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mukaan tuli Honda ja vuonna 2012 
viimeisimpänä lisäyksenä Kia.

”Kiasta on tullut lyhyessä ajas-
sa meitä eniten työllistävä merkki. 
Sen lisäksi että Kia-merkkisiä auto-
ja huolletaan meillä tällä hetkellä 
selvästi eniten, Kia pitää meidät 
myös koulutusten osalta kiireisim-
pänä”, Stolpe toteaa.

Merkkiedustusten vaatimien 
investointien laajuutta kuvaa hyvin 
yrityksen diagnoositestereiden kaap-
pi, jossa on tällä hetkellä noin 15 
erilaista testeriä. Kian ja Hyundain 
osalta vaatimukset osuvat osittain 
päällekkäin. Esimerkiksi merkkien 
testerit erottaa ainoastaan värityk-
sestä ja ohjelmistoversiosta.

Useiden merkkiedustusten 
myötä yrityksen korjaamolaitteisto 
on päivittynyt tasaista tahtia. Varus-
tuksesta löytyy muun muassa tutka- 
ja kamerajärjestelmien kalibrointi-
laite sekä vielä nykyisinkin kohtalai-
sen harvinainen R1234yf-kylmäai-
neen huoltolaite. Se on Stolpen mu-
kaan mahdollisesti seudun ainoa.

Varaston osalta eri merkeillä 
on myös omat vaatimuksensa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että jokai-
selle merkille on omat varaosahyl-
lynsä sekä niihin kuuluvat pakolli-

Korjaamo aloitti toimintansa vuon-
na 2002 KD-Auton entisissä tilois-
sa Raaseporin Österbyssä. Vuon-
na 2009 yritys löysi uudet tilat noin 
kymmenen kilometrin päästä Hors-
bäckin teollisuusalueelta. Muuton 
jälkeen yrityksen nimi vaihtui Au-
to Center Österbystä pelkäksi Auto 
Centeriksi.

Uudet tilat ovat olleet yrityksen 
käytössä lähes niiden valmistumi-
sesta asti. 600 m2 kiinteistössä on 
yhteensä kolme korjaamohallia, 
joista isointa käytetään huolto- ja 
korjaustöihin. Pienemmistä halleis-
ta toista käytetään renkaiden säily-
tykseen ja rengastöihin sekä toista 
puolestaan pesuihin sekä tuulilasin-
vaihtoihin.

Korjaamolla on yhteensä kah-
deksan nostinta, joista kuusi on kor-
jaamohallissa. Korjaamohalliin 
pääsee kolmesta nosto-ovesta. Kah-
dessa muussa hallissa on kummas-
sakin omat nosto-ovensa ja nosti-
mensa.

Yritys työllistää tällä hetkellä 
viisi mekaanikkoa. Tämän lisäksi 
varaosissa ja työnjohdossa työsken-
telee molemmissa omat työntekijän-
sä. Yrityksen omistaja Stefan Stol-
pe viettää päivänsä pääosin työn-
johtotehtävissä.

Useita merkkiedustuksia
Horsbäckin alueella merkkikorjaa-
moiden määrä on ollut viime vuo-
sina laskussa. Moni seudun korjaa-
moista on luopunut merkkiedustuk-
sista. Auto Centerillä suunta on kui-
tenkin ollut päinvastainen. Merk-
kiedustuksia on muuton jälkeen ke-
rääntynyt reipasta tahtia.

Ensimmäisen merkkiedustuk-
sen yritys hankki vuonna 2008, jol-
loin siitä tuli valtuutettu Hyundai-
merkkihuolto. Heti perään vuonna 
2009 yritys hankki myös Suzukin 
merkkiedustuksen. Vuonna 2011 

Korjaamohallissa 
on kuusi nostinta, 
joita käyttää tällä 
hetkellä yhteensä 
viisi mekaanikkoa.

Raaseporilainen autokorjaamo 
erikoistuu vauhdilla. Sillä on useita 

merkkiedustuksia, ja viimeisin siirto oli 
Autofit-ketjuun liittyminen.
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Myymme reilusti kiinalaista Zeetex-
merkkistä rengasta”, Stolpe toteaa.

Aikaisemmin tarjolla on ollut 
myös erilaisia pesupalveluita, mutta 
nykyään niistä on luovuttu lähes ko-
konaan. Pesuhalli on käytössä aino-
astaan satunnaisia pesuja sekä tuu-

kaiden säilytykselle on varattu rei-
lusti tilaa, osa säilötyistä renkaista 
on jouduttu tilanpuutteen takia si-
joittamaan pihalle konttiin.

”Päämerkkimme on GoodYear, 
mutta asiakkaat etsivät nykypäivänä 
monesti halvempaa vaihtoehtoa. 

Laaja repertuaari
Tavallisten korjaus- ja huoltotoi-
menpiteiden lisäksi korjaamo tekee 
myös korikorjauksia, tuulilasien 
vaihtoja sekä kiveniskemien korja-
uksia. Yrityksellä on myös rengasho-
telli sekä rengasmyynti. Vaikka ren-

set hyllytuotteensa.
”Vähän tuntuu tyhmältä, että 

hyllyssä on kymmenen Hyundai-öl-
jynsuodatinta ja viereisessä hyllyssä 
toiset kymmenen täysin samanlais-
ta, mutta Kia-merkkistä öljynsuoda-
tinta”, Stolpe hymyilee.

Merkkikorjaamo laajensi ketjukorjaamoksi

Kasvua pienellä paikkakunnalla

Oikealta laskettuna kolme ensimmäistä 
nosto-ovea vievät itse korjaamohalliin. 
Seuraava nosto-ovi on rengaspalveluja 
sekä viimeinen pesu- ja tuulilasinvaihto-
palveluja varten.
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etäisyydeltä. Yritys tarjoaa lisäksi 
käynnistysapua lähialueille.

Ketjuuntumisesta hyötyä
Autofit-ketjuun liittyttiin vuonna 
2016. Ketjuuntumisen osalta suurin 
hyöty on saatu varaosatoimintoihin. 
Aikaisemmin varaosat on hankittu 
paikallisilta jälleenmyyjiltä.

”Saamme kaikki varaosat suo-
raan Atoylta, joten välikäsiä ei enää 
ole. Maksamme osista aikaisempaa 
vähemmän, mikä näkyy asiakkaan 
päässä parempina tarjouksina”, 
Stolpe sanoo.

Myös varaosalogistiikka on pa-
rantunut. Illalla kuuteen mennessä 
tilatut osat toimitetaan seuraavaksi 
aamuksi.

”Voimme ottaa auton sisään 
iltapäivällä ja tutkia, mitä osia tar-
vitsee uusia. Osat saadaan tilattua 
seuraavaksi aamuksi, joten auto 

lilasinvaihtoja varten. Yritys käyttää 
ja myy Pilkingtonin valmistamia 
tuulilaseja.

”Korikorjausten osalta otam-
me vastaan kaikenlaiset tapaukset. 
Teemme Cabas-laskelmat ja korja-
uksista pääosin osienvaihdot. Oikai-
sut ja maalaukset teetetään alihan-
kintana”, Stolpe kertoo.

Korjaamolta onnistuvat myös 
moottoriremontit, manuaalivaih-
teistojen korjaukset sekä lisäläm-
mittimien korjaukset ja asennukset. 
Moottoriremonttien osalta koneis-
tustyöt teetetään Salossa Virtasen 
koneistamolla. Koneistamo noutaa 
alueelta koneistettavia osia säännöl-
lisesti kahdesti viikossa.

Huollon oheispalveluina tar-
jolla on kolme vuokra-autoa sekä 
auton nouto- ja palautuspalvelu. 
Auto noudetaan ja palautetaan tar-
vittaessa puolen tunnin ajomatkan 

Mekaanikot käsittelevät työmääräystä suoraan tietokoneelta käsin. Viivakoodinlukija 
nopeuttaa tarvikkeiden lisäämistä.

Useiden merkkiedustusten mukana tulee mittava määrä erilaisia merkkikohtaisia eri-
koistyökaluja. Pelkästään diagnoositestereitä korjaamolle on kertynyt yli 15.
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Korjaamolla kuvataan kaikki 
tehdyt työt. Tämä vähentää jälki-
pyykkiä sekä antaa mahdollisuuden 
esittää asiakkaalle selkeämmin, mi-
kä hänen autossa on ollut vikana ja 
mitä siihen on tehty.

Hetki rauhoittua
Yritys on ollut viime vuodet mel-
koisen myllerryksen keskellä. Uusia 
merkkiedustuksia on tullut tasais-
ta tahtia ja vauhti on ollut muuten-
kin kova. Vaikka seuraavaksi pääl-
limmäisenä tarkoituksena on hioa 
nykyistä konseptia, uusia ideoita on 
kuitenkin jatkuvasti työn alla.

”Nyt erikoistumme premium-
merkkeihin, kuten BMW:hen, Audiin 
ja Mercedes-Benziin. Hankimme hil-
jattain Autologicin testerin, jolla 
pääsee hyvin käsiksi kyseisten auto-
jen kaikkiin moduuleihin. Siinä on 
lisäksi todella hyvä reaaliaikainen 
tukipalvelu, minkä kautta saa apua 
tarvittaessa.”

”Viimeiset viisi vuotta ovat ol-
leet todella kiireisiä. Kaikesta huoli-
matta nyt on tarkoitus vähän rau-
hoittua”, Stolpe pohtii. 

ten esimerkiksi merkkiedustukseen 
liittyvän takuutyön ollessa kyseessä.

Mekaanikot täyttävät työselos-
tukset, veloitettavat työajat ja käyte-
tyt tarvikkeet itse suoraan sähköi-
seen työmääräykseen. Tämä teh-
dään korjaamohalliin sijoitetusta 
yhteisestä tietokoneesta käsin.

”Tällä hetkellä kaikki mekaa-
nikot käyttävät yhteistä tietokonetta, 
mutta haluamme jatkossa jokaiselle 
työntekijälle oman tabletin. Työn-
ohjausohjelmiston mobiiliversion 
kehitys on kuitenkin vielä kesken”, 
Stolpe sanoo.

Mekaanikkojen paperitöiden 
nopeuttamiseksi heillä on käytössä 
viivakoodinlukija. Yleisimmin käyte-
tyt tarvikkeet löytyvät valmiilta viiva-
koodilistalta, joten varaosanumeroi-
ta ei tarvitse erikseen näppäillä tieto-
koneeseen. Kaikkien sisäänostettujen 
varaosien ja tarvikkeiden viivakoodit 

saadaan nopeasti takaisin ajoon”, 
Stolpe kertoo.

Varaosatoimintojen parantu-
misen lisäksi hyödyllinen lisä on ol-
lut Svea-rahoitusratkaisu. Kalliim-
pien korjausten ja huoltojen osalta 
osamaksu on osoittautunut suosi-
tuksi vaihtoehdoksi.

”Aikaisemmin olemme saatta-
neet joutua antamaan asiakkaalle 
laskun, joka on sitten jäänyt asiak-
kaalta maksamatta. Rahoituspalve-
lun myötä tuota riskiä ei enää ole”, 
Stolpe toteaa.

Työmääräys sähköisesti
Korjaamossa suurin osa työmäärä-
ysten käsittelystä tapahtuu sähköi-
sesti. Paperista työmääräystä käy-
tetään ainoastaan aluksi, kun asia-
kas kuittaa tilaamansa työt. Mekaa-
nikoille asti paperinen työmääräys 
kulkee vain erityistapauksissa, ku-

on kirjattu järjestelmään.
”Keskustelemme jatkuvasti 

mekaanikkojen kanssa ja mietimme 
yhdessä, mitä voisimme tehdä toi-
sin. Kaikki lähtee pienistä muutok-
sista. Esimerkiksi nosto-oviin han-
kimme jokaiselle mekaanikolle 
oman kaukosäätimen, jotta ovea ei 
tarvitse koko ajan käydä avaamas-
sa”, Stolpe kertoo.

Varaosavarastossa kaikilla merkeillä on omat hyllynsä.

Yrityksen perustaja Stefan Stolpe hoitaa hallinnollisten tehtävien lisäksi  
myös korjaamon työnjohtoa.

Rengasvarastoa on jatkettu pihalle, missä renkaita on varastoitu konttiin.
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