
KUUKAUSIKOKOUS MUISTIO
Torstaina 24.9.2009 Vierailimme ja tutustuimme Iisalmen Autopalvelukeskukseen 43 
jäsenen voimin. (Osoitteessa Lammenkaari 9 IISALMI)

Motto: KAIKKI AUTOSI PALVELUT tarkoittaa esimerkiksi sitä että kun tavallinen auton 
huoltoväli on esim. 20000 km tai vuosi, tarvitsee keskimääräinen auton käyttäjä kerran 
vuodessa huollon ja katsastuksen autolleen. 
Se käy esimerkiksi yhdellä puhelinsoitolla autopalvelukeskukseen. Varataan aika jollekin 
päivälle auton katsastusjakson ollessa meneillään. Tällöin tarvittaessa auto haetaan 
aamulla, huolletaan, tarvittaessa korjataan pestään ja vahataan etukäteen varatuilla 
tarvikkeilla, käytetään katsastuksessa ja tuodaan illalla takaisin. Kohtuullinen yksi lasku 
tulee sitten vain yhdestä huollon tehneestä firmasta.
Kaikissa yrityksissä kaikilla työntekijöillä on paras mahdollinen ammattitaito omassa 
hommassaan. Yhteistyö pelaa talon sisällä niin että yritykset tukevat toinen toistaan. 
Vain katsastus on riippumaton korjaustoiminnasta toimilupalain mukaisesti.

Yritysten käytössä on myös laina-autoja, ettei asiakas jää autottomaksi esimerkiksi 
kolarikorjauksen ajaksi.

Tiloissa toimivat yritykset esittelivät toimintansa:
Iisalmen Autosähkö
Yrittäjä Jani Laukkanen esitteli toimintoja. Nimi kertookin jo työn kuvasta. Heillä tehdään 
myös määräaikaishuoltoja lähes kaikkiin automerkkeihin mallikohtaisen huolto-ohjelman 
mukaisesti. Huomattava on että vaikka merkin valomainoksia ei katolla olisikaan, auton 
takuu ei asiallisesta huollosta katkea. Ilmastoinnit ja lisälämmittimet kuuluvat myös 
yrityksen toimialaan. Samoin kuin nopeudenrajoittimet ja ajopiirturitkin osittain. Ala kehittyy 
koko ajan ja alkolukotkin rupeavat asteittain yleistymään, me suomalaiset kun olemme 
monesti niin heikkohermoisia, että jos näemme täyden juomapullon, meidän on 
vajuutettava sitä. 

Marjahaan Autofiksi
Yrittäjä Markku Kostian esitteli yrityksen toimintaa. Heillä tehdään pesut ja vahaukset 
vaikkapa moposta rekkaan. Ulkoa ja sisältä käsin nykyaikaisin välinein. Nähtiin mm 
Otsonointilaite joka poistaa hajut auton sisätiloista. Myös toimiminen maalaamon tukena 
on tärkeä toimiala.

Ylä-Savon Automaalaus 
Jukka Pietikäinen esitteli tämän yrityksen toimintaperiaatteita. Nimi kertoo tässäkin 
päätoimialan. Yrityksessä on kaksi maalauskammiota ja työtä runsaasti sillä maalattavana 
ovat monen merkin maalaustyöt alihankintana.
Suurlujuus terästen yleistyttyä kolarikorjaus on muuttanut luonnettaan siten että 
oikaisurobottia tarvitaan harvemmin. Ruttuun mennyt osa korjataan tai vaihdetaan. 
Tehokasta on myös oltava. Ajokuntoinen auto käy vain arviossa, uusittavat osat hankitaan 
ja maalataan, sitten vai auto käy osienvaihdossa. Yksi autopaikka on myös korjaamista 



varten. Kaikenlaiset remontit ja huollot onnistuvat.

Marjahaan Autokatsastus
Yrittäjät Jari Korolainen ja Petri Rytkönen esittelivät toimintaa. Käytössä ovat nykyaikaiset 
välineet ja – tilat raskaalle ja kevyelle kalustolle. Kaikenlaiset katsastukset ja rekisteröinnit 
onnistuvat. Myös työsuojelupuolelle pystytään mm autoissa olevien nosturien tarkastusten 
myötä.

Eli lyhyesti KAIKKI AUTOSI PALVELUT saat Marjahaan Autopalvelukeskuksesta! 
Alusta lähtien on Autopalvelukeskus toiminut yhteistyössä Ylä-Savolaisten yritysten 
kanssa. Kaikki suuresta lainasta pienimpään nippeliin on hankittu mahdollisimman läheltä. 
Näin €urotkin hyödyttävät omaa kotiseutua.  
Ylä-Savossa Osataan!

Kiitos illan isännille mielenkiintoisesta illasta autojen parissa ja Rytkösen Marjalle hyvistä 
munkeista!
Muistion kokoili Unto


