SUKUPOLVENVAIHDOS
INNOITTI INVESTOIMAAN
Toisinaan vakavat keskustelut johtavat isoihin elämänmuutoksiin. Näin kävi
Korpelan perheessä kaksi vuotta sitten, kun sisarukset Anssi ja Milla istuivat
yhdessä alas. Pöydällä oli heidän vanhempiensa perustaman perheyrityksen
tulevaisuus.
Isä Ossi ja äiti Anna-Liisa olivat avanneet yksityisen katsastusaseman Seinäjoelle 20
vuotta sitten. Nyt haaveissa oli ansaitut eläkepäivät ja jatkajien löytyminen omasta
suvusta. Kovin todennäköiseltä skenaariolta se ei vaikuttanut, tytär kun asui maapallon
toisella puolella Torontossa pojan tehdessä uraa Vaasan Wärtsilällä. Toisin kuitenkin kävi.
– Pohdimme asiaa perusteellisesti, jonka jälkeen otimme haasteen vastaan, Anssi toteaa.
Liikepaikka Ilmajoelta
Monelle perheelle pelkässä sukupolvenvaihdoksessa olisi ollut riittävästi tekemistä pitkäksi
aikaa. Korpelat päättivät kuitenkin samalla laajentaa toimintaa. Uusi katsastusasema
rakennettiin Ilmajoelle.
– Ensimmäisen kerran laajentamisesta puhuttiin muutamia vuosia sitten. Nyt se tuntui
ajankohtaiselta, kun käynnissä oli muutenkin isoja muutoksia, Anssi kertoo.
Ensin uuden katsastusaseman paikaksi harkittiin Jalasjärveä. Lopulta Ilmajoki veti
pitemmän korren.
– Täällä on riittävä väestöpohja ja tontti saatiin näkyvältä paikalta. Myös asiointi kunnan
kanssa sujui mutkattomasti, Anssi kehuu.
Palon katsastusasema sijaitsee Hansan kauppa-alueella maakunnan vilkasliikenteisimmän
tien varrella. Valtatie 67:lla liikkuu 10 000 autoa päivässä.
– Moni on koukannut katsastukseen, kun on huomannut meidät ajaessaan ohi.
Oma katsastusasema
Palon katsastusasema on palvellut ilmajokisia pian vuoden päivät. Yrittäjän mukaan
vastaanotto on ollut erittäin positiivista.
– Asiakkaat ovat kiitelleet, kun katsastuksen perässä ei ole tarvinnut lähteä enää
Seinäjoelle tai Kurikkaan.
Myös kunnan yritysasiamies Rami Mattila pitää katsastusasemaa merkittävänä uutena
palveluavauksena.
– Vaikka hyvä sijainti mahdollistaa laajan kysynnän, kotimarkkinat ovat kuitenkin toiminnan
kivijalka, hän muistuttaa.
Mattila toivookin, että jokainen ilmajokinen olisi tietoinen vaivattomasta ja puitteiltaankin
maakunnan parhaasta palvelusta. Ainakin paikalliset yrittäjät ovat jo verkostoituneet ja
ottaneet uuden toimijan ilolla vastaan.

Arvokasta kokemusta
Ensimmäinen vuosi on kulunut sisaruksilla pitkälti uuden opetteluun. Asemien
omistusosuudet on jaettu puoliksi. Vetovastuu Ilmajoen asemasta on Anssilla Millan
pyörittäessä Seinäjoen pistettä.
Myös Ossi-isä on edelleen vahvasti mukana taustajoukoissa. Vanhemman polven
opastuksella onkin ollut iso rooli yrittäjyyden alkumetreillä.
– Isän kokemus tuo jatkossakin arvokasta perspektiiviä asioihin, vaikka käytännön jutuissa
koko ajan oppiikin entistä itsenäisemmäksi, Anssi kiittelee.
Myös yhteistyö siskon kanssa tuntuu sujuvan.
– Välillä vääntöä on tullut yllättävissäkin kohdissa, mutta isoista linjoista olemme olleet
aina samaa mieltä. Emme riidelleet juuri edes lapsina, joten eiköhän sopu säily myös
tulevina vuosina, Anssi nauraa.

Palon katsastusasemalla asiakkaita palvelee kaksi katsastusmiestä. Yrittäjä Anssi Korpela
(kuvassa vasemmalla) on tyytyväinen siihen, että ammattilaiset löytyivät yrityksen
vanhojen työntekijöiden joukosta.
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