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Yhtiön lippulaivana toimii Fordin 
ja Subarun merkkikorjaamo 
Rauman Metallitiellä yhteisissä 

tiloissa Levorannan Autoliikkeen 
kanssa. Huollon yhteydessä toimii 
myös varaosa- ja lisävarustemyynti. 

– Sijaintimme on näkyvällä paikalla 
hyvien kulkuyhteyksien varrella Po-
rintien ja Huittistentien risteyksessä. 
Uuden ilmeen pari vuotta sitten saan-
neella kiinteistöllä on perinteitä use-
amman lopetun autoliikkeen ajoilta, 
joihin lukeutuu myös surullisen lopun 
saanut Hankkija Fiat-myynteineen. 
Lopuksi 2006  Osuuskauppa-ketjun 
Auto-Iiro Oy myi liikkeen Aulis Ylö-
sen Levorannan Autoliikkeelle.

– Koska toimimme samassa kiin-
teistössä Levorannan Autoliikkeen 
kanssa, niin on selvää, että teemme 
heidän kanssaan päivittäistä, molem-

pia tukevaa yhteistyötä, Henri Kauppi 
kertoo. 

Kolmessa kaupungissa autokauppaa 
tekevä Aulis Ylönen ei  ollut tyytyväi-
nen korjaamoonsa ja halusi luopua sii-
tä ja myi sen Kaupin perheelle. 

– Korjaamomme ulkoistus osaaviin 
käsiin toi uutta virtaa Levorannan toi-
mintaan alusta lähtien ja se näkyi heti 
tuloksessa sekä asiakastyytyväisyydes-
sä, kehuu Aulis Ylönen. 

Kun Levoranta myy uuden auton, 
Kone-Kauppi tekee tällöin autoon 
luovutushuollon. 

– Teemme teknisen varmistuksen 
sille, ettei esimerkiksi kuljetuksen ai-
kana ole tullut mitään muutoksia. Au-
tot käyvät tehtaalla läpi tarkan tarkas-
tusprosessin, mutta me varmistamme 
vielä, että auto on varmasti kunnossa 
ennen sen luovutusta asiakkaalle, sekä 
asennamme tilatut lisävarusteet.

Kaupin perheyhtiö Kone - Kauppi Oy on nopeassa syklissä noussut 
merkittävään asemaan monipuolisena autokorjaamopalvelujen 
tarjoana Raumalla. 

Tositoimiin 2007
– Yhteistyö Levorannan kanssa alkoi 2007 
tehdessämme heidän vaihtoautokunnostuk-
sia omien toimiemme ohessa Tarvolassa. Sii-
nä yhteydessä aloimme neuvotella Levoran-
nan korjaamon ulkoistuksesta meille. Pää-
simme sopimukseen loppuvuodesta 2007 ja 
toiminta siirtyi Kone-Kaupille 1.1.2008.

Olimme jo perustaneet alkuvuodesta 2007 
Kone-Kauppi Oy:n laajempaa tointaa varten. 
Mukana olivat isäni Tarmo ja veljeni Harri – 
kaikki alkuperäisiä Raumalaisia.

– Toimintaa aloitettiin pyörittämään 2008 
alussa Levorannasta siirtyneellä asentajapo-
rukalla. Ford-merkkihuolto tuli perintönä ja 
Levoranta toi mukanan Subarun.

Merkkikohtaiset sopimukset ja auditoinnit 
valmistajien kanssa olivat lisäksi vielä omat 
prosessinsa.

Tätä vaihetta voisi pitää varsinaisen mitta-
vamman korjaamotoiminnan lähtölaukauk-
sena.

Vanha korjaamomme Tarvolassa, 10 kilo-
metriä keskustasta jatkoi vaihtoautojen kun-
nostuksessa ja muiden merkkien parissa. 
Korjaamo toimi nimellä Rauman AD-huolto.

– Minä lopetin silloiset Satamakorjaamon 
työnjohtajan tehtävät ja tulin kokopäiväisesti 
vetämään Kone-Kauppia toimitusjohtajana. 
Harri oman työnsä ohella ammattikoulun au-
tolinjan opettajana osallistui taustalla erilai-
seen takuu- ym. raportointiin ja muihin pa-
peritöihin, joita pystyi iltaisin ja viikonloppui-
sin tekemään. Hän myös konsultoi meitä am-
mattiopettajana monista alan tuoreista kehi-

tyspoluista, samoin myös toi-
sinpäin.

Isäkään ei malta pysytellä ko-
tona, vaan näyttäytyy lähes päi-
vittäin korjaamolla – kehuu ole-
vansa firman yleismies ja ehti-
vänsä sinne mihin muilla ei ole 
aikaa. Kilometrejäkin auton 
mittariin kertyy vuodessa yli 
25 000 km. 

– Liiketoiminta alkoi näyttää 
mukavaa nousua ja 2009 pää-
timme saneerata parhaat päi-
vänsä nähneen korjaamon uu-
teen kuosiin.

Kaikki vanha purettiin ja uu-
sia seiniä rakennettiin, kaikki 
pinnat maalattiin ja lattiat pin-
noitettiin kestävällä epoksilla. 
Korjaamokalustus ja laitteisto uu-
sittiin. Castrol rakensi laitteineen 
öljyhuollon entisen öljymerkin si-
jaan. Sopimuskumppanina oli Markku Salmi-
nen.

Levoranta osallistui saneerauskustannuk-
siin. Uusi tyylikäs korjaamoilme toi toki lisä-
arvoa heillekin autokauppaan. 

Fordin ja Subarun merkkihuoltona jatket-
tiin päivitetyin sopimuksin.

Alkuperäisvaraosat ostetaan luonnollisesti 
Fordilta ja Subarulta, samoin osa vaadittavis-
ta erikoistyökaluista.

Ford pitää hyvää huolta mekaanikkokoulu-
tuksesta. Fordilla on kolmiportainen koulu-
tustaso-ohjelma: mekaanikko-, senior- ja 
mastertaso.

Asiakasta arvostavaa autohuoltoa Raumalla

Kone-Kauppi Oy

Myyntipäällikkö Ville Lähteenmäki Levorannan Autoliikkeen 
Metallitien Ford-myymälässä.

Asiakas kohtaa alkajaisiksi 
palvelutiskillä huoltoneuvoja 
insinööri Viola Saarivuoren, 
huoltopäällikkö Mikko Salosen ja 
varaosavastaavan Ari Nummen.

Henrin isä, 78-vuotias Tarmo Kauppi 
viihtyy lähes päivittäin korjaamolla – 
ilmoittaa olevansa tärkeä ”yleismies 
Jantunen”.
Kone-Kaupin vanha lehti-ilmoitus 
muistelujen kohteena.

Teksti ja kuvat: Kalevi Karusuo

Olli Haapanen on Kone-Kaupin ensimmäinen 
Fordin Master-mekaanikko. Olli regeneroi, 
(puhtaaksipolttaa) Transitin tukkeutunutta 
hiukkassuodatinta.

Joni Lehtilä suoritti autoasentajatutkinnon 
Ammattioppilaitos Winnovassa Raumalla ja jäi 
tutkinnon suoritettuaan Kone-Kaupille töihin.

Ylh. Tomi Salonen ja Esa Lehtinen Ford-Huollossa. 
Tomi viimeistelee Transitin luovutushuoltoa.

Ari Nummi huolehtii Ford- ja Subaru-varaosista.
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Jokaiseen tasoon kuuluu 10 koulutusta ja 
koulutuksen päätteeksi suoritetaan kokeet ja 
taidonnäytteet.

Meiltä on porukkaa koko ajan Fordin kou-
lutusputkessa.

Ensimmäinen mastermekaanikkomme on 
kymmenen vuotta talossa ollut Olli Haapa-
nen, hän valmistui tänä vuonna. 

Yksi asiakaspalvelumuotomme on saanut 
runsaasti huomiota Raumalla – asentaja vi-
deokuvaa jokaisen huollossa käyvän auton 
alustan ja kertoo samalla sen kunnosta.

Kuvatun ja nauhoitetun koosteen lähetäm-
me asiakkaan sähköpostiin. Näin asiakas saa 
konkreettisen näytön mahdollisista korjatta-
vista kohteista tai kehut virheetömästä alus-
tasta.

Töiden jakaantuminen korjaamoillamme  
on ehkä alalla poikkeuksellinen – autoja kor-
jataan saman verran varsinaisten perushuol-
tojen ohella.

Asiakasrakennekin menee tasan yritys- ja 
yksityisasiakkaiden kanssa.

Kone-Kaupin 4 autoinsinööriä.
Neljän autoinsinöörin autokorjaamoa ei tule 
joka päivä vastaan – Raumalta tulee!

Kaupin veljekset Harri ja Henri ovat kumpi-
kin Turun ammattikorkeakoulusta valmistunei-
ta autoinsinöörejä. Metallikadun korjaamolla 
huoltoneuvojana toimiva Viola Saarivuori val-
mistui autoinsinööriksi Tampereen Ammatti-
korkeakoulussa ja Kone-Kaupin monimerkki-
korjaamon huoltoneuvojana toimii Turussa 
opiskellut autoinsinööri Tuomas Kantola.

Kakkoskorjaamo  
Monnankadulle 
Kone-Kaupilla on Raumalla myös 
monimerkkikorjaamo Monnanka-
dulla, jonka yhteydessä toimii va-
raosamyynti. 

– Huomasimme pian, että Me-
tallitien Ford-merkkikorjaamolle 
oli hieman vaikeata sovittaa moni-
merkkikorjaamoa. Lisäksi Ford-
henkinen vanhempi asentajakaar-
ti halusi pysyä omassa merkissään, 
joten siirsimme muita töitä uudel-
leen käynnistettyyn vanhaan ”ko-
tikorjaamoomme” Tarvolaan. Olimme pes-
tanneet sinne yhden mekaanikon, ja aloitim-
me etsiä sopivaa kiinteistöä toiselle, tilavam-
malle korjaamolle. Budjetin raameihin sopi-
vaa tilaa ei helposti löytynyt, kunnes 2012 il-
maantui Monnankadulta, noin kilometrin 
päässä Metallitieltä, sopivan kokoinen kiin-
teistö. Siellä oli toiminut ilmastointialan yri-
tys. Oikeastaan sen löysi isämme Tarmo, jo-
ka oli työpaikallaan kuullut kiinteistön jäävän 
tyhjäksi. Aloitimme heti neuvottelut tilojen 
hankinnasta, jotka päätyivät onnistuneeseen 
kauppaan.

Lisäksi paikan sijainti tämän alan yrityksel-
le oli loistava – laskujemme mukaan keski-
määrin 800 autoa kulkee risteyksessä tunnin 
aikana.

– Meillä alkoi välittömästi suuri remontti-
urakka ja korjaamon rakentaminen 0-pistees-
tä toimivaksi täyden palvelun korjaamoksi. 
Tämä oli myös iso investointi.

Valmistuttuaan siitä muodostettiin riippu-
maton monimerkkikorjaamo, jonka yhtey-
dessä toimii myös varaosamyynti ja rengas-
hotelli. Monnankadun korjaamo toimii vii-
den ammattilaisen miehityksellä – kaksi 
työnjohdossa ja ”tiskillä”, osallistuen myös 
pienimuotoisiin asennuksiin ja testauksiin ja 

kolme mekaanikkoa. Joukkueeseen sopisi vie-
lä ainakin yksi pätevä mekaanikko.

Töiden vastaanotossa päivystänyt nuori au-
toinsinööri Tuomas Kantola ja kertoi, että 
asiakkaiden autokanta on melko kirjavaa, 
mutta runsaasti työllistää VAG-merkit, Audi, 
Skoda, Seat ja Volkswagen. 

Kone-Kauppi Oy

– Korjaamon laajapohjainen ammattitaito 
ja ajanmukainen diagnostiikkalaitteisto, mm. 
uusimmat ”boschilaiset ja viisas Auto Logic 
merkkikohtaisine ohjelmistoineen, G-Scan 2 
pääasiassa aasialaisiin autoihin ja Partslink al-
kuperäisosien hakuun – ovat korjaamon vah-
vuuksia. 

Lisätietoa jakavat lisäksi mm. Autodata, 
Alldata ja pari muuta.

Sähköiset huoltokirjat osataan myös mo-
niin merkkeihin, mukana mm. Audi, BMW, 
Mazda, MB, Seat, Skoda, VW.

– Myös hybridi- ja sähköautohuoltamiseen 
on jo ennakoivasti varauduttu, kaikilla me-
kaanikoillamme molemmissa korjaamoissa 

on Autoalan SFS6002-koulutus, joka on tar-
koitettu korjaamoilla työskenteleville mekaa-
nikolle työturvallisuuskoulutukseksi. Sen on 
tarkoitus antaa valmiudet tunnistaa ihmiselle 
vaarallisia jännitteitä sisältävät ajoneuvot, tie-
tää missä vaarallisia jännitteitä autossa voi si-
jaita, tietää mitä saa tehdä ja mitä ei, sekä teh-
dä ns. perinteisiä huolto-/korjaustöitä (mm. 
huolto, jarrutyöt, jne…) vaarantamatta itse-
ään tai tekemättä autosta asiakkaalle vaaral-
lista.

– Korjaamon nykyaikainen nostinkapasi-
teetti ja korjaamon fyysinen korkeus luo 
mahdollisuudet siihen, että vaativammatkin 
työt kuten esimerkiksi matkailuautojen ja 
isompien pakettiautojen huollot ja korjaukset 
voidaan suorittaa siellä.

– Olemme myös Webaston valtuutettu 
huoltopiste. Korjaamme vialliset lisälämmit-
timet ja meille voi tuoda lämmittimen myös 
irrallaan esimerkiksi veneestä, jolloin asenta-
jamme korjaavat sen ja testaavat testipenkis-
sä varmistaen korjauksen jälkeisen toimin-
nan. Tietysti palveluun kuuluu myös uusien 
laitteiden myynti ja asennus ajoneuvoihin. 

– Vaikka Rauma ei ole mikään iso kaupun-
ki, täällä on ”kiitettävästi” korjaamoalan kil-
pailua. Pieniä yksityisiä, 1-2 miehen yrityksiä, 
useita merkkikorjaamoita ja varaosaketjujen 
korjaamoita ja asentamoita, jopa osuuskau-
pan Karlakin. Kilpailu pitää virkeänä niin 
kauan kuin töitä riittää, virnistelee Henri.

– Korjaamotoiminnan oheen sovitimme 
pari vuotta sitten pienimuotoista autovuokra-
usta. Toiminta pyörii ”low price”-perusteella 
edullisen kaluston parissa. Meiltä saa vuokra-
ta pakettiautoja, pieniä henkilöautoja ja perä-
vaunuja kohtuuhinnoin. Meillä on netissä va-
rausjärjestelmä, josta asiakas voi myös itse 
varata sopivan kulkupelin.

– Ketjuorganisaatioiden ketjupäälliköt ei-
vät ole pahemmin meitä ahdistelleet – villinä 
ja vapaana on helpompi hengittää, vaikka jo-
honkin ketjuun kuuluminen toisi lisää näky-
vyyttä ja mainosarvoa, tuumii Henri.

AAKL:n miehet
Tärkeänä luottamustoimena pidän kuulumis-
ta Autoalan ja korjaamoiden Liitto ry, 
AAKL:n hallitukseen, AAKL:n järjestöltä ja 
jäsenistöltä olen saanut pyyteettömästi tek-
nistä apua ongelmatilanteisiin. Vuosi sitten 
kehittelimme järjestölle uudet nettisivut ystä-
väni, loimaalaisen Jussi Lindholmin kanssa. 
Hän istuu myös AAKL:n hallituksessa ja 
omistaa Loimaan Autohuolto/Autosähköpis-
te Oy:n. Hänen kanssaan olemme muutenkin 
läheisessä yhteistyössä, varsinkin autosähkö-
asioissa.

Töiden vastaanotossaTuomas Kantola,  
Henri Heinonen ja Ville Uusi-Kerttula.

Kone-Kaupin monimerkkikorjaamo ja 
varaosaliike Monnankadulla.

Töiden vastaanotossa päivysti nuori autoinsinööri, 
huoltoneuvoja Tuomas Kantola.

Kone-Kaupin monimerkkihuollon ensimmäisiä lehti-
ilmoituksia elokuussa 2013.

Henri Heinonen ja Sami Aalto ovat Kone-Kaupin 
monimerkkiosaajia.

Kone-Kaupin vanhin asentaja 
Jani halminen oli Kaupilla jo  
AD-korjaamossa Tarvolassa.

Kone-Kauppi aloitti autovuoratoiminnnan 2017.

Opintomatkalla Loimaan Autohuolto/Autosähköpiste 
Oy:n Jussi Lindholmin kanssa (oik.) Automechanika 
automessuilla Frankfurtissa 2013. Etualalla Fordin 
1-litrainen 3-syl. EcoBoost uutuusmoottori.



10      KORJAAMO- JA VARAOSAVIESTI 1-20 KORJAAMO- JA VARAOSAVIESTI  1-20    11

Raskas-Kauppi Oy
Kone-Kauppi Oy:ssä paikallisten suuryritys-
ten ja muiden asiakkaiden taholta tullut kas-
vava kysyntä innosti meidät laajentamaan 
raskaan kaluston huoltopalveluun. Koska jär-
kevää ei ollut aloittaa uutta kallista investoin-
tia täydellisen korjaamon rakentamiseen nol-
lasta, aloimme etsiä sopivaa kumppania tai 
ostettavaa korjaamoa.

Lopulta päädyimme neuvottelemaan 2015 
Sataservice Oy:n kalustokorjaamon liiketoi-
mintojen ostosta ja korjaamotilojen vuokraa-
misesta. Korjaamo toimi Rauman sataman ja 
paikallisen suurteollisuuden välittömässä lä-
heisyydessä, Suojantiellä. Se oli valmis laadu-
kas korjaamo, jossa toimi 13 monimerkki-
osaajaa. Kaikki siirtyivät meille vanhoina 
työntekijöinä samassa yhteydessä perustetun 
Raskas-Kauppi Oy:n palvelukseen. Seuraava-

na vuonna toiminta laajeni kun vielä Euro-
ports Rauma Oy ulkoisti satamassa toimi-
neen korjaamonsa Raskas-Kaupille. Kauppa 
oli luonteva järjestää, kun satamaoperaattori 
Euroports oli jo päättänyt ulkoistaa työkonei-
den huolto- ja korjaustoiminnat ja keskittyä 
päätoimialaansa laivojen lastaus- ja purkulo-
gistiikkaan. Ulkoistusta Raskas-Kaupille avit-
ti myös se. että olin aikaisemmin työskennel-
lyt siellä ja tunsin talon tavat sekä lähes koko 
henkilökunnan. 

Korjaamotoiminta jatkui vanhalla miehi-
tyksellä satamassa sen entisissä tiloissa, mut-
ta nyt Raskas-Kaupin nimellä. Yhtiöön tuli 
laajempi omistuspohja ja ulkopuolinen toimi-
tusjohtajakin astui vahvuuteen 2018. Kaupit 
jäivät hallitukseen. Nimi muutettiin Satkone 
Oy:ksi lehden ilmestymisen aikaan, Raskas-
Kaupin jäädessä aputoiminimeksi. n

Varaosamyynti korjaamolle
Uutta Raumalla oli monimerkkikorjaamon 
perustamisen aikaan autokorjaamon ja vara-
osamyynnin toiminta saman katon alla.

– Hyvän sattuman myötä meistä tuli myös 
varaosakauppias. Rauman Varaosapiste ky:n 
omistaja Reijo Laitinen oli päättänyt lähteä 
eläkkeelle ja tarjosi yritystään Kone-Kaupille. 
Tämähän sopi meille, mutta kaupankäyntiä 
hieman hidasti rahoittajapankin nihkeä suh-
tautuminen yrityskauppaan, varsinkin kun 
pankki oli jo mukana kiinteistön rahoitukses-
sa. 

Mutta laajaluontoisen Laitisen kanssa 
teimme sitten maksujärjestelysopimuksen ja 
kauppa ratkaistiin herrasmiesmäisesti kun-
toon. 

Massiivisen remontin ja muuton jälkeen 
siirsimme Rauman Varaosapisteen varaston 
hyllyineen kuorma-autolla Monnankadun 
korjaamolle. Reijo oli mukana koko muutto-
savotassa, mm. pystyttämässä hyllyjä ja ra-
kentamassa tuotteet paikoilleen. Lisäksi hän 
veti vielä muutaman ajan vanhalla rutiinilla 
varaosamyyntiä.

– Tämä liiketoimi riippumattomana yrittä-
jänä avarsi myös hyvät suhteet varaosakau-
pan johtaviin tukkuliikeisiin.

Tavara kulkee joustavasti, edellisen päivän 
tilaukset ovat meillä aamulla. Näin logistiik-
ka pelaa kaikkien toimijoiden kanssa. Tilauk-
set teemme Autofuturin järjestelmässä. Au-
tofuturiin saimme ensituntuman Varaosapis-
teen kaupan mukana. Autofuturilla olemme 
korvanneet nyt myös Metallitien toimipis-
teen pitkään käytössä olleen Automasterin, 
joka on hieman jäykkä meidän kokoiselle yri-
tykselle.

Kone-Kauppi Oy

Taustoja ja  
korjaamoiden 
rakennusvaiheita
Henri Kaupin innostus autojen korjaami-
seen juontaa 20 vuoden päähän vuoteen 
1999. Autoasentajan tutkinnon suoritettu-
aan sotaväki kutsui Henrin vuodeksi pal-
velukseen.

Kotitontilla vanhassa suulissa, varastora-
kennuksessa, oli jo alkanut omien ja ky-
länmiesten autojen ja koneiden remon-
tointi toiminimellä. 

Harri oli mukana ja toiminta kasvoi armei-
jan jälkeen, jolloin vuorossa oli insinööri-
opinnot Turun teknisessä korkeakoulussa 
”Tekussa”. 

Tarmo-isä oli jo rakentanut pojilleen  
200-neliöisen oikean korjaamohallin, jos-
sa toimintaa jatkettiin opintojen ohessa. 
Insinöörikoulutus päättyi 2004. Harri-veli 
oli jo ehtinyt hieman aikaisemmin koulut-
tautua Tekussa autoinsinööriksi.

Jatko olikin sitten Kone-Kaupin aikaa.

Raskas-Kauppi Oy  
(nyk. Satkone Oy)  
korjaa autojen ohella 
raskaat työkoneet.

Rauman suuri 
satama 
logistiikkayrityksineen 
on ollut Raskas-
Kaupin tärkein 
asiakas sen 
perustamisesta 
lähtien.

Kone-Kaupin Harri ja Tarmo Kauppi tervehtimässä 
Rauman Varaosapiste ky:n omistajaa Reijo Laitista 
yrityskaupan jälkeen.
Kuvan myymälän kalusteet ja varasto muutettiin 
hieman myöhemmin Monnankadun korjaamon 
yhteyteen.

”Pomo” joutui alkuvuosina sukkuloimaan 
päivittäin kolmen korjaamon välillä.

Tarvolassa korjattiin suuriakin työkoneita. Tilan ahtaus johti Raska-Kaupin perustamiseen.

Isäntä itse talkoissa,  
Henri Kauppi telan varressa. 
Monnankadun 
monimerkkikorjaamon lattia 
sai epoksimaalipinnoitteen.
Samalla tavalla pinnoitettiin 
Ford/Subaru-korjaamon lattia 
Metallitiellä.

Monimerkkikorjaamohalliin 
rakennettiin erillinen 
varaosavarasto

Monimerkki 
korjaamolle 
hankittiin järeä 
nostin suurempia 
autoja varten.

Alh. Uuden monimerkki-
korjaamon yhteyteen 
muutettiin kuorma-autolla 
ostetun Varaosapisteen 
hyllyt ja varasto. Julkisivu-
jen kyltit  ovat vasta tulos-
sa seiniin.

Isä Tarmo oli rakentanut 
pojilleen  200m2 oikean 
korjaamohallin Tarvolaan.
Ad-ketjuun kuuluttiin 
vuosina 2009-2013.
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