gissä Vaasan Oy:n Pajalla Sal-
misaaressa 17.2.2015 osal-
listuneet SEO-kauppiaat ja 
toimihenkilöt tuunasivat vit-
riinituotteita ja saivat kosolti 
uusia vinkkejä.

Kouluttajina olivat Vaasan Oy:n 
keittiömestari Marko Hirvonen ja 
avainasiakaspäällikkö Nelli Eränen 
SEO:n kauppiasryhmän vetäjänä toi-
mineen Päivi Talvitien kanssa suunni-
tellulla ohjelmalla.

Pauligilta mukana olivat Teijo Mäki-
lä, Peter Hellström ja Ulla Suoranie-
mi, jotka opastivat kauppiaita kahvin-
keiton laadukkaisiin yksityiskohtiin. 
Peter Hellströmin kanssa keskusteltiin 
alustavasti kahvikoulutuksesta, joka 
toteutettaisiin Pauligin Turun toimiti-
loissa ja jonne voisi kutsua SEO-kahvi-
loiden työntekijöitä mukaan.

Vaasan Oy –yhtiön pääkonttori 
muutti Helsingin Salmisaareen loka-
kuussa 2014. Tuotantoa yhtiöllä on 20 
paikkakunnalla Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latvias-
sa ja Liettuassa.

Nelli Eränen kertoi uutuustuotteis-
ta, sämpylöistä, panineista ja paisto-
valmiista taikinasta ja pakasteista.

- Rouheisuus ja rustiikkisuus saavat 
näkyä, niin että tuotteet ovat kotoi-

sempia, käsin tehdyn oloisia – taika-
ruisleivät, uudet vaaleammat tuot-
teet, ovat täysin rukiista tehtyä, Nelli 
Eränen kertoi.

Marko Hirvonen valisti, että hapan-
juuri nousee leipämyynneissä kovas-
ti ja sitä kannattaa tuoda vitriinissä 
esiin.

- Hapanjuuren tarjonta kertoo, että 
leipä on terveellistä ja eri tavalla teh-
ty, perinteinen tuote.

Pauligin Ulla Suoraniemi opasti kah-
vin maistamiseen (cupping) ja kertoi 
perinteisistä sekoituksista, alkuperä-
maakahveista ja niiden ominaisuuk-
sista.

Kahvia ryystettiin ja maistettiin 
ja  osallistujien piti valita kuudesta 
vaihtoehdosta, mitä laatua kukin oli 
– esillä olivat juhla mokka, president-
ti tumma paahto ja presidentti gold 
label, jotka ovat vaaleita ja tummia 
suomalaisten suosikkeja, sekä muina 
makuina colombialainen pähkinäinen 
aromi, kenialainen mustaherukan aro-
minen ja papua new guinealainen he-
delmäinen lajike, aromina paahdettu 
kaakao ja kypsä mango.

Suomalaiset kuluttavat raakakah-
vina 12 kg per capita, eli 4-5 kuppia 
päivässä.

Suurin kahvintuottaja on Brasilia, 
seuraavana Vietnam. Etiopia on kah-
vin alkuperämaa. 

Kahvi työllistää 25 milj. kahvinvilje-
lijää ja 120 milj. ihmistä, suurin osa 
pientiloja, koneellinen poiminta mah-
dollista vain Brasiliassa.

- Vaaleapaahtoinen suodatinkahvi 
on edelleen se juttu meille suoma-
laisille, ja kahvilaatujen joukossa 
suomalaiset suosikit ovat pysyneet, 
vaikka uusia makuja ja tummiakin 
paahtoja on tuotu markkinoille.

Huom! Aina kun kahvi maistuu pa-
halle, se on kahvirasvan syy, sillä  ras-
va temppuilee. Nämä on tiedettävä:

- jos paketti on auki liian kauan, 
rasva härskiintyy

- säilytys oltava viileässä
- avattu kahvipaketti sieppaa ilmaa, 

ja rasva reagoi tähän
- kahviveden annosteluun on varat-

tava erillinen puhdas vesikannu, ei 
annostelua kahvikannulla, jossa kah-
virasva säilyy pitkään ja näkymättö-
mänä

Keittimen kytkeminen kahvilan ve-
silinjaan on puhdas tapa. Välineet on 
pidettävä puhtaana – esim. termarin 
sisällys on pestävä huolella. Laitteis-
toa on valvottava, sillä kalkkia voi 
tarttua esim. vastukseen kiinni, ja se 
heikentää lämmitystehoa. Kun ma-
kuvirhettä löytyy, on tutkittava mm. 
vastus – ulos tulevan veden lämpötilan 
on oltava 92-96 astetta – kalkkeutuma 
vastuksessa voi vaikuttaa myös suoda-
tusaikaan.

Vaasan Oy ja Paulig kouluttavat 
SEO-kauppiaita



SEO henkilökunta

Hannu Laitinen, toimitusjohtaja 
0400-884 321

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

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

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

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

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Marjut Villgren, (03) 883 0612

Vuokko Öljymäki, (03) 883 0613

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

Esillepanoa varten on saatavana kä-
teviä vitriinejä - kaikkia tuotteita ei 
säilytetä kylmässä. Elintarvikkeiden 
pisarasuojaus voidaan tehdä myös 
fiksulla tavalla!

Pauligin Ulla Suoraniemi kertoi kahvinmaistajien ammatista 
ja kahvisekoitusten valinnasta.

SEO-kauppiaat kehittävät 
kahvila- ja ravintolatoimin-

taa yhteistyössä HoReCa-alan 
ammattilaisten kanssa.

Tervetuloa maistelemaan!

Korvapuustin ja pullan muotoilua: medaljonkeja, sydämiä, 
vuokapullia, … mitä kaikkea siitä syntyikään keittiömestari 
Marko Hirvosen opastuksella!
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