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SEW-EURODRIVE OY ON TUPLANNUT SAHATEOLLISUUDEN MYYNTINSÄ MUUTAMASSA VUODESSA

Palveluilla lisäarvoa
Käyttötekniikkaan erikoistunut 
SEW-EURODRIVE Oy on 
kasvattanut palvelujaan 
viimeisten vuosien aikana, 
joiden avulla se on pystynyt 
säilyttämään hyvän 
toimintakyvyn haastavasta 
viime vuodesta huolimatta. 
Yritys valittiin myös 
vaihdemoottoritoimittajaksi 
Metsä Fibren Rauman sahalle.

S ahateollisuus on tärkeä ala SEW-EU-
RODRIVE Oy:lle, ja yritys onkin 
viimeisten vuosien aikana onnistunut 

kasvattamaan myyntiään alalle. Sen asiak-
kaita ovat sekä kone- ja laitevalmistajat että 
sahat, joihin koronavuosi vaikutti monella-
kin tapaa.

– Esimerkiksi kansainvälisillä markki-
noilla toimivien kone- ja laitevalmistajien 
osalta myynti seisahtui, ja nyt odotamme 
tilanteen normalisoitumista, myyntijohtaja 
Juha Korhola sanoo. Viimeisen vuoden ai-

kana yrityksen myynti sahateollisuuteen on 
pysynyt hänen mukaansa vakaana, ja tar-
jouskanta näyttää hyvältä.

– Myyntityö on hieman kärsinyt siitä, 
ettei asiakkaiden luona ole pystynyt vierai-
lemaan entiseen tapaan, aluemyyntipäällik-
kö Timo Tuominen kertoo. Hän epäilee, 
että sahoilla mietitään jopa huoltoseisakki-
en siirtämistä syksymmälle korkeasuhdan-
teen vallitessa, investoinneista puhumatta-
kaan.

SAHOJEN HYVÄ TILANNE on näkynyt myös SE-
Win 24/7-päivystyksestä, joka on työllisty-
nyt sahoilta tulevista yhteydenotoista nor-
maalia enemmän. – Se ei tarkoita, että lait-
teita hajoaisi enemmän, vaan asiakkaat va-
rautuvat paremmin mahdollisiin häiriöti-
lanteisiin, Korhola toteaa. Saman asian voi 
päätellä myös SEWin CDM® -asennuskan-
nan hallintapalvelun käytön kasvusta, joka 
nivoutuu yhteen 24/7-päivystyksen kanssa. 
Siinä asiakkaan käytössä olevat vaihteet ja 
vaihdemoottorit kartoitetaan, ja kullekin 
määritellään toimitusaika, joka Tuomisen 
mukaan vaihtelee yleensä muutamasta tun-
nista vuorokauteen.

– 24/7-päivystys on saanut hyvää palau-
tetta asiakkailtamme, ja sen avulla pystym-
me erottumaan eduksemme markkinoil-

la, Tuominen sanoo. Päivystysvuorossa ole-
va asentaja vaihtuu joka viikko, ja asennus-
tiimiin kuuluu 10–12 henkilöä. Tuomisen 
mukaan koko henkilökunta on mukana var-
mistamassa, että päivystys toimii koko ajan.

– CDM®-asennuskannan hallinnassa 
meillä on useita kymmeniä asiakkaita, joista 
merkittävä osa on eri kokoisia sahalaitoksia. 
Kannasta löytyy yli 10 000 laitetta, ja kesän 
hankkeiden myötä määrät kasvavat, Tuomi-
nen kertoo. Myös noutolaatikko löytyy use-
alta sahalta Suomesta.

Punaiseen laatikkoon asiakas voi laittaa 
huoltoon tulevan käyttölaitteen merkis-
tä riippumatta, koska SEW huoltaa kaiken 
merkkisiä laitteita Hollolan huoltokeskuk-
sessa. Huoltohenkilökunta arvioi syntyvän 
kustannuksen, ja päättää toimenpiteistä yh-
dessä asiakkaan kanssa.

Yritys avasi uuden huoltokeskuksen Tor-
nioon reilut kaksi vuotta sitten, jossa se pys-
tyy palvelemaan nopeammin pohjoisem-
man Suomen asiakkaita. Huoltotoiminnot 
vastaavatkin merkittävää osuutta SEWin 
liikevaihdosta. Yhteensä noin 250 henkilöä 
Suomessa työllistävällä yrityksellä on teol-
lisuusvaihteiden tuotantolaitos Karkkilassa, 
ja myyntikonttorit löytyvät Hollolan lisäk-
si Kotkasta, Kuopiosta, Oulusta ja  Tam-
pereelta.

▲ SEW-EURODRIVE Oy:stä löytyy sahateollisuuden asiantuntijoita, kuten Hannu Huuhko (vas.), Juha Korhola, Esko Nurmikari ja Petri Poimaa.
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– Olemme globaalisti lokaali toimija, ja 
meidän Suomen verkostomme on vahva, 
Korhola sanoo.

PALVELUJEN LISÄÄMINEN on ollut SEWillä 
tietoinen valinta, ja se uskookin erottu-
vansa niiden avulla vahvemmin kilpaili-
joitaan. – Tuotteemme ovat meille todella 
tärkeitä, mutta niiden ympärillä olevat 
lisäarvot kasvattavat merkitystään koko 
ajan, Korhola sanoo. 24/7-päivystyksen ja 
CDM® -asennuskannan hallinnan lisäksi 
tällaisia ovat muun muassa noutolaatikko-
palvelu ja vaihdemoottorien uudelleenval-
mistus.

Ympäristöasiat ovat nousseet yhä tär-
keimmiksi myös sahateollisuudessa, ja se 
on pistetty merkille myös SEWillä. – Ener-
giatehokkuus on tärkeä kriteeri investoin-
teja tehtäessä, ja siihen pääsemiseksi asiak-
kailla saattaa olla erilaisia niin sisäisiä kuin 
ulkoisia tukimalleja, Korhola kertoo.

SEW tarjoaa myös uudelleenvalmistus-
palvelua laitteille, joiden kotelo on ehjä, 
ja jotka on valmistettu Hollolan kokoon-
pano-ohjelman mukaisesti. Uudelleenval-
mistus on materiaalitehokas ratkaisu, joka 
on myös asiakkaalle halvempi ratkaisu uu-
teen laitteeseen verrattuna.

SEW on myös huomannut sahojen 
pyrkivän vähentämään hydrauliikan mää-
rää tuotantolinjoilla. Siihen vaikuttavat 
muun muassa ympäristöystävällisyys sekä 
lisääntynyt sähköautomaation osaaminen. 
– Käyttö- ja kunnossapitokustannuksil-
taan sähkömekaaniset ratkaisut ovat edul-
lisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin 
hydrauliset, Tuominen sanoo.

Turvallisuus koetaan myös SEWissä tär-
keäksi aiheeksi, joka pitää sisällään niin si-
säisen kuin ulkoisen turvallisuuden. – Mei-
dän pitää pystyä toimittamaan turvallisia 
laitteita ja palveluja. Sen lisäksi meidän pi-
tää pystyä takaamaan oman päivittäisen toi-
mintamme turvallisuus omissa tiloissamme, 

sekä asiakkaan luona, Korhola toteaa. Kent-
tämyynnin työntekijät ovat muun muassa 
suorittaneet turvallisuuskortin.

Turvallisuus on valinta, on slogan, jonka 
alle yritys on nivonut kaikki turvallisuuteen 
liittyvät asiat. Turvallisuuden parantamisek-
si se perusti hankkeen, johon mukaan otet-
tiin henkilökunta. – Työntekijät kertoivat, 
miten näkevät turvallisuusasiat omasta nä-
kökulmastaan työelämän arjessa. Henkilö-
kunnalle järjestetyn kilpailun tuloksena syn-
tyi tuo slogan, markkinointiviestintäpäällik-
kö Heidi Pekkala kertoo. Hankkeen ja kil-
pailun avulla yritys sai turvallisuusasiat te-
hokkaammin työntekijöiden tietoisuuteen.

SEW ON LAAJENTANUT osaamistaan toimituk-
sissa vaihdemoottoreista myös käyttöauto-
maation puolelle. Yritys ei kuitenkaan halua 
kilpailla kone- ja laitevalmistajien kanssa, 
vaan tarjota palveluja projekteissa, jotka ovat 
laitevalmistajille liian pieniä, mutta sahayri-
tykselle liian isoja.  – Teimme esimerkiksi 
helmikuussa eräälle sahalle modernisoinnin 
nostinlaitteeseen, johon vaihdoimme uuden 
vaihdemoottorin ja taajuusmuuttajan lisäksi 
soviteosat. Toimitus sisälsi myös asennus-
palvelun ja käyttöönoton, Tuominen sanoo.

Asiakaspalvelun osalta SEWin tavoite on 
olla siinä markkinoiden paras. – Kaikissa 
asiakaskohtaamisissa pyrimme tuottamaan 
arvoa asiakkaalle, ja sitä kautta lunastamaan 
tuota tavoitetta, Korhola kertoo. Menestys-
tään mitatakseen yritys osallistuu Teknisen 
Kaupan Liiton asiakaskuunteluihin, jois-
sa ulkopuolinen taho arvio palvelun tasoa. 
Sen lisäksi suorat asiakaspalautteet antavat 
osviittaa laadusta.

Hollolan huoltokeskuksen yhteyteen 
vuonna 2017 avattu näyttelytila on ollut au-
ki pienille vierailijaryhmille myös korona-
aikana turvallisuudesta toki tarkasti huoleh-
tien. Yritys päivittää näyttelytilaansa jatku-
vasti, ja tällä hetkellä tärkeimmät osa-alueet 
ovat käyttötekniikan digitalisaatio sekä si-

sälogistiikan ratkaisut, kuten AGV-vaunut. 
– Näyttelytila on iso ja avoin, joten tapaami-
sia pystytään turvallisesti järjestämään pie-
nellä porukalla, Korhola toteaa.

SEW valittiin vaihdemoottoritoimitta-
jaksi Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fib-
ren Rauman sahalaitokselle, jonne on ra-
kenteilla maailman modernein saha. SEW 
toimittaa yhteistyössä kone- ja laitetoimit-
tajien kanssa sahalle 1 400 vaihdemoottoria. 
SEW on myös mukana kouluttamassa uu-
den sahan operaattoreita, yhdessä kone- ja 
laitetoimittajien sekä koulutuksesta vastaa-
van Gradian kanssa. – Vaihdemoottoritilaus 
on yrityksellemme määrällisesti merkittävä 
ja se vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötämme 
Metsä Fibren kanssa. Uskon, että valintaam-
me vaikuttivat myös meidän tarjoamat lisä-
arvot, kuten CDM® -asennuskannan hallin-
ta, Korhola sanoo. ■

 
TEKSTI: PETRI PUTTONEN

KUVAT: SEW-EURODRIVE OY

▲ Hollolan huoltokeskuksen yhteydessä olevassa näyttelytilassa on kattavasti esillä yrityksen 
tuotteet, palvelut ja ratkaisut. 

▲ CDM®-asennuskannan laitteiden kartoitusta 
sahalla.


