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 Vuosi 2014 on pitänyt sisällään monenlais-
ta. Ensimmäisenä mieleen nousee kiire. Vuosi alkoi 
Auto&Korjaamomessuilla ja osittain tämän tapahtu-
man vuosi tietoisuus Lechler -tuotteista on kasvanut 
entisestään! Talon miehet ovat pysyneet kiireisenä 
tehdessään kauppaa ja kouluttaessaan uusia Lechler 
maalaamoja tuotteisiin ympäri Suomen maan. Toimi-
pisteessämme Ylöjärvellä on puolestaan naisvoimin 
pakkailtu lavoille tavaraa Kaukokiidon vietäväksi, 
tehty markkinointityötä ja palveltu asiakkaita. Olem-
me iloisia, että heikosta taloudellisesta suhdanteesta 
huolimatta olemme voineet tehdä kasvua.
 Lechler -tuotteet palveluineen ovat nyt myös 
entistä paremmin asiakkaiden saatavilla, kun hiljat-
tain Keski-Suomessa JK-Väri aloitti jälleenmyyjänä. 
Jarmo Kotilaisen ohjastama yritys on ottanut lentävän 
lähdön hankkiessaan 5 sekoituskoneasiakasta lyhyeen 
aikaan. Lisää JK-Väristä sivulla 15.
 Vuoden 2014 aikana olemme järjestäneet yh-
teensä 5 koulutusta yhdessä Lechler:n tehtaan kans-
sa. Vaikka järjestämme lähes viikoittain koulutusta 
uusien Lechler -asiakkaidemme luona, pidämme tär-
keänä myös tehtaan tarjoamaa koulutustukea, jonka 

avulla viimeisin tieto on saatavillamme. Tämän leh-
den sivuilla voit lukea lokakuussa järjestetyistä 3 kou-
lutuksesta
 Näin vuoden lopuksi voimme jo hieman hiis-
kua Lechler:n tulevista uutuuksista, joista kirkkaim-
pana mieleen nouseen uusi Macrofan Power kirkas-
lakka yhdessä värinhallintaohjelma Lechler MAPin 
kanssa. Kävin yhdessä Mika Volotisen kanssa Comos-
sa tutustumassa ensivuoden uutuuksiin. Lisää voit lu-
kea sivulta 18.
 Vuosi 2014 alkaa pian olla taputeltu ja luet 
vuoden viimeistä AsiakasUutiset -lehteä. Tänä vuon-
na lehtiä ilmestyi 4 kpl ja ensi vuonna on tarkoitus pi-
tää yllä samaa tahtia.
 Käytän myös tämän mahdollisuuden kiittää 
koko Ykkösvärin puolesta asiakkaitamme ja yhteis-
työkumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Toivom-
me että yhdessä Teidän kanssamme voimme luoda 
alallemme kasvua myös vuonna 2015!

Lämmintä Joulua ja Uutta Vuotta toivottaen,
Paula Volotinen
Ykkösväri Oy

Kasvun vuosi.
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Pääkirjoitus



LÄHES 40 KOULUTETTAVAA
 Lokakuu piti maalaamoväkeä liikkeessä, kun 
Ykkösväri yhdessä Lechler:n tehtaan teknisen koulut-
tajan Samuel Adu Harrisonin kanssa koulutti lähes 40 
ihmistä eri puolella Suomea lokakuun kolmannella 
viikolla! Koulutusten teemana oli HYDROFAN yh-
dessä muiden Lechler:n henkilöautopuolen pohja-
maali- ja lakkatuotteiden kanssa. 
 Koulutukset pidimme Lohtajalla Automaa-
laamo Orjalan tiloissa, Jepualla Mirkan tehtaan kou-
lutuskeskuksessa sekä Tampereella Tampereen Ai-
kuiskoulutuskeskuksen koulutustiloissa. Jokapaikassa 
saimme nauttia ensiluokkaisista puitteista koulutus-
ten toteuttamiseen.

KOULUTUS 
ASIAKASMAALAAMOSSA
 Koulutusviikko aloitettiin Lohtajalta Orjalan 
maalaamosta, johon osallistui Orjalan 7 työntekijän 
lisäksi yksi ulkopuolinen. Tärkeässä osassa oli juuri 
HYDROFAN maalaustekniikat sekä märkää märäl-
le työmenetelmä. Erityisesti raskaalla puolella, jossa 
HYDROFAN maalauksia on vain pieni osa töistä,  ha-
luttiin lisäkoulutusta.
 Havainnollistimme miten erityisesti uusia 
kataforeesipinnoitettuja osia on mahdollista tehostaa 
läpimenoaikoja. Macrofan Autolevel primer kun so-
veltuu hiomatta suoraan kataforeesille ja myös HYD-
ROFAN voidaan vetää Autolevelin pintaan ilman 
hiontaa. Kun kaksi työvaihetta jää välistä huomioiden 
tuotteiden nopeat kuivumisajat on menetelmässä sel-
keä etu.  Läpimenoajat tehostuvat ja tämä on maalaa-
mon omistajalle selkeää täytettä kukkaroon.
 Lakoista uutena Orjalassa testattiin Macro-
fan Airtech ilmakuivuvaa kirkaslakkaa ja vertailun 
vuoksi ruiskutimme rinnalle lokasuojat valmiiksi 
tutulla MC421 kirkaslakalla. Airtech lakan todettiin 
olevan ilmiömäinen erityisesti osa- ja paikkakorjauk-
sissa. Myös kiilloitusominaisuuksia testattiin. 
 Koulutus Orjalassa antaa esimerkin siitä, 

kuinka tarpeen vaatiessa voimme räätälöidä koulu-
tuksen asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

BULLDOGIN KOTIKONNUILLA
 Lohtajalta auton nokat suunnattiin kohti Je-
puaa, jossa kaukaa tulevilla oli  mahdollisuus majoit-
tua Mirkan majataloon ennen seuraavan päivän kou-
lutusta. Saimme lämpimän vastaanoton Kari Myllylän 
isännöimänä ja herkullisen aterian jälkeen kävimme 
tutustumassa Mirkan museoon, jossa yrityksen histo-
ria oli hyvin esillä. 
 Historiaa yhtiöllä riittää, sillä Mirkan omis-
tama KWH yhtymä sai alkunsa jo 1920-30 luvun 
vaihteessa. Historiansa alussa toiminta käsitti saha-
toimintaa ja puutavaran vientiä ulkomaille. Puuta-
vara-alan ohessa omistajansa Emil Höglundin mink-
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Automaalaamo Orjalassa 
seurattiin tarkasti Samuel 
Harrisonin ruiskuttaessa 
häivystä lokasuojaan.
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Italiasta Lechler:n Comon 
tehtaalta saapunut Ykkösvä-
rin vakiokoulutttaja Samuel 

Adu Harrison ruiskuttaa 
lokasuojaan pintaan 

HYDROFAN -vesibasea.

Koulutuksen pääteemoista 
oli HYDROFANin maalaus-

tekniikat ja häivyttäminen. 
Häivyttäessä ruiskutetaan ul-
koa sisälle päin, jolloin kaikki 
tuote saadaan haluttuun paik-

kaan eli häivytysalueelle!
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kiharrastuksesta kasvoi bisnestä ja parhaimmillaan 
vuonna 1945 tarhalla oli 550 minkkiä, kun luku kes-
kimäärin sen ajan Suomessa oli 11 minkkiä. Minkki 
toiminta on kuitenkin taakse jäänyttä aikaa. KWH 
yhtymän lukuisat liiketoimet ja monivaiheinen his-
toria vaatisivat tilaa ainakin yhden Asiakas Uutisten 
verran, joten sallittaneet vain pieni raapaisu. 
 Hiomatuotteet tulivat kuvioihin  40 -luvun 
puolen välin jälkeen ja näihin tuotteihin yhdistetään 
bulldog hahmo, joka löytyy usein tuotepakkausten 
kyljestä MIRKA logon lisäksi.  Niin purevan näköi-
nen, kuin koira onkin, Bulldogin ilmestyminen MIR-
KA tuotteisiin vastain luuloani ei ollutkaan kovan 
suunnittelutyön tulosta, vaan koira on napattu mui-
noin sanakirjan kannesta. 
 Ennen LECHLER -koulutuksen alkamista 
saimme tilaisuuden tutustua Mirkan tehtaan tuotan-
toon. On hieno huomata, että korkean teknologian 
massatuotantoa löytyy vielä Suomen maasta! Vaikka 
tehdas on pitkälle automatisoitu on se silti tärkeä työl-
listäjä tarjoten Suomessa reilusti yli 700 työpaikkaa. 
Yksi vaikuttavimista asioista kierroksella oli tutustu-
minen Mirkan täysin automatisoituun 27 metriä kor-
keaan noin 12500 lavapaikkaa käsittävään varastoon. 
Mirkalla on tällä hetkellä tekeillä lisää tuotantotilaa eli 
kasvu Suomessa jatkuu. Suomalaisena tästä tuntee eri-

tyistä ylpeyttä.

MIRKA -TUOTTEET MUKANA 
LECHLER KOULUTUKSESSA
 Koulutuksessa hyödynnettiin myös MIR-
KAn hioma- ja kiilloitustuotteita. Kiinnostuneina 
seurasimme, kun MIRKAn  tuotespesialisti Tomas 
Kantola hioi häivytykseen menevät lokasuojat uudel-
la pölyttömällä  ja numeroidulla OSP järjestelmällä. 
OSP järjestelmässä numerot kertovat työstöjärjestyk-
sen ja perinteisiä P-karkeuksia ei ole tuotteissa lain-
kaan mainittu.
 Häivytystöiden lisäksi koulutuksessa teh-
tiin useampi kataforeesilla pinnoitettu uusi loka-
suoja. Lechler:n Macrofan Autolevel primer voidaan 
ruiskuttaa pinnalle ilman hiontaa ja märkää märälle 
työmenetelmällä myös HYDROFAN ruiskutetaan 
suoraan Autolevelin päälle ilman hiontaa ja tämän 
voi tehdä jopa 5 päivää maalauksesta. Tämä aiheutti 
hieman naurua, sillä olimmehan hiontavalmistajan 
koulutustiloissa ja tällä työmenetelmällä pystymme 
jättämään hiontavaiheita väliin. 
 Vaikka hiontatuotteita ei joka työhön tar-
vittu, erityishuomiota koulutuksessa sai kuitenkin 
MIRKAn kiilloitusprosessi, joka oli monelle uutta.  
Tuotespesialisti Kantola kehui kaikkien koulutukses-

Mirkan koulutukseen 
osallistujat yhteiskuvassa 
koulutuksen jälkeen.
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sa käytettävien lakkojen, MC421, MC411 ja MC380, 
kiilloitettavuutta.

KOULUTUSVIIKKO SAI PÄÄTÖK-
SEN TAMPEREELLA
 Viimeisenä, muttei vähäisimpänä päätimme 
koulutusviikon Tampereelle. Vähäisyydestä ei todel-
lakaan voida puhua, sillä koulutukseen osallistui yh-
teensä 20 koulutettavaa. Tampereen Aikuiskoulutus-
keskuksen opetusmaalaamossa riitti siis kuhinaa. 
 Koulutus startattiin pienellä teoriapläjäyk-
sellä kahvien ja sämpylöiden kera, josta olikin sitten 
hyvä siirtyä hallin puolelle hommiin. Koulutus oli pit-
källe aikaisempien koulutuspäivien kaltainen, mutta 
2 käytössä olevaa kammiota mahdollisti suuremman 
tuoteskaalan läpikäymisen.
 Päivän ensimmäiseen lokasuojaan ruisku-
timme GREEN-TI FILLERin, jonka hiontaomi-
naisuuksia pääsimme lounastunnin jälkeen testaa-
maan. Uusiin lokasuojiin ruiskutettiin tuttuun tapaan 
Macrofan Autolevel perinteisten värien lisäksi, yhteen 
lokariin ruiskutettiin M8000 binder versiosta valmis-
tettu punainen Autolevel. Oikean primerin valinnalla 
voidaan optimoida pintamaalin peitto.
 HYDROFANin kanssa havainnollistettiin 
häivyttäminen ulkoa sisälle päin, jolloin varmiste-
taan, että ruiskutussumua on vain siellä mihin sitä 
halutaan.  Ja lakkausvaiheessa ei ohisumua tarvitse 
hukuttaa lakkaan.  Myös kontrolli-/tasaava-/dropcoat 
kerros, miksi kukin sitä haluaa kutsua, on tärkeää lo-
pullisen värin saavuttamiseksi. Monelle uutena asiana 
tuli myös, että HF900 ohentimen sijaan on mahdollis-
ta käyttää HR912 Easy Flow Reduceria.
 Lisäksi Samuel Harrison muistutti, että  mi-
käli vesibasen vetämisen jälkeen huomataan jokin 
virhe, on mahdollista hioa kuivana tai märkänä. Mär-
kähionta tulee tehdä liuotinpohjaisella silikonin pois-
tolla (esim. SILICON REMOVER 00880 ja 00695). 
Hydrofan pinnan voi pian pyyhkiä pölyliinalla ja 
myös raidoitusten tekeminen on tuotteella ongelma-
tonta. Peittokyky havainnollisettiin myös maalaamal-
la musta läiskä vesibasen alle ja loppu tulos tarkistet-
tiin lampulla mallikelpoisin tuloksin!
 Lakoista käytiin läpi iso skaala; MC411, 

MC421, MC450, ML920, MC380 sekä matta- ja satii-
nilakat. MC411 ja MC421 edustivat ehkä hivenen pe-
rinteisempää UHS -lakkaa, molemmat helposti ruis-
kutettavia ja kiilloitettavia ja nopeita tuotteita. 
 MC450 Autogard on naarmuuntumaton ko-
valakka, joka korjaa itse  pienet naarmut muutaman 
tunnin kuluessa niiden syntymisestä. Tuote on melko 
uusi Ykkösvärin valikoimissa. 
 MC380 Airtech ilmakuivuva lakka puoles-
taan edustaa ilmakuivuvaa lakkaa, joka huonoista 
olosuhteista huolimatta oli kiilloitettavissa alle 2 tun-
nissa ruiskutuksesta. Ilmankosteus oli pahimmillaan 
30% ja alle. 
 ML920 Megalack on valikoiman edullisin 
tuote. Lechlerin matta- ja satiinilakoilla saavutetaan 
tasainen matta tai satiinipinta. 
 Lopuksi tarkastelimme pintoja, keskuste-
limme koulutuksesta ja heränneistä kysymyksistä ja 
jaoimme koko porukalle todistukset.

HYDROFAN voidaan teipata, joka tekee raidoitus-
työstä helppoa. Lokasuojaan on havainnollistettu 
myös kontrollikerroksen tärkeys ja sen vaikutus 
loppusävyn kannalta. Oikeasta reunasta kontrolli-
kerros on jätetty pois ja sävy jää silloin tummem-
maksi. 

TAKK keräsi yhteen 20 koulutettavaa. 





Polarshine® Fast-Finish-Järjestelmä

Avainlippu Kamppanja 1

Hyvä Asiakas,

Me Ykkösvärissä haluamme panostaa laatuun, suomalainen työ on yksi laadun merkeistä.  
MIRKAn vuonna 2014 saaman Avainlippu -merkin kunniaksi me Ykkösvärissä haluamme 
kampanjoida suomalaisen työn puolesta. Avainlippumerkki koskee MIRKAn Suomessa val-
mistamia hiontatuotteita, kuten kampanjaan kuuluvia huipputuotteita Microstar, Abralon ja 
Polarstar SR 5.

Ohessa kampanjat uudistuneesta Polarshine® Fast-Finish-Järjestelmästä.
Paranna sinäkin kiilloitustyön laatua tällä uudistuneella järjestelmällä!

Uudistunut järjestelmä

Microstar® Abralon®

Mirka® Pro 
-lampaanvillalaikka

50 KPL 20 KPL

2 KPL

Keltainen kennorakenteinen 
Mirka®-kiillotuslaikka

2 KPL

Polarshine® 10 (1L)

1 PLL

Polarstar® SR 5

100 KPL

Kampanjatuotteet 
(Huomaa, että vain laikkojen koot vaihtelevat kampanjojen välillä)

Polarshine®
Keltainen mikrokuituliina

2 KPL

Napperstick
Kostutin 60 ml

+

Kiilloitusessu

Sisältää vasemmalla mainitut tuotteet.
Laikat ovat koossa Ø150mm

KAMPANJAHINTA: 199,00 € Alv 0%

Avainlippu Kamppanja 2

Sisältää vasemmalla mainitut tuotteet.
Laikat ovat koossa Ø77mm

KAMPANJAHINTA: 148,00 € Alv 0%

Tarjous voimassa 15.1.2015 saakka.

TILAUKSET:
Ykkösväri Oy

Vanha Vaasantie 10
33470 YLÖJÄRVI

PUH 010 666 4700
EMAIL tilaukset@ykkosvari.�

JÄLLEENMYYJÄT
http://www.ykkosvari.�/yhteystiedot.htm
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Laadukasta työjälkeä 
asiakasta palvellen
Automaalaamo Orjala on kehityksen kärjessä

Yrittäjyys oli 
itsestäänselvää
Automaalaamo Orjala sai alkun-
sa, kun Veli-Matti Orjala valmistui 
Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuk-
sesta automaalaus- ja peltikorja-
uslinjalta. Tuolloin elettiin vuotta 
1989. Yrittäjäperheessä kasvaneel-
le Veli-Matille oli selkeää ryhtyä 
yrittäjäksi valmistuttuaan. Laman 
alkumainingeissa aloittaneella yri-
tyksellä ei  kuitenkaan riittäny töitä 

työllistämään kokopäivätoimisesti 
ja niinpä mies työskenteli samal-
la isänsä perustamassa minkki- ja 
kettutarhaukseen erikoistuneessa 
Orjalan Minkki & Kettu Oy:ssa, 
joka on edelleen  Orjalan perheen 
omistuksessa. 
Sittemmin isoveli Markus Orjala 
tuli mukaan maalaamotoimintaan 
Veli-Matin kumppaniksi.

Panostus laatuun on 
mahdollistanut kasvun
Automaalaamo Orjala on vuosien 
saatossa kasvanut ja kehittynyt. 

Veljesten panostaminen asiakas-
lähtöiseen palveluun, laadukkaa-
seen kädenjälkeen ajanmukaisilla 
menetelmillä ja laitteilla on mah-
dollistanut liiketoiminnan kasvun 
ja tunnettuuden alalla. 
Automaalaamo Orjala toimii ny-
kyään kolmessa toimipisteessä; 
Lohtajalla, Ylivieskassa ja Kokko-
lassa. 
Merkittävä toiminnan laajene-
minen tapahtui 2010, kun yli mil-
joonan investoinnilla rakennettiin 
uusi ja nykyaikainen raskaanka-
luston maalaamo- ja hiekkapuhal-
lushalli Lohtajalle. Halliin saatiin 

Automaalaamo Orjalan 
raskaankaluston maalaamossa

maalataan LECHSYS -maaleilla.
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mm. 30 metriä pitkä, 6 metriä leveä ja korkea maa-
lauskammio, joka mahdollistaa todella raskaan ja ison 
kaluston maalaamisen. 
Tyypilliset maalauskohteet raskaankaluston puolel-
la ovat mm. isot kaivinkoneet, lavetit, kuorma-autot 
ja erilaiset työkoneet.
Nykyisillä puitteilla Orjalassa on tällä hetkellä kapa-
siteettia maalata lähes 2000 ajoneuvon vuosivauhdilla.
Maalaamotoiminnan lisäksi Automaalaamo Orjala 
kuuluu SOS -hinausketjuun ja kalustoa on tällä het-
kellä kolmen hinausauton verran. SOS Hinaus on osa 
SOS International konsernia, joka on suurin alan pal-
veluja tuottava yritys Pohjoismaissa.
Veli-Matin ja Markuksen maalaamo työllistää tällä 
hetkellä 11 tekijää, joista maalaustöitä tekee yhteensä 
6 miestä. Lisäksi koirat Ronaldo ja Wiljami ovat tärkeä 
osa työyhteisöä. Nämä kaverit huolehtivat, ettei työtä 
paineta liian ryppyotsaisesti, vaan Ronaldo haastaa 
miehiä silloin tällöin palloleikkeihin, jossa hän on 
yhtä väsymätön, kun brasilialainen jalkapallolegenda 
kaimansa ikään ja Wiljami pitää huolen, että rapsu-
tuksille löytyy aikaa. Lopuksi Veli-Matti kertoo, että 

yksi automaalari on myös hakusessa täydentämään 
joukkoa.

Asiakasta palvellen
Kun lueskelen tietoa Lohtajasta paikkana, saan irti, 
että Lohtaja on kuulunut Kokkolan seutukuntaan 
vuodesta 2009, mutta jotain tämän entisen kunnan 
koosta kertoo, että ennen Lohtajan kunnan lakkautus-
ta siellä laskettiin asuvan vain 2791 ihmistä. Paikassa 
järjestetetään kala- ja kirkkomusiikkijuhlia. Sieltä on 
myös löytynyt 70 cm pitkä 24 000 vuotta vanha mam-
mutin reisiluunpala. 
Kun Automaalaamo Orjalan Lohtajan toimipistee-
seen saapuu, ei näillä tiedoilla aavistaisi, että kohta on 
edessä moderni, kaikki standardit täyttävä hakkeella 
lämpiävä noin 5000 neliön automaalaamokompleksi. 
Olkoon Lohtaja pieni paikka, mutta se sijaitsee kä-
tevästi Ylivieskan ja Kokkolan välissä, joten näiden 
työnvastaanottopisteiden avulla töitä voidaan ottaa 
vastaan varsin laajalta alueelta. Palvelu asiakkaan 
suuntaan on tehty helpoksi, sillä hän voi tuoda korjat-
tavan auton Kokkolan tai Ylivieskan pisteeseen ja auto 

Kiireiset veljekset ehtivät yhteiskuvaan. Työt on jaettu niin, että 
Markus hoitaa raskaanpuolen toimintaa ja Veli-Matti henkilöauto-
puolen, sekä hoitaa toimitusjohtajana myös paperityöt.
Vasemmalla Markus ja oikealla Veli-Matti

Automaalaamo Orjala 
kuuluu valtakunnalli-
seen SOS Hinaukseen.  
Orjalassa on 3 hinuria. 
SOS hinaus on osa  
SOS International 
konsernia, joka on suurin 
alan yritys Pohjoismaissa.



Mikko Yli-Hukka kiillottaa AirTechillä 
lakattua pintaa. Lakkapinta 

on kiilloitettavissa viimeistään 
2 h lakkauksen jälkeen. 

Wiljami tekee selväksi, että 
maalimyyjänkin on syytä 
huomioida talon koiruudet.

on noudettavissa samasta paikasta. Työnvastaanotto-
pisteissä tehdään myös lasin korjauksia ja vaihtoja ja 
oiotaan pieniä parkkipaikkalommoja.  

Maalimerkin vaihto alà extempore!
Veli-Matti Orjala kertoo, että maalinvaihdos ta-
pahtui jotakuinkin extempore. Edellisen maalintoi-
mittajan kanssa oli tehty yhteistyötä 20 vuotta, eikä 
hakusessa varsinaisesti ollut mitään uutta. Veli-Mat-
ti kertoo, että Volotisen Martti oli käydessään niin 
kovin puhein kehunut LECHLERin järjestelmiä, että 
pakkohan se oli nähdä oliko puheissaa perää. Näinpä 
Veli-Matti ja Markus myöntyivät testaamaan Lechsys 
-maaleja. Samalla testiin otettiin Hydrofan vesibase. 
Haastattelua tehdessäni Veli-Matti kertoo, että alkuun 
miehet vaan naureskelivat Hydro-pulloille, että mikä 
se tälläinen pullo on ilman sekoituskonetta. Mutta 
kerta kun järjestelmä oli taloon tuotu, niin olihan sitä 
testattava.
Testijaksolle sattui tulemaan sävyjä, joiden kans-
sa tavallisesti oli kovasti painiskeltu silloisen merkin 
kanssa ja Hydrofan vastasi haasteeseen erittäin posi-
tiivisesti. Veli-Matti kertoo henkilöautopuolen maala-
reiden olevan maailman kriittisimpiä ja oli yllättävää 
kuulla kavereiden suusta, että tuotehan toimii. Sävyt 
täsmää ja peittää ja hiomanaarmujen täyttökyky on 
myös erinomainen. Ja on se pullokin lopulta aika kä-
tevä ja tarkka värin valmistuksessa. Testien tulos oli, 
että sekä Lechsys, että Hydrofan järjestelmät kannet-
tiin taloon. 

Merkin vaihdolla kaikki 
maalausprosessit kuntoon
Henkilöautopuolella toimivan Hydrofan vesibasen 
lisäksi Lechler tuotteilla on korjausprosessit saatu 
mielekkääksi, niin ettei pinnan laadusta tai kustan-
nustehokkuudesta ole tarvinnut tinkiä. Uusille kata-
foreesilla päällystetyille osille hiomatta käyvä Macro-
fan Autolevel tuo huomattavia etuja. Ja vielä kun 
prosessi suoritetaan märkää-märälle työmenetelmällä 
niin hiontaa ei tarvita lainkaan edes ennen vesibasen 
ruiskuttamista. Lakoissa käytössä ovat MC421 ja il-
makuivuva AirTech lakka. Tällä lakkapaletilla hoitu-
vat työt kun työt.  AirTech hoputtaa kiirellisten töiden 
läpikulkua, kun kyse on paikka- tai osamaalauksista ja 
muihin töihin soveltuu erinomaisesti monipuolinen 
MC421.
Raskaankaluston puolella sideainepohjaisen Le-
chsys -järjestelmän etuja on, että samasta järjestel-
mästä pystytään valmistamaan tuotteet erilaisilla 
ominaisuuksilla vain sideainetta vaihtamalla. Tämä 
vastaa hyvin Orjalan tarpeisiin, jossa raskaankalus-
ton kohteet ovat varsin moninaiset. Usein pohjalle 
ruiskutetaan epoksi, joka sekin löytyy sävytettävänä, 
jolloin pintamaalin peitto voidaan optimoida. Pintaan 
Lechsys järjestelmistä löytyy maalit mattapintaisista 
täysin kiiltäviin UHS -pintamaaleihin. 
Lopuksi Veli-Matti Orjala summaa olevansa varsin 
tyytyväisiä uuteen tuotekokonaisuuteen ja Ykkösvä-
rin palveluun. Niin tyytyväisiä, että mies sanoo heh-
kuttaneensa tuotteita tuttuihin maalaamoihinkin. 
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Kouluttautuminen lisää tehokkuutta. 
LECHLER:n kouluttaja Samuel Adu Harrison näyttää 

HYDROFAN häivytystekniikoita. 
Kuvassa vas. alkaen: Jaan Kurtteen, Samuel Adu Harrison, 

Jani Voimanen, Azzid Ahmad Seir ja 
Veli-Matti Orjala.

Vuonna 2010 valmistunut raskaan-
kaluston maalaamo mahdollistaa 

raskaankaluston maalauksen isolla 
kapasiteetillä. 
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HYVÄT 
ASIAKASSUHTEET 
OVAT KUNNIASIA

Jarmo Kotilaisen luotsaama JK-Väri palvelee 
LECHLER -asiakkaita Keski-Suomessa!

Jutussa esiintyvät kuvat: JK-Väri
Juttu seuraavalla sivulla >>>>

JK-Värin yrittäjä Jarmo Kotilainen palvelee asiakkaita
kokemuksella ja ammattitaidolla.
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JK-VÄRI ALOITTANUT 
VAUHDIKKAASTI
 Vuosi 2014 toi Lechler rintamalla paljon uut-
ta ja yksi parhaimmista uutisista meille Ykkösvärissä 
oli, kun saimme JK-Värin jälleenmyyjäksemme. Vaik-
ka yrittäjä Jarmo Kotilaisen luotsaama JK-Väri aloitti 
vasta hiljattain, on mies on ottanut lentävän lähdön 
ja ehtinyt hankkia jo 5 sekoituskoneasiakasta. Se on 
paljon lyhyellä aikajänteellä. 
 Onnistumisen resepti lienee tämän hyvä asia-
kaspalveluasenne. Kun onnistuu luomaan pitkiä ja 
luotettavia asiakassuhteita, ne tuottavat hedelmää. Ja 
ei Kotilainen ole eilisen teeren poikia vaan on hank-
kinut leipänsä yrittämällä jo lähes 20 vuoden ajan. 
Kunnioitettava saavutus tänä vuonna vasta 40 vuotta 
täyttäneeltä mieheltä. 
 Karstulassa toimipaikkaa pitävä yrittäjä pal-
velee asiakkaita koko Keski-Suomen alueella ja sen 
liepeillä

AUTOMAALIALALLE
SATTUMALTA
 Jarmo Kotilainen opiskeli ajoneuvoasenta-
jaksi ammattikoulussa. Mies päätyi työharjoitteluun 
automaalikauppaan ja sieltä se ensimmäinen kipinä 
sitten lähti. Kotilainen perusti 1996 Auto- ja konekor-
jaamon, jossa hän teki myös kolarikorjauksia ja maa-
lauksia. Taidot hän hankki tekemällä. 
 Käännekohdaksi mies nimeää vuoden 1998, 
kun silloisen maalintoimittajan työntekijä päätyi hä-
nen palkkalistoilleen töihin. Oli luontevaa aloittaa 
muun bisneksen ohessa automaalikauppa. Pian maa-
limyynti alkoi pitää yrittäjän kovassa kiireessä ja jo 
2000 -luvun vaihteessa kolarikorjaustoiminta lopetet-
tiin ja päätettiin keskittyä maalin myyntiin. 2010 mu-
kaan kuvioon tuli autojen varaosabisnes, joka tuo ison 
osan liikevaihdosta. Autovaraosakauppaa varten on-
kin perustettu aputoiminimi Karstulan Autovaraosa.

YKKÖSVÄRI JA LECHLER 
HYVIÄ KUMPPANEITA
 Yrittäjä Kotilainen sanoo tunteneensa Volo-
tisen Martin joitakin vuosia. Yritän kysymyksilläni 
kalastella miten LECHLERiin ja Ykkösväriin päädyt-
tiin maalikaupan kumppanina. Jarmo sanoo aktiivi-
suutta olleen  molemmin puolin. Uudelle maalimer-
kille hän sanoo olleen tilausta jo jonkin aikaa. Lechler 
tuotteiden Jarmo sanoo pelaavan erinomaisesti, nope-
us ja väritarkkuus nousevat mieleen päällimmäisenä.  
 Kuitenkin Kotilainen sanoo, että Ykkösvärin 
palvelu ratkaisi ja asioimisen helppous. 
 JK-Värissä on Lechler:n Hydrofan, Macrofan 
ja Lechsys järjestelmät, joten maaliasioissa asiakkaan 
tarpeisiin pystytään vastaamaan erittäin monipuoli-
sesti.

HYVÄT 
ASIAKASSUHTEET 
OVAT KUNNIASIA
Jarmo Kotilaisen luotsaama JK-Väri palvelee 
LECHLER -asiakkaita Keski-Suomessa!

JK-Värin myymälässä palvelee 
Satu Pasanen.



Vielä ehdit tilaamaan pukinkonttiin:

KOTONADESIGNIN MAGNEETIT 
MAALATAAN LECHLER TUOTTEILLA
 Kerroimme Asiakas Uutisissamme kesän 
kynnyksellä LECHLER -jälleenmyyjämme Veli-Matti 
Järvisen asiakkaasta KotonaDesignista ja sen yrittä-
jästä Mia Battilanasta. 
 Lue vanha juttu kopioimalla edellä oleva 
osoite internetselaimesi osoitekenttään: 
http://www.ykkosvari.fi/AsiakasUutiset2014_06.pdf

YHTEISTYÖ MUUMIN 
CHARACTERSIN KANSSA
 Kotona Design on aloittanut yhteistyön 
Muumin Characters FINLANDin kanssa ja nyt Tove 
Janssonin alkuperäispiirrokset seikkailevat Kotona-
Designin ilmoitustauluilla ja magneeteissa. Magneet-
tien pinnat maalataan Lechler -tuotteilla, ja ne sopivat 
loistavasti maalattujen muistitaulujen kaveriksi tai 
jääkaapin pintaan!

KOTIMAINEN KÄSITYÖ KUNNIA-ASIA
 KotonaDesignin tuotteet ovat 100% suoma-
laista käsityötä.  Magneetteihin käytetään suomalaista 
koivulautaa.
 Magneetin tekemiseen kuuluu monta työvai-
hetta; maalataan lauta, laser piirtää kuvion, magneetit 
leikataan muotoonsa, jonka jälkeen niihin porataan 
reikä, johon laitetaan liima ja magneetti. Kaikki tämä 
tehdään käsityönä. Käytetyt magneetit ovat laaduk-
kaita, eivätkä ne pääse liukumaan pinnalla alas, vaan 
pitävät paksutkin muistilaput paikallaan!
 Yrittäjälle Mia Battilanalle on tärkeää, että 
tuotteet ovat laadukkaita ja kestävät aikaa. Ostamalla 
KotonaDesignin tuotteita tiedät tukevasi suomalaista 
työtä ja saavasi laadukkaista materiaalista käsintehdyn 
tuotteen, joka ilahduttaa sinua vielä vuosien päästä. 

Muistatk
o viel

ä?

KotonaD
esignilt

a 

uusia tu
otteita!

 Vielä eh
dit tilaam

aan puk
inkonttiin:

www.kotonadesign.fi/shop/

Suloiset hahmot Nuuskamuikkunen, Pikkumyy ja Haisuli sekä muut 
muumihahmot seikkailevat nyt myös KotonaDesignin uusissa magneeteissa. 

17



LECHLER INVESTOI 
JA KEHITTÄÄ!
Usko omaan tekemiseensä saa kehittämään talouden taantumasta huolimatta!

18 SIvun kuvat: Lechler S.p.a

ESITTELYSSÄ LECHLERIN VUODEN 
2015 UUTUUDET
 Ykkösvärin Paula ja Mika Volotinen vierailivat 
sateisessa Comossa joulukuun ensimmäisellä viikolla. 
Olimme lukeneet Suomessa uutisissa Pohjois-Italian 
ja Sveitsin tulvaongelmista, jotka olivat nostaneet 
Comojärvenkin vedet pitkin Comon katuja, 
mutta onneksi vierailumme 
tullessa 

a j a n k o h -
taisesti oli tilanne jo pahim-

milta osin helpottanut ja sateista huolimatta ei 
kumisaappaita tarvittu.
 Tulomme syy oli Lechler -maahantuojille 
järjestettävä tapaaminen, jossa esiteltiin vuonna 2015 
markkinoille tulevat uutuudet; MACROFAN POWER 
MC405 kirkaslakka, uusi värin sekoitus- ja hallinta-
ohjelma LECHLER MAP, uusi LechlerTech teollisuus-
katalogi ja uudet teollisuuden Color proposal väritren-
dit vuodelle 2015! Mukana tapaamisessa oli Lechler 
-maahantuojia 8 eri maasta. Tapaamisessa oli myös 
mahdollisuus vaihtaa kuulumisia eri maiden maa-
hantuojien kanssa ja kasvattaa Lechler henkeä enti-
sestään. Tapaaminen oli 2 päiväinen ja päivät päätet-
tiin italialaiseen tapaan herkullisilla monivaiheisilla 
aterioilla.

LECHLER INVESTOI KEHITYKSEEN
 Huolimatta maailman synkästä taloudesta 
investoi Lechler huomattavia summia tuotekehityk-
seen, uusiin ihmisiin ja tuotantolaitteistoihin.   

Lechler työllistää tällä hetkellä noin 600 ihmistä. Usko 
tuotteisiin ja värityökaluihin saa tehtaan kehittämään 
jatkuvasti uutta pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden 
vaatimuksiin jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. 

POWERIA LAKKAVALIKOI-
MAAN 
 Lechlerin uusi lakka MACROFAN 
POWER  UHS MC 405 kirkaslakka tuo 
nimensä mukaisesti tehoa maalaamon 
prosesseihin. MC405 on mukana Le-
chler:n HIGH EFFIENCY PROCESS 
eli suomeksi KORKEAN TEHOK-
KUUDEN PROSESSIN ohjelmassa, 
joka tarkoittaa, että tuotteella saada 
aikaan paitsi laadukas pinta nopeasti 
ja kustannustehokkaasti, niin tuote 
mahdollistaa myös energian mi-
nimoimisen kuivumisnopeutensa 

vuoksi.

  
  
 

>>>
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Lechler tapaamisesen lopuksi testattiin uusi MACROFAN POWER UHS kirkaslakka käytännössä.
Testit aiheuttavat hyväntuulista ja tyytyväistä keskustelua mukana olijoissa.

 MC405 kirkaslakka mahdollistaa kuivumis-
prosessin alhaisissakin lämpötiloissa. Jo uunitus 
40°C (osan lämpötila) päästää POWER prosessilla 
kiihdyttämällä 10 minuutin kuivumisaikaan, jolloin 
osan jäähdyttyä on osa valmis käsittelyyn. 60°C:ssa 
(osan lämpötila) saadaan kirittyä aikaa 5 minuuttiin.
 Macrofan POWERiin on saatavilla MT405 li-
säaine, jolla aiemmin mainitut kuivumisprosessit ovat 
mahdollisia yhdessä MH120 kovettajan kanssa. Lak-
kaa on mahdollista käyttää myös perinteisellä proses-
silla ilman lisäainetta, jolloin päästään myös varsin 
mukaviin kuivumisaikoihin 15-40 minuuttia riippuen 
kovettajasta ja uunin lämpötilasta. Molemmissa pro-
sesseissa on mahdollista käyttää ilmakuivausta, mikä 
on sekin nopea vaihtoehto, mutta ei tule korvaamaan 
ominaisuuksillaan MC380 AirTech ilmakuivuvaa kir-
kaslakkaa.
 MC405 takaa myös joustavan käytön, koska 
kerroksia voidaan ruiskuttaa 2 kerrosta, puolikas+1 
tai yksi tasainen kerros.
 Tuote tulee asiakkaiden saataville tammi-
kuussa 2015 samoin kuin Lechler Map. 

VÄRILLÄ ON VÄLIÄ
 Uuden lakan ja Lechler MAP ohjelman lisäk-
si saimme kuulla värisuunnittelijan Francesca Valanin 
pitämää esitystä väritrendeistä. Valan on ollut muka-
na valitsemassa Lechler:n vuoden 2015 väritrendejä. 
Nainen kertoi mielenkiintoisella tavalla värien en-
nustamisesta. Niin kuin muutkin trendit, väritrendit 
kiertävät. Nyt voimmekin todeta olevamme palanneet 
50-luvun pastelleihin. Väritrendien sykli vaihtelee 
kohteen mukaan, esimerkiksi arkkitehtuurissa käy-
tetyillä väreillä sykli on huomattavasti pidempi, kuin 
muotiteollisuudessa. 
 Lechlerin uudet väritrendi ehdotukset hel-
pottavat suunnittelijoiden työtä. Väritrendeistä voi 
myös nähdä, että matta on on uusi kiiltävä. Uusi väri, 
pinnan tuntu tai struktuuri ovat tekijöitä, joiden takia 
kuluttaja valitsee tuotteen ja asia jolla vanhakin tuo-
te voi saada uuden elämän. Tämä on tärkeää etenkin 
nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa tuotteen 
muotoileminen uudelleen voi olla liian kallis proses-
si.  
Värillä voi siis väliä. >>>



Kuvat: Lechler S.p.a

LechlerTech tuotteet soveltuvat 
erilaisille pinnoille.

Lechsys ja Lechsys Effect tarjoavat 
lukemattoman määrän vaihtoehtoja.

>>>



Kuva: Lechler S.p.a

LUKEMATTOMAT
MAHDOLLISUUDET
 Lechlerin  LechlerTech logon alta löytyvät 
Lechsys järjestelmän 29 pigmenttiä ja 61 sideainetta 
sekä Lechsys Effect järjestelmän 60 pigmenttiä ja 7 si-
deainetta antavat loputtomat mahdollisuudet eri koh-
teiden maalaamiseen oli kyse esim. muovista, lasista, 
alumiinista tai teräksestä. 
 Eri sideaineilla varioit maalin sopivaksi eri 
pinnoille, sekä annat pinnalle persoonallisen ja tun-
nistettavan ilmeen lopputuotteelle eri efekteillä esim. 
matta, kiiltävä, soft touch tai struktuuri. Värit ja pin-
nat saavat aikaan saavat aikaan tunteita, ne luovat sen 
pienen merkittävän eron verrattuna kilpailijaan.
 Lechler:n väritrendiehdotus on suunniteltu 
helpottamaan suunnittelijan työtä. 2 väritrendilaati-
kosta löytyvät värit ovat suunniteltu sopimaan yhteen. 
Ne on suunniteltu luomaan wau -elämyksiä ja tun-
teita. Toisesta laatikosta löytyvät mattapintaiset solid 
värit ja toisesta metallit. Aikaisemmat mukaan lukien, 
väritrendeistä ja erikoisefekteistä on luotu jo 7 kokoel-

maa. Miksi sinä et antaisi tuotteellesi mahdollisuutta?

Pastellit ovat taas IN.
Kuvassa toinen 
Lechler:n 
Color Trend 
-värikokoelmista

Martin Lobert esitteli uuden teollisuuskatalogin 
ja Francesca Valan kertoi uusista väritrendeistä.
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Lechler tapaamisessa oli paikalla ihmisiä 8 eri maasta. 




