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VALMISTEVEROIHIN KOROTUKSIA

Verohallinnon 20.11. julkaiseman tiedotteen 
mukaan hallitus esittää valmisteveron korotuksia 
lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineisin.

Kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen ja 
maakaasun hiilidioksidiveron laskentaperusteena 
oleva hiilidioksiditonnin arvo nostettaisiin nykyi-
sestä 58 eurosta 62 euroon. Tällöin lämmityspolt-
toaineiden CO2-tonnin arvo olisi sama 62 euroa 
tonnilta kuin liikennepolttoaineilla.

Lisäksi lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepoltto-
aineiden energiasisältöveroa korotettaisiin 0,45 
eurolla megawattitunnilta. Kiinteä ja kaasumai-
nen biomassa säilyisi edelleen verottomana eikä 
polttoturpeen verotukseen ehdoteta muutoksia.

Lait tulisivat esityksen mukaan voimaan vuoden 
2018 alusta. Lämmitysöljyn ja moottoripolttoöl-
jyn hinnassa on siten odotettavissa  n. 1,5 snt/l 
nousupaine.

Bensiinin ja dieselöljyn hintoja nostaa hieman 
korkeampi bio-osuus, vaikka verot ovat ennallaan.

SEO Energiaa vuonna 2018
Uutisia ja markkinointia
Aineisto-ohjeet ja hinnat SEO 2018 MEDIAKORTISSA. 
Lataa mediakortti: www.seo.fi -> media

SEO ENERGIAA -LEHTI ILMESTYY VUONNA 2018

Numero  Aineistopvm Ilmestymispvm
1/2018  23.02.2018 14.03.2018
2/2018  04.05.2018 23.05.2018
3/2018  07.09.2018 26.09.2018
4/2018  16.11.2018 05.12.2018

TOIMITUS JA ILMOITUKSET

Value Set Oy, Maahisentie 9, 42100 Jämsä

Hannu Laitinen, puh. 0400-884 321
Sinikka Laitinen, puh. 050-552 5187

hannu.laitinen@arvonanto.fi



Kun SEO perustettiin syksyllä 1978, isot 
öljy-yhtiöt vastustivat kiivaasti uuden 
tulokkaan pääsyä polttoainemarkki-
noille. SEO-polttoainekaupan aloit-
tamiseksi yli 50 kauppiasta ilmoitti 
ryhtyvänsä osuuskunnan asiakkaaksi. 
Lopullisen ratkaisun teki Uolevi Raade, 
ja SEO sai polttoaineensa.

Perustamisvaiheet olivat osoitus pai-
kallisuudesta ja sen tuomasta elinvoi-
maisuudesta. Rohkeutta ja määrätie-
toisuutta vaadittiin, sillä maassa oli 
hintasäännöstely eikä nykyisin taval-
lisia lipunvaihtoja ollut helppo tehdä.

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 
käynnisti 1990-luvulla varsinaisesti 
markkinatalouden polttoainekaupassa.

SEO:n toimintamallin onnistumisesta 
kertoo paljon se, että kaikki muut öljy-
yhtiöt ovat tällä välin vaihtaneet omis-
tajia tai poistuneet kokonaan markki-
noilta. Olemme edelleen suomalainen 
ja yrittäjien omistama. Meitä on jo 210 
asemaa. Lisää asemia voimme ottaa 
vastaan sitä mukaa, kun omistajakaup-
piaiden nykyiset viisivuotissopimukset 
päättyvät ja he ilmoittavat haluavansa 
siirtyä sinivalkoiseen ketjuun. 

Uusiutuvat tuotteet ja markkinat edel-
lyttävät SEO:n seuraavan mukana ja 
kulkevan jopa edellä muita. Olemme 
edelläkävijä yrittämisen vapauden 
osalta ja asemamme pysyvät kartalla 
omien paikallisten vahvuuksien avulla. 
Menestymme kuuntelemalla enemmän 

Pääkirjoitus

asiakkaita ja olemalla kilpailussa pai-
kallisesti erilainen. Ehkä juuri siksi SEO 
on monille suositumpi kuin ”etäohja-
tut” ketjut.

Enemmän, paremmin ja joustavam-
min: Yrittäjäverkostomme on jo nyt 
toiseksi laajin itsenäisten kauppiaiden 
ryhmittymistä. On vain ajan kysymys, 
kun SEO on suurin omistajakauppiaiden 
organisaatio.

SEO:n kauppiaspäivillä Jyväskylässä 
julkistettiin alkavan juhlavuoden yh-
teistyökumppanit, jotka ovat tunnet-
tuja suomalaisia yrityksiä ja tuttuja 
huoltoasemien asiakkaille. Suomalai-
nen kärki edellä siis mennään juhla-
vuoteen.

SEO on markkinoinut lähes 40 vuoden 
kotimaassa jalostettuja polttoainei-
ta. Tämä on ollut kauppiaiden ja ku-
luttajien kannalta erinomainen asia. 
Pyrimme siihen, että polttoaineemme 
ovat jatkossakin yhtä laadukkaita ja 
hinnoiltaan kilpailukykyisiä.

Nyt kun olemme aloittaneet osuuskun-
nan 40. toimintavuoden, lupaamme 
kauppiaille ja asiakkaille lisää hyvää 
paikallista palvelua ja uusia hienoja 
elämyksiä.

Hyvää Joulun Aikaa!

Jan Väliheikki
hallituksen puheenjohtaja

JUHLAVUOSI: PAIKALLINEN, SUOMALAINEN, 
YRITTÄJIEN OMISTAMA, UUSIUTUVA SEO

SEO-Kauppiaspäivillä 9.-11.11.2017 kauppi-
aat valmistautuivat juhlavuoteen. Sinival-
koiset värin ovat yhä suositumpia polttoai-
nekaupassa. Puheenjohtaja Jan Väliheikki 
odottaa SEO-verkoston edelleen kasvavan.

SEO 40 VUOTTA 1978-2018
SEO:n juhlavuosi näkyy monin tavoin kauppiaiden toi-
minnassa, SEO-asemilla, julkaisuissa ja tapahtumissa. 
SEO:n 40-vuotisjuhla ja SEO-kauppiaspäivät ovat Lah-
den Sibelius-talossa lauantaina 17.11.2018.
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SEO-Kauppiaspäivillä huomionosoituksia 
jaettiin henkilökunnalle: Tuula Tuoriniemi 
sai Keskuskauppakamarin kultaisen ansio-
merkin 25 vuoden palvelusta (yllä). Kent-
täpäällikkö Tero Riuttamäki on ollut 10 
vuotta SEO:n palveluksessa (alla). Merkin 
ja kukkien luovuttajina puheenjohtaja Jan 
Väliheikki ja toimitusjohtaja Arto Viljanen.
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Mtec Formula Technology on 
suomalainen moottoriurheilu-
alan toimija Rantsilassa, Siika-
latvan kunnan alueella. Mäke-
län perheen jäsenet pyörittävät 
moottoriurheilutoiminnan lisäk-
si omaa SEO-polttoaineenjake-
lupistettä ja AD-autokorjaamoa 
Rantsilassa nelostien varrella. 
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Perheen isä Markku Mäkelä toimii 
tiimipäällikkönä ja vastaa suurimmaksi 
osaksi tiimin operatiivisesta toiminnas-
ta ja uusien tuotteiden suunnittelu- ja 
kehitystyöstä. Lapset Miikka ja Milla 
Mäkelä toimivat tiimin testikuljettaji-
na, kisainsinööreinä ja valmentajina. 

Miikka vastaa osien ja autojen val-
mistustyöstä, kehitys- ja suunnittelu-
työstä isä Markun kanssa ja on mukana 
myös asiakastiimin kilpailutoiminnas-
sa tarpeen tullen kisainsinöörin roo-
lissa. Milla vastaa isolta osin uusien 
kuljettajien valmennuksesta ja tiimin 
markkinoinnista perheen äidin Jaanan 
kanssa. Millan toimii talvisin myös Muo-
niossa erään automerkin talvitestaus-
keskuksen testausinsinöörinä. Jaana 
Mäkelän vastuualueita ovat talous- ja 
markkinointiasiat.

Valmistusta, teknistä 
palvelua, valmennusta

Mtec on alunperin tullut tunnetuksi 
kotimaisena Formula Ford -valmistaja-
na. Nykyisin toimintaa on laajennettu 
vastaamaan myös muiden moottoriur-
heiluluokkien ja –lajien tarpeisiin. Vii-

meisimpänä Mtec on alkanut valmistaa 
osia ja palveluja BMW Xtreme -luok-
kaan ja työn alla on myös ensimmäinen 
Crosskart-auton prototyyppi. Tiimin 
toimintaan kuuluvat pääasiallisesti 
tekniset palvelut, varaosamyynnti ja 
ajovalmennus rata-autoilussa.

Teknisillä palveluilla tarkoitetaan 
kilpa-autojen korjausta, suutintestaus-
ta, automaattisten sammutinjärjestel-
mien huoltoja, kisainsinööripalveluja, 
mekaanikkopalveluja, suunnittelu- ja 
rakennuspalvelua sekä teknistä neu-
vontaa tiimin aktiivisille asiakastal-
leille.

Moottoriurheiluun liittyviä varaosia 
Mtec valmistaa paljon itse, mutta 
myös maahantuo monesta eri maas-
ta. Esimerkiksi Formula Fordien vara-
osat ovat suurimmalta osin kotimaista 
tuotantoa: runko, tukivarret, koneis-
tusosat, katteet ja monet muut osat 
ovat ”made in Finland”. Muut sään-
tömääräiset tai sellaiset osat joita ei 
ole järkevää tehdä Suomessa, maa-
hantuodaan eri puolilta maailmaa. 
Maahantuontiosiin lukeutuvat muun 
muassa FIA-hyväksytyt kilpapenkit ja 
turvavyöt Espanjasta, kevyet kisavan-
teet Ranskasta ja in-car -radiopuhe-
linjärjestelmät kuljettajan ja varikon 
välille Englannista.

Milla ja Miikka ovat valmentaneet 
nuoria kuljettajia rata-autojen pariin 
alkaen vaihteiden käytöstä aina pitkä-
jänteiseen ajamistaitojen kehittämi-
seen. Useat valmennettavista ovat jo 
edenneet isompiin luokkiin ja kansain-
välisempiin kilpailuihin ja saavutta-
neet useita eri sarjojen mestaruuksia 
ja mitaleja.

Huippunopeus yli 250 km/h

Mäkelä Racing Teamin kilpailutoi-
minta käsittää lähinnä Suomen sarjan 
kilpailuja SM-tasolla, mutta kisamat-
koja tehdään myös Baltian maihin ja 
Keski-Eurooppaan NEZ- ja Eurocup-sar-
jojen kilpailuihin. Vuonna 2017 Mäkelä 
Racing Team oli mukana omalla kalus-
tolla yhdessä Latvian NEZ-kilpailussa 
Riikassa, kahtena viikonloppuna Viron 
Pärnussa ja neljässä eri kilpailussa Suo-
men puolella.

Formula Fordien voimanpesänä toi-
mii Fordin 1,6 litraisen 160-hevosvoi-
mainen Duratec-moottori. Tehoa on 
tavallisen perheauton verran, mutta 
painoa formulalla on  vain murto-osa 
henkilöautosta: 415 kg ilman kuljetta-
jaa ja siipiä. Myös ilmanvastus rungos-
sa on minimoitu, mikä on kasvattanut 
huippunopeuksia reilusti yli 250 km/h 
ja kaikilla Suomenkin moottoriradoil-
la formula yltää reilusti yli 200 km/h 
huippunopeuteen.

Kaudelle 2017 otettiin Formula For-
deissa ensimmäistä kertaa käyttöön 
siivet, jotka toivat noin 10 kg lisää 
painoa. Siivet lisäävät hieman ilman-
vastusta suorilla rataosioilla, mutta ne 
tuovat huimasti lisää kaarrenopeutta.  
Uudet formulat ovat siksi entistä nope-
ampia ja tasapainoisempia ajaa. Milla 
sijoittui 2017 Formula Fordien SM-sar-
jassa pronssille. 

- Siipien kanssa auto on nyt paljon 
sähäkämpi kääntymään ja vastaa pal-
jon paremmin ratin liikkeisiin kuin 
ennen. Jarrutusmatkatkin lyhenivät 
paljon, Milla Mäkelä kiittelee.

Uusi, siivin varustettu Formula Ford oli esillä SEO-Kauppias-
päivillä Laajavuoressa 10.11.2017. Kuvassa vasemmalta
Miikka Mäkelä Q8-öljymerkin maahantuojan
Sandman Nupnaun Hannu Hellstenin ja
Kimmo Tolsan kanssa.
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Taustaa

Mäkelä Racing Team on toiminut 
Mtecin tehdastallina vuodesta 2009. 
Mäkelä Racing Teamin toiminta on al-
kanut kuitenkin jo yli 30 vuotta sitten.

Ralli

Tiimipäällikkö Markku Mäkelä aloitti 
moottoriurheilu-uransa 1980-luvulla 
jokkiksen parissa, mutta siirtyi pian 
vaimonsa Jaana Mäkelän kanssa rallin 
puolelle. Markku ja Jaana ajoivat usei-
ta vuosia yhdessä, Markku kuljettajan 
ja Jaana kartanlukijan paikalla. Me-
nestystäkin tuli, siitä todisteena useita 
luokka- ja yleiskilpailuvoittoja.

Jaana taas sijoittui rallin naistenluo-
kassa Pohjois-Suomen aluemestaruus 
-hopealle kun hän oli itse ratin taka-
na. Vuosituhannen vaihteessa Markku 
osti A- ryhmän Escort Cosworthin, jolla 
kilpaili muutaman vuoden. Tämän jäl-
keen lapset veivät voiton ja sillä tiellä 
ollaan edelleen!

Karting

Miikka ja Milla Mäkelä aloittivat 
kartingin nuorina, Miikka 5- ja Milla 
4- vuotiaana. Cadet- luokasta noustiin 
ylöspäin aina Yamaha- luokkaan asti. 
Parhaimmillaan Miikka kiersi Mini-luo-
kassa eri puolilla Suomea yhteensä 28 
kisaa kesän aikana. Tietysti myös Milla 
oli Cadetillaan mukana osassa kisoista.

Sisarukset tottuivat jo nuorena sii-
hen, että täytyy osata huolehtia omas-
ta autostaan myös itse. Kiireisimmissä 
kisoissa Milla ajoi Yamaha junioreissa 
ja Miikka yleisessä. Millan sijoittues-
sa kolmen parhaan joukkoon muilla 
huoltajilla loksahtelivat suut auki, kun 
Milla ryhtyi itse purkamaan moottori-
aan katsastukselle, jotta isä voi seura-
ta Miikan kisan läpi. Toki myös Miikka 
joutui purkamaan moottorinsa itse, 
että isä pääsi avuksi kasaamaan Millan 
moottoria. Molemmat siirtyivät heti 16 
vuotta täytettyään Formuloiden pariin.

Formula Ford

Miikka aloitti Formula Fordissa vuon-
na 2006 vuoden 1997 Van Diemenillä, 
joka ostettiin Itävallasta. Kokeneem-
pien harrastajien avustuksella ja osit-
tain kantapään kautta asiantuntemus 
kasvoi.

Vuonna 2008 Comtecin konkurssipe-
sä oli myytävänä Englannissa. Markku 
osti pesän kaksi autoa ja kaikki laitteet 
varsin edulliseen hintaan ja näin ollen 
tiimi alkoi myös formulavalmistajaksi. 

Vuodesta 2009 lähtien Mtec on voit-
tanut useita mitaleita niin tiimin omi-
en kuljettajien kuin asiakaskuljettajien 
ajamana SM-, NEZ- ja Eurocup sarjoissa.

- Siivet ovat lisäksi tuoneet luokal-
le lisää näyttävyyttä ja kasvattaneet 
kiinnostusta harrastajien keskuudessa.

Formula Fordeja ajetaan Suomen 
lisäksi ympäri maailmaa eri maissa. 
Mahdollisuus lähteä kilpailemaan kan-
sainvälisesti samalla kalustolla muihin 
maihin on helppoa tekemällä autoon 
pieniä muutoksia, joita maakohtaises-
ti on voitu asettaa verrattuna Suomen 
sääntöihin.

Lisää tietoa Formula Fordeista 
www.formulaford.fi

BMW Xtreme ja Crosskart

BMW Xtreme -luokan autot perus-
tuvat 325 E36 BMW:n tekniikkaan. Au-
toja saa virittää sääntöjä noudattaen 
paremmin ratakäyttöön soveltuviksi. 

- Muutoksia tehdään vakioautoon 
nähden esim. auton alustassa, mootto-
rin toiminnan ohjelmoinnissa, turvalli-
suudessa, auton korin jäykkyydessä ja 
renkaissa, Miikka Mäkelä kertoo.

- Kilpailuluokan kustannukset pide-
tään kohtuullisina, kun kalleimmat 
auton komponentit kuten moottori, 
vaihdelaatikko ja tasauspyörästö on 
säädetty pidettäväksi teknisesti vaki-
oina.

Xtreme-bemareilla ajetaan kilpai-
luissa kaksi noin 20 minuutin lähtöä ja 
yksi pitempi 45 minuutin endurance-
lähtö. Luokan edullisuutta tukee myös 
mahdollisuus osallistua kilpailuun kah-
della kuljettajalla per auto. Molemmil-
le kuljettajille on silloin yksi oma lyhyt 
lähtö ja endurance-lähdössä on yksi 

pakollinen 70 sekunnin varikkopysäh-
dys, jonka aikana on mahdollista tehdä 
kuljettajan vaihto. Xtreme-mestaruu-
desta ajetaan osakilpailuissa Suomessa 
ja Baltian maissa.

Lisää tietoa BMW Xtreme luokasta  
www.xtremerace.fi

Crosskart on Mtec:lle uusin osa-alue 
ja se on myös yksi nopeimmin kasvavis-
ta kilpailuluokista tällä hetkellä moot-
toriurheilussa. Mtec:n ensimmäinen 
luokkaan soveltuva prototyyppiauto 
valmistuu näillä näkymin vuoden 2018 
alussa ja menee vuoden 2017 85cc 
Crosskartin Suomen mestarille Ilari 
Sääskilahdelle (8 v.) testattavaksi. 
Voimanlähteinä karteissa toimii 85cc, 
125cc, 250cc crossipyörien ja 650cc 
moottoripyörien moottorit.

- Eri koon moottoreilla ajetaan eri 
luokissa ja mitä enemmän kuljettajalle 
karttuu ikää, sitä isompimoottoristen 
kilpailuihin hän saa osallistua.

Crosskarteilla ajetaan radoilla, jotka 
ovat  puoliksi soraa ja puoliksi asvalt-
tia. Radoilla voi olla pieniä kallistuksia 
ja hyppyjä, jotka tekevät sähäköistä 
kilpailuista vieläkin mielenkiintoisem-
pia seurata.

- Mtec:n tavoitteena on alkaa val-
mistaa omia Crosskartteja testattu-
jen prototyyppiautojen pohjalta ja 
valmistaa varaosia ja palveluja lajin 
tarpeisiin, Miikka Mäkelä kertoo suun-
nitelmista.

Lisää tietoa Crosskarteista  
www.finncrosskart.fi.

Formula Fordien rivistöä Vetelin Kemorassa 20.7.2017. Milla Mäkelä 
peukuttaa Q8/SEO-väreissa olevan autonsa vieressä.
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Huoltoasemapäivät 
tiennäyttäjänä
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Öljy- ja Biopolttoainealan joka toinen vuosi jär-
jestämät Huoltoasemapäivät on erinomainen kooste 
polttoaineiden markkinoinnin ja jakelun tilanteesta 
ja tulevaisuuden näkymistä. Jyväskylän Paviljongissa 
4.-5.10.2017 käyttövoimavertailut nousivat pääroo-
liin. Biodiesel, biokaasu ja sähkö ovat saaneet nos-
tetta kansallisista ilmastotavoitteista vuodelle 2030. 
Tässä poimintoja huoltoasemapäivien esityksistä.

Euro VI toimii
Liikenteen ja tavarankuljetuk-
sen kriittisenä tekijänä ollut 
raskaan kaluston päästöjen 
hallinta on löytänyt lähipääs-
töjen ja ilman laadun kannalta 
onnistuneen ratkaisun. Euro VI 
-päästönormin saavuttamiseksi 
on otettu käyttöön SCR-tekniik-
ka uusissa dieselautoissa.

Ilman laatu on mahdollista 
pitää hyvänä myös dieselkäyt-
töisillä ajoneuvoilla, ja eten-
kin raskaan kaluston puolella 
pääpaino on puhtaammissa 
polttoaineissa. Näitä on otettu 
käyttöön Suomessakin, jossa 
LNG ja uusiutuva diesel ovat 
kasvussa.

Kaupungeissa, lyhyillä mat-
koilla ja kiskoilla käytettävissä 
ovat kaikki uusiutuvat polttoai-
neet. Sen sijaan keskipitkien ja 
pitkien matkojen kuorma-au-
to- ja yhdistelmäkuljetuksissa  
sähkö menestyy huonommin. 
LNG tekee tuloaan myös vesi-
liikenteeseen.

Tulevaisuuden tankkaajat
Polttoaine- ja automyynnin ti-
lastojen perusteella on selvää, 
että dieselautojen enemmyys 
tankeilla säilyy. Vaikka henki-
löautoissa on ”vain” 700.000 
dieseliä, lähes kaikki maamme 
310.000 pakettiautoa, 95.000 
kuorma-autoa ja 12.500 linja-
autoa ovat dieselkäyttöisiä.

Suomen autokanta uusiutuu 
edelleen hitaasti, noin 20 vuo-
den kierrolla. Polttomoottori-
autoja on vielä 2030-2040-lu-
vuilla suurin osa autokannas-
tamme. Siksi huoltoasemat 
toimivat vielä pitkään ben-
siinin, dieselin ja uusiutuvien 
nestemäisten polttoaineiden 
jakelijoina.

Hallituksen tavoiteohjelman 
muikaisesti sähkö- ja biokaasu-
autojen vähitellen yleistyessä 
kysyntää on myös latauspisteil-
lä ja kaasuntankkauspaikoilla. 

Yhtä selkeää kasvun voittajaa 
ei ole kuitenkaan näköpiirissä.

Sähköautojen arvioidut koko elinkaaren 
aikaiset päästöt
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VTT:n tutkimusprofessori Nils-Olof 
Nylund rauhoitti esityksellään po-
liittisesti tempoilevan käyttövoi-
makeskustelun laineita ja muis-
tutti, että Euro VI toimii.

Sähköautojen tankkauspisteiden 
rakentajat saattavat pettyä, sillä 
sähköajoneuvojen kysyntä ei ota 
noustakseen kalliin hankintahin-
nan vuoksi. Lisäksi ongelmana ovat 
globaalisti käytetyn sähkön puhta-
us - sähköauto on toki lähipääs-
töiltään hyvä vaihtoehto, mutta 
sen elinkaarta rasittavat akkujen 
valmistukseen tarvittavien mate-
riaalien saatavuus ja niiden kesto 
sekä lyhyt toimintasäde. Hybridi-
autojen taloudellisuus CO2-päästö-
jen vähentämisessä puolestaan on 
kaukana järkevästä investoinnista.
Suomen hallitus on esittänyt kan-
sallisessa ilmastostrategiassa ta-
voitteeksi saada käyttöön 250.000 
sähköautoa ja 50.000 kaasuautoa 
vuoteen 2030 mennessä. Käytetty-
jen kaasuautojen tuonti ja uusien 
mallien tarjonta on vauhdittamas-
sa kaasuautoilua.
Oheinen kuvio Autotuojat ja -teol-
lisuus ry:n toimitusjohtajan Tero 
Kallion esityksestä. 

Nestemäisten edut
Huoltoasemien tekniikka ja 
polttoaineiden kuljetus ovat 
edelleen nestemäisten polt-
toaineiden käyttöä puoltavia. 
Niiden saatavuus, yhteensopi-
vuus, energiatiheys ja varastoi-
tavuus ovatkin alan toimijoiden 
kannalta hyvät argumentit.

Nesteen teknisten palvelujen 
päällikkö Markku Honkanen 
nosti esiin uusiutuvien ja uu-
dentyyppisten nestemäisten 
polttoaineiden kehityksen, 
joihin myös ajoneuvotekniik-
ka voi sopeutua: alkoholit ja 
eetterit, uusiutuvat dieselit ja 

synteettiset nestemäiset polt-
toaineet. Yhteensopivuuden 
osalta nykyisille polttoaineille 
parhaat vaihtoehdot ovatkin 
korkeaseoksiset biopolttoai-
neet, etenkin uusiutuva diesel, 
jonka turvin raskas kalusto jat-
kossakin toimii.

Energiatiheydeltään nestemäi-
set polttoaineet ovat sähköön 
verrattuna ylivoimaisia. Muu-
tamassa minuutissa siirretty 
energiamäärä on satakertaises-
ti sähkön lataustehot ylittävä. 
Tehokkuuden ja varastoinnin 
ratkaisut nestemäisissä polt-
toaineissa varmistavat niiden 
käytön tulevaisuudessakin.

U-Contin esittelyssä Huoltoasema-
päivillä oli myös maan päälle sijoi-
tettava jakeluasema. Tätä koskeva 
säädös on valmistelussa, pohditta-
vana mm. turvaetäisyydet.
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Nollariski on hyvä tavoite
Ilmailualan prosessiturvallisuu-
desta johdettua riskienhallin-
taoppia vakuuttavasti esittänyt 
liikennelentäjä Pekka Erkama 
(Qreform Oy) toi  uutta näkö-
kulmaa huoltamoiden turvalli-
suusajatteluun.

Riskienhallinnasta on mahdol-
lista siirtyä nollariskiseen toi-
mintaan, kun turvallisuusjoh-
tamisen osatekijät ja tapahtu-
miin reagointi tehdään suunni-
telmallisesti. Silti olennainen 
parannus tapahtuu asenteissa, 
niin johdon kuin työntekijöi-
den. Erkama korosti, että tur-
vallisuusasioissa jokaisen on 

lupa puuttua poikkeamiin mää-
ritellystä turvallisuudesta, niin 
pienissä kuin suurissa asioissa.

Turvallisuusjohtamiseen entinen 
sotilas James Reason on kehit-
tänyt reikäjuustoteorian (Swiss 
Cheese Model, alla kuva 1997 
mallista). Siinä onnettomuus-
tapahtumaa edeltävät useat 
tasot, joissa on laiminlyöntejä 
ja joiden toteuduttua syntyy 
vahinkoa.

Huoltoasema-alalla vakavim-
mat riskit ovat mitä ilmeisim-
min polttoaineiden varastoin-
nissa, kuljetuksissa ja laittei-
den kunnossa.

Reikäjuustoteorian malli vuodelta 1997: turvallisuudessa on aukkoja 
aktiivisten virheiden vuoksi ja piilevien olosuhteiden vuoksi. Näin uhka-
tekijät (hazards) voivat realisoitua menetyksiksi (losses). Turvallisuus-
järjestelmä muodostuu peräkkäisistä kerroksista puolustusta, esteitä 
ja varmistuksia. (Kuva: Eurocontrol 2008)

Huoltoasemapäivien näytteil-
leasettajia Tampereen seudulta: 
Wavin-Labko, Asennusliike Lahti-
nen ja Labkotec.

Säädökset kunnossa
Ympäristöministeriön neuvot-
televa virkamies Anneli Kar-
jalainen totesi, että 1.9.2017 
voimaan tulleen ympäristön-
suojelulain muutoksen myötä 
säädöstilanne on kunnossa, 
kun vielä asetus 444/2010 päi-
vitetään.

Nyt siis jo aiemmin tuttu rekis-
teröintimenettely on riittävä, 
ja mahdolliset puutteet hoide-
taan kuntoon jälkivalvonnalla. 

Toiminta voidaan aloittaa 90 
vrk kuluessa rekisteröinnistä.

Myös jakeluasemastandardin 
SFS 3352 uudistus on käynnissä. 
Kaikkien uusien jakeluasemien 
on noudatettava standardin 
määräyksiä säiliöiden, putkis-
tojen, erottimien ja tärkeiden 
työvaiheiden laadunvarmen-
nuksen osalta.

Kaikki huoltoasemat ilmoite-
taan VAHTi-tietojärjestelmään 
viimeistään 2020.

Tutkimusprofessori Nils-Olof 
Nylundin mukaan liikenteen 
kaksi päähaastetta ovat kas-
vihuonekaasujen vähentämi-
nen, jossa käytetty energia on 
ratkaisevassa asemassa, sekä 
ilman laadun parantaminen, 
jossa ajoneuvotekniikka rat-
kaisee. Hänen mukaansa on 
selvää, että yksi energiamuo-

Biotulevaisuus esillä  
öljyalan seminaarissa

to tai yksi tekniikkavaihtoehto 
ei pysty ratkaisemaan kaikkia 
liikennemuotoja koskevia haas-
teita tai edes yhden liikenne-
muodon kaikkia tarpeita, vaan 
liikenteen päästöjä vähenne-
tään monipuolisella, erilaisten 
toimien valikoimalla (kuva Ny-
lundin esityksestä 12.10.2017 
alla).
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Autotuojat ja -teollisuus ry:n 
hallituksen puheenjohtaja Rami 
Kittilä painotti, että autoteol-
lisuuden näkökulmasta ilmas-
tohaastetta ei ratkaista vain 
yhdellä ajoneuvoteknologialla 
ja nopeakin teknologinen mur-
ros vie autokannassa 20 vuot-
ta. Hänen mukaansa on myös 
tärkeää, että autoalaa koskeva 
lainsäädäntö on ennakoitavaa, 
johdonmukaista, mahdollista-
vaa ja teknologianeutraalia.

Helsingin Seudun Liikenteen 
HSL:n hankejohtaja Reijo Mä-
kinen kertoi raskaan liikenteen 
BioSata-hankkeesta, joka toimii 
hiilineutraalin liikenteen tien-
näyttäjänä pääkaupunkiseudulla. 
HSL:n tilaama pääkaupunkiseu-
dun linja-autoliikenne ja valtaosa 
Helsingin kaupungin työkoneista 
ja kuorma-autoista siirtyvät 
portaittain käyttämään jäte- ja 
tähdepohjaisia biopolttoaineita 
vuoteen 2020 mennessä niin, että 
toteutuksen toisessa vaiheessa 
osuudet ovat jopa 90 prosenttia.

Veronmaksajien Keskusliiton 
toimitusjohtaja Teemu Lehti-
nen totesi, että pitkällä aika-
välillä tarkasteltuna liikenne-

verkon rahoittamiseksi ei ole 
ihmelääkkeitä. Väläytellyn kilo-
metriverotuksen hyödyt olisivat 
hyvin pieniä verrattuna nyky-
järjestelmään, jossa polttoai-
nevero on jo päästöperusteinen 
”kilometrivero” ja samalla yk-
sinkertainen ja hallinnollisesti 
tehokas. Lehtisen mielestä lii-
an ankarat tienkäyttömaksujen 
tyyppiset ratkaisut toimisivat 
tarkoitustaan vastaan. Hän 
huomautti, että liikkuminen 
sinänsä ei ole ”haitta”, vaan 
hyödyllinen ja edistettävä asia.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n 
toimitusjohtaja Helena Vänskä 
totesi puheenvuorossaan, että 
parhaillaan käsittelyssä oleval-
la EU:n uusiutuvan energian 
direktiivin RED II:n lopullisella 
muodolla on iso merkitys edis-
tyneitä biopolttoaineita valmis-
tavalle teollisuudelle: biopolt-
toaineiden käyttö kasvaa ja se 
edellyttää tuotannon merkit-
tävää lisäämistä. Käytettävi-
en raaka-aineiden liian tiukka 
rajoittaminen hidastaisi uusia 
innovaatioita ja tuotantolaito-
sinvestointeja Vänskä painotti.

Lähde: ÖBA tiedote, www.oil.fi



Isojoen Vuoden Yrityksenä palkittiin Meteora Oy. 
Perusteluina valinnalle yrittäjäyhdistyksen halli-
tuksella oli mm. seuraavat seikat:
Meteora Oy on tehnyt mittavan laajennuksen kulu-
van vuoden aikana. Lisäksi Meteora sai kesällä eri-
tyismaininnan Suupohjan Kasvupolku -kisassa.
Meteoran toiminta on erittäin monipuolista, mikä en-
tisestään korostuu, kun palvelut suhteutetaan paik-
kakuntamme kokoon. Yritys tarjoaa kahvilatoiminnan 
lisäksi mm. autohuoltoa ja -pesua sekä Matkahuollon 
ja Veikkauksen palveluita.
Meteora on tärkeä myös kuntalaisten tapaamispaik-
kana ja sinne voi muitta mutkitta poiketa kahville 
sekä vaihtamaan kuulumisia. Palvelu on aina ystä-
vällistä ja iloista.
Yritys on vakiinnuttanut toimintansa, sillä se juhli 
vastikään ensimmäistä kymmenvuotistaivaltaan.

Merja ja Janne Pitkärannan Meteora Oy:stä kasvoi 

Vuoden Yritys 2017 Isojoella

Isojoen palkittuja yrittäjiä Janne ja Merja Pitkärantaa onnittelemassa va-
semmalta Isojoen POP-Pankin johtaja Marja Savioja, kunnanjohtaja Linda 
Leinonen, Isojoen Yrittäjien sihteeri Tomas Ruotsalainen ja puheenjohtaja 
Anna Ala-kortes.
Moto-Meteora on autokorjaamo, joka liittyi Autonomi-ketjuun. Korjaamon 
tilat uudistettiin syksyksi 2017. Kahvila valmistaa ja myy konditoriatuot-
teita. Isänpäivä- ja juhlapäiväksi löytyi toinen toistaan herkullisempia lei-
vonnaisia.
Huoltoaseman piha oli täynnä yrityksen 10-vuotistapahtumassa 7.10.2017. 
Café Meteoran valoisa ja viihtyisä lounaskahvila uudistettiin keväällä 2017 
- väriä antavat pirteät limenvihreät tuolit.
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EU-komissiolta kunnianhimoiset päästötavoitteet autonvalmistajille

Autoala kiittää teknologianeutraalisuutta
EU-komissio on 8.11.2017 
julkaissut autonvalmistajia 
koskevat uusien henkilö- ja 
pakettiautojen hiilidioksi-
dipäästötavoitteet vuosille 
2025 ja 2030. Autoteolli-
suutta Suomessa edustava 
Autotuojat ja -teollisuus ry 
pitää tavoitteita äärimmäi-
sen kunnianhimoisina.

Autoteollisuus on Euroopan 
suurin T&K-investoija noin 45 
miljardin euron vuosittaisella 
panostuksella. Jatkossa summa 
tulee kasvamaan, sillä vaih-
toehtoisten voimanlähteiden 
kehitystyö vaatii siltä valtavia 
investointeja. Maanosan suurim-
pana vientialana autoteollisuus 
on kuitenkin ollut huolissaan 
muun muassa siitä, että poliit-
tiset päättäjät asettavat sille 
epärealistisia päästötavoitteita.

”Komission asettama 30 pro-
sentin päästövähennystavoite 
on erittäin kunnianhimoinen – 
etenkin, kun lähtökohtana on 
sinällään jo haasteellinen vuosi-

en 2020-2021 tavoite, jossa au-
tovalmistajan EU-markkinoille 
saattamien uusien autojen kes-
kimääräinen päästö ei saa ylit-
tää 95 g/km”, sanoo Autotuojat 
ja -teollisuus ry:n toimitusjoh-
taja Tero Kallio.

Toisaalta ala pitää erittäin 
viisaana, ettei Komissio asetta-
nut autonvalmistajille kiintiöitä 
sähköautojen valmistamiseksi, 
vaan pitäytyi tekniikkaneutraa-
lissa lähestymistavassa. Moni 
EU-maa, Suomi mukaan lukien, 
vaati tällaisia kiintiöitä. Vaa-
timus oli lyhytnäköinen, sillä 
kiintiöt olisivat voineet johtaa 
jopa vanhojen ja käytettyjen 
autojen kysynnän kasvuun, sillä 
sähköautot ovat vielä pitkään 
selvästi polttomoottoriautoa 
kalliimpia sekä valmistaa että 
kuluttajan hankkia.

”Ei voi olla niin, että ensin 
säädetään tiukat kansalliset 
päästötavoitteet ja sen jälkeen 
yritetään sälyttää talkoista 
huolehtiminen elinkeinoelämän 
harteille. Esimerkiksi meillä 
Suomessa on keinovalikoimasta 

käyttämättä vielä monta teho-
kasta päästövähennyskeinoa, 
yhtenä vaikuttavimmista auto-
kantamme vanhana ja saastut-
tavana pitävän autoveron hallit-
tu poistaminen”, Kallio jatkaa.

Nyt tehty päätös tekniik-
kaneutraaliudesta tarkoittaa 
sitä, että EU ei sido käsiään 
yhteen teknologiaan eli säh-

köautoihin, vaan antaa itse 
päästöjen olla ohjaava tekijä: 
mitä enemmän autoteollisuus 
nollapäästöisiä valmistaa, sitä 
parempi mahdollisuus sillä on 
saada pieniä helpotuksia koko 
mallistoaan koskevissa erittäin 
kireissä päästötavoitteissa.
(Autotuojat ja -teollisuus ry:n 
tiedote 8.11.2017)

Silmät auki Eurooppaan
SEO:n arvoihin ja toimintatapaan kuuluu uusiutuvuus – myös 
kaikkea ajattelua on uudistettava ja tarkasteltava kriittisesti. 
Maailma ympärillä muuttuu vahvasti, samoin polttoainemark-
kinat, ja vaikka kumppanit ovat olleet suomalaisia, on oltava 
silmät auki Euroopan suuntaan.

Tämän vuoksi SEO on hakenut ja hyväksytty 1.1.2018 alkaen  
mukaan Euroopan itsenäisten polttoainetoimittajien ryhmään 
(UPEI). Joissakin maissa on useita organisaatioita tai yhteen-
liittymiä, joissakin maissa yksittäisiä toimijoita.

- UPEIn agenda on kaksitahoinen: ensimmäinen kärki on siinä, 
että se pyrkii vaikuttamaan yksityisten toimittajien edut huo-
mioon ottavalla tavalla tulevissa lainsäädäntöhankkeissa EU:n 
komissiossa ja Euroopan Parlamentissa. Toinen painopiste on 
jäsenten keskinäinen yhteistyö polttoainekauppaan kuuluvissa 
asioissa. Molemmat ovat SEO:n kannalta asioita, joita kannat-
taa hoitaa laajemmilla hartioilla, toimitusjohtaja Arto Viljanen 
toteaa.

- Tosiasiahan on, että päätökset rantautuvat Suomeen nopealla 
aikataululla. Yhteistyömahdollisuudet ovat vielä alkuvaihees-
sa, kun tutustutaan organisaatioon ja sen toimintatapoihin.

- SEO on uudessa tilanteessa paremmin kuulolla, ja Euroopassa 
käytävä keskustelu ja painotukset tulevat näin nopeammin ja 
kauppiaiden kannaltakin valmiiksi pureskeltuna tietoomme. 
Luonnollisesti tietoa on seulottava SEO:ssa, jotta osataan rea-
goida oikeisiin asioihin.

Viimeksi laajassa keskustelussa ollut uusiutuvaa energiaa ja 
sen raaka-ainepohjaa säätelevä ns. RED2 -direktiivi on koko 
energia-alalle tärkeä virstanpylväs, tosin lopullisen päätöksen-
teon viivästyminen vuoden 2018 puolelle oli pettymys kaikille.

SEO Energiaa 4/2017 sivu 9

UPEI:n vuosikokous hyväksyi SEO:n järjestön täysjäseneksi 
kokouksessaan 19.10.2017. Suomesta tuli 17. maa, joka on 
edustettuna itsenäisten polttoainekauppiaiden järjestössä. 
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”SEO:n tavoitteena 
on olla vuonna 2023 johtava 

omistajakauppiaiden verkosto”
Juhlavuosi on alkanut!
Kauppiaspäivien yhteydessä 
SEO:n Showroomissa esitel-
tiin juhlavuoden tuotteita ja 
kumppaneita. Mukana ovat 
Atria, Metritiski, Munkki-
miehet, Paulig ja Veikkaus. 
Näyttelyn jälkeen tutustut-
tiin maittaviin tuotteisiin ja 
hyviin palveluihin.
Toimitusjohtaja Arto Vilja-
nen nimesi showroom-tapah-
tuman avauspotkuksi, ”kick-
off”, jonka jälkeen kaup-
piaat tai kauppiasryhmät 
alueillaan voivat toteuttaa 
oman näköisensä 40-vuotis-
juhlakampanjan SEO:n anta-
essa taustatukea.

Kauppiaiden ansiosta neljä 
vuosikymmentä jatkunutta 
suomalaisen ja riippumatto-
man polttoainekaupan tari-
naa kuvataan vuoden aikana 
julkaisemalla 40 tarinaa, 
kauppiaiden näkökulmasta 
ja myös kauppiaiden äänellä.
Uusia tuotteita tarjoavat yh-
teistyökumppanit takaavat, 
että SEO-asemilla on mait-
tavaa ja jännittävää käydä.
Juhlavuosi huipentuu Lah-
dessa 17.11.2018 järjes-
tettäviin Isoihin SEO-Kaup-
pias-päiviin ja juhlaillalli-
seen  Sibelius-talossa.
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Kestävä kehitys koskee kaikkea Pauligin toimintaa. Paulig on si-
toutunut siihen, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaikki kahvit 
ovat vastuullisesti hankittuja. Huolenpito ulottuu aina kahvin al-
kuperämaista ja viljelijöiden olosuhteista nautittuun kahvikuppiin 
asti. Kauppiaspäivillä avainasiakaspäällikkö Teijo Mäkilä ja asiak-
kuuspäällikkö Marko Alenius (kuvassa) maistattivat Reilun kaupan 
luomukahveja Paulig Mundoa sekä Juhla Mokka Luomu ja reilua.

SEO-Kauppiaspäivien
myyntinäyttelyssä ”Tupa täynnä”

AInacom on SEO:n pitkäaikainen tietoliikennekumppani. Ainacom 
on toteuttanut Seolle maksupääteliikenteeseen suojatun, muus-
ta internetliikenteestä erotetun (MPLS) verkon. Tällä ratkaisulla 
saadaan aikaiseksi kauppiaille sekä SEO:lle kokonaisuutena tiukat 
maksupääteliikenteen stantardit täyttävä maksuliikenneverkko. 
Verkkoon on mahdollista liittyä sekä kiinteällä kaapeliyhteydellä 
että mobiililiittymällä. Kauppiaspäivillä AinaComia esittelemässä 
Pekka Lehtikangas (oik.) ja Jussi Laine.

Huoltoasemat ovat pitäneet hyvin 
pintansa veikkauspelien myyjinä, ku-
ten SEO Energiaa -lehden numerossa 
3/2017 kerrottiin. Etenkin lähipelaa-
misen kannalta yhä tärkeämpää on 
panostaa yrittäjien ja henkilökunnan 
koulutukseen.

Veikkauksen edustaja Katja Jokela 
keskustelemassa Rautavaara Oil Oy:n 
edustajien kanssa. Rautavaaralaiset 
pääsevät tankkaamaan SEO:n toimit-
tamia, Suomessa jalostettuja poltto-
aineita 1.12.2017 alkaen.
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Kotimaiset naapurukset myyntinäyttelyssä: Timo Kurkela 
Fazer Makeisista esittelee pientä palaa Suomea ja atrialaiset 
Päivi Inkilä ja Mikko Viitanen tarjoavat puolestaan Mestari 
Forsmanin tuotteita ja Atrian tuottamaa ”maailman puhtain-
ta lihaa”. Markkinointitunnus on #maailmanpuhtain.

(Artikkelista 13.11.2017 www.atria.fi) 

– Suomalaiset pitävät vastuullisuut-
ta tärkeänä ja myös organisaatiot 
haluavat edistää hankinnoissaan 
vastuullisuutta, totesi vaikutta-
mistyön päällikkö Tytti Nahi Reilu 
kauppa ry:stä Ateria2017 -tapah-
tumassa.

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, 
joka oli nostettu yhdeksi tapahtu-
man pääteemaksi. Ammattikeitti-
öille on laadittu vastuullisten han-
kintojen tueksi hyviä ohjeita, kuten 
Motivan julkaisema ”Opas vastuul-
lisiin elintarvikehankintoihin”, joka 
sisältää suositukset vaatimuksiksi 
ja vertailukriteereiksi tuoteryhmit-
täin.

Savon Voiman osastolla käyneiden kesken arvottiin kotimai-
nen Muurikka-sähkösavustin. Arpaonni suosi Ville Hietasta 
Pormarkusta (kuvassa vasemmalla) jota onnittelemassa 
aluemyyntipäällikkö Matti Laakkonen. Makoisia ruokahetkiä 
Villelle ja kiitos kaikille arvontaan osallistuneelle!

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2016

Sähköä tuotettiin Suomes-
sa 66,2 TWh* vuonna 2016. 
Tuotanto pysyi edellisvuo-
den tasolla.
Uusiutuvilla energialähteillä tuote-
tun sähkön määrä pysyi myös viime 
vuoden tasolla oltuaan 29,6 TWh, 
joka on 45 % sähkön tuotannosta.

Kaukolämmön tuotanto kasvoi 10 
% ja teollisuuslämmön tuotanto 2 
%. Fossiilisten polttoaineiden käyt-
tö kasvoi sähkön ja kaukolämmön 
tuotannossa, kivihiiltä käytettiin 
sähkön ja lämmön tuotannossa 32 
prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Turpeen käyttö väheni kolmella 
prosentilla. Tiedot perustuvat Ti-
lastokeskuksen sähkön ja lämmön 
tuotantotilastoon.

Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 
edellisvuodesta kolme prosenttia 
85,2 TWh:iin. Sähkön kokonaisku-
lutuksesta 78 prosenttia katettiin 
kotimaisella tuotannolla ja 22 
prosenttia sähkön nettotuonnil-
la Pohjoismaista, Venäjältä ja 

Virosta. Sähkön nettotuonti kas-
voi edellisvuodesta 16 %. Sähkön 
kotimaisesta tuotannosta 32 pro-
senttia perustui sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoon (CHP).

Yli puolet uusiutuvilla energialäh-
teillä tuotetusta sähköstä tuotet-
tiin vesivoimalla, kymmenesosa 
tuulivoimalla ja lähes koko lop-
puosa puuperäisillä polttoaineilla. 
Vesivoiman osuus sähköntuotan-
nossa vaihtelee vuosittain vesi-
tilanteen mukaan. Vuonna 2016 
vesivoimalla tuotettiin 15,6 TWh 
sähköä. Fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettiin 17 prosenttia, turpeella 
neljä prosenttia ja ydinvoimalla 34 
prosenttia sähköstä.

Savon Voiman sähköntuotan-
nosta CO2-päästöttömän tuo-
tannon osuus vuonna 2017 tulee 
olemaan noin 60 %. Savon Voi-
man kaukolämmöstä tuotetaan 
yli 95 % lähienergialla. Lähi-
energiassa hyödynnetään puun 
ja turpeen ohella paikallisten 
yritysten tuottamaa lämpöä.*Yksi TWh on miljardi kilowattituntia (kWh)

Uusiutuvilla tuotettiin 45 % sähköstä ja 57 % lämmöstä Vastuullisuus elintarvi-
kehankinnoissa on yhä 
tärkeämpää

Hyvinvoinnin mittareita ovat esi-
merkiksi sioilla hännänpurenta, 
siipikarjalla jalkapohjantulehdus, 
tiedot eläimen kasvatuksesta, teu-
rastuksesta sekä mikrobilääkkeiden 
käytöstä.

– Eläinten hyvinvointiasiat ovat 
tärkeitä paitsi vastuullisuuden nä-
kökulmasta, myös tuotteen laatua 
ajatellen, totesi Atria Food Servicen 
myyntijohtaja Tuomas Sorri, joka 
puhui vastuullisuus -teemaan liitty-
en suomalaisesta puhtaasta lihasta, 
esimerkkinään Atrian antibioottiva-
paa sika ja broileri. 

– Antibioottivapaus on korkein aste 
lihan jäljitettävyydestä ja puhtau-
desta, jatkoi Sorri.

Hän muistutti myös kotimaisen li-
han turvallisuudesta, jonka takaa-
vat kansalliset ohjeemme, jotka 
ovat EU:n direktiivien vaatimuksia 
tiukemmat. Hän toivookin, että kor-
keaa kotimaista osaamista lihantuo-
tannossa osattaisiin arvostaa am-
mattikeittiöissä nykyistä enemmän.

Turvallisuus tarkoittaa Atria Per-
hetiloille ehdottoman puhdasta 
ruokaa, jossa ei ole lääkejäämiä. 
Atria-tiloilla hyvien olosuhteiden ja 
huolellisen hoidon ansiosta eläimet 
voivat hyvin eivätkä tarvitse anti-
biootteja. Atria Perhetilan -merkki 
takaa poikkeuksetta, että tilalli-
nen vastaa lihan ensiluokkaisesta 
laadusta ja puhtaudesta omalla 
nimellään.

Etenkin ravinto vaikuttaa ratkaise-
vasti lintujen terveyteen. Siksi ka-
nat syövät Atria Perhetiloilla vain 
Suomessa valmistettua rehua, jos-
sa on runsaasti kotimaista kauraa. 

Atrian suomalainen kana on ulko-
maista lihaa vastuullisempi ja tur-
vallisempi valinta. Syömisestä jää 
hyvä maku, kun tietää syöneensä 
maailman puhtainta lihaa.

”Opas vastuullisiin elintarvikehan-
kintoihin - suosituksia vaatimuksik-
si ja vertailukriteereiksi” on Mo-
tivan Hankintapalvelun tuottama 
opas, jossa on kriteeristöt tärkeim-
pien ruoka-aineryhmien hankintoi-
hin. Kuva on oppaan kuvitusta.
www.motivanhankintapalvelu.fi

Sianliha ja 
sianlihatuotteet
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Dieselmoottoreiden pakokaasun 
typen oksidien vähentäminen Euro 
6 -tasolle tehdään käyttämällä 
autoissa SCR-katalysaattoria. Ure-
an vesiliuos (32,5 %) ruiskutetaan 
moottorista tulevan pakokaasun 
joukkoon. Suuri osa typen oksi-
deista (NOx) muuttuu vesihöyryksi 
ja vaarattomaksi typeksi.

Päästöjen vähentämisessä lähdet-
tiin liikkeelle kuorma-autoista, 
mutta uusina AdBluen käyttäjinä 
mukaan ovat tulleet työkoneet 
sekä henkilöautot syksystä 2015.

Air1 AdBlue-liuos on val-
mistettu Suomessa
Yaralla on Suomessa Valkeakoskel-
la oma AdBlue-tuotantolaitos. Val-
mistuskierto on niin nopeaa että 
myynnissä on pääosin edellisen 
viikon tuotanto. Bulkin toimitukset 
hoidetaan kotimaisilla liikennöitsi-
jöillä koko Suomeen. Lisäksi Yaral-
la on Suomessa käytössään Uudes-
sakaupungissa AdBlue-laboratorion 
palvelut.

Air1 AdBlue -liuosta on mahdollista 
ostaa dieselöljyn tai voiteluaineen 
jälleenmyyjältä, moottorityöko-
neiden moottoreiden varaosiin 
erikoistuneilta toimittajilta sekä 
yhteistyökumppaneina toimivilta 
huoltoasemilta.

AdBluen myynti jatkaa kasvua 
- henkilöautoilijat täyttävät 
tankin huoltoasemalla

Yara tarjoaa Air1-tuotemerkin 
alla kattavan valikoiman pak-
kauskokoja kauppiaiden tarpei-
siin. Tarjolla on 10 ja 20 litran 
AdBluekanisterit, 200 litran tyn-
nyrit ja 1 000 litran IBC kontit 
pumpuilla varustettuna. Liuoksen 
pakkaskestävyys on -12 astetta.

Uutuustuotteena 3,5 litran Ad-
Blue pussi soveltuu hyvin huol-
toasemien myymälätuotteeksi.

Yaran Juha Sarlund (alla vas.) 
ja Sami Ruisma ovat olleet mu-
kana sekä öljyalan tapaamisissa 
(kuva ÖBA:n Huoltoasemapäivil-
tä 4.-5.10.) SEO-päivillä.

Lantmännen Unibake osallistui 
tänä vuonna jo kolmatta ker-
taa Roosa nauha -keräykseen 
ja kokoon saatiin ennätyspotti.

Pinkillä raesokerilla koristellut 
kanelikierrepullat piristivät 
lähes joka viidennen suomalai-
sen kahvipöytää lokakuun aika-
na. Kampanjan aikana lahjoi-
tuksen piiriin tuli 876 565 kpl 
Roosia pullia ja 50 000 roosas-
sa pussissa myytyä Kaurasko-
leipää, joiden yhteistuotto oli 
upeat 22 531 euroa.

– Roosat pullat saivat tänä 
vuonna erinomaisen näkyvyy-
den niin kaupoissa, kahviloissa 
kuin mediassakin. Roosa pul-
lasta tulikin Suomen puhutuin 
pulla lokakuussa, Lantmännen 
Unibaken Trade Marketing Ma-
nager Kaisa Kivistö iloitsee.

Roosa pulla -kampanjasta
ennätyspotti Roosa nauha -keräykseen

Myös pullalähettiläänä toimi-
nut Anni Hautala on innoissaan 
kampanjan tuloksista.

– Tänä vuonna lähdimme Kum-
melista tuttujen Heikin ja Ti-
mon kanssa tutkimaan suoma-
laista pullakulttuuria ihan pulla 
poskessa. Tuloksista päätellen 
näyttää siltä, että videot ovat 
iskeneet aika monen nauruher-
moon, Anni naurahtaa.

Varoja rintasyövän tutkimuk-
seen ja neuvontaan kerättiin 
roosien pullien myynnin lisäksi 
Vaasan OOH Pikkupuusteilla 
ja ensimmäistä kertaa kam-
panjassa esitellyllä Kaurasko-
kauraleivällä. Yhteensä Vaasa-
nin ja Lantmännen Unibaken 
lahjoitussumma kohoaa siis 
huikeaan 30 031 euroon.

Lantmännen Unibake 
SEO-päivillä. Keski-
sessä Suomessa järjes-
tetyissä tapahtumissa 
alueen edustajana 
toimiva Ella Pesonen 
on ollut usein mukana.

Runsaan julkisuuden 
ansiosta roosat pullat 
ovat olleet huolto-
asemilla hyvä kampan-
jatuote lokakuussa.

Isojoella 7.10.2017 hyvä 
tarjous väritti Meteora 
Oy:n 10-vuotistapahtu-
maa. 



SEO Energiaa 4/2017 sivu 14

Ylinnä: Cloettan Marjut Rantalan kanssa peukuttamassa Jukka 
Jäppinen (Ii) ja Jan Väliheikki (Ala-Temmes).

Kesk. vas.: HappyPrint toi messuosaston konseptinsa (HappyEco) 
messuilijoiden ihasteltavaksi. Varteenotettava vaihtoehto mes-
suosastojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kesk. kesk.: Eerola-Yhtiöiden punainen norsu ja kärsä on ”Ver-
raton” mainos autojen kyljissä. Ja lapsille mieluisa lelu.

Alla: Olvin osastolla Ari Koponen ja Kimmo Koskela saivat kaup-
piaspuolelta ”mannekiinit” paikalle kuin tilauksesta. Hamarin 
kauppiaat Anne ja Seppo Tuominen ovat olleet SEO:lla 25 vuotta 
ja yhtä kauan myös Olvin asiakkaina.

Ylinnä kesk.: Repsol-voiteluöljyjä esitellyt Algol Chemicals Oy 
oli näissä puitteissa SEO-kauppiaille uutuus. Repsol on taustal-
taan espanjalainen yhtiö ja se on yksityistetty 1990-luvulla.

Ylinnä oik. Jaakko Soini on hyvää pataa Finnposin kanssa. Hel-
singin SEO-Pukinmäellä tulee ensi vuonna täyteen 25 v SEO:ssa.

Kesk. oik. Euro Car Washin Kai Kalske ja Reino Hurmerinne 
myivät nopeutta ja kiiltoa. Kuulolla Pekka Tirilä. (Pyhäjoki).

Alla kesk.: Hartwallin edustajan kanssa keskustelemassa isoky-
röläisen Lehmäjoen Huollon SEO-kauppias Aaro Mäkynen.

Alla oik. Mikko Nuoranen (oik.) MN-Markkinoinnista Lahdesta 
esitteli runsaalla valikoimalla yrityskuvan esillepanoa.

Kuva: Irmeli Jokilampi
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Motoral ja Tarvikeyhtymä ovat nykyisin rinnakkain yritysniminä. 
Tärkeitä vuosilukuja ovat 1948, 1958 ja 1968... Vanttauskosken 
Päivi ja Mika Kuusela saamassa tietoa FastPick -varaosapalvelusta.

Alla: Sinebrychoffin virkistäviä vesiä maistelemassa Nurmijär-
ven Nukarin kauppias Gulshina Partanen ja Pertti Rantanen.

Impuls Tukku oli ”kotikentällään” Jyväskylässä. Hinnerjoen SEO-
kauppias Rauno Suominen keskustelemassa Sauli Virran kanssa 
brändivalikoimasta.

Alla: Imperial Tobaccon Jouni Massinen kirjaa tilausta.

Jari Halme, Wihuri Oy Aarnio:

Jeden Tag tuo kilpailukykyä 
yksityisille kauppiaille

SEO-kauppiaspäivillä oli esitte-
lyssä Wihurin Suomeen tuoma 
päivittäistavarakaupan tuote-
sarja Jeden Tag. Tämän tuote-
merkin taustalla on Euroopan 
suurin elintarvikkeiden  kaup-
paa harjoittava osuuskunta, 
1950-luvulla perustettu sveitsi-
läinen Markant.
Näin yksityisille huoltoasemille 
ja vähittäiskaupalle (M-Ketju, 
Tarmo-Ketju) tarjoutuu uusi 
Wihurin markkinoima tuoteper-
he lisäämään ja täydentämään 
myymälävalikoimatarjontaa.
Jeden Tag -valikoimassa on kaik-
kiaan yli 700 tuotetta tuoretuot-
teista hygieniatuotteisiin. Nyt 
tarjolla olevassa noin 80 tuot-
teen valikoimassa on enemmän 
impulssituotteita, ja näissä on 
hyvät hintapisteet. Valikoima on 
saanut markkinoilla hyvän arvo-
sanan, samoin punainen pakkaus-
värimaailma, joka on nyt hyllyis-
sä uusi vahva, erottuva väri.

Jeden Tag -tuotteita myyviä 
Metro-tukkuja on 25 paikkakun-
nalla akselilla Tammisaaresta 
Rovaniemelle. Tuotteet ovat 
kattavasti esillä Metron omassa 
markkinoinnissa.
- Kauppiastapahtumissa olem-
me tuoneet valikoimaa ketju 
ketjulta ja kauppias kauppiaal-
ta tutuksi, Wihuri Oy Aarnion 
avainasiakaspäällikkö Jari Hal-
me kertoo.
- Myymälän esillepanotyötä  aut-
tavat hyllynpäätykuvat, 90 cm 
ja 120 cm, joilla voi ohjata tilaa 
tuoteperheelle. Tulemme mielel-
lämme kauppiaiden luokse uutta 
ilmettä luomaan, hän lupaa.
Tuotteiden hinnat ovat Halmeen 
mielestä erittäin kilpailukyisiä 
kaupan muiden ketjujen priva-
te labeleihin. Uusi Jeden Tag 
täydentää Tukon markkinoimaa 
Eldorado- tuoteperhettä jolla 
on jo vahva jalansija kotimaan 
markkinoilla.

Kuva: Irmeli Jokilampi



Tiesitkö?

Kiukaisten uskotaan saaneen 
nimensä hiidenkiukaista, 
pronssikautisen ajan hauta-
muistomerkeistä. Paneliassa 
sijaitseva noin 30 metriä le-
veä ja lähes 4 metriä korkea 
Kuninkaanhauta on Pohjois-
maiden suurin hiidenkiuas. 
Muinaisen sukuhaudan ar-
voitusta ei ole aukottomasti 
vielä osattu ratkaista, sillä 
valtavaa röykkiötä ei ole tut-
kittu kaivauksissa.

Kiukainen on noin 3.000 
asukkaan paikkakunta, joka 
liittyi Euraan vuonna 2009. 
Kiukaisten kaksi keskusta 
ovat Panelia ja Eurakoski.
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Elokuun alusta 2017 SEO-kauppiaak-
si Kiukaisiin tullut KKR-Infratek Ky 
on toteuttamassa huoltoaseman ke-
hityshanketta, jolla palvelutarjon-
taa lisätään kahvilan laajennuksel-
la. Rakennus saa lisää korkeutta ja 
läpiajettavissa huoltohalleissa ryh-
dytään tekemään omistaja Juha Kä-
pin suunnittelemia erikoistuotteita, 
raskaan kaluston päällirakenteita.

KKR Infratek Ky on Juha Käpin yri-
tys, jonka päätoimiala ovat kiinteis-
tönkehitys, infran rakentaminen ja 
kiinteistön purku. Huoltoaseman si-
jainti ja tunnettuus ratkaisivat han-
kinnan. Edellisten yrittäjien (Jarkko 
ja Jukka Metsämäki) 40-vuotinen 
taival saa näin  jatkoa, kun moni-
puoliset huoltoasemapalvelut säi-
lyvät Euran kuntaan vuodesta 2009 
kuuluneen Kiukaisten keskustassa, 
Eurakoskella.

- SEO-verkosto sopii meille erin-
omaisesti senkin vuoksi, että voim-
me toimia ilman ketjuvelvoitteita. 
Polttoainetta kulutamme paljon 
myös omassa raskaassa kalustos-
samme. Tarvitsimme tukikohtaa 
Lounais-Suomen alueella, ja SEO-
Kiukainen oli sopivasti tarjolla, 
Korjaamolla lisätään varustustasoa, 
jotta voidaan palvella autoilijoita 
enemmän.

Ruokaa ja anniskelua
Huoltoasema laajenee kolmeen eri 
suuntaan. Uutena palveluna kahvi-
oon saadaan ruokamyynti. Kahvion 
tiloihin suunnitellaan uusia toimin-
toja, vitriiniin tulevat suolaiset ja 
makeat. Ruokatarjonnan lisäksi ase-
malle tulevat anniskeluoikeudet.

- Kiukaisissa on puuttunut ruoka-
paikka, samoin anniskelupakka 
puuttuu. Annokset on tarkoitus val-
mistaa pikaruokatyyppisesti ilman 
keittiöhenkilökuntaa, Juha Käppi 
kertoo suunnitelmista noin 1.500 
asukkaan kylälle. Pieni nurkkaus 
ulosmyyntiä varten on niin ikään 
suunnitteilla, tuoretta leipää pyri-
tään saamaan myyntiin.

- Tilat tehdään nyt kerralla edusta-
vaksi, kun olen kiinteistökehitystä 
aiemminkin tehnyt. Kyselimme 
asiakkaiden toiveita, ja kahvila ja 
ruokapalvelu tulivat ensimmäisenä 
esiin. Kahvilan laajennuksen odo-
tamme saavamme käyttöön tammi-
kuussa, Juha Käppi arvioi.

- Aukioloaikoja kokeillaan, ajatuk-
sena on tarjoilla perjantaisin ja lau-
antaisin puolille öin. Henkilökunta 
työskentelee kahdessa vuorossa, 
joten vähintään kolme työntekijää 
tarvitaan.

1. Minä vuonna SEO osti en-
simmäisen polttoaine-eränsä 
Neste Oy:ltä?  a) 1969  b) 
1979  c) 1989  d)  1999
2. Suomen bensiini (95) on 
EU:ssa (13.11.2017) a) 5. b) 
7. c) 9. d) 11. kalleinta ?
3. Millä näistä on halvinta vä-
hentää CO2-päästöjä ilmaan:  
a) biobensiini  b) biokaasu  c)  
bioetanoli  d)  biodiesel ?
4. Vuonna 2018 autosi tankis-
sa on bio-osuutta  a) 10 %  b) 
12 %  c) 13 %  d) 15 % ?
5. Hidastuvuus ilmoitetaan 
yksiköllä  a) kg/m  b) m/s2  
c) g  d) m/s  ?   
6. Nesteytetyn biokaasun 
lyhenne on  a) CCR  b) XPG  
c)  LBG  d) CNG  ?
7. Yksi 60 litran tynnyrillinen 
dieseliä sisältää energiaa  a) 
18 b) 60  c) 420 d) 600 kWh ?   
8. Metaani -molekyylissä on  
a) 3  b) 4  c) 5  d) 6 atomia ?
9. Yksi p-m3 koivua sisältää 
energiaa  a) 15 kWh b) 150 
kWh  c) 1,5 MWh d) 15 MWh ?
10. Polttoaineverot päättää 
a) hallitus  b) ministeri  c) 
öljy-yhtiö  d) eduskunta

Vastaukset lehden takasivulla.

Parlamentin 
kymppi

SEO-Kiukaisissa omistajanvaihdos
ja huoltoaseman laajennus

Kuvassa energiayhtiölle mustasta raudasta rakennettu ja sinkitty lava, 
jossa erityispiirteenä ovat kaksitasoinen lava ja laakeroidut vetolaati-
kot. Vetolaatikoissa voi nimittäin olla tarvikkeita jopa 100 kg. Yhden 
auton varusteluun uppoaa hyvinkin 1.000 työtuntia. Tätä mallia on kehi-
tetty edelleen rakentamalla säädettävät telineet, jolloin pitkät pylväät 
eivät nouse kuljetettaessa liian korkealle.

Polttoainekauppa on Juha Käpille 
jo tuttua raskaan kaluston käyttä-
jänä, samoin kova kilpailu. Tämän 
vuoksi tuottoja tarvitaan useilta 
toimialueilta. Myymälään on tu-
lossa muitakin palveluja asiak-
kaiden kiinnostusta seuraillen. 
Paikallisten autoilijoiden palvelua 
kehitetään, ja mm. urealiuoksen 
kysyntä on nousussa. Samoin 
polttoöljyn myyntiä on tarkoitus 
parantaa, kun seuraavaksi mitta-
rikenttä muutetaan työkoneille ja 
maatalouskoneille sopivaksi.

Päällirakenteet
erikoisalana
Autonasentajan pohjakoulutuksella 
omalle toimialueelleen tiensä löy-
tänyt Juha Käppi on asentanut la-
varakenteita ja nostureita, samoin 
omaa kalustoa on kehitetty. Työn 
kohteena on ollut energialaitosten, 
kuljetusliikkeiden, julkisten taho-
jen autoja, rakenteita ja vaihtola-
valaitteita.

- Päällirakennepuolella tässä ovat 
isot kaupungit lähellä, joten tarjo-
amme palveluamme autoliikkeille 
ja kuorma-autokauppiaille, joille 
varustellaan uusia autoja. Käytet-
tyjäkin voidaan muokata ja tehdä 
muitakin töitä kalustoon. Kuljetus-
tehtävät ovat erilaisia, kaikessa ei 
voi standardeja käyttää. Joku sopii 
toiselle ja toinen ratkaisu toiselle, 
Juha Käppi selvittää päällirakenne-
töiden markkinoita.

Yrityksen tarkoitus on kehittää 
kalustoa, myös omaa kalustoa ja 
myydä tuotteita ulos. Esimerkiksi 
akselivälimuutokset ovat tällaisia 
töitä. Volyymituotantoa Käppi ei 
suunnittele. Toiminnan laatutasona 
Juha Käppi toteaa olevan luokkahit-
saukset ja CE-hyväksynnät.

Korjaamohalleissa yksi osa tarvitaan 
raskaalle kalustolle, mutta rahtika-
lusto jää kokonaan pois. Sen sijaan 
maansiirto-, vaihtolava- ja pienet 
nosturiautot kuuluvat toimintaan. 
Lisäksi hallissa on pari, kolme hen-
kilöautopaikkaa.

- Rahtilavat teemme itse, muut 
tuotteet teemme valmiista kompo-
nenteista. Kokoluokkana ovat nup-
piautot, tilat riittävät näihin. Tässä 
on yksi raskaan paikka, läpiajetta-
vat tilat ja sen mukaan toimitaan.
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Munkkimiehet Oy:n Satu Liet-
samo esitteli SEO:lle suunnat-
tuja tuotteita.

SEO:n kumppanina juhlavuo-
teen lähtevän yrityksen omis-
taja Harri Grön hehkutti ”SEO” 
-sanan monia taivutusmuotoja 
markkinoinnissa, yhtenä niistä 
”seonmunkki”. Se on siinä.

Matti Ylisellä oli erikoistarjous 
Champion-sulista SEO-kauppias-
päivillä sekä loppuvuodeksi pe-
sunestetarjouksia Pro100plus- ja 
Superpiss-tuotteista. Kangasalta 
käsin toimiva Ylinen Partners Oy 
on perustettu vuonna 1998.

Suomen Tuontiliike Oy:n Mikko 
Nyrhinen muistutti, että niko-
tiininesteille ja sähkösavukkeille 
on oma kyltti myymälässä sijait-
sevan myyntipaikan merkitse-
miseksi. ”E-tupakoita” koskevat 
määräykset ja ohjeet kuten tie-
dottaminen kaupalle (jälleen-
myyjille) noudattavat nekin tu-
pakkalakia (uusin laki 1.1.2017).

Tammermaticin TammerTotal Autonpesu 24h on kokonaispal-
velu, jota tarjotaan pesuliikepaikoille pesuhallin ja -koneen 
ylläpitotoimintoineen. SEO-verkostossa polttoainemyynnin ka-
verina on lähes 30 autonpesukonetta. SEO:n aluepäällikkö Juha 
Tikka porisutteli Tammermaticin Jouni Torkin kanssa.

Sanupin Itä- ja Keski-Suomen aluepäällikkö Hannu Hellstén kertoi 
öljylaaduista Kortesjärven Hajatek Oy:n Hannu ja Päivi Syvä-
järvelle. Taustatukena Rantsilan Miikka Mäkelä, yksi monista 
Q8-tuotteiden käyttäjistä.

Prefektor Oy:n Petteri Ekman 
tarjosi kauppiaille hyvän valikoi-
man uudentyyppisiä SEO-tuot-
teita. Mukana myös HellyHansen 
-tuotteiden maahantuoja.

Infodatan automaatissa onnis-
tuu autonpesun maksu viiva-
koodilla kännykästä. Digitaali-
nen markkinointi valtaa alaa.

Scanburgerin syksyn uutuutena markkinoille tuotiin Upseerikerho 
-hampurilaiset. Markkinointia tehtiin ennakkoon myös sosiaalises-
sa mediassa. Ketjujohtaja Vesa Nikkilä ja avainasiakaspäällikkö 
Timo Luhtala olivat tyytyväisiä SEO-päivien antiin. Scanburger on 
Suomen 3. suurin hampurilaisketju yli 100 liikepaikallaan. Suo-
malainen ja yrittäjävetoinen ketju ei peri franchising-maksuja, 
joten ketju sopii hyvin yksityisille huoltoasemille.
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SEO-Kauppiaspäivien iltaohjelma 
huomionosoituksineen järjestettiin 
Laajavuoressa 1920-luvun salaka-
pakka -teemalla. Ilta jatkui kara-
oken merkeissä yökerhossa tutuin 
lauluin ja tuttujen laulajien voimin.

Uusista kauppiaista kukitettiin Kiu-
kaisten Juha Käppi (KKR-Infratek), 
Pornaisten Mika Vilen ja Antti 
Nurminen (Pornaisten Autopalve-
lu), Vanttauskosken Mika ja Päivi 
Kuusela (Mika Kuusela Oy) ja uu-

Iltajuhla tyylitteli 1920-luvulla

simpana Rautavaaran  Oil Oy. Tuo-
rilan SEO-Palvelu Oy vastaanotti 
15-vuotisonnittelut ja Kasper Båge 
(Kaj Båge Ab) 10-vuotiskukat.

SEO:n henkilökunnasta juhlavimmat 
onnittelut sai kuljetussuunnittelija 
Tuula Kanninen Keskuskauppakama-
rin myöntämällä 25-vuotisansiomer-
killä. Tero Riuttamäki noteerattiin 
10 vuoden palveluksesta ja heinä-
kuussa eläkkeelle jäänyttä Hannu 
Laitista muistettiin SEO-viirillä.

Joulun tuoksua saat helposti 
leivonnaispakasteilla! Muista 
voilla leivotut torttumme sekä 
vegaaninen Vaasan Tähtitorttu.
 

www.lantmannen-unibake.fi
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Rauhallista Joulua!

toivo
o
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Hyvää Joulua Kauppiaille 
ja Kumppaneille!

Toivottavat
Hannu ja Sinikka

KIITOS 
KULUNEESTA VUODESTA. 
HYVÄÄ JOULUA JA MENESTYKSEKÄSTÄ 
UUTTA VUOTTA!

SEO_Veikkaus_Joulutervehdys_ilmoitus_185x65mm.indd   1 20.11.2017   16.31

Kiitos kuluneesta vuodesta.
Toivotamme rauhallista joulua
sekä menestystä vuodelle 2018!

Asiakaspalvelu 0200 50 200 
asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi

www.emetro.fi 

Jeden Tag -LAATUTUOTTEITA
EDULLISEEN HINTAAN - JOKA PÄIVÄ

Tilaa Jeden Tag -tuotteet Metro-tukusta
www.emetro.fi

VERRATON
EROTINHUOLTO ON VERRATON
VERRATON huoltopalvelumme huolehtii puolestasi että erotin-
järjestelmäsi toimii aina luotettavasti ja taloudellisesti.
Se myös pitää yllä sähköisesti ja ajantasaisesti erotinjärjestelmäsi 
tiedot, jotka ovat käytettävissäsi missä tahansa, milloin tahansa.

TERVETULOA KÄYTTÄJÄKSI!

VERRATON huoltopalvelumme toimii koko Suomessa

puh. 09 855 30 495 
erotinhuolto@eerolayhtiot.fi

www.eerolayhtiot.fi/verraton
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Parlamentin kymppivastaukset 1. b) 1979  2. b) 7. kallein  
3. b) biokaasu  4. d) 15 %  5. m/s2  6. c)  LBG  7. d) 600 
kWh  8. c) 5 atomia  9. c) 1,5 MWh 10. d) eduskunta

Ohessa tyypillinen bensiinin hinta maaliskuussa 2016.

SEO oli tänä vuonna yksi Innovate 
or Die -tapahtumaan osallistuvista 
yrityksistä. Kyseessä on korkea-
kouluopiskelijoille suunnattu inno-
vaatiokilpailu, jossa he tuottavat 
uusia ideoita toimeksiantajien an-
tamiin ajankohtaisiin haasteisiin.

Opiskelijoilla oli finaalitapahtumas-
sa 24 tuntia aikaa luoda ratkaisut 
yritysten antamiin tehtäviin. Jokai-
sen yrityksen antamaa case-tehtä-
vää oli ratkaisemassa neljä opiske-
lijajoukkuetta. Päätapahtuma jär-
jestettiin  Jämsän Himoksella. SEO 
antoi tehtäväksi digitaaliseen mark-
kinointiin liittyvän kehittämistyön.

SEO:n edustajina ja tulosten arvi-
oijina työtä ohjasivat markkinoin-
tikoordinaattori Johanna Silén ja 
asiantuntija Hannu Laitinen.

- Tiimit olivat erittäin motivoitu-
neita ja tarttuivat rohkeasti anta-
maamme haastavaan tehtävään. 
Joukkueilta tuli välitarkastelussa 
erinomaisia kysymyksiä. Siksi oli 
mielenkiintoista jäädä odotta-
maan tiimien lopullisia töitä, Jo-
hanna Silén kuvailee prosessia.

- Voittajatiimi erottui aivan selkeäs-
ti. He olivat ymmärtäneet tehtävän 

IoD - Innovate or Die
SEO-Case ratkaistiin 24 tunnissa

ja uskaltaneet rohkeasti innovoida. 
Uskon, että tulemme jossain määrin 
hyödyntämään SEO:lla heidän kehit-
tämiään ratkaisuja, hän jatkaa.

- Digitaalisen markkinoinnin suu-
rimpana haasteena pidän suurta in-
formaatiotulvaa ja yhä aktiivisem-
pia kuluttajia. Sosiaalinen media 
on ollut suuri markkinointikanavien 
trendi ja kanavien määrä on kasva-
nut räjähdysmäisesti, Silén esittää. 

- Menestyminen digitaalisessa 
markkinoinnissa edellyttää me-
diasuunnittelua, jolla löydetään 
sopivimmat mediakanavat ja pys-
tytään kohdistamaan sisältö oi-
kealle kohderyhmälle kyseisessä 
kanavassa, hän lopuksi linjaa.

Tämänkertaiseen mittelöön osal-
listui kaikkiaan noin 230 opiskelijaa 
kuudesta korkeakoulusta. Vuodes-
ta 2013 alkaen IoD on tavoittanut 
neljässä tapahtumassa Suomessa 
ja kahdessa kilpailussa Espanjassa 
kaikkiaan 33 toimeksiantajaa, 24 
korkeakoulua ja 884 opiskelijaa. 
Yhteistyökumppaneiden määrä on 
samalla noussut 44 yritykseen ja 
koulutusyhteisöön. 

Lisää: www.innovateordie.eu/fi.

Suomen Veteraanibensiinikauppiaat ry
Viihtymistä ja muisteluita yhdessä

Huoltoasema-alan senioriyrittä-
jille on vuodesta 2005 alkaen ol-
lut tarjolla yhdistys, jossa kaikki 
voivat olla mukana, lipun väriin 
katsomatta.

Suomen Veteraanibensiinikaup-
piaat ry:n jäsenmäärä on tasai-
sesti kasvanut ollen nykyisin yli 
130 henkilöä. Valtaosa jäsenistä 
on entisiä huoltoasemayrittäjiä 
puolisoineen. Eniten jäseniä on 
Pohjois-Karjalan, Savon ja Kes-
ki-Suomen alueella. Yhdistyksen 
puheenjohtaja on Reijo Ekman 
Jämsästä ja sihteeri Maire Har-
tikainen Nilsiästä.

Yhdistyksessä on mukana varsi-
naisten jäsenten lisäksi myös kan-
natusjäseniä. Yhteisiä tapaamisia 
ovat keväällä sääntömääräinen 
vuosikokous, kesällä yhteinen 2-3 
päivän kesätapahtuma sekä alku-
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talvesta pikkujoulujuhla. Nämä 
tapahtumat pyritään järjestä-
mään eri paikkakunnilla. Joilla-
kin paikkakunnilla järjestetään 
paikallista toimintaa eli ”turpa-
käräjiä” kuukausittain.

Yhdistyksen tavoitteena on saada 
uusia jäseniä eri puolilta Suomea 
tuomaan lisäväriä ja toimintaa. 
Yhdistyksessä vallitsee hyvä ja yh-
teen hiileen puhaltava henki kaik-
kialla. Tapahtumien ja jäsenyyden 
kohtuulliset hinnat antavat kai-
kille mahdollisuuden osallistua 
yhdistyksen juhliin ja tapaamisiin.

Marraskuun 2017 lopulla ”veteraani-
bensarit” viettivät pikkujoulua  Saa-
rijärven Summassaaressa, jossa nau-
tittiin myös hauskasta näytelmästä 
”Kahden naisen loukussa”, rooleissa 
Olli-Matti ”Opa” McLees, Eeva Elo-
ranta ja Matleena Mannerto.

SEO kiittää kauppias-
päiville osallistuneita 
yhteistyökumppaneita

ja toivottaa
kauppiaille,

asiakkaille ja
ystäville

Hyvää Joulua
ja

Juhlavaa Uutta
Vuotta 2018!

Vanhimmat edelleen toiminnassa oleva SEO-asemat ovat Sumiaisissa ja 
Jämsässä. Kuvassa SEO-Sumiainen, jossa Mikko Harjulampi siirtyi BP:ltä 
SEO:on vuonna 1979. Kuva vuodelta 2002, kun bensiini maksoi 1,06 €/l.

Osallistujien (2017) perinteinen ryhmäkuva otettiin 17.11. Himos Areenalla 
vuorokauden yhtäjaksoisesti kestäneen työskentelyn päätteeksi.


