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AUTOKLINIKAN OMISTAVA WERKSTA LAAJENEE NORJAAN YRITYSKAUPAN KAUTTA 

 

Werksta Group (”Werksta”) ostaa Oslossa toimivan, autojen kolarikorjaukseen erikoistuneen Bulk Bilskadeservice AS:n 

(“Bulk”). Bulk on yksi Norjan merkittävimmistä itsenäisistä kolarikorjaamoista. Yrityskaupan jälkeen Werkstalla on 

Pohjoismaissa jo 60 toimipisteen verkosto. 

 

Voimakkaasti kasvava, Suomessa Autoklinikan omistava Werksta laajenee Norjan markkinoille ja ostaa Bulk 

Bilskadeservice AS:n sen nykyisiltä omistajilta Lasse Skaretilta ja Trung Le’ltä. Molemmat omistajat jatkavat 

Werkstan palveluksessa. Bulkilla on toimipisteet Oslon keskustassa ja Gjerdrumissa lähellä Gardemoenin lentokenttää. 

Norjan korjaamoissa työskentelee yhteensä 25 ammattilaista. 

 

”Olemme jo jonkin aikaa analysoineet Norjan kolarikorjauksen markkinoita ja kartoittaneet yrittäjiä, joiden toimintaa 

ohjaavat Autoklinikan tapaan korkea laatu sekä halu luoda alan paras asiakaskokemus. Bulkin omistajat Lasse Skaret ja 

Trung Le tiimeineen tekivät meihin suuren vaikutuksen”, Werksta Groupin toimitusjohtaja Patrik Puskala sanoo.  

 

Lasse Skaret ja Trung Le ovat onnistuneet kasvattamaan vuonna 1970 perustetusta Bulkista yhden Norjan 

merkittävimmistä itsenäisistä korjaamoista. Bulk on solminut merkittäviä sopimuksia lukuisten automerkkien ja 

vakuutusyhtiöiden kanssa ja toimii esimerkiksi Teslan ja Hyundain auktorisoituna kolarikorjaamona. 

 

”Meillä on ollut jo pitkään vahva halu laajentaa toimintaamme Norjassa, ja saamme Werkstasta kasvuumme osaavan ja 

vahvan kumppanin. Perinteinen kolarikorjaus on voimakkaassa muutoksessa, mikä edellyttää merkittäviä investointeja 

laitteistoon ja koulutukseen. Werkstan pohjoismaisen verkoston ansiosta voimme nyt jakaa osaamista, resursseja ja 

parhaita käytäntöjä eri maiden välillä”, Bulkin toimitusjohtaja Lasse Skaret kertoo. 

 

Werksta Group toimii Ruotsissa Werksta-brändin alla ja Suomessa Autoklinikka-nimellä. Yritys on kaksinkertaistanut 

toimintansa kahden viime vuoden aikana. Puskalan mukaan Werksta vastaa voimakkaalla pohjoismaisella laajentumisella 

muun muassa asiakkaidensa ja vakuutusyhtiöiden toiveisiin. Institutionaaliset asiakkaat arvostavat sitä, että he voivat 

kehittää yhteistyötä vahvan ja osaavan kumppanin kanssa. 

 

”Pohjoismaissa suuri osa kolarikorjauksista hoidetaan edelleen autoliikkeiden yhteydessä toimivissa merkkikorjaamoissa. 

Monilla muilla markkinoilla autoliikkeistä riippumattomien kolarikorjaukseen erikoistuneiden toimijoiden osuus on jo 

80–90 prosenttia. Näemme, että markkina muuttuu myös meillä Pohjoismaissa ja aiomme olla vakuutusyhtiöiden ja 

autoliikkeiden ykkösvalinta”, Puskala sanoo. 

 

 

LISÄTIEDOT: 

Patrik Puskala, toimitusjohtaja, Werksta Group, puh. +358 505 944 085 

 

 

BULK 

Bulk on yksi Norjan merkittävimmistä itsenäisistä kolarikorjaamoista. Työntekijöitä on 25 henkeä ja vuotuinen liikevaihto 

55 miljoonaa NOK vuonna 2017. Ensjoen korjaamo toimii kaikkien suurten vakuutusyhtiöiden kumppanina ja on Teslan, 

ja Hyundain auktorisoima vauriokorjaamo.  

 

WERKSTA GROUP 

Werksta Group on Pohjoismaiden johtava vauriokorjaamoketju. Konserniin kuuluu tällä hetkellä 60 toimipistettä 

Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Werksta haluaa olla vakuutusyhtiöiden ja autoilijoiden ensisijainen valinta ja sen 

tavoitteena on toimialan korkein asiakastyytyväisyys.  

 

AUTOKLINIKKA 

Autoklinikka-yhtiöt on autojen pelti- ja kolarivaurioiden korjaamiseen erikoistunut, kaikkien vakuutusyhtiöiden 

hyväksymä monimerkkikorjaamoketju. Vuonna 1992 perustettu Autoklinikka palvelee asiakkaitaan jo yli 30 

toimipisteessä. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna noin 30 MEUR ja se työllistää 225 alansa ammattilaista. Vuosittain 

Autoklinikoilla korjataan lähes 30 000 kolhittua tai kolaroitua autoa. Autoklinikka on myös Tesla-sähköautojen 

auktorisoitu vauriokorjaamoketju Suomessa. Autoklinikan kasvustrategian tavoitteena on tarjota alan parasta palvelua 

sekä toimia autokorjaamoalan suunnannäyttäjänä. Autoklinikka on osa pohjoismaista Werksta-konsernia. 

 


