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Lechler Suomessa jo 5 vuotta!
 Jos palaamme aikakoneella vuoteen 2011, Yk-
kösväri Oy oli uuden edessä. Käsissämme oli laadukkaat 
kustannustehokkaat  tuotteet, mutta brändi Lechler oli tun-
tematon Suomessa. Tiesimme, että käsissämme oli avaimet 
maalaamon kustannustehokkuuden kohentamiseen ja yli 
40 vuoden kokemus automaalisektorilta, joka tuo näke-
myksen erilaisten maalaamoiden tarpeista. Mutta kuten 
kaikkien uusien tuotteiden kohdalla, haaste oli saada asia-
kas kokeilemaan, jonka jälkeen laadukas ja hyvä tuote myy 
itse itsensä. Alkoi kova markkinointi ja myyntityö sekä asi-
akkaiden kouluttaminen uusien tuotteiden pariin. 
 Vuonna 2016 Lechler on ollut 5 vuotta Suomessa 
ja merkki on jo hyvin tunnettu maalaamoissa Suomenlaa-
juisesti.  Asiakkaat ovat ottaneet laadukkaat tuotteet omak-
seen ja olemme saaneet kiitosta palvelusta ja uskomme, että 
olemme onnistuneet luomaan asiakassuhteita, joilla on pit-
kät kantimet. Tämä ei olisi onnistunut paitsi ilman hyviä 
tuotteita, myöskään ilman erinomaisia työntekijöitämme, 
Lechlerin tehtaan yhteistyötä ja jälleenmyyjiämme. Ei ole 
kuitenkaan aika levähtää vaan jatkaa työtä sen eteen, että 
jokainen Suomen maalaamo tietäisi, miksi Lechler maali-
tuotteet ovat erinomainen valinta, kun halutaan panostaa 
kustannustehokkuuteen tinkimättä pinnan laadusta. Tä-
män viestin viemiseksi olemme mukana myös alan tär-
keimmässä tapahtumassa Autokorjaamo -messuilla. 

 Autokorjaamo -messuilla ovat esillä Lechlerin 
vuoden 2016 uutuudet, kuten uudistunut Hydrofan HE ve-
sibasejärjestelmä, joka ainoana järjestelmänä markkinoilla 
mahdollistaa 2 eri maalausmenetelmän valitsemisen samas-
ta järjestelmästä. Vanhoillekkaan käyttäjille tämä ei edellytä 
uuden järjestelmän hankkimista vaan järjestelmä päivittyy 
hankkimalla hyllyyn HR101 ONE-STEP lisäaineen, joka 
mahdollistaa pinnan ruiskuttamisen kerralla valmiiksi. 
Toinen mielenkiintoinen uutuus on päivittynyt Autolevel 
Primer, joka uuden muovilisäaineen myötä muutti nimensä 
Macrofan AP Autolevel Primeriksi. AP tulee sanoista ALL 
PRIMER tai ALL PLASTIC, tarkoittaen, että se sopii kaik-
kiin osiin ja kaikille autoissa käytettäville muoveille. Uusi 
lisäaine mahdollistaa Autolevelin käyttämisen kaikkiin 
autoissa esiintyviin muoveihin. Molemmat tuotteet kuu-
luvat Lechler Hi-Efficiency tuoteperheeseen, jotka tähtää-
vät maalaamon kustannusten tehostamiseen työaikoja ja 
kuivumisaikoja lyhentämällä, näin säästäen myös energia-
kustannuksissa. Kaksi menestynyttä maalaamoa kertovat 
tämän lehden sivuilla Lechler Hi-Efficiency teknologian 
tuomista hyödyistä omassa maalaamossaan. Toinen heistä 
on automaalausalan konkari Automaalaamo Lindstedtin 
yrittäjä Jorma Lindstedt ja toinen nuorempaa maalaamo-
yrittäjäsukupolvea edustava Joonas Lampinen Kolarimaa-
lauscenteristä.

 Tämä vuosi on tuonut myös maalien ohella muita 
kiinnostavia uutuuksia, kuten Ykkösvärin maahantuoman 
Bossauton BPS maalausjärjestelmän. BPS maalausjärjes-
telmä koostuu kovasta mittakupista ja löysästä sisäkupis-
ta, joka mahdollistaa ruiskuttamisen eri asennoista. Kupin 
kiinnitysmekanismi tekee kupista innovatiivisen ja etua tuo 
myös, että jokaisessa tuotepakkauksessa on aina uusi mitta-
kuppi. Bossautolta löytyy myös paljon muita maalaustyötä 
helpottavia ja tukevia tarvikkeita ja työkaluja.
 2016 vuosi oli myös merkittävä yrityksessämme 
sisäisesti, kun omistuspohjamme muuttui kesällä tapah-
tuneen sukupolvenvaihdoksen myötä, jossa omistus siirtyi 
yrityksen perustajan Martti Volotisen jälkipolvelle. Martti 
Volotinen jatkaa edelleen hallituksen puheenjohtajana ja 
ollen myös  operatiivisessa toiminnassa edelleen täysillä 
mukana. Toimitusjohtajana jatkaa Martti Volotisen poika 
Mika Volotinen, joka on työskennellyt yrityksessä jo yli 10 
vuoden ajan.  

Koko Ykkösvärin tiimi toivottaa onnistunutta  messuvierai-
lua ja menestyksekästä loppu vuotta asiakkaille ja yhteistyö-
kumppaneille! 

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy



Kaksi menestynyttä maalaamoyrittäjää Jorma Lindstedt Automaalaamo Lindstedtiltä Ylöjärveltä sekä Joonas Lampinen Kolarimaalauscen-
teristä Kangasalta vastasivat muun muassa kysymyksiin; mikä merkitys maalituotteen valinnalla on ja miten Lechler Hi-Efficiency tuotteiden 
tuomat hyödyt näkyvät heidän maalaamoissaan. Lindstedt ja Lampinen edustavat eri sukupolvia, mutta molempien yritysten toiminta-ajatus 
vaikuttaa identtiseltä - huomion kiinnittäminen laatuun ja tuottavuuteen. Tämä lienee syy siihen, että töitä on aina riittänyt.

1. Maalaamonne on menestynyt. Ammattitaito on tärkein 
tekijä, jolla työt saadaan onnistumaan ja maine kiirimään 
laadukkaana maalaustyön toteuttajana, mutta mikä mer-
kitys maalaustyön onnistumisessa on maalituotteilla?
Jorma Lindstedt: Se on iso ja tärkeä asia pohjamaalista pin-
taan. Laadukkaat tuotteet ovat edellytys työn onnistumi-
sessa. Esimerkiksi laadukkaan pohjamaalin kanssa ei tule 
laskeutumisongelmaa ja näin voi olla varma, että laadukas 
työjälki säilyy hyvänä myös ajan päästä.
Joonas Lampinen: Laadukas tuote on laadukkaan maalaus-
työn edellytys. Tuotteiden täytyy olla kestäviä eli ei riitä, että 
pinta on kaunis luovutuksen hetkellä, vaan sen tulee kes-
tää UV-säteet ja muut ympäristön olosuhteet kunnialla ja 
kiillon pitää säilyä. Myös käytettäessä aina saman merkin 
tuotteita, voi olla varma siitä, että tuotteet toimii niin kuin 
pitää. Laadukas työ on myös käyntikortti, joka varmistaa, 
että asiakkaan kohtaa myös uuden vahingon korjauksen yh-
teydessä.

2. Mitkä ovat perusteet maalituotteen valinnassa?
Jorma Lindstedt: Ykkösvärin palvelu ja ostojen keskittämi-
nen. Olemme olleet Ykkösvärin asiakkaina jo maalaamoa 
perustaessa, joten luottamus ammattitaitoon ja palveluun 
on tullut vahvaksi vuosien myötä. Sellaista tuotetta ei ole 
meidän maalaamoon tuotu, mikä ei toimi. Itse ei ole tar-
vinnut enää hirveästi miettiä, mikä tuote palvelee meidän 

maalaamoa parhaiten, kun on voinut luottaa Ykkösvärin 
ammattitaitoon ja palveluun. Olemme keskittäneet kaikki 
ostot Ykkösväriin, joka tuo sinällään jo kustannustehok-
kuutta kustannustehokkuutta lisäävien tuotteiden lisäksi.
Joonas Lampinen: Helppokäyttöisyys, joka tarkoittaa sitä, 
että meillä kaikkien 3 maalarin pitää pystyä saamaan aikaan 
sama laatu. Maalituotteen tulee olla tehokas, vähällä on saa-
tava paljon aikaan. Kuivaus- ja haihdunta-aikojen nopeus 
ovat ensiarvoisen tärkeitä.

3. Käytätte Lechlerin Hi-Efficiency tuotteita, joiden tar-
koitus on saada työ tehostumaan ja kustannukset kuriin 
reseptillä, jossa työvaiheet, työaika ja työhön käytetty 
energia saadaan minimoitua tekemättä kompromissiä 
työn laadun suhteen. Miten näette, että Lechler on on-
nistunut?  Mitkä ovat konkreettiset Lechler Hi-Efficiency 
maalituotteiden tuomat edut omassa maalaamossanne?
Jorma Lindstedt: Nopeus pohjamaalista alkaen, ei tarvitse 
maalareiden vartoilla, kun tuotteet ovat nopeita. Läpime-
noa saadaan tehostettua. Meillä on muutenkin tehokkaat 
suoraliekkipolttimella lämpenevät FAF:n kammiot, jotka 
nostavat lämmöt huomattavasti perinteistä nopeammin. 
Tai jos käytetään infraa, niin siinäkin hiontamaali on 10 mi-
nuutissa hiottavissa. Myöskään ruiskutusvaihetta ei tarvitse 
käyttää kammiossa pitkään, kun ruiskutusajat ovat nopeat. 
Nämä kaikki tuotteiden nopeustekijät tuovat kustannus-

säästöä sekä energiakuluissa, että työkuluissa, kun samassa 
ajassa saadaan enemmän aikaan laadun säilyessä erinomai-
sena. Nämä Hi-Efficiency tuotteet ovat myös riittoisia, ol-
laan huomattu, että maalituotteita kuluu vähemmän perin-
teisiin verrattuna.
Joonas Lampinen: Haihdunta- ja kuivamisajat on saatu 
hurjan nopeiksi. Tunteja vapautuu kammion käytölle, kun 
1 työ ei vie paljon kammioaikaa, joka tarkoittaa enemmän 
läpimenoa. Ilman tämän tyyppisiä tuotteita pitäisi harkita 
toista kammiota, mutta tuotteiden ollessa näin nopeita yksi 
kammio riittää mainiosti. Kammion käytöstä vielä sen ver-
ran, että varsinkin talvella öljyn kulutus saadaan alas. Etua 
on myös siinä, että varasto saadaan pysymään pienenä, 
kun tuotteet käyttävät samoja kovetteita ja ohenteita. Tämä 
myös helpottaa varaston hallintaa ja pienentää virheannos-
telun riskiä. 

4. Lechlerin Hi-Efficiency tuoteperhe koostuu tällä het-
kellä Autolevel Primerista, Hydrofan HE basecoatista, 
ilmakuivuvasta Airtech lakasta sekä Power lakasta. Mit-
kä näistä tuotteista ovat maalaamossanne käytössänne ja 
miksi?
Jorma Lindstedt: Meillä on ollut kaikki käytössä, tosin PO-
WERin myötä on AirTech jäänyt lähes kokonaan. Konk-
reettisesti syy esimerkiksi tuon Powerin (MC405) käyttöön, 
että osat saa vartin uunituksen ja jäähdytyksen jälkeen heti 

HI-EFFICIENCY

 LECHLER PAINT  PROCES
S 

    
    

Kustannustehokkuus ja laatu avaimet 
maalaamon menestymiseen

Yrittäjäkonkari Jorma Lindstedt toteaa, että laadukkaat tuotteet ovat tärkeä osa työn onnistu-
mista. Tuotteiden nopeus mahdollistaa nopean läpimenon ja tuottavuuden, tämä yhdessä am-

mattitaitoisen työvoiman, työvälineiden ja laadukkaiden tuotteiden kanssa mahdollistaa maalaa-
mon menestymisen. Kuvassa yksi Automaalaamo Lindstedtin maalareista Jasmin Sarjos.

TEKSTI: Paula Volotinen KUVAT: Ykkösväri / Kolarimaalauscenter



Maalaamoyrittäjä Joonas Lampinen on mielessään, että uusien Lechler Hi-Efficiency tuottei-
den myötä samaan aikaan, kun tarvittavien tuotteiden lukumäärä pienenee, mahdollisuudet 
työn tehostamiseen kasvavat. Tämän seikan merkitys kilpailun kiristyessä käy aina vain 
tärkeämmäksi.

KUVA: Kolarimaalauscenter  
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pellipuolelle kasaukseen. Tuotantoa saadaan tehostettua. 
Yrittäjälle on tärkeää, että työtekijöiden työaika saadaan te-
hokkaasti käyttöön.
Joonas Lampinen: Käytössämme on kaikki Hi-Efficiency 
tuotteet. Ilmakuivuvan Airtech lakan käyttö on tosin vä-
hentynyt POWER lakan myötä, joka on nopea myös ilma-
kuivauksella.  Tuotteilla on saatu selkeästi maalaamomme 
tuontantoa tehostumaan. Kun töitä tehdään paljon on kor-
kean tehokkuuden tuotteilla tärkeä rooli.

5. Palataan Hydrofan HE basecoatiin. Se mahdollistaa 2 
maalaustavan valinnan samasta järjestelmästä, mitä etuja 
se tuo? Onko maalaamossanne vakiintunut standardi tai 
HE vai käytättekö molempia?
Jorma Lindstedt: Meillä on siirrytty vallan ONE-STEP me-
nelmään. Ruiskutusaika on lyhentynyt ja tuotteen menekki 
on perinteistä menetelmää pienempi.
Joonas Lampinen: Meillä käytetään molempia. Etu on sel-
keästi se, että maalari voi valita työmenetelmän mieltymys-
tensä mukaan, se tuo joustavuutta työn tekoon. 

6. Neloskysymyksessä sanoin, että tuoteperhe tällä hetkel-
lä. Lechler kehittää tätä konseptia jatkuvasti vastatakseen 
muuttuvien markkinoiden haasteeseen kilpailukyvyn ke-
hittämisessä. AP Autolevel Primer on päivittinyt uudella 
lisäaineella, joka mahdollistaa kaikkien autoissa esiintyvi-
en jäykkien muovityyppien maalaamisen (PP, PP/EPDM, 
ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR). Uu-
distuksen myötä nimi muuttui AP Autolevel Primeriksi ja 
sen kaveriksi saatiin MT300 Macrofan Autolevel Plastic 
Activator. Tuote saapuu tämän vuoden aikana Ykkösvärin 
hyllyyn. Kuinka odotettu uutuus tämä on? Mitä hyötyjä 
näät tästä maalaamossasi?
Jorma Lindstedt: Tälläistä on jo vartoiltu. Nopeuttaa sel-
keästi, kun jää taas yhden tuotteen ruiskutus ja kuivaus pois.
Joonas Lampinen: No sehän nopeuttaa  merkittävästi, kun 
erillistä muovitartuntaa ei tarvitse käyttää vaan se sisältyy 
pohjamaaliin. 

7. Mikä etu on Lechlerin Multiprogram ohjelmasta, joka 
pyrkii yhdenmukaistamaan Lechler automaalipuolen ko-
vetteet ja ohenteet?

Jorma Lindstedt: Minimoi virheet, kun kovettajien määrä 
pieni. Tuotteet ei vie paljon hyllytilaa, kun samat ohenteet 
ja kovetteet käyvät pääosaan tuotteista. Varasto on helppo 
hallita.
Joonas Lampinen: Varaston hallinta helpottuu ja varasto 
voidaan pitää pienenä. Virheannostelut minimoituu.

8. Sana on vapaa. Mitä  muuta haluaisit nostaa esiin? 
Jorma Lindstedt: Yhteistyö Ykkösvärin kanssa, kenenkään 
toisen yrityksen kanssa yhteistyö ei ole ollut niin suurta. 
Neuvoihin voi luottaa. Lechlerin tehtaan väen kohtaamiset 
ovat jääneet mieleen, on jäänyt kokemus, että kentältä saa-
tua palautetta aidosti kuunnellaan.
Joonas Lampinen: Positiivista on, että samalla kun määräl-
lisesti tuotteiden lukumäärä pienenee, samaan aikaan mah-
dollisuudet kasvaa. Maalaamoyrittäjänä kiinnostaa aina se, 
miten läpimenoa saadaan mahdollisimman paljon aikaan 
ja kutakin maalaustyötä kohden kulut mahdollisimman 
pieneksi. Korkean tehokkuuden tuotteet ottavat huomioon 
koko kulurakenteen, joka syntyy maalaustyön tekemisestä.



LECHLER COLOR DESIGN - FUORISALONE 2016

Satiini- ja mattalakka viimeistelevät eri kullan sävyt ja antavat viestin 
loppu tuotteen laadukkuudesta.

Lechlerin Color Design tarjosi jälleen jotain uutta!
Lechler hyväksyttiin jälleen Fuorisalonen valikoitujen näytteilleasettajien joukkoon!

KUVAT JA TEKSTI PAULA VOLOTINEN

 Fuorisalone järjestettiin Milanon Desig-
nviikoilla samalla suurimman huonekalumessun 
Salone del Mobilen rinnalla 12. - 17. huhtikuuta.  
Fuorisalone on tärkeimpiä design alan tapahtumia ja sen 
aluetta Ventura Lambratea pidetään arvostetuimpana ja 
innovatiivisimpana. Merkittävää on, että Fuorisaloneen 
ei ilmottauduta vaan sinne haetaan. Showroomia tapah-
tumasta ei ole mahdollista saada, mikäli jotain uutta ja 
merkittävää ei ole vierailijoille esittää. Lechlerillä sanot-
tiinkin, että tärkeä osa tapahtumaa on päästä juuri Ven-

tura Lambraten alueelle. Tänä vuonna osasinkin katsoa 
koko tapahtumaa uusin silmin viime vuonna tapahtu-
massa jo vierailleena. Ja todentotta, tapahtumassa näki 
uutta muotoilua, kouluja ja opiskelijoita, jotka edustivat 
eittämättä design teollisuuden tätä päivää ja huomista. 

Uusi kokoelma yhdistyy vanhaan
 Lechler oli saanut jälleen hyvän sijainnin  
Ventura 5:ssa läheltä viime vuoden showroomia. 
Olemme Suomessa etuoikeutettuina päässeet esittele-

mään Lechlerin uusinta GOLDEN SHADES kokoelmaa, 
joka tarjosikin näyttelylle rungon teemalla ”The way of 
Gold”. Olinkin ajatellut saapuvani viime vuoden kaltaisiin 
showroomiin ja näkeväni jotain tuttua. Toki tuttuakin oli, 
mutta olin yllättynyt, että showroom tarjosi allekirjoitta-
neellekkin jotain ihan uutta ja inspiroivaa. Showroomissa 
saa ideoita mille materiaaleille ja minkälaisiin kohteisiin 
maalituotteet voisivat sopia. Lechlerin showroom oli si-
sällä ja ulkona. Ulkona kulta näkyi ulkokalusteissa ja ruu-
kuissa, sekä kasvihuoneessa. Kullan ja kuparin sävyt sopi-



vatkin päällystämään joko yksityiskohta tai koko tuote, 
joka voi olla joko ulkona tai sisällä.
  Uusi Golden Shades kokoelma yhdistyy hy-
vin edellisiin kokoelmiin. Pastellit ovat edelleen in ja 
niin GOLDEN SHADES väritrendikokoelma tarjoaa jat-
koa pastelleille. Esimerkiksi vaalea roosa ja kupariin tait-
tuva kulta ovat erottamaton yhdistelmä ja tarjoaa har-
monisen kokonaisuuden. Kävijällä oli mahdollisuus leikkiä 
eri väriyhdistelmillä värimallien kanssa. Väriyhdistelmien 

lisäksi oli tarjolla eri paloja eri puulaaduista, joista sai ide-
an siitä kuinka kauniisti värit sopivat yhteen luonnollisten 
materiaalien kanssa.

Kulta ja pastellit esillä jokapuolella
 Kierrellessäni Fuorisalonen katuja, kujia ja sho-
wroomeja pitkin, en voinut olla huomaamatta, että kul-
lan ja kuparin eri sävyt, yhdessä pastellien kanssa näkyivät 
muuallakin, kuin Lechlerin showroomissa. Myös Lechle-

rin Polineutrikokoelman kaltaiset kylmemmät metellien 
sävyt olivat esillä edelleen, vaikkakin pastellit ja lämpimät 
kullan ja kuparin sävyt veivät päähuomion. Monessa pai-
kassa kulta ja kupari yhdistyivät luonnon materiaaleihin, 
kuten kiveen ja puuhun. Ja nämä mielestäni muodostavat 
kauniin aisaparin, joka kestää aikaa.

Yksityiskohtia ja tunnelmia 
Lechlerin showroomista.

Yksityiskohtia Fuorisalonen
Showroomeista.
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Kuva: Toni Toivio

Heinimaan työnjälki keräsi 

kesän tapahtumissa huomiota

Tutustu yritykseen lisää lukemalla 

AsiakasUutiset -lehden “Ajurina Intohimo” artikkeli arkistosta nro 11

Tinkimättömät tekijät
 AsiakasUutiset lehden 11 numerossa kirjoitin 
Automaalamo Heinimaan tinkimättömästä työstä ja into-
himosta saada aikaan paras lopputulos. Epäilemättä val-
miiksi maalattua vuoden -71 Chevrolet Camaroa Piilijoelta 
hakemaan tullut kokemäkeläisen Turkka Tuomen hymyn 
on täytynyt hipoa korvia nähdessään oman autonsa Hen-
ry ja Harri Heinimaan työn jälkeen, sillä parasta oli jälleen 
tarjolla. Tokihan omistaja Turkka Tuomi oli myös oman hi-
kensä vuodattanut tekemällä itse auton purun ja hiomalla 
korin pellin puhtaaksi ja tehden osan peltitöitä ja lopuksi 
kasaamalla valmiita osia. Kuitenkin ennen kuin Toni Toivio 
hienosti ikuisti kamerallaan valmiin työn hedelmän oli työ-
vaiheita alla useita.

Chevrolet Camaro 1971
 Chervolet Camaro on urheiluauto, jota valmis-
tettiin vuosina 1967 - 2002, pienen tauon jälkeen tuotanto 
alkoi jälleen 2010. Näin ollen Camarosta on menossa jo 5. 
sukupolven malli.
 Turkka Tuomen Camaro edustaa toisen sukupol-
ven Camaroa vuosimallia 1971. Tätä Chevroletin mallia  
alettiin valmistaa vuonna 1970 ja tätä mallia tehtiin aina 
vuoteen 1981 saakka eri vuosina hieman päivittyen. Se oli 
malliltaan pidempi, matalampi ja leveämpi, kuin edeltäjän-
sä. 
 Omistaja Turkka Tuomen tuodessa tämän -71 
vuosimallin paljaalle pellille hiotun timantin Heinimaan 

pajalle oli työtä edessä paljon, vaikka Tuomi olikin jo ku-
luttanut auton parissa varmasti lukemattomia tunteja. Tästä 
alkoi noin 5 viikkoinen prosessi Heinimaan Piilijoella, tämä 
aika auton tekemiseen kului muiden töiden ohella.

Pellit suoraksi ja maalipinta 
peiliksi 
 Alkuun Harri Heinimaa suoristi vuosien varrel-
la kolhuja saaneet pintapellit ja teki luukkujen lopullisen 
sovitustyön. Myös katon pintapelti piti hitsata takaisin pai-
koilleen.  
 Henryn maalaustyö alkoi puolestaan Harrin hy-
vien peltitöiden päälle Lechlerin LS102 epoksipohjamaa-
lin ruiskutuksella, jonka päälle kittaus suoritettiin. Tämän 
jälkeen oli jälleen vuorossa epoksi, jota seurasi Lechlerin 
hyvin täyttävän hiontamaalin Green-ti fillerin ruiskutus. 
Tämän jälkeen vielä kittailtiin joitain epätasaisuuksia ja pei-
lauksia ja ruiskutettiin Green-ti filler uudemman kerran.
 Tämän jälkeen annettiin autolle hetki omaa ai-
kaa ja aineiden vetäytyä, jonka jälkeen vielä hiottiin pin-
toja suoriksi käsin hionta-alustojen avulla. Tarkat miehet 
huomasivat vielä pientä kittauksen tarvetta, jonka jälkeen 
hiontaväri ruiskutettiin kolmannen kerran. Tässä kohtaa 
Heinimaat totesivat pintojen näyttävän jo uskomattoman 
suorilta ja oli aika siirtyä pintamaalaukseen, joka antaisi au-
tolle lopullisen kruununsa. 
 Omistaja oli valinnut väriksi -09 Corveten Ato-
mic Orange sävyn alkuperäistyyppisillä mustilla raidoilla 

höystettynä. Lechler Hydrofan HE vesibase ja ensimmäinen 
lakkakerros ruiskutettiin luukut paikallaan, jonka jälkeen 
raitojen osuudet matattiin, teipattiin ja luukut irrotettiin. 
Raitojen ruiskutuksen jälkeen kaikki pinnat lakattiin vielä 
kahteen kertaan välihiontoineen kaikki luukut irrallaan. 
 Loppukiilloituksen jälkeen Heinimaat asensivat 
luukut paikalleen ja omistaja itse jatkoi muiden osien ka-
saamisella. Lopputuloksena uskomattoman hieno kokonai-
suus.

Camaro keräsi huomiota kesän 
tapahtumissa
 Nykypäivän maalaustyössä on tavallista, että vau-
rioituneet osat vaihdetaan uusiin kataforeesilla päällystet-
tyihin, jolloin paljon hionta- ja muuta työtä voidaan jättää 
väliin.  Vanhan auton entisöinti tai pelkkä korjausmaalaus 
vaatii tekijältään paljon enemmän kädentaitoa, kun uuden 
nykypäivän auton vakuutusyhtiön lukuun tehtävä korjaus. 
 Heinimaiden kuvaus Camaron saattamisesta uu-
teen loistoonsa antaa kuvan työmäärästä mitä lähtötilanne-
kuvan ja valmiin auton välillä on tehty. Jokaisesta kulmasta 
autoa katsoessa voi olla vakuuttunut siitä, että auto on tehty 
ammattitaidolla ja intohimolla yhtäkään työvaihetta oikai-
sematta.
 Työ on saanut myös ansaitsemaansa huomio-
ta varmasti paitsi liikenteessä niin se onnistui keräämään 
pokaaleja kesän näyttelyistä. Tämä antaneen myös puolu-
eettoman mielipiteen siitä, että työ oli kokonaisuudessaan 
erittäin onnistuneesti tehty.
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Kuvat: Heinimaa Ay

Kuva vasemmmalla:
Chervolet Camaron vuosimallia -71, 
työ alkuvaiheissaan Heinimaan 
tiloissa Piilijoella. 
Yläkuvassa sisäosat maalattu ja 
ulkokuori fillerin peitossa.


