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Kansi:

Säynätsalon SEO-huoltoasema on keskeisellä paikalla 
saarille johtavan pengertien vieressä. Täyden palvelun 
asema on valmiina myös veneilijöitä varten.

Ajankohtaista

SEO-kauppiaita mukana SBL:n 
kokouksessa Tallukassa

Bensiinikauppiasliiton SBL:n vuosittainen liitto-
kokous- ja myyntinäyttelytapahtuma järjestet-
tiin Vääksyn Tallukassa 25.-27.4.2014. Mukana 
oli ilahduttavan paljon SEO-kauppiaita. Liiton 
kanssa on yhteistyötä omistajakauppiaita kiin-
nostavissa kysymyksissä, viimeksi mittauslaite-
asetuksen tiimoilta.

SBL:n hallituksessa ovat edustettuna kaikki 
kauppiasketjut. SEO:n edustajana on toiminut 
Jan Väliheikki.

SEO:n aluepäällikkö Raimo Lehtosaari tapasi paljon 
potentiaalisia SEO-kauppiata.

Kannonkosken SEO-kauppiaat Ulla Puistovirta ja Kari 
Niskanen tutustumassa MAT-Datan palveluihin.



Pääkirjoitus 

SEO:n merkkipaaluja yli 35-vuotisen toiminnan var-
relta ovat polttoaineiden tukkukaupan suuret muu-
tokset. Itsenäisten kauppiaiden oikeus päättää omis-
ta asioistaan toteutui täysimääräisesti 1990-luvun 
alussa, jolloin suorat ostot Nesteeltä alkoivat.

Osuuskunnan taisteluja oman toiminnan oikeutuk-
sesta ovat ryydittäneet markkinatilanteen mukai-
set ulkoiset esteet, kuten markknaehtoiseen hintaa 
pääseminen ja oman tuonnin aloittaminen. Kilpailu-
oikeuden prosessissa ratkaistiin ensimmäinen suuri 
kiista, ja SEO tunnustettiin itsenäiseksi tukkutoimi-
jaksi. Päätös ei ollut helppo, mutta tuolloin - onneksi 
- EU:n kilpailumääräykset painoivat jo vaakakupissa 
SEO:n puolesta.

Oman tuonnin aloittaminen tapahtui muodollisesti 
1998, jolloin SEO osti polttoöljyä Venäjältä Lahdessa 
sijaitsevaan varastoon. Maantiepolttonesteitä varten 
hankittu terminaali Porin Tahkoluodossa hankittiin 
2001 ja ensimmäinen dieselöljylasti tuotiin maahan 
Ruotsista 2002.

Tuontivalmius oli avainsana polttonesteiden tukku-
hankinnoissa 2000-luvun alkupuolella. Sen jälkeen 
alkoi toinen prosessi, kun bensiinin ja dieselin laatu-
vaatimukset itämeren altaalla muuttuivat. Polttoai-
neet olivat sinänsä EU:n määräysten mukaisia, mutta 
jostain syystä naapurimaissa ei myyty samaa tuotet-
ta. Tämä vaikutti haitallisesti EU:n sisäkauppaan, sillä 
tukkumyyjien tapa myydä laadultaan ja lisäaineiltaan 
hieman poikkeavia tuotteita hiljensi maahantuonnin 
pitkäksi aikaa.

Bio-osuuden kasvattaminen liikennepolttonesteis-
sä tapahtuu sekin eri tahtiin EU:n alueella, vaikka 
bensiinin ja dieselin perusnormit ovat ennallaan. Hannu Laitinen, toimitusjohtaja

SEO:n toimitusjohtajana  
15.5.2014 aloittanut ekonomi 

Hannu Laitinen pitää hinnoitte-
luongelmaa huoltoasema-alan 

yksityisten kauppiaiden yhteisenä 
kysymyksenä.

Tällaisessa tilanteessa on markkinoiden toimivuus 
uhattuna, ja terve ja toimiva kilpailu saa seurakseen 
erilaisia lieveilmiöitä.

Satunnaiserien hankinta markkinoilta perustuu luon-
nollisesti taloudelliseen voitontavoitteluun, mutta 
itsenäisten kauppiaiden pitkäjänteisen toiminnan 
takaajaksi spot-hinnoista ei ole. Polttonesteiden laa-
tu ja bio-osuuksien asianmukainen käsittely eri vuo-
denaikoina on sekin kontrolloitava niin, että kauppi-
aat tietävät, mikä laatu kulloinkin on kysymyksessä.

SEO:n päätehtävä on hankkia ja toimittaa omille 
kauppiailleen polttoaineet edullisesti, tehokkaasti 
ja vastuullisesti. Tätä silmällä pitäen osuuskunnan 
tuontivalmiutta voidaan edelleen kehittää yhdessä 
nykyisten kumppanien kanssa. Etenkin SEO:n hyvä 
varastokapasiteetti tarjoaa mahdollisuuksia biokom-
ponenttien varastointiin ja jakeluun.

SEO-kauppiailla on oikeus tuntea huolta kilpailuky-
kyisen hinnan ylläpitämisestä. Tukkumarkkinoiden 
toiminta näyttää olevan tältä osin osittain epäloogis-
ta. Miehitettyjen palvelujen ylläpitäminen on vaike-
aa, mikäli tukkukauppa harjoittaa vähittäiskauppaa 
piittaamatta omien sopimuskumppaniensa kilpailu-
kyvystä. Tämä ongelma on yhteinen kaikille yksityi-
sille bensiinikauppiaille eli omistajakauppiaille. Tätä 
yhteistyötä ja ratkaisumalleja SEO on ilmoittanut 
olevansa valmis kehittämään.

Tultuani SEO:n palvelukseen toivon hyvän kauppias-
hengen vahvistuvan ja yhteistyön löytyvän koko toi-
mialaa koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.
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Autonkorjaamon muutto toiselle puolelle Hämeen-
linnan kaupunkia oli Seppo Soinisen autokorjaamolle 
onnistunut ratkaisu. Kaurialan suoralle oli keskittynyt 
paljon tarjontaa, mutta markkinat kaupungin itäpuo-
lella ovat vetäneet hyvin. Tarjolle tuli ostettavaksi SEO-
jakeluasema juuri korjaamon piha-alueella, joten pal-
velut loksahtivat kohdalleen.

Autohuolto ja SEO-jakelu
Täyden palvelun autokorjaamo 
Hämeenlinnan Idänpäässä

- Polttoaineiden jakeluasema 
oli sopivasti myynnissä juuri, 
kun olimme muuttaneet näihin 
tiloihin. Se on ihan vieressä, ja 
kun olemme korjaamossa auki 
klo 8-18, automaatin huoltotoi-
met hoidetaan muiden töiden 
ohella.

Autokorjaamo Seppo Soininen 
Oy täyden palvelun autokorjaa-
mo ja autohuoltopiste, joka te-
kee kaikkien merkkien määrä-
aikaishuollot ja korjaukset, tuu-
lilasin vaihdot, OBD-mittaukset, 
päästömittaukset ja katsastuk-
set. Samassa rakennuksessa 

toimii myös katsastusasema. 
Palveluihin kuuluvat myös pie-
net autopeltityöt, vikakoodien 
luvut ja nollaukset, jarruremon-
tit, pyöränsuuntaukset, rengas-
työt, sähkötyöt ja öljynvaihdot.
Autohuollossa ja korjauksissa 
käytetään laadukkaita ja alku-
peräisiä vastaavia varaosia.

Vanha Gulf-
huoltoaseman paikka

Perheyrityksenä korjaamoa 
hoitava pariskunta Seppo Soi-
ninen ja Minna Helanterä työl-
listävät lisäksi kolme asentajaa. 

Perheen kaksi tyttöä ja kak-
si poikaa ovat suuntautuneet 
muualle, vaikka Kim olikin kor-
jaamolla kaverinsa auton ovea 
laittamassa.
- Tämä on yli 50 vuotta vanha 
liikepaikka ja tässä on ilmeises-
ti ollut vanha Gulfin huoltoase-
ma, ainakin seinissä oli Gulfin 
värit, kun niitä maalattiin.
Autokorjaamon kyltti vaihtuu 
takaisin AD-ketjuun kesäkuun 
2014 alussa, ja Seppo Soininen 
kertoo havainneensa selvän 
eron ketjujen varaosien hin-
noittelussa.

Metallialalta
autonhuoltoon

- Kaikki autoihin ja moottorei-
hin liittyvä on aina kiinnosta-
nut, ja tehtyäni metallitöitä ja 
oltuani viisi vuotta Miemalan 
Essolla perustin oman korjaa-



  

SEO-aseman automaatti on suosittu, 
koska siihen kelpaavat setelit. Eten-
kin vanhoissa asiakkaissa on runsaasti 
kortteja vierastavia autoilijoita.
Lähistöllä sijaitsevat koulut ovat toi-
nen käyttäjäryhmä, jossa on kysyntää 
setelitankkaukselle.

Korjaamohallin varustus on kehitty-
nyt  ajanmukaisesti, ja monimerkki-
korjaamo pystyy nykyisin huoltamaan 
kaikki merkit. Henkilökunnan osaa-
minen on tärkeä menestystekijä, ja 
koulutukseen panostetaan korjaamo-
ketjuissa.

mon, ja tätä palvelua olemme 
kehittäneet jatkuvasti.
- Polttoainekauppa tuli sen 
verran tutuksi aikoinaan, että 
myynnin lisäksi kiipesin mo-
nen säiliöauton päälle tarkas-
tamaan, että tavaraa oli kruu-
nuun asti. Toinen paikka, jossa 
nuorena olin, on Parolan Shell, 
josta muuten lähti nuori mies 
Laitikkalaan kyläkauppiaaksi, 
ja hänellä oli siellä SEO-jakelu 
1990-luvulla.

Palvelua kysytään

Korjaamon kassalla työskente-
levä Minna kertoo, että asiak-
kaat tulevat reippaasti kysy-
mään, jos tarvitsevat apua tai 
haluavat vaihtaa rahaa auto-
maattia varten.
- Kyllä me tarvittaessa on tan-
kattukin, ja nykyisin huollon 
yhteydessä pyydetään usein 

tankkaamaan auto.
SEO-ketjussa Seppo Soinista 
kiinnosti kotimaisuus, ja lähi-
seudun bensiinikauppiaissa oli 
tuttujakin. Ensimmäiseen SEO-
kauppiaiden aluepalaveriin Soi-
ninen osallistui jo huhtikuussa.
- Yrityskorttimarkkinointia ai-

Autokorjaamo Seppo Soininen Oy
Laaniitynkatu 1, 13210 Hämeenlinna
(03) 653 7638 klo 8-18

omme tehdä, sillä automaatis-
sa on kysyntää moottoripoltto-
öljylle. Monet työkoneet tanka-
taan siinä, koska tavaraa saa 
kaikkina aikoina. Mittarille tulee 
esimerkiksi urakoitsija Bobcat 
kärryssä ja se tankataan suo-
raan mittarista.
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SEO-kauppiaspäivien myyntinäyttelyn avajaisissa oli suomalainen ja maanlä-
heinen tunnelma. Onnistunut tapahtuma rohkaisee SEO-kauppiaita laajenta-
maan keskinäistä yhteistyötään.

Suomalaisen Energiaosuuskunnan johtamismalli on 
perustunut noin 25 vuoden ajan hallituksen ja toi-
mitusjohtajan yhteistyöhön. Toimitusjohtajien työ-
sarkaa ovat sääntöjen ja lain mukaisten osuuskun-
nan hallinnon tehtävien lisäksi hallituksen kulloinkin 
määräämät tehtävät. Johtamisresursseihin kuuluvat 
myös olennaisesti toimistossa työskentelevä talous-
päällikkö ja kenttäasioista vastaavat päälliköt.

Vanhassa vara parempi

Hannu Laitinen 
aloitti SEO:n johdossa

SEO Energiaa –lehden päätoi-
mittaja ja SEO:n kenttäpääl-
likkö Tero Riuttamäki otti tuo-
reeltaan toimitusjohtajan ruu-
vipenkkiin ja esitti haasteel-
lisia kysymyksiä osuuskunnan 
asioista ja johtamisesta:

Miten osuuskunnan johtami-
nen poikkeaa osakeyhtiön joh-
tamisesta?

- Osuuskunta on osakeyhtiöön 
verrattuna demokraattisempi 
yhteisö. Tästä on osoituksena 
jäsenten yhdenvertaisuusperi-
aate, joka on otettava huomi-
oon kaikessa päätöksenteossa. 
- Osakeyhtiössä enemmistö 
päättää ratkaisevistakin asiois-
ta, SEO:ssa toiminta perustuu 
jäsenten yhteistyöhön. Tämä 
on toimitusjohtajan kannalta 
toisaalta hyvä asia, koska pää-
töksille on oltava laaja tuki. 
Toisaalta toimitusjohtajan 
suora päätösvalta on rajoittu-
neempi tai se on hallituksen ja 
osuuskunnan jäsenten määri-
teltävä.

Miten hoidat suhteita ja infor-
maatiota näin isoon päättäjä- 
ja kauppiasryhmään – osuus-
kunnassahan on yli 50 jäsentä 
ja noin 135 kauppiasta?

- Viestintäkanavat ovat nykyi-
sessä liikkeenjohdossa teho-

käytössä. Puhelin on toki paras 
työväline kahdenvälisessä kes-
kustelussa, samaan vuorovai-
kutukseen ja ymmärrykseen 
on joskus vaikea päästä sähkö-
posteilla tai kirjeillä. Olemme 
tottuneet nykyisin saamaan 
vastauksia nopeasti.
- Ryhmän kanssa ajan tasalla 
pysyminen on vuorovaikuttei-
suutta. Suomalainen osaa tar-
vittaessa vaieta monella kie-
lellä, mutta omissa asioissa me 
olemme aktiivisia. Pitää kysyä, 
kun kysyttävää on.

Hintaindikaatio kertoo haas-
teellisesta tilanteesta. Miten 
kauppiaille varmistetaan tuk-
kuhintojen kilpailukykyisyys 
jatkossa?

- Aiemmassa tilanteessa SEO 
vahvisti kilpailukykyään hank-
kimalla maahantuontivalmiu-
den.
- Nykyisessä tilanteessa osuus-
kunnalla on potentiaalia, jon-
ka avulla voidaan tehostaa 
nykyisten tuotteiden jakelua. 
Esimerkiksi bio-osuuden to-
teuttaminen lähivuosina voi 
perustua myös osuuskunnan 
omiin ratkaisuihin. Kilpailun li-
sääminen valmistaja- ja tukku-
portaassa on paikallaan, koska 
monilla ketjuilla näyttää edel-
leen olevan tarvetta sekoit-
taa vähittäiskaupan tilannetta 

Huoltoasema- ja öljyalalla tunnettu 
asiantuntija Hannu Laitinen on ollut 
mukana tärkeissä tehtävissä vuo-
den 2004 jälkeen, jolloin hän siirtyi 
SEO:lta liikkeenjohdon neuvontateh-
täviin. Muun muassa hintojen tutki-
minen kilpailuvirastolle tehtyä sel-
vitystä varten oli hänen käsialaansa.



hinnoittelemalla tuotteita alle 
kauppiaiden yleisten omakus-
tannushintojen.
- SEO-kauppiaiden nauttima 
luottamus laadukkaiden Suo-
messa jalostettujen polttoai-
neiden jakelijana on kilpailu-
etu, jota pitää vielä enemmän 
korostaa. Tätä laatuetua ei 
pidä murentaa häiritsevässä-
kään kilpailutilanteessa tila-
päisiin hintatäkyihin tarttu-
malla.

Voiko osuuskunnassa pieni 
kauppias saada samat palvelut 
kuin suuri kauppias – nythän 
on 500.000 litran ostovaati-
mus, että voi hakea osuuskun-
nan jäsenyyttä?

- SEO:n palvelut kohdistuvat 
samoilla periaatteilla kaikkiin 
kauppiaisiin. Esimerkiksi tär-
kein palvelu, polttoaineiden 
hankinta ja jakelu ei erottele 
terminaalilla pientä kauppias-
ta ja suurta kauppiasta, sillä 
tuotteen lähtöhinta on kai-
killa sama. Sitä paitsi pienes-
tä kauppiaasta voi tulla myös 
suuri kauppias, kuten usein on 
käynyt. Osuuskunnan sisällä on 
kasvun varaa kaikille.
- Jäseneksi liittyvä kauppias 
voi saada osittain erilaisia pal-
veluja kuin sopimuskauppias. 
Jäsenyydelle voidaan asettaa 
myös palvelujen käytön eli os-

tojen minimiraja, jonka ylittä-
essään kauppias on oikeutettu 
hakemaan jäsenyyttä osuus-
kunnassa. Mielestäni tämä on 
osuuskunnan toiminnan kan-
nalta tarpeen, sillä jäsenten 
hallitseman polttoainekaupan 
volyymin tulee kaikissa tilan-
teissa muodostaa selvä enem-
mistö osuuskunnan toiminnas-
ta.

 Moni tietää aktiivisuutesi jul-
kisessa roolissa. Entä miten 
lataat akkuja siviilipuolella, 
että jaksat toimia aktiivisesti?

- Parasta rentoutumista on 
mökki- ja luontoharrastus vai-
mon kanssa. Sieni- ja marja-
kausi kestää nykyisin keväästä 
myöhään syksyyn, alkaen kor-
vasienten etsimisestä äitien-
päivän paikkeilla ja päättyen 
viimeisiin suppilovahveroihin  
lokakuulla. On ollut myös an-
toisaa löytää uusia apajia Kuh-
moisten hillasoilta ja marjas-
tusmahdollisuudethan siellä 
ovat muutenkin loistavat.
- Lemmikkinä olevan krom-
fohrländer-koiramme Elmon 
kanssa taittuvat kesät talvet 
reippaasti aamu- ja iltalenkit, 
ja omakotitalon muutkin aska-
reet virkistävät. Muutettuani 
Jämsään olen havainnut, että 
hyviä liikuntamahdollisuuk-
sia on ympäristö täynnä, sitä 

puolta ei koskaan ole liikaa ja 
ajankäyttöä on ohjattava vielä 
lisää omasta kunnosta huoleh-
timiseen.

Joillakin kauppiailla on mie-
lessä aiempi toimintasi SEO-
ketjun johdossa. Mitä uutta 
tuot tullessasi ja miten olet 
kehittänyt osaamistasi kulu-
neiden vuosien aikana?

- Yrittäjyys on ollut toimintani 
keskipisteenä niin käytännös-
sä, oman yrityksen vetäjänä 
kuin jatkokoulutuksessa. Olen 
tehnyt yrittäjyyden MBA-tut-
kinnon ja valmistunut kauppa-
tieteiden maisteriksi Jyväsky-
län yliopistosta, jossa yrittä-
jyys oli pääaineeni. Nyt olen 
tohtorinkoulutusohjelmassa, 
jossa sivuaineena olen suorit-
tanut mm. ympäristöjohtami-
sen kursseja. Tutkimusaiheeni 
liittyy öljy- ja huoltoasema-
alan vallankäyttöön ja perhe-
yritysten toimintamahdolli-
suuksiin, kuinkas muuten!
- Uusi osaaminen liittyy juu-
ri perheyritysten johtami-
seen ja ympäristöasioihin. On 
hyödyllistä tietää ja havaita, 
että akateeminen tutkimus ja 
koulutus on erittäin lähellä 
yritysten toimintaa, ja myös 
pieniä yrityksiä pitää rohkaista 
ympäristöasioissa aktiiviseen 
otteeseen. Sertifikaatit ja laa-

Kauppiaspäivillä Keuruulla marraskuussa 2013 
oli mukana viitisenkymmentä SEO-kauppiasta.
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tujärjestelmät eivät ole este 
eivätkä tavoite sinänsä, vaan 
asenne tähän nykyisin tärke-
ään osa-alueeseen. Pienikin 
yritys osaa hoitaa ympäristö-
asiat kunnolla siinä missä suuri 
yksikkö ja voi avoimesti kertoa 
asioiden olevan kunnossa.
- Yrittäjäkaudellani olen har-
joittanut kustannus-, viestin-
tä- ja tutkimustoimintaa sekä 
hoitanut yrityskauppoihin 
liittyviä toimeksiantoja, yri-
tysjärjestelyjä ja yritysana-
lyysejä. Bensiiniuutisten pää-
toimittajana toimin vuosina 
2006-2014. Nyt syksyllä 2014 
lehti saa uuden päätoimitta-
jan, en siis tee sivutoimisesti 
muita töitä uudessa tehtäväs-
sä. Huoltoasemista ja yrittäji-
en historiasta kertovia julkai-
suja on kertynyt kaikkiaan viisi 

kirjaa, lähes 1.000 sivua. Näitä 
tehdessä ja yrittäjähaastatte-
luja kootessani olen säilyttä-
nyt elävän kosketuksen huol-
toasemakenttään.

Mikä on SEO:n rooli yksityisten 
kauppiaiden rintamassa?

- SEO on perustettu yli 35 
vuotta sitten kauppiaiden hal-
litsemaksi polttonesteiden 
hankintaorganisaatioksi, jonka 
toiminnassa ei ole samanlaisia 
rasitteita ja sidonnaisuuksia 
kuin ulkopuoliseen rahoituk-
seen ja kasvottomaan omista-
juuteen perustuvissa yhtiöissä.
- Nykyisessä tilanteessa kaup-
piaiden neuvotteluvoimaa 
kasvattavat tekijät ovat ver-
kostollisia, jakelun tehokkuu-
teen ja hankintakanaviin liit-

tyviä. Yksityisten kauppiaiden 
kannattaa toimia tiiviimmin 
yhdessä, ja SEO tarjoaa tä-
hän valmiin toimintamallin ja 
osaamisen.
- Kauppiaiden tehtävänä on 
tunnistaa oikeat asiat, joista 
käytännössä kannattaa neu-
votella. Satunnaisten halpa-
erien koukkuja on jatkuvasti 
esillä, mutta pitkässä juok-
sussa olennaista on pudottaa 
hankintahinnat vastaavalle 
tasolle, jolla öljy-yhtiöt yleen-
sä operoivat omaa vähittäis-
kauppaansa. Brändien lisäar-
voa kauppiaiden ei mielestäni 
kuulu maksaa omistamissaan 
kiinteistöissä, koska nykyiset 
omistajakauppiaiden yhteis-
toimintasopimukset tehdään 
joka tapauksessa enintään vii-
deksi vuodeksi.

SEO-alueet koolla

SEO-kauppiailla on tapana ko-
koontua pienimuotoisiin iltapa-
lavereihin keskustelemaan ja 
saamaan tietoa ajankohtaisista 
asioista.

Huhtikuussa Lahdessa järjeste-
tyssä palaverissa olivat paikalla  
kauppiaat Seppo Soininen (Hä-
meenlinna Idänpää), Tero Leh-
tinen (Lammi), Markku Kasu-
rinen (Kuusankoski), Hannu 
Masalin (Monninkylä) ja Seppo 
Tuominen (Gammelby).

Henkilökunnasta paikalla olivat 
Kari Veromaa ja Tero Riutta-
mäki, joilta kauppiaat saivat 
vastauksia kysymyksiinsä. 
Esillä olivat useat teknilliset ja 
kaupalliset asiat, alkaen yri-
tyskortista ja maksupäätteistä 
SEO-tuotteiden jakeluun ja uu-
siin tavarantomittajiin tietyissä 
tuoteryhmissä.

Uutena informaationa kuultiin, 
että SEO on tehnyt sopimuk-
sen Suomen Asiakastieto Oy:n 
kanssa maksuhäiriötietojen 
käytöstä. SEO-kauppiaat voivat 
tehdä kukin osana SEO-ryh-
mää sopimuksen Asiakastiedon 
kanssa ja tarkistaa yritysten ja 
henkilöiden luottotiedot hel-
posti ja edullisesti.

Asiakastiedon rekisterien käyt-
töä varten kukin sopimuskeen 
liittynyt saa omat tunnuksensa. 

Asiasta järjestetään koulutusta  
erikseen ilmoitettavina ajan-
kohtina.

SEO:n pääkonttorin kokoustila soveltuu hyvin pikku palaverien 
järjestämiseen. Lahdessa Viipurintie 11:ssa sijaitsevat tilat 
ovat olleet osuuskunnan toimitiloina vuodesta 2000.



Uusiutuvan energian asian-
tuntija Matthias Fried ryh-
tyi huoltoasemayrittäjäksi 
vuonna 2011, kun hän osti 
Säynätsalossa sijaitsevan 
huoltoasemakiinteistön. 
Alueella on huoltoasema ja 
ravintolarakennus, ja tont-
tia omalla rannalla on lähes 
5.000 neliötä.

- Mietin hankintaa aika pit-
kään, kun tämä oli tarjolla. 
Asuin Muuratsalossa ja ajoin 
aseman ohi kaksi kertaa päi-
vässä. Ajattelin, että jos en 
nyt tartu tilaisuuteen, harmit-
taisi kaksi kertaa joka päivä.

Korjaamoyrittäjäksi kiinteis-
töön alkoi Korjaamoykköset Oy, 
joka kuuluu Autofit-ketjuun. 

Kahvila-ravintola on vuokrattu 
Ravintolaykköset Oy:lle, jota 
vetävät samat yrittäjät kuin 
korjaamoakin. Näin palvelut 
synkkaavat keskenään. Kahvi-
la-ravintolan puolella on huol-
tamon töiden vastaanotto, 
joten kokonaisuutta voidaan 
hoitaa edullisesti.
- Tarkoitus oli, että ulkoistan 
itseni alussa kokonaan pois, 
mutta nyt olen aktiivisesti 
mukana, kun on uudistettu te-
rassit, laiturit, pihapiiri ja ra-
kennettu laavu, tehty tonttiin 
kivetykset ja rakennus remon-
toitu kauttaaltaan.

Jyväskylän aurinkoisin

Aika mittavia muutoksia liike-
paikalla on siis tehty maan-
siirtotöistä lähtien, mutta nyt 

Säynätsalossa on Jyväskylän 
kaupungin aurinkoisin teras-
si Päijänteen rannalla, kuten 
Matthias Fried määrittelee.
- Kahvila on toiminut kokous-
paikkana, parlamenttina, ja se 
on kesäaikaan viikonloppuisin 
auki. Tapahtumia on paljon, 
karaokea, sikajuhlia ja mark-
kinoita, ja ainakin muutamia 
massatapahtumia on tarkoitus 
järjestää, jotka vetävät pai-
kalle asiakkaita ja yleisöä Säy-
nätsalon ulkopuoleltakin.
- Terassilla on ollut esiintymäs-
sä live-bändejä, ja yrittäjä on 
informoinut mahdollisista me-
luhaitoista vastarannan asuk-
kaita. Teatteri Eurooppa Nelo-
nen on esiintynyt, ja aika hy-
vin oli silloin kansoitettu tämä 
tontti.

Säynätsalolainen Matthias Fried on kunnostanut 
huoltoaseman oheistiloineen nykyaikaiseen palve-
luvarustukseen. Rakennukseen tulee lämpö uusiutu-
valla tekniikalla, kuten alan yrittäjältä sopii odot-
taa.

Ravintolan terassin sanotaan olevan Jyväskylän au-
rinkoisin. Sopii tulla testaamaan!

Säynätsalossa veneet 
ja autot palvellaan
Matthias Friedin SEO-
huoltoasemalla
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Säynätsalossa sijainnutta En-
so-Gutzeitin tehdasta on ajet-
tu alas, ja alueella on paljon 
pienyrittäjiä. Säynätsalon 
sanotaan olleen Suomen pu-
naisin, pienin ja teollistunein 
kunta. 
- Tältä pohjalta, kun ostin 
oman taloni 20 vuotta sitten 
täältä, asiat ovat muuttuneet 
ja nyt ihmiset ovat huoman-
neet, miten hieno paikka tämä 
on. Väki on vaihtunut viimei-
sen 15 vuoden sisällä aika pal-
jon.

”Rantalisä” poistettu

Kesäaikaan polttoaineen lii-
kevaihto enemmän kuin kak-
sinkertaistuu, Matthias Fried 
kertoo ja muistuttaa, että 
Säynätsalo on ainoa veneiden 
tankkauspaikka Jyväskylän ja 
Korpilahden välillä.

- Aika moni käy tankkaamassa 
sen vuoksi, että polttoaineen 
hinnassa ei ole ns. rantalisää, 
vaan autoille ja veneille hin-
nat ovat samat.
- Vuosi sitten tehtiin uudet 
kelluvat laiturit, samalla lai-
tettiin jettilaituri, missä vesi-
skootterit voivat vaivatta tan-
kata. Tämä ainoa oikea jetti-
laituri Pohjois-Päijänteellä.
- Veneilijöille löytyy sähkö ja 
vesi ja toisella puolella Säy-
nätsalon laivalaiturin kupeessa 
paloaseman rannassa on septi-
tankkien tyhjennyspiste.

Monenlaista palvelua

Rakennuksen alakerrassa ovat 
kokoustilat pienellä keittiöllä 
varustettuna sekä saunatilat, 
jonne mahtuu 20-30 henkeä. 
Kokoushuone on saunatuvasta 
erillään.

Veneasemalle saapuvat asiak-
kaat ovat sekä paikallisia että 
muuten Päijänteellä liikkuvia. 
Nuotiopaikka ja laavu ovat ve-
neilijöille, jotka haluavat keit-
tää nokipannukahvit. Yöpymis-
tä ajatellen satama on hyvin 
suojaisa. Tavalliset veneet 
pääsevät suoraan tien alta, 
alituskorkeus on kaksi metriä, 
korkeammat alukset kiertävät 
Juurikkasaaren kautta.

SEO kiinnosti ja
yhteistyö jatkuu

Polttonestetoimittajaksi Matt-
hias Fried valitsi SEOn, kun 
osuuskunta otti yhteyttä vuok-
rasopimuksen umpeutuessa. 
- Vuokrasopimuksen päätyttyä 
katsoin luontevaksi jatkaa yh-
teistyötä SEO:n kanssa. Tarjol-
la ovat normaalit  polttoaine-
laadut eli kaksi bensiinilaatua 

Saaressa on nuotiopaikka ja rannal-
la laavu nokipannukahvittelijoita 
varten. - Polttoaineiden hinnat ovat 
ystävälliset: ei turhaa kanisterien 
raahausta!



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 Kanninen
(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

ja diesel. Lämmitysöljyä mark-
kinoidaan ja mainostamme 
alueen polttoöljyasiakkaille. 
Raskaan kaluston tankkausta 
varten meillä on erillinen mit-
tarijalka lähellä tietä.
- Tavoitteenamme on saada li-
sää SEO-yrityskortteja, minul-
la on kaavakkeet aina mukana. 
Tämä yrityskortti on muuten-
kin paikallisesti parasta mark-
kinointia. SEO:n etuna on, että 
yrittäjät saavat ostaa vähän 
tai paljon ilman laskutuslisää, 
tämä on tosi varteenotettava 
vaihtoehto, myös veneilijöille, 
jotka tankkaavat paljon. 

Matthias Fried myy polttoai-
netta ja lämmitysöljyä, mutta 
koko kiinteistö ja käyttöve-
si lämpiävät isolla vesi-ilma-
lämpöpumpulla. Hänen yrityk-
sensä myy, huoltaa ja asentaa 
uusiutuvan energian laittei-
ta, ilma-, vesi- ja maalämpö-
pumppuja sekä aurinkoenergi-
aa käyttäviä laitteita.
- Ekologisten energiamuotojen 
parissa olen toiminut toista-
kymmentä vuotta, osittain läpi 
Suomenkin. Jos esimerkiksi 
SEO-kauppias Varsinais-Suo-
messa haluaa uusiutuvan ener-
gian laitteistoja, voin tehdä 
hyvän kauppiastarjouksen.

Matthias Fried Oy
Vuorenlahdenkatu 23
40900  SÄYNÄTSALO

tel. +358 440 245 666

info@matthiasfried.fi

www.ilmastalämpöä.fi
www.maastalämpöä.fi

Autot, veneet ja pienkoneet saavat huolenpi-
toa Säynätsalossa.

Laiturilla on erikoispalvelua - vesijettejä var-
ten on rakennettu oma tankkauslaituri.



12

SEO-kauppiailla hyvä palveluverkosto

Suomessa toimivat val-
takunnalliset huoltoase-
maverkostot muodostavat 
edelleen varsin hyvän pal-
veluverkoston. Miehitettyjä 
asemia on yli 800, ja niistä 
yli 400 on yksityisten kaup-
piaiden omistuksessa.

Yrittäjä kehittää

SEO-kauppiaiden miehitetty-
jä asemia on lähes 100, ja mo-
nilla automaattiasemia pyörit-
tävillä yrityksillä on muitakin 
palveluja, kuten autokorjaa-
mo, kauppa tai kahvilatoimin-
taa.

Palvelujen saatavuutta pa-
rantaa yrittäjien läsnäolo, kos-
ka asiakkaat voivat esittää suo-
raan toiveensa ja palautteensa 
yrittäjälle, kasvokkain. 

Automaattien merkitys

Polttonestejakelua tarvitaan 
myös automaateista, ja on mo-
nia alueita, joissa automaatti 
on paikkakunnan ainoa tank-
kauspiste. Tämä puoli palve-
luista tekee SEO-asemista hy-
vän yhteistyökumppanin myös 
yritysasiakkaille ja julkisille 
laitoksille.

Korjaamotoiminta yleistä

Autonkorjaustoiminta on 
SEO-verkostossa yleistä, enem-
män kuin joka toinen miehite-
tyistä SEO-asemista tarjoaa 
autoon liittyviä palveluja.

Korjaamon pitäminen palve-
lee laajemminkin ajoneuvojen 
tarvikkeiden ja varaosien han-
kintapaikkana.

Yllä: Huittisten SEO-asema on tunnettu palveluiltaan.

Alla olevissa kaavioissa on esitetty valtakunnallisten jakeluverkostojen pal-
veluita vuoden 2013 tilaston perusteella. SEO-verkosto on peitoltaan hyvä, ja 
lisäpaikoille on vielä verkostossa tilaa. Automaattien lukumäärät eri verkos-
toissa eivät ole olennaisesti muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana.


