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Vimpelin SEO-asema aloitti toimintansa vuoden 
2016 tammi-helmikuun vaihteessa. Sinivalkoiset 
värit ja huoltoaseman ilme kertovat perinteisestä 
täyden palvelun asenteesta, jota suomalaisilla itse-
näisillä bensiinikauppiailla edelleen riittää.

Ajankohtaista

Kesälaatuja liikenteeseen

Kesäaikaan siirtymisen ja pääsiäisen jälkeen monet SEO-
asemat tarjoavat asiakkailleen jo kesäisempiä laatuja.

Bensiinit 95E10 ja 98E5

Talvisen ja kesäisen bensiinin erot ovat höyrynpaineessa. Ke-
säinen hieman alempi höyrynpaine on käytössä 1.5. - 31.8. ja 
talvinen laatu 1.9. - 30.4. Kuluttajalle jakelussa oleva bensii-
ni on aina oikeaa kausilaatua.

Diesel -0/-10, -5/-15, -10/-20, -15/-25, -29/-34

Kulloinkin jaelussa olevat diesellaadut näkyvät jakelumitta-
rin merkinnöistä. Kun molemmat asteluvut ovat näkyvissä, 
lähempänä nollaa oleva luku kertoo alimman varastointiläm-
pötilan (samepiste, Cloud Point) ja kylmempi luku alimman 
käyttölämpötilan (suodatettavuus. CFPP).

Kesälaatuja on kaksi, joista kesäisempi -0/-10 on jakelussa 
ajalla 1.5. - 31.8. ja vastaavasti -5/-15 on jakelussa 1.9. - 
30.4. jaksolla.

Välilaadut ovat -10/-20 ja -15/-25, joiden käytettävyys  ja 
saatavuus seuraavat todellista säätilaa. Varsinainen talvilaatu 
kestää vähintään -29/-34.

Monet SEO-kauppiaat pitävätkin kuluttajan kannalta varmaa 
tuotetta saatavilla. Mikäli SEO-asemalla on kaksi laatua tar-
jolla, kuluttajan on valittava itse, kumpi diesel sopii käyttö-
tilanteeseen ja matkustussuunnitelmiin.

SEO:n aluepalaveri Lahdessa 2.3.2016 aloitettiin 
GP -kilpailulla Lahden Karting Centerissä. Aika-ajot 
sujuivat huumorilla, mutta B- ja A-finaaleissa näh-
tiin jo kunnon kisailua. Koko porukan ylivoimaisesti 
nopein oli ”pleikkaritaustalla” harjoitellut Atte Koh-
taniemi, joka toimii kauppiaana Jaalassa.



rustuva tavaratoimittajasuhde korvaa 
osaltaan tukkukierrokselta hankittuja 
valmisteita.

Uuden kauppiaan voima on ennen 
kaikkea elinvoimaisuutta, avoimuut-
ta, herkkyyttä kuulla asiakkaita - vielä 
vuosikymmenien jälkeen - sillä kym-
meniä vuosia toiminut huoltoasema 
ja perheyritys voivat pysyä samoina, 
mutta asiakkaita tulee joka vuosi li-
sää, vaikka heitä poistuukin.

SEO-verkoston kehittämisessä kaup-
piaiden elinvoima on avainasemassa. 
Uusiutumisen voima pitää SEO-ketjun 
kunnossa. Uusiutuminen on konkreet-
tista monilla kauppiailla - asemia on 
rakennettu jopa kokonaan uudestaan 
samalla laajentaen palveluja. Merkit-
täviä ovat myös ravintola-, myymä-
lä- ja korjaamotilojen kasvattaminen 
etenkin alueilla, joissa pienet palve-
luyksiköt ovat karsiutuneet markki-
noilta.

Kauppiaat näkevät parhaiten kentälle 
ja hankkivat todellista tietoa, mitä 
markkinoilla tapahtuu. Miehitetyn 
asemaverkoston säilyttämisen monet 
asiakkaat ovat nostaneet korkealle. 
Niin korkealle, että he mielellään 
maksavat muutaman sentin enemmän 
SEO-palveluasemalle kuin ruokkivat 
paikkakunnan kylmien automaattien 
palvelua köydyttävää kehitystä.

Nykyiset vahvat ja elinvoimaiset 
kauppiaat ansaitsevat toiminnastaan 
kiitoksen siinä missä uudet vahvat len-
kit, jotka ovat  vielä alkutaipaleella 
SEO-palveluja ja tuotteita tarjoamas-
sa.

Perheyritysterveisin

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja

Uuden kauppiaan, uuden liikepai-
kan ja uuden yhteistyökumppa-
nin onnistunut markkinoille tulo 
nostaa esiin vahvuuksia, joiden 
hyödyntämiseen kannattaa pa-
neutua tarkasti.

Perheyrityksen tai jopa useam-
man yrittäjäperheen kumppa-
nuuteen perustuva liiketoimin-
tamalli on huoltoasema- ja tau-
kopaikkabisneksessä tavallisempi 
kuin aluksi tulee ajatelleeksi. 

Liikepaikkana huoltoasemalla on etu-
na markkinatilanteen hallinta. Koska 
jokaiselle huoltoasemalle tarvitaan 
ympäristölupa ja kaavamerkintä (LH 
tai pj), polttonestekauppaa harjoitta-
vat kilpailijat ovat tiedossa. Bensiiniä 
ei myydä nettikaupassa eikä sitä tuoda 
laajamittaisesti matkustajatuontina, 
ehkä joitakin itärajan alueita lukuun 
ottamatta. Ympäristölupamenettely-
kin on helpottunut, nykyisin ilmoitus 
huoltoaseman perustamisesta teh-
dään ympäristöhallinnon nettisivulla, 
mikäli kyse ei ole pohjavesialueesta.

SEO-organisaatiossa on paljon koke-
muksia sekä uusista liikepaikoista, 
vanhojen liikepaikkojen uudelleen 
avaamisesta että polttoainetoimitta-
jan vaihdosta.

Uudet liikepaikat vaativat suhteellisen 
isoja investointeja, joten liikepaikan 
toimintaympäristö ja kannattavuus 
on arvioitava huolellisesti. Vanhan 
aseman käynnistäminen uudelleen on 
edullisempaa, mutta harvoinpa pääs-
tään siinäkään tilanteessa alle 100 000 
euron panoksilla liikkeelle. Uudenkin 
liikepaikan kanssa syntyy tilanteita, 
että kunta, kaupunki tai ELY-keskus 
muuttavat toimintaympäristöä kaa-
voittamalla uusia liikepaikkoja, muut-
tamalla liikennejärjestelyjä tai vaati-
malla yllättäen olennaisia muutoksia 

jakeluaseman rakenteisiin. Ei ole 
harvinaista, että vuosina 2000-2010 
rakennetut ja KTM-vaatimusten mu-
kaiset polttonesteiden jakeluasemat 
joutuvat tosissaan neuvottelemaan 
virkamiesten kanssa käytetyistä put-
kimateriaaleista tai polttonestesäili-
öiden valvontajärjestelmistä.

Lipunvaihto eli uuden polttoainetoi-
mittajan valintatilanne on aina mark-
kinoita eli asiakkaita, kilpailijoita ja 
tavarantoimittajia kiinnostava. Van-
haan merkkiinsä tyytymätön omista-
jakauppias saattaa olla sopimusten 
kanssa hankalassa tilanteessa, mikäli 
aikaisemman ketjun puolelta mielen-
kiinto on kokonaan lopahtanut, mut-
ta sopimuksen loppujaksosta pidetään 
kiinni kynsin ja hampain. Sopimusten 
tullessa tällä tavalla tiensä päähän 
yhteistyö ja markkinointi uuden polt-
toainetoimittajan kanssa on erityisen 
tärkeää.

Uusi liikepaikka on myös kauppiaal-
le ”uusi” muulloinkin, vaikkapa vain 
mittarikentän siirto uuteen paikkaan, 
säiliöiden uusiminen ja mahdollises-
ti varastointimäärän lisääminen sekä 
maksupäätteen uusiminen. Kaikki 
uudet tapahtumat antavat aiheen 
tarkastella markkinoita uusin silmin 
ja huomioida sekä asiakkaat että kil-
pailijat.

Vahvuudet löytyvät vuorovaikutukses-
ta, sparraamisesta, ideoiden pallotte-
lusta, kokemusten vaihdosta, uusien 
ovien avaamisesta, liikearvon nosta-
misesta ja yhteistyökumppanuuksista.

Tärkeää on saada ajantasaista tietoa 
menevästä tuotevalikoimasta, markki-
noilla olevien tuotteiden muutoksista, 
joissa jopa pakkauskoolla on trendin-
omaisesti merkitystä. Tuotelaaduilla 
on suuri merkitys niin myymälä- kuin 
kahvilakaupassa. Kauppiaiden omat 
reseptit ja paikallisiin toimittajiin pe-

Kuvituskuva: SEO-Tuorila

Pääkirjoitus 

Kauppiaan elinvoima
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Pauli Liiri, Veroasiantuntija

Vimpelin huoltoasema perus-
tettiin 1968, jolloin Martti Iso-
niemi piti helmikuussa viralli-
set avajaiset. Vuosikymmeniä 
Essona toiminut palveluasema 
vaihtoi kyltin 2007 St1:een yri-
tyskaupan jälkeen. SEO-lipun 
valinta tuli ajankohtaiseksi, 
kun edellinen sopimus päättyi. 

- Asiakkaat olivat sitä mieltä, että 
Vimpelin Vedon värit ovat hyvät, toi-
mitusjohtaja Helena Isoniemi iloitsee.

- SEO:n palvelut ovat käynnistyneet 
hyvin ensimmäisen kuuukauden aika-
na, kun suoraveloitus pelaa ja poltto-
ainenoudot toimivat.

Yrityskorttikauppa kiinnostaa paikal-
lisia, ja korttien saavuttua korttimyyn-
ti on lisääntynyt ja korttitilitysten 
määrä on kasvussa, Isoniemi kertoo.

Helena Isoniemi on vetänyt setänsä 
asemaa toimitusjohtajana vuodesta 
2014. Työnteko huoltoasemalla on al-
kanut ”pennusta alkaen” ja kokopäi-
väisesti hän on työskennellyt vuodesta 
1988 alkaen.

- Merkonomin tutkinto on hankittu 
1988, jolloin yo-pohjalta valmistuttiin 
kahdessa vuodessa, Helena Isoniemi 
kertoo ja naurahtaa, että matema-
tiikan opettajan opinnot yliopistossa 
olivat liian teoreettisia eivätkä moti-
voineet niin kuin kaupalliset aineet.

- Numerot pysyvät kyllä hyvin järjes-
tyksessä, hän lisää.

Täyttä palvelua alusta asti

Hyvin tyypilliseen tapaan 1960-luvul-
la rakennettiin kunnon huoltohallit, ja 
myymälä- ja kahvilatila palvelivat en-
sisijaisesti autokorjaamotoimintaa.

- Alusta alkaen täällä oli täydet 
palvelut, mukana polttoainejakeluun 
kuului myös polttoöljyn myynti, vali-
koimassa olivat petrolit ja essolenet, 
Isoniemi kuvaa.

Motelli oli toiminnassa majoitusta 
tarjoen 1975-2000. Oman säiliöauton 
hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun jär-
viseudulle tarjoutui tilaisuus myydä 
öljy-yhtiön aluesopimuksen perusteel-
la polttoöljyä maatalouden, kotitalo-
uksien ja teollisuuden asiakkaille sekä 
kuntiin. Nykyiseen jakelualueeseen 
kuuluvat luontevasti Vimpeli, Alajärvi 
ja Lappajärvi.

- Vimpelin kunta on yksi suurimmis-
ta asiakkaistamme, Isoniemi kertoo ja 
toteaa, että noudot sujuvat hyvin Kok-
kolan Ykspihlajasta.

Kahvilatoiminta pyörii perinteisellä 
tavalla, vitriinistä saa suolaista ja ma-
keaa, ja asiakaspaikkoja on parin pe-
säpallojoukkueen verran, 24 paikkaa.

- Paikkakunnalla on lounastarjontaa 
ja pitserioita niin paljon, ettei kan-
nata kilpailla heidän kanssaan, pitäisi 
rakentaa aika paljon lisää, palkata vä-
keä ja investoida laitteisiin, Isoniemi 
sanoo.

Kiinteistö on ajan tyyliin yhtiöitetty 
ja huoltoasematoimintaa harjoittaa 
oma yhtiö. Mukana toiminnassa ovat 
Helena Isoniemen isän sisarukset Hel-

vi ja Martti, kumpikin omalla panok-
sellaan ja tavallaan. Asiakkaita riittää 
juttukavereiksi tasaisesti pitkin päivää.

Sunnuntait tarvitaan auki 
”viihteelle”

Aukioloajat ovat arkisin myymä-
läpuolella klo 7-17 ja baari klo 7-20. 
Lauantaisin asema on palvellut talvi-
ajan klo 8-17.

- Talven ajan meillä oli sunnuntait 
kiinni, mutta nyt asiakkaat haluavat 
ajanvietteekseen tulla sunnuntaisin 
pelaamaan RAY:n koneilla - niitä on 
paljon motellin puolella. Veikkauksen 
pelit ovat myös palveluvalikoimassa.

Huoltoasemalla työskentelee Helena 
Isoniemen lisäksi vakituisena ja koko-
aikaisena huoltoasentaja ja öljyauton 
kuljettaja Mika Koivisto. 

Asemalla oli alun pitäen kaksi huol-
tohallia, nyt toisessa on Tammermati-
cin pesukone ja toisessa asentaja te-
kee perushuoltoja ja rengastöitä.

- Voiteluöljykauppaa tehdään edel-
leen, samoin autotarvikkeet ja vara-
osat varsinkin vanhempiin malleihin 
tullaan täältä tiedustelemaan pitkän-
kin matkan päästä, Helena Isoniemi 
kertoo palvelusta ja valikoimista.

- Kysyttyjä ovat 6 voltin lamput ja 
muut 1960-luvun osat, kärjet ja hiilet, 
joita meillä edelleen on varastossa.

- Yhteistyötä täällä on aina kauppi-
aiden kesken, ja mekin turvaudumme 
Fixus-ketjun paikallisen myymälään 
nykyisten  autojen huolto-osien tar-
peessa.

Huoltoasema sai Vimpelin Vedon värit!



Vimpelin Vedon kotipesä on legendaarinen Saarikenttä, 
jossa kaikki pesäpallon seuraajat tuntevat tämän jujun: 
pallo on todella usein lyöty kakkosrajasta järveen, jolloin 
etenemisrajoituksetta on saanut kentän rullaamaan.

Vimpelin Veto on monipuolinen urheiluseura ja paikka-
kuntalaisten tuki kotijoukkueille on vahva. Pesäpallossa 
joukkue on ollut yksi historian menestyneimpiä ja noussut 
jälleen 2010-luvun mestaruuden myötä SuperPesiksen kär-
kikastiin - ei vuotta ilman mitalia! Kannattaa mainita, että 
mestaruusottelussa 2010 Kouvolaa vastaan katsomossa oli 
5 000 ihmistä.

Kuva historiamiljööstä: www.vimpelinveto.fi

Ainoa palveleva huoltoasema

Vimpelissä on vain yksi palveleva 
huoltoasema, ja Helena Isoniemi ker-
too, että sisälle maksu on säilytetty, 
koska kauppa käy ja asiakkaat niin ha-
luavat.

- Polttoöljyä myydään meillä lasku-
tukseen kassalta, joten ovet on pidet-
tävä auki.

- Polttoöljykauppa on vahvuus, ja 
varsinkaan vanhemmat asiakkaat eivät 
juuri vaihda toimittajaa. Kiinnostusta 
on enemmän siihen, miten hinta muut-
tuu, eli tilauksen ajankohdalla on mer-
kitystä, samoin kauppiaalta saatavalla 
hintatiedolla, missä mennään.

Öljy-yhtiöiden pyrkimystä hallita 
tuotteet ja hinnoittelu omissa käsis-

sään kuluttajamyyntiin saakka Isonie-
mi ei pidä hyvänä.

- Paikalliset asiakkaat ymmärtävät 
hyvin myyntikanavien erot, maksavat 
mielellään sen pari senttiä enemmän, 
kun osa taas menee hinnan perässä, 
vaikka säästäisi vain 50 senttiä sen 
normaalin 25-30 litraa tankatessaan.

Kuntaliitos ajankohtainen

Pienessä kunnassa on pidettävä pal-
velut toiminnassa, ja asukkaat ovat 
selvästi huolissaan, miten kuntaliitok-
sessa 2017 käy. Valtionvarainministeriö 
määräsi syksyllä 2015 erityisen kunta-
jakoselvityksen toimitettavaksi Alajär-
ven kaupungin, Evijärven, Lappajärven 
ja Vimpelin kuntien välillä.

Taloudellisen tilanteen takia pakko-
liitosta esitetään nyt Alajärven kau-
pungin kanssa vuoden 2017 alusta. 
Kuntalaisinfo järjestetään 16.3.2016 ja 
valmistunut kuntajakoselvitys sisältää 
selvityksen ja esityksen lisäksi kuntien 
yhdistymissopimuksen.

Yhdistymissopimuksessa Vimpeli ha-
lusi maininnan, että pesäpallopyhättö 
Saarikenttä säilytetään superpesis-
tasoisena areenana. Tämä vaatimus 
oli jokseenkin yllättävä kuntaselvit-
täjälle, mutta pesäpalloväki tietää, 
millainen merkitys tällä kuntalaisille 
on - katsomossa on parhaimmillaan yli 
puolitoistakertainen pääluku kunnan 
asukaslukuun verrattuna.

Helmikuussa rekisteröitiin 9 656 uutta henki-
löautoa, mikä on 20,9 prosenttia enemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden alusta 
lukien henkilöautoja on ensirekisteröity 21 450 
kappaletta ja viime vuoden vastaavaan ajankoh-
taan verrattuna rekisteröintimäärä on kasvanut 
17,5 prosenttia. Autoalan ennuste kuluvan vuoden 
henkilöautomyynniksi on 110 000 henkilöautoa.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin helmikuussa 984 
kappaletta, mikä on 7,7 prosenttia enemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Kahden ensim-
mäisen kuukauden aikana uusia pakettiautoja on 
rekisteröity 2133  kappaletta, mikä on 13,9 pro-
senttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana 
aikana.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin helmikuussa 250 
kappaletta, mikä on 37,4 prosenttia enemmän kuin 
viime vuoden helmikuussa. Vuoden alusta lukien 
kuorma-autoja on ensirekisteröity 535 kappalet-
ta ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 
määrä on kasvanut 37,9 prosenttia.

Uusia linja-autoja on rekisteröity kuluvana vuon-
na 53 kappaletta ja viime vuoden kahteen ensim-
mäiseen kuukauteen verrattuna määrä on vähen-
tynyt 22,1 prosenttia.

Rekisteritilastot julkistaa Autoalan  
Tiedotuskeskus joka kuun alussa

Helmikuussa rekisteröitiin 
9 656 uutta henkilöautoa



6

Uusi SEO-palveluasema 
VT 8 tuntumassa Lapväärtissä

Lapväärtin Autohuolto on kivenheiton päässä valtakunnan 
kasitieltä - tai ”ett stenkast från riksåttan”, kuten pai-
kallisesti sanotaan. Kasitie on levennetty ja parannettu, 
Suomen tärkeisiin kuljetusreitteihin kuuluva valtaväylä

”Lappfjärds Bilservice Öppet Bolag” on uuden SEO-huolto-
aseman virallinen nimi. Paikkakunta on näidenkin palvelu-
jen osalta kaksikielinen, kolmannes paikkakunnan asukkais-
ta puhuu suomea, kaksi kolmannesta ruotsia - autoilijoille 
osataan siis myydä polttoainetta, palveluja ja tarvikkeita 
molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lapväärtissä perustettiin huoltoase-
matoimintaa harjoittava yritys vuonna 
1956. Nils Dåhli piti huoltamoa eläk-
keelle jääntiinsä asti, jolloin aseman 
naapurissa asunut Mauno Yliluoma osti 
yhtiön vuonna 1987.

Huoltopalvelujen tukena on Fixus-
korjaamoketju, joka toimittaa vara-
osat päivittäin. Ennen Fixus-ketjua 
huoltoasema oli yleiskorjaamo, sillä 
tuolloin merkkikorjaamojen ylläpito-
kustannukset olivat laaja autovalikoi-
ma huomioon ottaen kovin korkeita.

Huoltoasemapalveluja Kristiinan seu-
dulla on tarjottu perinteisesti yli kym-
menen aseman voimin vielä 1990-luvun 
alkuun saakka, josta palvelevat pisteet 
koko Kristiinankaupungin alueella ovat 
vähentyneet niin, että vain muutama 
palveluasema on jäljellä.

SEO-kauppiaaksi ryhtymisestä on 
SEO:n päälliköiden kanssa puhuttu 
monta kertaa, ja pitkän harkinnan pe-
rusteella helmikuun alussa 2016 lippu 
vaihdettiin. 

Lapväärtti on edelleen aktiivinen 
taajama, joka on tunnettu valtakun-
nallisesti perunapitäjänä. Suomen ruo-
kaperunasta 70 % tulee Lapväärtin alu-
eelta, alueella on noin 2 200 hehtaaria 
viljelysalaa.

Maanviljelysasiakkaat ja muu väestö 
on vaurasta, talot ja tilat hyvin hoidet-
tuja. Perunafirmoista mielenkiintoinen 
havainto on, että Lappfjärds Potatis 
Ab - Lapväärtin Peruna Oy ilmoittaa 
olevansa viljelijöiden omistama, 43 
osakasta on mukana tuottamassa ja 
markkinoimassa tässä yhtiössä, joka 
on perustettu vuonna 1966.

Varhaisimmat maininnat Lapväär-
tin elinkeinoista ovat vuodelta 1303, 
jolloin Ruotsin kuningas antoi kol-
melle seudun talonpojalle oikeuden 
hyödyntää Hämeen metsiä. Vuodesta 
1973 Kristiinankaupunkiin kuulunees-
sa Lapväärtissä on asukkaita nykyisin 
kolmisen tuhatta, kun koko kaupungin 
asukasluku on vajaat 7 000 henkeä.

Palvelut hyvin saatavilla

SEO-huoltoasemalla työskentelee 
kaikkiaan kuusi henkeä: kolme auton-
asentajaa - Mats Yliluoma vastaavana 
- ja myymälässä kolme henkeä, joista 
Mauno Yliluoma huolehtii myös vara-
osat ja polttoainekaupan.

Muita oheispalveluja edustaa Mat-
kahuolto. Pesupaikalla onnistuvat 
autonpesut, peräkärryjen ja muiden 
koneiden puhdistus tehokkaalla paine-

pesurilla, jossa on monipuolinen Kär-
cher-työvälineistö kuumine vesineen 
ja pesuaineineen.

Avajaiset 17.3. torstaina

Yliluoman mukaan asemalle löytää 
helposti, mutta uuden palveluopasteen 
hankkiminen on nyt ajankohtaista, sen 
tilalle, jonka TVH aikanaan poistatti -  
jakoavaimen merkki on monelle tiellä 
liikkujalle tarpeellinen viesti.

Avajaiset Yliluoma on suunnitellut 
pitävänsä torstaina 17.3. - normaali 
ilmoitus lehteen, hernerokkaa tarjo-
taan, myyntiesittelijöitä ja tuotetar-
jouksia Vannetukusta, Motoralista, Fi-
xus-ketjusta, SEO-etukortteja jaetaan, 
SEO-Yrityskorttihakemuksia otetaan 
vastaan ja polttoöljykauppaa käydään.

”Palveluyritys kyllä menestyy, kun 
muistaa vaan tehdä töitä, joka alalla 
tämä on sama juttu”, Mauno Yliluoma 
muistuttaa.



Mauno Yliluoman työmaa näyttää 
edelleen perinteiseltä palveleval-
ta huoltoasemalta. Monipuolisen 
öljyhyllystön vieressä on se ainoa 
ja oikea ”miljoonalaatikko”, josta 
tunnistaa huoltoaseman palvelutar-
koituksen.

Kahvila on perinteinen, 
sopii hyvin niin kyläläisten 
turinapaikaksi, auton kor-
jauksen tai pesun odot-
tamiseen kuin VT 8:lta  
poikkeaville rauhalliseksi 
taukopaikaksi, jossa ei 
tarvitse kävellä pitkiä 
matkoja palvelun ääreen 
päästäkseen.

Tervetuloa
juhlistamaan

60 v.  juhlavuottamme

Hausjärven yläasteen ja lukion

TULEVAISUUS- Musikaalin 
merkeissä

14.1.2016   klo 19.00
Oitin Urheilutalolle

(Urheilutie 1, Oitti) 

Kutsu on Avec
Väliaikatarjoilu

V.P. 
10.1.2016 mennessä

0500 484 969 tai mauri.pullinen@kolumbus.fi

SEO-Oitti 
juhli 60 v

Vuonna 1955 perustettu Oitin huoltoasema vietti 60-vuotisjuhlaansa 
tammikuussa  kutsumalla ystävät ja kumppanit Hausjärven yläasteen ja 
lukiolaisten musiikkinäytelmään, jossa oli ajan henkeen vahva ympäristö-
teema. Aseman perustaja Martti Pullinen kertoi huoltoaseman vaiheista.
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Erotinjärjestelmät koostuvat 
tyypillisesti hiekan-, öljyn- ja 
rasvanerottimista sekä näyt-
teenottokaivoista ja hälytinau-
tomatiikasta.

Huoltamattomina vaarana on 
jäteveden virtauksien heikke-
neminen sekä erottimien toi-
minnan häiriintyminen, josta 
syystä kiinteistön viemäröin-
ti lakkaa toimimasta, ja josta 
voi koitua haittaa ympäristöl-
le sekä yllättäviä kustannuksia 
toiminnan harjoittajalle.

Hiekanerottimien pohja- ja öljy-
nerottimien pinta- ja pohjakerros 
ovat vaarallista jätettä, joka on 
toimitettava asianmukaiseen kä-
sittelyyn. Jätteen tuottaja on vas-
tuussa toiminnastaan syntyneistä 
jätteistä niiden asianmukaiseen 
loppukäsittelyyn asti.

SEO on solminut yhteistyösopi-
muksen Eerola-Yhtiöt Oy:n kanssa 
Verraton- erotinhuoltopalvelusta 
maanlaajuisesti. Verraton -huol-
topalvelumme huolehtii puolesta-
si, että erotinjärjestelmäsi toimii 
aina luotettavasti ja taloudellises-
ti. Se myös ylläpitää ajantasaisesti 
järjestelmäsi tiedot, jotka ovat 
käytettävissäsi tietokannastamme.

Oikein toimivan järjestelmän kus-
tannukset ovat tarkasti ennakoita-
via. Ne eivät aiheuta yllätyksellisiä 
laitekuluja tai puhdistuskustan-
nuksia.

Verraton- erotinpalveluhuoltoon 
kuuluu niin peruskartoitus kuin 
selkeä dokumentointi.

Säännölliset määrä- ja kuntotar-
kastuksien perusteella määritel-
lään tyhjennykset oikeaan aikaan 
tehtäviksi: tämä vähentää kustan-
nuksia.

Jätteen määrä minimoidaan jo 
keräysvaiheessa, jäte kuljetetaan 
asianmukaiseen käsittelyyn viran-
omaisvaatimusten mukaisesti, niin 
kuin erotinjärjestelmien hyvään 
huoltoon kuuluu.

Aina niin tärkeä erotinhuolto

Eerola-Yhtiöt Oy on vuodesta 1969 toimintansa aloittanut ympäristöpal-
veluyritys. Toimintaamme ovat alusta alkaen ohjanneet perheyrityksen 
arvot: luotettavuus, rehellisyys, ammattitaito ja hyvä palvelu.

Pitkäjänteisyys, vahva paikallistuntemus ja syvä sitoutuminen avoimiin ja 
kestäviin toimintatapoihin ovat pohjana kaikelle työllemme. Toimimme 
17 palvelukeskuksestamme koko Suomen alueella.

Erotinhuoltokysymyksiin vastaamme numerossa 050-466 5472 tai sähkö-
postitse jouni.kanniainen@eerolayhtiot.fi.

SEO on solminut yhteistyö- 
sopimuksen Eerola-Yhtiöt 
Oy:n kanssa. 



-Ralli 2016
Ralliradio 98,5 Mhz

EK 1 JYREMARK OY
6,65 km - sulkuaika klo 10:15-16:30
1. auto klo 11:24
Järj. Petäjäveden UA

EK 2 SP-SOODAPUHALLUS OY
18,87 km - sulkuaika klo 10:30-17:30
1. auto klo 11:56
Järj. ESRC

EK 3 TAMMER DIESEL OY - YLEISÖ-EK
4,31 km - sulkuaika klo 12:00-18:30
1. auto klo 13:10
Järj. PR-Racing

HUOLTO - KILPAILUKESKUS
klo 13:13 -->

EK 4 POLTIN- JA SÄÄTÖLAITEHUOLTO
M. LAAKSO OY
23,45 km - sulkuaika klo 13:00-20:00
1. auto klo 14:51
Järj. Jämsän Seudun UA

EK 5 JÄMSÄN MITTAUS JA 
KONEOHJAUSPALVELU OY
7,30 km - sulkuaika klo 14:00-20:30
1. auto klo 15:22
Järj. Lammin UA

 

EK 1

EK 2

EK 3

EK 4

EK 5

Lähtö
Jämsän Äijän 

Aukio

Erikoiskoe
Huoltokielto

Pohjakartta © Karttakeskus Oy,12053/16 

1 km

Huolto ja maali
Metsäoppilaitos

Kilpailun johtokeskus,
hätänumero 014 766 760

”Erään rallin anatomia”
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Ranta-Essona tunnetun, nykyisin Ranta-Kivi -nimellä markkinoidun 
ja SEO:n polttoaineita myyvän huoltoaseman kahvila uudistui sopi-
vasti kevätkaudeksi. Kahvilan tilan tuntua parannettiin  ja pääsyä 
terassille helpotettiin. Kevätauringon paistaessa näkymät järvelle 
ovat mitä hienoimmat.

Helmikuun lopussa puhalsi järvellä ja radalla kylmä tuuli, joten läm-
pimät annokset tekivät kauppansa.

Jäärata-ajot onnistuivat Saarijärvellä

Vasemmalla on jäärata-ajon tärkeä 
työväline, urheiluautoilijoiden kekse-
liäs ratkaisu: harjakonetta peräkärrys-
sä käyttää 1,7-litrainen Opelin diesel-
moottori.

Jokamiesluokan kilpailut Saarijärvel-
lä on järjestetty vuosikymmeniä, ja 

paikallisen UA:n ponnistelut tuottivat 
jälleen hienon tapahtuman.

Yleisä pääsi tänä vuonna mainiosti ra-
dan varteen, jopa kuivin jaloin.

Vuonna 2015 jokkiskisa jouduttiin pe-
ruuttamaan veden noustua jäälle.



SEO henkilökunta

Hannu Laitinen, toimitusjohtaja 
0400-884 321

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

Hannele Lehto, hallintopäällikkö
(03) 883 0618

Tero Riuttamäki, kenttäpäällikkö
045-657 9029

Juha Tikka, aluepäällikkö
040-734 5540

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

Mirva Laakso, (03) 883 0611

Marjut Villgren, (03) 883 0612

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

SEO-TORI on uusi yrityskaupan myyntikanava
SEO:n internet-sivuille on avattu 
uusi SEO-kauppiaille tarkoitettu 
myyntipalsta. Tällä hetkellä sivul-
la on myytävänä tai vuokrattavana 
kolme huoltoasemaa. Sivustoa yl-
läpitää SEO:n toimisto, sen sijaan 
yhteydenotot ovat kaikki myyjille 
itselleen.

Sivustolle otetaan myös ilmoituk-
sia laitteille, mittareille, säiliöil-
le, kalusteille, korjaamolaitteille, 
kahvila- ja ravintolalaitteille jne. 
Vaatimus on, että käyttökelpoisia 
laitteita halutaan aidosti kierrät-
tää, kyseessä ei siis ole rompetori.

Huoltoasema-alan myyntipaikoista 
suosituimpia ovat yrityskauppasi-
vustot, joihin lasketaan myös TE-
toimistojen yhteinen sivusto. 

Yrittäjäorganisaatioiden yhteinen 
sivu on maksullinen, työvoimahal-
linto ei peri maksua.

Tänne kannattaa siis laittaa ilmoi-
tus joka tapauksessa:

www.mol.fi

www.yritysporssi.fi

Yllä olevista kohteista lisätietoja: www.seo.fi/seo-tori

Muutamia ohjeita:
- mieti naseva esittelyteksti, jossa 
on tarpeeksi faktoja
- otsikkotekstissä olennainen esiin
- kuvaa myös markkinatilannetta
- kerro myynnin todellinen syy
- puhelinnumero, johon vastaat
- sähköposti on kätevä
- jos kohde on esillä netissä, laita 
osoite näkyviin lisätietoja varten
- kuvat jpg-muodossa

Lähetä materiaali kuvineen sähkö-
postilla osoitteeseen:

hannu.laitinen@seo.fi
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Pellervo-Seura ry:n Osuustoiminta-lehti kävi tapaa-
massa SEO:n edustajia alkuvuodesta. Yllä olevassa 
Pellervo-Seuran internet-sivulta poimitussa sähköisen 
artikkelin kansikuvassa ovat Kosken SEO:n huoltohal-
lissa Pekka Kanasuo (oik.), SEO:n toimitusjohtaja Han-
nu Laitinen (kesk.) ja Leo Saarinen (vas.).

Pellervo-Seurasta mukana kenttäkäynnillä olivat 
toimitusjohtaja Sami Karhu ja  Osuustoiminta-lehden 
toimittaja Riku Akkanen.

SEO:n toiminnan osuuskuntaluonne on omistaja-
kauppiaiden yhteistyötä, joka alkoi vuonna 1978. Pel-
lervo-lehden lukijat saivat lehden helmikuun lopussa 
ja se lähetettiin kaikille SEO-kauppiaille. Sähköisesti 
artikkelin voi lukea osoitteessa otlehti.pellervo.fi. 

SEO, Pellervo  
ja osuustoiminta

HAIKARA markkinoi. Koski TL:n vuoden 2015 uutiseksi valta-
kunnan tasolle nousi Suomessa ensi kertaa havaittu haikaran 
pesintä. Koski TL Lions Club tarttui ideaan ja ryhtyi myymään 
villasukkia, joita koristaa haikaran kuva. Lions-toiminta 
saa tällä tavoin varoja aktiviteettiensä rahoittamiseen.  


