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Koulutusta Karstulassa s.14

Kuva: Juha Siik



 Vuosi on alkanut kiireisesti ja tuntuu, että 
vuosi on edennyt huhtikuuhun varkain. Alkuvuo-
desta maalikaupan lisäksi kiireisenä piti maalauskam-
mioasennus Kuopioon, josta pieni kooste tämän leh-
den sivuilla. 
 Myös uusi Macrofan POWER UHS MC405 
kirkaslakan suosio on yllättänyt, vaikka siitä myynti-
menestystä povasimmekin ja tavaraa on lähtenyt va-
rastosta oikein mukavaan tahtiin, vaikka ensimmäiset 
myyntiin saadut purkit olivat varastossa vasta hel-
mikuun viimeisinä päivinä ja tuotteen markkinoin-
ti vielä pahasti kesken. Muun muassa lakan tiimoil-
ta järjestimmekin koulutuksen Karstulassa yhdessä 
jälleenmyyjämme JK-Värin kanssa. Olemme iloisia 
JK-Värin yrittäjän Jarmo Kotilaisen aktiivisuudesta.
 Tehdessäni lehteä on aina erityisen mielen-
kiintoista vierailla asiakkaiden luona ja kuulla tarinoi-
ta kunkin yrityksen takaa. Se, että työ tehdään intohi-
molla ja kunnia-asiana on saada asiakkaalle parhain 
mahdollinen lopputulos, saa innostumaan. Maail-
massa, jossa asioita tehdään aina useammin laadusta 
tinkien huonoilla materiaaleilla, ei tämä ole itsestään 
selvää. Yksi näistä vierailemistani asiakkaista on Hei-
nimaa Ay, jonka takana löytyvät Heinimaan perhe 
Harri, Henry ja Irma. Heinimaiden maalaamossa laa-
dusta ei tingitä vaan autot ja pyörät lähtevät täältä am-
mattitaitoisten maalarin ja peltisepän käsistä, niin että 
laadusta voidaan olla ylpeitä. Heinimaista juttu tämän 
lehden 4 sivulla.

 Yritän aina parhaani mukaan tuoda lehteen 
näkökulmaa siitä, mikä kaikki on Lechler maalituot-
teilla mahdollista. Lechler maalit auto- ja kuorma-au-
tomaalaukseen ovat kasvattaneet tunnettuuttaan 
näiden 4 vuoden aikana, jona Ykkösväri on markki-
noinut tuotteita, mutta se ei suinkaan ole kaikki, mitä 
Lechlerillä on tarjota.
 Lechlerin LechlerTech tuotevalikoima tar-
joaa huikean skaalan tuotteita paitsi kuorma-auto-
maalaukseen myös erilaisiin teollisuuden sovelluksiin. 
Tuhannet värit ja lukuisat efektit tekevät mahdolli-
seksi tarjota tuotteita erilaisten teollisuussektoreiden 
tarpeisiin - oli kyse arkkitehtuurisista rakenteista, pol-
kupyörästä, kahvinkeittimestä ja kaikesta siltä väliltä. 
Laajasideainevalikoima mahdollistaa lopputuloksen 
toteuttamisen erilaisilla teknisillä ja taloudellisilla 
ominaisuuksilla. 
 Teollisuudelle suunnattu väritrendikokoel-
ma on luotu inspiroimaan ja tukemaan suunnitteli-
joiden värisuunnittelua. Kokoelma on osa Lechlerin 
Color Design projektia, jota on kehitetty yhdessä vä-
reihin erikoistuneen teollisen suunnittelijan Frances-
ca Valanin johdolla. Color Design projekti oli esillä 
Milanon design viikolla huhtikuussa. Lisää asiasta tä-
män lehden sivuilta.

Aurinkoista kevättä toivottaen,
Paula Volotinen
Ykkösväri Oy
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Pääkirjoitus

Kuva: Lechler S.p.a

Värejä ja tarinoita.
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Ajurina intohimo

Automaalaamo Heinimaalla tinkimätön peltisepän työ ja 

kaunis maalipinta ovat kunnia-asioita

Harri, Irma ja Henry Heinimaa
poseeraavat harrastusvälineiden kanssa. 
Mm. nämä kulkuneuvot ovat toimineet myös erin-
omaisena työnäytteenä ja markkinointina.



5

TEKIJÖIKSI KASVANEET
 Jutellessani Heinimaiden Harrin, Henryn ja 
Irman kanssa, olen varma, että jokaiseen Kauvatsan 
Piilijoelta lähteneeseen työhön on pistetty pala sielua 
mukaan, työn jäljestä ei tässä talossa tingitä.
 Heinimaa Ay on veljesten Harrin ja Henryn 
isän Kalervo Heinimaan vuonna 1976 perustama 
yritys. Äiti Irma on mukana yrityksessä ja toiminut 
siinä toiminnan alusta saakka. Veljekset kertovat 
kasvaneensa maalaamossa, äiti Irma lisää, että kym-
menvuotiaina oli jo mopot koottu ja kasattu moneen 

kertaan. Koulun penkiltä oli aina kova kiire jo puu-
hastelemaan maalaamolle. Molemmat sanovat, ettei 
koulunkäynti varsinaisesti kiinnostanut. Nuoruuden 
leikit ovat sittemmin vaihtuneet aina vain ammatti-
maisempaan suuntaan ja miehet toteaakin, että armei-
jan jälkeen taisi sitten työnteko lähteä täydellä teholla 
käyntiin. Oppi maalarin ja peltisepän ammatteihin 
imettiin isältä ja töitä tekemällä. Intoa ammattitaidon 
karttumiseen on lisänneet intohimo moottoripyöriin 
ja autoihin. 
 Heinimaiden pyörät ja autot ovat osallistu-

>>>>
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neet näyttelyihin ja vieläpä erittäin hyvällä menestyk-
sellä. Veljekset toteavatkin, että hyvin tehdyt työt ovat 
toimineet hyvänä markkinointikanavana.
 Pikkuveli Henry on veljeksistä pääasiassa 
vastuussa maalaustyöstä ja kun taas isoveli Harri te-
kee valtaosan peltisepän töistä ja pohjista. Nykyaikana 
uusia osia suosivassa maailmassa kunnon peltisepän 
työ alkaa olla katoava taito, mutta tässä talossa asia on 
kunnossa. 
 Äiti Irma, sanoo olevansa jo eläkeiässä, jota 
allekirjoittaneen mielestä on erittäin vaikea uskoa, 
mutta eipä tämä nainen olekkaan jäänyt laakereilla le-
päämään vaan hoitaa  edelleen yrityksessä peittelyitä, 
pesuja sekä paperihommia.

VAKUUTUSYHTIÖ TYÖLLISTÄÄ
 Vaikka Heinimaiden pajasta lähtee toinen 
toistaan upeampia näyttelypelejä ja tätä kalustoa kat-
sellessa on tunnelma kuin Pimp My Riden menestyk-
sekkäästä tv-formaatista, on yrityksen päätyöllistäjä 
kuitenkin vakuutusyhtiö, sekä yksityiset. Haastattelu-
viikolla miehillä onkin parhaillaan Cabas -koulutus-
käynnissä. Vaikka pääasiallinen työllistäjä vakuutus-
yhtiö onkin, Harri lisää, että lähitulevaisuudessa työn 
alle on tulossa 2 ameriikan rautaa. Tälläiset työt ovat 

kovatöisiä ja sen vuoksi mitä tahansa romua ei työ-
nalle oteta, vaan mielessä on aina asiakastyön lisäksi 
markkinointiaspekti. 
 Perinteisten maalaus- ja peltitöiden lisäksi  
Heinimaalla tehdään auton polykarbonaatista val-
mistettujen ajovalojen pinnan kirkastuksia Lechle-
rin Energy Spotlight Kitillä. Toimenpiteellä saadaan 
korjattua paitsi samentuneet umpiot, myös esim. 
kiinniajossa syntyneet naarmut. Toimenpide on huo-
mattavasti huokeampi ratkaisu, kuin uuden vaihto ja 
käsittelyssä pinta saa myös UV-suojan, jolloin kirkas 
pinta säilyy pitkään. Kuitenkin umpion tulee olla ehjä, 
haljenneita ja erittäin syviä naarmuja ei pelasta muu 
kuin vaihto uuteen.

HARKITTU VAIHTO LECHLERIIN
 Heinimaat vaihtoivat Lechler -maalituottei-
siin 2014 Joulukuun alkupuolella, jolloin Hydrofan 
linja kannettiin taloon. Kuitenkin Heinimaan perhe 
toteaa, että Ykkösväri yrityksenä on ollut tuttu jo vuo-
sien takaa ja erinäisiä maalaamo ja peltikorjaamolait-
teita on vuosien varrella tullut yrityksestä hankittua. 
 Kuitenkaan maalimerkin vaihto ei ollut it-
sestään selvyys, sillä 40 vuoden historia entisen maa-

Kuva: Heinimaa Ay

Heinimaalla vanhoista samentuneista 

ja naarmuisista umpioista tehdään

 taas uusia...

Samentunut ajovalo sai kirkkaan ilmeen, 
kun se hiottiin ja lakattiin Lechlerin 
Energy Spotlight korjaussetillä.



Harri, Henry ja Irma Heinimaa
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limerkin kanssa painoi ja merkin vaihtoa ei haluttu 
tehdä harkitsemattomasti. Me Ykkösvärissä toivom-
me, että pääsemme rakentamaan yhdessä yhtäpitkää 
historiaa Lechlerin kanssa.
 Miehet muistelevat, että ensimmäisen kon-
taktin Lechleriin olleen, vieraillessaan Ykkösvärin 
myymälässä. Alkuun testattiinkin pohjamaaleja. Var-
sinainen kiinnostus sekoituskonelinjaa kohtaan lähti 
kuitenkin Volotisen Martin käydessä Piilijoella esitte-
lemässä tuotteita.
 Lopulta päästiin siihen vaiheeseen, että Le-
chler kärry tuotiin testikäyttöön ja Ykkösvärin kou-
luttaja Jani Voimanen siinä matkassa ja hommat saa-
tiin hyvin vauhtiin. Testituloksiin oltiin tyytyväisiä, 
mutta Heinimaat hakivat vielä varmuutta osallistu-
malla vielä syksyllä TAKKilla järjestettyyn koulutuk-
seen kuullakseen muiden käyttäjien kokemuksia ja 
saadakseen lisätietoa. Uuteen merkkiin siirtyminen 
oli pitkän harkinnan tulos ja siihen ollaan oltu tyyty-
väisiä.
 Erityisesti Voimasen Jani saa kiitosta am-
mattitaidostaan, miehet sanovat arvostavansa, että 
Janilla pysyy ruiskukädessä, eikä hän ole vain perin-
teinen myyntimies peukalo keskellä kämmentä. Kai-
ken kaikkiaan Heinimaat sanovat olevansa tyytyväisiä 
Ykkösvärin palveluun.

 Heinimaan veljekset summaa, että Lechleris-
sä miellytti erityisesti runsas moottoripyöräsävyvali-
koima, Hydrofan hiottavuus ja teippaamisominaisuu-
det, jotka erityisesti moottoripyörämaalauksissa on 
ensiarvoisen tärkeitä asioita. Myös muut oheistuotteet 
muodostavat toimivan kokonaisuuden ja ovat hin-
noiltaan kilpailukykyisiä.

VELJEKSET KUIN ILVEKSET
 Heinimaiden Harrin ja Henryn juttuja kuul-
lessa huomaa, että tiimihenki on kunnossa. Näiden 
40 ja 43 -vuotiaiden miesten voisi melkein kuvitella 
olevan kaksosia, jos ei 3 vuoden ikäerosta tietäisi, sen 
verran yhteisiä nimittäjiä ainakin näin ulkopuolisen 
silmään tuntuu olevan. Yhteisen työpaikan ja harras-
tusten lisäksi miehiä yhdistää likimain samanikäiset 
lapset! Molemmilta niitä löytyy kaksi, tietenkin kum-
paisellakin 1 tyttö ja 1 poika. 
 Utelilaana kyselenkin haastattelun lopuksi, 
että toistaako historia itseään ja pyöriikö jälkipolvi 
maalaamossa. Toistaiseksi vastaus on ei ja Irma säes-
tää taustalta, että mopoja riittäisi kyllä projekteiksi 
asti, mutta ei ole hommaan sellaista innostusta, kuin 
Harrilla ja Henryllä nuorina. 
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LECHLER oli mukana 
design teollisuuden 
tärkeimmässä tapahtumassa!
Vuosittain huhtikuussa järjestettävä Fuorisalone on 
koonnut tärkeimmät design teollisuuden 
yritykset yhteen jo 80- luvulta 
lähtien.
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Lechler mukana Milanon 
Design viikolla Color Design 
projektillaan!
 Vuosittain Milanon De-
sign viikolla järjestettävä Fuori-
salone tapahtuma kokoaa yhteen 
tärkeimmät design teollisuuden 
yritykset ympäri maailmaa. Fuo-
risalone tapahtumaa on järjestetty 
1980 -luvun alkupuolelta alkaen 
ja alkuun se on koonnut yhteen 
huonekalu- ja teollisen designin 
sektorit, mutta tapahtuma on laa-
jentunut käsittämään mm. erilaisia 
teknologian, autoilun ja muodin 
aloja.
 Lechler oli mukana ta-
pahtumassa Color Design projek-
tillaan. Color Design projekti on 
kohdennettu design teollisuuden 
tarpeisiin. Lechler on yhdessä vä-
risuunnittelijan Francesca Valanin 
kanssa tutkinut tulevaisuuden ske-
naarioita ja trendejä värien maail-
massa. Hakenut vastauksia kysy-
myksiin, mitkä ovat tulevaisuuden 
värit? Niin kuin muodin ilmiö, 
myös värit palaavat trendiksi vuo-
sikymmenien jälkeen. Ehkä olet 
jo huomannut, että pikku hiljaa 
50-luvulta tutut pastellit vilkkuvat 
sisustuslehdissä tai teollisen muo-
toilun eri kohteissa? Voimme siis 

jo nähdä, että Francesca Valanin 
ennusteet trendiväreistä ovat jo 
pikku hiljaa käymässä toteen. 
Näiden ennusteiden pohjalta, on 
suunnittelijoiden avuksi koottu 
Lechsys Effect sekoitusvärijärjes-
telmästä toteutettava Color Trend 
värikokoelmat.

Värien lumoava kieli
 Color Trend -värikokoel-
man tarkoituksena on konsultoi-
da suunnitteljaa tämän päivän ja 

tulevaisuuden väreistä. Kokoelma 
ei ole ainoa totuus vaan sen on tar-
koitus inspiroida ja antaa viitteitä 
siitä, mikä kaikki on mahdollista 
värien ja efektien keinoin. Esimer-
kiksi metalleilla, pastelleilla, ma-
talla ja soft-touch pinnoilla leikit-
telemällä voi lopputuloksen saada 
vetoamaan tunteisiin ja tehdä sen 
tärkeän eron - innostaa ihmisiä ja 
luoda tunteita. Värien kieli on lu-
moava.

Väreihin erikoistunut teollinen suunnit-
telija Francesca Valan inspiroi kuuntelijoita 
Fuorisalonessa käyttämään värejä.

>>>

http://www.lechler.eu/en/Home/Color-Design/LechlerAtFuorisaloneVenturaLambrate
Tunnelmia tapahtumasta löydät kopioimalla osoitteen internet-selaimesi osoitekenttään:
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Lechlerin Color Design
projekti innosti vieraita

ympäri maailman.

Pastellit ovat on nyt pop!
Pastellit niin metalli kuin
solid väreissä houkuttavat
matalla pinnallaan.
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Paula Volotinen 
Ykkösväristä Lechlerin tapahtumaosastolla.

Vierailu Milanon Fuorisalone tapahtumassa oli 
osa väritrendikonsulttikoulutusta.

Värikonsulttikoulutus 

Lechlerin tehtaalla 
>>>
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Väritrendikoulutus osa 
Color Design projektia
 Samaan aikaan, kun monet 
tekevät säästötoimia talouden elvyt-
tämiseksi, Lechler investoi. Yksi in-
vestoinnin kohteista on Color Design 
eli suomeksi värisuunnittelu projekti, 
Fuorisalonessa Huhtikuun puolivälis-
sä Milanon design viikolla. Milanon 
design viikkoa seuraa tärkeimmät 
design vaikuttajat ympäri maailman. 
Paikan päällä oli hienoa seurata pro-
jektin saamaa kiinnostusta, ilmapiiri 
oli kansainvälinen ja inspiroiva. 
 Fuorisalone tapahtuma oli 
oiva ajoitus järjestää väritrendikou-
lutus maahantuojiensa edustajille. 
Väritrendikoulutus on kiinteä osa 
Color Design projektia. Koulutuk-
sessa käytiin läpi Lechlerin vanhoja 
värikokoelmia, sekä uusimmat värit-
rendit. Keskustelimme värien mah-
dollisuuksissa erilaisissa design teol-
lisuuden kohteissa ja kohderyhmän 
tavoittamisesta. 
 Suunnittelussa keskitytään 
usein vain muotoon, joka on olen-
nainen osa tuotetta. Mutta ajatellaan-
pa vaikka mustaa kahvinkeitintä kau-
pan hyllyllä - ehkä ajatus on, että tuote Diana Rossi (2. vasemmalta)Lechlerin värilaboratoriosta kertoi värien kaavoit-

tamisesta ja periaatteista. Lopuksi otimme yhteiskuvan kurssilaisten kesken.

Kurssin lopuksi otimme ryhmäkuvan onnistuneen käytännön osuuden jälkeen. 
Ikäväkyllä kaikki Lechlerin väestä, jotka osallistui kouluttamiseen, eivät ehtineet kuvaan.

>>>
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on kahvinkeitin? Mutta, mitäpä jos näät, että viereinen 
kahvinkeitin on käsitelty mattapintaiseksi herkullisel-
la pastellivärillä? Voisin väittää, että useampi ihminen 
huomaa ensin värin. Usein me ihmiset emme ajattele 
väriä, mutta se on kuitenkin ensimmäinen asia, jonka 
huomaamme. Color Design projektin tavoite on kun-
nianhimoinen, sillä se haluaa muuttaa tätä ajattelua. 
Sen yksi tavoitteista on herättää ajattelemaan jo suun-
nitteluvaiheessa värin ja efektin tärkeyttä tuotteessa. 
Värillä tuotteelle on mahdollista luoda lisäarvoa, saada 
se erottumaan muista, sillä on mahdollista synnyttää 
tunteita.

Kaikki väristä - Teoriaa ja käytäntöä
 Väritrendikoulutus järjestettiin ensimmäisen 
kerran tehtaan ulkopuolisille ja olen iloinen, että Yk-
kösväri sai olla ensimmäisten joukossa. Toivon, että 
saan saamani innostuksen ja inspiraation tarttumaan 
muihin. Väreillä saa vanhankin muotoilun nousemaan 
esiin uusin raikkain kasvoin. Mikä voisi olla tärkeäm-
pää nykyisessä taloustilanteessa?
 Kävimme läpi värien symboliikka, värien kaa-
voittamisperiaatteita laboratorion väen kanssa, käyttö-
kohteita sekä Lechlerin Ranskan toimipisteen Marta  
Radice kertoi innostavasti Color Design projektista ja 
sen onnistumisista Ranskassa. Oli tärkeää kuulla käy-
tännön vinkkejä projektin markkinoinnista. Vierailut 
asiakkaiden luona ja Fuorisalone tapahtumassa saivat 
silmät avautumaan erilaisille mahdollisuuksille myös 
Suomessa. Koulutuksen päätöspäivänä pääsimme maa-
laamaan valitsemillamme väreillä.  

Christian Balestrini seurasi elämäni ensimmäistä ruiskutusta.
Tuote oli 29947 2K Plasticgrip, joka soveltui suoraan mm. käyttä-
mällemme ABS pinnalle ilman primeria ja jolla saimme kauniin 
keski-matan pinnan. Tuote ei vaadi lakkausta.



Kaikki tämän artikkelin kuvat: 
Juha Siik -  jiis.galleria.fi

Koulutusta 
Karstulassa
JK-Väri pitää tärkeänä koulutuksen tarjoamista 
asiakkailleen sekä oman ammattitaidon pitämistä 
ajantasalla!

14
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Koulutuksessa riitti POWERia!
 Lauantaina 28.3. Karstulassa pidetty HYD-
ROFAN -koulutus kokosi yhteen 7 koulutettavaa. Yk-
kösvärin puolelta kouluttamassa oli Martti Volotinen 
yhdessä Voimasen Janin kanssa. Koulutuksen tavoite 
oli tarjota koulutusta ja tuotetukea Keski-Suomen asi-
akkaille. Sijainti mahdollisti, ettei koulutukseen tar-
vinnut lähteä kauaksi. 
 JK-Väri oli mukana järjestemässä koulutus-
ta, mutta yrittäjä Jarmo Kotilainen oli myös itse kou-
luttautumassa yhdessä työntekijänsä Satu Pasasen 
kanssa. Kotilainen sanoo, että kouluttautuminen on 
ensiarvoisen tärkeää ja ihan välttämättämätöntäkin, 
jotta osaa tarjota asiakkaille niitä tuotteita, jotka pal-
velevat kunkin asiakkaan tarpeita parhaiten. 
 

 

 Kotilainen sanoo, että POWER lakan suo-
rituskyky miellytti. Tässä on tuote, jolla maalaamo 
pystyy selviytymään tuottavasti ja laadukkaasti työstä 
kuin työstä.
 Mielissään olivat  myös maalaamoasiak-
kaat koulutuksen annista, päällimmäisenä mieliin jäi 
heillekkin POWER -lakka, joka oli hämmästyttävän 
nopea ja kiillosta ei tarvinnut tinkiä. Koulutukses-
sa käytimme POWER prosessia MH120 kovetteel-
la ja MT405 lisäaineella, jolloin 5 minuutin uunitus 
60°C:ssa riitti mainiosti. Kovettajaa vaihtamatta, lisä-
ainetta käyttämällä tai pois jättämällä saadaan lakka 
istumaan työhön kuin työhön. Poweri ei jää tästä la-
kasta puuttumaan!

Uutta ja vanhan kertausta
 Vaikka Macrofan POWER UHS uutena tuot-
teena jäikin kirkkaimpana mieleen, koulutuksessa 
käytiin läpi myös muita tuotteita läpi työprosessin. 
Monet tuotteet olivat osalle koulutettavista vanhan 
kertausta, mutta tunnetusti kertaus on opintojen äiti. 
 Lokareita maalattiin lähes tusinan verran ja 
pohjusteeksi niihin käytettiin osaan Macrofan Auto-
leveliä (v. harmaata 04306 sekä punaiseksi sävytettyä), 
sekä osaan Green-ti filleriä (v- harmaa 04004 ja t.har-
mata 04007), joiden hiontaominaisuudet myös testat-
tiin.  
 HYDROFANista käytiin läpi maalaus- ja 
häivytystekniikat. Häivytys testattiin sekä HR912 ja 
HF900 tuotteilla ohentaen. Samalla testattiin teip-
pausominaisuudet ja paineen ja tekniikan vaikutus 
loppu sävyyn.  Hydrofanin yksi eduista onkin hyvä 
teipattavuus. Päivä taisi olla pitkälti puna-hopea kuin 
McLaren ikään ja lokareita valmistui näissä sävyissä 
useita. Kaikki hopeat lakattiin POWERilla, punaisiin 
testattiin muut lakat.
 POWER lakan lisäksi osa töistä tehtiin 
MC421, ML920 Megalackalla sekä 09890 HS2000 
Matta kirkaslakalla. 09890 kohdalla tarkennettiin, et-
tei kyseiselle lakalle sovellu MH120 kovete ja on tär-
keää kastella koko pinta, jotta loppu tuloksesta tulee 
kaunis tasainen matta pinta. Tuotetta ruiskutetaan 2 
kierrosta, joiden välissä pinta annetaan kuivahtaa ja 
mattautua.
 Koulutus järjestettiin yhteistyössä JK-Värin 
kanssa ja Autokunnostamo Hannu Oinonen tarjosi 
puitteet koulutuksen järjestämiselle. Iso kiitos Han-
nulle tilojen käytöstä, kuten myös Juha Siikille, joka 
mahdollisti tämän juttukoosteen kuvat. Ensiluokkais-
ten kuvien ansiosta juttu onkin koottu kuvakooste-
tyyppisesti. 
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POWER lakalla kaunis pinta.
Macrofan Power MC405 kirkaslakalla saat maalaamoosi 

kustannustehokkuutta. Kovettajia vaihtamalla, lisäainetta 
käyttämällä tai käyttämättä jättämällä saat lakan soveltu-

maan kaikkiin kohteisiin oli kyseessä koko- tai osamaalaus 
tai kiireellinen tai vähemmmän 

kiireellinen työ. Koulutuksen työt 
tehtiin yhdeistelmällä 

MH120 kovete + MT405 
lisäaineella.

Lisäaineella korvataan 
POWER prosessissa ohenne.

Koulutuksen yhteydessä maalattiin myös työn alla sopivas-
ti olleet auton kattokaiteet, jotka odottivat pintaan matta-
lakkaa. Pintaan ruiskutettiin Hydrofan ja pinta viimeisteltiin 
09890 Matta lakalla. Lopputuloksena kaunis ja tasainen 
matta pinta.
Mattalakan kanssa tärkeää on kastella pinta molemmilla 
kerroksilla hyvin. Kerrosten välissä pinta annetaan 
kuivahtaa tasaisen mataksi.
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Sama väri, monta eri lopputulosta. Miksi?
Ykkösvärin kouluttaja Jani Voimanen havain-
nollisti maalauspaineen ja ruiskutustekniikan 

vaikutukset sävyyn. Jokainen sävy on maalattu 
samasta säiliöstä, samasta väristä, mutta tulok-

sena useita eri lopputuloksia.  Aina lopputulok-
seen vaikuttaa maalarin oma käsiala.

Tämä on syytä myös huomioida värimallin 
maalauksessa, että malli ja kohde maalataan 

samalla tekniikalla. 

Pinta tarkastettiin ennen lakkausta 
3M värintarkastuslampulla, että pinta on pei-
tossa, eikä pohjamaali kuulla läpi. 
Lopputulokseen oltiin tyytyväisiä.
Juha Siik oli tallentanut hienosti tilanteen.
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Kuva: Ilkka Heiskanen, SAKKY

Savon Koulutuskuntayhtymän 
ammatti- ja aikuisopistossa 

maalataan uudessa kammiossa
Ykkösväri valikoitui kumppaniksi tarkalla 
kilpailutuksella
 Savon ammatti- ja aikuisopiston maalaamo 
päivittyi, kun sinne asennettiin vuoden alkupuolella 
maalauskammio samalla kun opetustoiminta siirret-
tiin Siilinjärveltä Kuopion Kylmämäkeen.  Kilpailu-
tusprosessin tuloksena Ykkösväri Oy yhdessä edus-
tamansa FAF -maalauskammioiden kanssa valikoitui 
kumppaniksi maalauskammioprojektiin.
 Kammion asennustyö vei aikaa vajaa 2 viik-
koa. Ykkösvärin Mika Volotisen ja FAF:n italiasta saa-
puneiden 2 asentajan Maurizio Favaloron ja Andrea 
Sclafanin lisäksi asennustyötä oli avustamassa tärkeäl-
tä osin SAKKY:n ammatinohjaaja Ilkka Heiskanen 
yhdessä oppilaidensa kanssa. 
 Ilkka Heiskasen sekä opettaja Jarmo Puuro-
sen ansiosta italiaanot pääsivät tutustumaan myös 
suomalaisiin perinteisiin, kuten muun muassa pilk-
kimiseen ja makkaranpaistoon nuotion äärellä. Kala-
saalis ei tainnut olla kummoinen, mutta elämys sitä-
kin suurempi ja ulkoilmassa grillatut makkarat olivat 
jotain muuta, kuin miehet ovat kotimaassa tottuneet.

Savossa opetusta ammattilaisvälinein
 Oppilaiden käyttöön haluttiin nykystandar-
dit täyttävä kammio, joka mahdollistaisi sekä hen-
kilö-, että pakettiautojen maalauksen. Siihen 10 met-
riä pitkä, 5 metriä leveä ja 4 metriä korkea kammio 
tarjoaa hyvät edellytykset.  Puitteet maalaustyölle on 
vastaavat ja paremmatkin, kuin monessa automaalaa-
mossa. 
 Kammion pyöristä nostava JOLLIFT 25 -nos-
tin mahdollistaa työskentelykorkeuden paitsi työer-
gonomian myös sen, että auton alaosien maalaukset 
voidaan tehdä laadukkaasti oikealta korkeudelta. 
 Tarkkailuikkunat kammion toisella sivulla 
mahdollistavat opetustyön tarkkailun, joka on ope-
tustyöhön tarkoitetussa kammiossa tärkeä aspekti. 
Myös tehokas valaistus antavat työmukavuutta ja 
tarkkuutta maalaustyöhön. Kammio toimii OILON 
-öljypolttimella, kammion toimintaa ja työvaiheita 
säätelee PLC, jota voi kätevästi ohjata helppokäyttöi-
sellä kosketusnäytöllä toimivalla suomenkielisellä oh-
jauspaneelilla.  

Ykkösvärin väki, FAF:n asentajat sekä
SAKKY:n opettajat ryhmäkuvassa.



Kaikista tehokkain ja taloudellisin ratkaisu 
ajovalojen korjaamiseen (polykarbonaatista valmistet-
tut), joka antaa ajovaloille pitkäaikaisen kirkkau-
den ja tehokkuuden. 

Sarja koostuu 3 komponenttisesta kirkaslakasta
(sisältäen erikoiskovetteen ja -ohenteen), jolla
erinomainen tartunta polykarbonaattimuoveille ja 
erinomainen U.V. kesto polykarbonaatille, kun se
esikäsitellään ennen Energy Spot Lightin käyttöä.

This is the most effective and economic 
solution for restoration of car lights 
(with polycarbonate lenses), able to give 
lamps the maximum luminosity 

with a longer duration over time.

This KIT is mainly composed of a 

and thinner), assuring the maximum adhesion 
on plastics based on polycarbonate and 
excellent U.V. resistance, in combination 
with materials suitable for the substrate
preparation before application.
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