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Espoossa A-katsastus palvelee
osoitteessa Hannuksenpelto 14 ja
Klovinpellontie 5. Hannuksen-
pellossa katsastustoiminta aloi-
tettiin lokakuussa 1984. Eläkkeelle
siirtyneen Heikki Oksasen jälkeen
A-katsastusasemalla on huhti-
kuusta alkaen uutena asemapääl-
likkönä toiminut Keijo Repo. A-
katsastus Oy:n toimitusjohtajana
toimii Lasse Korppi.

– A-katsastus Oy:llä on pitkät
perinteet. Suomessa on katsastettu
ajoneuvoja vuodesta 1907 lähtien,
ensimmäisten maiden joukossa
Euroopassa. A-katsastus on toimi-
nut aiemmin nimellä Suomen Au-
tokatsastus Oy. A-katsastus Oy on
palveleva ja joustava katsastus- ja
tarkastusalan yritys, joka muo-
dostettiin 1.11.2003 kun aikaisem-
man Suomen Autokatsastus Oy:n
osakkeet siirtyivät MB-Rahastot
omistukseen, jonka taustalla ovat
mm. suomalaiset eläkevakuutus-
rahastot. Espoossa osoitteessa
Hannuksenpelto 14 on katsastus-
toiminta aloitettu lokakuussa
1984.

Konserniin kuuluvat myös ty-
täryhtiöt, kuljettajantutkintoihin
erikoistunut Ajovarma Oy, jonka
osoite Espoossa on Hannuksen-
pelto 14. Laadun konsultointi, tut-
kimus ja koulutus, korjaamon mit-
talaitteiden kalibroinnit ja auton-
nostimien tarkastuksiin erikoistu-
nut Autotohtori Consulting Oy. A-
katsastus harjoittaa katsastuslii-
ketoimintaa myös ulkomailla, eri-
tyisesti Venäjällä, Baltiassa, Puo-
lassa ja Tanskassa.

– A-katsastuksen vahvuutena
on suuren yrityksen tuoma tieto,
taito ja osaaminen. Katsastusase-
mia on noin 180 ja henkilöstöä
1200. A-katsastus Oy panostaa
asiakastyytyväisyyteen, jota seu-
rataan mm. vuosittain tehtävällä
asiakastutkimuksella. Osaava ja
palveluhenkinen henkilöstö on
yksi suuri vahvuus yritykselle.

– Katsastusten, päästömittaus-
ten, rekisteröinti- ja muutoskatsas-
tusten lisäksi palvelutuotteitam-
me ovat rekisteröintipalvelut sekä
liikenne- ja autovakuutukset. Au-
totohtori-tarkastuspalvelut joita
ovat mm. vaihtotarkastus käyte-
tyn auton ostoa suunnittelevalle

arvio käytetyn auton nykykun-
nosta, kuntotarkastus taas on pe-
rusteellinen koko auton noin sa-
dan kohteen sisältävä tarkastus.
Prosecur-palvelut sisältävät Prose-
cur-turvamerkinnän ajoneuvon
ikkunoihin ja Prosecur-turvauran
hionnan auton tuulilasiin. Auton
matkamittarilukemat voi tiedus-
tella numerosta 0200-2200 (8 e/
puhelu +pvm/mpvm). Neuvon-
taa ajoneuvon tekniikkaan, katsas-
tuksiin, rekisteröinteihin ja ajo-
kortteihin liittyviin asioihin nume-
rosta 0600-1-7050 (2,5 e/min +
pvm/mpvm).

– Ajoneuvojen valojen ja renkai-
den kuntoon autoilijan kannattai-
si kiinnittää enemmän huomiota.
Katsastusohjeistuksen mukaan,
jos esim jarruvalot eivät
toimi tai renkaiden kulu-
tuspinnan urasyvyydet
eivät täytä määräyksiä
ajoneuvo hylätään kat-
sastuksessa, toteaa Keijo
Repo. Samalla hän kui-
tenkin toteaa että asiak-
kaat Espoossa kuitenkin
valtaosaltaan hoitaa auto-
ansa hyvin ja työssäkäy-
villä on usein leasingau-
to, jota työnantaja myös
huoltaa säännöllisesti.

– Me panostamme
asioinnin vaivattomuu-
teen, katsastuskäynnin
voi ajoittaa joustavasti.
Kirjekutsu katsastukseen

on A-katsastus Oy:n tuttu palvelu-
muoto. Ajan voi varata myös ne-
tistä osoitteesta (www.a-katsas-
tus.fi), puhelimitse tai tulemalla it-
selle sopivana aikana ilman ajan-
varausta Drive In katsastukseen.
A-katsastuksella on Espoossa kak-
si toimipistettä.

Eva Kivilaakso-Wellmann

Espoo-Mankkaan katsastusase-
ma Klovinpellontie 5, 02180 Es-
poo, puh. 075 323 2180. Avoinna
ma–to 8.00–18.00 ja pe 8.00–16.00.
Espoon katsastusasema Hannuk-
senpelto 14, 02270 Espoo, puh.
075 323 2190. Avoinna ma–pe klo
07.30–19.00, la 9.00–13.00.

(Lisätietoja: www.a-katsastus.fi)

A-katsastus palvelee Espoossa

Kuvassa oikealla A-katsastus, Espoon asemapäällikkö Keijo Repo ja kat-
sastusmies Pauli Piitulainen.

Kuvassa vasemmalta Juhani Saari, joka on
A-katsastuksen vakioasiakas jo 30 vuoden ta-
kaa. Kuvassa toinen vasemmalta katsastus-
mies Mika Lehto ja asemapäällikkö Keijo
Repo. Juhani Saari arvostaa myös aseman
joustavaa palvelua ja ripeää toimintaa. Kat-
sastus hoituu 15–20 minuutissa.

Uusien autojen 6–12 vuoden
ruostumattomuustakuu kattaa
tehdastakuuna sellaiset läpi-
ruostumisvauriot, jotka ovat al-
kaneet auton sisäpuolelta, esi-
merkiksi kotelorakenteista. 

Auton alustan pinnoilta läh-
tenyt ruostuminen on aina auton
omistajan vastuulla. Omistajan
vastattavaksi jäävät auton alus-
tan ja korin saumoista ja liitok-
sista sekä alkuperäisen suojan
kulumisesta aiheutuneet ruoste-
vauriot. Ulkoapäin alkavan
ruostumisen lähtökohtia ovat
mm. kiveniskemät, maantiesuo-
la, renkaista irronnut ja koriin is-
keytynyt nastametalli sekä muut
epäpuhtaudet.

– Tehdastakuuauton ruos-
teenestossa tehdas ei ole myös-
kään erityisesti huomioinut poh-
joismaisia olosuhteita autojen
suojaamiseksi suolan, kosteu-
densuojan ja yleensä kovempien
sääolosuhteiden haitalliselta vai-
kutukselta ruostumiseen. Teh-
dastakuuautojen lisäturvakäsit-
tely on tärkeä erityisesti näissä
olosuhteissa, sanoo Tapio Ho-
tokka, Espoon Takuusuojaus
Oy:stä.

Tutkimukset puhuvat myös

puolestaan, mm. Ruotsin kor-
roositutkimuksen neljännessä
raportissa 2005, jossa tutkittiin
eri automallien puhkiruostu-
mattomuutta voitiin todeta ettei-
vät pitkät puhkiruostumatto-
muustakuut suojaa autoa ruos-
teelta (www.arekl.fi). Nykyisin
myös autotehtaat suosittelevat
lisäkäsittelyjä, koska se on au-
tonomistajan ainoa toimenpide,
jolla hän voi pienentää omavas-
tuutaan alustan kulumisen ja
pesemisen osalta. Myös auto-
maahantuojat ovat olleet muka-
na lisäturvakäsittelyn kehittämi-
sessä.

Autoalan Ruosteenestoliik-
keiden Keskusliiton ja auto-
maahantuojien yhteistyönä on
kehitetty tehdastakuuautojen li-
säturvakäsittely. Lisäturvakäsit-
telyssä auton pyörät ja alustan
muoviosat kuten sisälokasuojat,
roiskeläpät, ja moottorin alla ole-
vat suojalevyt irrotetaan. Auton
alusta ja tarvittaessa alustan ko-
telot pestään. Alusta ja alustan
kotelot kuivataan koneellisesti.
Alustan kotelot käsitellään mal-
likohtaisen kaavion mukaan ko-
telosuoja-aineella. Ensin alusta
käsitellään saumohin tunkeutu-

valla kotelo-suoja-aineella. Kote-
losuoja-aineen päälle ruiskute-
taan alustasuoja, joka kestää tie-
suolaa, kosteutta ja kiveniskuja.
Kuluviin kohteisin ruiskutetaan
vahvistuskerros ja sen jälkeen
osat kiinnitetään ja viimeistel-
lään sekä pestään päältä.

Tämän lisäturvakäsittelyn
ansiosta myös auton alustasta
irrotettujen muoviosien takana
olevat suojaamattomat alueet
saavat suojakäsittelyn. Yhtenäi-
seen alustasuojakerrokseen tul-
leet pohjakosketus- ja kulumis-
vauriot on tarvittaessa myöhem-
min helppo paikata.

– Lisäturvakäsittelyn hinta on
edullinen ja se korvautuu lisäar-
volla, jonka auton omistaja hyö-
tyy auton jälleenmyyntihinnassa
ja mahdollisten korjauskulujen
säästymisenä monenkertaisesti.
Lisäturvakäsittely on kehitetty 4-
vuotiaisiin autoihin. Tehokkain-
ta on kuitenkin uuden tai muu-
taman kuukauden ikäisen au-
ton käsittely, jossa ruosteen ke-
hittyminen estetään jo alkuunsa,
sanoo Tapio Hotakka, Espoon
Takuusuojaus Oy:stä.

Eva Kivilaakso-Wellmann

Kuvassa vasemmalta Espoon Takuusuojaus Oy:n henkilökuntaa Heikki Karppinen, Tero Pigg ja Tapio Ho-
tokka. Kuvasta puuttuu Jari Sauvola.

Etelä-Suomen
AUTOKATSASTUS
Finnoonniitty 1, 02770 Espoo
Puh. (09) 439 3900,
fax. (09) 439 39099
Ma–pe 8–18, la 9–14

Ajo-ohje: Länsiväylän ja Suomenojan liittymästä n. 800 m
Espoonkeskukseen päin (Gigantin jälkeen)

• KATSASTUS
• REKISTERÖINTI
• VAKUUTUKSET

MAAHANTUONTI-
KATSASTUKSET

K1-KATSASTAJAT Espoo
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Tehdastakuuauton ruosteen-
estoa voi täydentää

Tiehallinnon Uudenmaan piiri,
Espoon Poliisi ja Espoon kau-
punki ovat sopineet tiehallin-
non teille jääneiden ajoneuvojen
siirrosta.

Jatkossa Espoon kaupunki ja
espoon poliisi hoitavat tiehallin-
non teille Espoon alueella jää-
neiden ajoneuvojen siirtämisen.

Tiehallinto korvaa siirron. Työn-
jaon vastuut ovat sellaiset, että
poliisi huolehtii ajoneuvon siir-
rosta silloin kun ajoneuvon siir-
tämisellä on kiire eli jos ajoneu-
vo on pysäköity virheellisesti tai
se aiheuttaa vaaratilanteen.
Muissa tapauksissa ajoneuvon
siirtää kaupunki.

Ajoneuvojen siirrosta sopimus
Kesällä autokauppa on käynyt
vilkkaana. Alhainen korkotaso
ja kuluttajien ostovoiman kas-
vu ovat autokauppiaiden mu-
kaan antaneet vauhtia auto-
kauppaan, joka ennakoi vuo-
den myyntitulosten ylittymistä.

Uusien henkilöautojen ti-
lauskanta on edelleen korkeal-
la tasolla, joka luo kasvunäky-
miä myös jatkossa.

Autoalan keskusliiton tilas-

tojen mukaisesti uusia henki-
löautoja rekisteröitiin Suomes-
sa 11 544 kappaletta, joka on
13,9 prosenttia enemmän kuin
viime vuoden vastaavana ai-
kana.

Vuoden alusta ensirekiste-
röintejä autoille on tehty yh-
teensä 109 287 kappaletta, jos-
sa viime uoteen on verrattuna
on 4,9 prosentin kasvu. Paket-
tiautojakin myydään ripeästi. 

Autokauppa hyvässä vedossa

E18, Kehä III Lentoasemantie –
Tikkurila -hankkeen 

valmistuminen parantaa henkilö- 
ja tavaraliikenteen sujuvuutta

E 18, Kehä III:n parantaminen
Lentoasemantien ja Tikkuri-
lan välillä valmistuu aikatau-
lussaan lokakuun loppuun
mennessä. Uudistettu väylä
parantaa kansainvälisen E18-
tien laatutasoa sen kuormite-
tuimmalla osuudella Suomes-
sa ja turvaa omalta osaltaan
henkilö- ja tavarakuljetusten
sujuvuuden ja turvallisuuden.

E18-tien osana Kehä III
kuuluu EU:n priorisoimaan
Pohjolan kolmio -hankkeeseen.
E18-tie yhdistää toisiinsa Etelä-
Suomen kaupungit, satamat ja
lentoasemat ja sillä on eniten
kansainvälistä liikennettä

maassamme. 
Kehä III tarjoaa sujuvat itä-

länsisuuntaiset yhteydet Etelä-
Suomen satamiin. Se on tärkeä
pääkaupunki-seudun poikit-
taisliikenteen välittäjä. Tie on
myös Helsinki–Vantaan lento-
aseman tärkein maaliikenne-
yhteys, Vantaan joukkoliiken-
teen runkoväylä ja Vuosaareen
rakennettavan sataman tavara-
liikennevirtojen välittäjä. Len-
toasemantien ja Tikkurilan vä-
lillä kulkee tällä hetkellä
30–40 000 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Vuoteen 2020 men-
nessä liikennemäärän arvioi-
daan lähes kaksinkertaistuvan. 


