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MUUTOSTEN VUOSI 2011
Edellisen lehden ilmestymisestä on jälleen vierähtänyt
hetki ja lehden epäsäännöllisen säännöllinen ilmesty-
misaikataulu on pitänyt kutinsa. Uutisia on toki ollut
nähtävillä www.ykkosvari.fi osoitteessa, mutta alle-
kirjoittaneen on syytä ryhdistäytyä Asiakas Uutiset -
lehden suhteen. Tavoitteena on, että jos vuonna
2012 lehden ilmestyminen tuplaantuisi ja saataisiin
luettavaksi edes 2 numeroa.

Paljon on kuitenkin vuosi 2011 toi tullessaan.

Vuosi 2011 alkoi tammikuun lopulla järjestetyllä alan
suurimmalla tapahtumalla Auto & Korjaamo -messuilla.
Vaikka messut olivatkin aiemmilta vuosilta hiljentyneet
vilisi porukkaa meidän osastollamme oikein mukavasti
ja tuotteet, sekä tarjoukset tuntuivat kiinnostavan ih-
misiä. Oman porukan lisäksi oli David Rodriguez Infra
Quick:n tehtaalta tarjoamassa tukensa messutapah-
tumassa.

Vuosi 2011 on tuonut Ykkösväriin muutoksia. Merkit-
tävimmät lienevät italialaisten Lechler -maalien ja
Optima -maaliruiskujen maahantuonti. Myös FAF -
maalauskammiokauppa on saanut tuulta allensa ja
tämän vuoden loppuun mennessä on tulee tehdyksi
4 kammio-/ esivalmisteluyksikkökauppaa. Toivotaan,
että tämä trendi pysyy yllä myös vuonna 2012.

Ilmoitusasiana vielä, että Ykkösväri päätti luopua
FOG Automotiven laite-edustuksesta eli jättää turhat
rönsyt pois ja näin järkeistää ja keskittää toimintaa
maalaamo - ja peltikorjaamo-sektoriin. Uskomme,
että pystymme palvelemaan asiakkaita näin entistä
paremmin.

Ikävä uutinen tälle vuodelle on, että pidetty monta
vuotta talossa viihtynyt työntekijämme Teemu Kor-
honen ryhtyi maalaamoyrittäjäksi tiskin toiselle puolen.
Teemun tilalle etsimmekin pätevää kaveria.

Koska vuoden 2011 uutiset tupsahtavat ulos vasta
näin Tammikuun alkuviikolla, on syytä mainita myös
tärkeä merkkipäivä tälle vuodelle: 1.2.2012, jolloin
Martti Volotiselle tulee kertyneeksi vuosia yrittäjänä
pyöreät 40 -vuotta. Joko lienee varsin kunnioitettava
merkkipaalu. Lisää asiasta sivulla 15.

Käytän tässä myös tilaisuuden kiittää kaikkia asiakkai-
ta ja yhteistyökumppaneita vuodesta 2011 ja toivotan
kaikille oikein menestykästä vuotta 2012!

Mukavia lukuhetkiä!

Paula Volotinen
Ykkösväri Oy
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OPTIMA HAASTAA MUUT
HUIPPURUISKUMERKIT
Vuoden 2011 alkupuoliskolla Ykkösväri teki yhteis-
työsopimuksen saksalaisten OPTIMA automaalaus-
ruikujen maahantuonnista.

OPTIMA:n lippulaiva tuote Optima Trifity on vakuut-
tanut laadullaan niin vahvasti, että mm. SATA:n ruis-
tiputettiin pois valikoimasta. Myös vajaassa vuodessa
saavutettu positiivinen myyntikäyrä kertoo, ettei am-
mattimaalarikaan ei väheksy tätä uutta huippumerk-
kien haastajaa.

Trifityn lisäksi OPTIMAlla on kattava valikoima poh-
jamaaliruiskuja sekä erilaisia teollisuuskäyttöön sovel-
tuvia pistooleita.

OPTIMA TRIFITY:N VAHVUUDET
Pelkällä ilmasuuttimen vaihdolla saat käteesi joko
matalapaineruiskun tai perinteisen pistoolin, enää et
välttämättä tarvitse kahta pistoolia.

TRIFITY:ssä on mullistavia uutuuksia, mikä tekee
todellisen pesäeron kilpaileviin merkkeihin;
- Pikalukitus ilmasuuttimessa, joka takaa nopean

säädön ja kiinnityksen - käännät vain 1/4 kierrosta
ja homma on siinä!

- Uusi “Quick-Clip -teknologia”, jolla kiinnität ja poistat
neulan ilman esiasetusten menettämistä.

- Täydellinen viuhkan säätö - 3/4 kierroksella säädät
nopeasti ja sinulle optimaalisen viuhkan leveyden.

- Integroitu analoginen painemittari, joten voit luopua
paristojen vaihdosta!

- Pallonivelpaineilmaliitin

Optima Trifity on uusi muutosten ruisku, jossa yhdis-
tyvät uusin teknologia ja tyylikäs ergonominen muo-
toilu. Trifityn avulla saat aikaan korkealuokkaisen
työnjäljen ja se on suunniteltu erityisesti nykyajan
VOC -tuotteille!

Kuvat: Bersch & Frantscher/ Optima
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LECHLER - UUSI MAALIMERKKI
SUOMEEN YKKÖSVÄRIN TOIMESTA
Vuoden 2011 loppu keväästä harkinnan ja testausten
tuloksena Ykkösväri teki sopimuksen italialaisen
Lechler:n Suomen maahantuonnista.

Uuden brändin tuominen markkinoille on aina haaste
ja vaatii työtä. Uskomme kuitenkin, että käsissämme
on tuote ja järjestelmä, jolla asiakas voi saavuttaa
selkeitä etuja!

HISTORIAA YLI 150 VUOTTA
Suomalaisissa maalaamoissa aikaisemmin ei moni-
kaan maalari tunnistanut nimeä Lechler. Tilanne ei
varmasti ole pysyvä vaan uskomme, että vuonna
2012 Lechler -brändin nimi on käynyt yhä useamman
maalarin huulilla ja yhä useampi pukee ylpeänä pääl-
lensä Lechler -haalarit.

Työmme on vielä alussa ja teemme sitä nöyrin mielin.
Hydrofan ja Macrofan -järjestelmät sisällään pitävä
esittelytrailerimme tule vierailemaan yhä useammassa
maalaamossa esittelemässä tuotetta, johon vankasti
uskomme.
Hyötyajoneuvojen  maalaukseen Lechlerillä on tarjota
LechTech:n LECHSYS ja ISOFAN -järjestelmät.

Vaikka merkki on Suomessa uusi, on sillä yli 150
vuotinen historia maaliteollisuudessa ja se pystyy
tarjoamaan ammattilaiselle kilpailukykyisiä ja tulok-
sellisia ratkaisuja niin automaalaukseen, kuin teolli-
suuteen.
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Lechler:n mainonta- ja markkinointimateriaali on vakuuttanut jo historian havinassa. Tämän ja monta muuta historial-
lista  kuvaa voit ladata näyttökuvaksi, kun kopioit selaimesi osoitekenttään seuraavan:

http://www.lechler.eu/on-line/en/Home/DownloadArea/cardCatPCScreenPictures.1002116.1.100.9.html

Kuvat: Lechler S.p.a
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LECHLER REFINISH TUOTEVALI-
KOIMA
LECHLER REFINISH tuotevalikoima koostuu Macro-
fan HS-ja Hydrofan -sekoitusjärjestelmistä, sekä esim.
kitti-, pohjamaali-, filleri-, lakkatuotteista.

HYDROFAN VESIOHENTEINEN JÄRJESTELMÄ
LECHLER:n vesiohenteinen tuote HYDROFAN tar-
joaa helppokäyttöisen ja nopeasti kuivuvan ratkaisun
autojen korjausmaalaukseen maalaamoon, jossa
kustannustehokkuus on toiminnan kulmakivi.

Tuote on ylimaalattavissa sekä Hydrofan tuoteperheen
vesiohenteisella kirkaslakalla, sekä Lechler Macrofan
-valikoiman liuotinohenteisilla tuotteilla.

HYDRO -PULLO JA VÄRIN ANNOSTELUN
HELPPOUS
Hydrofan -pullon innovatiivinen muotoilu tekee värin
sekoituksesta miellyttävää puuhaa. Itsestään
puhdistuva QUICK-DOSE SYSTEM -korkki tekee an-
nostelusta tarkkaa 0.1 grammasta satoihin gram-
moihin ilman, että käden tulee olla kirurgin vakaa.

Tuote on pikaisen ravistuksen jälkeen valmis käyttöön
ja ANTISLICK kädensijan ansiosta se ei luista
kädessä. Hydrofan -pullot pakataan tehtaalla
lämpöstyroksi-pakkaukseen, joka suojaa tuotteita
lämpöt i lan vaihte lu i l ta kul jetuksen ajan.

MULTIPROGRAM
Multiprogram tähtää siihen, että samat kovettajat ja
ohenteet kävisivät mahdollisimman moneen
tuotteeseen, näin varastomäärät ja virheet pienenevät
ja saadaan aikaan myös kustannussäästöä.
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NEROKAS HYDRO-pullon muotoilu tekee
värin sekoittamisesta miellyttävää!

Kuvat: Lechler S.p.a
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HENKILÖAUTOISTA HYÖTYAJONEUVOIHIN
Hydrofan järjestelmän lisäksi LECHLER tarjoaa
kattavan valikoiman tuotteita henkilöautojen lisäksi
myös hyötyajoneuvoihin.

Macrofan HS -järjestelmä kulkee henkilöautopuolella
Hydrofan -järjestelmän kaverina ja LechTech -
järjestelmän puolelta voidaan nostaa Isofan tuote,
joka on erinomainen hyötyajoneuvojen maalaukseen.

Mikäli maalaamo hankkii Macrofan -järjestelmän, niin
jatkamalla linjaa 2 väripigmentillä ja ylimääräisillä
sideaineilla muuntautuu järjestelmästä myös hyötya-
joneuvolinja.

Mutta mikäli maalaamo on erikoistunut hyöty-
ajoneuvojen maalaukseen, kannattaa harkita Lechsys
-sekoituskonejärjestelmää.
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LOW VOC-merkin ansiosta
alhaisen määrän liuottimia
sisältävät tuotteet ovat
helposti tunnistettavissa.

Kuvat: Lechler S.p.a
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TUOTE-ESITTELYÄ MESTAREIDEN
TAPAAMISESSA
Marraskuun 18. pvä kokosi Tampereen Aikuiskoulu-
tuskeskukselle alan mestareita maalauksen ja peltikor-
jauksen saralta.

Ammattilaiset kokoontuivat keskustelmaan alan
uusista tuulista. Mukana oli puhujia vakuutusyhtiön
ja TTS:n puolesta. Keskustelu oli vilkasta.

TAKK TARJOSI LOISTAVAT TILAT ESITTELYLLE
Käytimme tilaisuuden hyväksemme ja esittelimme
Lechler -tuotteita TAKK:n hienoissa tiloissa.

Ykkösvärin Lechler -vaunu ja tuotteet olivat paikalla
näytillä. Paikalla suoritettiin myös työnäytös, jossa
mukana olijoilla oli mahdollisuus nähdä tuotteen
toimivuus käytännössä ja todeta tuotteen nopeus
sekä esittää kysymyksiä.

Maalauksen kohteena oli 3 lokasuojaa, johon kuhunkin
oli valittu yleisesti hankalina pidettyjä sävyjä.

Näillä pyrittiin tuomaan esiin tuotteen hyvä peittokyky,
nopea kuivuminen ja helppo maalattavuus.

Hyvän peittokyvyn havainnollistamisesti  tehtiin
häivytystyössä musta läikkä pohjamaalilla ja
maalauksen jälkeen suoritettiin tarkistus kirkas-
valolampulla, ettei musta paista läpi.

Ruiskutuksessa käytettiin Optiman Trifityä ja sealerin
ruiskutuksessa Optiman 650 LPLV -ruiskua.

Käytetyt tuotteet olivat  näytillä ja vierailla oli  mah-
dollista testata itse esim. Hydro-pullosta annostelua
ja tutustua värikartastoihin.

Ihmetystä aiheutti nopea kuivuminen ja se, että pintaa
kärsi pyyhkiä jo pian maalauksen jälkeen pölyrätillä.
Samalla, kun maalaamon puolella maalattiin, oli
peltikorjaamon puolella näytös alumiinin oikaisusta
ja erilaisista työvälineistä.

TAKK tarjosi loistavat tilat
esittelylle.

Martti Volotinen ruiskuttamassa sealeria lokasuojan pintaan.



Ykkösväri Oy:n Asiakas Uutiset - 2011-2012 9

Kuvagalleria päivästä

Vierailla oli mahdollisuus todeta Hydro-pullon annostelu-
tarkkuus.

Käytetyt tuotteet olivat esillä hypisteltä-
vänä.

Myös värinmittauskamera oli näytillä ja vieraat saivat mu-
kaansa esitteitä.

Alumiinin korjaus kiinnosti mestareita.Maalarimestarit seurasivat Lechler -esittelyä.

Värit sekoitettiin Lechler -kärryssä,
jonka sisällä ovat Hydrofan -, että
Macrofan järjestelmät.

Alumiinikorjauksen ohella esiteltiin muovin ompelukone,
jolla voidaan korjata haljenneita muoviosia.
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LECHLER -VAUNU VALMI INA
VIERAILEMAAN MAALAAMOISSA
Ykkösvärin marraskuussa valmistunut Lechler -vaunu
on päässyt jo vierailemaan maalamoissa . Vaunu
hankittiin, jotta värin kokeilu saataisiin asiakkaalle
mahdollisimman mutkattomaksi ja helpoksi - kaikki
mitä tarvitaan, on vaunussa sisällä.

Vaunu on tarpeeksi pieni mahtuakseen kätevästi
maalaamoon ja tarpeeksi suuri kätkeäkseen sisällensä
Hydrofan- ja Macrofan -järjestelmät, sekä työskente-
lyaseman. Työskentelyasemasta löydät värikartastot,
ohjeet, sekä tietokoneeseen kytketyn vaa´an, jolla
sekoitat helposti haluamasi värisävyn.

Mikäli mielenkiinto Lechler -järjestelmään heräsi ja
maalilinjan vaihto on on ajankohtaista, ota yhteyttä:
Martti Volotinen
EMAIL: martt i .volot inen(at)ykkosvari . f i
GSM 010 666 4706
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ESITTELYSSÄ LECHLER -ASIAKAS
AUTOMAALAAMO J. LINDSTEDT
HISTORIAN HAVINAA
Automaalaamoyrittäjä Jorma Lindstedt perusti
nimeään kantavan maalaamon keskellä syvää lamaa
vuonna 1993 Nekalan liikenneympyrän tienoolle
vanhaan, nyt jo purettuun, saippuatehtaaseen, jossa
autoja maalailtiin parisen vuotta. Alkuun Jormalla oli
itsensä lisäksi kaksi työntekijää.

Tuolloin, yrityksen syntymähetkillä, myös Ykkösvärin
yrittäjän Martti Volotisen ja Jorman tiet kohtasivat.
Martti kauppasi Jormalle PPG -sävylinjan ja lisäksi
myös paljon hyviä neuvoja ja tietämystä, jota Martilla
vanhana maalaamoyrittänä oli kertoa. Jorma epäilee
haastatteluhetkellä, että mihin maalaamoyrittäjä-
noviisina olisi ilman niitä kullanarvoisia neuvoja
päätynyt ja seisoisiko nyt Elovainiolla hyvin voiva
maalaamoyritys, joka työllistää useita.

Saippuatehtaan ja Elovainion väliin mahtuu pysäkit
Hatanpäällä Hankkijan rakennuksessa, Lielahdessa
ja Lakalaivassa.

TÄNÄÄN
Tänä päivänä Automaalaamo J. Lindstedt on
monimerkkikorjaamo ja tekee yhteistyötä vakuutus-
yhtiöiden kanssa. Se  työllistää 8 henkilöä,  joista 4
on maalareita ja 2 peltiseppiä. Jorma kuitenkin
ennustaa, että lähitulevaisuudessa saattaa aueta
paikka vielä yhdelle maalarille.

Kaikkiaan laskutettavia töitä kerääntyy vuoden aikana
2000-2500 kpl. Tavallisin työ on osamaalaukset auton

eri osissa ja niitä on töistä n. 95%. Ylimaalauksia
tehdään ainoastaan 3-4 kpl vuodessa.

Jorma Lindstedt pitää Ylöjärvellä yrittämistä hyvänä
vaihtoehtona, vaikka jonottikin tonttia Tampereelle 3
vuotta. Turhaan. Saatuaan pelikaveriltaan vinkin
Ylöjärvestä liikepaikkana, alkoivat Ylöjärven
yrityspalvelun kanssa rattaat pyörimään joutuisasti
ja tämän jälkeen ei ole tarvinnut enää Tampereen
tontteja haikailla. Ylöjärven Elovainio on jatkuvassa
kasvussa oleva alue, jossa yrittäjällä on hyvä
hengittää. Yritys on sijainnut nykyisessä paikassaan
vuodesta 2008, jonne kaikki uudet laitteet hankittiin
Ykkösväristä.

ERI AUTOMAALIMERKIT SYYNISSÄ
Matkan varrella Lindstedtin maalaamossa on vierail-
leet Ykkösvärin edustaman PPG:n lisäksi kaikki
Suomessa myytävät päämerkit: Standox, Dupont,
Spies Hecker ja Glasurit.
Jorma on pitänyt tärkeänä, että yhteistyö Ykkösvärin
kanssa on jatkunut, vaikka merkki on välillä vaihtunut.

Jorma sanoo, ettei Martti ole koskaan lähtenyt ovet
paukkuen ja tällä on luotu keksinäinen luottamus,
joka on kantanut pitkälle. Jorma on kokenut, että
hyvää palvelua on saatu silloinkin, kun itse ei ole
ollut paras mahdollinen asiakas. On nähty metsä
puilta ja katsottu pidemmälle tulevaisuuteen ja uskottu,
että hyvä tuote ja palvelu yhdessä kantaa lopulta
hedelmää.

Automaalaamo J. Lindstedtin parivaljakko: isä Jorma Lindstedt ja poika Petri Lindstedt.
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ENSIMMÄINEN LECHLER -MAALAAMO
Kuullessaan Ykkösvärin uudesta merkistä oli Jorma
ja Petri heti innokkaita kokeilemaan uutta merkkiä ja
Ykkösvärin iloksi tuote otettiin hyvin vastaan ja
Automaalaamo J. Lindstedtissä on jo muutamien
kuukausien ajan maalattu LECHLER -automaaleilla.

Ratkaisu merkin valinnasta tehtiin tietenkin hyvän
tuotteen vuoksi, mutta valintakriteerien kärjessä olivat
hyvä palvelu ja edulliset hinnat.

Kysyttäessä Lechler:n kilpailykykytekijöitä verrattuna
muihin kilpaileviin merkkeihin, listasi Jorma Lindstedt
useita tekijöitä:
- nopeus
- hinta
- värien täsmäys
- lakka --> kovetteet joka lähtöön ja nopeus
- Hydro-pullo --> pienten määrien annostelu helppoa
- yleensä näitä ominaisuuksia ei voi yhdistää, mutta

tämän tuotemerkin kohdalla edullinen hinta ja hyvä
laatu kulkevat käsikädessä.

Lindstedt sanoo voivansa suositella Lechler -tuotteita
ja on jo niin tehnytkin.

Haastattelija melkein punastui kehuista ja kiittää
erinomaisesta wienerkahvista  ja ajasta.

YRITYKSEN PERUSTAJA
Jorma Lindstedt

Tehtävä: Hallituksen PJ ja automaalari
Ikä: 55 vuotta
Perhe: Vaimo, 2 lasta ja 4 lasten lasta
Harrastukset: Kiekko, kuntosali, moottoripyöräily

ja talvella moottorikelkkailu ja hiihto

TAUSTA LYHYESTI
Ennen automaalarin ammattia Jorma työskenteli
15 vuotta Metsä-Serlalla tehden 3 vuorotehdastyötä.
Kun tehdas päätti vähentää väkeä, päätti Jorma
ottaa itse lopputilin ja katsoa kompassista uuden
suunnan.

Kuin tilauksesta sattui Jorma huomaamaan
Aamulehden sivuilla TAKK:n ilmoituksen automaa-
larikurssista. Jorman isä oli tehnyt työtä autokor-
jausalalla ja opettanut Jormallekkin ymmärrystä
autojen tekniikasta ja mm. hitsaustyöstä. Jorma
kertoo puuhastelleensa harrastusmielessä auton-
maalausta jo ennen kurssia ja saanut siihen hyvää
opastusta automaalari appiukoltaan, joten automaa-
larikurssille haku oli luonnollinen valinta.

Maalaamoyrittäjäksi Jorma ryhtyi vuonna 1993
keskellä syvää lamaa, joka varmasti opetti
peräänantamuutta ja mahdollisti, että Automaa-
laamo J. Lindstedt on ajan mukainen ja kehittyvä
yritys.

YRITYKSEN TOIMITUSJOHTAJA
Petri Lindstedt

Tehtävä: Yrityksen paperityöt
Ikä: 31 vuotta
Perhe: Avovaimo ja poika
Harrastukset: Rumpujen ja kitaran soitto, sekä 

musa yleensä, ilmailu, kuntosali ja
rullaluistelu

TAUSTA LYHYESTI
Työskentely isän yrityksessä ei ollut Petrille
automaattinen vaihtoehto.

Jo pienenä rumpaliksi ryhtynyt, äidin kattiloilla uransa
aloittanut, Petri  on soittanut rumpuja ja kitaraa
bändissä, joka on tuonut jopa osan leivästä pöytään
ja musiikki on edelleen tärkeä osa hänen elämäänsä.
Taustalta löytyy töitä ravintola-alalta mm. Irlannista
ja vuokratyöyrityksistä, kunnes isä Jorma päätti
vihjata, että yrityksessä alkoi olla jo niin paljon töitä,
että ei yhden miehen kädet riittäisi pyörittämään
koko pakkaa ja Petri tulikin yritykseen mukaan
auttamaan paperitöissä. Myöskään automaalaus ei
täysin vierasta ole, sitä on sen verran kokeiltu, että
tietää mistä on kyse.

Petri on tullut yritykseen töihin 2000 -luvun alussa
ja on siitä lähtien ollut vakiokalustoa ja tänä päivänä
myös yrityksen toimitusjohtaja. Jorman jäädessä
lähivuosina eläkkeelle jää Petrin hoidettavaksi koko
yrityksen pyörittäminen.

Automaalaamo J. Lindstedtin tilat Elovainiolla.
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ESITTELYSSÄ PÄÄKAUPUNKI-
SEUDUN LECHLER -JÄLLEENMYYJÄ
TAUSTAA
Koska tässä lehdessä esiintyvien yrittäjäesittelyiden
tarkoitus on valottaa lukijoille yrityksen ja yrittäjän
tarinaa ja historiaa, alkaa tämäkin tarina vuodesta
1992. Tuolloin Pelle Stenman perusti Color-Tradingin
palvelemaan korjaamo- ja maalaamoasiakkaita, kuten
myös yksityisiä tee-se-itsemiehiä. Tarkoitus oli jo
tuolloin tarjota monipuolinen valikoima tuotteita
kattamaan koko korjausprosessi. Vuosien varrella
tuotevalikoima on karttunut ja mukaan tulivat myös
venemaalit, joka on edelleen tärkeä sektori etenkin
kesäaikaan.

Samoihin aikoihin, kun entinen yrittäjä Pelle Stenman
oli jäämässä eläkkeelle ja etsi jatkajaa yritykselleen,
mietti toisaalla tuleva yrittäjä Marko Saralampi
yrittäjäksi ryhtymistä. Maalit olivat käyneet Markolle
tutuksi omien harrastuksen myötä sekä työskennel-
lessään 5 -vuotta automaalialanyrityksessä. Tähän,
kun lisää vielä elämän yrittäjäperheessä oli valinta
yrittäjäksi ryhtymisestä likimain itsestäänselvää.

Marko ryhtyi yrittäjäksi yksin, mutta töissä hänellä on
kuitenkin aisaparina jo edellisestä työpaikasta tuttu
25 -vuotias Henri “Henkka” Kaira.

Marko aloitti Henkan kanssa työt edellisessä automaa-
lialan työpaikassaan samana päivänä ja 5 vuoden
aikana miehet ehtivät kaverustua ja heitä yhdisti
samanhenkiset harrastukset autojen parissa. Henkka
on innokas kynäruiskumaalari ja osaa antaa asiakkaille
asiantuntevaa palvelua tälläkin saralla. Marko palkkasi
Henkan, koska tiesi, että tämän kanssa hommat luis-
taa ja töitä voi tehdä rennolla meiningillä ja kuitenkin
ahkerasti.

UUDET TUULET
Henkka vastaa pääasiassa Vuosaaren tuntumassa
sijaitsevasta myymälästä, joka on uudistettu täysin.
On haluttu, että myymälä palvelee  myös harraste-
maalaria, johon sektoriin on ammattisektorin ohessa
panostettu paljon. Nyt myymälä on sellainen, että
asiakas löytää helposti haluamansa tuotteet.

Kehitystä tulee tapahtumaan myös verkossa uusien
verkkosivujen ja verkkokaupan muodossa.

Sopimus Lechler -maalien myynnistä kesän taittuessa
syksyyn. Ja uudistumisen halu oli myös yksi tekijä,
mikä sai Markon valitsemaan merkikseen Lechler -
maalit ja tarkoitus olisi panostaa enenevissä  määrin
ammattimaalaamoihin.

Oli mukava aloittaa alusta uudella tuotteella, joka
testimaalauksissa ja brändin osalta vakuuttivat, että
kyseessä on kilpailukykyinen tuote, jolla on mahdollista
menestyä kilpailussa.

Lisäksi Marko mainitsee, että Ykkösvärin yrittäjä
Martti Volotinen osasi valaa uskoa siihen, että  tällä
tuotteella voi onnistua ja Ykkösväri osaltaa panostaa
myös siihen, että Lechler tulee näkymään ja
kuulumaan Suomen maalaamokentällä.  Marko näki
myös hyvänä asiana, että Ykkösväri on perheyritys.

Uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa Marko näkee
myös mahdollisuudet peltikorjaustyökalujen osalta
ja uskoo, että tulevaisuudessa Ykkösväri    ja Color-
Trading tulevat tekemään yhteistyötä myös näiden
osalta.

Tästä yrittäjästä huokuu, että paikalleen ei saa jäädä,
vaan jatkuva uudistuminen on tärkeää ja rattaat on
pidettävä käynnissä.
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Yläkuva:Yrittäjä Marko Saralampi liikkeessään.
Alakuva: Henri Kaira lempi harrastuksensa parissa.
Kuvat: Color-Trading



L E C H L E R  P Ä Ä K A U P U N K I S E U D U L L A
Yhteistyösopimus Ykkösvärin ja Color-Tradingin välille
Lechler -myynnistä on vielä tuore ja yrittäjä Saralampi
näkee pääkaupunkiseudulla paljon potentiaalia
Lechler -tuotteille. Marko vastaa toiminnassa pää-
asiassa maalaamomyynnistä ja on ilahtunut ammatti-
maalaamoissa saadusta positiivisesta palautteesta.

Ovia maalaamoihin on pyritty saamaan auki lakalla,
pohja- ja hiontaväreillä sekä kiteillä ja kiinnostus on
ollut kasvavaa. Helsingin seudulla lakoista tähän asti
on ollut suosituimpia juuri Megalack ja MC421
Macrofan plus UHS -lakat.

Kovaa vääntöä käydään, että kovasti kilpaillulla
pääkaupunkiseudulle saadaan pian uusi Lechler -
maalaamo. Maalaamoissa tehdyt testit Hydrofan -
tuotteilla on ollut onnistuneita. Odotamme siis innolla
mitä 2012 alkuvuosi tuo tullessaan.

Markolla on kova usko Lechler -tuotteisiin ja toimivuu-
teen ja sanookin, että tuote lunastaa antamansa
mainospuheet. Asiakaskunta on antanut positiivista
palautetta, eikä ongelmia ole ollut, mikä antaa intoa
porskuttaa eteenpäin tuotevalikoiman kanssa.
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YRITTÄJÄ
Marko Saralampi

Ikä: 32 vuotta
Perhe: Avovaimo ja 3 lasta: 4 ja 2 -vuotiaat

ja 3 kuukauden ikäinen
Harrastukset: Maalaus ja vanhat autot.

TAUSTA LYHYESTI
Yrittäjäksi ryhtyminen oli yrittäjäperheessä
kasvaneelle Markolle itsestäänselvä valinta ja
yrityksen perustaminen oli käynyt jo useita vuosia
mielessä.

Vuosi 2011 toi mukanaan lopullisen päätöksen ja
tilaisuuden. Color-Trading tuli myyntiin liikkeen van-
han kauppiaan Pelle Stenmanin jäädessä eläk-
keelle, tuli tilaisuus toteuttaa pitkäaikainen unelma.
Jo olemassa oleva yritys tarjosi ehkä hieman turvalli-
semmat puitteet yrittäjyydelle, kun aivan kaikkea ei
tarvinnut luoda tyhjästä.

Marko on puuhastellut autojen ja moottoripyörien
parissa niin pienestä, kuin työkalut ja tarvikkeet ovat
käsissä pysyneet, joten voisi sanoa, että harrastuk-
sesta tuli työ. Marko kuitenkin huomauttaa, että
vaikka automaalaus on ollut rakas harrastus, ei hän
silti pidä itseään ammattilaisena vaan  opittavaa
riittää ja ammattimaalareita hän kuuntelee nöyrin
mielin.

Uusitussa myymälässä asiakas löytää tuotteet helposti. Kuva: Color-Trading



Martti Volotinen yrittäjänä 40 -vuotta
HISTORIAA
Martti Volotinen pohtii, että kynnys ryhtyä yrittäjäksi
oli varmasti pienempi vuonna -72, kun se on nyt 40
vuotta myöhemmin. Yrittäjäksi tuli ryhdyttyä, kun
ammattikoulun jälkeen kotipaikkakunnalla Ilomantsissa
ei ollut vaihtoehtoja, mikäli halusi harjoittaa
opiskelemaansa automaalarin ja peltikorjaajan uraa.
Näin syntyi Ilomantsin Automaalaamo.

Alkuun töitä tehtiin pienimuotoisesti ja toiminnan
kasvettua rakennettiin halli, jotta toimintaa voitaisiin
harjoittaa ammattimaisemmin. Vuonna -74 halli
valmistui ja se oli varusteltu maalauskammiolla ja
muilla ammattilaisen työkaluilla. Toiminnan ohessa
alettiin myös tekemään autokauppaa. Ostettiin
kolaroituja autoja, jotka myytiin korjauksen jälkeen,

myöhemmin kaupattiin myös ehjiä kolaroimattomia
autoja.

80-luvun alussa Volotinen meni osakkaaksi auto-
maalien maahantuontiyhtiöön. Alkuun maaleja ostettiin
vain omaan käyttöön. Myöhemmin alkoi myös myynti,
jota varten perustettiin Itäväri.

Vuonna 1986 Martti Volotisen yrittäjähistoriassa
tapahtui käännekohta, kun maalaamon ovelle
sattuman kaupalla ilmestyi ostaja. Samalla tehtiin
kilpailukieltosopimus, joten suunnaksi valikoitui
Tampere, jonne siirryttiin tekemään pelkästään
automaalikauppaa.

Tuolloin yrityksen nimi vaihtui myös Itäväristä
Ykkösväriksi. Kauppa aloitettiin myymällä autosta ja
varastona toimi tilat varasto-hotellissa.
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Yrittäjyyden alkuvuodet Martti Volotinen toimi automaalaamo- ja peltikorjaamoyrittäjänä.



Toiminta alkoi täysin tyhjästä, Martin aloittaessa
toimintaa Tampereella oli käsissä tamperelaisille
täysin uusi tuote merkki Corona ja pohjois-karjalan
murretta vääntävä Martti oli maalaamoissa täysin
uusi hahmo. Yhtäkään asiakaskontaktia ei vielä ollut,
mutta työtä pelkäämättömänä miehenä Martti ryhtyi
tuumasta toimeen, 5 henkiselle perheelle oli tuotava
ruoka pöytään. Pikku hiljaa kaupunki ja sen
maalaamot alkoivat käydä tutuiksi ja asiakkaita alkoi
tulla yksi kerrallaan.

80-luvun loppupuolella toimintaa jatkettiin Pispalassa
asuinkiinteistön alakertaan tehdyssä liiketilassa.
Alkuun ajateltiin, että mahtoiko tila olla turhan suuri
meidän käyttöön, mikä näin jälkikäteen tuntuu
huvittavalta ajatukselta. Pispalassa pidettiin myymälä
tilaa kuitenkin aina 2004 -vuoteen saakka. Tuolloin
rakennettiin tilat Elovainion teollisuusalueelle Pispalan
tilojen käytyä armottoman pieniksi. Näin saatiin varasto
ja myymälä saman katon alle ja toimintaa saatiin
tehostettua. Myös 2003 aloitettu pienimuotoinen
maahantuontitoiminta sai mahdollisuuden kasvaa.

VUONNA 2012
Helmikuun 1. päivä 2012 Martti Volotiselle tulee
täyteen 40 -vuotta yrittäjänä. Tämä on varsin pitkä
aika, johon on mahtunut myös monet taantuma-
vuodet. Aisaparina koko yrittäjyyden ajan on toiminut
vaimo Raili Volotinen ja nykyään yrityksessä työs-
kentelee melkein koko perhe. Toiminnan ydin on tänä
päivänä automaalaamo- ja peltikorjamotuotteiden
maahantuonti.
40-vuoden rajapyykin on mahdollistanut sitkeys ja
aito halu auttaa asiakasta löytämään hänelle paras
ratkaisu. Myös tausta automaalaamoyrittäjänä on
antanut sellaista perspektiivinä asioihin, mitä kaikilla
kauppiailla ei ole.
Juhlavuoden kunniaksi Ykkösvärissä tarjotaan  keski-
viikkona 1. helmikuuta kahvit kaikille myymälässä
vierailleille asiakkaille kiitoksena luottamuksesta ja
hyvästä yhteistyöstä. Toivotamme kaikki lämpimästi
tervetulleiksi.
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Ylä- ja vasen alakuva: Martti työn touhussa.

Alakuva: Yrittäjä pariskunta Martti ja Raili Volotinen
Tampereella 80-luvun lopussa.
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