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Suomalainen Oy Voitelutarvike Tecalemit Ab perustettiin 
toisen maailmansodan aattona vuonna 1938. Toisen 
rohkean autoalan yrityksen, Oy Veho Ab:n seuratessa 
perässä seuraavana vuonna. Perustajana ja pääosakkaana 
vaikutti Karl-Gustaf Granberg. Sodan ja säännöstelyn 
aikaan tuontikauppa oli melko hiljaista, mitä nyt tuotettiin 
tärkeät SA-autojen voitelulaitteet ja nipat ranskalaisval-
mistajilta. 

V ihdoin viisikymmentäluvulla heräsi kauppa henkiin. 1952 yhti-
ön nimikin lyhentyi muotoon Oy Tecalemit Ab. Vauhdikkaat 
viisikymppiset ja 1964 tuontisääntelystä va-

pautunut autotuonti loivat autoalan jälkimarkki-
noille kasvun aikakauden. Merkkiliikkeiden ja yk-
sityisyrittäjien autokorjaamoja perustettiin ja lait-
teita tarvittiin – Tecalemit oli talkoissa täysillä 
mukana.

Yhtiö alkoi kasvaa ja toiminta monipuolistua 
autoalan ulkopuolellekin. 1980-luvun lopulla yh-
tiö muuttui perheyrityksestä nykyaikaiseksi liike-
yritykseksi. Yrityksestä kasvoi yksi maan merkit-
tävimmistä korjaamolaitekauppiaista edustamien-
sa maailmankuulujen laitemerkkien ansiosta. 
Tuotevalikoimaan olivat kuuluneet tärkeimpinä 
alusta saakka mm. tanskalaiset Stenhøj-nostimet. 
Keskitetyt tuotteiden maahantuonti, kauppa ja 
maanlaajuiset huoltotoiminnat löysivät polut me-
nestyksekkäästi suomalaiselle korjaamokentälle. 

Yhtiön kivijalkoihin ovat kuuluneet myös korjaamoiden AutoCAD 
-suunnittelu sekä Fortèn-moottorinpuhdistuotteet. Unohtaa ei sovi 
myöskään automaalareita, korikorjaajia eikä rengasliikkeitä, kaikille 
ryhmille löytyy oikeat laatulaitteet.

Yhtiö kansainvälistyy
Ruotsalaiset kiinnostuivat Tecalemitistä 2001. Yrityksestä tulikin sa-
mana vuonna monin aliyhtiöjärjestelyin osa vaurasta ruotsalaista pää-
omasijoittaja Indutrade AB -konsernia. Ja 2009 Oy Tecalemit Ab jaet-
tiin viideksi eri alojen yhtiöksi, joista tärkein laitekaupalle, huoltoyh-
tiö A-Tec Service fuusioitiin Tecalemit Oy:öön. 

Seuraava vaihe oli siirtyminen tanskalaisten, eli vanhan yhteistyö-
kumppani Stenhøj Groupin omistukseen Indutra-
den myytyä osakkeensa Stenhøj:lle. Kauppaan 
kuului Tecalemitin myynti- ja huoltotoiminnot 
Suomessa, Virossa ja Liettuassa. Tecalemit oli 
markkinajohtaja autoalan korjaamolaitekaupassa 
ja huoltopalveluissa kyseisissä maissa. Yrityskaup-
pa perustui Stenhøj Group:n tahtotilaan vahvistaa 
asemaansa Pohjoismaissa ja Baltian alueella. Sten-
højlla ja Tecalemit:lla on yhteenlaskettua yritys-
historiaa jo 180 vuoden ajalta ja yhteistyötä yli 60 
vuoden ajalta.

– Saimme muutoksen myötä 100% sitoutuneen 
omistajan. Odotamme, että tämä edelleen vahvis-
taa läsnäoloamme markkinoilla ja voimme saavut-
taa yhdessä nykyisten kumppaniemme ja tavaran-
toimittajiemme kanssa vielä vahvemman markki-
na-aseman, todettiin silloin Tecalemitista.

Teksti: Kalevi Karusuo
Kuvat: K. Karusuo ja Tecalemit

Tecalemit yli 80 vuotta korjaamolaitekauppaa

Karl-Gustav Granberg, Oy Tecalemit Ab:n
perustajajäsen, hallituksen puheenjohtaja.
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Intrude Ab
Suomi (Finland) on liiketoiminta-alue, jonka 
yritykset keskittyvät teknisten ratkaisujen ja 
palveluiden tuottamiseen asiakkailleen. Yrityk-
set joko itse valmistavat tai maahantuovat 
myymänsä tuotteet ja tarjoavat tämän ohessa 
erilaisia asiakkaille tärkeitä konsultointi-, kou-
lutus-, räätälöinti- ja asennuspalveluita.

Indutrade-konserniin liittyessään yritys säi-
lyttää oman identiteettinsä, mutta samanaikai-
sesti se saa – niin tahtoessaan – sisäänpää-
syn konserniin kertyneeseen kokemukseen ja 
osaamiseen. Indutradeen liittyessään yritykset 
säilyttävät aikaisemmat suhteensa ja juuren-
sa. Ne ovat aina itse vastuussa omasta kan-
nattavuudestaan, mikä ilmentää Indutrade-
henkistä yrittäjämäisyyttä.

Intrude toimii 30:ssä maassa, joissa on 200 
tytäryhtiötä ja 7000 työntekijää.

Stenhøj Group
Stenhøj perustettiin vuonna 1917 ja sen pää-
konttori sijaitsee Barritissa, Tanskassa. Tä-
nään Stenhøj on johtava kansainvälinen yri-
tysryhmä, jolla on useita vahvoja tuotemerk-
kejä ja sisaryrityksiä. Mukaan lukien mm, AU-
TOPSTENHOJ, Sherpa, Molnar, Stenhøj, 
Gemco ja Tecalemit.

Seuraavaksi Tecalemit sai jälleen uuden 
omistajan 8,3,2019, kun Nexion S.p.A. ja 
Stenhøj Group yhdistävät voimansa ja perus-
tivat johtavan eurooppalaisen tuotteiden ja 
palvelujen toimittajan autoteollisuuden jälki-
markkinoille

Kahden perheomistuksessa olevan yrityk-
sen lopullisen sopimuksen jälkeen Nexion on 
hankkinut 75% Stenhøj-konsernista. Dyøe-
perhe jatkaa omistajana Stenhøjssä 25%: lla 
osakkeista. poista

Nexionin ja Stenhøjin kumppanuus luo alan 
johtavan toimijan, jolla on vielä vahvempi ar-
volupaus. Konsernin yhteenlaskettu liikevaih-
to on + 340 miljoonaa euroa + 2 000 työnteki-
jää ja merkittävä markkina-asema. Nämä kak-
si yritystä täydentävät toisiaan täydellisesti 
tuotetarjonnan ja maantieteellisen läsnäolon 
kannalta.

Nexion S.p.A
Nexion on perheyritys, jonka pääkonttori sijait-
see Correggiossa, Italiassa. Nexion Group on 
maailman johtava autoteollisuuden yritys, jol-
la on yli 65 vuoden historia ja jolla on vahvat 
tuotemerkit, joihin kuuluvat mm. Corghi, Hpa-
Faip, Mondolfo Ferro, Orlandini, Sice, Techno-
motor, Teco ja Bright.

   I Eläintarhanajo (Suomen Suurajo) 1932 
Auto- ja moottoripyöräharrastajat olivat jo pitkään unelmoineet suuresta    

    auto- ja moottoripyöräkilpailusta Helsingissä. Rataakin oli jo etsitty. 
Kuinka unelmat sitten toteutettiin?
Tarvittiin joukko maineikkaita moottoriurheilijoita, joilla oli riittävästi vaiku- 

     tusvaltaa ja talous kunnossa, niin alkoi tapahtua.
 Eläintarhanajon syntysanat lausuttiin Tukholma–Turku vuorolaivalla 1931 

joukon johtavia moottoriurheilumiehiämme ollessa palaamassa kotiin voitokkaalta matkalta Solvallan maarata-ajoi-
hin Ruotsiin. Mestareiden, Otto Brandtin, Karl A. Ebbin, Karl-Gustaf Granbergin, Vilho Holmingin, S.P.J. Keinäsen, 
Raine Lampisen, Alfred ja Theodor Lönnforsin, Gösta Nielsenin ja John Ramsayn kesken oli viritetty keskustelu 
suuren luokan suomalaisen TT-kilpailun tarpeesta, ja jokainen paikalla ollut oli varauksettomasti ajatuksen toteut-
tamisen takana. Ajatus ei jäänyt pelkästään suuriksi sanoiksi. Keinänen, Karl A. Ebb sekä Johan Ramsay käyn-
nistivät lähes puolen miljoonan markan takauksella ajojen järjestelyt. Seuraavana keväänä ajettiin jo kilpaa eläin-
tarhassa järjestäväksi tahoksi ryhtyneen Helsingin Moottorikerhon voimin. HMK oli ristinyt kilpailun ”Suomen Suur-
ajoksi”, joka tunnettiin jo seuraavana vuonna Eläintarhanajona.

Valtakunnan johtava päivälehti otsikoi 9. toukuuta 1932:
”Eläintarhan avajaiset Suomen Suurajossa 1932. Hyvät palkinnot - kaikki voitot Ruotsiin. Yli 25 000 maksanut-

ta katsojaa”

Granberg pitkään voittotaistelussa...
Granberg oli myöhästynyt lähdössä, mutta ajoi porukan kiinni 
ja kakkoseksi Kalenin jälkeen. Helsinkiläinen taisteli voitosta. 
Jäljellä oli vielä 45 kierrosta. Kalenin ja Granbergin taistelu jat-
kui. Helsinkiläinen kävi välillä johdossa. C-luokan (500 ksm) 
voittotaistelu päättyi 43. kierroksella. 

Karl-Gustaf Granberg ajoi Saroleallaan nurin maalisuoran 
päässä. Hän loukkasi olkapäänsä. Apu oli lähellä. Suojeluskun-
nan sanitääri veti olkapään paikoilleen. Kalle Kustaa selviytyi 
omin avuin maalialueelle. Gunnar Kalenilla oli nyt helppo työ 
korjata voitto Ruotsiin. 

Eltsun alkuvuosien moottoripyörien lähtöluetteloista poimittuja Karl Gustaf ”Putte” Granbergin kovimpia suoma-
laisia kilpailijoita: August Aaltonen Turku Rudge, Walter Bergström Hki Rudge, Aarne Anttila Hki Husqvarna, Bir-
ger Blomqvist Hki Rudge, Otto Brandt Hki Rudge, Vilho Hollming Hki NSU, Raine Lampinen Kerkkoo Rudge.

Sana Tecalemit on yhdistelmä nimistä Thecla ja Alemite.(rasvaprässit). Tecalemit Industrial oli Alemiten ja 
Theclan edustaja Suomessa. Yhteinen historia on alkanut vuonna 1938, jolloin Oy Voitelutarvike Tecalemit 
Ab aloitti toimintansa. Alunperin Tecalemit perustettiin Ranskassa jo 1920 luvulla.

Tecalemit Ranska 
Thecla /Alemite 
1920-luvun 
rasvapuristin.

Karl-Gustav Granberg Tecalemitin ja Eläintarhan-
ajojen perustajajäsen ja Suomen nopeimpia 
moottoripyöräkilpa-ajajia 1930-luvulla.

 C-luokan (500 ksm) lähtö.

Hieman taustahistoriaa suomalaisen Tecalemitin syntymiselle
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Autokorjaamoiden laitetoimittaja 
ykkösluokassa
– Tecalemit Oy:n pyrkimyksenä on ollut ke-
hittyä ”yhden pysäkin taktiikalla” täydellisek-
si, kaiken kattavaksi auto- vauriokorjaamon 
korjaamolaitetoimittajaksi.

Tecalemitissa on keskitytty niihin laittei-
siin, mitkä korjaamoille kuuluu. Turhat rön-
syilyt puuttuvat valikoimasta. Koska yleisva-
raosat ja tarvikkeet eivät ole meidän juttu, 
emme tarvitse valtavaa kymmenien tuhansi-
en nimikkeiden varastoa  ja niitä hoitamaan 

suurta henkilöstöä. Tietysti varaosia on edus-
tamiimme laitteisiin. Me pystymme operoi-
maan mukavan kokoisella 36 ammattilaisen 
tiimillä, kertoo myyntijohtaja Vesa Manni-
nen.

– Olemme ankkuroineet päämajan ja va-
raston muutaman muuton jälkeen Espoon 
Koskeloon, Koskelontie 25:een.

– Tuotepalettimme käsittää pääasiallisesti 
vanhoja luotettavia tuotemerkkejä, joista osa 
on tullut uusien omistajien mukana ja muu-
tama Atoy Oy:n perintönä heidän lopetettua 
korjaamolaitekaupan.

- Toimintamme on valtakunnallista. Neljäl-
lä alueellisella vetäjällä katetaan verkosto: Ari 
Paakkari, avainasiakaspäällikkö (Etelä-Suo-
mi), Harri Lehtonen, avainasiakaspäällikkö 
(Lounais-Suomi), Jouni Herrala, avainasia-
kaspäällikkö (Keski-, Itä- ja Kaakkois-Suomi 
sekä Kainuu) ja Mika Piirto, avainasiakaspääl-
likkö (Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Suo-
mi). Raskaalla kalustolla on oma vetäjänsä: 
Mika Sohlman, avainasiakaspäällikkö vastaa 
raskaan kaluston korjaamoista. Forte-tuot-
teista vastaa myyntipäällikkö Jani Storck,  
(Forté, jälleenmyynti). Lisäksi myyntitiimis-
sämme on neljä tuotepäällikköä: Seppo Kos-
kivuori, Marko Puranen, Niko Joenlehto ja 
huoltosopimuksista vastaava Anssi Vuorinen. 
Ja  myynnin apuna ja monitoimena vaikuttaa 
myyntiassistentti Tia Laudien, näin esitteli tii-
miläiset Vesa Manninen. 

– Yhtiön tärkeänä voimavarana on myy-
miemme laitteiden huolto ja niiden tuki. 
Huollon tuki auttaa teknisissä asioissa kol-
men henkilön kokoonpanolla: Jouko Kauto-
nen, teknisen Palvelun päällikkö, Siv Lax-
ström, huoltoassistentti, asiakaspalvelu ja 
Heikki Juutilainen, huollon tekninen tuki.

Huoltopalvelut auttavat huolloissa ja korja-
uksissa. Kymmenen huoltoteknikkoa jakau-
tuu eri puolille maata. Lisäksi 11 huoltoautoa 
varmistaa huollon toimivuuden. Huoltoautot 
ovat liikkeellä ympäri Suomea, joten apu on 
nopeasti saatavilla! Asiakaspalvelunumero on 
010 656 5200, Kenttähuoltohenkilöstöllä on 
huoltoautoissaan varaosat normaaliin huolto- 
ja korjaustoimintaan maahantuomiimme lait-
teisiin. 

 CAR-O-LINER-korikorjaus-
laitteita oli runsaasti esillä 
TTS:n vauriokorjausexpossa.
Edustus on perintöä Atoy 
Oy:ltä, joka luopui korjaamo-
laitekaupasta.

 DRESTER-on vahva tuote 
pyöränpesulaitteissa, mallisto 
esillä korjaamomessuilla.
Esittelyssä oli myös CORGHI/
AHCON-renkaankäsittelylin-
jasto.

 Rakenteilla olevassa korjaamolaite-
näyttelytilassa suunnittelupalaverissa 
korjaamoväelle tutuksi tulleet Seppo Koskivuori, 
Ari Paakkari ja Vesa Manninen.

 Tecalemitin ansioitunein uurastaja. Teknistä 
palvelua vetävä Jouko Kautonen, 40 työvuotta 
takana. 
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Kemiallista huoltoa – Fortèlla iso 
osuus myynnistä 
Tecalemit Oy on toiminut Fortè-tuotteiden 
maahantuojana, myyjänä sekä teknisenä 
kumppanina lähes 30 vuoden ajan. Fortè on 
hyvässä maineessa Suomessa. Fortè:n avullla 
voidaan sekä puhdistaa että ennaltaehkäistä 
ongelmia. Fortè -tuotteita tarjoaa jo yli 600 
korjaamoa Suomessa.

Näitä ”kemiallisia työkaluja” on tarjolla 
kaikkien auton nesteiden kanssa lisäaineina 
puhdistamaan moottoria ja sen oheislaitteita.

AutoCad-korjaamosuunnittelua ja 
projektienhallintaa 
Tecalemit Oy on vuosien aikana toteuttanut 
lukuisille asiakkailleen monenlaisia vaativia 
projektihankkeita. Näihin kuuluu uudiskoh-
teiden rakentaminen ja vanhojen autokorjaa-
moiden saneeraushankkeet. 

Parhaimmillaan kohteen suunnittelusta al-
kaa pitkäaikainen kumppanuussuhde, joka 
huolehtii korjaamosta koko elinkaaren ajan.

VEHO Oy Ab:n uudet HYA-korjaamot 
suuria projekteja
Uusi 12 000 m2:n Veho Vehkala hyötyajoneu-
vokeskus valmistuu Vantaan Vehkalaan vielä 
tänä vuonna – Tecalemit Oy on vahvasti mu-
kana projektissa! Tecalemit toimittaa raskaan 
kaluston- sekä hyötyajoneuvokorjaamon kor-
jaamolaitekokonaisuuden ”avaimet käteen” 
-periaatteella asennettuna ja hoitaa laitteiden 
käyttökoulutuksen. Kyseessä on iso ja ainut-
laatuinen hyötyajoneuvohanke, jossa on huo-
mioitu digitalisoituminen sekä autoalan säh-
köistyminen.

Tecalemit Oy:n avainasiakaspäällikkö Ari 
Paakkarin mukaan Veho Vehkala projekti jat-
kaa Vehon ja Tecalemitin pitkää yhteistä tai-
valta, jo peräti 35 vuotta, jossa yhteistyö on 
viety pitkälle. 

Veho Vehkalaan asennettiin mm. tanskalai-
sen AC Hydraulicin neljä UL2-raskaan kalus-
ton 30 000 kg nostavaa sylinterinostinta. Ne 
oli valmiiksi koottu ja koekäytetty tehtaalla. 
Perusasennuksiin kuului myös Samoa-öljyn-
jakelulaitteet sekä Nederman-pakokaasun 
poistolaitteet.

Toinen suuri projekti on Veho Ouluun ras-
kaan kaluston- sekä hyötyajoneuvokorjaa-
mon korjaamolaitekokonaisuuden. Oulun 
Oritkariin rakennettava noin 3000 m2:n  ko-
koinen toimitalo tulee tarjoamaan valtuutet-
tuna monimerkkikorjaamona varaosa- ja 
huoltopalveluita Mercedes-Benz- ja Setra-
linja-autoille sekä SISU-kuorma-autoasiak-
kaille. Uusissa moderneissa tiloissa on mm. 
38 metriä pitkä MAHA-dynamometrihalli, 
joka mahdollistaa uusien, pitkien  HCT-yh-
distelmien tarkastukset.

Muita merkittäviä referenssejä ovat:
Volkswagen Center Airport saneerattiin ja sa-
massa yhteydessä kohteeseen toteutettiin laa-
jennuksena hyötyautokorjaamo sekä maalaa-
mo ja korikorjaamot uudistettiin. Hyötyauto-
korjaamosta löytyy kattava valikoima MA-
HA- sylinterinostimia erilaisi-
na variaatioina sekä korikor-
jaamosta Blowtherm-maalaus-
kammioita 3 kpl.

Mittava laitepaketti toimi-
tettiin Tampereen kaupungin 

Infra Liikelaitoksen korjaamolle, kun se siirsi 
toimintansa Viinikankadulle ja samalla kor-
jaamon kalustoa päivitettiin.

Tecalemit Oy toimitti Tampereen Infran 
käyttöön pari järeää 2-pilarinostinta, erikois-
nostimet ruohonleikkauskalustolle, nykyai-
kaisen päästömittauskeskuksen, pakokaasun-
poistokeloja kevyelle- ja raskaalle kalustolle 
sekä 10 kappaletta akkukäyttöisiä 8,5 tonnin 
nostopilareita raskaille ajoneuvoille.

Tecalemit

 Tecalemit-huoltoautot ovat liikkeellä ympäri 
Suomea, joten apua on helposti saatavilla! 

 Tecalemit Oy toimitti Blowtherm-esikäsittelytilat 
ja -maalauskammion, kun Käyttöauto Oy Seinäjoki 
uudisti maalaamonsa kokonaisuudessaan.

 Laakkosen korjaamolle 
Herttoniemeen toimitetun 
kokonaisprojektin 
Esikäsittelytilat on varustettu 
ritilätasoon laskeutuvilla 
nostimilla. Tilat on 
jaettavissa verhoilla.

Veho Oulussa 
asennetaan 
tanskalaisen AC 
Hydraulicin 30 000 kg 
nostavaa 
sylinterinostinta 
lattiavalun alle.

 AUTOPSTENHOJ:lta uutta aikaa edustava sähköautoakkuhissi. 
Tuotekuvastossa on tuotteesta kerrottu paljon lisää.
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Turbotec Oy on maan tunnetuin moottorioptimointiyritys. 
Turbotecin uudenaikaiset Mahan dynamometrilaboratoriot 
sijaitsevat Jyväskylässä ja Oulussa. Täällä hallitaan moottori-
tehojen nostot ilman mekaanisia virityskeinoja.

Tehonmittauksissa käytetään MAHA MSR500 dynamo-
metrejä mittaustarkoitukseen rakennetuissa tiloissa. Massii-
visella jäähdytysteholla ja ilmanvaihdolla varmistetaan mitta-
ustuloksen oikeellisuus ja ajoneuvon minimaalinen lämpö-
kuormitus mittauksen aikana.

 Uusimmissa nykyautoissa on ajonvakautus niin holhoava, 
ettei 2-vetoisena tai osa-aika 4-vetoisena niitä enää helposti 
saada ajettua dynossa, edes vikatilassa. Siksipä uusimmat 
huippudynamometrit on varustettu sähkömoottoreilla, jotka 
pyörittävät ei vetävää akselia samaa vauhtia kuin vetävä akse-
li pyörii auton moottorin avustamana, aina 250 kmh nopeu-
teen asti. Tällöin auto ”luulee” olevansa normaalissa ajotilan-
teessa maantiellä ja auton säätäminen turvallisesti mahdollis-
tuu. Saksalainen Maha on pisimmällä tälläisten dynamomet-
rien kehittämisessä ja siksipä autotehtaat luottavat myös hei-
dän tuotteisiin. 

HF-Autohuolto avasi uudet korjaamotilansa 27.10. 2018. 
Korjaamolaitteiden toimituksesta vastasi Tecalemit Oy. Toi-
mitukseen kuului mm. kuuden pylvään Stertil Koni -akku-
käyttöinen pylväsnostinsarja sekä neljä Stertil Koni Skylift 
-ajosiltanostinta 35 tonnin nostokyvyllä.

Tandem -toiminnolla kaksi nostinta voidaan synkronoida 
yhteen, joka mahdollistaa 70 tonnin painoisen ajoneuvoyh-
distelmän noston. Nostinparin yhteispituus on 35 metriä, jo-
ka riittää täysimittaisen HTC-yhdistelmän nostamiseen ko-
konaisena.

K-Caara Tampere uudistaa korikorjaamoa ja maalaamoa. 
Toimipisteen tiloihin on tulossa uudet Blowthermin esikäsit-
telytilat infra- ja UV-kuivaimin.

Tecalemit toimittaa tämän kokonaisuuden projektiyhteis-
työnä K-Caara Tampereelle. 

Tässä osa merkittävistä korjaamoprojekteista, joista saa sel-
keän kuvan Tecalemit Oy:n korjaamoprojektien osaamisesta.

Lisäksi aikakirjoista löytyy erillisiä konsultoituja laitetoimi-
tuksia useille autoliikkeille ja korjaamoille. n

Tecalemit

Tecalemit on toteuttanut 
yli 25 korjaamokohdetta 
toimivilla ja tyylikkäillä 
DURA korjaamokalusteilla. 
Tyytyväisten asiakkaiden 
joukko kasvussa. 

DURA-korjaamokalustein 
varustettu Porsche-
huoltokorjaamo 
Helsingissä.

Riihimäkeläisen HF-Autohuollon uuden korjaamon toimitukseen kuului mm. kuuden 
pylvään Stertil Koni akkukäyttöinen pylväsnostinsarja sekä neljä Stertil Koni Skylift 
ajosiltanostinta 35 tonnin nostokyvyllä. Nostimia voidaan yhdistää 35 metriin saakka.

Turbotec Oy:n Oulun 
laboratorion Kimmo 
Koskenniemi pyörittää 
MAHA-dynossa BMW 530 
Xd:tä 200 km/h. Auto on 
sidottu hyvin kiinni ja 
jäähdytysilmaa tulee 
puhaltimista riittävästi.

Kevään ja kesän 2018 aikana Autokeskus Oy Konalaan toteutettiin 
poikkeuksellisen suuri ja kattava korjaamoprojekti.
Yleiskorjaamo ja korikorjaamo/maalaamo saivat uudet laitteet.


