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Euromaster on erikoistunut renkaisiin ja ajoneuvojen 
huoltoon. Yritys huoltaa kaiken tyyppisiä ajoneuvoja 
mopoista erilaisiin työkoneisiin ja asiakkaita ovat sekä 
yksityishenkilöt, että yritykset. Euromaster-nimellä 
kulkeva huoltamoverkosto kattaa koko Euroopan ja 
kuljetusliikkeille suunnattu break-down huoltoapu toimii 
24/7. Euromaster on toiminut Suomessa vuodesta 

Euromasterista kauppa- 
kamarin viidessadas jäsen

Maaginen raja rikkoutui kuluneena kesänä. Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin verkostoon 
kuuluu nyt jo yli 500 jäsenyritystä. Viidettäsadatta jäsentä, Suomen Euromaster Oy:tä, juhlis-
tettiin erityisessä tervetuliaistilaisuudessa Helsingissä.
- Halusimme päästä mukaan hyödyntämään kauppakamarin laajaa verkostoa, sanoo Euromasterin 
toimitusjohtaja Carl Segercrantz.

Kirjoittanut: Martin von Pfaler, kuvat: Jore Puusa

1989 lähtien ja yrityksen omistaa kokonaisuudessaan 
rengastoimittaja Michelin.
- Meillä on toimintaa 17 maassa. Suomessa meillä on yli 
80 huoltopistettä, joista osa on meidän omistamiamme 
ja osa toimii franchise-yrittäjien tai Euromaster Partner 
-konseptin varassa, kertoo Suomen Euromaster Oy:n 
toimitusjohtaja Carl Segercrantz.



Kesällä Suomen Euromaster Oy päätti tulla Suomalais-
ruotsalaisen kauppakamarin (FINSVEn) jäseneksi. Nyt 
yritys toivoo pääsevänsä auttamaan muita jäseniä.
- FINSVEllä on pitkä lista suuria, keskisuuria ja pienem-
piä yrityksiä, joiden tarpeet vastaavat palvelutarjon-
taamme. Kaikilla yrityksillä on tänä päivänä jonkinlainen 
logistiikkaan ja liikkuvuuteen liittyvä tarve, ja nämä 
tarpeet me pystymme täyttämään, Segercrantz jatkaa.

Se että Suomen Euromaster Oy:stä sattui tulemaan 
FINSVEn 500. jäsen tuli Segercrantzille ja hänen hen-
kilöstölleen täydellisenä yllätyksenä.
- Tämä oli meille hyvin positiivinen yllätys ja olemme 
kaikki siitä iloisia.

FINSVEn toimitusjohtaja Kjell Skoglund kävi tapaa-
massa Euromasteria Helsingissä. Hän piti lyhyen juhla-
tilaisuuden, jossa hän muun muassa jakoi Euromasterille 
diplomin.
- Jäsenkehityksemme on ollut kuluneena vuonna positii-
vista ja voimme nyt todeta, että tavoitteemme päästä 
500 jäsenen jäsenmäärään viimeistään FINSVEn 
80-vuotisjuhliin mennessä on jo nyt täyttynyt. Tämä on 
meille tärkeä virstanpylväs ja olemme iloisia siitä, että 
voimme toivottaa Suomen Euromaster Oy:n tervetul-
leeksi kauppakamarin viidentenäsadantena jäsenenä, 
Skoglund sanoo.

400 työntekijällä ja 95 miljoonan euron liikevaihdolla 
toimiva Suomen Euromaster Oy kuuluu jo tänään Suo-

men markkinajohtajiin. Silti tehtävää riittää.
- Jakeluverkostomme vahvistaminen 
entisestään toimipisteidemme ja mobiilin 
palvelukonseptimme kautta on yksi alue, jota 
juuri nyt kehitämme. Olemme lanseeranneet 
kevyen puolen ajoneuvohuoltotoiminnan – 
tulevaisuudessa ehkä laajennamme toimintaa 
raskaalle puolelle. Lisäksi olemme asetta-
neet pyrkimyksemme digitalisoinnin suhteen 
korkealle parantaaksemme yhteistyötä ja 
kommunikaatiota asiakkaidemme kanssa, 
Segercrantz sanoo. 

Tässä Segercrantz näkee myös erityistä hyötyä 
FINSVE-jäsenyyden suhteen.
- Haluamme, että asiakkaana oleminen meillä on help-
poa. Kauppakamarin jäsenyyden kautta näen mahdol-
lisuuden päästä yhteyteen sellaisten yritysten kanssa, 
jotka voivat auttaa meitä pääsemään tavoitteisamme 
eteenpäin, Segercrantz lopettelee.
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