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Tässä vaiheessa elokuuta on jo kuuman kesän ehtinyt 
viilentää sateet ja ilmassa on jo syksyn tuntua. Läm-
pötila on jo viilentynyt reippaasti. Ennen kuin syksy ehtii 
tiputtamaan lehtiä puista ja maalata asfaltin ja lenkkipol-
kujen pinnat ruskan väreillä, halusimme julkaista Asia-
kas Uutiset lehden loppu kevään ja kesän tapahtamista. 
Jutun juurta on ehtinut kertyä mukavasti ja edes ihan 
kaikki juttu ideat eivät lehteen ehtinyt. Allekirjoittaneella 
alkaa olla jo kova kiire viettämään kesälomaa ja lehti oli 
saatava pikaisesti purkkiin!

Reportterin ominaisuudessa pääsin tutustumaan hie-
man erilaisiin Lechler -maalituotteilla ruiskutettuihin 
pintoihin vieraillessani nykytaiteen ikonin Mariko Mo-
rin näyttelyssä Helsingissä. Galerie Forsblomin valkoi-
sessa näyttelytilassa isot veistokselliset teokset pääsivät 
kauniisti oikeuksiinsa. Kiusaus oli päästä koskettamaan 
pinnan muotoja, mutta sain kuitenkin pidettyä näppini 
kurissa.

Myös sekoituskoneita olemme saaneet kantaa muka-
vaan tahtiin asiakkaiden tiloihin. Erityisesti olemme ol-
leet iloisia Lechsys -asiakkaiden voimakkaasta kasvusta. 
Asiakkaat ovat oivaltaneet tuotepaletin monipuolisuu-

den. Laajalla sideainevalikoimalla saadaan aikaan tuot-
teita erilaisilla teknisillä ja taloudellisilla ominaisuuksilla, 
jolloin kuhunkiin maalausprosessiin voidaan valita sitä 
palveleva tuote.

Asiakashaastatteluiden tiimoilta autoni nokka suun-
tautui tällä kertaa Seinäjoelle Veljekset Antin Autoon ja 
Automaalaamo Mika Haapaniemelle Orivedelle. Nau-
tin kuullessani yritysten tarinoita ja historiaa, joka mo-
lemmilla yrityksillä on pitkä, mutta erilainen. 

Uutta virtaa Ykkösväriin tuovat paitsi palkitsevat asi-
akkaat myös uusi työntekijämme Laura Nisula. Laura 
palvelee asiakkaita myymälässä ja hoitaa varastotöitä. 
Naisen ääni tulee tutuksi myös maalaamoissa Lauran 
soitellessa tilauksia.

Toivotan lukijoille mukavaa syksyn alkua!
Reportteri nostaa nyt kytkimen ja suuntaa kohti Espan-
jan lämpöä ja myöhäistä kesälomaa. Seuraavaa lehteä 
voitte odotella vielä tämän vuoden puolella.

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy

Kesä vaihtuu syksyyn
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Ykkösvärin tiimi toivottaa kaikille hyvää syksyä!
Kuvassa vasemmalta alkaen: Paula Volotinen, Laura Nisula, Mika Volotinen, Raili Volotinen, 
Martti Volotinen ja Jani Voimanen

Pääkirjoitus



MARIKO MORI 
Nykytaiteen ikoni Mariko Mori yhteistyössä LECHLER:n kanssa 

Mariko Mori ja RENEW näyttely

Keskiviikkona 16.7. suuntasin Helsingissä Lönnrotinka-
dulla sijaitsevaan Galerie Forsblomiin. Olin lukenut 
nykytaiteen ikoniksikin kutsutusta Mariko Morista ja 
hänen töistään, mutta töiden näkeminen paikan päällä 
oli vaikuttavaa. RENEW näyttelyn töissä taiteilija pohtii 
uudistumista ja elämän loputonta kiertokulkua ajatuk-
sena, että elämällä ei ole loppua, vaan kuolemastakin 
seuraa jonkun alku. Ajatus loputtomuudessa ilmenee 
mielestäni töissä erinomaisesti. Loputon muoto vaihtaa 
teoksissa mittoja ja muotoja harmonisella tavalla het-
keäkään pysähtymättä ja teosten hologrammimainen 
maalipinta tekee muodoista elävän.

LECHLER -tuotteiden monimuotoisuus

Vierailuni syy ei ollut pelkkä kiinnostukseni tai- 
teeseen, vaan myös kiinnostus kertoa asiakkail-
lemme  LECHLER -tuotteiden monimuotoisuudes-  
ta perinteisestä poikkeavasta näkökulmasta.  Taiteili-
ja Mariko Mori on toteuttanut teostensa maalipinnat 
Lechler -tuotteilla yhteistyössä Lechler :n tehtaan kanssa.

Erilaiset maalipinnat täydentävät mm. taideteoksia, te-
ollisia tuotteita, designesineitä, autoja yms. ja tuovat 

lisäarvoa lopputuotteeseen/ -teokseen. Joskus se tu-
kee lopputulosta tai antaa sille tunnistettavan leiman. 

Jään myös pohtimaan, että onko tuotetta mi-
hin kaunis maalipinta ei voisi tuoda lisäarvoa?

Kirjoittaja: Paula Volotinen
 

AsiakasUutiset

Päiväloistevärein raidoitettu ambulanssi. Kuvaushetkellä ambulanssi odotti vielä puskurien ja kylkilistoja.

4 Mariko Mori
Työn nimi: Renew I, 2013Ykkösvärin Paula Volotinen ihailemassa yhtä näyttelyn nimikkotöistä.

Mariko Mori
Työn nimi: Renew IV, 2013
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LEHDISTÖTIEDOTE 
GALERIE FORSBLOM 
(Alla oleva teksti on kopio Galerie Forsblomin lehdistötiedotteesta, joka antaa 
tietoa taiteilijasta ja näyttelystä.) 

Mariko Mori: Renew
Galerie Forsblom 9.5.–26.7.2014  Avajaiset taiteilijan läsnä 
ollessa 8.5.2014 klo 17.00–19.00  
The sculpture series of “Renew” follows the Möbius form. It 
reflects the common faith of the existence from the primal 
particles to the multi-universe, the never-ending circulation 
of the life and death. Every existence renews its life. There is 
no beginning or end.

The exhibition “Renew” reminds our common faith of end-
less renewal of its energy. I would like to share perceptions, 
which may lead us to understand a meaning of our exist-
ence.      

Mariko Mori
Mariko Morin (s. 1967) ensimmäinen näyttely Pohjoismaissa 
avautuu Galerie Forsblomilla toukokuussa. Näyttely koos-
tuu monumentaalisista veistoksista sekä kaksiulotteisista 
seinäteoksista. Taiteilijaa on johdattanut kiinnostus elämän 
loputonta kiertokulkua kohtaan. Uusiin meditatiivisiin teoksi-
in kiteytyy jotakin oleellista elämän synnystä ja olemassaolon 

tasapainosta. 

Tokiossa syntynyt Mori tunnetaan visionäärisestä kyvystään 
olla aikaansa edellä sekä taidostaan liikkua niin performanssi-, 
media-, valokuva- kuin veistotaiteenkin kentillä. Hän tuli tun-
netuksi 1990-luvun pop-futuristisilla teoksillaan, jotka käsitte-
livät erityisesti Manga- ja Cyberkulttuureihin liittyviä ilmiöitä. 
Myöhemmissä teoksissa on viittauksia esihistoriallisiin kult-
tuureihin, kuten japanilaiseen Jomon-kulttuuriin ja Euroopan 
keltteihin. Vuosikymmenien saatossa taiteilijan teokset ovat 
saaneet lisää kerrostumia kohti yleismaallisia kysymyksiä 
elämän, kuoleman, kosmoksen ja teknologian risteyskohdis-
sa. Mori kykenee tavoittamaan synergian eri kulttuurien ja 
aikakerrostumien välille, sekä nivomaan yhteen teoreettisen 
fysiikan ja buddhismin näkemyksiä. 

Nykytaiteen ikoniksi kutsutun Morin teoksia on nähty 
merkittävissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä ympäri maailmaa, 
kuten Venetsian Biennaalissa vuosina 2005 ja 1997, New 
Yorkissa Japan Societyssa ja Hongkongissa Espace Louis Vuit-
tonissa vuonna 2013 sekä Lontoossa Royal Academy of Art-
sissa vuonna 2012. Hänen teoksiaan on maailmanlaajuisesti 
merkittävissä kokoelmissa, muun muassa Guggenheim Mu-
seumissa, MoMA:ssa ja Centre Georges Pompidoussa. Tait-
eilija asuu ja työskentelee sekä New Yorkissa että Lontoossa.

Mariko Mori
Työn nimi: Butterfly, 2013

Mariko Mori Renew näyttely
Työt vasemmalta oikealle: 

1. Renew II, 2013 2. Alaya 2013 3. Higher Being III 2014 4. Renew I, 2013
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Antin Auto
Yrittäjyyden juuret syvällä
Antin Auton historia ulottuu vuoteen 1965, kun vel-
jesten isä Antti Hautamäki aloitti automaalaamo ja pel-
tikorjaamo toiminnan Seinäjoen Pääskysentiellä van-
hempiensa autotallissa. Jo pian perustamisen jälkeen 
vuonna 1969 yritys muutti  Yhdystielle, kun isommille 
tiloille tuli tilausta. Tiloja kasvatettiinkin vuosi vuodelta 
toiminnan laajetessa ja merkittävin muutos tuli vuonna 
1979, kun uudet tilat valmistuivat tien toiselle puolelle 
tarjoten nykyaikaiset ja parhaat laitteet henkilö- ja kuor-
ma-autojen maalaukseen ja peltikorjaukseen.  Tärkeänä 
osana oli myös hiekkapuhallus ja maalaus teollisuudelle. 
Näissä tiloissa Antin Auto toimii edelleen. 

Hautamäen veljekset Matti ja Tuomas  toteavat, että 
yrittäjyyteen on kasvettu kotona. Molemmat miehistä 
toteavat tehneensä yrityksen leivissä hommia jo nuo-
rina poikina, vaikka molemmat veljeksistä lähtivätkin 
armeijan jälkeen hetkeksi omille poluilleen. Matti ajoi 
rekkaa ja Tuomas opiskeli rakennusmaalariksi, mutta 
yrittäjyyden juuret olivat niin syvällä, ettei vieraan palve-
lukseen jääminen tuntunut luontevalta.
Tuomas muistaa tehneensä jo nuorena poikana hionta-
hommia isänsä hallissa ja toteaa hymyillen, että silloiset 
kiloja painavat hiomakoneet on jotain muuta, kun nyky-
ajan tekniikka. 

Veljesten työnjako on selvä
Matti ja Tuomas Hautamäki jatkoivat isänsä toimintaa 
vuonna 2005 nimellä  Veljekset Antin Auto. Tuomas 
toteaa, että pelkkä Antin Auto nimi on jäänyt asiakkai-
den mielissä kuitenkin elämään ja asiakkaat puhuvat yri-
tyksestä edelleen pelkkänä Antin Autona.  

Tuomas ja Matti toteavat, että yrittäjyys yhdessä on su-
junut mutkitta ja työnteko yhdessä on ollut helppoa. 
Työnjako on ollut alusta asti selvä. 33 -vuotias pikku 
veli Tuomas toteaa heti, että 7 vuotta vanhempi isoveli 
Matti on firman ”pääpiru” hoitaen hallinnollisen puolen 
ja töiden vastaanoton ja Tuomas on 11 -vuoden auto-
maalarin kokemuksella kantanut päävastuun maalaus-
toiminnasta. Matti on hoitanut tarpeen vaatiessa myös 
peltipuolen hommia. 

Yrittäjien lisäksi työntekijöitä on 3, joten kapasiteettia 
kyllä löytyy ja, kun tähän lisätään 3 henkilöautomaalaus-
kammiota ja oma 13 metrin tila raskaankaluston maa-
laukselle, niin asiakkaiden kysyntään pystytään vastaa-
maan kiitettävästi. Yrittäjäveljekset kertovat, että isänsä 
aikana tässä omavaraisella hakelämmöllä ja aurinkoe-
nergialla lämpenevässä 480 m2 hallissa työskenteli par-
haimmillaan 15 tekijää, jolloin Antin Auto oli maakun-
nan suurimpia kolarikorjaamoja ja maalaamoita. Tuolloin 
toimintaan liittyi myös mm. Peugeot merkkikorjaamona 
toimiminen, sekä kolariautojen ostoa ja myyntiä.

Vahva raskaakaluston osaaja
Antin Auto haluaa olla edelläkävijä kolarikorjaamo- ja 
maalaamotoiminnassa sekä henkilöauto-, että kuor-
ma-autopuolella ja suurin työllistäjä molemmilla sek-
toreilla ovat vakuutusyhtiön työt. Matti ja Tuomas ovat 
halunneet kehittää toimintaa erityisesti raskaankaluston 
puolella ja niinpä kuorma-autojen osto, myynti, korjaus 
ja maalaus tuovat ison osan vuosittaisesta liikevaihdosta. 
Tähän toimintaan Antin Auton isot tilat tarjoavat lois-
tavat puitteet. 

Myös maalaus teollisuudelle ja varaosakauppa on tär-
keä osa yrityksen toimintaa. 

Tärkeää laadun ja tehokkuuden lisäämisessä on oi-
keanlaiset työvälineet ja tarvikkeet ja tässä Antin Au-
tossa pyritään olemaan kehityksen kärjessä. Avainase-
massa valitessa yhteistyökumppania maaliasioissa oli, 
että samalta toimijalta saadaan tuotteet kaikkiin maa-
lausprosesseihin.

LECHLER:n valinta toi 
kustannustehokkuutta
Yleisten taloudellisten aikojen ollessa huonoja, on 
tärkeää säilyttää tehokkuus ja elinvoima kovassa kil-
pailussa. Tehokkuudella tarkoitetaan paitsi nopeita lä- 
pimenoaikoja myös kustannustehokkuutta. Huonoina-
kaan aikoina kuitenkaan laadustakaan ei ole varaa tinkiä 
ja tähän yhtälöön LECHLER ja Ykkösväri Oy tarjosivat 
ratkaisun.                                                      >>>>

Veljekset isänsä jalan jäljillä. 
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Kuvan Scania on saanut Antin Auton käsittelyssä upean maalipinnan. 

Kuva: Riitta Laaja 2014/ xacoleon.galleri.fi >>>>



Hautamäen veljekset Tuomas ja Matti yhteiskuvassa.
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Tärkeää oli myös varmistaa, että kaikkiin maalaus-
prosesseihin saatiin tuotteet saman katon alla, joka 
on myös omiaan parantamaan kustannustehokkuutta.  
Vaihto Ykkösväriin ja Lechleriin tapahtui nopeassa tah-
dissa 2014 keväällä.  
    
Tuotteiden monipuolisuus teki 
vaikutuksen
Maalin vaihtoprosesista kysyttäessä  Tuomas vastaa, 
että kun pyörä lähti pyörimään, niin vaihto tapahtui 
nopeasti. Nuorempi Hautamäki kertoo, että ensimmäi-
sillä kerroilla Ykkösvärin Martti Volotisen vieraillessa, ei 

hän ollut niin sanotusti edes korviaan lotkauttanut. 

Vaikka Martti olikin Hautamäkien isä Antille ollut 
tuttu kaveri,oli veljeksille Ykkösväri ja Lechler vierai-
ta nimiä. Kuitenkin jollakin kerralla veljekset päättivät 
tutkia Martin jättämää hinnastoa ja testailla Ykkösvärin 
miehen jättämiä testituotteita ja kiinnostus nousi aivan 
toiseen potenssiin. Testissä olivat Lechsys -tuotepaletti 
ja hommassa edettiin siihen, että Ykkösvärin kouluttaja 
Jani Voimanen hurautti Seinäjoen Yhdystielle tekemään 
koemaalauksia yhdessä Tuomaksen kanssa. Niin kuin ta-
rina kertoo, kaikki sujui mallikkaasti.

Antin Autossa on monipuolinen osaaminen erilaisten kohteiden maalauksessa. 
Kuva: Veljekset Antin Auto Oy

>>>>
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Tuomas Hautamäki sanoo, että Lechsys -tuotteiden 
monipuolisuus teki vaikutuksen. Eri sideaineita vaih-
tamalla saadaan aikaan tuotteita erilaisilla teknisillä ja 
taloudellisilla ominaisuuksilla, jolloin jokaiseen maalaus-
prosessiin on mahdollista löytää sitä palveleva tuote. 
Tuotteen ruiskutus ominaisuudet ja lopullinen 
pinta ovat myös asioita, jotka miellyttävät.

Kuorma-autojen maalauksessa tuotteita ovat 
29164 ACRIPROF UHS suorakiiltomaalauksiin 
ja 29190 BASECOAT metallimaalauksiin.  Myös
Lechsys Effectin 29903 1K Matt Basea tilattu 
Ykkösväristä valmisvärinä, kun kuorma-
automaalauksessa on haluttu monipuoli-
semmin metalliefektejä. Pohja- ja hion-
tamaaleja on käytetty 04580 Truck 
Sealeriä sekä 29102 Epobuild Prime-
ria.

Teollisuuden runkorakenteisiin on 
puolestaan valikoitunut mm. 29141 
ISOLACK PUR OPACO, jolla saa-
daan aikaan teollisuudelle soveltuva 
puolikiiltävä pinta. Tuomas lisää, että 
pinta on vähä turhankin nätti teolli-
suuden tarpeisiin.

Samalla oven avauksella kun Lechsys 
-linja kannettiin taloon, vaihtui samal-
la vesivärit HYDROFAN -tuotteisiin. 
Tuomas sanoo, että luotto oli kova, 
koska ennen linjan tuloa ei hän ollut 
testannut HYDROFANia ensimmäistä-
kään kannullista. Alkuun Voimasen Jani 
tuli perehdyttämään maalarit HYDRO-
FANin maalaustekniikoihin ja hyvin on
homma toiminut siitä saakka.  Hydrofa-
nista hän kiittelee värivastaavuutta, no-
peutta ja ruiskutuksen helppoutta. 
Myös Hydro-pullon muotoilu ja korkki 
tekevät annostelusta järjettömän help-
poa.

Hyvää linjojen vaihdossa oli myös, 
että nyt saman merkin alta löydettiin 
toimivat tuotteet läpi työprosessin 
pohjamaaleista lakkoihin. Henkilöauto-
puolelta pohjamaalituotteissa palvelevat 
pääasiassa Macrofan Autolevel, sekä 
Green-Ti filler.  Lakoista käytetään työs-
tä riippuen MC411 ja MC421 kirkaslak-
koja.

>>>> AsiakasUutiset

Tuomas Hautamäellä on työn alla Toyota Hilux.
Henkilöautomaalaukset täyttävät myös ison osan 

Antin Auton työkalenterista. 



10

Ykkösvärissä asiakaspalvelu 
kohdallaan
Tuomas kertoi, että testimaalausten yhteydessä Volo-
tisen Martti oli kovasti suositellut Optiman Trifityä, 
mutta ruisku jäi kuitenkin syystä tai toisesta testaamat-
ta. Volotisen mainospuheet jäivät kuitenkin mieleen ja 
kiinnostus kasvoi sille asteelle, että pitihän se soittaa 
Ykkösväriin ja kysellä ruiskun perään. Martti lupasikin 
siltä seisomalta, että Voimasen Jani kiikuttaa testiruiskun 
jo heti seuraavana päivänä Yhdystielle ja jää kaveriksi 
samalla vähän ruiskuttamaan. Voiko sitä parempaa pal-
velua toivoa, kun pyytää ruiskun ja mies tulee kaupan 
päälle? Näin toteaa nuorempi veljeksistä ja lisää vielä, 
ettei toimitusajassakaan jäänyt parannettavaa. Optiman 
Trifity pelitti myös sen verran kivasti, että kaupathan 
siinä syntyivät. 

Tuomas Hautamäki toteaa, että tällä hauskalla sattu-
muksella hän halusi kertoa, että juttuun olisi hyvä lisätä, 

että Antin Autossa ollaan tyytyväisiä Ykkösvärin palve-
luun. Hektisessä työrytmissä on tärkeää, että asioihin 
reagoidaan nopeasti. Kiitämme nöyrästi hyvästä palaut-
teesta ja haluamme jatkaa samalla linjalla.

”Antin Autossa 
 löytyy vahvaa 
   raskaankaluston  
  osaamista”

Raskaankaluston kolarikorjaus ja maalaus ovat Antin Auton vahvaa osaamisalaa. Tärkeä osa liiketoimintaa on 
myös kolaroitujen rekkojen osto, korjaus/maalaus sekä myynti. 
Kuva: Veljekset Antin Auto Oy



Automaalari Laura Nisula piristää
Ykkösvärin tiimiä!

Moni on jo nähnyt pitkin kevättä Laura Nisulan palve-
lemassa asiakkaita Ykkösvärissä. Lauran ahkeruus ja pyr-
kimys kehittää itseään teki Ykkösvärin yrittäjään Martti 
Volotiseen niin suuren vaikutuksen, että harjoittelu 
vaihtui kokopäivätyöksi naisen valmistuttua toukokuun 
lopulla TREDU:sta automaalariksi. 

20 -vuotiaan Lauran toimenkuvaan kuuluu asiakaspal-
velutyö  myymälässä, sekä varastotyöt. Jos Laura on 

vielä vieras ammattikäyttäjille, niin jatkossa ainakin ääni 
tulee olemaan tuttu, Nisulan soittaessa tilauksia maa-
laamoista. 

Laura Nisula toive uudelta työltä on päästä tekemään 
mahdollisimman paljon. Harvalle toimettemuus on sel-
laista myrkkyä kuin tälle nuorelle naiselle.
 

>>>>
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Vahvistusta
Ykkösvärin 
tiimiin!
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Eläinrakas Laura hakeutui 
käsityöammattiin

Lauran ollessa vapaa-ajalla kuluu aika berninpaimen-
koira Epon ja tällä hetkeillä armeijan harmaissa poi-
kaystävä Jarkon kanssa sekä hevostalleilla. Laura nauraa 
Epon olevan ikuinen pentu, sen verran koirassa riittää 
energiaa, jota koitetaan kuluttaa metsässä rämpien. 

Hevoset ovat aina olleet Lauralle koirien ohella rak-
kaita ja vähällä oli, ettei siitä tullut ammattiakin. Yläas-
teen jälkeen Laura Nisula osallistui Alhmannin opiston 
järjestämään vuoden mittaiseen ammattistarttiin, jossa 
tutustuttiin eri aloihin. 0,5 vuotta tuosta ajasta kului tal-
litöissä ja hän huomasi, ettei halua sitoa koko elämää 
harrastukseen, sillä tallin pito sitoo vuorokauden ym-
päri. 

Eläinten hoidon ohella ammattistartissa tutustuttiin 
catering ja puutarha-alaan, sekä vierailuja tehtiin eri 
oppilaitoksissa. Laura kertoo, että vierailu silloisessa 
PIRKOssa Ajokinkujalla sai kiinnostuksen heräämään 
automaalariopintoja kohtaan välittömästi. Laura oli aina 
pitänyt piirtämisestä ja käsillä tekeminen tuntui omalta 
jutulta. Nainen summaa, että hienointa työssä on, kun 
pohja- ja pintatyöt saa onnistumaan niin, että lopputu-
loksena on kaunis maalipinta! Laura pääsi jonkin verran 
opiskeluaikoinaan työharjoitteluissa testaamaan kauniin 
pinnan tekemistä myös Lechler :n tuotteilla, tutuimmak-
si tulivat Green-ti Filler sekä AirTech -ilmakuivava lakka.

Laura viihtyy koiransa Epon kanssa metsässä. AsiakasUutiset



Yli 20 vuotta alalla
Tapaan yrittäjä Mika Haapaniemen hänen 2011 valmis-
tuneissa tiloissaan Matintiellä Orivedellä. Yli 20 vuotta 
alalla ollut Haapaniemi toimi ennen Matintielle siirty-
mistään vuokratiloissa, mutta vakiintunut asiakaskunta ja 
työmäärä sai miehen ottamaan taloudellisesti epävakai-
na aikoina riskin omien tilojen rakentamisesta. 

Oriveden Agrimarketin naapurissa olleissa tiloissa ei 
ollut kunnon maalauskammiota, joten uudet tilat mah-
dollistivat toiminnan kehittämisen niin henkilöauto, kuin 
myös raskaankaluston puolella. Tilojen yhteyteen on 
valmistumassa myös hiekkapuhallustila, joka mahdollis-
taa monipuolisemman palvelun tarjoamisen loppuasi-
akkaalle ja työmäärän kasvattamisen yrittäjälle.

Haapaniemi kertoo, että päätyi alalle harrastuksen 
kautta. Oma isä oli innokas autohommissa ja oli ra-
kentanut kotitalon yhteyteen pajan, jossa korjaili autoja 
kylän miehille ja siellä tuli sitten Mikan myös itse puu-
hasteltua.  

Vuonna 1990 Mika Haapaniemi valmistui Nirvasta 
autopelti-sepäksi ja maalariksi, mutta päätyi kuitenkin 
maansiirtohommiin heti koulun jälkeen. Kolme vuotta 
valmistumisestaan Haapaniemi perusti toiminimen ja  
aloitti maalaustöiden tekemisen Yliskylässä sijaitsevassa 
isän rakentamassa kotipajassa. 90 -luvulla lama oli kui-
tenkin syvimmillään ja Mika Haapaniemi hakeutui vie-

raalle töihin ja tekikin useamman vuoden maalaustöitä 
Metrossa ja Pösöllä.

Vuosi 2000 oli Automaalaamo Mika Haapaniemen toi-
minnassa käännekohta, kun laman hellittäessä Haapa-
niemi ryhtyi päätoimiseksi yrittäjäksi. 

Monipuoliset palvelut takaavat 
tasaisen työtahdin
Mika Haapaniemi  tarjoaa automaalauksen ja peltikor-
jauksen lisäksi raskaankaluston maalausta, ruostekorja-
usta, sekä tuulilasinvaihtoja. Haapaniemi naurahtaa, että 
maalauksia tehdään monipuolisesti ja maalattavana on 
ollut erilaisia kohteita polkupyörästä ja helikopterista 
kuorma-autoihin. Mika tekee yrityksessään yksin töitä, 
mutta ostaa Harri Maliselta alihankintana pohjatöitä ja 
kasauksia. 

Yrittäjä toteaa, että monipuoliset palvelut takaavat 
tasaisen työtahdin. Jos jollain osa-alueella on hiljaisem-
paa, niin toinen palvelu paikkaa. Välillä työtahti on kova 
ja päivät on pitkiä. Kovassa työtahdissa auttaa jaksamaan 
vuosi sitten alkanut aktiivinen juoksuharrastus. 30 kilo-
metrin viikkotahdilla lenkkeilevä yrittäjä ja 2 tyttölap-
sen isä sanoo, että juoksuharrastuksen myötä on töis-
sä enemmän virtaa, kun aikaisemmin.  Mies on juossut 
tänä kesänä puolimaratonin jo 4 kertaa, joten todelli-
sesta lajiin hurahtamisesta on kyse.

13

Automaalaamo 
Mika Haapaniemi

Monipuolista maalauspalvelua

>>>>

Orivedellä Matintiellä sijaitsevan 2011 rakennetun maalaamon julkisivu kiiltelee vielä uutuuttaan.
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20 vuoden asiakassuhde
Mika Haapaniemen ja Ykkösvärin yhteinen taival on al-
koi jo 90-luvun alussa, kun Haapaniemi osti Ykkösvärin 
tuotteita Ykkösvärin silloisen jälleenmyyjän Oriveden 
värin kautta. Myöhemmin vuonna 2005 yrittäjä siirtyi 
Ykkösvärin suoraksi asiakkaaksi miehen siirtyessä vesio-
henteiseen teknologiaan. 

Haapaniemi kiittelee Ykkösvärin palvelua, apua on 
saatu silloin kun tarvittu. Palveluvarmuus on tärkeää 
pienyrittäjän toiminnassa. Kun luottamus oli vuosien ku-
luessa syntynyt, oli luonnollista siirtyä Ykkösvärin uuteen 
merkkiin Lechleriin. Kun siirto uuteen merkkiin vuonna 
2012 tapahtui, kannettiin maalaamoon sekä HYDRO

-FAN, että ISOFAN sideaineilla terästetty Macrofan 
UHS -linja. ISOFAN -sideaineet toimivat erinomaisesti 
pakettiautojen maalauksessa ja tekevät Macrofan linjas-
ta monipuolisemman. Isomman kalustoston maalauk-
seen Haapaniemi on ottanut Lechsys -sarjan tuotteita 
valmisvärinä.

Pääosa maalauksista tehdään kuitenkin henkilöautois-
sa HYDROFANin vesiohenteisella basella, jonka väri-
tarkkuutta, peittävyyttä ja nopeutta Haapaniemi kiitte-
lee. Erityiskiitosta yrittäjä antaa myös Green-ti fillerin 
toimivuudesta ja helposta työstettävyydestä. Kokonai-
suudessaan mies näkee Lechleri:n tuotepaletin hyvänä 
ja myös Lechler Explorer -värinsekoitusohjelmaa help-
po käyttöisenä.

Yrittäjä Mika Haapaniemi kiittelee Lechler järjestelmän helppokäyttöisyyttä. AsiakasUutiset



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 3 Lechler automaalituotteiden koulutusta.
Koulutuksissa käydään läpi HYDROFAN maalaustekniikoita sekä häivytystä. Käymme läpi myös tärkeimmät 
pohjamaalituotteet sekä kirkaslakat. 

KOULUTUSAIKATAULU

Tiistai 14.10.2014   Automaalaamo Orjala -  Latonevantie 1, LOHTAJA
Keskiviikko 15.10.2014 KWH MIRKA -  Pensalantie 210, Uusikaarlepyy 
Perjantai 17.10.204  TAKK - Kurssikeskuksenkatu 11, TAMPERE 

KOULUTTAJAT:   Samuel Adu Harrison/Lechler S.p.a ja Jani Voimanen/ Ykkösväri Oy
ILMOITTAUTUMINEN: Sitovat ilmoittautumiset 6.10.2014 mennessä
HINTA:   60,00 Eur/hlö (Hinta sis. lounas, iltapäiväkahvit, koulutusmateriaalin ja todistuksen)
   
Koulutuksissa vielä muutama paikka vapaana, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!

ILMOITTAUTUMINEN Martti Volotinen GSM 010 666 4706/ EMAIL martti.volotinen@ykkosvari.fi tai
JA LISÄTIEDOT  Mika Volotinen GSM 010 666 4703/ EMAIL mika.volotinen@ykkosvari.fi tai
    Jani Voimanen GSM 010 666 4704/ EMAIL jani.voimanen@ykkosvari.fi

Huom! Osallistujien tulisi ottaa omat henkilökohtaiset suojaimet mukaan!

HYDROFAN KOULUTUKSET
Syksyn koulutusohjelma




