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S-ryhmän poistamat automaatit eivät jää kodittomiksi 

 
 
Otto-automaatit poistuvat S-ryhmän toimipisteistä lähikuukausien 
aikana, S-ryhmän ilmoitettua lopettavansa käteisautomaattiyhteistyön 
Automatia Pankkiautomaatit Oy:n kanssa. S-ryhmän poistamat 
automaatit eivät kuitenkaan jää kodittomiksi, vaan Automatia on sopinut 
yhteistyön laajentamisesta mm. K-ryhmän ja Tokmannin kanssa. 
 
 
Merkittäviä muutoksia Otto-automaattien verkostossa 
 
S-ryhmän tiloistaan irtisanomien automaattien sijoittaminen uusiin paikkoihin 
tulee luonnollisesti aiheuttamaan merkittäviä muutoksia käteisautomaattien 
verkostossa lähikuukausien aikana. Automatian nopealla aikataululla 
solmimien uusien yhteistyösopimusten tavoitteena on, että mm. K-kauppoihin 
tulee 100 ja Tokmannin myymälöiden yhteyteen 40 uutta Otto-automaattia 
vielä tämän vuoden aikana. 
 
”Sopimukset yhteistyön laajentamisesta Keskon, Tokmannin ja muiden 
tilantarjoajien kanssa takaavat sen, että suurin osa S-ryhmässä sijainneista 
automaateista saa uuden kodin heti. Näin Otto-automaattien käyttäjille 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa”, iloitsee Automatian toimitusjohtaja 
Marko Vilo. 
 
Otto.fi näyttää automaattien sijainnit  
 
Ajantasainen lista paikkakunnan automaateista ja reitti lähimmälle 
automaatille löytyy aina osoitteesta otto.fi (hakupalveluista ”Missä Otto?” ja 
”Missä Talletus?”). Otto.fi-sivuston hakupalveluihin päivitetään syyskuun 
puolivälistä alkaen etukäteen tieto myös pois siirtyvistä ja uusiin paikkoihin 
tulevista automaateista. 
 
Suomalainen Otto-automaattiverkosto on kansainvälinen esikuva 
 
Otto-automaatit säilyvät muutosten myötäkin Suomen laajimpana 
käteisautomaattiverkostona. Otto-automaatteja on lähes 1400, joista noin 250 
on myös talletuspalveluita tarjoavia TalletusOtto ja OttoPlus-automaatteja.  
 
”Useiden pankkien yhteistyössä rakentama suomalainen Otto-verkosto on 
toiminut jo 23 vuotta ja se on myös kansainvälinen esikuva siitä, miten 
käteisen saatavuus turvataan mahdollisimman tehokkaasti. Käteisen nosto 
Otto-automaateista on tämän ansiosta suomalaisille pääsääntöisesti ilmaista”, 
Vilo kertoo. 
 

http://www.otto.fi/
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Tausta: S-ryhmä on irtisanonut Otto-automaatit tiloistaan 
 
Automatia Pankkiautomaatit Oy tiedotti 18.8.2017, että S-ryhmä oli ilmoittanut 
lopettavansa yhteistyön käteisautomaattien sijoittelussa omiin tiloihinsa. Noin 
300 Otto-automaattia poistuu S-ryhmän toimipisteistä kevääseen 2018 
mennessä. 
 
K-ryhmä tiedotti 1.9.2017 sopineensa Automatian kanssa 100 Otto-
automaatin lisäämisestä K-ruokakauppoihin vuoden 2017 loppuun mennessä. 
K-ryhmän tiloissa on tämän jälkeen yli 350 Otto-automaattia.  
 
Tokmanni tiedotti 5.9.2017, että se on sopinut Automatia Pankkiautomaatit 
Oy:n kanssa noin 40 uuden Otto-automaatin sijoittamisesta Tokmannin 
myymälöihin vuoden 2017 loppuun mennessä. 
 
 
Lisätietoja:  
Automatia Pankkiautomaatit Oy  
Marko Vilo 
Toimitusjohtaja 
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