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Kansikuva:

Jaalan SEO-asemalla tankataan automaatista työko-
netta. Huoltoaseman omistajanvaihdoksen jälkeen 
alkanyt vireytyminen sai runsaasti myönteistä pa-
lautetta ja julkisuutta mm. Ylen Kotimaa -sivulla.

Ajankohtaista

SEO-Kauppiaspäivät Peurungassa 
10.-12.11.2016

Laukaassa sijaitsevan Kylpylähotelli Peurungan suuri kokous-
tila on jälleen SEO-Areena, kun SEO-Kauppiaspäivien myyn-
tinäyttely avaa ovensa perjantaina 11.11.2016. Osa kauppi-
aista saapuu jo torstai-iltana. Perjantiana myyntinäyttelyssä 
tavarantoimittajat pitävät lyhyitä tietoiskuja SEO-Areenan 
lavalla. Illalla on perinteinen pikkujouluhenkinen SEO-kaup-
piaiden iltajuhla huomionosoituksineen. Lauantaina 12.11. 
pidetään osuuskunnan jäsenten syyskokous, jossa mm. vah-
vistetaan uudet säännöt ja vuoden 2017 budjetti.

Ohjelmassa on jälleen vahva kaupallinen panostus, sillä SEO-
kauppiaat ostavat itsenäisesti myymälä- ja kahvilatuotteen-
sa ja päättävät omista laitehankinnoistaan.

Kaikki SEO-kauppiaat mukana

Syksyllä järjestettävään SEO-Kauppiaspäivät -tapahtumaan 
pääsevät osallistumaan kaikki SEO-kauppiaat, joten odotet-
tavissa on vuoden kaupallisin bensiinikauppiaiden markkina-
tapahtuma. Osallistujia odotetaan noin 50 SEO-yrityksestä.

Jan Väliheikki jatkaa 
puheenjohtajana
Mikko Marttila mukaan

SEO:n osuuskuntakokous 
pidettiin huhtikuun lopulla 
Vierumäellä. Kokous oli rutii-
ninomainen ja yksimielinen, eli 
tilinpäätösasiat vahvistettiin 
ja hallituksen erovuoroisten 
vaali toimitettiin. Hallituksessa 
tapahtui yksi vaihdos, kun Mikko 
Marttila (Jyväskylä) tuli jälleen 
mukaan. Hallituksessa jatkavat 
Jan Väliheikki (Alatemmes), 
Pekka Kanasuo (Koski TL), Maija 
Kouvo (Lemi), Päivi Talvitie 
(Turku), Eila Tirilä (Pyhäjoki) ja 
Jukka Viitanen (Keminmaa).



Kesäasukas tulee takaisin

Lyhyen kesäkauden merkitystä ei 
toisaalta pidä liioitella, kunhan nyt 
aluksi nähdään, miten lähikauppojen 
ja pienmyymälöiden selviytymistais-
telu etenee.

Kun 1960- ja 1970-lukujen kyläkaup-
pakuolemia tutkittiin 1980-luvulla, 
havaittiin, että parhaiten säilyivät 
hengissä niiden kylien palvelut, joissa 
oli tarjolla monipuolisesti asiakkaiden 
tarvitsemia tuotteita ja palveluita. 
Yksi näistä myönteisistä tekijöistä 
oli polttonestekauppa. Nyt, 2010-lu-
vulla, tämä kehitys ei ole nostalgiaa, 
vaan realismia. Kesäasukkaan paluu-
ta tankille ja baariin toivovat muutkin 
yrittäjät kuin yksityiset bensiinikaup-
piaat.

Palveluterveisin

Hannu Laitinen
toimitusjohtaja

Tervetuloa SEO-asemille!

Suomessa talvisten hiljaisten kuukau-
sien myynti liikennepolttonesteissä 
on jopa 30 % alle kesän sesonkikau-
den, kesä- ja heinäkuun myynnin. 
Kesäauto ja kesäasiakas, mökkiläinen 
ja turisti ovat SEO-asemille mieluisa 
lisä vuoden tasaiseen puurtamiseen.

Kesää odottavan tunnelman aistii 
liikkumalla hiihtoloma- ja kesäloma-
kauden välillä turistireittien huolto-
asemilla - toukokuussa on menossa 
nikkarointikausi, laitetaan hyllyjä 
kuntoon kesää varten.

SEO-asemat palvelevat mökkiliiken-
nettä ja turisteja verkostoista parhai-
ten - tosin tähän toteamukseen on lii-
tettävä se kuuluisa mainostajien väli-
sana ”probably”, eli todennäköisesti.

Todennäköisesti hyvää palvelua 
saa yrittäjiltä

SEO-verkoston miehitetyt asemat 
ovat kaikki yrittäjien omistamia, 
siksi heillä on paras käsitys, mitä 
asiakkaat vuosikymmenien saatossa 
ovat ikinä osanneet kysyä.

Nyt, viimeistään kauppojen vapau-
tuneen aukiolon seurauksena haja-
asutusalueen palvelut ovat arvossaan. 

Kun mökiltä markettiin on todella pit-
kä matka, tuntuu hyvältä saada pal-
velua ja välttämättömiä tarvikkeita 
huoltoasemalta.

Yrittäminen kannattaa vielä, kun 
konseptit hyytyvät

Vertaamalla yritysten toimintatapaa 
pääsee jyvälle myös siitä, miksi yrit-
täjän kannattaa pitää huoltoasemaa 
sielläkin, missä isot ketjut ovat heit-
täneet rukkaset naulaan.

Perheyrityksellä on kolme pointtia, 
joiden avulla hän selättää niin ame-
rikan ihmeet kuin lännen kauhutkin. 
Ensimmäisenä on joustavuus: kun 
yrittäjän oma konsepti on hioutunut 
asiakkaiden pyynnöistä, toiveista ja 
säännöllisestä kuuntelemisesta, kä-
sikirjat saa jättää hyllyyn. Toisena 
kokonaisuutena on pitkäjänteisyys: 
neljännesvuositulos perheen tili-
nauhassa ei merkitse samaa kuin ison 
yhtiön johtajabonus, joten yrityksellä 
on malttia tehdä oma työnsä kunnol-
la. Kolmantena tärkeänä asiana on 
paikallinen palvelu: saahan hyllyssä 
olla samoja brändejä kuin muualla-
kin, mutta asiakkaalta saatu palaute 
ja toivomus on tuotannossa verratto-
man nopeasti.

Kuvituskuva: SEO-Tuorila

Pääkirjoitus 

Kesäasiakkaat tulevat, tervetuloa!
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R-Menu Oy on perustettu 
2008, jolloin lähdettiin pu-
bien tarpeesta kehittämään 
ruokakonseptia. Tämän jäl-
keen lähdettiin viemään kon-
septia huoltoasemille 2009. 
Huoltoasemakonsepti toteu-
tettiin turbo-uunilla. Uusi 
oma uunin kehittäminen al-
koi 2010 huoltoasemien tar-
peesta, kun haluttiin kaikki 
annokset yhdestä uunista.

Kotimaisuus on korvaamassa 
englantilaisen, sillä uusi uuni on 
Kangasalla itse tuotettu laite. 
Raaka-aineissa toimitaan suoma-
laisten tuottajien kanssa, mutta 
joitakin tuotteita tuodaan tietysti 
myös ulkomailta.

Uunin kehittäminen kesti 4 vuot-
ta, vuonna 2015 uusi R-Cooker 
esiteltiin easyFairs messuilla hel-
mikuussa vuoden testauksen jäl-

keen. Kesäkuussa 2015 toimitettiin 
ensimmäiset uudet uunit huolto-
asemille. Muutama SEO-asema on 
lähtenyt R-Cooker 300 –uunin käyt-
täjäksi.

Vuonna 2016 kevääseen mennes-
sä R-Menu on otettu käyttöön 650 
liikepaikassa, pubit, huoltamot, 
kahvilat. Uusia uuneja vaihdetaan 
hyvää vauhtia sitä mukaa kuin van-
hat 4-vuotiset sopimukset tulevat 
suusittaviksi.

Uuni on koko keittiö

Tärkein muutos uuden uunin an-
siosta on, että kaikki ateriat voi-
daan valmistaa samassa uunissa - 
burger-ateriat, lounaat, leikkeet, 
korit, keitot, pastat ja myös leipo-
motuotteet. 

Suuri muutos on, että uudella 
laitteella pystytään valmistamaan 
ruoka myös raakatuotteesta. Uu-
nissa on kaksi rasvakeitintä, josta 
saa ranskalaiset ja koriannokset. 

Toinen keitin on gluteenittomia 
ruokia varten. R-Cooker 300 –uu-
nin teho riittää esim. 3,5 kg vuoan 
kypsennykseen ja sillä pystyy val-
mistamaan pihvit raakapakastees-
ta alkaen.

Oikeat pihvit paistuvat helposti 
suuremmallekin asiakasjoukolle. 
Kun 200 g raaka hampurilaispihvi 
paistetaan uunissa, niitä voi tehdä 
kuusi pihviä kerralla, mikä on aut-
tanut kauppiaita lisäämään hampu-
rilaismyyntiä. Mukana tulee hieno 
ja laadukas hampurilaiskonsepti – 
sämpylä, pihvi ja talon majoneesit 
tulevat R-Menulta, kauppias hank-
kii tuoreet salaatit annokseen itse.

Easy Gourmet

Uusi slogan ”Easy gourmet” tuli 
käyttöön 2015, ja tähän liittyy pal-
jon uutta reseptiikkaa. Lounas on 
ollut kysytty, ja hampurilaiset me-
nevät kaupaksi kaikkialla ja kaik-
kina aikoina. 

Uusi R-Cooker 300 moninkertaisti ruokamyynnit
R-Menu tuottaa ruokailuelämyksiä  
yhä useammalla huoltoasemalla

R-Menun Easy Gourmet –tunnusten 
käyttöönoton yhteydessä sisällä oleva 

tuotekuvasto ja liiketunnus uudistuivat.



Lounastarjoilu on valmis, kun 
asiakkaalle tarjotaan vielä salaat-
ti- ja vesihaudepöytä, ruokailuvä-
lineet, juomiset ja leivät. R-Menu 
toimittaa asiakkaalle sopivan vau-
nun, ja asiakas hankkii itse salaa-
tit, juomat ja leivät. Lounaskon-
septissa tarjotaan avaimet käteen 
–periaatteella pääruuan valmistus-
laitteisto.

Laatu- ja kehityspäällikkö Janna 
Oksanen on elintarviketekniikan 
insinööri, ja hän ohjelmoi ja tes-
taa valmistusprosessit. Samassa 
talossa Lentolantie 32:ssa Kanga-
salla sijaitsee uunitehdas, josta 
valmiit laitteet lähtevät asiakkail-
le. R-Menulla on kaksi toimialaa, 
laitevalmistus ja ruoan valmistus.

Ruokatehdas

Ateriat ja raaka-aineet valmis-
tetaan ja pakataan ruokatehtaas-
sa kilometrin päässä. Ruokien kas-
tikkeet tehdään alusta asti pitkän 
keiton kaavan mukaan tehtaalla, 
valmistetaan, pakataan ja pika-
pakastetaan. Valmislounastarjon-
nassa käytetään paljon raakoja 
valmisteita, ja tämä parantaa 
makua verrattuna einespohjaisiin 
annoksiin.

Tuotteet kerätään keskitetysti, 
ja Valio hoitaa Suomessa laatikko-
logistiikan. Tuotteet toimitetaan 
rahtivapaasti, minimitoimituserä 
on riippuvainen asiakkaan sijain-
nista.

 Ruotsin markkina on avattu, Tuk-
holmassa toimii keräily ja jakelu 
koko Ruotsissa. Ulkomaille lähdet-
tiin uudella uunilla, ensimmäiset 
on toimitettu ja asiakkaat ovat 
erittäin tyytyväisiä.

Ympäristö kiittää

Ruoka-annosten hyvän suunnit-
telun ansiosta lautaselle ei todel-
lakaan jää mitään, ja esimerkiksi 
eräs 30 hengen lounaskahvila on il-
moittanut, että R-Cookerin ansios-
ta jäisestä raaka-aineesta valmii-
seen annokseen tehdystä ruoasta 
ei tule lainkaan hävikkiä. Luonnol-
lisesti esim. ribseistä ja kanansii-
vistä jää luita, jotka toimitetaan 
biojätteeseen.

Lounastuotteet perustuvat suu-
rimmalta osin jäädytettyihin tuot-
teisiin. Esimerkiksi lohikiusaus val-
mistetaan uunissa jäisistä raaka-ai-

Ruoka-annoksen valinta tapahtuu uunin näyttöruudulta, josta avautuvat valmistusohjeet.

Näyttöruudulla on lopuksi esillepanokuva, jonka mukaan annos tarjoillaan.

neista, perunoista ja lohipalasista, 
johon valmistusvaiheessa lisätään 
mausteet ja kerma.

Ympäristön kannalta keittiössä 
on kulutusta vain ruokaa valmistet-
taessa. Energiatehokkuus perustuu 
älykkääseen ohjaukseen, joka vie 
uunin lepotilaan aina, kun sitä ei 
käytetä. Lämpötila nostetaan vain 
niissä valmistuksen osissa, joita 
tarvitaan ja jotka on ohjelmoitu.

Tervola special

Tervolan SEO-kauppias Sep-
po Pietilä mietti uuden R-Cooker 

300:n hankittuaan, miten lettujen 
paistaminen onnistuisi. Lettutaiki-
naan tehtiin hetkessä erikoisresep-
ti ja Tervolassa sijaitsevan uunin 
ohjelmistoon lisättiin internetin yli 
uusi resepti, jonka R-Menun Janna 
Oksanen laati. Samalla hän viritti 
valmisohjelmistoihin yleisen let-
tureseptin kaikkia muita käyttäjiä 
varten.

Haastattelussa yhtiön Kangasalan 
toimitiloissa olivat mukana R-Menun 
toimitusjohtaja Juha Vainionpää, 
markkinointijohtaja Tia Vainionpää-
Viander ja laatu- ja kehityspäällikkö 
Janna Oksanen.
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Jaalan huoltoasema tuli Atte 
Kohtaniemen Sisu Energia Oy:n 
omistukseen joulukuussa 2014. 
Liikepaikka on vanha asema, 
toiminnassa vuodesta 1974, jol-
loin asiakkaille tuttu liikemerk-
ki oli Unionin sämpylä-kyltti. 
Aseman palveluihin ovat kuulu-
neet polttonestejakelun lisäksi 
kahvila ja autokorjaamo. Ase-
man myyneen Kasurisen per-
heen omistuksessa on edelleen 
Kuusankosken SEO-autotalo.

Liikepaikan kokema elvytys on ollut 
merkittävä, samoin SEO:n uusi ilme, 
joka Jaalaan muutettiin 2015 alussa. 
Atte Kohtaniemi aloitti Elimäen ase-
malla ”vaahtosammuttimen” kokoi-
sesta, alle kouluikäisestä hän palveli 
tiskin takana korokkeella, silloin kun 
vielä maksettiin sisälle.

- Polttoaine oli helppo tuote myydä, 
kun katsoi vain litrat ja hinnan.

- Varaosaliikkeessä tutuksi tulivat öl-
jyt, varaosat ja tarvikkeet, kaikki mitä 
autoon ja niiden korjaamiseen liittyy.

Leipälajina poltto- 
aineiden kuljetukset

Säiliöautokuljettajaksi Atte Kohta-
niemi sai opin ammattikoulussa, jonka 
kuljetuslinjalta hän pääsi tuuraamaan 
ADR-kujetuksissa heti 18 vuotta täytet-
tyään. Yhdistelmäkortin suorittamisen 
jälkeen jo 18,5 vuotiaana hän ajoi työ-
harjoittelussa säiliöautoa. Vakituisen 
kuljettajan jäätyä eläkkeelle hän hoi-
taa nyt itsenäisesti Elimäen, Jaalan ja 
Kuusaan asemien toimitukset ja polt-
toöljyn jakelun Kouvolan ympäristössä.

- Kiireempään aikaan voi tulla pari-
kymmentä pudotusta päivässä ja sata 
viikossa.

- Piirturissa ovat tunnit riittäneet, 
sillä ajoaikaa pienellä alueella tulee 
suhteessa melko vähän. Porvooseen-
kaan ei ole kuin 80 kilometriä.

- Tarkoitus on koota kokemuksia ja 
päästä omassa toiminnassa hyödyntä-
mään hintamuutoksia. Niiden perään 
on oppinut katsomaan. Isoissa nousuis-
sa hinta ei yleensä saman tien tipu.

Jaalan myyntitilanne on kauppiaan 
kannalta kohtuullinen, koska Kouvo-
laan on matkaa ja Voikkaalla on lähin 

tankkauspiste. Toiseen suuntaan pitää 
mennä Heinolaan asti.

- Bensakauppa on aika kilpailtu, 
myynti pitää olla suuri, että pelkällä 
polttoaineella pystyy elämään. Oheis-
juttua pitää olla.

- Leipätyökseni työskentelen isälläni 
ajaen säiliöautoa ja tekemällä muita-
kin kuljetus- ja tuuraushommia. Jaalan 
liikepaikka sopii hyvin tähän yhteyteen 
ja pystyy hoitamaan liikkeen ja kiin-
teistön asioita. Työnkuva vaihtuu päi-
vän mittaan ja tilanteen mukaan.

Paikalliset markkinat

Remonttiin kahvilassa meni kohtuul-
lisen paljon rahaa, mutta siihenkään ei 
tarvinnut lainaa. Kahvilan vuokraami-
nen Niina Pusalle (Tmi Pusan Herkut) 
tapahtui huhtikuun alussa 2016.

- Yhteistyö kahvilayrittäjän kanssa 
on sujunut hyvin, he kehittävät toimin-
taa ja ovat saaneet myynnin käyntiin. 

- Meillä on sama visio. Kun maaseu-
dulla ollaan, pitää maaseutua tuoda 
myyntiin. Lähiruokaa ja lähialueen 
tukemistahan tämä on, ja palvelu on 
tärkeää.

Kesäpitäjä JAALA nauttii
SEO-palvelujen vireydestä



Markkinointiin lähdettiin reippaasti 
myös tapahtumilla: joka keskiviikko on  
motoristi-ilta klo 17-20, jonka Pusan 
Herkut on ideoinut ja hoitanut. Iltaan 
kuuluvat motoristikuulumiset, kahvit 
ja hyvät letut.

- Jaalan SEO:lla on tässä suhteessa 
hieno sijainti, koska ympäristössä on 
paljon hyviä mutkaisia asfalttiteitä 
ajeltavaksi.

Polttoainekauppaa myös 
työkoneisiin

Automaatista saa myös polttoöljyä, 
mikä lisää ammattiliikenteen asiointia 
asemalla. Piha on iso, joten Jaalan SEO 
on ammattiliikenteen ja työkoneiden 
suosittu tankkauspaikka.

Korjaamotiloissa on remontti me-
neillään, ja tarkoitus on löytää vuok-
ralainen vuonna 2017. 

Atte Kohtaniemi on ehtinyt jo osal-
listua SEO:n  kauppiastapahtumiin ja 
tutustunut muihin kauppiaisiin lähialu-
eiden lisäksi.

SEO Jaala -official- Facebook-si-
vuilla löytyy muutakin kuvaa ja tapah-
tumia.

Ylen Kotimaa-verkkosivulla julkaisi 
huhtikuun alussa juttu, jossa kehuttiin 
nuoren yrittäjän elvyttäneen huolto-
aseman. Kodin Kuvalehteen on määrä 
tulla juttu ennen juhannusta. Elämän-
tapa, nuori yrittäjä, maaseutu ja pal-
velut kiinnostavat.

- Asiakkaat odottavat edelleen saa-
vansa palvelua, kahvila ja sitä kautta 
saatava apu on tärkeää

- Ongelmatilanteet pitää hoitaa vii-
meisen päälle. Nykyään palvelua ar-
vostetaan vahvasti.

Jaala on nykyisin osa Kouvolan kau-
punkia, kesävetoinen, yli 3.000 mök-
kiä, vakituisia asukkaita on noin 1.800. 

- Ilman kesämökkiläisiä tämä olisi 
pieni hiljainen paikka. Palvelut tuntu-
vat häviävän laitakyliltä. 

Lähialueella sijaitsee Verlan tehdas-
museo, joka on UNESCOn maailmanpe-
rintökohde. Pitkä matka ei ole Repo-
veden kansallispuistoonkaan, vanhan 
Valkealan alueelle.
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Useilla huoltoasemilla näkyy vuoden 
2016 aikana kyltti tai mainoslakana, 
jossa kerrotaan polttoainetoimitta-
jan vaihtumisesta tai uuden liiketoi-
minnan käynnistymisestä.

Siuntion SEO avasi
Siuntion kirkonkylän huol-

toasemapalvelut palautuivat 
jälleen normaaleiksi, kun Siun-
tion Löpö ja Lounas Oy avasi 
polttoainejakelun kesäkuun 
2016 alussa. Yrittäjänä toimi-
vat Ilkka Alander ja veljekset 
Miika ja Santtu Kokkola.

Polttoaineluvista yrittäjät joutui-
vat käymään neuvotteluja uudelleen 
2014, ja vihdoin keväällä 2016 kaikki 
viranomaistahot olivat tyytyväisiä 
laadittuihin kunnostussuunnitelmiin.

Huoltoasema on toiminut sitkeästi 
lähes kaksi vuotta ilman polttoai-
nejakelua, mutta nyt kyläläisten 
suureksi helpotukseksi jakelu pääsi 
jälleen käyntiin. Vaihtoehtoja on ol-
lut asiakkaiden mielestä liian vähän. 
Yrittäjät tarjoavat nyt perinteisen 
huoltoaseman palveluja: kahvila- ja 
ravintolapalveluja, autotarvikkeita ja 
autonhuoltoa.

Siuntion huoltoasemalla on pitkä 
historia, vuodesta 1963, ja polttoai-
neet tulivat aiempina vuosikymme-
ninä Teboililta. Nyt polttoainetoi-
mittaja on SEO, joka myy Suomessa 
jalostettuja polttoaineita.

Liikepaikka sijaitsee Lohjantien ja 
Lappersintien risteyksen tuntumassa.

Avajaiset pidettiin soppatykkei-
neen heti, kun polttoaineet saatiin 
jakeluun, ja kyläläisten vastaanotto 
oli torstaina jo lupauksia herättävä, 
yli 100 annosta soppaa jaettiin.

Yrittäjien puolesta Ilkka Alander 
lupaa säilyttää palvelut:

- Kassallekin voidaan polttoainei-
ta maksaa, kun saamme etälukijan 
asennetuksi.

- Samoin polttoöljyä on kysytty, 
ja nekin toimitukset aloitetaan, kun 
mittari saadaan asennetuksi. Paikal-
liset urakoitsijat käyvät mielellään 
tankkaamassa suoraan mittarilla.

- SEO:n yrityskorttejakin on kysytty 
mukavasti.



Huhtikuussa 2016 Suomen 
huoltoasemamarkkinoilla ta-
pahtui jälleen muutos, kun 
GT Retail ilmoitti vetäytyvän-
sä markkinoilta. Verkostossa 
oli alkuvuonna yli 20 yksityistä 
yrittäjää, jotka joutuivat var-
sin nopeasti valitsemaan uu-
det polttoainetoimittajat.

SEO:n aluepäällikkö Juha Tikka sai 
vastaanottaa kevään päätteeksi suuren 
määrän tiedusteluja.

Millaisia uudet yrittäjäkontaktit 
ovat olleet?

- Osa kontakteista tapahtui jo en-
nen lopettamisuutista, osa oli ottanut 
yhteyttä aiempien asemavierailujen 
perusteella.

- Yhteydenottojen määrä moninker-
taistui puolin ja toisin toukokuussa, 
kun uutinen juuri vapun alla julkais-
tiin.

Mitä kauppiaat ovat tiedustelleet ja 
millainen tunnelma on ollut?

- Tunnelma oli yllättynyt ja ehkä 
pettynyt, kun tilanteeseen ei osattu 
valmistautua, vaikka jotain viitteitä 
toiminnan ongelmista olikin.

- Polttoainetoimitukset lakkasivat 
jyrkästi, ja yhteydenotoissa toivottiin, 
että katkos olisi mahdollisimman lyhyt.

- SEO kävi yhtenä yhtiönä muiden 
joukossa neuvotteluja näiden yrittäji-
en kanssa liikepaikoista, ja tässä onnis-
tuttiin ilmeisesti melko hyvin.

Millaisia uusia yrittäjiä SEO-verkos-
to on nyt saanut?

- Peruspalvelut ovat useimmissa pai-
koissa - kahvila, elintarvikemyynti, va-
raosia, huolto- ja pesutoimintaa.

- Minusta nämä ovat vahvasti yrit-
täjän näköisiä paikkoja ja paikallisia 
palvelijoita, joilla on pitkä kokemus.

Miten hyvin SEO ja SEO:n palvelut 
tunnettiin?

- Kauppiaiden puolella on ollut tie-
toa SEO:sta jo aiemminkin, lähinnä 
nähtiin eduksi, että SEO on kauppiai-
den itsensä hallitsema ketju.

- Polttoainehinnat kiinnostavat aina, 
ja SEO:n hinnatkin osoittautuivat kil-
pailukykyisiksi. Osa kauppiaista oli 
kiinnostunut myös jäsenasioista ja sitä 

mukaa vuosihyvitysten käytännöistä.
- SEO-verkostossa kaikilla yrittäjil-

lä on tilaa kasvaa ja mahdollisuudet 
harjoittaa itsenäisesti liiketoimintaa, 
jopa laajentumismahdollisuuksia on 
luontaisesti olemassa.

Tervetuloa uudet asemat!

SEO-verkostoon on liittynyt vuoden 
2016 alkupuoliskolla toistakymmentä 
asemaa, valtaosa palveluasemia ja 
perinteisiä huoltoasemia. Osalla au-
tomaattiasemina toimivista liikepai-
koista on asemalla palveluja tai niitä 
ollaan ottamassa uudelleen käyttöön.

Vimpeli
Kristiinankaupunki/Lapväärtti
Toholampi
Mikkeli/Anttola
Maaninka/Kinnulanlahti
Virrat/Vaskivesi
Lappeenranta/Kaukas
Kangasala/Kuhmalahti
Siuntio kk
Kristiinankaupunki/Metsälä
Rovaniemi/Jaatila
Joutsa/Tammihaara

Liput vaihtuvat, yrittäjät jatkavat 

SEO-verkoston asemamäärä lähenee jälleen 200 aseman rajapyykkiä, kun keväällä 2016 
useat yrittäjät hakivat uutta polttoainetoimittajaa. SEO-verkoston asemat ja niiden pal-
velut ja yhteystiedot löytyvät kätevästi internet-sivulta www.seo.fi.

SEO:n kenttähenkilöt käyvät neuvot-
teluja edelleen useiden polttoainetoi-
mittajaa tarvitsevan yrittäjien kanssa. 

Myös muissa verkostojen yrittäjät 
ovat osoittaneet kiinnostusta SEO-ver-
kostoa kohtaan.

Sopimuskaudet ovat pääsääntöises-
ti viiden vuoden pituisia, joten useat 
yrittäjät ottavat yhteyttä siinä vai-
heesa, kun vaihdosajankohta lähes-
tyy. EU:n kilpailumääräysten mukaan 
polttoainejakelua koskeva sopimus 
saadaan tehdä enintään viiden vuoden 
jaksoksi. Tämä takaa yksityisille yrit-
täjille riippumattomuuden ja mahdol-
lisuuden vaihtaa polttoainetoimittajaa 
kohtuullisessa ajassa.
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Ympäristö entistä tärkeämpi:
Päivitystä asemanhoitoon

SEO:n omat asemat muodos-
tavat perusverkostoa täyden-
tävän verkoston, jonka osuus 
koko SEO-ketjun polttoaine-
myynnistä on noin 15 %. Ase-
mista vastaavat yrittäjät, joi-
den perustehtäviä tarkasteltiin 
Tampereella toukokuussa.

Asemanhoitajien koulutuspäivä pi-
dettiin Gilbarco Veeder-Rootin toimi-
tiloissa. Paikalla olivat lähinnä ete-
läisen Suomen asemanhoitajat, joilla 
on vastuuullaan noin puolet tästä au-
tomaattiverkostosta. Koulutusteemat 
olivat laitetekniikan ohella ympäris-
tövelvoitteiden raportointiin liittyvät 
muutokset.

Tilaisuudessa mm. jaettiin Gilbarco 

Veeder-Rootin ENSIHOITO-OPAS ase-
manhoitajille liitettäväksi asemanhoi-
tajakansioon. GVR:n Olli Vikstedt kävi 
läpi ensihoito-oppaan huoltotoimet se-
teli- ja korttihuollon osalta. Aseman-
hoitajille jaettiin puhdistuskortit. Kor-
tinlukijan puhdistuksesta ja huollosta 
muistutettiin skimmauslaitteiden tar-
kastuksesta, ne ovat tulleet aiempaa 
aidomman näköisiksi.

Erityistä huomiota kiinnitettiin virta-
lähteiden oikeaan käsittelyyn. Master 
PC:tä ei saa resetoida ilman huollon 
(HD2) lupaa.

Lisäksi kerrattiin kentällä esiinty-
viä vikatilanteita, toiminnan estämis-
tä huoltokutsun jälkeen (huputus) ja 
yleisen siisteyden merkitystä aseman 
myynnille ja turvallisuudelle. Laite-
huollossa tutustuttiin eri mallisten 
kortti- ja setelitunnistimien sekä kuit-

tikirjoittimien puhdistukseen, toimin-
nan tarkastamiseen, uudelleenkäyn-
nistämiseen ja testaamiseen. 

Ympäristöasioista tärkeitä ovat niin 
päivittäiset raportit kuin jatkuvasti 
ylläpidettävä valmius, kuten uusien 
ohjeiden mukaisesti imeytysaineiden 
määrien tarkastus kahdesti vuodessa. 
Lisäohjeita on tullut viranomaispuolel-
ta paikoitellen myös työkaluvalmiudes-
ta: harja, roskalapio ja jätesäkki. 

Vuosiraportti muodostuu perustoi-
minnan tuloksena. Säiliöiden raken-
netta koskeva kuva liitetään raport-
tiin. Erotuskaivojen sijainnit ja kunnon 
tarkastus käydään erikseen läpi. Kulje-
tusliikkeille muistetaan ohjeistukses-
ta täyttökaukaloiden säilyttämisestä 
siisteinä. Täyttöaukot puhdistetaan 
pesukierroksen tai Eerolan käynnin 
yhteydessä.

SEO:n omien asemien hoitajille järjeste-
tyssä päivityskoulutuksessa painottuivat 
vahvasti laite- ja maksupäätetekniikan 
käytännön asiat.

Asemanhoito on kokonaisuus, jossa vastuul-
lisia toimijoita on useita - polttoainetoimi-
tukset, kuljetusliikkeen toiminta, hintara-
portit, aseman ja mittarien siisteys, mak-
suvälineiden toimivuus, lukijalaitteiden 
kunto, säännölliset raportit, poikkeamail-
moitukset, opasteet, valomainosten valais-
tus sekä jakeluaseman kesäinen ja talvinen 
yleisilme ovat monen toimijan yhteispeliä, 
jossa asemanhoitajalla on keskeinen työ.

Hyvä asemanhoito näkyy miellyttävänä 
asiakaskokemuksena ja lisääntyvänä myyn-
tinä.

Asemanhoitajia kouluttamassa olivat Gil-
barco Veeder Rootin asiantuntijoiden lisäk-
si SEO:n kenttäpäällikkö Tero Riuttamäki, 
aluepäällikkö Juha Tikka ja toimitusjohtaja 
Hannu Laitinen.



SEO henkilökunta

Hannu Laitinen, toimitusjohtaja 
0400-884 321

Ulla Lindström, talouspäällikkö
(03) 883 0610

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

Johanna Silén, (03) 883 0626

s-posti: etunimi.sukunimi@seo.fi

SEO:n aluekokouksissa maaliskuussa 2016 
mukana oli Turussa, Lahdessa ja Oulussa 
kaikkiaan kolmisenkymmentä kauppiasta.

Vasemmalla palaveri Oulussa, mainiona ko-
koustilana oli Hotelli Lasaretti. Osallistujia 
saatiin lähialueiden lisäksi Sodankylää, Pel-
kosenniemeä ja Kuusamoa myöten.

Yllä olevassa kuvassa aluekokouksen aloit-
tanutta lounasta odottelemassa Länsi- ja 
Lounais-Suomen kauppiaita.

SEO-aluekokoukset tuovat 
kauppiaat yhteen keväisin

SEO on laaja organisaatio si-
dosryhmineen ja moninaisine 
yhteistyösuhteineen. SEO:n 
vuosikellossa kevät on usein  
uuden aloittamista, toiminnan 
arviointia ja tiedonvaihtoa. 
Tätä tarkoitusta varten vuosit-
tain järjestetyt aluekokoukset 
ovat osoittautuneet hyväksi ka-
navaksi. Samalla lisätään yhte-
ydenpitoa kentän ja osuuskun-
nan johdon välillä.

Maaliskuussa kahden viikon aikana 
järjestettiin kolme aluekokousta, hie-
man erilaisin teemoin, mutta kaikkiaan 
kauppiaiden ääntä kuunnellen. Suuri 
yhteinen asia on ollut maksupääteky-
symys, samoin uusin biokomponenttien 
sekoitusvelvoite (10 %) antaa aihetta 
pohdiskeluun.

Kauppiaiden valinnanvapaus lai-
tepuolella on SEO:ssa tärkeä asia, ja 
niinpä kassajärjestelmä-, mittari- ja 
maksupääteasioissa ovat käytössä lä-
hes kaikki Suomessa toimivat järjestel-
mät. Asialla on puolensa, ja aika ajoin 
käydään keskustelua laitteiden toimi-
vuudesta, päivityksistä ja yhteensopi-
vuudesta - ja kustannuksista.

Kestopuheenaiheena on kauppiai-
den tyytymättömyys hinnoitteluun. 
Markkinoilla toimivien noin 400 omis-
tajakauppiaan tukkuhinta eli ostohin-
tataso näyttää kovasti yhdestä puusta 
veistetyltä. Tätä taustaa vasten on 
varsin merkillistä, miten öljy-yhtiöi-
den kannattaa edelleen myydä omista 
automaateistaan tuotetta käytännös-
sä halvemmalla kuluttajille kuin mitä 
heidän omat jälleenmyyjät kykenevät 
tarjoamaan.

SEO:lla niin kuin kaikilla automaat-
tiasemien omistajilla on toki tiedossa, 
mitä tontti, laitteet, tietoliikenne, 
sähkö, lumenluonti, hiekoitus, hävik-
ki, korttiprovisiot ja setelinkäsittely 
maksavat.

Ja vielä tämä: kevään 2016 tapahtu-
mien valossa on myös todistettu, ettei 
punakaapuista lahjantuojaa oikeasti 
ole olemassa, vaikka monille kauppi-
aille ruusunpunaisia kuvia esiteltiin.
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SEO on mukana kannustamassa Vimpelin 
Vedon superpesisjoukkuetta jälleen me-
nestykseen. Alkukkausi onkin ollut Vim-
pelin juhlaa.

Road Racingin Superstock 600 -sarjas-
sa ensimmäistä kauttaan ajava Miikka 
Kuosmanen kantaa SEO:n tunnuksia HRP 
Suzuki -tallissa.

Mäkelä Racing Team ja Mtec aloittivat 
niin ikään menestyksekkäästi Rata-SM:ssä 
Formula Fordeilla. Taustalla kisainsinöö-
ri Miikka Mäkelä Xtreme-Bemarin (BMW 
325i e36) kanssa työskentelemässä.

Jämsä 1.9.-3.9.
  6

SEO mukana messuilla - tule käymään!

SEO-Kauppiaspäivät Peurungassa 10.-12.11.2016
SEO-Kauppiaspäiville kutsutaan näytteilleaset-
tajiksi huoltoasema- ja horeca-alan tukkureita, 
teollisuutta, palveluntarjoajia, ohjelmisto- ja lai-
tevalmistajia - luvassa on siis jälleen monipuoli-
nen markkinahenkinen tapahtuma.
Tarkemmat tiedot ja kutsut lähetetään elokuussa.


