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Kevätpäivä 
Karstulassa
 Lechler -jälleenmyyjä JK-Värin toiminta on 
aktiivista ja jälleen Keski-Suomen suunnalta riittää 
uutisoitavaa. JK-Värin järjesti Kevätpäivän 15. touko-
kuuta. 
 Tapahtuma päivä oli keliensä puolesta kaik-
kea muuta kuin kauniin keväinen vaan kerrassaan 
surkea. Tämä ei kuitenkaan menoa hidastanut vaan 
tapahtuma kokosi noin 150 innokasta kävijää. Tarjolla 
oli paitsi kiinnostavia tuotteita myös iskaritestausta ja 
makkaraa, sekä mutkatonta menoa! Ensimmäiset kä-
vijät saivat päähänsä myös lippalakit. Runsas kävijä-
määrä löysi varmasti paikalle paitsi onnistuneen mai-
nonnan, myös JK-Värin erinomaisen palvelun vuoksi.  
 Päivä oli koottu varaosaliiketoiminnan ym-
pärille, mutta Lechler -tuotteet olivat mukana kiilloi-
tustuotteiden muodossa. Jotakuinkin joka 10. käviä 
nappasi tarjouksessa olleen EL098 kiilloitussprayn 
matkaansa. EL098 kiilloitusspray on helppokäyttöi-
nen tuote, jolla saa helposti autosi säihkymään. Tuote 
havainnollistettiin auringon haalistamalle punaiselle 
konepellille. Juuri punainen on väreistä se, jolle au-
rinko tekee suurimmat tepposet, mutta EL098 sprayl-
lä punainen saadaan taas kirkkaaksi. Tuote sopii niin 
tee-se-itse miehelle kuin ammattilaiselle.
 

Yrittäjä Jarmo Kotilainen testailee kiillotusspraytä.



 Vuosi lähestyy loppuaan ja pääkirjoitusta 
kirjoittaessa käydään marraskuun viimeisiä päiviä. 
On hyvä hetki miettiä kulunutta vuotta ja katsoa tu-
levaan. Vuosi on ollut työntäyteinen ja saamme tyyty-
väisinä todeta, että Lechler asiakkaiden lukumäärä on 
kasvanut sekä automaali-, että teollisuuspuolella. Yksi 
loppuvuoden uutisista on uusi HI-Efficiency tuote-
ryhmän tulokas  - Hydrofan HE, joka täydentää hyvin 
muita tuoteryhmän tuotteita. Itse basecoat pysyy sa-
mana, vain etiketit vaihtuvat pikku hiljaa uusiin, mut-
ta lisäpotkua antavat HR101 One-step lisäaine, sekä 
osalle jo tuttu HR912 Easyflow reducer. Nämä mah-
dollistaa, että asiakkaalla on käytettävänä 2 eri maa-
laustapaa samasta sekoitusjärjestelmästä. Lisää tietoa 
tästä sivujen 8-10 jutuissa.
 Kun siirtää katseet tulevaan, voi todeta, että 
ensi vuosi on eräänlainen juhlavuosi ja rajapyykki. 
2011 oli merkittävä vuosi, kun aloitimme yhteistyön 
Lechlerin kanssa ja vuonna 2016 tästä tulee kuluneek-
si 5 vuotta. Tämä yli 150 vuotta vanha italialainen 
tehdas on osoittautunut erinomaiseksi kumppaniksi 
näinä vuosina ja on ollut hieno nähdä kuinka merkki 
on vahvistanut asemiaan Suomen kartalla hankalista 
taloudellisesta tilanteesta huolimatta, tai ehkäpä juuri 

sen vuoksi. Tiukat ajat luovat kysyntää tuotteille, jolla 
saadaan tehostettua toimintaa kustannustehokkaam-
maksi laadusta tinkimättä.
 Ensi vuonna yhteiskoulutukset polkaistaan 
käyntiin helmikuun toisella viikolla, joten nyt jo ha-
lukkaat laittavat varausta tälle viikolle kalenteriin. Päi-
vät ja paikat tarkentuvat lähempänä ajankohtaa! Kou-
lutukset on hyvä tapa paitsi päivittää itsensä uusien 
tuotteiden käyttäjäksi, myös hyvä tapa tavata kanssa 
maalareita ja Ykkösvärin väkeä. Ja onpa kertaus myös 
opintojen äiti.
 Allekirjoittanut pahoittelee, että edellisestä 
Asiakas Uutisista on vierähtänyt jo tovi. Syynä ei ole 
ollut uutisten vähyys vaan kiire. Tärkeimpänä syynä 
tähän, että Ykkösvärin internet sivut ovat uudistuneet 
ja tämä prosessi vei hiukan huomiota Asiakas Uutiset 
lehden toimittamiselta. Nyt sivut ovat ajanhenkiset 
ja toimivat myös mobiilisti! Pyrimme pitämään sivut 
ajantasalla jatkossakin ja palautetta otetaan vastaan. 
Käykäähän tutustumassa:  www.ykkosvari.fi 
 
Hyvää loppu vuotta toivottaen,
Paula Volotinen
Ykkösväri Oy

3

Pääkirjoitus

TAKANA TAPAHTUMARIKAS 
VUOSI

Paula Volotinen, LECHLERin kouluttaja 
Samuel Adu Harrison ja Mika Volotinen
yhteiskuvassa Comossa Hydrofan HE:n 
julkistamistapaamisessa.
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 Mobiilikäyttö on tämän päivän juttut. Yhä 
useampi käyttää netin selaamiseen, jos ei pelkästään, 
niin ainakin suurilta osin kännykkää tai muuta mobii-
lisovellusta. Tähän me Ykkösvärissä halusimme vas-
tata, jotta tiedon löytäminen sivuiltamme olisi mah-
dollisimman kätevää ja nopeaa. Mobiilisivun ulkoasu 
on myös simppelimpi, tämä tekee myös selaamisesta 
yksinkertaisempaa.
 Samalla päivitimme sivuille uutta sisältöä. 
Mm. Lechlerin Color Design projekti, jossa Ykkös-
väri on mukana, löytyy nyt sivuilta. Color Design on 
Lechlerin värikonsultointi projekti, joka on suunnattu 

erityisesti suunnittelijoille ja valmistajille esittelemään 
märkämaalauksen mahdollisuuksia erityisesti design 
teollisuudessa. Mutta samalla se on myös tapa esitellä 
maalilaatuja mielenkiintoisella ja havainnollistavalla 
tavalla. Lisää aiheesta on luonnollisesti luettavissa in-
ternetsivuiltamme!
 Uudet sivut ovat myös miellyttävämpi päivit-
tää, joten tämä ei tule hidastamaan sivujen kehitystä 
myöskään tulevaisuudessa.
 Toivomme, että uudet sivut palvelevat hyvin 
ja otamme mielellämme vastaan myös palautetta, mi-
käli jokin asia voisi olla vieläkin paremmin. 

www.ykkosvari.fi 

sivut uudistuivat!
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Mikä ihmeen HI-EFFICIENCY?
 LECHLERin muutaman tuotteen kyljessä 
monet ovat ovat huomanneet HI-EFFICIENCY logon, 
tarkemmin sanottuna näitä tuotteita ovat: Macrofan 
Autolevel, Macrofan AirTech ja Macrofan POWER. 
Asiakkaat ovat saattaneet jo huomata, että myös uu-
silla etiketeillä saapuneisiin Hydrofanin etiketteihin 
on ilmestynyt samainen logo, tästä myöhemmin.
 HI tulee tietenkin sanasta high. Oikeastaan 
tiedän, että likipitäen kaikki tietävät mitä sana HI-EF-
FICIENCY tarkoittaa tai suomeksi hieman kömpelöl-
tä kuullostava korkea tehokkuus.
 Miksi sitten kirjoitan, jos kaikki ymmärtävät? 
Korkean tehokkuuden tuotteita yksilöivän logoympy-
rän alaosassa jopa lukee Lechler paint process – Le-
chler maalausprosessi. Siitäkin saa kuvan, että kysees-
sä saattaa olla muutakin, kuin se purkki.
 Allekirjoittanut oli Mika Volotisen kanssa lo-
kakuun alussa edelleen suomalaisittain kesäisessä Co-
mossa uuden tuotteen esittelyssä ja mielestäni aihetta 
käytiin läpi kiinnostavalla tavalla ja minulla ainakin se 
herätti ajatuksia.  Joskus sitä asioita tavallaan ymmär-
tää, mutta kuitenkaan ei ajattele sen tarkemmin tai 
ainakaan ajattele, miten tämä kaikki maalaamossani 
toteutuu vai toteutuuko. Minulla ainakin näin, innos-
tuin kuitenkin aiheesta niin paljon, kun ymmärsin, 

että meillä on tarjota asiakkaille tuotteita, joilla voi-
daan tehostaa toimintaa merkittävästi. 
 Meillä perheyrityksenä on tärkeänä arvona 
tarjota asiakkaalle oikea tuote kustannustehokkaas-
ti, koska uskomme, että näin voimme luoda pitkiä 
kumppanuuksia, josta on iloa molemmille osapuolil-
le. HI-EFFICIENCY ajatus tukee tätä ideologiaamme 
vahvasti.

Miksi HI-EFFICIENCY? 
 Purkin hinta on helppo vertailukohta. Myy-
jän painajainen, jossa käydään kilpajuoksua siitä 
kuka voittaa. Voittokin on suhteellinen käsitys, onko 
voittaja se joka myy purkin nahkoineen? Onko voit-
taja maalaamo, joka ostaa tuotteen halpaan hintaan?  
Haastan miettimään.
 Purkin hinta on se minkä kaikki ymmärtä-
vät. Kaikessa kiireessä myös helppo asia, johon kes-
kittyä. Mutta todellisuudessa se mikä määrää maa-
laamon menestymisen on prosessin hinta. Mitä jää 
viivan alle kaikkien kustannusten jälkeen, kun työ on 
luovutettu asiakkaalle.
 Mikä tässä prosessissa on purkin rooli, työ-
voimakustannuksen rooli, energian kulutuksen rooli? 
Erityisesti kaksi viimeisintä kysymystä oli syy, miksi 
Lechler kehitti HI-EFFICIENCY eli korkean tehok-

Mikä ihmeen 
HI-EFFICIENCY??



6

kuuden tuotteet. Tuotteet, joiden avulla työprosessia 
tehostetaan, kuitenkin niin, ettei laadun kanssa tehdä 
kompromissia. Vähemmässä ajassa saadaan enem-
män aikaan, laadukkaasti. Aikaa säästäen, rahaa sääs-
täen.
 HI-EFFICIENCY ajattelussa otetaan huo-
mioon koko korjausprosessin kustannukset = tuote-
kustannukset, työaika, energiakustannukset. On mah-
doton yhtälö valita halvimmat raaka-aineet ja tähdätä 
halvimpaan hintaan ja samaan aikaan olla tinkimättä 
laadusta tai jostakin tuotteen ominaisuuksista. Le-
chler haluaa tarjota kustannustehokkaan maalauspro-
sessin, joka on maalaamolle kannattavin.
 Nyt ja tulevaisuudessa kolareita ajetaan ko-
koajan vähemmän, syynä paitsi taloudellinen tilanne, 
myös autojen ja tieverkoston kehittyminen. Tähän 
trendiin meillä on heikot vaikutusmahdollisuudet. 
Tässä tilanteessa vahvimmat selviävät, ne jotka pysty-
vät toimimaan kustannustehokkaasti. Lechler haluaa 
elää tässä päivässä ja myös tulevaisuutta visioiden ja 
tarjota asiakkaan käyttöön tuotteet, jolla tulevaisuus 
on mahdollinen.

Tehokas maalausprosessi
 Toki voimme hieman miettiä myös purkin 
hintaa. En kiistä sen merkitystä täysin. Haastan kui-
tenkin miettimään riittoisuutta, sekoitussuhdetta ja 
käyttövalmiin seoksen määrää.
 Riittoisuudesta päästään työskentelyaikoi-
hin. Riittoisuuskaan ei ole riittävä hyve, jos läpimeno-
ajat kärsivät. Tuote ei kuivu riittävässä ajassa tai tarvi-
taan välihiontoja. Ymmärrämme kaikki, että aika on 
rahaa. Jos saamme optimoitua työajat, voimme lyhen-
tää läpimenoaikoja ja saada yhä useamman osan tai 
auton päivässä läpi käyttäen mahdollisimman vähän 

energiaa. Ehkä löysimme voittajan?

Jos kertaamme hieman...
 Lechler lanseerasi HI-EFFICIENCY maa-
lausprosessin yhdessä Autolevel primerin kanssa. 
Autolevel on monikäyttötuote, jota voidaan käyttää 
sekä märkää-märälle (5 päivään saakka ilman hion-
taa), että hiontamaalina. Se voidaan ruiskuttaa suo-
raan hiomatta kataforeesille, mikä on merkittävä etu 
tämän päivän maailmassa, jossa osat vaihdetaan usein 
uuteen. Autolevelin kanssa työprosessi on tehostettu 
niin, että turhat hiomiset voidaan jättää väliin jolloin 
päästään työaikojen lyhenemiseen. Myös varastoin-
titarve pienenee, kun samaa tuotetta voidaan käyttää  
myös hiontamaalina. 
 Pian Autolevelin jälkeen Lechler lanseera-
si seuraavan HI-EFFICIENCY tuotteen – Macro-
fan AirTech UHS ilmakuivuvan kirkaslakan. Tämän 
tuotteen kohdalla huomio kiinnittyi erityisesti ener-
giakustannuksiin yhdessä työskentelyaikojen kanssa. 
AirTech vastaa osakorjausten tarpeeseen silloin, kun 
työllä on kiire ja halutaan poistaa pullonkaulat maa-
lauskammiosta. 
 Joku asiakas sen minulle hyvin sanoi, erin-
omainen takseihin. Esimerkki oli mielestäni loistava, 
taksiyrittäjälle auto on työkalu, jonka ei ole suotuisaa 
olla kauan pois käytöstä. Käyttöohje lupaa kiillotet-
tavuuden 2h maalauksessa, käytännössä aika hyvissä 
olosuhteissa voi jäädä myös tämän alle. Läpimenoai-
koja saadaan kiistatta nopeutettua.
 AirTechiä seurasi tämän vuoden alussa 
Macrofan  POWER UHS lakka, joka tuntuu olevan 
monien huulilla tänään, eikä suotta. Ei ole lakkausta, 
johon POWER ei sopisi. Oli maalaamo iso tai pieni. 
Lisäaineen kanssa tai ilman, kovettajaa vaihtamalla 

Lechlerin liiketoiminnan johtaja Vasken Manoukian ja tuotepäällikkö 
Marco Pratelli avaavat Hydrofan HE tapaamista Comossa. 
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saadaan tuote joka työhön. POWER pyrkii AirTechin 
tavoin energiakustannusten kirimiseen pienemmiksi. 
POWER kuivuu lisäaineen ja MH120 kovettajan kans-
sa 60°:ssa jopa 5 minuutissa ja 40°C:ssa 15 minuutissa 
ja onpahan tuotteen suorituskyky erinomainen myös 
ilmakuivauksella. Joustavuus, huikea riittoisuus, no-
pea kuivuminen ja energiatehokkuus tekevät tuottees-
ta ykkösen ja on tänään Ykkösvärin eniten myymä 
lakka. POWERia kerrakseen.
 Ehkä tässä yhteydessä olisi myös huomioi-
da, että myös kovettajat ja ohentajat käyvät likipi-
täen koko tuotelinjan, ei pelkästään HI-EFFICIENCY 
tuotteiden kohdalla vaan muutenkin. Tämäkin lisää 
tehokkuutta, optimoi varastoja, vähentää virheiden 
määrää.

HYDROFAN HE ja HR101 - kerta 
askeleella valmista!
 Uusimpana HI-EFFICIENCY tuotteena on 
HYDROFAN HE, HR101 ONE-STEP Additive siivit-
tämänä, joka mahdollistaa HYDROFAN vesibaselle 2 
eri työmeneltelmää  - STANDARDI ja HE - tämä on 
jotain, mitä tähän asti kenellekään ei ole ollut tarjota! 
 Lisäaineella työskentelyaikaa saadaan ly-
hennettyä, kun työ saadaan kerralla valmiiksi. So-
pii erinomaisesti maalaamoille, jotka ovat tottuneet 
tämän tyyppiseen prosessiin. Ruiskutusprosessin 
nopeuden lisäksi lisäaineella päästään materiaalisääs-
töön useimpien värien kohdalla. 1 tuote ja 2 prosessia! 
Valitse sinä!
 Yhdessä HR101 ONE-STEP Additiven kans-
sa koko HYDROFAN sekoitusjärjestelmä muutti ni-

mensä HYDROFAN HE:ksi. 
 Lisäksi uutta järjestelmässä on HR912 Ea-
syflow reducer, joka lisää standardi prosessin tehok-
kuutta erityisesti, kun maalataan mustia tai tummia 
värejä. Tuotteella korvataan ohenne.
 Järjestelmän muutosta symboloi uudet etike-
tit.  Itse Hydrofan basecoatit eivät muutoksen myötä 
muutu, vaan muutoksella on haluttu korostaa KAH-
DEN PROSESSIN järjestelmää, joka tekee maalaus-
prosessista tehokkaan – maalari voi valita kuhunkin 
työhön oikean prosessin!

Onko HI-EFFICIENCY kaikkeen ja kaikille 
sopiva? 
 Lechler ei yritä sanoa, että HI-EFFICIENCY 
tuotevalikoiman tuotteet on paras vaihtoehto joka iki-
seen työhön. Ei ole olemassa yhtä prosessia, joka sopii 
kaikkiin, mutta on olemassa oikea joka työhön. 
 Jos työllä ei ole kiire, ehkä korjauksen koh-
teena vanha kolaroitu osa, jossa tarvitaan suuri täyttö, 
ehkä voisimme ajatella, että Autolevelin sijaan tarve 
voisi olla täyttävämmälle GREEN-TI Fillerille. Tämä 
vain esimerkki. Tämäkin on kustannustehokkuutta ja 
me Ykkösvärissä haluamme auttaa sinua valitsemaan 
aina oikean tuotteen työhösi. 
 Toivon, että olisin saanut edes  muutaman 
maalaamon kaivamaan energialaskut esiin, laske-
maan työvoimakustannuksia, laskemaan riittoisuuk-
sia ja tuotteen todellista menekkiä ja laskemaan min-
kälaista osaa nämä näyttelevät korjausmaalauksessa. 
Kun löydämme tiemme tehokkuuden kasvattamiseen 
olemme kaikki voittajia! 

Ykkösvärin Mika ja Paula Volotinen ja HYDROFANin uusi ilme! Lisäaineen HR101 ja HR912 myötä järjestelmän nimi on nyt:
HYDROFAN HE eli HYDROFAN High Efficiency!
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2 PROSESSIN JÄRJESTELMÄ
 Hydrofan basecoat järjestelmä on uudistu-
nut! Uusi järjestelmä kantaa nimeä Hydrofan High 
Efficiency eli Hydrofan HE. Tuotteet saivat samalla 
myös uuden entistäkin tyylikkäämmän ilmeen.
 Lechler on onnistunut kehittämään loista-
van basecoatin, joten itse basecoatit eivät muutu vaan 
tarjolla on 2 uutta lisäainetta, jolla saadaan järjestel-
mään potkua entistä enemmän! Uudella Hydrofan 
HE järjestelmällä pystyt tehostamaan tuottavuutta ja 
tehokkuutta uusiin mittoihin. Uusi Hydrofan HE tar-
joaa uudistuksia standardi prosessiin ja tarjoaa myös 
täysin uuden 1-askeleen HE prosessin!
 Standardi -prosessia on paranneltu uuden 
lisäaineen HR912 HYDROFAN Easyflow Reducerin 
avulla, joka tekee erityisesti mustien ja tummien vä-
rien maalausprosessista entistäkin miellyttävämpää ja 
tehokkaampaa.
 Uuden HE prosessin potkun antaja on HR101 
HYDROFAN ONE-STEP Additive, joka saa homman 
hoitumaan kerta ruiskutuksella ilman välihaihdutuk-
sia. Tällä menetelmällä päästään myös usein materi-
aalin säästöön, joka on parhaimmillaan 30%. Myös 
ajansäästöä syntyy, kun välihaihdunnoilta vältytään. 

TUPLASTI PAREMPI
 Hydrofan basecoat järjestelmän uudistusta 
voidaan hyvällä syyllä sanoa tuplasti paremmak-
si! Uusi järjestelmä mahdollistaa prosessin valinnan 
työnkohteen ja ruiskutusmieltymysten mukaan.
 Mikä parasta myös vanha Hydrofan asiakas 

voi uudistaa järjestelmänsä tilaamalla vain HR912 
Easyflow Redycerin ja HR101 ONE-STEP Additiivin. 
Asiakkaan ei siis tarvitse investoida kahteen järjestel-
mään, vaan käytössä on käytännössä 2 maalauspro-
sessia yhdestä järjestelmästä! Tämä on jotain, mitä 
muilla ei ole tarjota. Maalari voi valita kulloinkin te-
hoikkaimman vaihtoehdon kuhunkin työhön!
EDUT LISÄÄNTYIVÄT 
 Hydrofan basecoat järjestelmä on tuonut 
tehokkuutta maalaamoon aina. Uudistusten myötä 
on hyvä muistaa myös, että vaikka uusia etuja syntyy, 
niin vanhat edut säilyvät! Kerrataanpa hiukan:
 Hydrofanin kanssa työprosessi on miellyt-
tävä jo annosteluprosessista lähtien. Innovatiivinen 
HYDRO-pullo tekee virheannostelusta lähes mahdo-
tonta tarkan annostelunokkansa ansiosta, joka tulee 
jokaisen pullon mukana uutena!
 Hydrofan on edelleen loistava työstää, tuote 
on paitsi erittäin miellyttävä ruiskuttaa,  niin myös 
mahdollisten virheiden poistaminen on mahdollista 
maalauksen jälkeen ja ompahan se vaan himskatin 
kätevä teipata. Sen lisäksi tuote on erittäin miellyttävä 
ruiskuttaa, se kuivuu nopeasti ja siinä on erinomainen 
väritarkkuus! 
 Juuri luetellut edut olivat jo ennen uudis-
tusta! Ja juuri kun luulit, että enempää ei voi toivoa, 
lanseeraa Lechler uudistuksia - HYDROFAN HE on 
edeltäjäänsä parempi. Se paitsi tehostaa, se tuo jous-
tavuutta, kun voit valita työprosessin vain lisäainetta 
vaihtamalla! Ja kerrataanpa vielä, vanha HYDROFAN 
käyttäjä tarvitsee hyllyynsä VAIN 2 PULLOA lisää! 

HYDROFAN HE 
Yhdessä kaksi



Caring about the differences!

Lechler -maahantuoja:  Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI
Puh 010 666 4700 - Email ykkosvari@ykkosvari.fi - www.ykkosvari.fi

Ykkösväri Oy järjestää yhteistyössä Lechler S.p.a kanssa  Lechler 
automaalituotteiden koulutusta.
Koulutusten keskiössä Lechler Refinish Hi-Efficiency tuotteet.

Koulutukset järjestetetään sekä Tampereella, että Rajamäellä 
helmikuun toisella viikolla. 

Tarkemmat päivät ilmoitetaan vuoden alusta!

ENNAKKOILMOITUS
LECHLER HE KOULUTUS
Helmikuu 2016
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OPPIA MESTARILTA 

KISÄLLEILLE
 Autopuolella trendi on vaihtaa kolaroidut 
osat uusiin ja kittihommat ovat pieniä. Tämä on 
omiaan tappamaan ammattitaitoa pohjatöiden teke-
misessä. 
 Pirkanmaan seudulla on yleisessä tiedossa, 
että jo osittain eläkkeelle jäänyt Markku Mattila on 
mies, jolta ei käden taitoa näissä hommissa puutu. 
Muiltakin varmasti homma sujuu, mutta tämä herra 
tekee isonkin homman niin, ettei aikaa tuhraannu. 
Jos Markku ei saa peltiä kitattua suoraksi, niin sitten 
se on jo mahdoton tehtävä. Monet epäilevät, että tok-
kopa on koko Suomen maalla toista samanlaista te-
kijää. 45 vuoden kokemus näkyy ja tälläisen taidon 
soisi siirtyvän myös tuleville sukupolville. Volotisen 
Martti pyysikin Markkua, että tulisiko mestari näyttä-
mään kisälleille, miten homma tehdään ja siirtämään 
ammattitaitoa tuleville sukupolville ammattiopis-
to TREDUun Tampereen Nekalaan. Myös TREDUn 

opettaja Mikko Seppälä oli mielissään tästä tarjouk-
sesta. 
 Paikalla marraskuun viimeisellä viikolla 
Markun työtä seurasi joukko TREDUn opiskelijoita 
eri vuosikursseilta  sekä automaalari, että peltikor-
jauspuolelta. Myös peltisepän on hyvä ymmärtää se, 
miksi hyvin tehty peltityö helpottaa osan jatkotyöstöä. 
Myös maalarin on hyvä oivalta niksit pohjatöissä - se 
tekee maalaustyöt huomattavasti palkitsevimmiksi.

PITKÄLLÄ LASTALLA PINTA 
KUNTOON
 Markku saapui paikalle pitkän lastan kanssa. 
Hän teki heti selväksi, että ei sitä kittiä kannata lat-
tialle hioa, vaan laittaa heti vain tarvittava määrä ja 
tämä onnistuu kätevästi pitkällä lastalla. Lastaa ei pai-
neta kuin ihan vain kevyesti pellin pintaa ja niin kitti 

Markku Mattila toteaa 
45 vuoden kokemuk-
sella, että pitkä kittilas-
ta on kittauksen a ja o.
Tredun opiskelijat 
seuraavat työtä.
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asettuu sinne minne kuuluu.  Näin ikävä hiontatyö 
sujuu vaivattomasti. Pienellä lastalla saa vahinkoa ai-
kaan ja helposti painauman painautumaan entistäkin 
syvemmälle, saaden vain lisätöitä aikaan. Hiontaan 
hän suositteli opiskelijoille käsilossia, ainakin sen ai-
kaa kunnes homman hollitsee rutiinilla ja tuntee pin-
nan käyttäytymisen selkärangassa asti. Ensimmäinen 
esille otettu työ, vanha mutkainen ja löysäksi käsitel-
ty amerikanraudan konepelti, laittoi Markun taidot 
heti koetukselle. Mattila harmitteli konepellin olevan 
täysin susi, mutta ihmeen kaupalla leipoi siitä lopul-
ta mallikelpoisen. Silmin pistävää oli, kuinka mestari 
piti työvälineet koko ajan puhtaana, pesu tinnerillä  ja 
siveltimellä tehtiin usean kerran prosessin aikana.
 Mattila totesi, että työssä käytössä ollut Le-
chlerin Polydur Zinc kitillä pärjää kittihommat alus-
ta loppuun ja kun homman hoitaa niin kuin kuuluu, 

ei muuta kittiä tarvita. Suuritöisen konepellin kohdal-
la Markku käytti kumilastaa vain lopuksi huokosrei-
kien täyttämiseen ja tämänkin jälkeen viimeisteli työn 
pitkällä peltilastalla. Markku antoi myös hyvän vin-
kin pokkausten kittaamiseen; useampi kerros maa-
larinteippiä päällekkäin, niin saadaan paksukerros ja 
pokkausreuna kuntoon. Teippaus poistetaan heti kitin 
levityksen jälkeen.
Huomiot kittaukseen:
1. lastojen ykkönen, on pitkä lasta
2. välineiden pesu joka kerta, kun kittiä lisätään
3. ei välihiontaa kittauksen välissä, jos tarve useam-
malle kerrokselle. Kitin annetaan vain hiukan kuivah-
taa, ettei edellinen kerros lähde seuraavan matkaan. 
4. tarkastele pintaa ennen kittausta ja sen aikana. 

Oppilaat seurasivat, kun 
Mattila käyttää kumilastaa 
huokosreikien täyttämiseen. 
Muuten kumilastaa ei tarvittu.

Myös oven kittaamiseen 
Markku Mattila valitsi leveän 
lastan. 



KIIREINEN AVAJAISPÄIVÄ
 700 makkaraa, 25 pullapitkoa, lukemattomia 
kahvikupillisia. Ehkä nämä luvut kertovat siitä, että 
yrittäjä Jarmo Kotilaisen ei tarvinnut Satu Pasasen ja 
Juha Siikin kanssa seisoa toimettomana uusien tilojen 
avajaispäivänä perjantaina 20.11. Runsaslukuinen kä-
vijämäärä yllätti, eikä ihmiset räntäsateesta huolimatta 
jääneet kotiin. Kävijöitä oli niin paljon, että Juha Siik 
haki kävijöille tarjottavaa kaupasta useaan otteeseen. 
Lähestyvän joulun teemaan sopivaa kinkkubingoa pe-
lattiin myös ahkerasti makkaran syönnin lomassa. Ja 
vaihtoipa tavarakin kiitettävästi tiskillä omistajaa!
 Ykkösväristä paikalla vieraili Mika Volotinen 
yhdessä Jani Voimasen kanssa. Yritin miehiltä kysellä 
päivästä ja yrittäjä Jarmo Kotilaisen kuulumisista ja he 
totesivat yhteen ääneen, että oli niin kiire päivä, ettei 
siinä ehtinyt kovasti kuulumisia vaihtamaan. Ei autta-
nut muuta, kun allekirjoittaneen pistää langat laula-
maan Karstulan suuntaan ja tehdä puhelinhaastattelu.

OMA TUPA, OMA LUPA
 Avajaishetkeen pääsemiseen on tarvittu lu-
kemattomia työtunteja. Vapun paikkeilla alkanut 
projekti on pitänyt kiireisenä ja kun tavarat vanhoista 
tiloista syyskuun puolivälin paikkeilla saatiin viimein 
kannettua uuteen, oli helpotus suuri JK-Värin väelle. 
Toimistotilojen kanssa uutta tilaa on noin 236 neliö-
tä, joten entisiin alle 100 neliöihin tiloihin verrattu-

na on uudet tilat tuovat hyvät edellytykset toiminnan 
kehittämiselle.  Yrittäjä Jarmo Kotilainen toteaa, että 
isompien tilojen lisäksi uudet tilat antavat paremman 
näkyvyyden ja selkeämmät tilat. Ja onhan se niin, että 
oma tupa, oma lupa.
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Ykkösvärin Jani Voimanen ja Mika Volotinen JK-Värin 
uusien tilojen edessä. Kiireinen yrittäjä ei ehtinyt 
yhteiskuvaan.

JK-VÄRISSÄ JUHLITTIIN UUSIEN 
TILOJEN AVAAMISTA



Hydrofan 
High E�ciency

HYDROFAN HE BASECOAT  
on joustavampi kuin koskaan: 
korjausprosessin tuottavuus 
ja tehokkuus kasvaa pienten 
parannuksien ansiosta. 

Parantaaksesi
tehokkuuttasi!



Lämmintä Joulua & Menestyksekästä Uutta Vuotta!

Terveisin,


