
   
 

      HUOLTOASEMA 

Lämmittely / Sanastoa 
 

 

TANKKI 
BENSAMITTARI TANKATA AUTOMAATTI YSIVITONEN 

 

YSIKASI 
VILKKUU BENSAMITTARI MAKSAA TUULILASINPYYHKIJÄT 

 

TARKISTAA 
ILMAT ÖLJYT VAIHTAA RENKAAT 

 

TUULILASINPESUNESTE 
ETUPENKKI TAKAPENKKI TAKAKONTTI MOOTTORI 

 

ETUPELTI 
ÖLJYTIKKU ETUVALO TAKAVALO SÄÄTÄÄ 

 

SKRAPATA 
SKRAPA HARJA HARJATA PARKKIKIEKKO 

 

PARKKEERATA 
PARKKIPAIKKA PAKOPUTKI TAKALASINLÄMMITIN SISÄLÄMPPÄRI 

 

LOHKOLÄMPPÄRI 
PIUHA PARKKIMAKSU   

 

Missä sä tankkaat? 

Käytkö ABC:lla? 

Mitä bensaa sä käytät? 

Mitä sä teet huoltoasemalla? 

Mikä on hyvä huoltoasema? Miksi? 

 

 



   
 

Dialogi   

 

Huoltoasemalla 

 

Mies: *** 

Sinä: (Vastaa ja kysy jotakin.) 20 sek. 

Mies: *** 

Sinä: (Vastaa ja kysy tuulilasinpyyhkijöistä.) 25 sek. 

Mies: *** 

Sinä: (Kauhistele renkaiden hintaa.) 20 sek. 

Mies: *** 

Sinä: (Muistuta jostakin asiasta.) 20 sek. 

 

 

MALLI Huoltoasemalla 

 

Mies: Moi, hei mulla menee vielä hetki, mun on pakko käydä tankkaamassa eka. Mun  

    bensa on ihan loppu! 

Sinä: (Vastaa ja kysy jotakin.) 

Mies: Ysivitosta mä otan ja tankkaan täyten, kun tossa Kärkkäisellä on tosi halpaa  

   bensaa. Mä kuulin, että se on Suomen halvin huoltoasema. 

Sinä: (Vastaa ja kysy tuulilasinpyyhkijöistä.) 

Mies: Totta, hyvä, kun muistutit! Mä voisin tsekata ne pyyhkijät samalla. Mä katson  

   myös öljyt ja lisään tuulilasinpesunestettä. Meidän pitää muuten pian ostaa  

   uudet renkaatkin, heti kun taas vaihdetaan kesärenkaat. 

Sinä: (Kauhistele renkaiden hintaa.) 

Mies: Onhan ne kalliit, mutta pakko ne on uusia välillä. Sitten ne menee taas pitkään.  

   Mitähän muuta mun pitäs muistaa? 

Sinä: (Muistuta jostakin asiasta.) 

 

 

 

 

 

 



   
Tilannetehtävät  

 

1. Bensa on loppu. Liftaat ja yksi auto pysähtyy. Mitä sanot? 

2. Bensa on loppu ja sinun piti tehdä jotakin tärkeää (mitä?). Soita vaimolle / miehelle. 

3. Menet bensa-asemalle. Sinun autosta on bensa loppu ja sinulla ei ole kanisteria. 

4. Ostat ABC:lla jotakin syötävää. 

5. Ostat huoltoasemalla jonkin autotarvikkeen (minkä?) ja kysyt lisätietoja. 

6. Sinun auto jää tien varteen. Tilaat hinauspalvelun vakuutusyhtiön kautta. 

7. Olet huoltoasemalla. Luultavasti autossasi on sulake palanut tai sähkövika. Pyydät 

apua. 

8. Ilmapuntari on rikki huoltoasemalla. Pyydät tarkistamaan sen ja kysyt, onko heillä 

toista ilmapuntaria. 

9. Huomaat, että huoltoasemalla on palvelu. Ilet tosi iloinen, koska bensa-aseman 

työntekijä tulee pesemään sinun ikkunat. Mitä sanot hänelle. 

10. Kysyt autopesun eri vaihtoehdoista ja hinnoista. 

 

Kertominen 

 

A. Sitä automatkaa en unohda ikinä. 

Onko bensa-asema joskus tosi kaukana? 

Onko sinulta joskus loppunut bensa? 

Mitä tapahtui? Mistä sait apua? 

B. Minä vaihdan itse renkaat ja korjaan pikkuviat autosta. 

Miksi vaihdat renkaat itse? 

Tykkäätkö renkaiden vaihdosta? Miksi? 

Miksi korjaat pikkuviat itse? 

Tykkäätkö auton korjaamisesta? Miksi? 

C. Olen hyvä asiakas huoltoasemalla. 

Mitä teet huoltoasemalla ja miksi? 

Mikä merkitys huoltoasemalla on sinulle? 

Miten huoltoasema palvelee sinua hyvin? 

Kerro käytännön esimerkkkejä. 

 

 

 

 



   
Mielipide  

 

A. ABC:n ruoka on ihan kamalaa. 

B. Bensan ja dieselin hinta on Suomessa liian korkea. 

C. Huoltoasemat kotimaassani ja Suomessa. 

    

 

 

  

 

 

 

 

  


