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Lehdistötiedote 18.4.2017

 Julkaisuvapaa klo 13.00 

   

   

Veho myy Oulun henkilöautoliiketoiminnat Wetterille  
 
Veho Oy Ab ja Wetteri Oy ovat sopineet liiketoimint akaupasta. Sopimuksen mukaan 
Wetteri ostaa Vehon henkilöautoliiketoiminnat Oulus sa. Veho toimii Oulussa 
Mercedes-Benzin, smartin, Citroënin, Hondan, Fordin  ja Škodan jälleenmyyjänä. 
 
  
Kauppa on allekirjoitettu tänään 18.4.2017 Oulussa. Wetteri jatkaa saumattomasti Vehon 
henkilöautoliiketoimintaa Oulussa toukokuun alusta alkaen. Toimipisteen henkilökunta jatkaa 
uuden omistajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Veho jatkaa hyötyajoneuvotoimintoja ja 
Vaihtoplus-toimintaa Oulussa. 
 

”Veho panostaa vahvasti Mercedes-liiketoimintoihin sekä Suomessa että Ruotsissa. 
Henkilöautoverkoston osalta Veho keskittyy pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun 
talousalueille. Veho jatkaa investointeja hyötyajoneuvojen valtakunnalliseen 
palveluverkostoonsa, jossa Oululla on jatkossakin keskeinen rooli”, Vehon toimitusjohtaja 
Kenneth Strömsholm  toteaa. 
 
”Perinteisenä paikallisena toimijana Wetteri tuntee Oulun talousalueen yksityis- ja 
yritysasiakkaiden tarpeet erinomaisesti. Vahva paikallistuntemus antaa vankan pohjan 
Mercedes-Benzin myynnin entistä parempaan kasvuun myös Oulun alueella”, Petri Aarnio,  
Veho Henkilöautot -liiketoiminnan johtaja kiteyttää solmitun kaupan taustat. 

 
”Olemme tyytyväisiä siitä, että Veho tarjosi meille mahdollisuuden hankkia Oulun 
henkilöautotoimipisteen liiketoiminta Wetterille. Kaupan myötä vahvistamme tarjontaamme 
merkittävästi Oulun talousalueella vahvoilla uusilla merkeillä ja huoltopalveluilla. 
Tarkoituksemme on tarjota jatkossakin erinomaista palvelua alueen yksityis- ja 
yritysasiakkaille entistä laajemmalla merkkivalikoimalla sekä korkealaatuisilla ja 
ammattitaitoisilla jälkimarkkinapalveluilla. Vehon Oulun toimipisteen hankinnan myötä 
Wetteri vahvistaa asemaansa Pohjois-Suomen johtavana autoliikeketjuna. Haluamme 
toivottaa kaikki Veho Oulun asiakkaat tervetulleeksi Wetterin asiakkaiksi”, Wetterin 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Häggkvist  puolestaan summaa. 

 
”Kiitämme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vuosien menestyksellisestä 
yhteistyöstä ja osoitamme erityiskiitoksen osaavalle henkilöstöllemme Oulussa. 
Toivotamme Wetterille erinomaista menestystä uutena Mercedes-jälleenmyyjänä,” Vehon 
Petri Aarnio lisää. 

 
 
Lisätietoja: 
 
Kenneth Strömsholm, toimitusjohtaja, Veho Oy Ab, puh. 0400 458 395, kenneth.stromsholm@veho.fi  
Petri Aarnio, johtaja, Veho Henkilöautot, puh.040 7541440, petri.aarnio@veho.fi 
 
Heikki Häggkvist, hallituksen puheenjohtaja, Wetteri Oy, puh 0400 587 324, heikki.haggkvist@wetteri.fi 
Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oy, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi 
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Veho Oy Ab 
Veho on Suomen johtava autokaupan yritys, joka toimii myös Ruotsissa ja Baltian maissa. Veho perustettiin 
1939 Mercedes-Benzin maahantuojaksi Suomeen. Liiketoiminta koostuu sekä henkilöautojen että 
hyötyajoneuvojen maahantuonnista, vähittäismyynnistä ja huoltotoiminnasta sekä auto- ja 
varaosalogistiikkapalveluista. Liikevaihto 2016 oli 1 213 miljoonaa euroa ja työntekijöitä konsernissa on 
1 880. 
 
Wetteri Oy  
Vuonna 1960 perustettu Wetteri Oy kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. 
Wetteri Oy kuuluu  Wetteri Yhtiöt -konserniin. Wetteri Yhtiöt-konsernin vuoden 2016 liikevaihto oli 241 
miljoonaa euroa ja työntekijöitä konsernissa oli vuonna 2016 noin 450 henkilöä. Uusista henkilö- ja kuorma-
autoista joka kolmas myydään Pohjois-Suomessa Wetteri Yhtiöt -konsernista. 
  
 
 
 
 


