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1  Johdanto 

Tämä insinöörityö käsittelee ja tutkii rengashotellin perustamisen kannattavuutta merk-

kihuollon yhteydessä.  Työ on suoritettu Hyvinkään Vaunulassa. Rengashotellin perus-

taminen Hyvinkään toimipisteeseen tuli ajankohtaiseksi, kun kiinteistö sivurakennuksi-

neen siirtyi konsernin omistukseen. 

Työn aiheena on pohtia ja tutkia rengashotellin kustannuksia ja hyötyjä. Tarkoituksen-

mukainen hinnoittelu on tällä korjaamotoiminnan osa-alueella erittäin tärkeää. Työssä 

otetaan selvää, onko itse hotellitoiminnalla järkevää tehdä tulosta merkkihuollon yhtey-

dessä vai päästäänkö parhaimpiin tuloksiin vain tarjoamalla asiakkaille huokeita palve-

luja sitouttamaan heitä korjaamolle. 

Lisäksi tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voidaan varmistaa, ettei yksikään rengas-

sarja katoa. Tämä sisältää rengashotelliksi tulevan hallin siivoamisen, fyysisen säilytys-

järjestelmän luomisen (rengashyllyt ja/tai paikkamerkinnät) sekä varman digitaalisessa 

muodossa olevan luetteloinnin säilytyksessä olevista renkaista.  

Työssä tarkastellaan myös, pystyykö vanhempiin autoihin myymään huoltoja sekä lisä-

palveluita rengasvaihtokäyntien yhteyteen. Nämä huollot on tarkoitus tehdä edullisina 

Fordin yli seitsemänvuotiaisiin autoihin tarkoitettuina Motorcraft-huoltoina. Myös rengas-

myyntiä on tarkoitus lisätä huomattavasti, kun renkaat pystytään vaihtamaan omaan tah-

tiin säilössä oleville vanteille. 

2 Vaunula Oy 

Vaunula on pääasiassa Ford-merkkisten henkilö- ja pakettiautojen korjaukseen sekä 

myyntiin keskittynyt yritys. Tällä hetkellä Vaunulalla on viisi korjaamoa.  

Hyvinkään korjaamossa, johon rengashotelli nyt perustetaan, korjataan ainoastaan 

Ford-merkkisiä ajoneuvoja ja automyynnin vaihtoautoja. Hämeenlinnan, Tuusulan sekä 

Malmin toimipisteissä on lisäksi Toyotan korjaamoedustus. Malmin korjaamon yhtey-

dessä toimii myös Vaunula Premium, joka toimii Suomen ainoana virallisena Ferrari-
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huoltona. Vaunula Premiumin automyynti myy uusia Ferrareita ja Maserateja sekä 

muunmerkkisiä käytettyjä premium-autoja. Viides korjaamo sijaitsee Raisiossa ja tarjoaa 

merkkihuollon seuraaville merkeille: Jaguar, Land Rover, Mazda, Subaru, Alfa Romeo, 

BMW, Chrysler, Dodge, Fiat ja Jeep. 

3 Rengashotellitoiminta 

3.1 Kustannukset ja tulot 

Ennen rengashotellia Hyvinkään Vaunulan tontilla ollut varastotila ei ollut minkäänlai-

sessa hyötykäytössä, vaan sinne oli kertynyt vuosien mittaan erilaista käyttökelvotonta 

romua. Tila päätettiin laittaa hyötykäyttöön, kun kiinteistöt siirtyivät Vaunulan omistuk-

seen 2017 kesällä. 

Yksi vaihtoehto olisi ollut tilan vuokraus ulkopuoliselle toimijalle. Halli on noin 275 ne-

liömetrin suuruinen kylmä halli. Vuokratulo tästä olisi mahdollisesti noin 1500 €/kk. Arvio 

perustuu alueen muiden varastokiinteistöjen vuokrapyyntöihin. 

Rengashotelli kuitenkin päätettiin perustaa Hyvinkäälle. Nyt kun varastohallista ei tule 

lainkaan vuokrakuluja, rengashotellin menot pysyvät pienenä. Suurimpana kuluna voi-

daan pitää mahdollisen vuokratulon menetystä. Hallia ei lämmitetä, ja ainoat sähkönku-

luttajat ovat valot joita ei usein käytetä. 

Rengashotellin hinnoittelua mietittiin selvittämällä kilpailijoiden hintatasoja sekä pohti-

malla mikä myyntistrategia olisi korjaamoa hyödyttävin. Lähiympäristön rengashotellipal-

veluita kilpailutettiin Autojerry-nimisellä palvelulla. Sieltä saatiin neljä tarjousta, joiden 

hinnat vaihtelivat vaihdon sekä renkaiden pesun kanssa 69:n ja 90 euron välillä. 

Asentajalta kuluu aikaa yhteen renkaanvaihtoon renkaiden varastoinnin kanssa noin 

puoli tuntia. Korjaamon tuntiveloitus on 101 euroa. Pelkästä työstä siis pitäisi veloittaa 

50 euroa. Lisäksi pitäisi veloittaa rengashotellin vuokrasta. Aiemmin arvioitiin, että koko 

hotellin vuokra kuukaudessa voisi olla noin 1500 euroa, mikä tekee 18 000 euroa vuo-

dessa. Jotta tuo summa saataisiin kasaan rengashotellin vuokrasta, pitäisi työn lisäksi 

veloittaa 45 euroa per kausi. Tämä laskettu olettaen, että rengashotelliin mahtuu 170 
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rengassarjaa. Kokonaishinnaksi tulisi siis 103 euroa/kausi. Tällä hinnalla ei kuitenkaan 

vielä tehdä itse rengashotellilla voittoa. Rengashotellin paikkavuokralle pitää myös las-

kea kate, joka voisi olla esimerkiksi 35 %. Tällöin kauden säilytyshinnaksi renkaiden 

vaihdon kanssa tulisi noin 121 euroa. Lisäksi hintavertailu pitää tehdä pesun kanssa, 

sillä muut palveluntarjoajat liittävät sen palveluun joka tapauksessa. Rengaspesun hinta 

on 15 euroa. Palvelun loppuhinnaksi tulisi siis 136 euroa per kausi. 250 rengassarjan 

säilytyksellä vastaava summa olisi 117 e ja 362 sarjalla 99 e. (Kuva 1) 136 euron hinnalla 

ei voi kilpailla Hyvinkään alueella. Ainoat asiakkaat tällä hinnalla olisivat todennäköisesti 

leasingautojen käyttäjät.  

 

Kuva 1. Kuva eri rengassarjamäärien kannattavuudesta 

Kilpailijat myyvät samaa palvelua huomattavasti halvemmalla. Todennäköisesti he eivät 

laske tiloillensa lainkaan vuokraa. Lisäksi yleiskorjaamoilla puolen tunnin työveloitus voi 

olla jopa 20 e halvempi. Myös rengasmyynnin lisääntymiselle rengashotellilla voi laskea 

jonkinlaista arvoa. 

Asiaa mietittiin myös asiakkaiden sitouttamisen kannalta. Siihen tarkoitukseen rengas-

hotelli on ihanteellinen, sillä asiakkaan on käytävä korjaamolla vähintään kahdesti vuo-

dessa, jolloin voidaan myös muistutella mahdollisista huoltotarpeista. Näin saadaan vä-

hennettyä asiakkaiden siirtymistä halvemmille yleiskorjaamoille, jota yleensä tapahtuu 

auton ikääntyessä. 
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Rengashotellia päätettiin käyttää asiakkaiden sitouttamiseen. Hinta haluttiin sellaiseksi, 

että jos asiakas tarvitsee rengashotellia, hän voi ilman suurempaa harkintaa valita Vau-

nulan palvelun. Hinnaksi asetettiin 50 euroa per kausi sisältäen yhden renkaidenvaih-

don. Palvelua markkinoitiin tekstiviestitse kaikille asiakkaille, jotka ovat markkinointiin 

antaneet luvan. Lisäksi automyyjiä painostettiin tarjoamaan rengashotellipalvelua uusien 

autojen myynnin yhteydessä. Tämä tekee uuden auton luovutuksesta myös huomatta-

vasti sujuvamman, kun asiakkaan ei tarvitse pohtia renkaan säilytystä eikä lähteä luovu-

tustilaisuudesta rengassarja takakontissa kolisten. 

3.2 Käytännön toteutus 

Renkaiden säilytykseen tarkoitettu tila on ennen toiminut vuokra-autoyrityksen hallina. 

Tästä on kulunut useita vuosia, ja vuokralaisen lähdön jälkeen halli täyttyi henkilökunnan 

henkilökohtaisilla tavaroilla sekä Vaunulan sekalaisella romulla. Ensimmäinen käytän-

nön työ oli hallin tyhjentäminen romusta sekä siivoaminen. Siivousta varten tilattiin ro-

mulava. Hallin tyhjennyksessä meni noin kaksi työpäivää. Irtotavaran poistamisen yhtey-

dessä täytyi lajitella säilytettävät tavarat ja jättää ne omalle alueelleen. Tämän jälkeen 

oli vuorossa tilan pesu. Lattia harjattiin ja pestiin vedellä. 

Seuraavaksi alettiin kehittämään renkaiden säilytysjärjestelmää. Aluksi pohdittiin useita 

eri vaihtoehtoja rengashyllyistä lattiasijoitteluun. Hyllyt hylättiin suurien aloituskustannuk-

sien sekä pienen hyödyn vuoksi.  

Halli on noin 19 metriä pitkä. Hallin toisella puolella on kuitenkin toimistohuone, joka ra-

joittaa pituuden 14 metriin. Tämä tarkoittaa että 1250 mm leveitä rengashyllyjä mahtuisi 

15 kappaletta toiselle puolelle, ja 11 kappaletta toiselle. Rivejä mahtuu neljä kummallekin 

puolelle.  

Yhden hyllyn rakentamiseen tarvitsee 6 kappaletta vaakapalkkeja sekä yhden pääty-

osan. Lisäksi hyllyn päätyyn tarvitsee yhden ylimääräisen päätypalan. Yhteen hyllyyn 

mahtuu kolme rengassarjaa. Renkaita mahtuisi hyllyihin siis 312 sarjaa. 

Kustannuksia hyllyn rakentamisesta tulisi päätykappaleista jotka maksavat 49 €/kpl sekä 

vaakapalkeista jotka maksavat 12 €/kpl. Hinnat ilmoitettu ilman ALV:tä. Päätykappaleita 
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tarvitsisi 112 kpl. Vaakapalkkeja 624 kpl. Näistä tulisi kustannuksia siis 12976 €. Ilman 

hyllyjä rengassarjoja mahtuisi 170 kpl. Tämä siis tarkoittaisi lähes 13 000 €:n kuluja, joi-

den hyöty jäisi 142 lisärengassarjaan. Mahdollista hyllyjen hankkimista päätettiin siirtää 

tulevaisuuteen. Ennen suurempia investointeja haluttiin varmistaa, että rengashotellipal-

veluille riittää vielä kysyntää. Hotellitoiminta päätettiin aloittaa 170 varastopaikalla ilman 

hyllyjä. 

Päädyttiin vaihtoehtoon, jossa renkaat sijoitellaan lavoille niin, että joka lavalle tulee neljä 

rengassarjaa (kuva 2). Lavoja päätettiin käyttää paikkamerkintöjen selkeyttämiseksi. 

 

Kuva 2. Rengassäilytys lavoille 

Säilytyslavat saatiin takapihalta olevasta lavakasasta, joka oli kertynyt varaosatoimitus-

ten mukana. Säilytyspaikat nimettiin seuraavaksi. Pienen pohdinnan jälkeen lavat jätet-

tiin selvyyden vuoksi nimeämättä kokonaan ja säilytyspaikat nimettiin merkeillä LA1-

LA24 sekä LB1-LB24. (’’L’’ merkitsee Lavaa, ’’A’’ riviä ja viimeinen numero paikkaa ri-

villä.) Säilytyspaikkalaput tulostettiin A4-kokoisille papereille, jotka laminoitiin ja niitattiin 

lavoihin kiinni. 
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Kuva 3. Hyllypaikkojen nimeäminen 

Säilytyspaikat olivat valmiina noin 50 rengassarjalle, ja alettiin pohtimaan renkaiden kul-

jetusta korjaamohallista säilytykseen. Korjaamohallista on matkaa rengashotelliin noin 

50 metriä. Rengashotelliin oli kuitenkin oma porttinsa, ja sen pihalle ei päässyt avaa-

matta toista porttia, joka hankaloitti huomattavasti halliin pääsyä. Tästä syystä päädyttiin 

poistamaan osa aidasta korjaamon pihan ja rengashotellin pihan väliltä. Poistetun aidan 

osuus merkitty kuvassa 4  punaisella värillä. 

 

Kuva 4. Havainnekuva rengassäilön sijainnista korjaamohalliin nähden. Ovet ja portit merkitty 
ohuella viivalla ja kaadettu aita merkattu punaisella värillä. Keskipaksulla viivalla mer-
kitty tien vastainen aita. 
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Seuraavaksi pohdittiin ratkaisuja renkaiden kuljetukseen hallista toiseen. Rengashotellin 

perustamiseen asti renkaita oli kuljetettu pesuhalliin pitkänokkaisilla nokkakärryillä. Ne 

ovat kuitenkin epäergonomiset. Kärryt ovat matalat ja asentaja joutuu aina nostamaan 

renkaat yksi kerrallaan kärryihin ja pois kärryistä. Renkaiden vaihtojen lisääntyessä ren-

gashotellitoiminnan aloittamisen johdosta alettiin kiinnittää erityistä huomiota ergonomi-

siin ja turvallisiin työtapoihin. Tästä syystä korjaamolle tilattiin kahdet uudet renkaiden 

siirtelyyn tarkoitetut kärryt (kuva 5). Kärryt ovat Gaither Toolsin valmistamia, ja asentaja 

pystyy nostamaan rengaspinon niillä, ilman että yksittäisiin renkaisiin tarvitsee koskea 

ollenkaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti renkaiden kuljetusta. Suurin hyöty kärryistä 

kuitenkin tulee siitä, että renkaita ei tarvitse nostaa kärryjen kyytiin ja asentajan selän 

rasitus pienenee huomattavasti. 

 

Kuva 5. Rengaskärryt 

 

Uusilla rengaskärryillä myös renkaiden laskeminen onnistuu rengaspinoa purkamatta. 

Rengashotelli oli suunniteltu niin, että renkaat nostetaan yksitellen paikalleen lavoille. 

Uusilla rengaskärryillä tämä ei enää ollut kannattavaa, vaan lavoista päätettiin luopua 
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kokonaan. Renkaat päätettiin sijoittaa lattialle. Lavat poistettiin hallista ja alettiin suunnit-

telemaan uusia paikkamerkintöjä. Paikat päädyttiin merkitsemään maalaamalla ja lisäksi 

rivien nimet merkittiin seiniin.  

Hallin lattia pestiin tässä vaiheessa uudestaan kahdesti, jotta voitiin varmistua maalin 

tarttumisesta. Seuraavaksi lattian annettiin kuivua kunnolla, jotta merkintämaali saatiin 

pysymään. Kuivumisen jälkeen viivat maalattiin lattiaan tiemerkintämaalilla, jota varten 

yrityksellä oli kärryt.  

Viivojen maalauksen jälkeen merkittiin jokainen paikka omalla nimellään. Kirjaimet ja nu-

merot kirjoitettiin käsin lattiaan. Maalaukseen käytettiin tavallista valkoista betonilat-

tiamaalia. 

 

 

Kuva 6. Maalatut paikkamerkit. Keltaisella maalatut reitit on tarkoitus pitää vapaina, ja niihin ei 
laiteta renkaita säilöön. 
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3.3 Rengasvaraston luettelointi ja kirjanpito 

Rengasvaraston paikkojen luettelointimenetelmäksi pohdittiin useampia vaihtoehtoja. 

Lähtökohta oli se, että sen tulee olla helppo käyttää ja toimintavarma. Lisäksi varmuus-

kopioinnista on syytä huolehtia tarkasti ja varmasti. Aluksi oli tarkoitus, että asentajat 

merkitsevät renkaat itse järjestelmään tietokoneella rengasvarastossa, mutta tästä luo-

vuttiin, sillä kaikki asentajat eivät ole käyttäneet Office-ohjelmia. Tarkoitus oli tehdä 

varma järjestelmä, jossa yksikään rengassarja ei häviä. Arkistointi päätettiin jättää työn-

johdon tehtäväksi, johtuen siitä, että kaikkien asentajien tarkkuus tietokoneidenohjelmien 

kanssa ei ole tarpeeksi hyvä. Tämä tulee ilmi muun muassa virheinä Työlle leimauksissa. 

Asiassa päädyttiin Excel-tiedostoon, joka on tallennettu Vaunulan yhteiselle verkkole-

vylle. Se on nopea toteuttaa ja käytännössä ilmainen. Näin pystytään tarkastelemaan 

rengasvarastoa myös muiden pisteiden tietokoneilta jotka ovat kytketty samaan verk-

koon ja verkkolevyyn. Näin voidaan tarvittaessa etsiä renkaita muista pisteistä, jos asia-

kas ei muista mihin pisteeseen renkaat on jättänyt. Kuvankaappaus tiedostosta alla 

(kuva 7). Tässä versiossa on merkattu vain rengasvaraston toisen puolen paikat. 

 

Kuva 7. Kuvankaappaus Excel-tiedostosta 
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3.4 Järjestelmän kehittäminen 

Tässä luvussa käsitellään ongelmia, jotka tulivat vastaan rengashotellia käyttäessä. 

Luku on kirjoitettu, kun rengashotelli on toiminut kaksi renkaanvaihtosesonkia. 

Excel-tiedostosta havaittiin ongelma, joka lisäsi virheen todennäköisyyttä. Ongelma on 

tiedoston vasemmassa laidassa, jossa on ensin Excelin rivinumerot ja vasta tämän jäl-

keen rengasvaraston rivit. Näiden sekoittaminen on helppoa. Muutama rengassarja pää-

tyi näin väärään varastopaikkaan työnjohdon virheen vuoksi. Asiaan kehitettiin korjaus. 

Korjaus tehtiin kuvassa 8 näkyvään muotoon. 

 

 

Kuva 8. Excel-tiedosto parannuksien jälkeen 
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4 Lisämyynti 

Renkaanvaihtojen yhteyteen on tarkoitus myydä lisäpalveluita ja huoltoja. Tästä syystä 

mainonta kohdistettiin ainoastaan Ford-merkkisten autojen omistajiin, sillä asentajilla on 

erityisosaamista ainoastaan kyseiseen merkkiin. Lisäksi merkkikorjaamon tuntiveloituk-

sella on vaikea kilpailla monimerkkikorjaamojen kanssa. 

4.1 Huollot 

Asiakkaan varatessa renkaanvaihtoon auton huoltohistoria tarkistettiin huoltotarpeen va-

ralta. Tarkastuksissa huomattiin, että lähes kaikki renkaanvaihtoon tulleet autot olivat 

huollettuja eikä huoltotarpeita juurikaan löytynyt. Tämän todettiin johtuvan mainonnasta, 

joka kohdistettiin ainoastaan vanhoihin asiakkaisiin, jotka ovat antaneet luvan tekstivies-

timarkkinointiin.  

Huoltoja kyllä tehtiin samalla kun vaihdettiin renkaita rengashotelliin, mutta nämä olivat 

tapauksia, joissa rengashotellipalvelu oli huollon lisämyyntiä eikä toisinpäin. 

4.2 Renkaiden lisäpalvelut 

Hotelliin jääville renkaille tarjottiin myös lisäpalveluita. Näistä pesu oli selkeästi suosituin. 

59 rengassarjasta pestiin 17 sarjaa. Lisäksi asiakkaille tarjottiin renkaiden tasapainotuk-

sia. Tasapainotuksia ei onnistuttu myymään ollenkaan. Tasapainotuksia olisi luultavasti 

mahdollista myydä kyselemällä tarkemmin auton ravistuksista aikaa varatessa.  

Rengasmyyntiä oli tarkoitus lisätä tarkastamalla säilössä olevat renkaat. Säilössä olevat 

renkaat tarkastettiin joulukuussa 2017, mutta säilöstä löytyi ainoastaan kolmet huonossa 

kunnossa olevat renkaat. Tämä vastaa noin viittä prosenttia renkaista. Kaksi näistä asi-

akkaista ei tarttunut rengastarjoukseemme. Yhden kauden rengasmyynniksi jäi siis yksi 

rengassarja. Renkaat tarkastettiin myös kesällä 2018, jolloin säilössä oli 59 sarjaa. Täl-

löin huonokuntoisia rengassarjoja oli kaksi, joka tarkoittaa alle kolmea prosenttia. Varas-

tossa on siis huomattavan hyväkuntoisia renkaita. Tämä johtuu siitä, että asiakkai-

namme on keskimääräistä rengashotellia uudempia autoja, joista useissa on vielä 
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hyväkuntoiset ensiasennusrenkaat. Renkaiden lisämyyntiin tulee lisää vauhtia, kun ho-

tellin autokanta vanhentuu.  

5 Yhteenveto 

Työssä tarkasteltiin rengashotellin perustamista Hyvinkään Vaunulaan. Rengashotelli-

palvelua lähdettiin markkinoimaan 50 euron hintaan sisältäen yhden renkaanvaihdon. 

Insinöörityön valmistumishetkellä syksyllä 2018 on vielä vaikea sanoa, onko asiakkaiden 

sitouttaminen onnistunut. Sen tuloksien pitäisi näkyä muutaman vuoden kuluttua lisään-

tyneenä kokonaistyömääränä korjaamolla sekä liikevaihdon lisääntymisenä. Myös ren-

gasmyynti on hyvä mittari rengashotellitoiminnan kannattavuudesta. Tähän mennessä 

rengasmyyntiä ei ole vielä saatu lisättyä. Tiskillä tekemieni havaintojen perusteella voi-

daan kuitenkin sanoa, että asiakastyytyväisyys on noussut rengassesongin aikaan huo-

mattavasti, kun asiakkaiden renkaanvaihdot ovat helpottuneet. 

Jos ottaa huomioon rengashotellina toimivan hallin menetetyn oletetun vuokratulon, tällä 

hetkellä rengashotellitoiminta on tappiollista, vaikka mukaan laskisi myydyt rengassarjat 

ja lisätyöt. Tähän kuitenkin odotetaan muutosta, kun hotelliin saadaan täydet 170 ren-

gassarjaa ja hieman vanhempia renkaita, joita päästään uusimaan enemmän. Rengas-

hotellia mainostetaan rengassesonkien aikaan tekstiviestikampanjoilla, tähän mennessä 

joka sesongin aikaan hotelliin on tullut hyvä määrä uusia rengassarjoja.  

Hyvinkään alueella on niin paljon tarjontaa tällä alalla, että rengashotellitoiminnasta on 

vaikeaa saada suoraan kannattavaa merkkihuollon tuntiveloitushinnoilla. Pidemmällä ai-

kavälillä pidän kuitenkin täysin mahdollisena, että toiminta muuttuu kannattavaksi. Var-

sinkin jos hotelliksi tuleva tila on valmiiksi yrityksen omituksessa, jota on vaikeaa tai mah-

dotonta vuokrata eteenpäin. 

Marraskuussa 2018 Hyvinkään Vaunula sai tiedon, että Hyvinkään Ford-liiketoiminta on 

myyty Vesijärven autolle. Tämä tarkoittaa sitä, että rengashotelli Koneenkadun pisteessä 

lopetetaan noin vuoden toiminnan jälkeen. 

 


