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Viron suurin huoltoasemaketju saapuu Suomeen 
 
Viron suurin huoltoasemaketju, Olerex, on aloittanut yhteistyön Suomalaisen Energiaosuuskunnan 
(SEO) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tarjota jatkossa virolaisille ja muun Baltian alueen 
työmatkalaisille monipuolisempia palveluita. Olerexin ja SEO:n yhteistyön ensimmäisessä 
vaiheessa Olerexin yrityskortteja asennetaan hiljalleen käymään maksuvälineiksi SEO-asemilla. 
 
Olerexin ja SEO:n välillä on tehty yhteistyötä jo jonkin aikaa. Kipinä yhteistyöhön syttyi UPEI (The 
voice of Europe's independent fuel suppliers) -järjestön toiminnan kautta. ”Olemme molemmat 
kansallisia huoltoasemaketjuja ja kotimaisuus sekä paikallisuus ovat vahvoja molempia yhdistäviä 
arvoja. Oli luonnollista aloittaa yhteistyö veljeskansan kanssa, koska liikkuvuus maiden välillä on 
merkittävää. Erityisesti Turussa ja Helsingissä liikkuu paljon virolaista sekä muualta Baltiasta 
tulevaa rekkaliikennettä” sanoo SEO:n aluepäällikkö Tuomas Puronen. Yhteisen arvomaailman 
lisäksi Olerexin ja SEO:n omistusrakenteessa on samanlaisia piirteitä. SEO:lla omistajia ovat 
kauppiasjäsenet, kun taas Olerexilla omistajia on muutama yksityishenkilö. SEO on 
sataprosenttisesti suomalainen ja Olerex sataprosenttisesti virolainen huoltoasemaketju.  
 
Tiistaina 16.6.2020 klo 12 yhteistyö konkretisoituu, kun Turun Satamaan avataan ensimmäinen 
Olerexin ja SEO:n yhteisväreissä toimiva jakeluasema. Avajaisissa on paikalla SEO:n edustajat 
Tuomas Puronen sekä markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Johanna Silén. Vallitsevasta 
koronatilanteesta johtuen Olerexin edustajat Antti Moppel, hallituksen puheenjohtaja ja Vadim 
Kõllomets, kansainvälisen liiketoiminnan johtaja, eivät pääse osallistumaan avajaisiin. Turun 
sataman aseman lisäksi Olerex-kortti otetaan nyt alkuun käyttöön kahdellatoista SEO-asemalla, 
joilta voi ostaa myös yksityishenkilönä polttoainetta, koska maksuvälineinä on SEO- ja Olerex-
yrityskorttien lisäksi pankki- ja luottokortit sekä lähimaksu. 
 
 
Suomalainen Energiaosuuskunta SEO on vuonna 1978 perustettu itsenäisten polttoainekauppiaiden 
omistama polttoaineiden jakeluverkosto, jonka yli 200 aseman suuruinen jakeluverkosto kattaa koko 
Suomen aina Nauvosta Nuorgamiin. SEO:n asemaverkosto on joustava kokonaisuus, jossa kauppiaamme 
saavat toimia omia asiakkaitaan paikallisesti parhaiten palvelevalla tavalla. Tankkaamalla SEO:lla käytät 
suomalaisen yrittäjän palveluja ja työllistät kotimaakuntasi ammattilaisia. www.seo.fi  
 
AS Olerex on vuonna 1994 perustettu virolainen polttoaineyhtiö, joka työllistää tänä päivänä 95 
jakeluasemansa kautta lähes 800 ihmistä. Olerex on samalla Viron eniten kasvava huoltoasemaketju ja 
asemia sijaitsee tasaisesti joka puolelta maata. Asemien palvelutarjonta on usein erittäin monipuolista aina 
kauppa ja kahvilapalveluista sekä autopesusta esimerkiksi peräkärryvuokraukseen.  www.olerex.ee 
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