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ÅF ja Pöyry ovat yhdistyneet – uusi 
konsernirakenne ja johtoryhmä 

ÅF AB (publ) (“ÅF”) ja Pöyry Oyj (“Pöyry”) ovat nyt yksi yhdistynyt yhtiö 

(”ÅF Pöyry”). Yhtiön uusi konsernirakenne on perustettu tänään ja 

johtoryhmä nimitetty. 

Yhdistyminen toteutettiin 21.2.2019 ja yhtiöiden integraatio on nyt alkanut. Tänään ÅF 

Pöyry on perustanut uuden yhdistyneen yhtiön konsernirakenteen ja uusi johtoryhmä 

on nimitetty. ÅF Pöyry aikoo myös lanseerata uuden, yhdistyneen brändin ja 

asiakastarjoaman vuoden 2019 aikana. 

Toimitusjohtaja Jonas Gustavsson kommentoi: 

”Kahden kuukauden valmistelun jälkeen olen todella innoissani käynnistämässä ÅF:n ja 

Pöyryn integraatiota, jossa kaksi Euroopan johtavaa suunnittelu- ja konsultointiyhtiötä 

yhdistyvät. Meillä on ainutlaatuisia ihmisiä, ja olen ylpeä saadessani esitellä tämän 

monimuotoisen johtoryhmän, jossa on jäseniä sekä ÅF:ltä että Pöyryltä. Viemme 

liiketoimintamme yhdessä uudelle tasolle laajentamalla kansainvälistä läsnäoloamme, 

asiantuntemustamme ja kykyämme toteuttaa yhä suurempia ja monimutkaisempia 

toimeksiantoja sekä täyttää asiakkaidemme tarpeet saada kehittyneitä ja kestäviä 

ratkaisuja tulevia sukupolvia varten.” 

Yhdistynyt yhtiö tulee toimimaan viiden divisioonan kautta; Infrastructure, Industrial & 

Digital Solutions, Process Industries, Energy ja Management Consulting.  

Uudessa johtoryhmässä on jäseniä molemmista yhtiöistä ja se koostuu seuraavista 

henkilöistä: 

• Jonas Gustavsson, toimitusjohtaja 

• Stefan Johansson, talousjohtaja 

• Emma Claesson, henkilöstöjohtaja  

• Nyamko Sabuni, vastuullisuusjohtaja 

• Cathrine Sandegren, brändi- ja viestintäjohtaja (nimitetty tänään) 

• Malin Frenning, Infrastructure -divisioonan johtaja 

• Robert Larsson, Industrial & Digital Solutions -divisioonan johtaja 

• Nicholas Oksanen, Process Industries -divisioonan johtaja (nimitetty tänään) 

• Richard Pinnock, Energy-divisioonan johtaja (nimitetty tänään) 

• Martin à Porta, Management Consulting -divisioonan johtaja (nimitetty tänään) 

 

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Jonas Gustavssonille ja 

aloittavat tehtävissään tänään. 

Uuden konsernirakenteen vuoksi Lennart Waldenström, Digital Solutions -divisioonan 

johtaja, Peter Plug, Energy -divisioonan johtaja sekä Jonas Larsson, M&A and Business 

Development johtaja jättävät johtoryhmän ja jatkavat muissa tehtävissä yhtiön sisällä. 

Alla on esittelyt niistä johtoryhmän jäsenistä, jotka eivät olleet aikaisemmin ÅF:n 

johtoryhmän jäseniä. 
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Nicholas Oksanen 

Aikaisemmat tehtävät: Pöyryn Teollisuus -liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän 

jäsen. Pöyryn palveluksessa vuodesta 1993 ja on toiminut Pöyryllä eri tehtävissä siitä 

lähtien.  

Koulutus: Diplomi-insinööri, paperiteknologia ja tuotantotalous, Teknillinen 

Korkeakoulu, 1993 

Syntynyt 1967, Suomen kansalainen. 

 

Richard Pinnock 

Aikaisemmat tehtävät: Pöyryn Energia -liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän 

jäsen. Pöyryn palveluksessa vuodesta 1997. Aikaisemmin työskennellyt Eskomilla 

Etelä-Afrikassa ja UCI Internationalilla Saksassa. 

Koulutus: B.Comm. (Hons), University of South Africa, Etelä-Afrikka, B.Sc. Mechanical 

Engineering, University of Witwatersrand, Etelä-Afrikka ja LPSF Executive Programme, 

Harvard Business School, USA. 

Syntynyt 1962, Etelä-Afrikan kansalainen. 

 

Martin à Porta 

Aikaisemmat tehtävät: Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja ja Liikkeenjohdon konsultointi -

liiketoimintaryhmän johtaja (vt.). Pöyryn palveluksessa vuodesta 2015. Aikaisemmin 

työskennellyt erilaisissa johtotehtävissä Siemensillä, jonka palveluksessa hän aloitti 

2001. 

Koulutus: MSc. Engineering, Swiss Federal Institute of Technology, Sveitsi. 

Syntynyt 1970, Sveitsin kansalainen. 

 

Cathrine Sandegren 

Aikaisemmat tehtävät: ÅF:n yhtiö-, sijoittaja- ja sisäisen viestinnän päällikkö. ÅF:n 

palveluksessa vuodesta 2016. Aikaisemmin työskennellyt yhtiöviestinnän päällikkönä 

SAS:lla (Scandinavian Airlines) ja tiedottajana Avega Groupissa ja Maersk Groupissa.  

Koulutus: Graduate Diploma in Business Administration, Copenhagen Business School, 

Tanska. 

Syntynyt 1977, Ruotsin kansalainen. 

 

 

ÅF AB (publ) 

Viestintä 

 

Lisätietoa 

Cathrine Sandegren 

Brändi- ja viestintäjohtaja 

puh. +46 70 292 68 26 

E-mail: cathrine.sandegren@afconsult.com 
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ÅF lyhyesti 

ÅF on energia-, teollisuus- ja infrastruktuuritoimialan insinööri- ja suunnitteluyritys. ÅF 

luo seuraavalle sukupolvelle kestäviä ratkaisuja lahjakkaiden ihmisten ja teknologian 

avulla. ÅF toimii Euroopassa ja sillä on liiketoimintaa ja asiakkaita ympäri maailmaa. 

ÅF:n liikevaihto vuonna 2018 oli 13 975 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja se työllisti 10 

928 asiantuntijaa yli 30 maassa. 

Pöyry lyhyesti 

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka tarjoaa asiakkaille lämpö- 

ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja 

kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja 

ympäristöön liittyviä palveluja. Pöyry kehittää älykkäitä ratkaisuja ja hyödyntää 

viimeisimpiä digitaalisia innovaatioita. Pöyryn liikevaihto vuonna 2018 oli 580 miljoonaa 

euroa, ja se työllisti noin 5 500 asiantuntijaa sen 120 toimistossa 40 maassa. 

 


