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ESIPUHE 

Huoltamopalvelun luonne muuttui 2000-luvulla, kun perinteisiä autojen huoltopalveluja karsittiin ja 
päivittäistavarakaupan ketjut kiinnostuivat huoltoasemista kauppapaikkoina. Huoltamoiden yhtey-
dessä toimivat konseptoidut päivittäistavarakaupat ovat merkinneet päivittäistavaroiden saatavuuden 
paranemista kuluttajille. Uudet liikenneasemiksi kutsutut palvelukeskittymät tarjoavat myös monen-
laisia muitakin kuin päivittäistavarakauppapalveluita. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kuluttajien näkökulmasta huoltoasemakaupan laajentumista 
päivittäistavarakaupan ja ravitsemistoiminnan toimialoille. Tutkimuksen taustana ovat yhtäältä 
kuluttajakäyttäytymisen muutokset ja toisaalta muuttuva vähittäiskaupan tarjonta. Tutkimuksessa on 
hyödynnetty erilaisia aineistoja rekisteritiedoista aina lehtikirjoituksiin. Tutkimuksen on toteuttanut 
tutkija Paavo Saarinen, jolle Kuluttajatutkimuskeskus esittää lämpimät kiitokset.

Lokakuussa 2008

Anu Raijas
vs. tutkimuspäällikkö
Kuluttajatutkimuskeskus





SISällyS

1  JoHdANTo ............................................................................................................................................................1

2  TUTKIMUKSeN TArKoITUS  ............................................................................................................................2

3  HUoLToASeMAKAUPAN  TreNdIT JA INNovAATIoT ..........................................................................6

4  AIKAISeMPIA TUTKIMUSTULoKSIA .......................................................................................................... 11

5  HUoLTAMoKAUPAN KILPAILUedUT JA HAITAT: ToIMINTAyMPärISTö JA -reSUrSSIT  .... 15

6  ToIMIALASeUrANTAA  yrITySreKISTerIN PoHJALTA .................................................................... 21

7  JoHToPääTöKSeT JA TULevAISUUdeN ArvIoINTIA ....................................................................... 26

LäHTeeT

LIITe

TAUlUKOT

Taulukko 1. 

Huoltoasemien päivittäistavarakaupan ja ravintolatoiminnan kilpailukenttä. yritysten  
lukumäärät liikevaihdon mukaan luokiteltuina...............................................................................................21
 
Taulukko 2. 

Huoltamon päivittäistavarakaupan myynti ja markkinaosuus.................... ............................................. 22
 
Taulukko 3. 

Huoltamotoimipaikat ja toimialaa sivuavat  päivittäistavara- ja  ravitsemisliikkeet 

henkilöstömäärän mukaisesti luokiteltuina..................... ............................................................................... 23
 
Taulukko 4. 

Huoltamon kilpailukentässä  kymmenvuosittain alalle tulleita yrityksiä ja aloittaneita 

toimipaikkoja...................... ........................................................................................................................................ 24



1



1

1  JOHdAnTO

Miehitetty huoltoasematoiminta on kohdannut monenlaisia vaikeuksia. Huoltoasemia koskevat 
ympäristönormit ovat kiristyneet. Huoltoasemia häädetään pois etenkin pohjavesialueilta, koska 
polttoaineen jakelu saastuttaa maaperää (Hänninen 2008). Tiukentuneet ympäristönormit tekevät 
investoinnit kalliiksi vähän bensiiniä myyville asemille. Bensiinikauppiaiden Liitossa arvellaan, että 
moni asema joutuu sulkemaan ovensa, koska kiristyneitä määräyksiä ei ole varaa toteuttaa (Pohjan-
palo 2002). Huoltoasemien määrä on Suomessa muutenkin kilpailutilanteen takia laskenut. Kun 
vielä 1980-luvulla oli maassamme 2 000 huoltoasemaa, on niiden lukumäärä vähentynyt puoleen 
2000-luvulla. (Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto 2008.)

Huoltoasema on alun perin palvellut autoilijoita myyden autojen tarvitsemia poltto- ja voiteluai-
neita. Huoltoasemat ovat nykyisin kohta enää vain pääasiassa liikennepolttoaineita jakelevia asemia, 
joista voi ostaa joitakin autotarvikkeita tai huolehtia itsepalvelussa auton pesusta, mutta joilla varsi-
naista autojen tai muiden moottoriajoneuvojen perushuoltoa, kuten esimerkiksi renkaiden tai öljyn-
vaihtoa tai muita pikkukorjauksia, ei enää lainkaan tehdä. Eräissä yrittäjäpohjaisissa asemissa on vielä 
huolto- ja korjauspalveluja tai määräaikaishuoltoja. 

Yhtäältä entistä vähemmän huoltoa vaativat autot ja toisaalta huollon tarpeen ja autohuollon tek-
nistyminen ovat siirtäneet huoltotoiminnan siihen erikoistuneille liikkeille. Samalla erityisesti yksi-
tyisten omistajakauppiaiden huoltoasemat ovat 1990-luvulta lähtien automaattiasemien lisääntyessä 
jääneet polttonesteiden jakelussa kilpailussa ahtaalle. Tässä tilanteessa huoltoasemat ovat pyrkineet 
laajentamaan toimintaansa päivittäistavaramyyntiin ja ravitsemistoimintaan. 

Huoltoasemia kuulee usein moitittavan siitä, että autohuolto on muuttunut autoilijoiden huol-
loksi. Toimialan siirtymä uusille toimialoille on lähtenyt ripeämmin liikkeelle vasta viime vuosina. 
Öljy-yhtiöt ovat tähän asti itse hoitaneet asemiensa päivittäistavarakauppaa. Suurten päivittäistava-
raketjujen resurssit on kuitenkin havaittu paremmiksi ja kaupan ketjuille on näin auennut mahdol-
lisuus laajentaa toimintaansa huoltoasemille. Esimerkiksi kun yksi öljy-yhtiö luopui jakeluasemista 
kokonaan, avautui osuuskaupalle siinä oivallinen tilaisuus. Erityisesti osuuskauppa on kehittänyt 
toimialalle uudenlaisia konsepteja. Uusien jakelupisteiden perustaminen liikenneasemiksi valtatei-
den vilkkaisiin kohtiin luo uudenlaisia kauppakeskuksia, mikä samalla on muuttamassa perinteistä 
taajamarakennetta. 
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2  TUTKImUKSEn TArKOITUS 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kuluttajalähtöisesti huoltoasemakaupan laajentumista päi-
vittäistavarakaupan ja ravitsemistoiminnan toimialoille valtakunnallisella tasolla.  Tutkimuksen taus-
taksi käsitellään sen vuoksi toimialan rakennemuutosta ja kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Tavoit-
teena on pohtia, miten kulutuksen trendit, vähittäiskaupan innovaatiot ja kilpailu yhdessä vaikuttavat 
palvelujen saatavuuteen. Palveleeko huoltamo nyt paremmin kuin aikaisemmin liikkuvaa kuluttajaa? 
Autoilijalle miehitetyn aseman säilyminen saattaa olla arvo sinänsä ja siihen ollaan nyt liittämässä 
päivittäistavaroiden parempaa saatavuutta. Tähän yhdistyy samalla synergiaetuja yrittäjälle yhtä hyvin 
kuin liikkuvalle kuluttajalle. 

Tutkimuksessa käytetään hyväksi huoltoaseman päivittäistavarakauppaa koskevia tai sitä sivua-
via tutkimuksia, joita on tehty kymmenisen vuotta aikaisemmin Kuluttajatutkimuskeskuksessa.  
Kuluttajatutkimuskeskuksen päivittäistavarakaupan saatavuutta koskevat myöhemmät tutkimuk-
set sivuavat myös tutkimusaihetta. Kuluttajakäyttäytymistä ja huoltamoalan trendejä on tarkasteltu 
ulkomaisista sekä kotimaisista lähteistä.  Huoltoasemien toimialasiirtymistä päivittäistavarakaup-
paan valotetaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin avulla. Eri lähteiden antamaa tietoa 
alan kehitysprosesseista on tarkasteltu soveltuvin osin Kilpailuviraston laatimassa kilpailuseurannan 
kehikkoluonnoksessa. 

Täysin itsepalveluun perustuvia jakelupisteitä eli miehittämättömiä asemia on jatkuvasti tullut lisää 
ja niiden osuus kaikista asemista on vuonna 2008 noin 47 prosenttia (Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto 

2008). Koska henkilöautot vaativat nykyisin vähemmän huoltoa, on se muuttanut autohuoltotoi-
minnan rakennetta. Huoltoasemat ovat joutuneet yleisessä vähittäiskaupan kilpailussa muuttamaan 
toimintamallia, ja löytäneet päivittäistavarakaupan ja ravitsemistoiminnan luontevana alueena laajeta. 
Asemat ovat usein luopuneet niiden aikaisemmin huolehtimasta palvelusta, kuten rengasmyynti- tai 
pienkorjaus- ja huoltopalveluista. Yleisesti huoltoasemalla ymmärretään miehitettyä asemaa. Siinä 
on myös varaosamyyntiä ja mahdollisesti pesulinjasto tai pienehköä korjaustoimintaa sekä vähintään 
kioski tai minimarketti saman katon alla. Huoltoasemalla voi usein myös ruokailla tai tehdä elintar-
vikeostoksia. Toiminnoissa pyritään mahdollisimman paljon itsepalveluun. 

Huoltoasematyypin määrittelyssä on ratkaisevaa, kuka sen määrittelee ja minkälaiseen tarpeeseen. 
Selvä pääjakolinja on aseman miehitys. Asemat ovat joko miehitettyjä tai ei-miehitettyjä eli auto-
maattiasemia. Joskus automaattipiste voi olla päivittäistavarakaupan pihapiirissä. Maaseudulla näkee 
joskus vielä kaupan edessä maanpäällisen polttoainesäiliön käsipumpulla. Öljy- ja Kaasualan Keskus-
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liiton tilastoinnissa huolto- ja jakeluasema tarkoittaa myyntipistettä, jossa on pääasiassa polttonestei-
den myynnissä toimivaa henkilökuntaa, jolla hyväksytään maksuvälineenä öljy-yhtiön luottokortti ja 
jolla on saatavissa autoon myös mm. ilmaa ja vettä. Huoltoasemalla on lisäksi huoltohalli ja -palveluja. 
Asema, jossa on henkilökuntaa ja enintään pesuhalli, on jakeluasema. Automaattiasema on jakelu-
piste, jossa maksutapahtuma on täysin automatisoitu ja jossa ei ole maksupistettä sisätiloissa. Erikseen 
tilastoidaan lisäksi veneasemat, raskaan kaluston jakelupisteet (D-pisteet) ja muut jakelupisteet. 

Tilastokeskuksen toimialaluokitus on järjestelmä, joka määrittelee luokkiin toimintoja eli akti-
viteetteja. Tilastoitavat yksiköt voivat olla yrityksiä, yrityksen tyyppisiä yksiköitä, toimialayksiköitä, 
paikallisia yksiköitä tai toimipaikkoja. Yritykset jakautuvat kahteen ryhmään, jotka harjoittavat  
taloudellista toimintaa. Nämä ryhmät ovat luonnollisten henkilöiden harjoittama yritystoiminta ja 
oikeushenkilöiden yritystoiminta. Luokituksessa pääluokat jaetaan kolmeen päätasoon, jotka ovat 
alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Nämä pääluokat on ryhmitelty alatasoihin. Varsinainen toimiala-
koodi on viisinumeroinen ja siinä toimialat voidaan luokitella sisäkkäin neljään tasoon.  Yrityksiä voi-
daan tarkastella toimialaluokissa kulloinkin tarkoituksenmukaisella tasolla. (Tilastokeskus 2008a.)

Rajankäynti toimialojen välillä on aina jokaisen luokituksen ongelma. Tilastokeskuksen toimiala-
luokkien määrittelyssä on pyritty siihen, että tarkimman tason luokat ovat mahdollisimman homo-
geenisia. Yritykset ja niiden toimipaikat luokitellaan johonkin toimialaluokkaan pääasiallisen talou-
dellisen toiminnan perusteella. Pääasiallinen toiminta on toimintaa, joka lisää eniten yksikön perus-
hintaista arvonlisäystä. Näin määriteltynä pääasiallinen toiminta ei välttämättä kata vähintään 50 
prosenttia yksikön kokonaisarvonlisäyksestä. Miehitetyt  asemat, joiden liikevaihdosta yleensä enin 
osa tulee polttoainekaupasta, silloinkin kun sama yrittäjä on laajentanut toimintaansa päivittäistava-
rakauppaan tai ravitsemistoimintaan, kuuluvat toimialaluokkaan TOL 50501 -huoltamotoiminta. 
(Tilastokeskus 2008a.)

Tilastokeskuksen toimialaluoka TOL 50501 -huoltamotoiminta määrittelee miehitetyt asemat 
seuraavasti (Tilastokeskus 2008b):

Nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden vähittäismyynti (myynti yleisölle) autoille, moottori-
pyörille, veneille jne.
Em. myynnin yhteydessä tapahtuva moottoriajoneuvojen pesu, huolto ja korjaus. Myös  
huoltamoiden yhteydessä tapahtuva nestekaasun, autotarvikkeiden ja -varaosien sekä mm. 
grillihiilien, virvokkeiden, makeisten ja tupakan myynti.
Tähän ei kuulu: 
- huoltamoiden yhteydessä toimivat anniskeluravintolat (55301), kahvila-ravintolat (55302),   
keskiolutpubit (55401) ja kahvibaarit (55402) 
- laaja elintarvikkeiden myynti (52112) 
- moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja huolto (50201, 50403)

Huoltoasema voi olla myös kehittynyt suureksi liikenneasemaksi, jossa kaupparyhmällä on iso 
marketti ja samalla polttoainemyyntiä mittarikentällä ja välittömässä  läheisyydessä toimii lukuisia 
muita vähittäiskauppa-alan yrityksiä.

Nielsen Finlandin päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin sisältyvät konseptoidut huoltamo-
kaupat. Nämä sisältyvät kuitenkin myös saman yrityksen huoltamorekisteriin. Huoltamorekisterissä 
on tietoa miehitetyistä sekä miehittämättömistä asemista.

Vähittäiskaupan aukiololaissa (Suomen säädöskokoelma 2000) kioski- ja siihen verrattavalla 
kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan 

 1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan vakinainen liiketoimintakäytössä oleva myynti-
 pinta-ala on enintään 100 neliömetriä
 2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta sekä muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta
 tai kantolaatikosta ja siihen verrattavasta myyntilaitteesta tai 
 3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetusta  

 tilasta.

•

•

•
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Kioskiasetusta ja kioskimääritelmää muutettiin vuonna 1997, jolloin kioskin liikehuoneiston  vaki-
naisen liiketoimintakäytössä olevan myyntipinta-alan suuruus määriteltiin. Siihen saakka voimassa 
ollut kioskin edellytys luukun kautta tapahtuvasta myynnistä poistettiin. Uudella kioskiasetuksella 
itse asiassa lähinnä laillistettiin monilla paikkakunnilla jo vallinnut käytäntö.  Sama kuin asetuksessa 
ollut kioskin ja kioskimyynnin määritelmä otettiin sittemmin uuteen vähittäiskaupan aukiololakiin 
(Suomen Säädöskokoelma 2000). 

Uudessakaan vähittäiskaupan ja parturiliikkeiden aukiololaissa ei varsinaisesti ole määritelty huol-
toasemaa. Laki määrittelee, mikä on kioski- tai siihen verrattavaa myyntiä. Kioskikauppaan verratta-
valla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen varaosien ja 
varusteiden kauppaa varten varustetusta tilasta (Suomen Säädöskokoelma 2000). Laki määrittelee nyt 
kioskimyyntiä negatiivisesti, ts. se määrittelee vain sen, mikä ei ole kioskimyyntiä. Kioskiasetuksessa 
sen 5 §:n 2. momentissa kiellettyjä tavaroita olivat: moottoriajoneuvot, asuntovaunut sekä venemoot-
torit. Myöskään kioski- ja siihen verrattavassa kaupassa ei saanut myydä sellaisia 1) kultasepänteoksia 
ja kelloja, 2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalkineita, 3) valokuvausalan sekä optisen alan tuotteita, 
4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa, 5) konttorikoneita eikä maa- ja metsätalouskoneita, joiden 
ilmoitettu vähittäismyyntihinta on enemmän kuin 500 markkaa (KTM 1991). Uusi vähittäiskaupan 
ja parturiliikkeiden aukiololaki ei rajoita moottoriajoneuvojen, asuntovaunujen  tai venemoottorei-
den myyntiä. Muuten säännöstelylista on sama kuin kioskiasetuksessa oli, paitsi että edellä kohdissa 
1–5 sallittujen tavaroiden ylimmäksi  hintarajaksi on säädetty 1 000 markkaa (168,19 €).  

Kioskiasetuksen muutoksessa vuonna 1991 säädetty säännöstelylista on elinkeinovapauden poik-
keuksia. Sen tarkoitus oli yhteiskuntapoliittinen ja sillä pyrittiin estämään mm. tienvarsitavarata-
lojen synty (Saarinen 1996).  Säännöstelylista elää kuitenkin edelleen osittain muutettuna uudessa 
aukiololaissa.

Asetuksen muutoksilla vuonna 1991 kioskissa, huoltoasemilla ja majoitus- ja ravitsemisliikkeissä  
myytäväksi sallittujen elintarvikkeiden listat, jotka kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti, poistui-
vat. Nämä kolme tuotelistaa olivat keskenään erilaisia. Nyt kioskikaupassa tai siihen verrattavassa 
olevassa kaupassa saa myydä siitä myytäväksi soveltuvia tavaroita ja koska elintarvikkeita ei mainita 
enää kiellettyjen tavaroiden listalla, saa kioskissa ja huoltamossa myydä elintarvikkeita rajoituksetta, 
mutta tässä on noudatettava, kuten kaikessa muussakin elintarvikkeiden myynnissä, elintarvikelakia 
ja elintarvikeasetusta ja muuta lainsäädäntöä. Huoltoasemalla tapahtuva päivittäistavaramyynti on 
lain tarkoittamaa kioski- tai siihen verrattavissa olevaa myyntiä ajoneuvojen varaosien ja varusteiden 
kauppaa varten varatusta tilasta.  

Aukiololaki sulkee kioskimyynnin tai siihen verrattavan myynnin lain aukiolosäännösten sovel-
tamisen ulkopuolelle. Tämän vuoksi kioskissa ja huoltamokaupassa myynnin aukioloaika on rajoit-
tamatonta. Aukiololaki ei kuitenkaan koske haja-asutusaluetta, jossa kaikenlainen päivittäistavara-
kauppa on tässä suhteessa tasa-arvoista. 

Aukiololaki ei koske myöskään majoitus- ja ravitsemistoimintaa, jota koskevat omat aukiolosään-
nökset. Majoitus- ja ravitsemistoimintaa on esimerkiksi ns. tarjoilu eli grillikioskit ja varsinaiset kah-
vilat. Tarjoilugrillissä saattaa olla myös muuta kioskikauppaa, joka kuuluukin aukiololain piiriin. Laki 
majoitus- ja ravitsemistoiminnasta voi säädellä siten huoltamokahvilaa tai huoltamoruokailua.  

Suomessa ei ole määritelty sitä, mikä on riittävä päivittäistavarakauppa huoltoasemalla. Huolta-
moissa tavataan kioskeja, erilaisia kioski-kahvila-yhdistelmiä, välipalakahviloita ja elintarvikemyymä-
löitä. Elintarvikemyymälän  valikoima on vaihtelevaa. Huonoimmillaan se muodostuu kuivaruoasta, 
jolla on pitkä säilytysaika. Parhaimmillaan huoltamokaupassa on riittävät kylmäsäilytystilat. Tuotetar-
jonnassa on huonoimmillaan perunalastujen ylitarjontaa ja parhaimmillaan  tavallisen päivittäistava-
rakaupan  tuoretuotteet, kuten hedelmät ja vihannekset.

Ruotsissa on nostettu esille kysymys elintarvikkeiden saatavuudesta ja tässä yhteydessä on tarkas-
teltu myös, minkälainen päivittäistavarakaupan minimitarjonnan olisi oltava kansanterveydellisestä 
näkökohdasta. Statens Folkhälsoinstitut (SFI) Ruotsissa on vuonna 2005 saanut Ruotsin hallitukselta 
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tehtävän tarkastella elintarvikkeiden saatavuutta kunnallisella tasolla ja SFI laati indikaattoreita kaupan 
tarjonnalle, jotta elintarvikkeiden saatavuutta voitaisiin kartoittaa. SFI ratkaisi elintarviketarjontain-
dikaattorin siten, että myymälässä tulee olla vähintään viiden lajin hedelmiä, esimerkiksi omenoita, 
banaaneja, appelsiineja, viinirypäleitä ja päärynöitä. Runsaskuituisten vihannesten minimitarjonnaksi 
katsottiin porkkanat, kaalit, punajuuret tai lanttu,  parsakaali sekä pakastepavut ja herneet. Vähempi-
kuituisia vihanneksia, joita tuli olla tarjolla, ovat tomaatti, paprika ja sipuli. Avainmerkittyjä tuotteita 
tulisi olla ainakin myslissä, makkaroissa, juustoissa ja pehmeässä leivässä. Ruotsissa elintarvikkeille 
annetaan avainmerkki, jos ne täyttävät tietyt terveyttä edistävät ominaisuudet. (Haartmann 2006.)
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3  HUOlTOASEmAKAUPAn TrEndIT JA InnOvAATIOT

Huoltoasemamyynnin säännöstelylistojen vapautuminen vuonna 1995 oli alku huoltamomyynnin 
vapaalle kehittymiselle. Ketjuohjauksen saadessa kiinteämmän otteen monikansallisissa öljy-yhtiöis-
säkin alettiin seurata kuluttajakäyttäytymistä ja sen suuntautumista. Kuluttajan tarpeita vastannut 
toimialan kehitys on jatkunut  ja  innovaatiotoiminta luo hitaasti mutta edelleen  jatkuvasti uutta.  
Huoltoaseman päivittäistavarakaupan kehityslinjat ovat Suomessa alun perin  olleet monikansallisten 
öljy-yhtiöiden  kehitystyötä.  Huoltoasemakaupan innovaatiot kehittyvät edelleen ja toiminta näyttää 
hyvin vastaavan  kuluttajan käyttäytymistä.  Kaupan toimintamalli on sopeutettu vastaamaan kulut-
tajan käyttäytymisen muuttumista. 

Convenience  

Ketjuohjaus toi huoltoasemille yleismaailmalliseen tapaan convenience-toimintamallin. Convenience 
store rantautui Suomeen käsitteenä 10–15 vuotta sitten. Kioskeja kehitettiin voimakkaasti pitkän 
aukiolon pikaostopaikoiksi. Öljy-yhtiövetoiset huoltamoketjut  ponnistelivat päivittäistavarakau-
pan markkinoille pääsystä. Convenience-käsitteelle ei ole kukaan onnistuneesti luonut suomenkie-
listä vastinetta. Convenience tarkoittaa kaupan helppoa saavutettavuutta sijainnin ja ajan suhteen. 
Convenience storessa asioidaan nopeasti. Käsite on myös laajentunut tuotteisiin. Sillä ymmärretään 
esivalmistettua tai jo valmista syötävää tuotetta, joka on helppo vaihtoehto kotiruoalle (CFA 2008). 
Convenience käsite ulottuu edelleen myös pakkauksiin. Niiden pitää olla helposti käsiteltäviä. Itse 
asiassa käsitteen taustalla on mukavuuden ja helppouden kuluttajatrendi. Trendien ymmärtäminen 
on tärkeää, sillä trendistä päädytään uusiin innovaatioihin. 

Kuluttajatrendejä ovat ruokatuotteissa terveysvaikutteisuus ja eettisyys. Tähän pitäisi vielä yhdis-
tää kolmas ulottuvuus, valmistamisen helppous. Convenience storen uusia haasteita ja megatrendejä  
ruokakaupassa ovat jonkin aikaa olleet terveellisyyden lisäksi hyvinvointi, nautiskelu ja kuluttajan 
rahalleen saama vastine. Ympäristöasiat ovat jo kauan olleet tärkeitä kulutuksessa. Kuluttajat halua-
vat tietää, miten ja missä ruoka on valmistettu. Useamman trendin yhdistäminen samassa tuotteessa 
takaisi tuotteen menestyksen, mutta esimerkiksi terveysvaatimusten yhdistäminen suklaassa on vai-
keaa. Tuotteen pitäisi olla ravitsemuksellinen ja lisäksi maukas. Terveellinen ja eettinen ruoka ei käy 
kaupaksi, ellei se ole myös  maukasta. (IGD 2006.)
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deli ja home meal replacement
Deli on Suomessa verraten uusi käsite. Deli-toiminnon sielu ja sydän oli kotiaterian korvaamisessa 
(Home meal replacement eli HMR). Kotiruoka on jotenkin triviaali käsite suomen kielessä. Se miel-
letään helposti vain lihapulla- tai hernekeittoateriaksi. 

Konseptin toteuttamisessa avaintekijä on koulutetun työvoiman saanti, josta on tullut työvoima-
valtaiselle  toimialalle kynnyskysymys. Alalla tarvitaan taitavia työntekijöitä. Home meal replacement 
tarkoittaa erilaisia asioita erilaisille ihmisille. Eroavuudet johtuvat useista tekijöistä, kuten alueen 
demografiasta ja kaupan suuruudesta. Deli voi tarkoittaa esimerkiksi  ateriaratkaisuja tai valmisruokia. 
Deli voi olla salaattibaari, marketin tarjoilutila tai pikaruokanurkka. Palvelu voidaan saada esimerkiksi 
maksamalla se kassalla, noutotilauksena, kotiintoimituksena tai drive up -luukustamyynnillä. (Prog-
ressive Grocer’s 1998.)

Huoltamokaupan convenience store -tyyppinen kompakti päivittäistavaraosasto lisää kiireiselle 
ihmiselle päivittäistavaroiden saatavuutta sekä sen deli-ateriapalvelu ja siihen yhdistyneet toisinaan 
jopa isot ravintolatilat palvelevat lounaspaikkoina sekä iltaisin nuorten ateria- ja kokoontumispaik-
koina. Päivittäistavavarakaupan trendit convenience, deli ja home meal replacement (HMR) ymmär-
retään usein tässä järjestyksessä ja toisilleen sisäkkäisinä. 

Huoltoasemien kehitys lähimmän kymmenen vuoden aikana on johtanut toimialan laajentumi-
seen päivittäistavarakaupan ja toisaalta ravitsemistoiminnan suuntaan. Tällaista toimintaa on harjoi-
tettu aikaisemminkin, mutta kehitys on saanut merkittävästi vauhtia suurten kaupparyhmittymien 
kehittämästä konseptoidusta liiketoiminnasta, joka parhaiten pystyy vastaamaan kuluttajan muuttu-
viin  tarpeisiin. Kun huoltamotoiminnalla on tähän asti ollut leimaa antavaa öljy-yhtöiden rooli, on 
kehitys nyt voimakkaasti muuttunut. Parhaat palat Esso-tunnusten alla olleesta ketjusta on siirtynyt 
osuuskaupalliselle päivittäistavarakaupan S-ryhmälle, joka sai hallintaansa pitkän ajan kuluessa  erin-
omaisille liikepaikoille sijoittuneet asemat. Nesteen asemilla on päivittäistavarakauppa siirtynyt K-
ryhmän päivittäistavarakaupalle ja jatkossa on tapahtumassa K-markettien esiintulo Teboil-asemilla. 
Shell on havainnut konseptinsa hyväksi. Tosin se aluksi kymmenisen vuotta sitten kokeili pelkästään 
Select-konseptin tuomista Helsingissä keskustaan, mutta tästä kokeilusta luovuttiin. 

Huoltoasemakonseptit

Monikansalliset öljy-yhtiöt ovat alunperin aloittaneet huoltamokonseptien kehittämisen. Snack-tuot-
teilla on alun perin ollut suuri merkitys huoltamokonseptissa.  Sen vuoksi ei ole mikään varsinai-
nen kummallisuus se, että Esso-asemien päivittäistavaraketju nimettiin juuri Snack & Shop -ketjuksi 
myös Suomessa. Sen jälkeen kun S-ryhmä osti Esson toimipaikkoja, on asemia  edelleen kehitetty 
kaupunkikeskustoissa deli-tyyppisiksi. Uusinta kehittämistä on Shellin globaali myymäläkonsepti 
”Look and Feel”, joka on rantautumassa Suomeen. Pääkaupunkiseudulla on kymmenkunta tällaista 
asemaa (Bensiinuutiset 2008a).

Seuraavaksi esitellään eri yritysten luomia konsepteja huoltoasemille. 

ABC-konsepti

ABC-Delit ovat omalla konseptillaan toimivia pienen kokoluokan yksiköitä, joita tulee lähinnä pää-
kaupunkiseudun alueelle. Niistä voi noutaa syötävää, tehdä ostoksia ja tankata polttonesteitä. Lii-
kepaikkakohtaisesti mukana on myös autonpesu. Kaksitoista Deliä sijaitsee Helsingissä, Espoossa ja 
Vantaalla sekä kaksi Deliä on Porvoossa. S-ryhmän ABC-huoltoasemaketju on markkinoimassa deli-
innovaatiota voimakkaasti varsinkin sen jälkeen, kun S-ryhmä osti Esson huoltoasemat. Ne olivat sen 
verran pieniä, että ison ravintolan perustamiseen ei niissä ole mahdollisuuksia. (ABC-Deli 2008.)

Deli on suunniteltu erityisesti kaupunkiympäristöön. ABC-Deli on perinteisiä ABC-myymälöitä 
pienempi yksikkö. Se tarjoaa asiakkailleen helpon ja mukavan tavan ostaa polttonesteitä, päivittäista-
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varoita ja valmista ruokaa.  S-ryhmä markkinoi deli-brandillä vain näitä pienempiä asemia. S-ryhmän 
Delissä on tarjolla monipuolinen päivittäistavaravalikoima valmista ruokaa ja kahvia, muita juomia, 
suolaista ja makeaa kahvileipää sekä hampurilaisaterioita. Valmiita ruoka-annoksia voi ostaa mukaan 
kotona lämmitettäviksi tai nauttia ne paikan päällä. Helppous, nopeus ja monipuolisuus ovat tarjon-
nan avainsanat. (ABC-Deli 2008.)

ABC-liikennemyymälässä on ravintola, myymälä ja polttonestemyynti. ABC-market on perusyk-
sikkö, joita on lukumääräisesti eniten. Sale-päivittäistavarakonsepti löytyy Ylivieskasta, Pieksämäeltä, 
Oravaisista, Mikkelistä, Kokkolasta, Oravaisista, Haapavedeltä ja Haapajärveltä. Market-yksikkö ja 
toinen S-market tai Sale  voivat esiintyä samassakin kiinteistössä. Ison S-marketin tai Salen lisäksi 
samasta kiinteistöstä voi löytyä esimerkiksi apteekki, Alko, Tiimari, kukkakauppa, parturikampaamo 
tai hampurilaispaikka. Isot ABC-asemat sijaitsevat yleensä pääteiden varrella taajaman tuntumassa. 
Suuria asemia ovat: Riihimäki, Tikkula Porissa,  Nastola, Lapua, Viipurinportti Lappeenrannassa, 
Renkomäki Lahdessa, Kajaani, Heinola, Juva, Tiiriö Hämeenlinnassa, Forssa ja Kuortti. Muut S-ryh-
män alueosuuskauppojen asemat on varustettu perusmarketilla ja ne saattavat toimia polttoainejake-
lussaan eri öljy-yhtiöiden tunnuksilla. (ABC-asemat 2008.)       

Ison liikenneaseman S-marketissa voi olla jopa 5 000 tuotteen valikoimat (ABC Heinola 2008).  
ABC:n liikennemyymäläasiakkaiden nopean syömisen tarpeista vastaa ruokapuolen noutopöytä. Se 
palvelee sekä matkalla liikkuvia että työaikana lounaalla kävijöitä. Noutopöytä on tarjolla lähes jokai-
sessa ABC-liikennemyymälässä. Se on katettuna pitempään kuin mitä perinteisesti tarkoitetaan lou-
nasajalla. Noutopöydässä on tarjolla vähintään kaksi pääruokavaihtoehtoa, jotka vaihtuvat päivittäin.  
Siihen kuuluvat salaatti- ja leipäpöytä sekä juomina vesi, maito, kotikalja tai mehu. Jälkiruokana on 
aikuisille kahvi tai tee ja lasten noutopöydän (3–12-v.) ruokajuomat ja Eskimo-jäätelö.  (ABC-asemat 
2008.)      

ABC-asemille on kehitetty noutopalvelu, joka toimii toistaiseksi seuraavilla paikkakunnilla:  
Hyvinkää, Järvenpää, Helsingin Tuomarinkylä ja Espoon Nihtisilta (Bensiiniuutiset 2008b). Nouto-
palvelun tarkoitus on houkutella varsinkin naisasiakkaita asemilleen. S-ryhmä kehittää noutoruokaa, 
jota voi etukäteen tilata haluamaltaan asemalta:  ABC Easyfood -konsepti helpottaa elämää kiireiden 
keskellä. ABC-liikennemyymälästä voi tilata puhelimitse valmiiksi tehtyä kotiruokaa ja noutaa sen 
lämpimänä. ABC-liikennemyymälästä voi ottaa Easyfood-annokset kylmänä mukaan ja lämmittää 
ne myöhemmin mikrossa. Valikoimissa on useita erilaisia ruokia, joissa riittää valinnanvaraa. (ABC 
Easyfood 2008.)

Kesko ja Neste

Kesko uudistaa kaikki Neste-asemien yhteydessä olevat ruokakaupat kauppiasvetoisiksi K-marketeiksi 
pääosin tämän vuoden aikana. Neste on markkinajohtaja Suomessa polttoainemyynnissä. K-Plussa-
kortilla saa Plussa-pisteitä 460 Neste-asemalta. Tulevien K-markettien valikoimiin kuuluu laaja vali-
koima Keskon omia Pirkka-tuotteita sekä muita elintarvikkeita. Valikoimien laajuus vaihtelee asemien 
koon ja alueen asiakkaiden toiveiden mukaan. (Kesko 2008.) 

Teboil-Tähtihovi

ABC-ketju ei ole ainoa, jolla on isoja liikennemyymälöitä. Teboil-yhtymä on rakentanut Tähtihovi-
konseptilla suuria liikenneasemia vilkkaisiin liikennepaikkoihin. Heinolan ohitustien varressa Täh-
tihovi aloitti jo vuonna 1993. Sitä uudistettiin ja laajennettiin vuonna 2003. Myymälä sai 200 lisä-
neliötä ja ravintolan asiakaspaikkojen määrä nousi 300:aan.  Tähtihovin arvioitu vuotuinen asiakas-
määrä on 1,5 miljoonaa kävijää. (Teboil 2003.) 

Rajahovin myymälä Vainikkalassa muistuttaa keskikokoista supermarkettia. Tuotenimikkeitä on 
yli 4 000. Valikoimaan kuuluvat elintarvikkeet, kodin elektroniikka ja käyttöesineet, vapaa-ajan  tar-
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vikkeet sekä perusvalikoima autonhoitotuotteita ja -tarvikkeita. Teboil Rajahovissa polttoaineiden 
myynti ja kahvio-ravintola  ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa. Myymälä palvelee klo 8–22. (Teboil 
2004.) 

Tähtihovilla on myös pienempiä myymälöitä. Uusi Tähtihovin Teboil palvelee vilkkaalla liikepai-
kalla Vantaan Tammistossa. Myymälän tuotevalikoina sisältää noin tuhat nimikettä. Ruoka- ja päivit-
täistavaroiden osuus on suurin. Tuoteryhmiä ovat mm. kahvit, viljatuotteet, säilykkeet, leivät, makei-
set, lehdet. Pakasteet, lihajalosteet ja tuoreet vihannekset ja hedelmät sekä kylmät juomat on sijoitettu 
omiin kylmäkaappeihin tai altaisiin. Myynti käynnistyi Tammistossa jo toukokuussa vuonna 2005 
(Teboil 2005.) K-market avattiin Tammiston Teboilissa syyskuussa 2008. Kauppa on ensimmäinen 
Teboilin yhteyteen avattava K-market Vantaalla. Kaiken kaikkiaan K-market tulee noin 70 Teboil-
asemalle kahden seuraavan vuoden aikana. (Teboil 2008.) 

Teboilin asemaverkoston konseptiuudistus käynnistyi vuona 2008. Teboil on käynnistänyt asema-
verkostonsa ns. non fuel -liiketoiminnan uudistamisen ja avasi ensimmäiset neljä pilottiaan: Sveitsin-
hovi Hyvinkäällä,  Pirkanhovi Lempäälässä, Tähtihovi Heinolassa ja Rengonhovi Ilmajoella. Uuden 
liiketoimintakonseptinsa mukaisesti Teboil terävöittää asemaverkostonsa lähipalveluiden tarjontaa. 
Sveitsinhovin K-market laajentaa merkittävästi myymälän tuotevalikoimaa. Sveitsinhovissa, kuten 
muillakin pilottiasemilla, toimii myös Rolls-hampurilaisravintola. Teboil-verkostosta on aikaisemmin 
puuttunut pikaruokatarjonta. Uuden konseptin myötä Rolls- tai Jokes-hampurilaisravintolat tulevat 
täydentämään Teboilin kahvila-ravintolapalveluja. Verkostouudistus on tarkoitus saada valmiiksi vuo-
den 2010 loppuun mennessä. Yhteistyösopimukset Rolls Family Oy:n ja Jokes Family Oy:n kanssa 
mahdollistavat Rolls- ja Jokes-hampurilaisravintolan toiminnan noin sadalla Teboil-asemalla. (Teboil 
2008.) Yhteistyösopimus mahdollistaa lisäksi drive thru -pikaruokaravintoloiden tuomisen automaat-
tiasemille. Tonttikartoitus myyntipisteiden rakentamiselle on jo käynnistetty (Kivimurto 2008.) 

Päivittäistavaraketjuihin kuulumattomat huoltamokaupat

Suuret ketjut eivät ole ainoita yrittäjiä huoltamoiden ruokatarjonnassa. Myös yksittäiset yrittäjät 
kehittävät omia konseptejaan. Jarmo Savolaisen St1-asemalla Koskenkylässä on ravintolapuolella 120 
asiakaspaikkaa. Myymälän elintarvikevalikoima ja perinteisiä ruokia tarjoava ravintola on hyvä kom-
binaatio, jolla pidetään hävikki kurissa. (Bensiiniuutiset 2008c.) 

Kauniaisten St1-asemalla nähdään uusi ilme: St1-asemat ovat kehittäneet omaa Time Out -myy-
mäläkonseptia. Konseptin tunnus sopii hyvin samaan sarjaan kuin Snack & Shop, Quick Shop tai 
Select. (Bensiiniuutiset 2008d.) 

Ketjujen vastapainoksi Pukaro Lapinjärven kunnassa on merkittävä avaus yksityisten yrittäjien 
panostuksessa. Kuutostien varrella sijaitseva taukopaikka on julkistanut  laajentamissuunnitelmansa, 
jonka mukaan taukopaikka laajenee 10 000 kerrosneliöllä. Laajennus valmistuu keväällä 2010. (Ben-
siiniuutiset 2008e.)

HK Ruokatalo on päivittäistavaraketjuihin kuulumattomien yrittäjien tukena. Se tarjoaa koulu-
tusta yrittäjille. Myös HK on havainnut convenience-ruoan yleistymisen. HK on kehitellyt buffet-
tyyppistä konseptia, joka sisältää paikalla tarjottavan ja mukaan otettavan vaihtoehdon. HK Ruoka-
talo on myös kehittänyt valmisruokien sarjaa, jossa korostuu terveellisyyden ja teollisen ruoan hyvät 
puolet. (Bensiiniuutiset 2008.) 

Myös ison Atria-konsernin tytäryhtiö Atria Concept Oy on mukana pikaruokamarkki-
noilla Sibylla-konseptillaan, jota usein nähdään huoltoasemilla. Muita brändejä, joita tava-
taan huoltoasemilla, ovat Hesburger, Rolls, Kotipizza, Baco, Turun Eines, ScanBurger,  
Pizzajokers ja Snacky. (Bensiiniuutiset 1/2007.)
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Huoltoaseman ruokamarkkinoiden taustaa
Markkinoiden tutkiminen on iso liiketoiminnan haara. Tutkimuslaitokset tuottavat tietoa yritysten 
tarpeisiin. Tutkimuksia kuluttajan käyttäytymisestä käytetään hyväksi liiketoiminnan kehittämisessä. 
Kun monikansalliset yritykset tuovat Suomeen uusia virtauksia, on vaikea sanoa, kumpi on muuttu-
nut ensin, kuluttaja vai kauppa. 

Huoltoaseman ruokamarkkinoiden taustalla vaikuttavat samat tekijät kuin muussakin päivittäis-
tavarakaupassa mutta ehkä korostetummin. Kuluttajien elämäntyyli muuttuu. Vapaa-ajan asuminen 
luonnon läheisyydessä sekä autoistuminen ja liikkuminen paikasta toiseen vaikuttavat päivittäistava-
roiden ostopaikan valintaan uudella tavalla.

Trendien taustalla vaikuttavat sukupolvet ja niiden muuttuminen. Ikäluokkien määritelmiä on 
monenlaisia. Suurten ikäluokkien jälkeläiset ovat saavuttaneet tulotasonsa lakipisteen ja   kuluttamaan 
on tulossa uusi 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten X-sukupolvi, jonka käyttäytyminen pohjustaa 
uusia trendejä. Sille on tunnusomaista branditietoisuus, useamman kevyemmän aterian nauttiminen 
päivässä ja perhe- tai talouskohtaisesta ruokahuollosta luopuminen. Sukupolvien trendien pitkäaikai-
nen vaikutus jää seuraaville polville.  Markkinoilla vaikuttaa yhtä aikaa aina kolmen sukupolven arvot. 
(Whipple Sargent & Associates 1996.) 

Markkinoille tuleva uusi polvi on määräävä trendien suunnan. Onko kysyntä määräämässä tren-
dien suunnan vai tarjonta sekä mainonta ja valistus? Mahdollisesti on vaikuttamassa elämäntapa, 
kuten esimerkiksi se, kuinka monta ateriaa nautitaan päivässä. Kun aikaisemmin oli tapana nauttia 
kolme ateriaa päivässä, nyt suunta on menossa terveellisempään viiden pienen aterian nauttimiseen. 
(Whipple Sargent & Associates 1996.)

Syömisen rakennetta ja kulttuurista vaihtelua koskevassa tutkimuksessaan, jonka haastatteluosio 
tehtiin vuonna 1997, Mäkelä havaitsee, että aterioiden rytmi, lukumäärä ja rakenne sekä syömisen 
sosiaalinen organisaatio ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Mäkelän tutkimuksessa ateriatapah-
tumien päivittäinen keskilukumäärä oli Suomessa 4,3. Ruotsissa tämä oli vastaavasti 4,11; Norjassa 
3,73 ja Tanskassa 4,15. Suomessa 54 prosenttia lämpimistä ateriatapahtumista muodostui yhdestä 
ainoasta kerrasta. Vastaava luku Ruotsissa oli 59, Norjassa 79 ja Tanskassa peräti 84 prosenttia. Kodin 
yhteiset ateriat vähenevät ja ihmiset aterioivat enemmän siellä, missä liikkuvat. Ihmiset eivät tule-
vaisuudessa aterioi säännöllisesti samaan aikaan ja samassa paikassa. Aikaisemmat sosiaaliryhmäpe-
rusteiset elämäntavat  muuntuvat yhä useammiksi eriytyneiksi elämäntyyleiksi mahdollisen jyrkän 
eriarvoistumisen rinnalla.  Mäkelän johtopäätöksissä nuoremmat ikäluokat todennäköisimmin syövät 
kunnollisia aterioita vähemmän kuin vanhemmat ikäluokat. (Mäkelä 2002.) 

Avioerojen määrä ja myöhemmällä iällä avioituminen tai yksineläminen ovat yhdessä luoneet 
yksinäistalouksien kasvavan joukon. Näillä talouksilla on aiempaa enemmän tuloja käytettävinään ja 
vähemmän halua ruoanlaittoon kuin vapaa-ajan viettoon. Vapaa-ajankäyttö on muodostunut entistä 
tärkeämmäksi ja siltä halutaan laatua, jota arkirutiinit eivät saa häiritä. Elämäntapamuutoksen vuoksi 
Isossa-Britanniassa alle 25-vuotiaat nauttivat puolet kaikista snack-tuotteista. Välipalasyömisen motii-
veina on useimmiten nälkä. Niitä syödään myös aterian yhteydessä, heräteostojen tuloksena tai ahneh-
timiseksi tai ikävystymiseen. (Phillips 1997.) 
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4  AIKAISEmPIA TUTKImUSTUlOKSIA

Huoltoaseman päivittäistavarakaupan kehittämisessä nähtiin kymmenisen vuotta sitten tärkeäksi 
ketjuohjauksen merkitys ja uutta convenience store -myymäläkonseptia tuotiin Suomeen. Huolto-
aseman päivittäistavarakauppaa koskevia tai sitä sivuavia tutkimuksia on tehty samoin kymmenisen 
vuotta aikaisemmin Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Kuluttajatutkimuskeskuksen päivittäistavarakau-
pan saatavuutta koskevat myöhemmät tutkimukset sivuavat myös tutkimusaihetta.  Kilpailuvirastossa 
on suunniteltu  kilpailuseurannan kehystarkastelu, joka luo soveltuvin osin tutkimukselle puitteet.

Huoltamokaupan tutkimukset

Lähde (1999) on huoltoasemakauppaa koskevassa tutkimuksessaan tarkastellut huoltoasema-alan 
toimialasiirtymistä päivittäistavarakauppaan. Tutkimuksessa selvitettiin, korvataanko huoltamokau-
passa markkinoilta poistuvia kaupan lähipalveluja ja voidaanko sitä pitää osana päivittäistavarakaupan 
markkinoita.  Lähde totesi, että varsinaista empiirisesti testattavaa mallia tietyn toimialan yrityksen 
kannustimista siirtyä toisen toimialan markkinoille ei ole olemassa. Lähteen tutkimuksen hypoteetti-
set linjaukset olivat markkinoilletulo ja tuotedifferointi. 

Markkinoilletulo-hypoteesin mukaan huoltoasemat havaitsevat markkinaraon kaupan markki-
noilla. Markkinoilletulo-strategiaa ohjaa tavoite kilpailla omalla kauppatyypillä muiden kaupan yksi-
köiden kanssa. Toisen hypoteesin mukaan myynnin laajentaminen on liiketoiminnan differointia    ja 
kilpailukeino pyrittäessä ensisijaisesti oman markkinaosuuden säilyttämiseen oman toimialan kiristy-
neessä kilpailutilanteessa.  (Lähde 1999.) 

Huoltoasemakilpailu kiristyy 1990 luvulla, mikä on johtanut palvelujen karsimiseen ja useiden 
yritysten poistumiseen markkinoilta.  Päivittäistavaramyyntiin erikoistuneiden myöhään auki olevien 
convenience-tyyppisten huoltamoiden lukumäärä on kasvanut. Lähteen tutkimuksessa tarkasteltiin, 
oliko päivittäistavarakaupan laajentaminen vain selviytymisstrategia vai aktiivinen pyrkimys päivit-
täistavarakaupan markkinoille. Lähikauppojen hintatasovertailussa (Marjanen ja Saarinen 2000) tar-
koituksena oli tuottaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi   objektiivisin perustein tietoa lähi-
palvelujen tasosta ja hinnoittelupolitiikasta.

Lähde (1999) mallintaa aseman sijaintia ja lähiympäristön kilpailutekijöitä. Empiirisen tarkaste-
lun tuloksena aseman myymälän perustamisen todennäköisyyteen vaikutti kaupan yksiköiden sijasta 
merkitsevästi ainoastaan aseman sijainti tieyhteyksiin nähden sekä muiden huoltoasemien ja kioskien 
läheisyys. 
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Lähde (1999) katsoo, että tarkasteltaessa huoltoaseman päivittäistavaramyynnin kuuluvuutta 
päivittäistavarakaupan markkinoille, on tarkasteltava päivittäistavaramyymälöiden ja huoltoaseman 
tarjonnan rakennetta ja korvaavuutta keskenään ja kysyttävä, millaiseksi substituutiksi kuluttajat 
huoltoaseman päivittäistavaramyymälän kokevat. Lähde katsoo, että markkinoiden rajojen määrittely 
vaihtelee määrittelijän ja määritysten tarkoitusperän ja tavoitteen mukaan.

Lähde tuli tutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että huoltoasemien merkitys päivittäistava-
rakaupan kentässä on vähäinen. Lähde päätyi tutkimuksessaan selviytymisstrategiaan. Huoltoase-
man päivittäistavarakaupan tarkoitus on ensisijassa kilpailuasetelman tukeminen polttoainekaupassa. 
Lähde näkee, että huoltoasemien päivittäistavarakauppa profiloituu autoilijoiden täydennysostopaik-
kana, ei niinkään uutena lähikauppoja korvaavana kauppatyyppinä. (Lähde 1999.)

Lähde ei ole ainoa, joka näkee huoltamokaupan täydennysostopaikkana. Isossa-Britanniassa Phil-
lips toteaa, että convenience storen päivittäistavaramarkkinat ovat verraten rajalliset ja sen vuoksi 
näiden  kauppiaiden tulisikin löytää supermarkettien heikot kohdat. Tämä ei ole helppoa, koska 
suurilla marketeilla on skaalaedut puolellaan. Phillips toteaa, että convenience storen tulee yhtäältä 
pyrkiä   välttämään kilpailua mutta toisaalta sen strategia on palvella täydennys- tai hätäostopaikkana 
ja tarjota tässä suhteessa mahdollisimman kattavasti palveluja lähiympäristölle. (Phillips 1997.)

Lähde on tarkastellut perinteistä asemaa, jossa huoltopalvelut ja muut oheispalvelut ovat saman 
katon alla. Lähteen tutkimuksen jälkeen  huoltamoalan kehitys on ollut ripeässä kehityksessä, sillä isot 
liikenneasemat, joissa on vain polttonesteiden automaattimyyntiä suurehkon päivittäistavaramarketin 
pihalla, toimivat kiistatta päivittäistavarakaupan kilpailukentässä.

Huoltamokaupan tarkastelussa (Saarinen 1998) selvitettiin huoltamoiden päivittäistavaramyyn-
nin rakennetta vuonna 1998. Päivittäistavaramyynnin katsottiin kuuluvaksi nonfood, lehdet ja kir-
jat, tupakka ja elintarvikkeet. Suurimmassa huoltamoluokassa, jonka päivittäistavaramyynti oli yli 
2 miljoonaa markkaa, elintarvikkeiden osuus oli huoltamoiden koko päivittäistavaramyynnistä 57 
prosenttia. Toiseksi suurin ryhmä oli tupakka, 37 prosenttia ja loput ryhmät olivat lehdet ja kirjat sekä 
nonfood. Kun elintarvikemyyntiä eriteltiin edelleen, oli oluen osuus elintarvikeryhmässä suurinta, 37 
prosentin osuudella. Vastaavat muut ryhmät olivat: makeiset 17 prosenttia, maitotalous,  liha sekä tuo-
retuotteet 12 prosenttia; virvoitusjuomat 12 prosenttia; jäätelö 5 prosenttia. Päivittäistavaramyynnin 
osuuden kasvaessa myös tarjoilumyynti kasvoi. Sen osuus koko huoltamomyynnistä oli 11 prosenttia 
niissä huoltamoissa, jotka myivät päivittäistavaratavaroita yli 2 miljoonaa markkaa. Tarvikemyynti ja 
huoltopalvelut muodostivat  yhdessä vain 8 prosenttia huoltamon koko myynnistä.  Kaikkien huolta-
moiden katejakautumassa polttonesteiden merkitys oli vain neljäsosa. (Saarinen 1998.)

Huoltoaseman päivittäistavarakaupan myyntipinta-ala oli vuonna 1998 varsin pieni. Asemissa, 
joiden päivittäistavaramyynti oli yli 2 miljoonaa markkaa vuonna 1980, myyntiin varattu pinta-ala oli 
83 m2 (Saarinen 1998). Isossa-Britanniassa vastaavaan aikaan huoltamokaupan päivittäistavarapinta-
ala oli keskimäärin 170m2 (Phillips 1997). Kymmenen vuotta myöhemmin konseptoitujen huolta-
mokauppojen pinta-ala on Suomessa lähes 400 m2,  jos isoimmat huoltamolla sijaitsevat marketit 
jätetään A.C. Nielsenin rekisterissä huomioimatta. Huoltamokauppa on muuttunut pieneksi valin-
tamyymäläksi. Edelleenkin suurin osa huoltamoista käy päivittäistavarakauppaa hyvin perinteisillä 
convenience storeilla, mutta tämä joukko on hiljalleen vähenemässä. 

Huoltamokaupasta tulee elintarvikemyymälä vasta, kun siinä on riittävästi kylmäsäilytystiloja ja 
vastaavasti kylmäsäilytettäviä tuotteita. Nonfood-tuotteiden tilasta tingitään vastahakoisesti, koska 
niissä kate on suurempi. (CFA 2008.)

Huoltamokauppojen hintatasoa on tutkittu viimeksi vuonna 2000 julkaistussa hinta- ja palve-
lutasovertailussa (Marjanen  ja Saarinen 2000). Silloin konseptoidut ketjut Quick Shop ja Select 
olivat huoltamokorissa tavallista valintamyymälätasoa selvästi kalliimmat, Quick Shop 35 prosenttia 
ja Select 45 prosenttia kalliimpi. 

Miehitettyjen asemien verkostossa on yli 500 omistajakauppiasta (Laitinen 2008). Öljy-yhtiöiden 
operoimat asemat ovat keskittyneet Etelä- ja Lounais-Suomeen ja omistajakauppiaiden asemat puo-
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lestaan keskittyvät useimmiten haja-asutusalueiden pieniin kuntiin Pohjois- ja Itä-Suomessa (Saari-
nen 1998). Öljy-yhtiöiden osuutta vähentää osuuskauppojen voimakas tulo markkinoille varsinkin 
sen jälkeen kun S-ryhmä hankki Esson jakeluasemat. 

Päivittäistavarakaupan rakennemuutos

Kytö ja Väliniemi (2006) tutkivat erikoistumattoman päivittäistavarakaupan rakennetta vuosina 
2003–2005. Tutkimusajanjaksolla uusia päivittäistavarakauppoja syntyi koko maassa noin kolme-
sataa. Samaan aikaan lähes kaksisataa kauppaa lopetti toimintansa, joten myymälöiden lukumäärä 
kasvoi runsaalla sadalla myymälällä. Päivittäistavarakauppojen määrän kasvu keskittyi Etelä- ja Länsi-
Suomen kaupunkeihin ja etenkin taajamien reuna-alueille. Myymälöiden nettolisäyksestä lähes puo-
let oli ns. liikennemyymälöitä. Päivittäistavarakauppojen saatavuus on heikentynyt etenkin kaukana 
pääteistä sijaitsevilla haja-asutusalueilla. Kaupattomilla alueilla asuvien kokonaismäärä kasvoi tutki-
musajanjakson aikana noin 15 prosentilla.

Sisäasiainministeriö ja lääninhallitukset tutkivat sääännöllisesti peruspalvelujen saatavuutta. Vuo-
den 2005 selvityksessä todetaan, että haja-asutusalueiden kauppapalvelut tulee turvata huolehtimalla 
kansalaisten tasapuolisista palveluista. Liikennemyymälät ovat lisääntyneet. Ne voisivat osittain täy-
dentää väistyviä haja-asutusalueiden kauppapalveluja, joten niitä pitäisi saada myös taajamien ulko-
puolelle. Uudet myymäläkonseptit ja ketjut lisännevät edelleen kauppojen lukumääriä. Mikäli myy-
mäläautojen nopea vähentyminen ja niiden näköpiirissä oleva toiminnan päättyminen aiotaan estää, 
tulee sisäasiainministeriön mielestä ryhtyä nopeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin esimerkiksi lisää-
mällä investointi- ja toimintatukea myymäläautoille. (Sisäasiainministeriö 2006.) 

Sisäasianministeriö on ideoinut yhteispalveluautojen kehittämistä. Aukioloajoilla mitattuna on 
myymäläautojen merkitys hyvin vähäinen, mutta niiden antamat palvelut ovat tärkeitä sellaisilla 
maaseutualueilla, missä kaupan palvelut ovat kaukana taajamista ja julkiset liikenneyhteydet sopivat 
huonosti asioinnin hoitamiseen. Autojen käytön järkevöittämiseksi tulisi harkita yhteispalveluautojen 
käyttämistä, jolloin hankinta- ja ylläpitokulut tulisivat useamman osapuolen maksettaviksi. Muita 
palveluita myymäläautotoiminnan lisäksi voisivat olla esimerkiksi pankki-, posti-, kirjasto-, työnvä-
litys- ja Kelan palvelut. Palvelujen saavutettavuus mahdollisten pitempien pysähdysaikojen seurauk-
sena voisi olla parempi kuin pelkkien myymäläautojen muutamien minuuttien pysähdykset. Toisaalta 
laajemmat palvelut voisivat merkitä reittien supistuksia. Myös kauppojen kotiinkuljetuspalveluita 
tulisi kehittää. Niiden etuna olisi kotiinkuljetuksen lisäksi riippumattomuus kaupan aukioloajoista ja 
osittain myös sijainnista. (Sisäasiainministeriö 2003.)

Kilpailun seurantamenetelmien kehittäminen

Kilpailuvirasto on ollut kehittämässä seurantajärjestelmää kilpailuolosuhteiden seurantaa varten. 
Kilpailukykyisen kansantalouden kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä kilpailusta 
ja kilpailuolosuhteista. Tätä varten tarvitaan laajaa ja vankkaa kilpailuseurannan menetelmää. Tässä 
tarkoituksessa on kehitetty kilpailuseurantaa varten teoreettista ja menetelmällistä kehikkoa, joka on 
kauppa- ja teollisuusministeriön kilpailupoliittisen ohjelmatyöryhmän teettämä. Kilpailuseurannan 
tavoite on tunnistaa toimialoja, joilla markkinakilpailu ei toimi ja kilpailun puutteellisuus aiheut-
taa yhteiskunnalle tehokkuus- ja hyvinvointitappioita. Kilpailuseurannalla on merkittäviä yhteyksiä 
tutkimukseen ja sen eri haaroihin sekä tavoitteellisen talouspolitiikan harjoittamiseen. Kehittämis-
hankkeessa on tavoiteltu ensimmäistä kertaa kilpailuprosessin ottamista markkinakilpailun analyysin 
lähtökohdaksi. (Björkroth 2006.)

Kilpailuedun muodostumisessa nähdään  kaksi pääsuuntaa. Ensiksi se, joka näkee yrityksen saa-
vuttaman kilpailuedun muodostuvan pääasiassa ulkoisista tekijöistä eli yrityksen toimintaympäris-
töstä johtuviin etuihin. Toiseksi resurssipohjainen yrityskuva korostaa kykyjä, organisatorisia proses-
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seja, yrityksen ominaisuuksia ja tietoa, eli ominaisuuksia, joita yritys hallitsee ja joita se voi käyttää 
tehokkuuttaan ja markkina-asemaansa parantavan strategian laatimisessa ja toteuttamisessa. (Björk-
roth 2006.)  

Käytännön kilpailuseurannassa keinoja ovat toimialojen luokittelu staattisilla mittareilla ja dynaa-
misten indikaattorien määrittely. Markkinoiden luokittelussa pyritään selvittämään, onko toimialalla 
kilpailullisesti ongelmallisia markkinoita. Luokittelussa tarkastellaan keskittymisastetta ja toimijoiden 
määrää, hintatasoa sekä sääntelyä sekä alalle tulon esteitä. Alalle tulo ja alalta poistuminen määrittele-
vät dynaamisen indikaattorin. (Björkroth 2006.)  

Huoltamon toimialasiirtymän kilpailukenttää tarkastellaan dynaamisilla indikaattoreilla, joita ovat 
alalle tulo ja alalta poistuminen sekä alalle tulijoiden liikevaihtoluokka sekä henkilökunnan määrä. 
Tässä tutkimuksessa käytetään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriä, jonka avulla voi-
daan käytännössä selvittää toimialasiirtymien tapahtumista. Alalle tulon esteistä on kerrottu Suomen 
Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liiton teettämässä liikepaikkojen saantia koskevassa 
tutkimuksessa.   

Kilpailuseurannan kehikko ei palvele  vain kilpailupoliittisia näkökohtia, vaan sitä voidaan käyttää 
kuluttajalähtöisessäkin markkinoiden tarkastelussa. Huoltamokaupan tutkimuksessa sovelletaan laa-
dittua kehikkoa siinä laajuudessa, kun tavoitteeseen voidaan päästä empiirisesti saatavilla olevia tilas-
toaineistoja tarkastelemalla. Kilpailuseurannan kehikon laatijat toteavat, että syväluotaava tutkimus 
on välttämätöntä kilpailuprosessien ymmärämiseksi ja kilpailuedun lähteiden mieltämiseksi. Tässä 
huoltamokaupan ja sen toimialasiirtymistä tarkastelevassa tutkimuksessa on lisäksi kilpailuseurannan 
kehikon ulkopuolelta tarkasteltu kuluttajan muuttumista, kuluttajakäyttäytymisen muuttumista sekä 
toimialaa sivuavia trendejä ja innovaatioita. Nehän itse asiassa saattaisivatkin kuulua kehikkoon laa-
jasti ymmärrettyinä, mutta niitä ei ole teoksessa erikseen mainittu. 
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5  HUOlTAmOKAUPAn KIlPAIlUEdUT JA HAITAT: 
TOImInTAymPärISTö JA -rESUrSSIT 

Suomen öljymarkkinoiden toimijat ovat jalostamo, markkinointiyhtiö sekä huoltamot. Pääasiallinen 
ja suurin moottoripolttonesteiden tavarantoimittaja on kotimainen jalostamo. Markkinointiyhtiöt 
ovat tuoneet polttoaineita myös ulkomailta. Markkinointiyhtiöistä nuorin on SOK Oy:n omistama  
polttonesteiden hankintayhtiö North European Oil Trade Oy, jonka asiakaita ovat osuuskaupat, 
Greeni Oy ja Hankkija-Maatalous Oy. Muita merkittäviä yhtiöitä ovat Neste Oil, Shell, St1, Teboil ja  
Suomalainen Energiaosuuskunta Oy. Kaikkiaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä löytyy 114 poltto-
aineiden tukkukaupan harjoittajaa.

Edella mainitusta listasta puuttuu aikaisemmin vaikuttanut suuri toimija Esso Oy, jonka toimipai-
kat S-ryhmä on ostanut. Kauppalehden ”vuoden liikemies” Mika Anttonen on todennut: ”Melkein 
kaikkien isojen öljy-yhtiöiden strateginen tavoite on päästä eroon öljytuotteiden kuluttajakaupasta.” 
(Mikkonen 2003.) Toisaalta ExxonMobil ei luopunut jakeluasemistaan vain Suomessa, vaan myös 
Tsekinmaassa se luopui 41 asemasta. Samoin BP luovutti 70 asemaa lokakuussa 2005. Shell luovutti 
Irlannissa 55 asemaa, Romaniassa oli 59 aseman luovutusta vuonna 2004, Espanjassa 334 asemaa 
vuonna 2004 ja Portugalissa 303 asemaa. (IGD 2007.)

Huoltamoalan strategiassa merkittävä asia on yhteistoimintasuhde tavarantoimittajaan, joka useim-
miten on ollut öljy-yhtiö.  Historiallisen  taustan muodostavat suuret anglo-amerikkalaiset yhtiöt. 
Tilanne muuttui, kun markkinoille perustettiin kotimainen jalostamo. 

Yhteistoimintasopimuksen pitää olla molemmille osapuolille tasapuolinen, eikä se voi olla kil-
pailunedistämislain vastainen. Vain omistajakauppiaat ovat täysin itsenäisiä. Omistajakauppiaita on 
noin 500 ja heistä vain pieni osa litistyy kanta-asiakasjärjestelmillä markkinoiviin ketjuihin (Laitinen 
2008). Omistajakauppias on itsenäinen ja voi vaihtaa halutessaan sopimuskumppaniaan öljy-yhtiötä. 
Muut kuin omistajakauppiaat ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa markkinointiyhtiöihin. 

Omistajakauppiaankaan asema ei takaa tyydyttäviä kilpailuolosuhteita. Bensiinikauppiaat ovat kri-
tisoineet lainsäädäntöä ja esittäneet kilpailunrajoituslain yksityiskohtaisiin perusteluihin määräävän 
markkina-aseman väärinkäytön perusteluja silloin, kun määrävässä markkina-asemassa oleva elinkei-
nonharjoittaja toimii myös horisontaalisessa suhteessa ja on samalla vertikaalisessa sopimusasemassa 
heikompaan elinkeinonharjoittajaan, eli silloin kun tukkukauppias siirtyy vähittäismarkkinoille oman 
sopijakumppaninsa alueelle kilpailemaan. Tilanne on bensiinikauppiaiden mukaan johtanut siihen, 
että tukkukauppiasöljy-yhtiö pitää automaatillaan tai itse hallinnoimallaan palveluasemalla halvem-
paa kuluttajahintaa kuin millä huoltamoyrittäjä ostaa oman tuotteensa sopimuksen perusteella.  
(Bensiiniuutiset 2006.) 
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Yhteistoimintasuhdetta järjestellään yhteistoimintasopimuksessa, joka on franchising-tyyppinen. 
Sopimus on perinteisesti ollut traditionaalinen franchising-sopimus, mutta esimerkiksi Isossa-Britan-
niassa  Shell kompastui muuttamaan sopimuksia liiketoimintatyyppiseksi. Taloudellinen oman edun 
ajattelu sai öljy-yhtiön muuttamaan perussuhdetta kuitenkin siten, että asemia muutettiin taas vuonna 
1993 öljy-yhtiön johtamiksi. Vastoinkäymisen syynä nähdään öljy-yhtiön kyvyttömyys ymmärtää 
huoltamon convenience store -bisnestä ja vastaavaa kuluttajan ostokokemusta. (Boyle 2002.)

Shell muuttaa kauppiaidensa sopimuksia Suomessa vähän samaan tahtiin kuin Isossa-Britanniassa. 
Shellin tavoitteena oli vuonna 1998 saada 75 prosenttia liikevaihdosta sen itse operoimilta asemilta. 
Shell siirtää asemia emoyhtiön hoitoon. Myös itsenäisten kauppiaiden asema huonontuu, kun polt-
toaineen komissiokaupasta luovutaan (Alanen 1998.) Vuonna 2006 Shell tekee Suomessa päinvastai-
sen liikkeen. Sen itsensä operoimia asemia muutetaan jälleen takaisin yrittäjävetoiseksi (Aamulehti  
2005). 

Kun huoltamokaupassa on yritysjärjestelyt ja yhteistoimintasuhteet saatu jotenkin järjestykseen, 
on huomio kiinnitetty huoltamotoimialan palvelun kehittämiseen. 1990-luvusta alkaen huoltoasemat 
ovat kokeneet paineita muuttua. Vähenevä asemaverkosto on johtanut strategian suuntaamiseen päi-
vittäistavara- ja ravitsemismarkkinoille (Lähde 1998). Päivittäistavaraketjujen resurssien mukaantulo 
vauhdittaa kehitystä. Harva autoilija ostaa huoltamolta kokonaista viikonlopun ruokakoria. Suurmar-
keteilla ei ole kuitenkaan huoltamokaupan kilpailuetua, pitkää aukioloaikaa, eikä isoissa keskuksissa 
ole mahdollista asioida niin nopeasti kuin huoltamokaupassa. Huoltamokauppa on heräteostojen 
tuotteiden levityskanava. Huoltamoissa on aina ollut pieni kioski, josta saa myös kahvia. Perinteisesti 
suosittu myyntiartikkeli on ollut tupakka. Asemien konseptoidut päivittäistavaraliikkeet ovat samalla 
saaneet seurakseen myös kahvila-ravintolat, joita voidaan hyvällä syyllä pitää konseptoituina. 

Liiketoimintansa luonteen mukaan huoltoasemien kauppapaikka ei palvele ilman autoa liikkuvia 
kuluttajaa. Todennäköisemmin huoltoaseman myymälä perustetaan keskikokoisen paikallisen kokoo-
jatien tai moottoritien varrella sijaitsevalle asemalle. (Lähde 1999.) 

Polttoaineen jakelu ja huoltamopalvelut ovat huoltoasemapalveluiden ominta aluetta. Sen sijaan 
päivittäistavarakaupan haltuun ottaminen on Suomessa sujunut kangerrellen. Huoltamokaupan kehi-
tys Suomessakin seuraa eurooppalaista linjaa. Esimerkiksi tyypillinen keskimääräinen huoltoasema-
kauppa on Itävallassa myyntipinta-alaltaan 200–250 m2, johon sisältyy kahvi- ja välipalanurkkaus. 
Tähän ei ole laskettu varsinaista ravintolatilaa. Suurempi päivittäistavaramyyntipinta-ala 300–400 
m2 edellyttää toisenlaista logistiikkaa, toisenlaista rakennetta ja osaamista, myös tavarantoimittajalta. 
(Handelszeitung  2005.)

Kuten edellä todettiin, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa on havaittu öljy-yhtiöillä vaikeuksia huol-
toaseman päivittäistavaramyynnin resurssipohjaisessa hoitamisessa ja liiketoiminnan ymmärtämisessä. 
Suomessakin öljy-yhtiöt pitivät 2000-luvulla parempana jättää päivittäistavaramyynnistä huolehti-
minen suurille ja osaaville päivittäistavarakaupan toimijoille. Huoltoasemakauppaa on sen jälkeen 
ripeästi uudistettu. Huoltamoille on syntynyt uusi imago ja esimerkiksi ABC-ketju on tehokkaasti 
hävittänyt öljy-yhtiöiden brandit. ABC-ketjulla on taustalla S-ryhmän vahva ravitsemisalan osaami-
nen. Esso-asemien ostamisen jälkeen ABC-ketju on laajentanut toimintaa myös pienempiin Deli- 
myymälöihin kaupunkikeskustoihin, joissa lisärakentamiselle ei juurikaan ole tilaa. 

Hintakilpailu ja yhteistoiminta: Innovaatioista kilpailuun

Huoltoasemamurros alkoi vuoden 1990 tienoilla, jolloin ensimmäiset  miehittämättömät moottori-
polttoaineen jakeluasemat perustettiin. Vuonna 2007 miehittämättömien asemien osuus bensiinikau-
pasta oli 46 prosenttia (Öljy- ja Kaasualan Liitto 2008). Miehitetyilläkin asemilla polttoainemyynti 
on muuttunut itsepalveluksi. 

 1990-luvulta lähtien erityisesti yksityisten omistajakauppiaiden  huoltoasemat ovat olleet kilpai-
lussa tiukoilla  automaattiasemien tullessa markkinoille.  Öljy-yhtiöt omistavat 73 prosenttia mie-
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hittämättömistä asemista (Öljy- ja Kaasualan Liitto 2008) ja S-ryhmän osuuskaupoilla on 73  auto-
maattiasemaa (SOK-yhtymä 2008). Etelä- ja Lounais-Suomen markkinoilla on vain vähän yksityisiä 
omistajakauppiaita (Saarinen 1998). Siten kilpailu bensiinin myynnissä tällä alueella jää öljy-yhtiöi-
den keskinäiseksi tehtäväksi. Osuuskaupalla on mahdollisuus tuoda kilpailuun oma panoksensa.

Alan kehitystä on vauhdittanut bensiinin tiukka hintakilpailu. Markkinoille tuli automaattiase-
mien kirjo ja sen mukana uusi Jet-ketju, joka aloitti tiukan hintakilpailun. Monikansallisen Conoco-
yhtymän ketju sittemmin kilpaili itsensä ulos bensiinimarkkinoilta ja sen automaattiasemat siirtyivät 
Teboilille.  Auto- ja korjaamoalan teknistyminen ja kehitys yleensä on osaltaan edistänyt varsinaisen 
autohuoltotoiminnan vähenemistä ja keskittymistä. 

2000-luvulla polttoainejakelua varten ja sen oheen on perustettu valtateiden varsille ja risteys-
paikoille suuria liikenneasemia, jotka muuttavat pienten kuntien palvelurakennetta. Tällainen kaup-
pakeskus on esimerkiksi Tuuloksessa. Se avattiin toukokuussa 2008. Kauppakeskuksen koko on yli  
21 000 neliömetriä (Saarinen 2008). Kauppakeskuksessa on sekä Nesteen asemat että ABC-asemat, 
joissa kummassakin on päivittäistavaramyymälä ja ravintola. Kunnan elinkeinotoimen määrätietoi-
nen työ ja päättäjien sitoutuminen hankkeeseen toi 1 500 asukkaan Tuuloksen kuntaan arviolta 80–
100 uutta työpaikkaa (Launosten kyläyhdistys 2008). Tuuloksen kauppakeskus sisältää niin runsaasti 
palveluja, että keväällä 2008 myös Tuuoksen kunta siirsi valtaosan palveluistaan kauppakeskukseen. 
Vanhaan keskustaan jäivät kirjasto ja posti. (Vihma 2008.)

Ketjuohjaus on tullut vahvasti pienkauppojen toimintastrategiaksi. Huoltamokaupan pieni tuo-
tevalikoima ja tarkka esillepano johtaa tarkkaan konseptin suunnittelun. Tavarantoimittajat kilpaile-
vat  hyllytilasta  ja näin huoltoaseman hankintahintaa voidaan saadaa alemmaksi. Tuotelukumäärän 
rajoittamisella tavarantoimittajat saadaan kilpailemaan agressiivisemmin hyllytilasta (Nordisk minis-
terråd 2005).

Ketjujohtaminen voi olla ongelmallista. Elintarvikkeiden hinnan määräytyminen on avainkysy-
myksiä. Quick Shop- ja ABC-konsepteille on kullekin haettu ja saatu Kilpailuvirastolta poikkeuslupia 
kilpailunrajoituslain 4. §:ssä kielletyn määrähinnoittelun toteuttamiseksi sekä kilpailunrajoituslain 6 
§:ssä säädetystä kiellosta myytävien tavaroiden hankinta-, markkinointi- ja hintayhteistyön toteutta-
miseksi. Lupahakemukset ovat koskeneet mm. myymäläketjussa harjoitettavaa hintayhteistoimintaa, 
joka koskee yhteisissä mainoksissa käytettävistä hinnoista sopimista yhteisen valtakunnallisen tai alu-
eellisen tarjouskampanjan toteuttamiseksi ja sellaisten hyödykkeiden ostohinnoista sopimista, jotka 
hankitaan myytäviksi poikkeuslupapäätöksessä tarkoitettujen elinkeinonharjoittajien tarjouskampan-
joissa. Avaintuotteille on haettu kiinteitä määrähintoja. (Kilpailuvirasto 2002, 2004.)

EU:n kilpailusäädännön vaikutusta on, että poikkeuslupia ja puuttumattomuustodistuksia ei ole 
voinut hakea eikä sallia enää 1.5.2004 jälkeen (Suomen säädöskokoelma 2004). Huoltamokaupan 
on toimittava funktionsa mukaisesti, mutta kaikessa muussa suhteessa huoltoaseman tulee pyrkiä   
parhain tavoin välttämään kilpailua (Phillips 1997). Poikkeuslupahakemukset saattavat olla ilmausta 
kilpailun välttämisestä, vaikka niitä toisaalta hakemuksissa perustellaan tehokkuuden lisääntymisellä 
ketjutoiminnassa. EU:n kilpailulainsäädäntö on kuitenkin nyt sitä mieltä, että kysymyksessä on ollut 
kilpailun välttäminen. 

Harvat päivittäistavaroita myyvät asemat tarjoavat enää huoltopalveluja. ABC-konseptiin ei kuulu 
huoltopalveluja lainkaan. ”ABC-liikennemyymälät pystyvät auttamaan sinua, jos autosi piiputtaa kesken 
matkan. Emme osaa korjata autoasi, mutta tiedämme, kuka tässä aivan lähellä osaa. Sitä varten ABC-
liikennemyymälöissä on tiedossa yhteystiedot lähellä sijatsevan yhteistyökumppanin korjaus- ja hinaus-
palveluista.” (ABC-asemat 2008) Neste-asemilla, joissa on K-market, on myös 14 sellaista, joissa on 
huoltopalvelu. Kaikkiaan 114 sellaista Neste-asemaa, jotka vielä tarjoavat huoltoa, löydettiin tutki-
musta tehtäessä Nesteen nettisivustosta (Neste 2008).  Shellin asemista 56:lla saa huoltoa autoihin. 
Kuitenkin vain 14 Select-asemaa tarjosi myös autohuoltoa.  

Huoltamoalalla ABC-asemien lisäksi merkittäviä ravintolaketjuja ovat Shellin Helmi-simpukka 
ravintolat, Suomen Tähtihovit ja Tradeka yhtymän Restel-ketju. Ruokakesko harjoittaa Pikoil-yhty-



18 1�

män kautta ravintolatoimintaa Motorest-ketjulla. Ketjuihin sitoutumattomien huoltoasemien ruo-
kapaikkojen tukena ovat monet ruokatalot, jotka kehittelevät ruoka- ja ravintolakonsepteja. Liiken-
neasemaravintolat kohtaavat myös varsinaisten ravintoloiden kilpailun. Ravintolatoimialoilla toimii 
muutamia isoja ketjuja, kuten Oy Center-inn AB, Hallman-ravintolat Oy, Primulan ravintolat Oy ja 
Suomen Onnelat Oy. Suurin osa ravintoloita on yrityksiä, joiden liikevaihto on alle  miljoona euroa. 
Kahvila-ravintoloiden toimialaluokassa toimivat muun muassa hampurilaisketjut ja Restel-liikenne-
asemat. Kahvilaravintoloiden ryhmässä toimii n. 1 700 pientä perheyrityksen tapaista liikettä. Tähän 
ryhmään kuuluvat esimerkiksi usein ulkomaalaistaustaisten perustamat pizza- ja kebab- paikat. Nämä 
huoltamoravintoloiden kilpailijat ovat perheyrityksiä. Etniset ravintolat ja kahvila-ravintolat tuovat 
uudenlaisen kilpailukulttuurin, josta on vähän tietoa.

Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen on huoltamoalalle  etu ja ongelma

Päivittäistavarakaupat toivovat elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista. Deli-konseptissa päivit-
täistavarakaupat myyvät myös ulos ruoka-annoksia, jolloin nykytilanteessakin syntyy epäsuhde ravin-
tolapalveluiden korkeampaan arvonlisäverokantaan nähden. Arvonlisäveron alentaminen elintarvik-
keissa lisäisi edelleen tätä epäsuhdetta. Huoltoasemilla syntyy erikoinen tilanne, kun siellä  myydään 
yhtä aikaa elintarvikkeita sekä ravintolapalveluja. 

Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen 12 prosenttiin on etu huoltamoillekin ja se alentaisi 
myytävien elintarvikkeiden hintoja. Toisaalta jos ravintolaruoan veroa ei lasketa, syntyy myös ravitse-
mistoimintaa harjoittavalle huoltamoalalle ongelmia, jos ravintolat eivät saa kompensaatiota. 

Ravintolassa nautitun ruoan arvonlisävero on 22 prosenttia, kun taas ulosmyytävän ruoan arvon-
lisävero laskee 12 prosenttiin. Kaupat tarjoavat valmiita ruoka-annoksia asiakkaille mukaan vietä-
väksi. Ravintoloiden osuus syödyn ruoan määrästä on vain 15 prosenttia. (Pollari 2007.)  Ravinto-
loiden osuus  vähittäiskaupan erikoistumattomien myymälöiden ja ravintolaruoan yhteensä luomasta 
työllisyydestä on noin 38 prosenttia (Tilastokeskus 2008). 

Ruotsissa peräti 40 prosenttia ravintolaruuan myynnistä ainakin kirjataan alemman verokannan 
ulosmyynniksi, kun vastaava luku Suomessa on noin viisi. Se ei ainakaan vähennä harmaata ravinto-
lamyyntiä, mutta lisää entisestään kauppojen lounasannoskauppaa. (Aaltonen 2007.) 

Lokakuussa 2009 toteutetaan elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen 17 prosentista 12 pro-
senttiin. Alennus ei koske ravintoloissa tapahtuvan ruokatarjoilun arvonlisäveroa, jonka arvonlisäve-
rokanta säilyy edelleen 22 prosentissa (HE 116 / 2008 vp).  Ruokatarjoilun arvonlisäveroa ei ole vielä 
voitu alentaa 17 prosenttiin,  koska direktiiviä ei vielä ole. Euroopan komissio on esittänyt direktiiviä 
palvelujen arvonlisäveron muuttamiseksi ravintolapalvelujen ja eräiden muiden sellaisten työvoima-
valtaisten palvelualojen osalta, jotka eivät kilpaile maan rajojen ulkopuolella, mutta  direktiiviin tar-
vitaan kaikkien 27 jäsenmaan hyväksyminen. Muutosesityksen mukaan jäsenmaat saisivat oikeuden 
soveltaa pysyvästi alennettua arvonlisäverokantaa ravintolapalveluiden ja muiden työvoimavaltaisten 
palvelualojen kohdalla. 

Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että ravintoloiden ykkös-
asia on nyt arvonlisäveron alentaminen. Lounasravintoloiden asemaa tulee hankaloittamaan se, että 
elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennetaan syksyllä 2009. Arvonlisäveron alentaminen ravintolapal-
veluilta toisi lisää ruokailijoita ja työpaikkoja. Lisäksi uudistuksen katsotaan vähentävän harmaata 
taloutta ja parantavan Suomen kilpailuasemaa. (Aamulehti 2008.) 

liikenneasemat ja  kyläkauppojen kohtalo

Liikenneasemia on syntynyt ja syntyy varsin vilkkaassa tahdissa (Kytö ja Väliniemi 2006). Kuntapäät-
täjät ovat olleet hankkeille suosiollisia. Samalla valtiovalta on ollut huolestunut haja-asutusalueiden 
kyläkauppojen katoamisesta. Maaseudun haja-asutusalueiden alle 400 m2:n kyläkauppojen lukumäärä 
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väheni 48 myymälällä  vuonna 2006 ja oli vuoden 2006 lopussa Nielsen Finlandin myymälärekiste-
rin mukaan 563. Myymälöiden lukumäärän vähennys oli 7,8 %. Kyläkauppojen päivittäistavaroiden 
kokonaismyynti vuonna 2006 oli 258,7 miljoonaa euroa eli myynnin vähennys oli vain 2,2 %. (Päi-
vittäistavarakauppayhdistys / Nielsen Finland 2008.) 

Haja-asutusalueiden kyläkauppatoimintaa on pyritty elvyttämään. Esimerkkinä tästä on Elinvoi-
maa kylille -hanke, jonka pääajatuksena on ollut monipuolistaa kyläkauppojen palvelutarjontaa niin, 
että saman katon alla voisi saada esimerkiksi postin, apteekin, huoltamon, eko-pisteen ja päivittäista-
varakaupan palveluja (Valtioneuvosto 2006.) 

Kyläkauppa on haja-asutusalueella tai pienessä taajamassa sijaitseva päivittäistavaramyymälä, jonka 
myyntipinta-ala on alle 400 neliömetriä ja vuosimyynti enintään 2 miljoonaa euroa. Asemakaavaa-
lueen  ulkopuolella sijaitseva kauppa on ollut vapaa aukiololain rajoituksista vuodesta 1990 lähtien. 
(PTY 2006.) 

Elinvoimaa kylille -hankkeen tulokset ovat olleet siinä mielessä rohkaisevia, että sen tuloksena arvi-
oidaan syntyneen ainakin 13 uutta työpaikkaa, sata uudistettua työpaikkaa, kolme uutta kauppaa ja 
200 uutta palvelua. Kauppojen vaikutuspiirissä olleista kylistä 50 prosentissa palvelutaso nousi.  Elin-
voimaa kylille -hanke päättyi 30.10.2005. Myös myymäläautot ja myymäläveneet ovat tuen piirissä. 
Kyläkauppatuella on ollut myönteinen vaikutus myös työllisyyteen, sillä tukea saaneet kaupat ovat 
onnistuneet luomaan kyläkauppoihin 130 uutta työpaikkaa. Eniten investointitukea on myönnetty 
Pohjanmaan TE-keskuksen alueella, jossa 33 kauppaa on saanut noin 427 000 euroa. Vastaavasti 
Lapin TE-keskuksen alueella 26 toimipistettä on saanut tukea noin 320 000 euroa. Kyläkauppa-ase-
tus oli voimassa vuoden 2006 loppuun asti, ja tukea on nyt jälleen mahdollista saada vuoden 2008 
alusta lähtien vuoteen 2011 saakka. Kyläkauppojen investointitukea sai yhteensä 293 kyläkauppaa 
21.3.2005 mennessä. Kyläkaupat ovat saaneet investointitukea kaikkien TE-keskusten alueilla.  (Val-
tioneuvosto 2006.) 

Viimeaikojen ripeä liikenneasemakehitys on ollut osittain ristiriitaista. Panu Lehtovuori Teknilli-
sestä korkeakoulusta moittii liikenneasemien aiheuttamaa muutosta. Lehtovuoren mielestä suoma-
lainen kirkonkylä menettää keskeiset liikepalvelunsa, ja jäljelle jää pelkkä asuntoalue. Helka-Liisa 
Hentilän mukaan kunnissa mietitään melko vähän, miten liikennemyymälät vaikuttavat kuntien 
rakenteeseen. (Saarinen 2008.)

Tuuloksen kunta on siirtänyt keskustansa valtatien varteen saman katon alle. Uudesta kauppakes-
kuksesta löytyvät ABC-aseman lisäksi seuraavat kaupan palvelut: Neste Tuulos, apteekki sekä kolmi-
senkymmentä muuta yritystä, jotka edustavat päivittäistavara- ja erikoiskauppaa. Edelleen Tuulok-
sessa on palveluja, kuten pankki-, vakuutus- ja parturipalveluja  (Tuulonen 2008). Onko Tuuloksen 
uusi kauppakeskus liikenneasema vai jotain muuta? Hankala sanoa, mutta ainakin kuntakeskusta 
on siirtynyt nelisen kilometriä. Tuuloksen kauppakeskushankkeella on samantapaiset tavoitteet kuin 
Elinvoimaa kylille -hankkeella, jonka pääajatuksena on ollut monipuolistaa kyläkauppojen palvelu-
tarjontaa niin, että saman katon alla voisi saada esimerkiksi postin, apteekin, huoltamon, eko-pisteen 
ja päivittäistavarakaupan palveluita. Yhteiskunnan tuki kyläkaupoille saattaa kuitenkin olla ristirii-
dassa liikenneasemasuunnittelun kanssa. Asiassa voisi olla tarvetta tutkimiseen. Yhteiskunnan päätök-
senteko tukee suurten asemien perustamista vilkkaisiin liikennepaikkoihin, mutta samalla kyläkaupat 
voivat olla tuen tarpeessa.

Koko maassa oli 80 liikennemyymälää vuonna 2005. Niistä noin puolet oli Länsi-Suomen läänissä. 
Lapin läänissä ei ollut yhtään liikennemyymälää. Liikennemyymälät noudattivat huoltamotuotteiden 
myyntipaikkojen vapaita aukioloaikoja, vaikka niissä myytiin pääasiassa samoja perustuotteita kuin 
pienissä päivittäistavarakaupoissa. Liikennemyymälät toimivat pääasiassa taajama-alueilla liikenne-
väylien läheisyydessä eikä niistä ainakaan toistaiseksi ole tullut kyläkauppojen korvaajia.  (Sisäasiain-
ministeriö 2006.) 
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Alalle tulon esteet
Liikepaikkojen tasapuolinen saanti on ollut Bensiinikauppiaiden Liiton kritiikin kohteena. Liitto on 
todennut, että osuuskauppojen päätöksentekijöillä on ongelmallisia kytköksiä kunnallisiin päättäjiin. 
Liitto on tutkinut 22 alueosuuskaupan hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenten sekä Tradeka-yhty-
män hallituksen ja hallintoneuvoston kytkökset ja liitto on sen vuoksi arvostellut sitä, että kuntien 
päättävissä  lautakunnissa olisi ollut liian paljon osuuskauppojen edustajajäseniä.  Tutkituista 590 
osuuskauppayritysten johtoon kuuluvasta 240 henkilöä oli paikallisena tai alueellisena päättäjänä. 
Heistä 47 prosenttia oli kunnanvaltuuston jäsen, 40 prosenttia kunnanhallituksen tai kunnallisen lau-
takunnan jäsen ja 46 prosenttia oli kunnallinen viranhaltija tai jäsen ylikunnallisessa tai alueellisessa 
elimessä. Ongelmaksi nähdään päätöksentekoprosessi. Valtuustoryhmä, kunnallisjärjestö ja piiritason 
elimet osallituvat päätösten valmisteluun ja neuvottelevat eri ratkaisuvaihtoehdoista. Nämä epäviral-
liset elimet ovat hallintoa koskevien esteellisyysmääräysten ulottumattomissa. Päätettäväksi tulevat 
asiat ovat jo niin pitkälle valmisteltuja, että esteellisyysongelman ratkaisuksi ei riitä selvityksen tekijän 
mukaan se, että esteellisyyden aiheuttavaa asiaa päätettäessä henkilö muodollisesti jäävää itsensä asian 
käsittelypykälän ajaksi. Asian ratkaisuksi esitetään, että kuntaliitto laatisi esteellisyyssääntöjä, jotta 
yrittäjien tasavertaisuus toteutuisi. (Laitinen 2007.)

Huoltamokauppa saa toimia vapaan aukiolon turvin. Mikä oikeastaan on tämän päivän huolto-
asema, kun alan kehityksessä syntyy liikenneasemia, jotka ovat monipalvelukeskuksia? Asia on pul-
mallinen varsinkin huoltoasemien yksityisille omistajakauppiaille. Bensiinikauppiaiden ja Liikenne-
palvelualojen liiton puheenjohtaja Aimo Kettunen kritisoi järjestönsä lehdessä sarkastiseti: ”Markki-
noita valtaavat nyt market-myymälät, joiden pihassa on pakollinen polttonestejakelu, jonka avulla voidaan 
venyttää aukioloaikoja. Enää ei kuulu marinaa siitä, että huoltamoiden vapaat aukioloajat häiritsevät 
kauppaketjujen toimintaa, kun ne ovat isomman oikeudella päässeet niskan päälle.” Bensiinikauppiaiden 
ja Liikennealojen liiton puheenjohtaja Aimo Kettunen muistuttaa vielä, että aukioloaika- ja valikoi-
makysymykseen piti EU:n kilpailupykälien avulla jo 15 vuotta sitten saada selvyys. Kettunen korostaa 
maankäyttöä ja liikepaikkojen tarjontaa myös yksityisille yrityksille, sillä maankäytöllä huolehditaan 
tasaveroisista kilpailumahdollisuuksista ja maankäytöllä varmistetaan palvelujen säilyminen. (Bensii-
niuutiset 4/2008g, s. 3.)
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6  TOImIAlASEUrAnTAA  yrITySrEKISTErIn POHJAlTA

Empiirisen tarkastelun tutkimuslähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteriä 
sekä Nielsen Finlandin päivittäistavarakaupan myymälärekisteriä sellaisena kuin Bensiiniuutiset on 
asianomaisia tietoja julkaissut. Yritys- ja toimipaikkarekisteristä ei selviä toimipaikan tai yrityksen 
myynnin jakautuma, mikä olisi huoltoasemien tarkastelussa tärkeää, koska rekisterin liikevaihtolukui-
hin sisältyy myös aseman koko polttoainemyynti. Kun toimialatarkastelu perustuu rekistereihin, on se 
myös sidoksissa rekistereissä käytettyihin määritelmiin ja luokituksiin. 

Huoltamotoimialan kilpailukentässä tarkastellaan tutkimuksessa varsinaisten miehitettyjen huol-
toasemien lisäksi seuraavia toimialaoja: päivittäistavaroiden yleiskaupat, elintarvikekioskit, kahvila-
ravintolat, ravintolat, kahvilat ja kahvibaarit sekä ruoka- eli grillikioskit. Huoltamoalan kilpailu-
kenttää sivuavien toimialaluokkien määritelmät ovat liitteessä 1. Tilastokeskuksen yritys- ja toimi-
paikkarekisteriä on käytetty lähteenä sellaisena kuin se on saatavana online-tietona Kauppalehden 
eportti-palvelun kautta. Kilpailuprosessia on tarkasteltu lehtikirjoittelun, tutkimuskirjallisuuden sekä 
Kilpailuviraston ratkaisujen avulla.

Taulukko 1. Huoltoasemien päivittäistavarakaupan ja ravintolatoiminnan kilpailukenttä. Yritysten lukumäärät liike- 
 vaihdon mukaan luokiteltuina (Tilastokeskus 2008, muokattu).
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4 1 000 000 > 1 999 999 214 70 75 227 7 74 137 7 1
5 2 000 000 > 9 999 999 145 20 164 1 53 85 3 2
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Taulukossa 1 on huoltamon konseptoidut päivittäistavaramyymälät vuonna 2007 liikevaihdon 
mukaan luokiteltuina ja verrattuina toimialaa läheltä sivuaviin yrityksiin. Konseptoitujen Neste-ase-
mien päivittäistavaramyymälät, Shellin Select- ja S-ryhmän ABC-myymälät on taulukossa laskettu 
yksittäisinä myymälöinä päinvastoin kun taulukon muut yritykset saattavat olla monitoimipaikkai-
sia yrityksiä, varsinkin isommissa liikevaihtoluokissa. ABC-myymälöiden määrä on kasvanut vuoden 
2008 aikana voimakkaasti. 

Huoltoasemien liikevaihdon tarkastelussa on huomattavaa, että liikevaihtoon sisältyy myös poltto-
aineen myynti, joka vaihtelee sen mukaan, onko kysymyksessä myynti komissioperiaatteella tai ei. 

Toimipaikkoja sisältyy huoltoasemien kilpailukenttään koko maassa noin 15 000 kappaletta. Yri-
tyksiä on vähemmän, mutta koska useimmat niistäkin ovat yksitoimipaikkaisia, on yritysten määrä-
kin liki 10 000.

Konseptoiduista päivittäistavarakaupoista myyntitieto saatiin Bensiiniuutisista 4 / 2008, jonka tie-
dot huoltamokaupoista perustuvat Nielsen Finlandin huoltamorekisteriin. ABC:lle siirtyneet Essot 
on esitetty samassa sarakkeessa. 

Vähittäiskaupan aukiololaissa kioski- ja siihen verrattavalla kaupalla tarkoitetaan kauppaa, jota 
harjoitetaan myyntitilasta, jonka pinta-ala on enintään 100 m2 tai huoltoasemalla olevaa ajoneuvojen 
varaosien ja varusteiden kauppaa varten varustetussa tilassa tapahtuvaa kauppaa. Tällaisten myymälöi-
den aukiolo on rajoittamaton. Taulukossa luokkaan 5 eli 2–10 miljoonan euron liikevaihtoluokkaan 
kuuluvat S-marketit ja Salet. Isot ABC-myymälät ja K-Marketit ja K-Extrat vastaavat hyvin liike-
vaihdoltaan kohtalaista lähikauppaa. Päivittäistavarakaupan ketjuihin kuulumattomat huoltoasemien 
myymälät ovat yleensä pienehköjä ja kioskinluonteisia.

 Taulukossa 1 sellaisten päivittäistavaramyymälöiden lukumäärä, joissa liikevaihto vaihtelee 1–2 
miljoonaan, on yhteensä 145. Päivittäistavaroita ostetaan miehitetyillä asemilla yli kahdella eurolla 
jokaista tankattua kymmentä bensiinilitraa kohti (Laitinen 2008). Tästä päätellen kohtuullinen päi-
vittäistavarakauppa voisi olla asemalla, joka myy vähintään miljoona litraa polttoaineita. Uuden mie-
hitetyn aseman perustaminen on kuitenkin työlästä. Uusi miehitetty asema kannattaa perustaa vasta, 
kun on varmuus vähintään 2,5 miljoonan bensiinilitran vuosimyynnistä ja siitä, että on myyntiä myös 
huoltamon myymälässä (Mikkonen 2002). 

Huoltamoiden konspetoitujen päivittäistavarakauppojen joukossa on liikevaihdoltaan verraten 
suuriakin myymälöitä. S-ryhmän kohdalla ABC-myymälöihin on laskettu myös liikenneasemien isoja 
S-marketteja ja Saleja. Niissä saman katon alla voi toimia useita yrityksiä ja iso päivittäistavaramarket, 
jonka yhteydessä on polttonesteiden automaattiasema. Tästä aiheutuu tilastoharhaa, koska A.C. Niel-
senin rekistereissä samat liikkeet tilastoidaan kahteen kertaan, ensin huoltamorekisteriin ja toiseksi 
päivittäistavarakaupan rekisteriin. 

Taulukon yrityksistä noin puolet on pienyrityksiä. Yritysrekisterin omistajatietojen yrittäjänimen 
perusteella  arvioiden kahvila-ravintolayrittäjistä noin 60 prosenttia on ulkomaalaistaustaisten perus-
tamia yrityksiä. 

Taulukosta 2 havaitaan, että huoltamokaupan markkinaosuus päivittäistavaroiden kentässä näyt-
täisi kasvaneen hieman: huoltamokaupan markkinaosuus oli 3,2 prosenttia vuonna 1995 (Saarinen 
1998). Markkinaosuuden kasvu johtunee perustetuista uusista konseptoiduista myymälöistä, joista 
osa kuuluu isojen markettien ryhmään. Olisikin toivottavaa, että tilastointikäytäntöön voitaisiin tehdä 

Taulukko 2. Huoltamon päivittäistavarakaupan myynti ja markkinaosuus (Bensiiniuutiset ja Nielsen Finland 2008).

milj. euroa markkinaosuus
prosenttia

2006 550 4,4
2007 596 4,6
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parannuksia. Vertauksen vuoksi voidaan ottaa esille, että huoltoaseman (bensinstationer SNI-koodi 
50.5) päivittäistavaramyynti oli Ruotsin tilastoinnissa 3,2 prosenttia vuonna 2005 koko vähittäiskau-
pan päivittäistavaramyynnistä (SCB 2005). Huoltoasemakauppojen päivittäistavaroiden myynti on 
keskimäärin laskien kuitenkin Suomessa vielä suhteellisen pientä, vaikka suuriakin liikenneasema-
myymälöitä on tullut. (vrt. Taulukko 1 s. 21).  

ABC-asemilla keskimyynti vuonna 2007 oli 1,8 miljoonaa euroa, K-marketeilla 1,2 miljoonaa 
euroa, Shell Selectissä 0,7 miljoonaa euroa, Esso Snack & Shopissa 0,7 miljoonaa euroa, Neste Quick 
Shopissa 0,6 miljoonaa euroa, ketjuun kuulumattomissa 0,3 miljoonaa euroa. Suurempi myynti oli 
S-marketilla 5,4 miljoonaa euroa, mutta viimemainittu kuuluukin jo päivittäistavarakauppojen ryh-
mään. Huoltoasemien päivittäistavaramyynnistä K-ryhmän ja S-ryhmän yhteinen markkinaosuus on 
lähes 70 prosenttia. (Bensiiniuutiset 2008.)  

Taulukko 3. Huoltamotoimipaikat ja toimialaa sivuavat  päivittäistavara- ja  ravitsemisliikkeet henkilöstömäärän   
     mukaisesti luokiteltuina (Tilastokeskus 2008, muokattu).

Toimipaikkoja huoltamon kilpailukentässä on yhteensä noin 15 000 ja niistä 10 000 on sellaisia, 
joissa henkilöstön määrä on neljä tai sen alle. Kun Tilastokeskus estimoi henkilöstömäärän makset-
tujen palkkojen mukaan ja tähän lasketaan sisältyväksi myös yrittäjätulo, käsittää henkilömäärä siten 
myös yrittäjien työpanoksen. Huoltamon päivittäistavarakauppa, jos sellainen on erillinen tulosyk-
sikkö tai se kuuluu toiseen yritykseen kuin varsinainen huoltoasema, kuten konseptoidut ketjumyy-
mälät useimmiten ovat, sijoittuvat yleensä päivittäistavarayleiskauppojen toimialaryhmään 52112. 
Huoltoasemakauppa tai -ravintola ei kuitenkaan ehdottomasti sisälly asianomaiseen kaupan tai ravit-
semistoiminnan  toimialaan, vaan se on luokiteltu yrityksen pääasiallisen toimialan eli huoltoasema-
toiminnan mukaisesti. Kahvila-ravintoloissa on eniten eli 2 763 alle neljän henkilön toimipaikkaa. 
Pieniä toimipaikkoja, joissa henkilöstön lukumäärä on neljä tai vähemmän, on 70 prosenttia koko 
kilpailukentästä. 

Huoltoasemien suuret ruokapaikat ovat yleensä kahvilaravintoloita Tilastokeskuksen luokituk-
sessa. Pienemmät ravintolat taasen lukeutuvat huoltoasemiin eikä niitä voida eritellä.  Suurimmat 
kahvilaravintolat ovat konseptoituja, kuten suurimmat myymälätkin ovat. Shellin asemilla on 62 
Simpukka-ravintolaa. Nesteen asemilla on 22 Motorest-ravintolaa, 79 ruokalaa  ja 77 kahvilaravinto-
laa.  ABC-ravintoloita on 131 kappaletta.  Tiedot ovat peräisin  huoltoasemaketjujen nettisivustoilta 
ja ne poimittiin käyttäen hyväksi  sivustojen  hakumahdollisuuksia ja määrittelyjä.  Tässä yhteydessä 
muita ruokapaikkoja voidaan arvioida olevan 551 kappaletta. Kioskityyppisiä tarjoilupaikkoja lie-
nee noin 716 kappaletta, jos oletetaan, että jokaisessa huoltoaseman kioskityyppisessä paikassa on 
kahvimyyntiä.

henkilökunta huoltamot pt-yleiskaup. kioskit kahvila- ravintolat kahvilat, grillikioskit
> < ravintolat kahvibaarit

- 4 861 1 619 1 366 2 763 2 165 912 695
5 9 313 748 39 432 728 85 53

10 19 83 164 2 174 321 13 11
20 49 10 16 63 114
50 99 8 7
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Huoltamon toimialakentän dynaamisuus kymmenvuosittain
Kilpailuseurannassa alan toimivuutta tarkastellaan myös dynaamisilla indikaattoreilla. Näistä ehkä 
tärkein indikaattori on alalle tulo ja alalta poistuminen. Muutokset alalle tulossa tai alalta poistu-
misessa saattavat antaa osviittaa toimialan luonteen muutoksista.  Tätä suuretta on vaikea tarkastella 
erillään markkinarakenteesta.  Alalle tulo voi tarkoittaa uuden yrityksen perustamista tietylle toi-
mialalle. Alalle tulo voi tapahtua myös omistajuuden muutoksen seurauksena. Alalle tulijoiden ja 
sieltä poistuvien lukumäärä korreloi parhaiten vakiintuneilla toimialoilla, jotka eivät sanottavammin 
kasva.  Esimerkiksi huoltamoalalla on tapahtumut paljon yritysjärjestelyjä, joissa ketjun toimipaik-
koja on muutettu yhtiövetoisesta yrittäjäpohjaiseksi. Saman kaupparyhmän sisällä tapahtuneet ket-
jumuutokset  näkyvät myös rekisterimuutoksina. 

Taulukossa 4 on alalle tulo esitetty kymmenvuosina 1980–1989, 1990–1999 ja viimeisin jakso on 
ajalta 1.1.2000–1.4.2008. Alalle tulo voi olla uuden yrityksen perustaminen, mutta se voi olla myös 
uuden yrittäjän tulo vanhaan yritykseen. Taulukossa sama yritys tai  toimipaikka on voinut kokea 
useampia muutoksia eikä rivilukumäärät yhteensä tarkoita nyt toimivien kokonaismäärää. Ennen 
vuotta 1980 alkaneista yrityksistä tai toimipaikoista ei ole tietoa. 

Huoltamoalalla on tapahtunut paljon yritysjärjestelyjä franchising-sopimusjärjestelyillä. Esimer-
kiksi Shell on kymmenisen vuotta sitten siirtänyt asemia omaan yrittäjyyteensä ja toisaalta se on taas 
myöhemmin tehnyt samoista asemista itsenäisen yrittäjän toimipaikkoja.  Lounais- ja Etelä-Suomessa 
on tuskin yhtään täysin itsenäistä huoltamoyrittäjää, sillä omistajakauppiaat toimivat pohjoisem-
massa. Tästä näkökulmasta arvioiden ja muihin toimialoihin verrattuna uusien huoltamoyritysten 
alalle tulo on kymmenvuosittain ollut verraten vakaata. Toimipaikoista 52 prosenttia on aloittanut 
kymmenvuotisjaksolla  1980–1990. 

Päivittäistavaroiden yleiskaupassa on muutostahti ollut hieman kiihtyvämpää. Alalla on kuitenkin 
tapahtunut suuria yritysjärjestelyjä. Ravitsemistoimialoilla alalle tulo on selvästi kiihtynyt viimeisten 
kymmenvuotisjaksojen aikana. Alalle on tullut uusia innovaatioita, kuten pitsa-, kebab- ja hampuri-
laispaikat sekä kiinalaiset ja muut aasialaiset ravintolat. Näihin lukuihin sisältyvät myös ulkomailta 
saapuneet uudet yrittäjät. 
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aloitusvuosi aloittaneet, lkm aloittaneet, pros
1980 ---- 1989 284 282 132 244 251 96 132 37 24 15 8 9 12 17
1990 ---- 1999 259 377 333 1041 891 245 270 34 32 38 35 31 29 35
2000 ---- 1.4.2008 230 507 408 1706 1702 493 380 30 43 47 57 60 59 49

773 1166 873 2991 2844 834 782 100 100 100 100 100 100 100

toimipaikat 1.4.2008
aloitusvuosi aloittaneet, lkm aloittaneet, pros

1980 ---- 1989 506 1013 545 206 578 185 150 52 47 42 8 19 19 22
1990 ---- 1999 239 392 353 932 882 307 232 25 18 27 37 28 32 34
2000 ---- 1.4.2008 226 753 408 1412 1662 459 306 23 35 31 55 53 48 44

971 2158 1306 2550 3122 951 688 100 100 100 100 100 100 100

Taulukko 4. Huoltamon kilpailukentässä  kymmenvuosittain alalle tulleita yrityksiä ja aloittaneita toimipaikkoja.  
    Lähde:  Tilastokeskus 2008, muokattu.
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Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin online-versiosta, josta huolehtii Kauppalehden 
eportti-palvelu, ei saada selville alalta poistuneita. Toisaalta pienyritysten alalta poistuminen on rekis-
terissä varsin epämääräinen tieto. On vaikea päätellä, milloin yritys on muuttunut passiiviseksi tai 
lakannut toimimasta. Lopettamisilmoituksia ei aina tehdä. 

Konseptoitujen huoltoasemakauppojen kehitys alkoi jo runsas  kymmenen vuotta sitten. Tämä 
kymmenvuotisjakso on ollut päivittäistavarakaupassa ripeää kehitystä, mikä on johtanut valinta-
myymälätyyppisten lähikauppojen nopeaan lukumääräiseen laskuun. Toisaalta myös perinteisten 
lähikauppojen määrä on laskenut. Muutoksia ei tapahdu vain liikkeiden lukumäärässä, vaan myös 
tuotevalikoimissa. Ne kaupat jäävät helpoimmin eloon, joissa hyllyihin jää sellaiset tuotteet, jotka 
”elävät” mahdollisimman pitkään (Blair & Rex  2003). On vaarana, että tiukasti konseptoitujen huol-
tamokauppojen tulo markkinoille edistänee juuri tällaista kehitystä. Jos huoltamokauppa keskittyy 
vakavasti päivittäistavara-myyntiin ja home meal replacement -toimintaan, haasteet ovat vaativampia. 
Tuorehyllyssä ruoka, kuten voileivät ja muu kylmäsäilytystä vaativa ruoka, säilyy hyllyssä vain pari 
päivää.

Huoltamoiden kehitys on ollut alalletulon tarkastelussa varsin vakaata. Sijaintipaikka takaa toi-
minnan jatkuvuuden. Ravitsemistoimialoilla muutosvauhti on sen sijaan ollut paljon vilkkaampaa. 
Niissä uusperustaminen on ollut selvästi vilkkainta viimeisen kymmenvuotisjakson aikana. 
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7  JOHTOPääTöKSET JA TUlEvAISUUdEn ArvIOInTIA

Huoltamon ravitsemistoiminta toimii varsin kilpailulla toimialalla. Sillä on kuitenkin suuremman 
yrityksen resurssiedut puolellaan. Voidaan kyllä todeta myös pienyrityksistä, että niillä on omat yrit-
täjävetoisen yrityksen edut. Tuotanto on myös erilaista. Etniset ruokapaikat ovat keskittyneet pizzoi-
hin ja kebabiin. Huoltamoravintolat ovat päiväsaikaan lounasruokaloita, joissa saa tavanomaisempaa 
ruokaa. 

Huoltamon päivittäistavarakaupan kehittäminen on tämän päivän voimakas trendi. Tässä toteute-
taan erinomaisen sijainnin mukanaan tuomaa kilpailuetua ja toisaalta kuluttajan pikaoston tarvetta. 
Asemien ripeä uudistaminen kauppapaikoiksi ja uusien konseptien kehittäminen ovat merkki alan 
positiivisista odotuksista. Myymäläkehityksessä on kansanterveydellisistä näkökohdista tapahtunut 
muutosta parempaan suuntaan tavaravalikoimien suhteen, sillä huoltamomyymälän heikkous on 
ollut tuoretuotteiden myynnissä. 

Kuluttaja on omaksunut huoltoaseman  ostopaikakseen, mikä näkyy konseptoitujen asemien luku-
määrän ripeässä kasvussa. Kehittymässä olevaa liikenneasemaa, joka on useissa tapauksissa muodostu-
massa tienvarsien kauppakeskukseksi, ei voi enää nimittää huoltoasemaksi sen perinteisessä merkityk-
sessä. Polttoaineen jakeluaseman ohessa saadaan liikenteen solmukohtiin uusia liikekeskuksia, mikä 
uhkaa  muuttaa olemassa olevien kaupan palvelujen saatavuutta ja vanhaa yhdyskuntarakennetta. 
Huoltoasemia on aikaisemmin pyritty estämään lainsäädännöllisesti kehittymästä tienvarsitavarata-
loiksi. Isot liikenneasemat ovat myöhempää kehitystä.

Lähikauppojen väheneminen ei näy vain niiden lukumäärässä vaan myös tavaravalikoimissa. Sellai-
set kaupat jäävät parhaiten eloon, joissa hyllyihin jäävät tuotteet, joiden säilytysaika on mahdollisim-
man pitkä. Tiukasti konseptoitujen huoltamokauppojen kehitys edistänee juuri tällaista kehitystä. 

Hyvän liikepaikan hallinta on yksi avain huoltoaseman menestyksessä. Päivittäistavaroiden myyn-
nissä on etu ison organisaation resursseissa ja osaamisessa. Suurille kaupparyhmille on huoltoasemilla 
vasta avautunut sillanpääasema ja uusia mahdollisuuksia päivittäistavaramyynnissä ja ravitsemistoi-
minnassa, mikä on suora palaute kuluttajakäyttäytymiseen ja kuluttajatarpeisiin. 

Huoltamoiden kehitys on ollut alalletulon tarkastelun perusteella varsin vakaata. Sijaintipaikka 
takaa toiminnan jatkuvuuden. Ravitsemistoimialat ovat sen sijaan paljon dynaamisempia. Niissä uus-
perustaminen on ollut selvästi vilkkainta viimeisen kymmenvuotisjakson aikana. 

Polttoainejakelun, ravitsemispalveluiden ja päivittäistavarakaupan yhdistämisellä huoltoasemat 
saavat synergiaetuja. Samalla myös kuluttajan omat edut toteutuvat asioinnin yhdistyessä. Yhdellä 
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asiakaskäynnillä voidaan toteuttaa kolmenlaisia tarpeita. Toisaalta perinteisellä huoltoasemalla, joka  
ei ole iso liikenneasema, palvellaan parhaiten kiireistä asiakasta, joka tekee satunnaisostoja eikä valitse 
ostospaikkaa hintojen perusteella.  Yhteistä huoltoasemilla ja liikenneasemilla on kiireisen ja liikkuvan 
kuluttajan palvelu. Valtio jatkaa kyläkauppojen tukea. Isojen liikenneasemien kehittyminen päätei-
den varsille ja siihen johtaneet kuntien kaavoituspäätökset saattavat kuitenkin haitallisesti heikentää 
maaseutukeskusten ja syrjäkylien palveluja ja muuttaa yhdyskuntarakennetta. Saattaa  myös  syntyä 
aihetta tarkastella kyläkauppatukien jakamisen vastuita uudelleen. 

Suomessa tilastointi ei tällä hetkellä anna aivan luotettavaa kuvaa huoltamomyynnistä, koska Niel-
sen Finlandin huoltamorekisteri menee osittain päällekkäin päivittäistavararekisterin kanssa. Vertailu 
Ruotsiin osoittaa, että naapurissa huoltamomyynnin osuus päivittäistavaramyynnistä oli 3,2 prosent-
tia vuonna 2005 (SCB 2006), mikä on hiukan pienempi kuin Suomen vastaava tilastoluku 4,4 pro-
senttia vuodelta 2006. Ruotsin luku oli 3,8 prosenttia vuonna 2000, joten naapurimaan huoltamoissa 
päivittäistavarakaupan myynti on hieman laskenut. Kun tiedetään, että Ruotsissa kaupan aukiolo on 
rajoittamatonta, voidaan olettaa, että Suomessakaan ei huoltamomyynti välttämättä kasvaisi. 

Huoltamokaupassa sijainti ja convenience-toimintamalli ovat sen kilpailuetuja. Pidemmällä aika-
välillä pelkkä convenience ei riitä. Pienessä myymäläkoossa on tarkasti seurattava kuluttajakäyttäy-
tymisen trendejä. Ruoan hinta on kallistunut ja polttoaineiden hintojen oletetaan tulevaisuudessa 
nousevan, koska maapallon raakaöljyvarat ehtyvät. Huoltamokaupassa kohdataan molemmat ongel-
mat. Kuluttajan on saatava rahalleen vastinetta. Kuluttajalla on vaakakupissa toisaalta huoltoaseman 
erinomainen sijainti, polttoainemyynti, ruokakauppa ja ruokapalvelu synergiaetuineen ja toisessa vaa-
kakupissa painaa rahalle saatava vastine.  

Kuluvana vuonna elintarvikkeiden inflaatiovauhti on lähestynyt yhdeksää prosenttia. Hintojen 
nousu on huoltamokaupassakin mielenkiintoinen kysymys tarkasteltaessa kuluttajan ostoskäyttäy-
tymistä. Mitä kohonneet hinnat siihen vaikuttavat? Suhtautuuko kuluttaja edelleen yhtä myötämie-
lisesti kuin ennenkin  reiluun kauppaan, eläinten hyvinvointiin, luomuun ja ympäristöystävällisiin 
tuotteisiin vai tinkiikö kuluttaja eettisistä periaatteista ruoan valinnassa ja alkaako tämä myös suhtau-
tumaan myönteisemmin paikallisiin kauppiaisiin ja paikalliseen lähiruokaan? 
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 lIITE 1 

Tilastokeskusken toimialaluokituksessa (TOL 2002) toimialaluokat määritellään seuraavasti (Tilas-
tokeskus 2008)1:

TOL 50501 Huoltamotoiminta

Nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden vähittäismyynti (myynti yleisölle) autoille, moottoripyörille, 
veneille jne.

Em. myynnin yhteydessä tapahtuva moottoriajoneuvojen pesu, huolto ja korjaus. Myös huolta-
moiden yhteydessä tapahtuva nestekaasun, autotarvikkeiden ja -varaosien sekä mm. grillihiilien, vir-
vokkeiden, makeisten ja tupakan myynti.

Tähän ei kuulu:
huoltamoiden yhteydessä toimivat anniskeluravintolat (55301), kahvila-ravintolat (55302), 
keskiolutpubit (55401) ja kahvibaarit (55402)
laaja elintarvikkeiden myynti (52112)
moottoriajoneuvojen erikoistunut korjaus ja huolto (50201, 50403)

52112 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa

Sellaisten pääasiassa päivittäistavaroihin keskittyneiden valinta- ja palvelumyymälöiden vähittäis-
kauppa, joiden myymäläpinta-ala on alle 400 m². Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähintään 
puolet. Vähittäiskauppa myymäläautoista ja -veneistä.

52113 Kioskit

Päivittäistavaroiden vähittäiskauppa kioskeista. Myyntitapa ja tavaravalikoima ovat kioskikauppaa 
koskevien asetusten mukaiset. Kioskin myymäläpinta-ala on enintään 100 m².

Päivittäistavaroiden osuus myynnistä on vähintään puolet.
Laajan tavaravalikoiman omaavat kioskit; elintarvikekioskit, myös makeiskioskit.
Huomautus:

Jos kioski toimii elintarvike- tai jonkun muun myymälän yhteydessä siten, että sen auki-
oloaika on sama kuin myymälän, se kuuluu ao. myymälän luokkaan. Jos taas kioskin 
aukioloaika poikkeaa myymälöille sallitusta aukioloajasta, se kuuluu kioskitoimialaan. 
Jotain muuta toimintaa harjoittavan yrittäjän muun toiminnan yhteydessä ylläpitämä kioski 
kuuluu tämän toiminnan luokkaan, jos kioskin aukioloaika riippuu tästä toiminnasta ja jos 
kioski on tarkoitettu pääasiassa muun toiminnan asiakkaille. Tällaista toimintaa ovat esim. 
elokuvien esittäminen, urheilutoiminta sekä muu huvi- ja virkistystoiminta.

Tähän ei kuulu:
varsinaiset jäätelökioski (52272)
makeisiin erikoistuneet herkkukaupat (52242)
lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen ruokien myynti (esim. grillikioskit) (55303)
aikakausjulkaisuihin erikoistunut vähittäiskauppa (lehtikioskit) (52473)
kukkien vähittäiskauppa (kukkakioskit) (52482)
pelkästään lahjaesineitä myyvät kioskit (52497)

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
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55301 Ravintolat
Ravintolatoiminta, jossa asiakkaalle on sisätiloissa olevien ruokailutilojen, keittiöpalvelun ja alkoho-
littomien juomien tarjoilun lisäksi saatavissa A- ja B-anniskeluoikeuksien piiriin kuuluvia alkoholipi-
toisia juomia, kuten A-olutta, viinejä ja väkeviä alkoholijuomia.

Myös baari-, diskoteekki-, kabaree- ja tanssitila-, tikanheittotila- yms. palvelut ravintolatoiminnan 
yhteydessä.

Tähän kuuluvat myös tilausravintolat ja -kerhoravintolat eli sellainen ravintolatoiminta, jossa asi-
akkaiden pääsylle on asetettu muitakin kuin ikää koskevia rajoituksia tai toiminta liittyy tiettyyn 
kertaluontoiseen tilaisuuteen tai tilauksesta järjestettävään ravintolatoimintaan.

55302 Kahvila-ravintolat

Kahvila-ravintolatoiminta keskiolutoikeuksin tai ilman anniskeluoikeuksia. Asiakkaalle on myös 
tarjolla omassa keittiössä valmistettuja ruoka-annoksia. Asiakkaan käytettävissä on sisätiloissa olevat 
ruokailutilat (mm. pöytä- ja istumatilat). Myös itsepalvelu- ja noutoravintolat sekä pikaruokapaikat 
(hampurilais- ja kebab-baarit) kuuluvat tähän luokkaan. 

Tähän ei kuulu:
A-anniskeluoikeuksin varustettu ravitsemistoiminta (55301)
keskiolutbaarit ja pubit (55401)
sellainen tanssipaikkatoiminta, jossa virvokkeiden tarjoilulla on toissijainen merkitys (92340)
sairaaloiden, joukko-osastojen yms. laitosten itse järjestämä kanttiinitoiminta luokitellaan 
samaan toimintaan kuin nämä laitokset

55303 Ruokakioskit

Tiskiltä tapahtuva lämmitettyjen tai muulla tavoin valmistettujen ruokien myynti. Asiakkaan käytet-
tävissä ei ole sisätiloja, mutta myyntikojun ulkopuolella voi olla pöytiä ja istumapaikkoja. Ravintova-
likoimaan sisältyvät esim. kuumat makkarat, ranskanperunat, hampurilaiset, lihapiirakat, pizza-slicet 
sekä virvoitusjuomat, kahvi ja kahvileipä. Myös kebab-kioskit ja uuniperunoiden myynti lisukkei-
neen. Tähän kuuluvat festivaaleilla ja muissa yleisötilaisuuksissa toimivat tilapäiset aterioiden ja pika-
ruoan myyntipisteet, myös silloin, kun ne myyvät paikan päällä valmistettuja ruoka-annoksia. 

Tähän ei kuulu:
makeisten ja elintarvikkeiden kioskimyynti (52113)
jäätelön myyntiin erikoistuneet kioskit (52272)

•
•
•
•

•
•
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