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KH-KONEET GROUP

KH-Koneet Groupilla  
vahvan kasvun vuosi
KH-Koneet Group on yksi Pohjoismaiden  
johtavista rakennus- ja maansiirtokoneiden 
myyjistä ja vuokraajista. Yhtiön vahva  
eteneminen Ruotsissa ajoi kasvua vuonna 
2021, josta tuli yrityksen historian paras  
vuosi. Sievi Capital lisäsi omistustaan  
yhtiössä yli 90 prosenttiin.

36,5 M€

SIJOITUKSEN KÄYPÄ ARVO

2017
KOHDEYHTIÖ VUODESTA

90,5 %

OMISTUSOSUUS
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KH-Koneet Group laajentui Ruotsiin ostettuaan vuonna 2019  
Kobelco-maahantuontiin keskittyneen Beck Maskinin ja  
seuraavana vuonna konevuokrausyritys S-Rentalin. Vuoden  
2020 lopussa KH-Koneet Group sopi Kramer- ja Wacker Neuson 
-tuoteperheiden maahantuonnista ja myynnistä Ruotsissa. 
Vuoden 2021 aikana kävi selväksi, että Ruotsiin meno oli oikein 
ajoitettu.

”Meillä oli paketti kasassa vuoden 2021 alkaessa. Ruotsissa  
rakentamisen markkina on kehittynyt meille suotuisasti ja 
etenkin infrarakentaminen on kasvanut hyvin. Samalla meidän 
markkinaosuutemme lähes kaikissa tuoteryhmissä on noussut”, 
kertoo KH-Koneet Groupin toimitusjohtaja Teppo Sakari.

KH-Koneet Groupilla on nyt Ruotsissa viisi toimipistettä, joissa  
työskentelee noin 60 henkilöä, joilla on selkeät tavoitteet ja stra-
tegia. Toimintoja on integroitu osaksi konsernin järjestelmiä ja 

KH-Koneet Groupille ominainen vastuun ottamiseen ja itseohjau-
tuvuuteen perustuva yrityskulttuuri on juurtunut myös sinne.

HISTORIAN PARAS VUOSI
KH-Koneet Group on ollut Suomessa vahva toimija jo ennestään 
ja asemaa tuki vuonna 2021 yhtiön hyvä kehitys. Kasvua oli sekä 
uusien että käytettyjen koneiden myynnissä, vuokrauksessa ja 
huolloissa. Vuodesta muodostuikin KH-Koneet Groupin historian 
paras vuosi.

Koronapandemia on näkynyt myös maanrakennuskoneiden 
toimitusketjuissa, mutta KH-Koneet Group on pystynyt toimitta-
maan tilauksensa asiakkaille. Yrityksen tapa toimia on ollut, että 
tavarat tilataan ja toimitukset varmistetaan paljon ennen kuin 
niitä tarvitaan. Ruotsiin laajentuminen on hyödyttänyt yhtiötä 
myös tässä suhteessa: maiden välillä hyödynnetään varastojen 

KH-Koneet Group on täyden palvelun toimittaja, jolta löytyvät oikeat laitteet maanrakennukseen, kiinteistönhuoltoon  
ja materiaalinkäsittelyyn. KH-Koneet Groupin edustamista tuotemerkeistä tunnetuimpia ovat Kramer, Yanmar, Kobelco 
sekä Wacker Neuson. Yhtiön markkinaosuus kasvoi vuonna 2021 etenkin Ruotsissa.

joustoja molemmin puolin. Näin on saatu varmistettua nopeat 
toimitukset asiakkaille haastavissakin tilanteissa.

KYSYNTÄ JATKUU VAHVANA,  
TOIMITUSKETJUISSA HAASTEITA
Vuonna 2022 markkinatilanteen odotetaan jatkuvan vahvana 
ja kysynnän osalta vuosi näyttää hyvältä. Vuosi on suunniteltu 
hyvin, mutta kansainvälisten toimitusketjujen ennustaminen on 
haastavaa.

Sievi Capital teki marraskuussa 8,5 miljoonan euron jatko-
sijoituksen KH-Koneet Groupiin ja nosti omistusosuutensa  
noin 66,4 prosentista noin 90,5 prosenttiin. Järjestelyn myötä 
Sievi Capital on entistä sitoutuneempi tukemaan yhtiötä sen 
seuraavissa kehitysvaiheissa.

Ruotsissa rakentamisen markkina  
on kehittynyt meille suotuisasti  
ja etenkin infrarakentaminen  
on kasvanut hyvin.

KH-Koneet Groupin toimitusjohtaja Teppo Sakari

Alla vasemmalla: Kobelco SK850 matkalla Vöyrin kunnassa sijaitsevan  
Storbackenin tuulipuiston työmaalle.  
Alla oikealla:  KH-Maskin osallistui  Göteborgin Entrepenad Live -messuille  
lokakuussa.
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