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Asiakas Uutiset -lehden edellinen numero julkaistiin 
printtiversiona ja ihmiset poimivat innokkaasti lehden 
standiltämme. Nyt palaamme kuitenkin  nettiin, mut-
ta on mahdollista jatkossakin, että erikoistapahtumissa 
saatte lukea printattua versiota.

Auto&Korjaamo -messut olivat Ykkösvärille loista-
va aloitus vuodelle 2014! Tapahtuma keräsi aiempaa 
vähemmän ihmisiä paikalle, mutta tapahtuman hiipuvaa 
trendiä ei kyllä Ykkösvärin osastolla havaittu! Lounaat 
lykkääntyivät myöhään ja suurin osa porukastamme 
eivät edes ehtineet kiertää messuhallia kokonaisuudes-
saan. Kiitos vierailijoille, että piditte meidät kiireessä, 
tästä on hyvä jatkaa vuotta. Lisää messutunnelmista 
sivulla 6 alkavassa messukoosteesta.

Alkuvuosi on tuonut useamman Lechler -sekoitusko-
neasiakkaan, mutta myös uuden Lechler -jälleenmyy-
jän, kun  A1 Autoväri aloitti Oulun seudulla (s.10). 

Uutta Ykkösvärissä on myös Lechsys Effect -värilinja, 
joka mahdollistaa laajemmat mahdollisuudet erilaisiin 
kohteisiin metalli-, helmiäis- ja micaväreissä! Linja on 

suunnattu erityisesti pienen ja keskisuuren teollisuuden 
tarpeisiin, esimerkiksi design -tuotteiden valmistami-
seen se tarjoaa paljon mahdollisuuksia, jolla saat loppu 
tuotteelle houkuttelevan ja tunnistettavan ilmeen! Mut-
ta mikään ei estä tuotteiden käyttämistä myös kuor-
ma-automaalaukseen, kun halutaan metallipinta.

Tässä lehdessä kerromme paitsi Auto&Korjaamo 
messuista ja uudesta jälleenmyyjästämme Kaisa Mus-
tosesta, myös kahdesta mielenkiintoisesta asiakkaas-
tamme.Turun suunnalta haastattelukysymyksiini vastasi 
KOTONADESIGNin yrittäjä/suunnittelija Mia Battilana, 
joka auttaa myös avaamaan laajaa maailmaa siitä, mihin 
kaikkeen Lechler -tuotteet sopivatkaan. Tämän lisäk-
si tamperelainen maalaamoyrittäjä Arto Joki  kertoo 
maalaamonsa toiminnasta ja erityisesti hälytysajoneu-
vojen maalauksesta. Viimeisenä juttuna kerron vierai-
lustani Lechler :n tehtaalla.

Toivomme kaikille lukijoille aurinkoista ja kaunista kesää!

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy

Auto&Korjaamo -messut lisäsivät 
Ykkösvärissä kiirettä entisestään!

Pääkirjoitus

 Ihmisvilinää Auto&Korjaamomessuilta Ykkösvärin osastolta.
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Huomiota päiväloisteväreillä
Automaalaamo Arto Joki kertoo ambulanssimaalauksen vaiheista

Hyväntuulista maalaamopalvelua

Automaalaamo Arto Joen oven kun avaa, niin vastas-
sa on aina hyväntuulinen mies. Mies ei viihdy kameran 
linssin edessä, mutta kertoo mielellään maalaamonsa 
toiminnasta. Hervannan Ruskossa sijaitseva maalaamo 
on palvellut asiakkaitaan jo vuodesta 1995 ja asiakasvir-
taa maalaamolle tuo lähinnä yritysasiakkaat. Toki kadun 
miestäkin palvellaan, kun kiireiltä ehtii, mutta yrittäjä 
pitää tärkeänä palveluvarmuuden takaamista vakioyri-
tysasiakkaille, jotka tuovat jatkuvaa työvirtaa, jota onkin 
hyvin riittänyt.

Yhdestä lanssista se sitten lähti

Yrittäjä Arto Joki kertoo, että ambulanssien maalaus 
lähti, kun hän 14 vuotta sitten lupasi maalata 
Tamlanssille 
yhden lans-
sin ja vain 
yhden. 
Miehen 
päätös il-
meisestik-
kin pyör-
tyi, kun 
eihän se 
sitten yh-
teen jäänyt 
ja tänä päivänä       

iso osa liikevaihdosta tulee juuri näiden hätäajoneuvojen 
maalauksista. Arto Joen maalaamolle on näinä vuosina 
kertynyt vankka erikoisosaaminen ambulanssien maa-
lauksessa. Joen maalaamia ambulansseja pyörii ympäri 
maailmaa, sillä Suomen lisäksi ambulansseja viedään 
ulkomaille ja ompa Arton maalaama ambulanssi ollut 
Saksassa messuillakin esillä.

Arto Joki sanoo omaan vaatimattomaan tyyliinsä, että 
kai näitä nyt missä tahansa maalaamossa maalattaisiin. 
Kuitenkin päiväloistevärien maalaaminen tekee hom-
maan oman vaikeutensa. Päiväloisteväri on käytännössä 
3-kerrosmaalaus ja jälkikäteen sen korjailu on melko 
kenkkua puuhaa. Asiakkaalla on yleensä kiire saada 
osat kasaukseen tai raidoitettu auto loppuasiakkaalle, 
joten suotavaa olisi onnistua kerta aakista. Ja hyvin on 
ilmeisesti homma toiminut Ruskossa, sen verran pitkä 
         asiakassuhde on Tamlanssin kanssa takana.

    Arto Joki kuitenkin huomauttaa, että 
tokihan ambulanssit eivät ole aina 

päivänloisteväreissä, vaan muun-
   laisiakin on maalattu. Suomes-
sa      sa ei ole väritystä koskevaa 

lainsäädöntöä ja 
Joen arkistoissa 

löytyy mal-
lit ja ohjeet 

monenlaisiin 
      a m b u -

 Hervannan Ruskossa sijaitseva Automaalaamo Arto Joki tekee ambulanssimaalausten lisäksi tavallisia automaa- 
 lauksia.

Päiväloistevärein raidoitettu ambulanssi. Kuvaushetkellä ambulanssi odotti vielä puskurien ja kylkilistoja.
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lanssimaalauksiin.Toki päivänloistevärin valinta hälytysa-
joneuvoihin antaa lisäarvoa hyvän näkyvyyden ansiosta 
verrattuna muihin ajoneuvoihin.

Hälytysajoneuvon maalausprosessi etenee perintei- 
sesti niin, että alkuun maalaukseen tuodaan katto. Tämä 
mahdollistaa muun varustelun aloittamisen autoon, kun 
katto saadaan paikoilleen. Kun varustelu pääsee riittävän 
pitkälle, tulee itse auto maalattavaksi. Tässä vaiheessa 
paikallaan ovat kattoon asennetut hätävilkut, joten tässä 
vaiheessa auto on jo ambulanssin näköinen.

Lechler:n tuotteet toimivat

Toimivat tuotteet ovat päiväloistemaalauksissa se 
kivijalka, niiden pitää toimia. Kuten aiemmin sanottu, 
päiväloistevärejä ei tee mieli alkaa korjailemaan.  Vaikka 
Automaalaamo Arto Joki olikin ensimmäisiä Ykkösvärin 
Lechler -asiakkaita, vaihtoi Joki päiväloistemaaleissa 
Lechler :iin vasta viime vuoden lopulla. Volotisen Martti 
ehdotti Joelle tuotteiden testausta ja mies myöntyi em-
pimättä. 

Testien jälkeen merkki vaihtui päiväloistepigmenttien-
kin osalta välittömästi. Tuotantoaikaa saatiin nipistettyä 
vanhaan verrattuna, eikä siitäkään ollut haittaa, että kau-
nis ja laadukas pinta saatiin nyt hieman entistä huokeam-
malla hinnalla. Yrittäjän laskujen mukaan kuvaushetkellä 
oli menossa 9. ambulanssin maalaus Lechler -tuotteilla.

Lasikuitukattoihin ruiskutetaan pohjalle valkoinen 
Lechlerin Macrofan Autolevel 04302 takaamaan mah-
dollisimman hyvä peitto loppusävylle. Joen maalaamon 
käyttämä päivänloistemaali on tehty Lechsys Effect linjan 
2K HIGH MATT BASE 29902 sideaineeseen, jolla on 

hyvä valonsieto. Tällä pyritään hieman kompensoimaan 
sitä faktaa, että päivänloistepigmenteillä on valmistajasta 
riippumatta erittäin huono valonkesto. 15 minuutin 
kevyen uunituksen jälkeen pintaan ruiskutetaan vielä 
MC421 Macrofan Plus UHS 2:1 kirkaslakka. 

 Ambulanssin katto sai pintaansa Lechlerin päivänloistemaalin. 
 Alla kuva katosta ennen maalausta.

Kuva: Automaalaamo Arto Joki

Ambulanssi maalaus takaapäin katsottuna.
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 Ykkösvärin osasto odottamassa Messukeskuksen ovien avautumista vierailijoille.

Messuilla tehostartti vuoteen 2014 

Auto&Korjaamo -messut ovat keränneet vuosi vuo-
delta vähemmän kävijöitä. Kuvittelimme osastollamme 
vierailleiden perusteella kävijämääräkäyrän osoittavan 
jyrkästi ylöspäin, sillä tapahtuman yleinen hiljeneminen 
ei näkynyt Ykkösvärin osastolla. Messut toimivat todel-
lisena tehostarttina vuoteen ja vierailijoiden positiivinen 
kiinnostus antaa virtaa kiireiseen kevääseen. 

Tilastotiedot yllättivät

Tilastot kertovat messujen olleen selkeästi vuotta 
2011 hiljaisemmat, meidän kokemus oli erilainen. Mes-
sukeskuksen julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2011 
kävijöitä oli kokonaisuudessaan 10 324 ja tänä vuonna 
reilu 3000 vähemmän eli 7 228 kävijää. 

Jos lukuja hieman vielä kaivelee syvemmältä, niin 
vuonna 2011 yrityksemme kohderyhmään osuvia kävi-
jöitä eli automaalaamo- ja peltikorjaamoalan kävijöiksi 
rekisteröityneitä oli yhteensä 723 ja tänä vuonna sama 
luku oli 506. 

Numeroista ja statistiikasta huolimatta Ykkösvärin 
osastolla kuhinaa riitti, vaikka osastolla oli töissä tupla-

ten enemmän väkeä kuin 3 vuotta aiemmin. Ehkä ti-
lastotiedoista kuitenkin löytyy vastauksiakin, koska 90% 
kävijöistä ilmoittaa tulleensa messuille tutustumaan alan 
uusiin tuotteisiin ja palveluihin ja sitähän meillä oli tarjo-
ta! Koska aloitimme yhteistyön italialaisen LECHLERin 
kanssa vuoden 2011 loppu puoliskolla, oli tämä ensim-
mäinen tilaisuus olla mukana tämän tuotemerkin kanssa. 
Myös OPTIMA –ruiskut olivat ensikertaa esillä mes-
sutapahtumassa, vaikka tämänkin merkin kanssa yhteis- 

Auto&Korjaamomessut oli Ykkösvärille 
menestys

Messukooste

Ykkösvärin osasto valmiina 
vastaanottamaan vieraat.

 Martti Volotinen kertomassa Lechler -tuotteiden eduista.
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työ alkoi jo kolmisen vuotta sitten.  

Yritysten kiinnostus olla mukana alan ainoilla messuilla 
näytti säilyneen, sillä näytteilleasettajien määrä oli pysy- 
nyt samassa 80 yrityksessä,  kuin 3 vuotta aiemmin.

Tilastot on tilastoja ja toki hyödyllisiä sellaisia, mut-
ta vain yksi mittari. Mielestämme hyviä mittareita oli 
positiivisten uusien kontaktien solmiminen, hyvä iloi-
nen tunnelma ja onnistuminen uuden merkin mark-
kinoinnissa. Tärkein kaikista mittareista on kuitenkin  
myynti messujen jälkeen ja näyttäisi siltä, että meillä Yk-
kösvärissä kiire on kasvanut entisestään! Markkinointi

panostus messujen merkeissä oli kannattava sijoitus! 
Eräänlainen onnistumisen mittari lienee myös kilpaili-
joiden kova kiinnostus.

Valmistautuminen H-hetkeen

Messuvalmistelut alkoivat vuoden 2013 keväällä, kun 
varasimme paikan Helsingin Messukeskuksesta. Tuolloin 
aloitimme myös alustavat suunnitelmat Lechler :n mark-
kinointiosaston kanssa, miten messuilla mahdollisimman 
moni tavoittaisi meidät ja kuinka LECHLER -tuottei-  
den laatu saataisi viestittyä selkeästi. Koko prosessin ajan   
tehtaan tuki oli tärkeä. Loppu vuotta kohti suunnittelu 

 Martti Volotinen kertomassa Lechler -tuotteiden eduista.

Kuorma-autoille ja teollisuuteen suunnattu    
Lechsys oli esillä Macrofan ja Hydrofan -järjestelmien 
ohella.

 Lechlerin uudet FIRST CUT viimeistelytuot  
 teet olivat myös esillä.
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kiihtyi.. viimeiset suunnitteluhetket Italian Comossa ja 
sitten käytännön toteutus. Osastorakenteiden valmis-
taminen, jaettavan materiaalin suunnittelu ja toteutus.
3 päivän messurutistuksen eteen tehtiin hurjasti töitä, 
koska haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta!

Paperisen materiaalin kanssa päädyimme julkaisemaan 
Asiakas Uutiset -lehtemme printtijulkaisuna juhlallisesti 
tabloid koossa, siinä saimme kätevästi julkaistua myös 
messutarjoukset. Tämän lisäksi jaoimme yrityksemme 
esitemateriaalin sähköisenä luottokortin näköisellä USB 
–tikulla, josta asiakas löytää maalituotteiden lisäksi myös 
Ykkösvärin tarjoaman laitevalikoiman, Asiakas Uutiset 
–lehti arkiston, PC:n näyttökuvia sekä se tarjosi myös 
tallennustilaa asiakkaan omille tiedostoille. 

Paljon itsekkin messuilla vierailleena ajattelimme, että 
sitä helposti kyllästyy kantamaan esitteitä ja ne joko jää 
sinne messukassiin tai jo messukeskuksen roskakoriin. 
Muistikorttimuotoinen materiaali sai monille aikaan 
tyytyväisen ilmeen.  Helposti lompakkoon sujautettava 
materiaali oli helppo kantaa mukana ja siihen oli myös 
painettu Ykkösvärin yhteystiedot. Tokihan tarjosimme 
asiakkaille myös kasseja, joihin pystyi sujauttamaan Asi-
akas Uutiset ja muut messuilla kerätyt materiaalit tyylik-
käästi talteen. 

Tapahtumien kulku

Messut polkaistiin käyntiin torstaina 23.2. ja mes-
sutiimimme koostui oman porukan lisäksi Helsingin 
ja Turun alueen jälleenmyyjistä Marko Saralammes-
ta ja Veli-Matti Järvisestä sekä Lechler :n tehtaalta oli 
tukenamme liiketoiminnan kehityksestä Ewelina Sobec-
ka ja kouluttaja Samuel Adu Harrison. 

Ensimmäinen päivä oli odotetusti oli enemmän opiske-
lijapäivä, vaikka ammattikävijöitäkin nähtiin. Hallissa alkoi 
selkeästi hiljentyä opiskelijoiden koulupäivän päätyttyä 
ja viimeiset pari tuntia oli aikaa pyöritellä peukaloita 
messuhallin ammottaessa tyhjyyttään. Hyvä se olikin 
hieman ladata akkuja, sillä muina päivinä osastollamme 
riitti kuhinaa kiireeksi asti!

Messuilla panostimme vahvasti LECHLER –maalituot-
teisiin, paikan päällä esillä oli niiden lisäksi vain OPTIMA 
-ruiskut ja InfraQuick:n infrapunakuivaimia. Muista tuot-
teista oli saatavilla vain esitemateriaalia ja toki keskus-
telmimme niistä kiinnostuneiden kanssa.

Optima -ruiskut keräsivät 
kiinnostusta.
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Perjantai ja lauantai olivatkin jo huomattavasti tors- 
taita vilkkaampia. Väkeä riitti messujen sulkemiseen 
saakka. Jotkut meistä taisi tyystin myöhästyä klo 15 
kestävästä lounasajastakin, mutta positiivinen pohinä ja 
tyytyväiset vierailijat pitivät mukavasti energiavarastot 
korkeina.

Lehti ilmestyy jo tovin tämän tapahtuman jälkeen ja 
jonkin verran tuloksiakin on jo mitattavissa. Messujen 
jälkeen olemme saaneet uuden jälleenmyyjän ja useita 
uusia maalaamoita on pukenut Lechler -haalarit ylleen, 
osasta heistä varmaan tullaan kertomaan tämänkin leh-
den sivuilla. Vauhti on selkeästi kiihtynyt.

Onnistumiset vaativat hyvien tuotteiden lisäksi ihmi-

set taakseen ja haluammekin kiittää Ewelina Sobeckaa 
ja Samuel Adu Harrisonia antamastaan tuesta tämän 
tapahtuman aikana, kuin myös Fabio Camozzia tuesta 
messujen suunnittussa. 

Olimme myös iloisia, että saimme mukaan mes-
sutiimiimme Helsingin ja Turun alueen jälleenmyyjämme 
Marko Saralammen ja Veli-Matti Järvisen ja toivomme, 
että tämä markkinointiponnistus laittaa oven käymään 
entistäkin ahkerammin.

Seuraavan kerran Auto&Korjaamo -messut järjestet-
täneen taas 3 vuoden päässä, katsotaan mitä uutta ja 
mielenkiintoista Ykkösvärillä on silloin tarjota! 

 Messuosaston Lechler tiimi vasemmalta alkaen: Paula Volotinen, Ewelina Sobecka, Mika Volotinen, Marko 
 Saralampi, Jani Voimanen, Martti Volotinen, Samuel Adu Harrison ja Veli-Matti Järvinen
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Lechler -tiimiin uutta verta

Heti Auto- ja Korjaamomessujen jälkimainingeissa 
Volotisen Martti ajeli Kempeleeseen Hydrofan ja Mac-
rofan -linjat ja kasapäin muita Lechler -tuotteita auton 
perässä.  Tavarapaljous Ducaton perässä oli starttipa-
ketti uudelle Lechler -jälleenmyyjälle A1 Autovärille. En-
tuudestaan tuttu A1 Autovärin yrittäjä Kaisa Mustonen 
oli ottanut yhtettä Marttiin ja ei aikaakaan, kun jälleen-
myynnin aloittamisesta sovittiin. Olemme iloisia saades-
samme motivoituneesta Kaisasta uutta verta Lechler 
-tiimiimme! 

Uusi suunta työuralle

Ikäväkseni Kempele sijaitsee senverran kaukana Ylö-
järveltä, että päädyin tekemään puhelinhaastattelun.  
Kun puhelinsoittooni vastatataan, niin on toisessa päässä 
niin hyväntuulinen ja energinen nainen, että ei tarvitse 
ihmetellä, että asiakkkaat ajavat Kempeleelle 150 kilo-
metrin säteellä Kaisan palveltavaksi. Asiantuntevalle ja 
hyväntuuliselle palvelulle on aina markkinarako.

Aina Kaisa ei kuitenkaan ole ollut autoalalla. Perus-
koulutukseltaan nainen on konepiirtäjä ja työkokemus-
ta karttuikin aikaisemmin insinööritoimistossa. Sitten 
2000 -luvun alussa tuli huonot ajat ja väkeä pistettiin 

pihalle.Mustosella ei tullut mieleenkään ryhtyä työt-
tömäksi vaan jotain oli tehtävä. Oli katsottava työuralle 
uusi   suunta.

Kaisan aviomies Ilkka Mustonen oli jo entuudestaan 
yrittäjä ja alettiin pohtia, että minkälainen sivuala Ou-
lun Automaatiopalvelun kylkeen keksittäisiin, että vaimo 
saisi myös töitä.  Kaisa aloitti verhoilun ja muovikorjauk-
sen opiskelun.  Oulun A-Värissä asioidessa sitten Ante-
ro Julianderin kautta sitten tutuksi tulivat automaalit ja 
saman miehen kautta syntyi suhteet myös Ykkösväriin 
ja Martti Volotiseen.

Lopulta Oulun Automaatiopalvelun kylkeen hankit-
tiin aputoiminimi, jonka turvin Kaisa Mustonen alkoi 
pyörittämään omaa liiketoimintintaansa. 2002 yrittäjä- 
pariskunta osti toiminnalle tilat vanhasta huoltoasemaki-
inteistöstä. Toimelias yrittäjä sai homman pyörimään 
sen verran hyvin, että jo 2004 tuli tarve laajentaa. Tilaa 
tarvittiin korjaamo sekä huoltotoiminnalle ja samalla 
rakennettiin myös maalaamo, joka on vuokralla au-
tomaalari Ano Pätsillä.

Harrastus tuli töihin

Kaisa sanoo, vaikka asiakkaita tulee kauempaakin, niin 
16 000 asukkaan pikku paikkakunnalla on leivän syrjän 

Lechler -jälleenmyyjä Oulun seudulle
A1 Autoväri Oy

 A1 Autoväri ja Kaisa Mustonen ottavat asiakkaita vastaan Kempeleessä, vain noin 10 kilometriä Oulusta.
 Kuva: A1 Autoväri
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tultava useista puroista. Yritys tarjoaakin automaalien 
lisäksi erityisesti ameriikan autojen ja Harrikoiden vara-
osia sekä huoltoa. Toki muitakin autoja huolletaan mikäli 
se ei vaadi erikoistyökaluja. Korjaamoa A1 Autovärissä 
hoitaa autoasentaja Mike Anttila, joka on Kaisan apuna 
ajoittain myös kaupan puolella tarpeen vaatiessa. Yritys 
tarjoaa asiakkailleen myös pesuja sekä vahauksia ja Kai-
san käsittelyssä auto saa hetkessä puhtaan ja kiiltävän 
pinnan sekä sisältä, että ulkoa. Vielä kyytipojaksi laaduk-
kaat öljyt autoon, aikamoinen autoalan monitoimitalo! 
Laaja palvelukirjo kertoo myös yrittäjän tehokkuudesta, 
on haluttu, että kädet taskussa ei seisota vaan asiakasta 
palvellaan siinä missä on tarve.

Amerikan autot ja Harrikat ovat yrittäjäpariskunnan 
sydäntä lähellä myös vapaa-ajalla ja ne ovat myös suuri 
syy A1 Autovärin palvelutarjontaan. Oulun seudulta ei 
tuntunut löytyvän palveluja tälläisten kulkuneuvojen 
omistajille ja siitä pitkälti lähti myös liikeidea amerikkal-
aisten autojen ja harrikoiden varaosien ja huollon tar-
joamiseen. 

Ameriikan vehkeillä päräytetään myös Yli-Tornioon 
Miekojärven rannalla sijaitsevalle mökille rentoutumaan 
vastapainoksi töille. Toki vastapainoa antavat myös 3 
lasta, vielä kotona asuva 15 -vuotias Jani, kotona muut-
taneet 21 -vuotias Hanna-Kaisa sekä 22 -vuotias Toni, 
joka myös hiljattain teki Kaisa Mustosesta kaksosineen 
kaksinkertaisen mummin.  Vaikka mummiksi on kyllä 
tätä 47 -vuotista yrittäjää vaikea vielä sanoa.

Lechler kiinnosti heti

Kaisa Mustonen kertoo, että  Volotisen Martin 
lähettämät Lechler -mainospostit sai kiinnostuksen 
heräämään välittömästi.  Aikaisempi tilanne maalimer-
kin suhteen ei tyydyttänyt täysin ja tilausta uudelle brän-
dille oli. Merkki oli naiselle täysin tuntematon, mutta 
pian Kaisa pyysi Martin Kempeleeseen kertomaan lisää 
Lechleristä ja yhteistyö saikin pikinmiten vihreää valoa.

Asiakkaat ovat ottaneet uuden merkin mukisematta 
vastaan ja Kaisa sanoo, että sen kummenpaa myynti-
työtä ei vaihtuneen merkin eteen ole tarvinnut tehdä ja 
luottamus tuotteen laatuun on syntynyt heti. Samoissa 
tiloissa sijaitseva maalaamo on toiminut myös hyvänä 
palautteen antajana ja antanut lisäuskoa, että päätös 
on ollut oikea. Maalaamoyrittäjä on siirtynyt vaiheit-
tain uuden merkin käyttöön ja erityisesti Lechlerin 
viime vuonna lanseeraama MA380 Macrofan Air Tech 
UHS kirkaslakka on ollut mieleen. Tuotteella on saatu 
nipistettyä tuotantoaikoja pinnan ollessa kuitenkin 
huippulaadukas.

Myös Ykkösväri yhteistyökumppanina oli toinen puoli 
merkin vaihtamiseen. Ykkösvärin yrittäjä Martti Voloti-
nen oli tuttu jo vuosien takaa, luottamus on rakentun-
ut jo vuosien myötä. Myös verrattain pienen maahan-
tuojan kanssa on joustavaa tehdä töitä. Kaisan tiloista 
Samperintieltä Kempeleestä löytyy Hydrofan ja Mac-
rofan -linjat höystettynä Isofan -sideaineille vastaamaan 
isomman kaluston maalaamiseen.

 Kaisa Mustonen poseeraa Macrofan ja Hydrofan -värilinjojen edessä.
 Kuva: A1 Autoväri

11



Ylijäämästä tuottavaksi ideaksi

Tapaan KOTONADESIGNin Mia Battilanan hänen 
työhuoneellaan/ tehtaanmyymälässä Turun Betanianka-
dulla. Heti ensimmäisenä Mia pahoittee kaaosta, jota ei 
allekirjoittaneen mielestä näy, korkeintaan sellainen hal-
littu kaaos. Ihastun tilaan välittömästi! Battilanan valoisat 
tilat näyttävät sisustajan silmään mietityltä ja sopivan 
huolettomalta kokonaisuudelta, jossa yhdistyvät kauniilla 
tavalla KOTONADESIGNin tuotteet ja niitä ympäröivät 
uudet ja vanhat huonekalut ja esineet. Kierrän innoissani 
tilaa ja voin vain kuvitella, että täällä jos missä luovuus 
pääsee oikeuksiin. Täältä voisi jokainen sisustaja poi-
mia idean jos toisenkin ja onneksi KOTONADESIGNin 
muistitaulun voi jokainen ostaa omakseen!  

Aina Mia Battilana ei kuitenkaan ole ollut suunnitteli-
ja vaan aikaisemmin työpäivät sujuivat lastentarhassa. 
Mia nauraa, että kyllä sielläkin luovuutta piti käyttää, kun 
askartelumateriaalina käytetään vessapaperirullien hyl-
syjä. Hän myöntää, että kenties myös verenperintönä 
taiteellisuus ja jonkinlainen luova hulluus ovat tehneet 
hänestä keksijän ja suunnittelijan. Alkuun hän sanoo y- 
rityksen pyörittämisen olleenkin melkoista askartelua ja 
puuhastelua, eikä ollut puhettakaan, että omakotitalon 
kellarissa olleella pajalla olisi kolmea lasta ruokittu. Yritys 
alkoi sattuman kautta, kun hän kysyi puusepän liikkeessä 
asioidessaan roskiin meneviä puujäämiä itselleen. Jotain-
han niille oli keksittävä! Mia sanoo aina rakastaneen-
sa liitutauluja. Hän sanoo olevansa käytännön ihminen, 

muistitaulut ovat heidän perheessään käyttötavaraa, joi-
hin ripustetaan ja kirjoitellaan milloin mitäkin. Plussaa 
on, että ne ovat vahingossa kivannäköisiäkin.  

Into säilyy työn ja vapaa-ajan tasa-
painolla
 
Mia sanoo nauttivansa jokaisen kerran, kun pääsee 
työhuoneelleen ja se hyväntuulisuus ja leikkisyys hänen 
töissään näkyykin. Uuden kokeilu ja väreillä leikittely saa 
Mian innostumaan ja myös asiakkaan, joka näitä tuottei- 
ta katselee.  KOTONADESIGNin syntymästä on lähes 
10 vuotta ja kasvukäyrä on koko ajan ollut nousujo-
hteinen. 70% osuus myynnistä vientiin  ja kymmenet 
myyntipaikat kertovat menestyksestä lukuina. 

Mia sanoo, että kasvua on jarruttanut, ettei hänestä 
myyntihenkisyyttä löydy, esimerkiksi nettisivutkin on 
avattu vasta pari vuotta sitten ja tuotteet ovat myös 
verrattain arvokkaita, joka saa osan pistämään jarruja 
hankintaan. Heti perään hän lisää, että hän on ylpeä, 
että hänen tuotteensa valmistuvat Varsinais-Suomessa 
alan ammattilaisten tekeminä laadukkaista materiaa-
leista, mikä tuo tuotteille hintansa. Tuotteet ovat tehty 
kestämään arjen käyttöä. Tinkimättämyys laadusta ja 
hyvä design ovat varmasti olleet tekijöitä, millä yritys on 
päässyt nousujohteisesti eteenpäin unohtamatta aitoa 
paloa ja intoa tekemiseen. 

Käytännöllistä ja kaunista designia
Kotona Designin leikkisät tuotteet ihastuttavat

 KOTONADESIGNin Mia Battilana pakkaa valmiita muistitauluja pakkauksiinsa. 
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Mia sanoo innon pysyvän, kun välillä vaihtaa vapaalle  ja 
unohtaa työt. Nainen kertoo rentoutuvansa parhaiten 
vesillä, Turun saaristo tarjoaa hyvät puitteet purjehdus- 
harrastukselle aviomiehen Kimmon kanssa. Mieli le-
pää, vaikka monenlaisissa tyrskyissä on veneen kanssa 
menty. Toinen tärkeä paikka mielen lepuuttamiselle on 
vanhempien kesämökki Korppoossa. Tietysti perheen 
nuoriso; 14, 15 ja 18 -vuotiaat lapset ovat luonnollisesti 
ovat tärkeä vastapaino.

Jatkuvaa kehitystä ja innovointia

Yrittäjä kertoo, että tuotanto on hioutunut vuosien 
myötä. Alkuun tuotteet syntyivät pähkinäpuukehyksiin, 
mutta vuosien saatossa materiaaliksi on valikoitunut  
vankka vaneri, joka antaa tuotteelle kauniin ja tunnis-
tettavan ilmeen. Pinnan hieno struktuurikuvio on myös 
tärkeä osa tuotetta.

Ja vaikka muistitaulujen kehikot ovat aina valmistettu 
alihankintana puusepillä ja pinnan maalaus ammatti-
maalareilla, monet tuotantotavoista ovat kuitenkin ke-
hittyneet.  Muun muassa aikaisemmin vanerit leikattiin 
täysin käsivaraisesti, mutta nyt tarkkuusongelmista on 
päästy kun kone hoitaa leikkaamisen. Myös kehikoi-
hin liimattava ja maalattava metallilevy leikataan tänä 
päivänä laserin voimin.  Valmistusprosessin lopuksi 
tapahtuu kehikoiden liittäminen maalattuun metallile- 
vyyn ja lopullinen laadunvarmistaminen ennen tuotteen 
laskemista loppuasiakkaan käsiin. 

Myös muistitaulujen maalipintaa on kehitetty, kun van-
han maalituotteen tilalle valittiin Lechlerin pintamaalit-
uote, joka Mian valitsemien sävyjen kanssa tuo pinnalle 
kauniin syvän pinnan. Maalattuja muistitauluja on saat-
avilla tavallisesti 4 perusvärissä ja 2 vaihtuvassa. Kokoja 

on tarjolla 6 vaihdellen pyöreästä neliskanttiseen.

Uusia ideoita ja kehitystä syntyy KOTONADESIGNis-
sa myös luovalla puolella ja pientä vihiä on, että uusia 
tuotteitakin on luvassa... Nyt kannattaa seurata mitä 
KOTONADESIGNissä tapahtuu ja ehkä niistä saadaan 
lukea myöhemmin myös Asiakas Uutisten sivuilta!

Opti Colorin palvelu saa kiitosta

Muistitaulujen maalipinta on tuotteen näkyvin osa 
ja tuotteet valitaan tarkoin, jotta lopputuloksesta tulisi 
halutunlainen. Mia Battilana kävi Opti Color Maalikau-
pan Veli-Matti Järvisen kanssa läpi erilaisia vaihtoehtoja, 
kunnes sopiva vaihtoehto löytyi. Nykyinen maalipinta 
on aiempaa mattapintaisempi, joka tuo väriin aikaisem-
paa enemmän syvyyttä ja saa muistitaulut näyttämään 
entistäkin herkullisemmalta sisustajan silmään. Mia kiit-
telee Veli-Matin palveluhalukkuutta ja sitä, että erilaisiin 
kysymyksiin ja tarpeisiin on saatu ratkaisu nopeasti.

Ihastuttava uusi väri puuteri. Paksun vanerilevyn ker-
rokset saavat tuotteelle kauniin ja tunnistettavan ilmeen.

 Kotona Designin Mia Battilana on kertoo saaneensa Opti Colorin Veli-Matti Järviseltä nopeaa ja hyvää palvelua.
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Saapasmaassa omaa osaamista 
kehittämässä

Saadessani kutsun tehtaalle pitämmäksi ajanjaksoksi 
olin innoissani.  Koin olevani etuoikeutettu saadessani 
tälläisen tilaisuuden nähdä tehtaan toimintaa vieläkin 
pintaa syvemmältä ja kehittää italian kielen osaamistani. 
Työt tehtaan graafisella osastolla tarjosi hienot puitteet 
kehittää omaa osaamistani työssäni Ykkösvärissä. Teh- 
täväni oli toimia graafisen tiimin apuna ja oppia, imeä 
kaikki  mahdollinen tieto itseeni ja valmistaa materiaalia 
Ykkösvärin käyttöön sekä ohessa oppia italian kieltä.  
Matkani oli ikäänkuin tutustumista kulissien takana.

Lechler:n tehdas suunnittelee kaiken esite-, mainos- ja 
pakkausmateriaaleihin itse ja tämä tekee toiminnas-
ta nopeaa ja joustavaa - muutoksiin pystytään reago-
imaan välittömästi. Mainos- ja markkinointimateriaalin 
visuaalinen ilme suunnitellaan Fabio Camozzin johdolla 
graafisen suunnittelun osastolla. Markkinoinnin sisältö ja 
strategiat puolestaan hiotaan kuntoon tehtaan markki-
nointiosastolla Luigi Clericin komennossa. 

Edellä mainitut herrasmiehet eivät tutustuttaneet mi-
nua vain Lechler :n liiketoiminnan saloihin vaan pitivät 
huolen, että vierailuuni ei jää pizzan menevää aukkoa 
vaan herkuttelen myös tällä italialaisella kansallisherkul-
la! Kerroin suomalaisen Kotipizzan Berlusconi -poropiz-
zan voittaneen maailmalla pizzakuninkuuden ja tästähän 
se puhe tämän italialaisen ruokalajin maistamisesta sit-
ten lähti. Italialaisen pizzan maku oli kyllä sen verran 
makuhermoja hivelevä, että kyllä miehillä perusteet on 
olla kansallisherkustaan ylpeitä!

Turvallisuus kuntoon

Ensimmäinen päivä alkoi mukavasti lounastellen ja sitten 
tapasin tehtaan turvallisuusasioista vastaavan henkilön. 
Koska tehtaalla käsitellään tulenarkoja aineita, otetaan 
turvallisuusasiatkin vakavasti. Kävimme yhdessä läpi 
miten toimia, mikäli tehtaalla tulisi vaaratilanne ja häly-
tyssireeni soisi. Lisäksi minulta kysyttiin, että mitä teen 
tietokoneellani ja kuinka monta tuntia päivässä. Olin 
hieman hämmentynyt, että epäilläänkö minua jostakin 
teollisuusvakoilusta? Kyse oli kuitenkin huolehtiminen 
siitä, että minun tulisi kiinnittää huomiota työskentely- 
asentoon ja, että pidän taukoja riittävän usein. Nämä 
ovat rutiinitoimenpiteitä, kun tehtaalla on uusi työnteki-
jä tai pitempi aikainen vierailija. 

Vierailu “kulissien” takana
	 Graafisen	suunnittelun	tiimi.	Vasemmalta alkaen Federica, Fabio, Anna, Matteo ja edessä Paula. 

Paula Volotinen vietti 2,5 viikkoa töissä Lechler:n tehtaalla Comossa

Graafisen osaston tiimi. Vasemmalta alkaen Anna, 
Molteni, Fabio Camozzi, Matteo Boffini ja Federica 
Casè
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Inspiraation lähteillä

Tehtaan graafinen osasto sijaitsee loft -tyyppisessä ti-
lassa. Kävellessäni portaita ylös minua jännitti. Olin ta- 
vannut Fabio Camozzin pikaisella vierailullani Comossa 
messuosaston suunnittelun merkeissä. Tiesin, että 
vastassa oleva herra on kovan luokan ammattilainen, 
mutta vierailuni aikana minulle selvisi Fabiosta musiik-
kimaun lisäksi myös huumorintaju! Eikä sitä huumoria 
puuttunut Fabion tiimiläisiltä Federicalta, Annalta, eikä 
Matteolta.  Näin rennossa seurassa jännitykseni unohtui 
nopeasti. Ymmärsin nopeasti, että onnistumisen resepti 
on  juuri tämä henki ja ilmapiiri, luovuus saa tälläisessä 
ilmapiirissä mahdollisuuden.

Reilun kahden viikon aikana opin paljon ja minulla oli 
ainutlaatuinen tilaisuus saada palautetta työstäni alan 
ammattilaisilta. Sain Fabiolta vinkkejä myös tämän leh-
den layouttiin ja hieman jännittää läpäiseekö tämä nu-
mero arvostelun?! Oli hieno myös nähdä, kuinka Fabio 
sparrasi tiimiläisiään aina vain parempiin suorituksiin. 
Loppu ajasta italian kielen taitonikin alkoi jo lämpene-
mään, kun minua kannustettiin puhumaan sitä mahdolli-
simman paljon.  

Lechler edelläkävijä värimalleissa!

2,5 viikon vierailuni aikana Lechler :n tehtaalla Co-
mossa, sain tilaisuuden tutustua myös värimallien val- 
mistukseen. Aikaisin aamulla lähdimme graafisen osas-
ton Federica Casèn ja väriasioista vastaavan Davide 
Bernasconin kanssa kohti Milanoa. 

Lechlerin värimallien valmistaja Cantarella & Moltemi 
on Milanossa hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitseva 
perheyritys, jonka juuret juontaa vuoteen 1912. Can-
tarellan ja Moltemin perheet perustivat yrityksen tar-

joten painotöitä ja sittemmin kehittänyt osaamistaan 
värimallien valmistuksessa. Tänä päivänä yritys  on maa-
ilman johtavia värimallien valmistajia. Tehdas valmistaa 
Lechler :n ohella värimalleja useille isoille maalivalmista-
jille.

10 000 m2 kolmeen eri rakennukseen jakautuvat tilat 
mahdollistavat värimallien valmistuksen erilaisille sek-
toreille; auto-, rakennus-, puu-, huonekalu ja keramiikka-
teolllisuuden tarpeisiin jne. 

Tehtaan yksi omistajista Marco Moltemi esitteli meille 
Lechlerin perusvärikartaston Master Carin ja variantti-

 Valokuvaus. Tehtaan tiloissa sijaitsee myös valoku 
 vastudio, jossa otetaan kuvat esitteisiin. Kuvattavat  
 vaasit ovat maalattu Lechsys -tuotteilla.

Marco Moltemi. kertoi värimallien maalausprosessista. 
Kuvassa valmistuvat perusvärikartaston malleja.

Värimallit valmistetaan alkuperäispigmenteistä. 

Värit sekoitetaan Cantarella&Moltemin tiloissa.
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värikartaston ColorBoxin valmistusmenetelmät 
Molempiin värikartastoihin käytetään alkuperäisiä 
Lechler -maaleja, mutta valmistusmenetelmät poikkea-
vat toisistaan. Master Car:n maalausmenetelmä muis-
tuttaa enemmän painamista ja Color Boxin värimallit 
ruiskumaalataan. 

Lechler on ollut edelläkävijä ruiskutettujen värimallien 
tarjoamisessa asiakkailleen. 30 vuotta sitten Cantarella 
& Moltemi kehitti yhdessä Lechlerin kanssa tekniikan 
ruiskutettujen värimallien valmistukseen. Vesiohen-
teisten tuotteiden kanssa kehittämisprosessi oli pit-
kä, koska vesiohenteisten tuotteet eivät soveltuneet 
suoraan värimallipaperille ja vesivärillä maalatuille mal-
leille löydettiin lopulta niille soveltuva pohjamaali. 

Laadun valvonta ja värivastaavuus varmistetaan mones-
sa prosessin vaiheessa.  Esimerkiksi varianttivärimalleis-
ta tehdään malli, joka suoritetaan samalla ruiskutustek-
niikalla, kuin lopullinen värimalli. Ennen kuin prosessissa 
päästään eteenpäin, Lechlerin värimalleista vastaava 
Davide Bernasconi tarkistaa sävyn, jonka jälkeen hyväk-
syy tehdyn värimallin, mikäli kaikki on kunnossa. 

Prosessin alussa on maalit ja iso rulla paperia, joihin 
värimalli painetaan/ maalataan. Hydrofan malleihin ruis-
kutetaan ensin paperia suojaamaan erityinen pohja-
maali ennen lopullisen värin ruiskuttamista. Paperirullan 
paperi kiertää ison koneiston läpi, jossa tapahtuu ruis-
kuttaminen tai painaminen, se kulkee läpi uunituksen 
ja lakkauksen. Yhden värin tekeminen ruiskuttamalla vie 
noin 1,5 tuntia aikaa, joten voi ymmärtää miksi variant-
tivärikartastot ovat hinnaltaan arvokkaita. Suurimman 
osan työstä hoitavat koneet, mutta jokainen prosessin

vaihe tarvitsee työntekijän. Cantarelli & Moltemi työl-
listää 80 henkilöä. Mallit tehdään alusta saakka itse, 
maalauksesta leikkaamiseen, ainoa vaihe välissä on 

 Historian havinaa. Lechlerin ja Cantarella&Moltemin historia on pitkä ja heidän showroomistaan löytyy   
 värimalleja vuosien takaa. 

Laboratorio. Laboratoriossa tehdään värimallit väri-
seokset

Väriseos sekoitetaan huolella.
Värimalli perusvärikarttoihin tehdään samalla me-
netelmällä kuin itse malli. 
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värikoodien ja merkkien painaminen, joka teetetään ul-
kopuolella. 

Matkalaukku täynnä kokemuksia

Laukkuni oli jo varsin täyteen pakattu kotoa lähtiessä, 
mutta niihin mahtui vielä kiloittain hyviä kokemuksia. 
Huikaisevaa oli kokea italialainen vieraanvaraisuus ja 
huomioiminen jälleen kerran. Oli hienoa nähdä tehtaan 
ihmiset ja intohimo tuotteiden takana. Kommunikointi 
sähköpostitse ja puhelimitse on huomattavasti helpom-
paa, kun on tavannut kasvokkain. 

Minut esiteltiin kymmenille ihmiselle, jotka kertoivat 
oman tarinansa työstään Lechler :llä.  Tarinoiden takaa 
löytyi usein pitkiä työuria ja tyytyväisyyttä talon tapoihin. 
Sain huomata, että oli kyse työ- tai henkilökohtaisesta 
kysymyksestä/ murheesta niin aina on joku, joka auttaa 
ja tarjoaa vastauksen! Minun ei tarvinnut, kun miettiä 
ääneen, että olisi mukava urheilla ja minut vietiin salille 
työpäivän jälkeen tai lounastauolle löytyi reeniseuraa 
tehtaalta! Jos tarvitset kyydin johonkin, luultavasti joku 
tehtaan työntekijöistä on varmasti menossa juuri sinne! 
Asiat tuntuvat vain järjestyvän ja ongelmaa ei tule 

mistään. Koin olevani osana suurta perhettä, johon 
minut hyväksyttiin mukaan hetkeäkään empimättä ja se 
teki minuun suuren vaikutuksen. Pohjois-Italialaiseen ta-
paan töitä paiskitaan ahkerasti, mutta se ei tarkoita, että 
otsan pitäisi olla rytyssä. 

Matkalta on myös mukava pakata laukkuun kokemuk-
sia vieraasta kulttuurista ja tavoista. Italialaiset 
poskipusut ja läheisempi keskusteluetäisyys alkoi tun-
tumaan jo aika luonnollisilta. Italialaiset puhuvat enem-
män ja myös paljon käsillään ja taisihan sekin minuunkin 
matkalla tarttua. 
Suomalaisena  minun oli hankala ymmärtää, että sisällä 
ollaan kengät jalassa.  Vaikka tiedänkin, että se on maas-
sa tapana jo ihan käytännön syistäkin, koska usein lattiat 
ovat kylmät, niin auttamatta koin itseni aina epäkohte-
liaaksi ja varmistelin, että onko tämä nyt ihan varmasti 
ok. 
Jouduin myös vastatusten italialaisten lukkojen ja kum-
mallisten nappien kanssa. Avaimet on isoja ja niitä 
pyöritetään useamman sekä avatessa, että ovi myös 
erikseen suljetaan sisältä. No kaikkeen tottui ja olihan ne 
ainakin niin isoja, etteivät huku hajamielisemmältäkään. 

 Myös Master Carin perusvärimallit valmistetaan  
 alkuperäisväreistä.

ColorBoxin värimallit valmistetaan ruiskuttamalla.  
Ruiskutusprossia ei saanut kuvata. Yhden värin valmista-
minen vie 1,5 tuntia.

 Davide Bernasconi tarkastaa ja hyväksyy mallit.
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