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Tiettyjen merkkipaalujen kohdalla on 
luonnollista pysähtyä hetkeksi mietti-
mään, missä ollaan ja miten sinne on tultu. 
150-vuotisjuhlapäivä on juuri sellainen. 

sandvikin taival on ollut huikea, ja 
työntekijänä tai osakkaana olet antanut 
siihen merkittävän panoksesi. Tässä 
juhlavuotemme kunniaksi julkaistavassa 
Meet sandvik -lehden erikoisnumerossa 
haluaisimme esittää tuokiokuvia histori-
astamme ja meitä muokanneesta, ei aina 
niin tyynestä maailmasta. Tulet huomaa-
maan, että vaikka yritys on 150 vuodessa 
muuttunut paljon, tietyt perusasiat ovat 
säilyneet. Niitä ovat arvomme, jatkuva 
uudistuminen ja ennen kaikkea kerta toi-
sensa jälkeen osoittamamme kyky muut-
tua ajan vaatimusten mukaisesti.  Näistä 
ominaispiirteistä muodostuu mielestäni 
sandvikin ”sielu”, ja ne yhdistävät meitä 
kaikkialla maailmassa.   

Yritys on kuin elävä organismi: se 
kasvaa jatkuvasti ja mukautuu muuttu-
viin olosuhteisiin. Ellei se onnistu siinä, se 
menehtyy. sandvikia ei enää olisi, ellemme 
olisi kyenneet kasvamaan ja muuttumaan 
meitä ympäröivän maailman asettami-
en haasteiden mukana.  Paikalleen ei 
yksinkertaisesti voi jäädä, vaikka tietyt 
muutokset – kuten toimintojen saneeraus 
tai myynti ja pääkonttorin siirto – ovatkin 
tietysti vaikeita niille, joita ne suoranaisesti 
koskevat.

AiNut ASiA, jonka voimme varmasti sanoa 
tulevaisuudesta, on että se tulee olemaan 
erilainen kuin nykyisyys ja muutosvauhti 
näyttää kiihtyvän kiihtymistään. kun 
sandvik täytti 100 vuotta vuonna 1962, 

sen henkilöstöstä vain tuhatkunta työsken-
teli Ruotsin ulkopuolella. 1990-luvulla 
ulkomailla työskentelevien osuus kasvoi 
53 prosenttia 25 000 henkilöön. Nykyisin 
neljä viidestä työntekijästä työskentelee 
muualla kuin Ruotsissa.

kiihtyvä globalisaatio ja painopisteen 
voimakas siirtyminen kasvumarkkinoille 
sai meidät omaksumaan uuden strategian, 
joka muuttaa sandvikin kansainvälises-
tä ruotsalaisyhtiöstä niin asenteiltaan, 
toiminnaltaan, kulttuuriltaan ja monimuo-
toisuudeltaan kuin ura- ja liiketoiminta-
mahdollisuuksiltaan aidosti globaaliksi 
yritykseksi.   

uusi strategia kehitettiin vastaukseksi 
maailmantaloutta muokkaaviin trendei-
hin, jotka tulevat lähivuosina vaikutta-
maan merkittävästi sandvikin liiketoimin-
taan.  Yksi niistä on talouden painopisteen 
siirtyminen. Nykyisin kehittyviin maihin 
laskettavista maista 11:n odotetaan lukeu-
tuvan maailman 20 suurimman talouden 
joukkoon vuonna 2020. 

sandvik on onnistunut myyntityössä ke-
hittyvillä markkinoilla korkealuokkaisen 
tarjonnan ja laadukkaan brändin avulla. 
Resurssit ja toiminta eivät kuitenkaan ole 
siirtyneet kehittyville markkinoille samaa 
tahtia myynnin kanssa. sama kaava on 
toistunut myös investoinneissa.  Vuosina 
2006–2010 noin 63 prosenttia  sandvik-
konsernin kaikista tuotantoinvestoinneista 
kohdistui Eurooppaan ja Pohjois-amerik-
kaan. aasiaan kohdistui vain noin 20  
prosenttia kaikista tuotantoinvestoinneis-
ta, ja pieni osa Japaniin, vaikka alueen 
osuus liikevaihdon kasvusta on ollut 
merkittävä.

” 150 vuottA 
on hieno 
alku”

hyvä lukija!

toiMituSjoHtAjAN puHEENvuoro

” olen vakuut-
tunut siitä, 
että vietämme 
200-vuotis-
juhlaamme  
vieläkin  
vahvempana 
yrityksenä  
kuin tänään.”
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vAuHdittAAkSEEN kASvuA, parantaak-
seen katteita ja turvatakseen kehittyvien 
markkinoiden edellyttämän innovaatio-
toiminnan sandvik nopeuttaa siirtymistä 
kehittyville markkinoille kaikilla keskeisil-
lä alueilla.

uuden strategian läpiviemiseksi, 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja toiminnan 
fokuksen selkiyttämiseksi organisaatio on 
jaettu viiteen liiketoiminta-alueeseen. Yh-
teisten resurssien käyttöä kehitetään sekä 
konserninlaajuisesti että paikallisesti.

Työntekijämme ovat lähin kontaktim-
me markkinoihin ja asiakkaisiin, ja uusi 
yksinkertaisempi organisaatiorakenne 
antaa heille enemmän vastuuta ja toimin-
tavapautta. Tämä vahvistaa henkilös-
töämme ja nopeuttaa organisaatiomme 
päätöksentekoa. uuden henkilöstöstra-
tegian painopisteitä ovat turvallisuus, 
monimuotoisuus ja osallistaminen, vahva 
henkilöstö, innovaatiokulttuuri, osaa-
misen johtaminen ja taitavien esimiesten 
kehittäminen.

Minulle henkilökohtaisesti turvallisen 
työympäristön tarjoaminen ja turvalli-
suuden korostaminen ovat ykkösasioita. 
Päällimmäinen tavoitteeni on nolla työta-
paturmaa. 

oSAkkEENoMiStAjiEN kANNAltA uuden 
strategian tavoitteena on tehdä sand-
vikista luokkansa paras sijoituskohde, 
joka antaa luokkansa parhaan tuoton. 
konserni pyrkii kaikilta osin merkittäviin 
tulosparannuksiin tukeakseen pitkän aika-
välin kannattavaa kasvua ja päästäkseen 
kärkitulokseen.

Olen vakuuttunut siitä, että vietämme 

200-vuotisjuhlaamme vieläkin vahvem-
pana yrityksenä. Voin sanoa näin, koska 
olen ensimmäisen toimitusjohtajavuoteni 
kuluessa useaan otteeseen nähnyt, miten 
ylpeitä ihmiset eri puolilla organisaatiota 
ovat yhtiön ainutlaatuisesta osaamisesta ja 
erinomaisesta tuotevalikoimasta.

sandvikin matka jatkuu. Olen vilpit-
tömän iloinen siitä, että olet matkassa 
mukana. 

Toimitusjohtaja Olof Faxander
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SiSältö

Meet Sandvik: Sandvik-konsernin osakkaille ja henkilöstölle suunnattu lehti päätoimittaja ja ruotsin julkaisulain alainen vastuuhenkilö: 

maline Westerberg, jenny rogström toimittaja: jonas rehnberg tuotanto: Spoon Publishing aB painaja: Sandvikens tryckeri painettu: 

joulukuussa 2012 julkaistaan painettuna versiona ja internet-sivustolla www.sandvik.com 

3 toimitusjohtaja  
olof Faxander 
”Sandvikin taival on ollut huikea, ja henkilöstömme 
jäsenenä tai osakkaana olet antanut siihen merkittä-
vän panoksesi.”

8 Sandvikin matka
teknisten läpimurtojen ja sota-ajan haasteiden kautta 
alkuaikojen pajoista 1970-luvun it-uranuurtajuuteen 
–  Sandvik on matkansa varrella saavuttanut monta 
merkkipaalua. 

14 Globaali ajattelu – 
paikallinen toiminta
sandvik on läsnä viidellä mantereella – tänään 130 
maassa ja huomenna kenties vielä useammassa.

20 viisi liiketoiminta-
aluetta 
Sandvik pystyy toimittamaan oikean ratkaisun  
oikealle asiakkaalle oikeaan aikaan.

25 markkinat 
Sandvikin osaaminen tehostaa toimintaa monilla eri 
aloilla off-shore-porauksesta kaivostoimintaan ja 
ilmailuteollisuuteen. Sandvikille kaikki elementit ovat 
tuttuja. 

32 t&k 
5 000 voimassa olevaa patenttia, 2 400 pätevää am-
mattilaista ja 330 miljoonan euron vuosi-investoinnit. 
tämä on Sandvikin resepti maailmanluokan t&k-
toimintaan.

35 Sandvikin osake 
vuosisadan sijoituskohde?

8

26

minä ja Sandvik 
mm. sivulla 26 Sandvikin nykyiset osaajat eri  
puolilta maailmaa kertovat tarinansa. 

25

tämä juhla-
lehti julkais-
taan 14 
kielellä.



meet Sandvik 150-vuotisjuhlanumero • 5

YdiNliikEtoiMiNtojEN tehostamiseksi ja kasvu- ja kannattavuus-
edellytysten luomiseksi myös uusille, pienimuotoisille liiketoimin-
noille sandvikin toiminnot jakautuvat 1.1.2012 alkaen viiteen 
liiketoiminta-alueeseen.

”On ratkaisevan tärkeää, että strategiamme ja rakenteemme 
antavat meille pitkän aikavälin menestyksen edellyttämän kette-
ryyden ja kyvyn reagoida maailmanmarkkinoiden muutoksiin”, 

sanoo toimitusjohtaja Olof Faxander. ”uudessa organisaatiossa 
keskitymme neljään liiketoiminta-alueeseen, joilla tavoitteitamme 
ovat sekä markkinajohtajuus että maailmanluokan kannattavuus. 
lisäksi meidän on kyettävä kehittämään oheisliiketoimintaa. Vii-
des liiketoiminta-alue sandvik Venture varmistaa että pienemmil-
lä, korkean potentiaalin omaavilla toiminnoilla on mahdollisuus 
kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla.” 

Sandvik Mining
tavoitteena globaali 
johtajuus kovien ja peh-
meiden kivien maanalai-
sessa louhinnassa ja avo-
louhintaan tarkoitetuissa 
tuotteissa, ratkaisuissa ja 
palveluissa. 

Sandvik Machining 
Solutions
Selkeä globaali 
johtoasema metallien 
työstöön tarkoitettujen 
tuottavuutta paran-
tavien tuotteiden ja 
ratkaisujen tarjoajana. 

Sandvik Materials 
technology
tarjoaa korkealuok-
kaisia materiaaleja ja 
erikoisseoksia vaativiin 
sovelluksiin valituilla 
markkinoilla. 

Sandvik Construc-
tion
tarjoaa globaalille maa-
rakennusalalle tehok-
kaita tuotteita, ratkaisuja 
ja palveluja valituilla 
markkinoilla. 

Sandvik venture
tavoitteena luoda par-
haat mahdolliset kasvu- 
ja kannattavuusedelly-
tykset vetovoimaisissa 
ja nopeasti kasvavissa 
liiketoiminnoissa.

lue lisää liiketoiminta-alueiden historiasta sivulta 20.

viisi liiketoiminta-aluetta – yksi päämäärä: 

täySoSuma

Sandvikin liiketoiminta-alueet

SANdvik täNääN

Sandvikin menestys perustuu kallionlouhinnan sekä metallien ja mui-
den materiaalien työstämisen ainutlaatuiseen osaamiseen. jalostaak-
seen tämän osaamisen eri alojen tarpeita vastaaviksi ratkaisuiksi yhtiö 
on organisoinut toimintansa liiketoiminta-alueisiin. 

>>
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Sandvikin sielu
kestävä maailmanlaajuinen menestys ja 
kasvu edellyttävät muuttumista ja sopeu-
tumista. Pääsemme päämääräämme vain 
olemalla aidosti oma itsemme ja elämällä 
oman arvomaailmamme mukaisesti.

Sandvikin arvot ovat yhtiön sielu. 
olemme eläneet niiden mukaan 150 
vuotta, ja ne ohjaavat yhä toimintaamme. 
tekniikka ja maailma ympärillämme muut-
tuvat, mutta arvot pysyvät. Se on olen-
naista Sandvikin henkilöstö- ja toimintara-
kenteen kansainvälistyessä, ja siksi olemme 
panostaneet voimakkaasti henkilöstön 
arvokoulutukseen eri puolilla maailmaa.

open Mind
avoin mieli tarkoittaa pyrkimystä jatkuvaan 
parantamiseen, myönteistä suhtautumista 
muutokseen sekä uusien ideoiden ja toi-
minnanvapauden edistämistä.

Fair play
Sandvik on vastuussa vaikutuksistaan 
yhteiskuntaan, elinkeinoelämään ja 
ympäristöön. reilu kaupankäynti, tarkka 
kirjanpito, tasa-arvo, ympäristötietoisuus ja 
yksilön kunnioittaminen ovat avainasioita.

team Spirit
me kaikki Sandvik-konsernissa toimimme 
yhtenä tiiminä. tiimin visioon kuuluu myös 
tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa maail-
manlaajuisesti.

arvojen arvo
Sandvikin vahvan yrityskulttuurin juuret 
ovat ruotsissa, mutta tänään konsernin 
työntekijät edustavat kaikkia kansallisuuk-
sia ja tuotantoa on lukuisissa eri maissa. 
noin 95 prosenttia liikevaihdosta tulee 
ulkomailta. monikansallisena yrityksenä 
Sandvikilta vaaditaan jatkuvaa muuttumista 
ja sopeutumista paikallisiin olosuhteisiin. 
jatkuvuus on kuitenkin yhtä tärkeää, jotta 
osaaminen ja tieto siitä, mitä Sandvik edus-
taa, välittyvät eteenpäin.

yhtiön perustaja Göran Fredrik Görans-
son määritteli 150 vuotta sitten periaat-
teet, jotka yhä tänään ohjaavat Sandvikin 
liiketoimintaa: jatkuva pyrkimys löytää 
uusia ratkaisuja ja keinoja toiminnan paran-
tamiseksi, rehellisen ja pitkällä aikavälillä 
kestävän liiketoiminnan tärkeys ja läheiset 
suhteet työntekijöihin ja asiakkaisiin.

vuosituhannen vaihteessa käynnistettiin 
kehityshanke, jonka tarkoituksena oli sel-
keyttää Sandvik-konsernin yhteisiä arvoja. 
ydinarvoiksi seuloutuivat tiimihenki, avoin 
mieli ja reilu peli. 

”en ole missään muussa työpaikassa 
nähnyt yhtä vahvaa tiimihenkeä ja yritys-
kulttuuria”, sanoo Sandvikilla yli 40 vuotta 
sitten aloittanut kunniapuheenjohtaja Percy 
Barnevik. ”osaksi se johtuu varmasti siitä, 
että yhtiö on toiminut samassa paikassa 
niin kauan.  tavat ovat siirtyneet sukupol-
velta toiselle, ihmiset ovat pysyneet talossa 
pitkään ja tuntevat lojaaliutta toisiaan 
kohtaan. Globaalia yhtiötä luotaessa tässä 
on tietty ristiriita, mutta se toimii.” 

SANdvik täNääN

Seuraavat 150 
Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että oma suunta  
on selvillä. Sandvikin matkaa ohjaavat vakaumukset, jotka eivät  
koskaan vanhene. 

open mind

Fair Play

team Spirit
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Sandvikilla on aina ollut selkeä kuva tulevai-
suudesta. Siksi yhtiö on onnistunut niin hyvin 
päämääriensä saavuttamisessa. Pitkän aikavälin 
strategia yhdistää konsernin eri vahvuudet: 
ensiluokkaisen t&k-toiminnan, lisäarvoa tuot-
tavat tuotteet, oman valmistuksen, tehokkaan 
logistiikan ja vahvan talouden – kaiken perus-
tana vankka näkemys kestävästä kehityksestä.   

Sandvik uskoo vakaasti, että jatkuva menes-
tys edellyttää kokonaisvaltaista toimintamallia, 
joka huomioi ympäristövastuun, taloudellisen 
ja sosiaalisen vastuun näkökohdat ja jonka joh-
toajatuksena on kestävyys. läheinen yhteistyö 
toimittajien ja asiakkaiden kanssa on luonnolli-
nen ja tärkeä osa tätä toimintamallia. 

Sandvikin toimintaperiaatteissa määritel-

lään yhtiön vastuullinen tapa toimia, näkemys 
eettisestä toiminnasta ja hyvästä yrityskansa-
laisuudesta sekä tavasta kantaa ympäristö-, 
terveys-, turvallisuus- ja sosiaalista vastuuta. 
kestävä kehitys on olennainen osa liiketoimin-
taprosessia ja kattaa vastuun, riskienhallinnan 
ja kehitystoimenpiteet ympäristönsuojelun, 
terveyden ja turvallisuuden, eettisen liiketoi-
minnan ja ihmisoikeuksien alueella. Sandvik 
on ottanut käyttöön sosiaalista ja ympäristö-
vastuuta koskevat Fair Play -ohjeet. käytössä 
on aihetta käsittelevä intranet-portaali ja 
jäsennelty järjestelmä kestävää kehitystä kos-
kevaan raportointiin sekä kaikkia työntekijöitä 
koskevat yhteiset toimintaperiaatteet. 

Sandvik on määritellyt koko konsernin katta-
vat ympäristötavoitteet.

konsernin tavoitteet koskevat kaikkia 
toimintoja koko organisaatiossa:
•  energian ja raaka-aineiden tehokkaampi 

käyttö
•  vähemmän päästöjä ilmaan ja vesistöihin
•  materiaalien ja sivutuotteiden hyötykäytön 

lisääminen
•  vaarallisten kemikaalien käytön ympäristö-

vaikutusten vähentäminen
•  lisää kestävää kehitystä tukevia tuotteita

tuotteita ja liiketoimintaa arvioitaessa otetaan 
huomioon niiden koko elinkaaren aikaiset 
vaikutukset suunnittelusta valmistukseen, 
käyttöön, hävittämiseen ja kierrätykseen. 

Sandvik pyrkii tarjoamaan turvallisen, 
terveellisen työympäristön, joka kannustaa 
tehokkaaseen työskentelyyn, vastuunot-
toon ja henkilökohtaisten ja ammatillisten 
tavoitteiden mukaiseen kehittymiseen. 
Sandvikin visio on saavuttaa nolla työtapa-
turmaa, työperäistä sairautta ja ympäristö-
vahinkoa omassa organisaatiossamme.

kestävä kehitys on avainasemassa

turvallisuus 

ympäristö-
tavoitteet Sandvikin tuotantolaitoksen jätevesi kierrätetään ekopuutar-

han kasteluvedeksi intian punessa.

Sandvik kierrättää kovametalliterät.
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SAtAviiSikYMMENtä ei ehkä kuulosta 
kovin paljolta, mutta maailma on siinä 
ajassa muuttunut perin pohjin. kun yritys 
perustettiin vuonna 1862 Ruotsissa, maan 
elinkeinoelämä perustui lähes yksinomaan 
maatalouteen.  Yhdysvalloissa riehui sisäl-
lissota. italia oli valtiona vasta vuoden ikäi-
nen, eikä kanada ollut vielä itsenäistynyt. 
Toisen oopiumisodan jäljiltä haavojaan 
nuolevaa kiinaa hallitsivat Qing-dynastian 
keisarit, ja intiasta oli tulossa kirkas jaloki-
vi brittiläisen imperiumin kruunuun.

Näistä lähtökohdista katsottuna on 
vaikea kuvitella, että sandvik voisi olla 
vielä sama yritys. sama henki elää kuiten-
kin yhä ja muokkaa sandvikille kestävää 
tulevaisuutta.

katsotaanpa siis, missä olemme nyt, 
miten olemme sinne päässeet ja mitä on 
edessä. 

kaiken voisi sanoa alkaneen, kun Gö-
ran Fredrik Göransson (kuvassa) kump-
paneineen uudisti Bessemer-konvertterin 
rakenteen ja aloitti teräksen tehokkaan 

massatuotannon. se oli todellinen läpi-
murto. sandvik siis aloitti luomalla uutta, 
ja sama linja on jatkunut, kuten tässä 
juhlalehdessä esittelemämme esimerkit 
osoittavat.

Mutta alku aina hankalaa, niin myös 
sandvikin tapauksessa. seuraavilla 
sivuilla kerromme muutamista myötä- ja 
vastoinkäymisistämme. Nämä tuokioku-
vat menneisyydestämme osoittavat, että 
muutos ja kyky elää ajan hermolla ovat 
yrityksen elinehtoja.

MAtkAMME –  
ensimmäiset 150 vuotta
Sandvik on päässyt 150 vuodessa pitkälle: pienestä ruotsalaisfirmasta 
on tullut 130 maassa toimiva teknologiajohtaja. paljon on muuttunut, 
mutta tietyt perusasiat ovat säilyneet. 

15
0
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Sandvikin matka alkaa konkurssista 

teollisen vallankumouk-
sen aikalainen 

Sandvikin alkutaival

1862 Göran Fredrik 
Göransson perustaa 
högbo Stål & jernwerks 
aB:n Sandvikeniin ruot-
siin. yhtiön työntekijät 
onnistuvat kehittämään 
Bessemer-menetel-
mästä käyttökelpoisen 
teräksen valmistusme-
netelmän.

1864–65 agentuuri 
tanskaan, norjaan, 
isoon-Britanniaan, 
venäjälle, Saksaan ja 
ranskaan.

1866 yhtiön mak-
suvalmiuden taannut 
rahoittaja johan holm 
tekee vararikon, ja sekä 
högbo Stål & jernwerks 
aB että Göran Fredrik 
Göransson ajautuvat 
konkurssiin.

1868 Göranssonin 
suku kumppaneineen 
ostaa pakkohuutokau-
patun tehtaan ja aloittaa 
uudistetun toiminnan 
nimellä Sandvikens 
jernverks aB. johta-
jaksi nimitetään vanhin 
poika anders henrik 
Göransson.

1872 Sandvikens jern-
verk osallistuu mosko-
van näyttelyyn. venäjä 
ostaa runsaasti terästä 
rautatiekiskoja ja kivää-
rien pistimiä varten.

1850-luvun lopulla oli huutava 
tarve saada isoja määriä halpaa 
terästä uusien rautateiden ja jät-
timäisten höyrylaivojen rakenta-
miseen. kysyntään voitiin vastata 
vain uudella tekniikalla.

teollisuusmies Göran Fredrik 
Göranssonille tämä merkitsi 
kilpajuoksua aikaa vastaan. hänen 
yrityksensä oli maksukyvytön, 
joten hänen oli pakko kehittää 
Sir henry Bessemerin patentin 
pohjalta kaupallisesti kannattava 
uunilaitos. 

iso-Britanniasta ja ruotsista 
saamansa taloudellisen tuen 
avulla Göransson pystyi jatka-
maan Bessemer-prosessin kehit-
tämistä. Sandvik-yhtiön katsotaan 

syntyneen 31.1.1862, kun högbo 
Stål & jernwerkin yhtiöjärjestys 
hyväksyttiin. 

uuden rautatehtaan raken-
taminen Sandvikeniin aloitettiin 
vuonna 1862, ja ruotsin siihen 
aikaan suurin masuuni lämpeni 
kesällä 1863. Bessemer-konvert-
terit otettiin käyttöön pian sen 
jälkeen. 

konkurssilta ei kuitenkaan 
vältytty, ja tuotanto lakkasi 
maaliskuussa 1866. kolme vuotta 
myöhemmin perustettiin uusi 
yhtiö, Sandvikens jernverk, joka 
listautui pörssiiin vuonna 1901. 

koko maailmassa on vain 
muutamia Sandvikia vanhempia 
suuryrityksiä. 

nykyistä monisäikeistä maail-
mantaloutta sen enempää kuin 
Sandvik-konserniakaan ei olisi 
olemassa ilman Britannian teol-
lista vallankumousta. 

Brittiläiset teollisuusmiehet 
rahoittivat monia ruotsalaisia teh-
taita kehittääkseen uusia teräs-
prosesseja. heidän pääomansa ja 
tekniikkansa antoivat alkuvauhdin 
myös Sandvikenin rautatehtaalle 
vuonna 1862. 

 iso-Britannia oli 1700-lopulla 
teollistumisen kehto: siellä kek-
sittiin höyrykone ja kehruukone 
ja maan kivihiilivarat turvasivat 
energian saannin. kun Göran 

Fredrik Göransson kumppa-
neineen pani alulle nykyisen 
Sandvik-konsernin, Britanniassa 
oltiin ruotsia 50 vuotta edellä 
teknisessä kehityksessä.

Sandvikin alkutaival on tiukasti 
sidoksissa isoon-Britanniaan. Brit-
tiläiset teollisuuden uranuurtajat 
veivät ruotsin – ja tulevan Sand-
vikin – teollistumisen aikakaudelle 
ja viitoittivat tien modernille 
liiketoiminnalle. viktoriaanisen 
aikakauden insinöörit rakensivat 
yhä monimutkaisempia laitteita 
ja laitoksia ja loivat Sandvike-
nin rautatehtaalle elintärkeän 
markkinan. 

Sandvikin alkutaival nivoutuu 
tiiviisti yhteen perustajasuvun 
vaiheiden kanssa. Göran Fredrik 
Göransson ajoi voimallisesti uusia 
ideoitaan, mutta hän ei ollut 
yksin. 

Sandvikenin uusi terästehdas 
ei olisi koskaan toteutunut esi-
merkiksi ilman Pontus klemanin 
ja johan holmin rahoitusta. 
Bessemer-prosessin lopullinen 
hallinta – ja tulevan toiminnan 
perusta – oli pitkälti klemanin 
insinöörin john lefflerin ansiota.

kun toiminta käynnistyi uudel-
leen vuonna 1869 nimellä Sandvi-
kens jernverk, yrityksen johdossa 
oli virallisesti Göranssonin poika 
anders henrik Göransson. 

hänen isänsä oli tehnyt henkilö-
kohtaisen konkurssin eikä saanut 
toimia uusissa yrityksissä. 

a. h. Göranssonilla tuli ole-
maan merkittävä rooli Sandvikens 
jernverkin kasvussa. teräksen 
hinnan romahtaminen vuonna 
1877 pakotti yhtiön isoihin 
muutoksiin. 

a. h. Göransson tunsi maail-
man teräsmarkkinat erittäin hyvin 
ja näki Sandvikens jernverkille 
vain yhden vaihtoehdon: jalostus-
asteen nosto ja laatumarkkinoille 
tähtääminen. hän johti yli 40 
vuotta yhtiön teknistä kehitystä 
ja tuotantovolyymien hallintaa 
keskittyen pitkälle kehitettyihin 
asiakasratkaisuihin.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875

15
0

Bessemer-tehdas vuonna 1873.  
Axel Holmströmin piirros vuodelta 1896.
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erämaasta syntyisin

ainutkertaista osaamista 

kovaa työtä

1893 Sandvikeniin 
rakennetaan iso kuuma-
valssaamo langan, nau-
han ja putkien tuotantoa 
varten. 

yksikään toinen globaali teolli-
suusyritys ei sijaitse yhtä kaukana 
pohjoisessa kuin Sandvik, samalla 
leveysasteella kuin Pohjois-
kanada, alaska ja Siperia. 

mikä sai Göran Fredrik 
Göranssonin perustamaan ruot-
sin suurimman rautatehtaan järven 
rannalle käytännössä keskelle 
erämaata?

Se, että juuri sieltä, 61. 
leveysasteelta, löytyi paras puuhiili 
ja puhtain malmi. telakoiden 
kokeneena konkarina Göransson 
todennäköisesti halusi käyttöönsä 
työntekijöiden kaiken ajan näiden 
ollessa paikalla. hän luultavasti 
myös halusi pitää heidät turvallisen 
välimatkan päässä kilpailijoista – ja 
kaupungin houkutuksista.

Göransson omisti myös maan, 
josta oli sekä vesi- että rautatieyh-
teys Gävlen satamaan. 

Sandvik on aina käyttänyt oman 
aikansa edistyksellisintä tekno-
logiaa. yhtiön nykyiset edustajat 
eivät pidä itseään vallankumouk-
sellisina pioneereina, vaan pikem-
minkin innostavan perinnön 
vaalijoina ja kehittäjinä.

Sandvikin osaamispääoma on 
kasvanut. yhtiön patentit, pii-
rustukset ja osaaminen kattavat 
satoja tuhansia pitkälle kehitettyjä 
tuotteita, joiden raaka-aineina 
ovat seosteräkset, titaani, kova-
metallit ja keraamit. 

tähän kehitykseen ovat erityi-

sesti vaikuttaneet materiaalitietä-
mys ja asiakastuntemus.  

Sandvikin menestys perustuu 
metallien ja materiaalien syväl-
liseen tuntemiseen. materiaa-
liosaamisen, prosessisuunnittelun 
ja laadunvalvonnan yhdistäminen 
on nostanut Sandvikin johtavaan 
asemaan monilla eri alueilla.

vain harvalle – jos yhdel-
lekään – muulle yritykselle 
maailmassa on kertynyt yhtä 
paljon tietämystä työkaluista ja 
laitteista ja asiakkaiden tavoista 
käyttää niitä.  

Työläisten olosuhteet oli-
vat alussa karut. Sandvikin 
ensimmäiset työntekijät olivat 
maatalojen poikia, jotka raiva-
sivat tonttia lapiot ja kirveet 
kädessään. He kärsivät vilua ja 
nälkää ja paiskivat töitä 12 tuntia 
kuutena päivänä viikossa.  He 
yöpyivät ahtaissa, kalustamat-
tomissa hirsikämpissä savuavien 
tulisijojen ympärillä. 

Sandvikens Jernverk työllisti 
ensimmäisenä toimintavuonnaan 

1869 noin sata työntekijää. Nyt 
140 vuotta myöhemmin Sandvi-
killa on noin 50 000 työntekijää 
ja asiakkaita yli 130 maassa. He 
ovat osa oman aikansa osaavaa 
eliittiä, joka tekee yhteistyötä yli 
maantieteellisten rajojen.

Sandvikin merkkihenkilöt ovat 
usein olleet insinöörejä ja markki-
noijia, jotka ovat tehneet työtään 
muiden joukossa. Useimmat 
Sandvikin toimitusjohtajista ovat 
aloittaneet uransa lattiatasolta.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876 Sandvikenissa 
aloitetaan langan vals-
saus ja kylmäveto. yhtiö 
osallistuu Philadelphian 
maailmannäyttelyyn 
Pennsylvaniassa ja käyt-
tää Sandvik-brändiä ensi 
kertaa virallisesti.

1879 yhtiön myynti-
hitti on kylmävalssattu 
u-muotoinen teräslanka 
sateenvarjoihin. 
1881 uudelle ranskan-
agentille aletaan val-
mistaa kylmävalssattuja 
tuotteita, kuten korsetin 
jousia ja sahanteriä.

1883 lama hiivuttaa 
kysynnän ja laskee 
hintoja. yritystä epävi-
rallisesti johtanut Göran 
Fredrik Göransson 
nimitetään hallituksen 
puheenjohtajaksi. 
kylmävalssatun ja kar-
kaistun nauhateräksen 
valmistus alkaa. 

1889 uudelle voiman-
tuotantoteollisuudelle 
toimitetaan saumatto-
mia putkia.
1891 henkilöstömäärä 
nousee 1 100:an mene-
telmien työvoimatar-
peen kasvaessa.

Sulaton työntekijöitä 1920-luvulla.
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tekniikan kärjessä

1901 Sandvik listautuu 
tukholman pörssiin. 
Sandvikin tutkijat 
käyttävät ruotsin ensim-
mäistä metallografista 
mikroskooppia.
1902 Sandvik aloittaa 
teräksisten kuljetinhih-
nojen toimitukset. 

1907 reiällisten 
poratankojen tuotanto 
kiviporaukseen alkaa.

1914 ulkomaiset velat 
poistetaan tileistä. len-
tokoneiden, kuulalaa-
kerien, tykkilavettien ja 
aseiden osien mate-
riaaleille on kysyntää. 
Sandvik avaa agentuurin 
Birminghamissa.

1916 Sodasta johtuva 
inflaatio ja viiveet palk-
kakuluissa kasvattavat 
voittoa reilusti.

1917 merisaarto lopet-
taa viennin isoon-Britan-
niaan ja yhdysvaltoihin. 

Sandvik on alusta asti pitänyt 
paikkaa tekniikan terävimmässä 
kärjessä. yrityksen synty perustui 
Bessemer-prosessin kehitystyö-
hön.

kaksi 1920-luvulla kehitettyä 
uutta materiaalia osoittautuivat 
merkittäviksi: ruostumaton teräs 
putkiin ja nauhoihin ja kovametalli 
kiviporiin ja metallien työstöön.

ruostumattoman teräk-
sen – korroosionkestävän kromi-
teräksen – keksivät ja patentoivat 
saksalaiset ja britit vuonna 1912. 
keksintö vastasi moniin eri tarpei-
siin eri teollisuuden aloilla.

Sandvikens jernverk yritti 
ensimmäisen kerran valmistaa 
ruostumatonta terästä vuonna 
1921. Säännöllinen tuotanto 
käynnistyi kolme vuotta myö-
hemmin. ensin valmistettiin 
putkia ja myöhemmin lankaa ja 
nauhaa.  

tulevaisuuden kannalta tärkeä 
oli vuonna 1932 saatu yksinoi-
keus toimittaa yhdysvaltoihin 
pilger-menetelmällä valmistettuja 
teräsputkia. kylmävetovaiheita 
tarvittiin enää yksi, ja samalla laatu 
parani.

Sandvikens jernverk rakensi 
uusia pilger-valssaimia ja lansee-
rasi useita ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja saumat-
tomia putkityyppejä. Se kehitti itse 
”monivalssisen valssaimen” mm. 
partakoneenterissä tarvittavan 
ohuen nauhan ja venttiiliteräksen 
valmistukseen. 

1950-luvulla iso haaste oli 
valmistaa prosessiteollisuudelle 
korkealaatuisia ruostumattomia 
teräsputkia pursotustekniikalla. 

uusi, alan suurin tehdas valmistui 
Sandvikeniin vuonna 1960. yritys 
otti johtoaseman laatuputkien 
markkinoilla ja nosti tuottavuu-
tensa 2,5-kertaiseksi. 

kovametalli on volframia ja 
hiiltä sisältävä komposiittimate-
riaali ja lähes kaksi kertaa terästä 
kovempaa ja kuumalujempaa. 

1940-luvun alussa Sandvikens 
jernverk teki luman kanssa 
kovametalliin perustuvan tuo-
tantosuunnitelman: Sandvikens 
jernverkin suositut teräksiset 
kiviporat korvataan kovame-
talliporilla, kehitetään työkaluja 
metallien työstöön, esimerkiksi 
sorvaukseen ja jyrsintään, sekä 
valmistetaan kulutusosia esim. 
tekstiiliteollisuuden koneisiin. 

vuonna 1947 Sandvikens jern-
verk alkoi myydä koneita ja poria 
yhtenä pakettina yhteistyössä 
atlas dieselin (myöhemmin 
atlas Copco) kanssa. niistä tuli 
hetkessä jymymenestys. 1950-
luvun alussa Sandvik tahkosi rahaa 
kiviporillaan.

uSa oli työkalujen kehityksen 
kärjessä 1950-luvun puolivälissä: 
siellä otettiin käyttöön terät, 
jotka voitiin kääntää tai vaihtaa 
kuluneisuuden mukaan. tukevan 
kiinnityksen ansiosta kovametalli-
sia kääntöteriä ei tarvinnut juottaa 
kiinni varteen. 

erityinen hiontamenetelmä 
vakiinnutti pian Sandvikens 
jernverkin aseman markkinoiden 
hintajohtajana, ja yritys saattoi 
ottaa ensiaskelensa kohti globaalia 
johtoasemaa tässä konepajate-
ollisuuden ehkä tärkeimmässä 
segmentissä.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

kovametalli ja keraamit ovat tärkeitä 
teräaineita metallien työstössä.
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innovaatiot tukirankana 

dramaattiset  
vuosikymmenet 

1928 uusi tytäryhtiö-
strategia. tytäryhtiö 
Puolaan. 
1929 Wall Streetin 
romahdus uSa:ssa ei 
juuri vaikuta Sandvikiin. 
ensimmäinen valokaa-
riuuni käyttöön. kylmä-
valssaamoinvestointeja. 

jatkuva muutos ja uudet tuotteet 
ovat Sandvikin liiketoiminnan 
tukijalka. asiakkaat ja heidän 
tuotantotekniset tarpeensa ovat 
kaikkien yrityksen suuntaa koske-
vien pohdintojen perustana.

lähes kaikissa Sandvikin 
asiakassuhteissa on kyse erilaisista 
alati muuttuvista tuotantotekni-
sistä haasteista. kiven louhintaa on 
tehostettava, metallien porausta, 
sorvausta ja jyrsintää on nopeutet-
tava ja materiaalien on kestettävä 
kauemmin. 

vaatimukset ovat usein sangen 
kovia, eivätkä yrityksen saavutuk-
set useinkaan pääse otsikoihin, 
vaikka sen tuotteet ovatkin aina 
mukana, kun lanseerataan uuden-
tyyppisiä lentokoneita, porataan 
uusia öljyreikiä, rakennetaan 
voimalaitoksia, laajennetaan 
infrastruktuuria, avataan kaivoksia, 
kuljetetaan materiaaleja tai asen-
netaan proteeseja. niillä lukijoilla, 
joilla on sydämentahdistin, on 

todennäköisesti kehossaan myös 
Sandvikin valmistama lanka, joka 
on paksuudeltaan noin kolmasosa 
hiuksen paksuudesta. 

itsenäiset liiketoiminta-alueet 
ovat pääsyy siihen, että Sandvik 
on menestynyt ja laajentunut 
kannattavasti niin laajalla rintamalla 
ja niin kapealla markkinasektorilla. 
on mahdotonta tietää, mikä 
yrityksen seuraava kasvusegmentti 
tulee olemaan ja mikä tulee 
kehittymään uudeksi itsenäiseksi 
liiketoiminta-alueeksi. todennä-
köisesti Sandvikilla on kuitenkin jo 
hyvät asiakassuhteet valmiina. 

Sandvik toimii vaativilla niche-
alueilla, joilla tuotteet syntyvät, 
lyövät itsensä läpi ja muuttuvat 
arkipäiväisiksi tai katoavat 5–10 
vuodessa. harva muu yritys on 
toimittanut pitkälle kehitettyjä 
komponentteja lähes jokaisen 
innovatiivisen tuotteen valmista-
miseen nykyisenä teollistumisen 
aikakautena.

tuotteiden elinikä on lyhyin 
työkalualalla. kiviporille asetetut 
vaatimukset ovat lisääntyneet 
laitteiden ja menetelmien tehos-
tuessa. 

Sandvikin ruostumattomat 
terästuotteet tarjoavat pidemmän 
kestoiän, mutta riittävät volyymit 
eivät enää ole koko totuus. 

asiakkaille pitää luoda uutta 
lisäarvoa teknologian, osaamisen 
ja logistiikan keinoin. Siksi tutkimus 
ja tuotekehitys ovat konsernissa 
erittäin tärkeällä sijalla. 

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Yritykset toimivat vuorovaiku-
tuksessa ympäristönsä kanssa. 
Sandvik on pitkän historiansa 
aikana kokenut hyviä ja huonoja 
aikoja. Esimerkiksi vuoden 
1877 lama pakotti Sandvikens 
Jernverkin muuttamaan ajatte-
luaan ja investoimaan niche-
tuotteisiin. 

Maailmansodat ja niiden väli-
nen aika ovat Sandvikin historian 
dramaattisinta aikaa. Ruotsi oli 
puolueeton, mutta maa ja sen 
teollisuus olivat silti maailman 
tapahtumien armoilla. 

Teräksen keskihinta nousi 
290 prosenttia, vaikka pyrit-
tiinkin käyttämään halvimpia 
lajeja. Sandvikens Jernverkin 
osakekurssi kolminkertaistui, 
mutta teollisuustyöntekijät 
alkoivat järjestäytyä ammattiliit-
toihin. Työtaistelut yleistyivät ja 
pahenivat myös Sandvikenissa. 
Vastauksena Eurooppaa ensim-
mäisen maailmansodan lopulla 
ravistelleisiin yhteiskunnallisiin 
mullistuksiin Ruotsin valtiopäivät 
myönsi miehille ja naisille yhtäläi-
set äänioikeudet ja otti käyttöön 

kahdeksantuntisen työpäivän. 
Taloustieteilijöiden ennustama 
buumi ei alkanutkaan sodan 
jälkeen, vaan kysyntä romahti. 
Ruotsin suuryrityksistä kolmas-
osa teki konkurssin. 

Tilanne paheni entisestään: 
työajan lyhentäminen ja työtaiste-
lut nostivat työvoimakustannuk-
sia, tilauksia peruuntui ja raaka-
aineet kallistuivat. Liikevaihto 
laski 66 prosenttia vuonna 1921, 
ja Sandvikens Jernverk AB jäi 
ensimmäistä kertaa toimintansa 
aikana pahasti tappiolle.

1930-luvun suuren laman 
aikana metalliteollisuuden 
työttömyys kolminkertaistui 20 
prosenttiin. Yrityksen liikevaihto 
laski 35 prosenttia kahdessa 
vuodessa. 

Toisen maailmansodan jälkeen 
aloitetut jälleenrakennustyöt 
elvyttivät maailmantalouden 
kuitenkin uuteen nousuun. Sand-
vikens Jernverk pääsi hyötymään 
uusista markkinoista ja laajensi 
toimintaansa kaivos-, maara-
kennus- ja konepajateollisuuden 
toimittajana. 

150
1919 tytäryhtiö 
uSa:han: Sandvik Steel 
inc., new york City. 
Sandvikeniin raken-
netaan uusi takomo 
ja asennetaan suuri 
hydraulipuristin. 
1920 Sulatolla otetaan 
käyttöön sähköinen 
induktiouuni.

1921 talouskriisi 
alentaa liikevaihtoa 65 
prosenttia. ruostu-
mattoman teräksen 
valmistus alkaa.
1922 Sandvik osallistuu 
tokion rauhannäytte-
lyyn japanissa.

1924 ensimmäiset 
saumattomat putket 
ruostumattomasta 
teräksestä. uuden 
kemianteollisuuden 
toiveesta päätetään 
ottaa käyttöön uusi 
rengasvalssaamo.

1926 kellonjousia 
valmistava tytäryhtiö 
uSa:han. myyntiyhtiö 
etelä-afrikkaan. kar-
kea-, nauha- ja tanko-
valssaamoinvestointeja. 
tytäryhtiö kanadaan. 

ruotsin ensimmäinen 
metallografinen 
mikroskooppi. Sandvikin työläisiä vuonna 1927.



”uusia näkökulmia ja  
kokemusten vaihtoa”
Sonja reischl
it-tiimin johtaja, logistiikka, Saksa
työskennellyt Sandvikilla 25 vuotta
ikä: 48

Sonja reischl on työskennellyt Sandvikilla ja Sandvikin 
omistamalla Walterilla valmistumisestaan lähtien eli 25 
vuotta. 

”aloitin kehittäjänä it-osastolla, jolla työskentelen 
edelleenkin”, Sonja kertoo. 

Parhaillaan hän valmistelee SaP:n* asennusta Brasili-
assa ja argentiinassa tutustumalla liiketoimintaprosessei-
hin, jotta järjestelmä voidaan mukauttaa niihin mah-
dollisimman tehokkaasti. tämä edellyttää koko hänen 
tiimiltään kyseisten kulttuurien opiskelua. 

”Sandvik toimii globaalisti, mikä lisää työn kiinnosta-
vuutta. urani alussa olin mukana vain paikallisissa ratkai-
suissa Saksassa. Sittemmin olen vieraillut useissa maissa 
ja ollut asentamassa ratkaisuja maailman joka kolkassa. 
olen saanut huomata, että käyttäjät ovat erilaisia ja että 
lähestymistavat samoihin faktoihin ja olosuhteisiin eroa-
vat maakohtaisesti ihmeen paljon”, hän naurahtaa. 

työskentely sekä Walterilla että Sandvikilla on avarta-
nut Sonjan näkemyksiä. 

”Sandvikin eri brändit tarjoavat uusia näkökulmia ja 
mahdollisuuksia kokemusten vaihtoon muiden Sandvikin 
verkostoon kuuluvien kanssa.” 

* SAP on liiketoimintaohjelmistojen toimittaja

”ihmiset viihtyvät Sandvikilla 
pitkään”
ian Whitehouse
operaattori, iso-Britannia
työskennellyt Sandvikilla 25 vuotta
ikä: 47

ian Whitehouse ei pidä meteliä 25 palvelusvuotensa 
täyttymisestä Sandvikilla. 

”Se ei tunnu täällä niin isolta jutulta. joillakin on tullut 
juuri 30 vuotta ja monilla jopa 40 vuotta täyteen. sandvik 
on epäilemättä hyvä työnantaja, eivät ihmiset muuten 
viihtyisi täällä niin pitkään”, ian pohtii. 

ianin setä työskenteli myös Sandvikilla, ja ian oli tyyty-
väinen voidessaan seurata hänen jalanjälkiään monipuoli-
seen työhön. 

”tehtaalla on paljon erilaista toimintaa, joten pelkoa 
tuoliin jumittumisesta koko päiväksi ei ole.” 

kysymykseen vuorotyön rasittavuudesta mies vastaa: 
”on nähtävä asian myönteiset puolet, ei kielteisiä. 
yövuoro tarkoittaa, että minulla on aamu vapaa, ja 
mikäpä sen hienompaa vaikka hienona talvipäivänä!” 

tärkeimpiä motivaation lähteitä Whitehouselle on 
seitsemän hengen tiimissä vallitseva ilmapiiri. 

”meiltä löytyy myönteistä kilpailuhenkeä. kaikki yrittä-
vät aina hoitaa hommat parhaiten.”

”tartuin tilaisuuteen  
työskennellä erilaisessa 
kulttuurissa”
Marcos redigolo
liiketoiminta-analyytikko, Brasilia
työskennellyt Sandvikilla 18 vuotta
ikä: 40   

marcos redigolo otti ilolla vastaan työpaikkatarjo-
uksen Sandvikilta. 

”olin tyytyväinen tilaisuuteen työskennellä 
uudessa, erilaisessa kulttuurissa”, marcos toteaa. 
”olin toivonut mahdollisuutta työskennellä glo-

baalissa yrityksessä ja vaihtaa kokemuksia toisista 
maista ja kulttuureista tulevien ihmisten kanssa”, 
hän lisää. 

”Sandvikille tultuani olen pitänyt yhteyttä 
muiden maiden työntekijöihin ja päässyt myös 
käymään muissa maissa.” 

marcos vastaa vientimarkkinoiden hinnoit-
telusta, tarjouksista ja tilastoista sekä tiettyjen 
öljynporauksessa käytettävien työkalujen myyn-
nistä Brasilian markkinoilla. hän toivoo oppi-
vansa uutta ja pystyvänsä jakamaan kokemuksia 
jatkossakin. 

”haluan oppia alasta lisää ja kehittää amma-
tillista osaamistani, jotta voin tukea yritystämme 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.”  

MiNä jA SANdvik
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kiina
Sandvik avasi ensimmäisen 
toimistonsa kiinaan vuonna 1986 
ja perusti maahan kokonaan 
omistamansa tytäryhtiön vuonna 
1994. Sittemmin sekä liikevaihto 
että henkilöstömäärä ovat 
moninkertaistuneet. lokakuussa 
2011 Sandvikilla oli kiinassa noin 
3 500 työntekijää, yli 60 myyn-
tiorganisaatiota ja 13 tuotanto-
laitosta. 

kiinan markkinoiden valtava 
koko ja räjähdysmäinen kasvu 
sekä vuoteen 2015 ulottuva 
kunnianhimoinen viisivuotis-
suunnitelma tekevät kiinasta 
luonnollisen kohteen Sandvikin 
laajentumiselle.  maahan tullaan 
rakentamaan 40 000 km suurno-
peusrautateitä ja yli 80 000 km 
moottoriteitä. ydinvoimaa  
aiotaan rakentaa enemmän kuin 
missään muualla ja sähköautoihin, 
aurinkokennoihin ja tuulivoimaan 

investoidaan huimia summia.
Sandvik myy kiinan kasvavalle 

teollisuudelle kovametallityökaluja 
ja tarjoaa koulutusta, jotta valmis-
tajat voivat tehostaa toimintaansa. 

yritys myy kiinan kaivos- ja 
maarakennusyhtiöille porauslait-
teita, lastauskoneita, murskaimia 
ja kiviporia täydellisinä paketteina 
koulutus- ja jälkimarkkinapalve-
luineen. 

kiinan ydinvoimateollisuus, 
energiayhtiöt, ilmailuteolli-
suus, petrokemian teollisuus ja 
autoteollisuus ostavat Sandvikin 
runsasseosteisia erikoisteräksiä, 
esimerkiksi putkia, venttiiliteräk-
siä, lämpövastuksia ja teräsnauhaa. 

kehittyypä kiinan kasvu miten 
tahansa, Sandvik panostaa maahan 
täysillä, ei valmistaakseen halpoja 
tuotteita, vaan osallistuakseen 
kaikkien aikojen mittavimpaan 
teollistumisaaltoon.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

Sandvikin organisaatio ja tuotanto on 
hajautettu eri puolille maailmaa, sillä 
asiakkaat vaativat laadukkaiden tuot-
teiden lisäksi myös jatkuvaa palvelua 
ja tiivistä yhteistyötä. 

Globaali ajattelu – paikallinen toiminta

150 1947 teräksen tuo-
tanto Bessemer-mene-
telmällä Sandvikenissa 
lakkaa. oma kovametal-
lituotanto.

kaivoslaitteiden kokoonpanoa jiadingin 
tehtaalla kiinassa.

1931 ensimmäiset 
kuljetinhihnat ruostu-
mattomasta teräksestä. 
myyntiorganisaatio 
yhteisyrityksenä argen-
tiinaan.
1932 tytäryhtiö espan-
jaan.

1934 ensimmäinen 
pilger-valssain käyttöön. 
tytäryhtiöt Suomeen ja 
tanskaan. 
1936 asevarustelu-
buumi, hinnat nousevat. 

1942 Coromant-tuote-
merkki rekisteröidään. 
kovametalliset kiviporat 
kehitetään. 
1943 ensimmäiset 
kovametallityökalut 
metallien työstämiseen.

1944 mittava investoin-
tiohjelma sodanjälkei-
selle ajalle.
1946 juotettuja työka-
luja myydään Suomessa 
ja Puolassa. kivipo-
ratuotanto laajenee 
merkittävästi. 
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intia

Pohjois-amerikka

Sandvikens jernverkillä oli jo 
1950-luvulla intiassa agentti, joka 
myi kiviporia ja työkaluja. Päämi-
nisteri jawaharlal nehrun vierailu 
ruotsissa avasi oven investoin-
neille ja uusille laitoksille. 

tänään Sandvikilla on intiassa 
noin 2 000 työntekijää. Punessa 
sijaitsee yksi konsernin kiinnos-
tavimmista yrityksistä, Sandvik 
asia ltd, joka on ollut kokonaan 
yhtiön omistuksessa vuodesta 
2001. Sandvik aasia on kehittynyt 
vientiorganisaatioksi, ja on vain 
ajan kysymys, milloin Sandvikilla 
on enemmän henkilöstöä intiassa 
kuin Pohjois-amerikassa. 

intiassa on valtava tarve infra-

struktuuri-investoinneille, etenkin 
maantie- ja rautatieverkosto 
kaipaavat kehittämistä. Suuri osa 
väestöstä elää köyhyydessä vailla 
koulutusta tai lukutaitoa.

intiassa vallitsee kuitenkin 
vapaa markkinatalous ja demo-
kratia, maassa on eliittikouluja, 
miljoonia englantia puhuvia ihmisiä 
ja suotuisa väestöpyramidi. Sään-
telyn vähentäminen on vilkastutta-
nut talouselämää. 

nykyisellään intia tarjoaa otol-
lisen maaperän vielä voimakkaam-
malle ja kestävämmälle kasvulle, 
ja intiasta povataan kiinan jälkeen 
seuraavaa taloudellisen kasvun 
ihmettä. 

yhdysvallat on nykyisin Sandvik-
konsernin suurin yksittäinen 
markkina. naFta-alueen 
(uSa, kanada ja meksiko) osuus 
Sandvikin kokonaisliikevaihdosta 
oli 17 prosenttia vuonna 2010. 
konsernilla on yhdysvalloissa 
5 600 työntekijää.

Sandvik on toiminut yhdys-
valloissa lähes alusta asti. melkein 
vuosisata ehti kuitenkin vierähtää 
ennen ensimmäisen tuotantolai-
toksen rakentamista, ja pohjois-
amerikkalaiset kilpailijat ostettiin 
vasta 1980-luvun lopulla.

yhdysvaltojen vaikutus tuntui 
1950-luvulla Sandvikens jernver-
kin kehityksessä voimakkaasti. 

kääntöterien monet edut olisivat 
saattaneet jäädä huomaamatta, 
ellei yritys olisi tähdännyt Pohjois-
amerikkaan. 

vuoden 1990 tienoilla yhdys-
valloissa toteutettu yrityskaup-
pojen sarja aloitti toden teolla 
Sandvikin globalisoitumisen. 
tänään Sandvik on markkina-
johtaja useilla Pohjois-amerikan 
markkinoilla. tätä vahvistaa 
osaltaan myös Seco toolsin 
mukaantulo. 

Pohjois-amerikan työkalu- ja 
kaivoslaitevalmistajat, jotka olivat 
aikaisemmin kovia kilpailijoita, 
ovat nyt osa konsernia – esimerk-
keinä Carboloy ja valenite.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Porakalusto syvien 
reikien poraukseen 
käynnistää Sandvikenin 
modernisoinnin. 

1951 kovametallituot-
teiden valmistus alkaa 
Gimossa ja Sandvikeniin 
palkataan ulkomaisia 
työntekijöitä. kivipora-
tuotantoa kanadassa. 
tytäryhtiö alankomaihin 
ja italiaan. 

1953 kovametallitehdas 
västbergaan tukhol-
maan. Sandvik ottaa 
haltuunsa kiviporateh-
taan etelä-afrikasta.

Globaali ajattelu – paikallinen toiminta

>>

1958 Stenbeckin 
suvusta tulee merkittä-
vin osakas Göranssonin 
suvun tilalle. Sandvik 
esittelee kääntöterä-
tekniikan ja vaihdet-
tavat kovametalliterät 
euroopassa.

1957 Wilhelm haglund 
nimitetään pääjohta-
jaksi. t-max esitellään 
yhdysvalloissa. Sandvik 
keksii kilpailijoita edul-
lisemman kääntöterien 
valmistusmenetelmän. 

Autoteollisuus on Sandvikille 
tärkeä asiakassegmentti 
Yhdysvalloissa. 

kovametallien kierrätystä Chiplunin 
tehtaalla intiassa.
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etelä-amerikka eurooppa
etelä-amerikka on Sandvikille 
merkittävä kasvualue. veturina 
toimii Brasilian ja Chilen kaivoste-
ollisuus. alueen osuus konsernin 
liikevaihdosta oli seitsemän pro-
senttia vuonna 2010. työnteki-
jöitä on yli 3 000. etelä-amerikan 
luvut ovat siis samaa tasoa intian 
ja kiinan kanssa. 

Sandvikin toiminta Brasiliassa 
kasvoi 54 prosenttia vuosina 
2009–2010, eli maanosan osuus 
Sandvikin liikevaihdosta näyttää 
säilyvän ennallaan. Brasiliassa 
avattiin vuonna 2010 kaivos- ja 
maarakennusalan laitteita valmis-
tava tehdas. yhteensä konsernilla 
on kymmenen suurta yksikköä 
etelä-amerikassa.

Sandvikin toiminta etelä-

amerikassa sai lisävauhtia vuonna 
1949, ja São Pauloa ja Brasiliaa 
pidettiin ”ruotsin suurimpina 
teollisuuskaupunkeina”.

kiviporien valmistus alkoi 
Brasiliassa vuonna 1957 ja kään-
töterien valmistus vuonna 1963. 
ruostumattoman teräslangan 
tuotanto käynnistyi Brasili-
assa 1970-luvulla. 1980-luvun 
alussa ostettiin hitsattuja putkia 
valmistava tehdas. argentiinaan 
rakennettiin kovametallitehdas 
vuonna 1972.

etelä-amerikan merkitys niin 
tuotanto- kuin markkina-alueena-
kin on kasvanut vähitellen. Suuri 
läpimurto tapahtui 1990-luvulla 
tamrockin ja Sandvikin uuden 
kaivosliiketoiminnan myötä. 

orastavista muutoksista huoli-
matta Sandvikilla on yhä vankka 
jalansija euroopassa, jonka 
osuus kokonaisliikevaihdosta 
oli 38 prosenttia vuonna 2010. 

konsernilla on euroopassa 
noin 50 tuotantolaitosta ja toi-
mistoa tiheästi asutulla alueella, 
joka käsittää Saksan, Benelux-
maat, ranskan ja Pohjois-italian.  
isossa-Britanniassa on lisäksi 
useita tehtaita. 

Sandvikilla on euroopassa 
lähes 25 000 työntekijää, 
mikä on 57 prosenttia koko 
konsernin henkilömäärästä. 
ruotsissa henkilöstöä on yhä 
eniten, yli 11 000. liikevaihdolla 
mitattuna Saksa on konsernin 

kolmanneksi suurin markkina.
Sandvikens jernverkin ensim-

mäiset markkinat olivat euroo-
passa ja venäjällä. 1990-luvulla 
euroopan maiden osuus 
liikevaihdosta oli noin 60 pro-
senttia, mutta sittemmin luku on 
pienentynyt noin 37 prosentilla. 

neuvostoliiton kaaduttua 
Sandvik kiinnostui itä-euroopasta 
ja investoi venäjälle, unkariin, 
tšekin tasavaltaan, Slovakiaan ja 
Bulgariaan vuonna 1991. 

kasvu on viime vuosina ollut 
voimakkainta itä-euroopassa, 
ja alueella on yhä potentiaalia. 
 liikevaihto venäjällä kasvoi 
29 prosenttia vuosina 2009–
2010. 

1967 arne Westerberg 
pääjohtajaksi ja hugo 
Stenbeck hallituksen 
puheenjohtajaksi. yrityk-
sellä on 40 tytäryhtiötä 
34 maassa ja myyntiä 
100 maassa. tytäryhtiö 
hongkongiin ja vene-
zuelaan.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 19751501959 uusi isompi 
valokaariuuni käyttöön. 
Gustaf  Söderlund 
hallituksen puheenjoh-
tajaksi. talous kohenee 
ja Sandvik saa etulyön-
tiaseman kääntöterissä 
euroopassa.

1960 investointi 
kahteen ekstruusiopu-
ristimeen. Saumatto-
mista ruostumattomista 
teräsputkista Sandvikin 
päätuotteita terässeg-
mentissä. tytäryhtiö 
intiaan.

1961 kiviporatehdas 
intiaan. knux-jyrsin 
myydyin tuote seuraavat 
30 vuotta. aluetoimisto 
japaniin.
1962 teriä ja kivipo-
ria valmistava tehdas 
Brasiliaan. 

1966 euroopan osuus 
liikevaihdosta 66, Poh-
jois- ja etelä-amerikan 
23 ja muun maailman 
11 prosenttia. tytäryh-
tiö turkkiin, Chileen, 
Peruun ja malesiaan.

puolalainen kivilouhos kamienotomy 
Swietokrzyskie käyttää Sandvik 
Constructionin laitteita tuotannon 
nopeuttamiseksi. 

roberto Cisternas, Sandvikin 
työterveys- ja turvallisuuspäällik-
kö latinalaisessa Amerikassa 
käy läpi turvallisuusasioita.
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afrikka/lähi-itä

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Sandvik esittelee 
ensimmäisenä maa-
ilmassa pinnoitetut 
kovametalliterät (ns. 
Gamma Coating). 
tytäryhtiö thaimaahan 
ja Singaporeen.

1971 isot tilaukset 
eurooppalaisilta ydinvoi-
maloilta ja hydrauliletkut 
uuteen ääntä nopeam-
paan Concordeen.
1972 yhtiön nimi 
muuttuu: Sandvikens 
jernverks aB:stä tulee 
Sandvik aB.

1973 öljyn hinta 
nousee ja talous kääntyy 
laskuun, mutta saadut 
tilaukset lisääntyvät. 
Sandvik ostaa 65 pro-
senttia Seco toolsista. 
Sandvikilla on nyt 57 
tytäryhtiötä. 

1976 kovametalli-
tuotanto käynnistyy 
Seminessä japanissa. 
yhdysvaltalaisen työka-
luvalmistajan disstonin 
osto.

1978 runsasseosteisia 
teräsputkia käytetään 
pahoin ruostuneiden 
syvien kaasu- ja öljy-
kaivojen tutkimiseen. 
tytäryhtiö irlantiin.

australia

Sandvikin laitteet joutuvat koville 
tässä kuparikaivoksessa Queens-
landissa Australiassa.

Sandvikin myynti-insinööri Marshall 
john (vas.) hoitaa murskaimen 
huoltoa asiakaskäynnillä Nigeriassa. 

afrikassa on laajaa kasvupoten-
tiaalia esimerkiksi jalometallien 
louhinnassa. lähi-itä on maailman 
energiahuollon kannalta tärkeä 
alue, ja tehokkaampien, turvalli-
sempien ja ympäristöystävällisem-
pien ratkaisujen tarve luo kysyntää 
Sandvikin tuotteille.

Sandvikens jernverkin toivat 
afrikan markkinoille kiviporien 
kehittäminen ja kumppanuus atlas 
Copcon kanssa 1940-luvulla. 
etelä-afrikkaan perustettiin tuo-
tantolaitos jo vuonna 1948. 

Sandvikens jernverk aloitti 
toiminnan etelä-rhodesiassa 

(nyk. Zimbabwe) vuonna 1963 ja 
melkein samaan aikaan Pohjois-
rhodesiassa, josta vuonna 1964 
tuli itsenäinen Zambia.

Sandvik on laajentunut 
merkittävästi myös nigeriassa, ja 
vuoden 2010 alussa toimintaa oli 
afrikassa/lähi-idässä jo enemmän 
kuin etelä-amerikassa. markkina-
alueen osuus konsernin liikevaih-
dosta oli 10 prosenttia. 

toistaiseksi afrikka tuottaa 
raaka-aineita ja ottaa vastaan 
kehitysapua. mutta ehkäpä se vielä 
selättää köyhyyden ja teknisen 
takapajuisuuden.

kiinan uskomaton kasvu on 
vaikuttanut välillisesti Sandvikin 
toimintaan myös australiassa, 
jossa kiinasta tuleva metallien 
ja raaka-aineiden kysyntä on 
kuumentanut työmarkkinat.

asukasmäärältään melko 
pieni australia on Sandvikin 
toiseksi suurin markkina-alue. 
liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 
samaa luokkaa kuin afrikassa/
lähi-idässä, ja Sandvikilla oli 
australiassa enemmän työnteki-
jöitä kuin kiinassa. 

Suurin osa australialais-
asiakkaista toimii kaivosteolli-
suudessa, ja maa on Sandvikin 
toiseksi suurin markkina. 

esimerkiksi Queensland on 
australian vilkkaimman kaivos-
alueen keskus, jossa on runsaat 
kulta-, kupari- ja nikkelivarannot.

Sandvikin toiminnan pai-
nopiste siirtyy yhä enemmän 
itään. australian ja aasian osuus 
liikevaihdosta on nyt yli neljän-
nes, kun se 10 vuotta sitten oli 
viidennes.



”olen nauttinut valtavasti  
matkastani Sandvikilla” 
debbie kemp
verkkokauppapäällikkö, iso-Britannia
työskennellyt Sandvikilla 16 vuotta
ikä: 41

”matkani Sandvikilla on ollut vaiherikas, ja olen nauttinut siitä 
valtavasti”, debbie sanoo. 

euroopan alueen verkkoliiketoiminnasta vastaavan päälli-
kön urakehitys onkin osittain myönteisen asenteen ansiota. 

”mottoni onkin: Pessimisti näkee vaikeuden jokaisessa 
mahdollisuudessa, optimisti näkee mahdollisuuden jokai-
sessa vaikeudessa.” 

debbie pyrkii aina olemaan myönteinen ja optimistinen 
työssään ja sanoo nauttivansa uusista haasteista. tuoreimpia 
haasteita oli iso-Britannian ja irlannin integrointi eurooppa-
projektiin. 

”visiomme on ’yksi yhteinen prosessi’, ja sen mukaisesti 
kaikki 43 maata käyttävät samaa järjestelmää”, hän kertoo 
ja toteaa, että Sandvikin ydinarvoista on ollut hänelle apua. 
”ydinarvojemme sisällyttäminen tapaan, jolla työskente-
len, on auttanut minua muodostamaan hyviä työsuhteita 
ja onnistumaan iso-Britannian ja irlannin integroinnissa 
eurooppa-projektiin.” 

debbien seuraava haaste liittyy verkkoliiketoiminnan 
edistämiseen eli Sandvikin internet-tilausten hallintaan. hän 
lähestyy sitä samalla positiivisella asenteella. 

”Pyrin aina saavuttamaan tavoitteet heittäytymällä tehtä-
vään sataprosenttisesti”, hän kertoo.

”Arvot tekevät Sandvikista 
hyvän työntantajan”
john oberg
Maajohtaja, Sambia
työskennellyt Sandvikilla 12 vuotta 
ikä: 53   

john oberg vastaa kokonaisvaltaisesti Sandvikin toimin-
noista Sambiassa ja kongossa sekä muualla keski-afri-
kassa. kun hän aloitti työnsä alueella vuonna 2006, yritys 
teki tappiota 500 000 yhdysvaltain dollaria kuukaudessa 
ja velkaa oli kertynyt 22,7 miljoonaa. 

”tappiokierteen katkaisemiseksi jouduimme teke-
mään kovia päätöksiä, kuten tappiollisten huoltosopimus-
ten irtisanominen, mikä merkitsi 220 työntekijän töiden 
loppumista. Se oli vaikein päätös, jonka olen urallani 
joutunut tekemään”, oberg muistelee. 

Päätös kuitenkin merkitsi, että yritys oli velaton 
vuonna 2010, ja sen liikevaihto nousi neljässä vuodessa 
64 miljoonasta 118 miljoonaan dollariin. kyseessä oli val-
tava saavutus, mutta eniten ylpeyttä obergissa herättävät 
Sandvikin arvot. 

”Sandvikin ydinarvot – reilu peli, avoin mieli ja tiimi-
henki – tekevät siitä hyvän työnantajan”, hän toteaa. kun 
johtaa liiketoimintaa ja toimii itse ydinarvojen mukaisesti, 
kaikki sujuu varsin suoraviivaisesti.” 

Sambian toiminnot ovat obergin johdolla pyrkineet 
lujasti tukemaan alueen yhteisöjä. Sandvik onkin saanut 
tunnustusta new yorkissa päämajaansa pitävältä Global 
Business Coalition on hiv/aidS, malaria and tuberculo-
sis -organisaatiolta työstään hiv:n torjumiseksi. 

”Pyrin noudattamaan Sandvikin perustajan Göran 
Fredrik Göranssonin esimerkkiä. hän kantoi vahvaa 
sosiaalista vastuuta”, oberg sanoo.

”Pyrin noudattamaan Sandvikin perustajan Göran 
Fredrik Göranssonin esimerkkiä. hän kantoi vahvaa 
sosiaalista vastuuta.”
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”Sandvik kohtelee jokaista 
reilusti”
Sneha Ashok kale
laadunvarmistus, intia
työskennellyt Sandvikilla 2,5 vuotta
ikä: 23

Sneha ashok kalen mukaan hänen työssään ideoista 
keskustellaan avoimesti. 

”käymme suoraan haasteita päin. keskustelen kaikista 
ongelmista muiden tiiminjäsenten kanssa, tarkistan tiedot 
ja pureudun perimmäiseen syyhyn”, hän kertoo. 

kun puheenaiheeksi nousee tiimihenki, Sneha innos-
tuu. 

”minua motivoi oman osani tekeminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja asiakkaiden pitämiseksi tyytyväisenä”, 
hän toteaa. ”koordinointi tiimissä toimii tosi hyvin. kuka 
tahansa voi tehdä mitä töitä tahansa ja paikata työkaveria 
tämän ollessa poissa.” 

vuonna 2009 hän pääsi kouluttamaan tuotantohenki-
löstöä tarkastusprosessissa käytettävän koordinaattimit-
tauskoneen (Cmm) käytössä. 

”tuotanto-osasto oli erittäin tyytyväinen, mikä on 
Sandvik-urani parhaita saavutuksia.” 

hän uskoo, että hänen työpaikallaan kaikki voivat 
kantaa kortensa kekoon. 

”Sandvik kohtelee jokaista reilusti, onhan reilu peli yksi 
sen perusarvoista. miehillä ja naisilla on yhtäläiset mah-
dollisuudet, ja järjestetyn päivähoidon ansiosta työsken-
tely on vanhemmille helpompaa. yhteisten toimintaperi-
aatteiden noudattaminen kuuluu työkulttuuriimme.” 

”Avoin mieli on avainasemassa”
jon Wyniemko
Myynti- ja markkinointipäällikkö, uSA 
työskennellyt Sandvikilla 13 vuotta 
ikä: 36

jon Wyniemko aloitti Sandvikilla sisäisessä myynnissä. 
vuotta myöhemmin hän pääsi timantti- ja kovametalli-
tuotteiden asiakasmyyntiin. 

”Sittemmin olen hyvän tuen avulla edennyt myyntior-
ganisaatiossa nykyiseen asemaani”, myynti- ja markki-
nointipäällikkö jon toteaa. 

”voin tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan 
nykyisten ja tulevien myyntitavoitteiden ja strategioiden 
onnistumiseen sekä tulokseen. nautin haasteellisesta 
työstä”, hän lisää. 

yksi menestystarina liittyy rotary-kaluston kehittämi-
seen vähäarvoisena pidetystä hyödykkeestä markkinoi-
den johtavaksi, merkittävää lisäarvoa tuovaksi tuotteeksi. 
jonin mukaan avoin suhtautuminen mahdollisuuksiin on 
avainasemassa myös jatkossa. 

”albert einsteinin sanoin: hankaluuden keskellä piilee 
mahdollisuus. myönteinen asenne, jatkuva eteenpäin 
meno ja mahdollisuuksiin tarttuminen auttavat kehittä-
mään liiketoimintaa kannattavasti jatkossakin.” 

jon näkee Sandvikin 150-vuotisen menestyksen takana 
kolme vahvuutta. 

”Sandvikista on aina löytynyt johtajuutta, innovointiky-
kyä ja ylpeyttä – siksi yrityksessä on hienoa työskennellä.”

MiNä jA SANdvik

”Sandvikista on aina löytynyt johtajuutta,  
innovointikykyä ja ylpeyttä – siksi yrityksessä  
on hienoa työskennellä.”
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nuori ja luPaava

sandvikens Jernverk vakiin-
nutti asemansa maailman 
johtavana kallioporien ja kova-
metallikruunujen valmistajana 
jo vuonna 1947. 

atlas Dieselin, josta tuli 
myöhemmin atlas Copco, 
kanssa aloitetun yhteistyön 
tuloksena syntyi ”ruotsalai-
nen menetelmä” eli kevyet ja 
kestävät kallioporat, joiden 
käsittelyyn riitti yksi työnteki-
jä. Yhdessä yrityksen johtivat 
alan nopeaa teknistä kehitystä, 
mutta yhteistyö loppui eturisti-
riitoihin vuonna 1989. 

sandvik oli nyt omillaan 
kaivosmarkkinoilla ja ryhtyi 
suomalaisen Tamrockin sopi-
muskumppaniksi. Tamrockin 
tavoite luoda kansainväli-
nen kaivos- ja maaraken-
nusteollisuuden toimittaja 
tasoitti sandvik Mining and 
Constructionin tietä. sandvik 
hankki Tamrockin kokonaan 
omistukseensa vuonna 1997 
ja aloitti uuden organisaation 
rakentamisen. Näin konserni 
sai pitkään havitellun kolman-
nen tukijalan kovametalli-
työkalujen ja erikoisteräksen 
rinnalle.

sandvik Mining and 

Construction kuului alus-
ta lähtien markkinoiden 
suurimpiin toimijoihin, ja sen 
toiminnot olivat laajemmat 
kuin yhdelläkään kilpailijal-
la. asiakkaiden toiminta oli 
tuttua sandvikille, mutta uutta 
oli laitteiden valmistuksen, 
markkinoinnin ja huollon hoi-
taminen globaalin organisaati-
on avulla. harvat valmistajat 

tunsivat laitteet paremmin 
kuin sandvik, jonka liikekon-
septi perustui heti alusta asiak-
kaiden prosessien tuntemiseen 
ja tehostamiseen. 

Talousmielessä sandvik 
Mining and Constructionin 
alkutaival ei ollut helppo, 
heikko kysyntä ja uudelleenjär-
jestelykustannukset painoivat 
tuloksen lähes nollaan. uuden 

vuosituhannen alussa toiminta 
kuitenkin laajeni ja katteet pa-
ranivat. Painopiste oli aasian 
kasvavassa kaivosteollisuudes-
sa ja infrastruktuurirakenta-
misessa. Eriyttämällä liike-
toiminnot kahteen alueeseen, 
Construction ja Mining, var-
mistetaan edellytykset johtaa 
niitä kunkin erikoistarpeiden 
mukaisesti.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Berliinin muuri 
murtuu, Sandvik 
laajentaa toimintaansa 
itä-eurooppaan. kal-
lioporayhteistyö atlas 
Copcon kanssa päättyy. 
keraamijyrsinten 
lanseeraus. new Wave 
-jyrsinten uusi sukupolvi 
on menestys.

vuonna 1997 syntynyt konsernin kolmas ”tukijalka” Sandvik Mining 
and Construction jakautuu vuonna 2012 Sandvik Mining- ja Sandvik 
Construction -liiketoiminta-alueiksi.  
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Sandvikin tehokkaat murskaimet 
nopeuttavat kiviainestuotantoa.

1979 lennart ollén 
pääjohtajaksi ja arne 
Westerberg hallituksen 
puheenjohtajaksi.
1980 ensimmäinen 
rotoform-laite kehi-
tetään. Block tools 
-sorvausjärjestelmä 
esitellään. tytäryhtiö 
taiwaniin.

1981 myyntivolyymit 
romahtavat. ongel-
mia eurotungstènen 
ja disstonin kanssa. 
henkilöstöä leikataan 
2 245:llä. tytäryhtiö 
Zimbabween.

1983 Göran ahlströ-
mistä pääjohtaja ja Percy 
Barnevikista hallituksen 
puheenjohtaja. uusi 
organisaatio, seitsemän 
liiketoiminta-aluetta. 
ensimmäinen tappiolli-
nen vuosi 62 vuoteen. 

1984 Per-olof eriks-
sonista pääjohtaja. uusi 
hajautettu organisaatio 
ruotsissa, Britanniassa, 
ranskassa, Saksassa ja 
uSa:ssa.

Sandvikin suorituskykyinen kaksipuominen 
tunnelijumbo on tehokas työkalu kaivoksiin 
ja tunnelitöihin.
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maailman terävimmät  
terät 

sandvik Machining solutions 
on maailman johtava lastua-
vien kovametallityökalujen 
valmistaja, ja sandvik Coro-
mantin menestystarina on alal-
la ainutlaatuinen. 1950-luvulla 
konsernijohto ei kuitenkaan 
nähnyt tulevaisuutta kovame-
tallityökaluissa. Tuolloin oltiin 
sitä mieltä, että työkalut eivät 
kuuluneet eivätkä tulisi kuulu-
maan sandvikens Jernverkin 
vahvuuksiin.

uuden osaston avaaminen 
vuonna 1955 muutti tilanteen. 
lastuavat työkalut irrotettiin 
kovametalliliiketoiminnasta, 
jotta toiminnalle voitaisiin aset-
taa selkeämmät painopisteet. 

Organisaatiossa ymmärret-
tiin erikoistyökalujen valmis-
tukseen liittyvät riskit. Pienten, 
räätälöityjen töiden tekeminen 
viivästytti isoja projekteja ja 
heikensi tulosta. sen vuoksi 
tehtiin päätös keskittyä stan-
dardituotteisiin ja tuotannon 
tehostamiseen.

kovametalliset kääntöterät 
kehitettiin Yhdysvalloissa 
1950-luvulla, ja sandvikens 
Jernverk näki tilaisuutensa 
koittaneen. lähes 100-vuoti-
aan ruotsalaisen teräsyrityksen 
pienen kovametalliosaston 
nousu yhdeksi maailman 

johtavista valmistajista kone-
pajateollisuuden tärkeimmällä 
segmentillä on uskomaton 
tarina. 

Työkalukustannukset 
muodostavat vain pienen osan 
lastuavan työstön kokonais-
kustannuksista, mutta työka-
lujen vaikutus tuottavuuteen ja 
kannattavuuteen on tuntuva. 

sandvik kehittää yhä nopeam-
man koneistuksen mahdollista-
via työkaluja ja menetelmiä.

sandvik Coromantin uusi 
kovametallitehdas Tukholman 
Västbergassa sekä uusi gamma-
pinnoite auttoivat läpimurron 
tekemisessä. Moduulityöka-
lut lyhensivät dramaattisesti 
asetuksiin kuluvaa aikaa, ja 

markkinoille tuotiin uusia 
sorvaus-, jyrsintä- ja porauste-
räsukupolvia. 

keveiden ja vaikeasti lastut-
tavien aineiden kasvava käyttö 
on viime aikoina lisännyt kehit-
tyneiden työkalujen kysyntää. 
suurin osa tämän hetken 
tuotteista on kehitetty viiden 
viime vuoden sisällä. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Coromant Capto 
-pidinjärjestelmä sorvauk-
seen, jyrsintään ja porauk-
seen esitellään.
1991 Sandvik ostaa 
Bahco toolsin. englannin 
kanaalin alittavan tunnelin 
rakentamisessa käytetään 
Sandvikin tuotteita. tytär-
yhtiöt unkariin, tšekkiin, 
Slovakiaan ja Bulgariaan.

1992 Sandvik ostaa 
25 prosentin osuuden 
suomalaisesta kalliopo-
ralaitteiden valmistajasta 
tamrockista sekä Ctt 
toolsin SkF:ltä.

1994 ennätystulos: 
4 miljardia kruunua. 
Clas Åke hedström 
nimitetään pääjohta-
jaksi. Sandvik aloittaa 
ensimmäisenä timantti-
pinnoitettujen kova-
metalliterien teollisen 
tuotannon. 

1997 industrivärden 
konsernin suurimmaksi 
omistajaksi. uuden 
organisaation kolme 
liiketoiminta-aluetta 
julkistetaan: Sandvik 
tooling, Sandvik mining 
and Construction ja 
Sandvik Specialty Steels. 

1999 it- ja telealan 
kupla paisuttaa maail-
man pörssejä. Sandvik 
luopuu Saws and tools 
-liiketoiminnasta. 

Sandvik Machining Solutions on maailman johtava  
lastuavien kovametallityökalujen valmistaja. ilman  
niitä autojen ja elektronisten laitteiden massatuotanto 
olisi mahdotonta. 

Sandvikin työkalut nostavat konepajojen 
tuottavuutta ja kannattavuutta.
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teräSSydän
idea-
hautomo

liiketoiminta-alue kattaa laajan tuotes-
kaalan, joka on 150 vuoden materiaa-
likehityksen ja erikoistumisen tulosta. 
Yhteisiä nimittäjiä ovat pitkälle kehitty-
neet metalli- ja keraamimateriaalit sekä 
huippuluokan metallurgia ja T&k-työ. 
Yrityksen asiantuntijuuden tuloksena on 
syntynyt erilaisia materiaaleja vaativiin 
käyttökohteisiin, joista esimerkkejä ovat 
teollisten uunien vastukset sekä öljyn ja 
kaasun pumppaamisessa meren syvyyk-
sistä käytettävät umbilical-kaapelit. 

Teräksen tuotanto oli pitkään konsernin 
pääliiketoimintaa, mutta kovametallitoi-
minta laajeni lopulta suuremmaksi aina 
markkinajohtajuuteen asti.

1900-luvun lopussa teräksen osuus 
jäi yleensä alle viidennekseen konsernin 
tuloksesta, mutta mittavat toimenpiteet 
tehokkuuden parantamiseksi nostivat 
tulosta tasaisesti. samaan aikaan mark-
kinasignaalit olivat myönteisiä etenkin 
saumattomien putkien kohdalla, kiitos 
ydinvoiman uuden tulemisen. Myös 
offshore-öljyntuotannon ja umbilikaalien 
kysynnän lisääntyminen ruokkii sandvikin 
materiaalikehitysosaamiselle. 

Poltto- ja aurinkokennovalmistajien 
kasvava tarve pinnoitetulle nauhateräksel-
le antoi osaltaan syytä optimismiin. Yksi 
lupaavista kehityssuunnista liittyi eri sovel-
luksiin tarkoitettuihin jauhemetallurgisiin 
komponentteihin. 

sandvik Materials Technology 
kehittää nykyään pitkälle kehittyneitä 

materiaaleja vaativiin sovelluksiin sekä 
uusia innovaatiota, superseoksia ja 
nanoteknologiaa. liiketoiminta-alueella 
on hyvät edellytykset ottaa merkittävä 
rooli energiasektorin kehityksessä, niin 
perinteisissä energiamuodoissa, kuten 
öljy-, kaasu- ja ydinenergiassa, kuin 
myös uusiutuvissa energiamuodoissa, 
kuten aurinko- ja polttokennoissa. 

sandvik Materials Technologyn T&k 
innovaatio-osasto vastaa myös tulevien 
kasvualojen materiaalihaasteisiin.

2007 Sandvik kasvaa 
vahvasti aasiassa. 
ostetaan lääkinnällisten 
laitteiden valmistajia 
uSa:ssa ja Britanniassa.

Sandvik Materials technologyn historia  
ulottuu aina Sandvikin perustajaan Göran 
Fredrik Göranssoniin saakka. 

Sandvik venture -liiketoiminta-alueeseen 
sisältyy toimintoja, joilla on strategista arvoa 
Sandvikille, sekä toimintoja, jotka kaipaavat 
enemmän huomiota hautomoympäristössä 
kasvaakseen ja kehittyäkseen.

Sandvik venturen eri tuotealueita arvioi-
daan säännöllisesti rakenteelliselta, strategi-
selta ja lisäarvon luonnin kannalta. tuotealueet 
ovat Sandvik Process Systems, Sandvik hard 
materials, diamond innovations, Wolfram, 
dormer ja Sandvik medtech.

Sandvik venture luo par-
haat kasvu- ja kannatta-
vuusedellytykset vetovoi-
maisissa nopean kasvun 
liiketoiminnoissa, joiden 
synergiaedut muiden 
toimintojen kanssa ovat 
vähäiset.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik Hard Materials toimittaa laajalti 
erilaisia kovametallituotteita.

2002 lars Pettersson 
valitaan pääjohtajaksi. 
hankitaan pääosakkuus 
saksalaisessa Walterissa, 
yhdysvaltalaisessa vale-
nitessa ja japanilaisessa 
toyossa.

2003 Specialty Steel-
sistä tulee materials 
technology. Shanghaissa 
alkaa prosessointijärjes-
telmien ja teräksisten 
puristinlevyjen tuotanto.

2005 kiina nousee 
kymmenenneksi suu-
rimmaksi markkinaksi. 
yhdeksän lankavetämön 
arviointi, tavoitteena 
leikata tuotantoa 50 
prosenttia.

2006 talous kukoistaa 
ja tulokset rikkovat 
ennätyksiä. australia on 
Sandvikin kolmanneksi 
suurin markkina. yri-
tysostoja australiassa, 
Chilessä, Suomessa ja 
japanissa.
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jatkuvaa kasvua varhaisia it-panostuksia
Sandvik on yrityksenä kasvanut jo 
yli sadan vuoden ajan. orgaanisen 
kasvun ja yrityskauppojen myötä 
konserni on kasvanut kaksi kertaa 
maailmantaloutta nopeammin. 
itsenäiset liiketoiminta-alueet ovat 
omalta osaltaan tukeneet kannat-
tavaa kasvua laajalla rintamalla ja 
monilla erikoisalueilla.

kun Sandvik täytti 100 vuotta 
vuonna 1962, sen henkilöstöstä 
vain tuhatkunta työskenteli 
ruotsin ulkopuolella. 1990-luvulla 
ulkomailla työskentelevien osuus 
kasvoi 53 prosenttia 25 000 
henkilöön.

vahva maantieteellinen läsnä-
olo on Sandvikin menestyksen 
tukipilareita. on mahdoton tietää, 
mikä seuraava kasvuala tulee 
olemaan, mutta kaikella todennä-
köisyydellä Sandvikilla on sillä jo 
vahvat asiakassuhteet.

Sandvik toimii vaativilla niche-
aloilla, joilla tuotteet syntyvät, 
lyövät itsensä läpi ja muuttuvat 
vakiotavaraksi tai kuihtuvat 
pois 5–10 vuodessa. lyhyimpiä 
elinkaaret ovat työkalusektorilla. 
kiviporateräksen kysyntä on 
kasvanut valtavasti laitteiden ja 
menetelmien tehostuessa.

Sandvik oli jo 1970-luvulla Ruot-
sin edistyksellisimpiä tietotek-
niikan hyödyntäjiä. Valtavasta 
koostaan huolimatta tuolloisten 
tietokoneiden kapasiteetti vastasi 
nykyisiä laskimia, ja keskusyksi-
köt kuumenivat niin, että ne oli 
sijoitettava jäähdytettyyn tilaan. 
Jättimäisten keskustietokoneiden 
muistikapasiteetti liikkui sadoissa 
kilotavuissa, tiedot syötettiin 
reikäkorteilla ja tulostettiin 
paperille. 

Rajoitteista huolimatta Sandvik 
tietokoneisti tilaus- ja varaston-
hallintansa, tuotannonsuunnitte-
lun ja tekniset ratkaisut. Yrityksen 
taloushallintojärjestelmät olivat 
Ruotsin edistyksellisimpiä. 

Vuosituhannen vaihteessa 
Sandvik alkoi panostaa verkko-

kauppaan. Internet oli vastaus 
IT-väen vanhaan haaveeseen: tie-
toa voitiin lähettää rajattomasti 
kenelle tahansa ja missä ja milloin 
tahansa. 

Keväällä 2001 aloitettiin uusia 
projekteja. Sandvik Coromant 
oli testannut verkkokauppaa 
Tanskassa jo kolmen vuoden 
ajan. Kolmen kuukauden kuluttua 
Sandvikin tuotteita myytiin 
verkon välityksellä jo 18 maassa. 
Tailor Made -järjestelmän kautta 
asiakas saattoi kirjautua sisään 
ja antaa porien ja jyrsinten 
mitat. Järjestelmä laati nopeasti 
luonnoksen asiakkaan hyväksyttä-
väksi ennen kuin tilaus lähetettiin 
lähimpään Coromantin tehtaa-
seen. Toimitusajat lyhenivät 75 
prosenttia. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 rahoituskriisi 
laajenee maailmanlaa-
juiseksi talouskriisiksi. 
Sandvik leikkaa merkit-
tävästi kapasiteettiaan. 
tytäryhtiö algeriaan.

2009 tilaukset ja liike-
vaihto pienenevät 30 
prosenttia. henkilöstöä 
vähennetään ja työaikoja 
lyhennetään. tytäryhti-
öitä arabiemiirikuntiin.

2010 anders nyrén 
puheenjohtajaksi. 
aasiasta virtaa tilauk-
sia, tilanne paranee 
muillakin markkinoilla. 
kanthalin nimeksi Sand-
vik Wire and heating 
technology. 

2011 olof  Faxander 
toimitusjohtajaksi. 
hyväksytään uusi stra-
tegia, jolla parannetaan 
konsernin kannatta-
vuutta ja asemaa lupaa-
villa markkinoilla.

2012 uusi strategia 
astuu voimaan. Sandvik 
juhlii 150-vuotista taival-
taan 31. tammikuuta. 

tietotekniikan alkuaikoja.



”Sandvikilla työskentely 
on motivoivaa”
Cheng Bo
viimeistely, kiina
työskennellyt Sandvikilla 3 vuotta
ikä: 27 

”työskentelen erittäin mielelläni Sandvikilla, jolla 
on niin pitkä historia ja hyvä yrityskulttuuri”, 
Cheng Bo toteaa. ”reilu peli arvona tarkoittaa 
työntekijöille mahdollisuuksia kehittää osaa-
mistaan, mikä lisää motivaatiota. Pidän työstäni 
valtavasti.” 

uransa alkua muistellessaan Chengin on 
myönnettävä, että kaikki ei aina sujunut kuin 
tanssi. 

”kun aloitin työt, myös kone oli uusi ja kaikille 

aivan outo tuttavuus. onneksi kouluttajat ruot-
sista tekivät työnsä hyvin. kohtasimme melkoi-
sesti ongelmia, mutta yritykseltä saamamme 
hienon tuen ansiosta ratkoimme ne kaikki.” 

Cheng ei oppinut uransa alussa pelkästään 
työn mekaanista puolta vaan myös muita tärkeitä 
näkökohtia. 

”otin motokseni ’katso tarkemmin, kuun-
tele tarkemmin ja ajattele enemmän’. Se auttaa 
tunnistamaan ongelmat ajoissa ja ratkaisemaan ne 
tehokkaasti.” 

ehkä juuri tuo toimintamalli on vienyt hänen 
tiiminsä menestykseen. 

”tiimini on rikkonut tuotantomääräennätyk-
sen useampaan otteeseen, ja sille myönnettiin 
Quality Salute -palkinto. itse sain Best Performer 
-palkinnon, ja minut nimitettiin ryhmän johtoon”, 
Cheng toteaa ylpeänä.  

”kuin yhtä suurta perhettä”
rumen karamihalev
toimitusjohtaja, Bulgaria
työskennellyt Sandvikilla 15 vuotta
ikä: 47

useiden onnistuneiden projektien johtaminen eri maissa 
ja liiketoiminta-alueilla on luonut rumenille erinomaisen 
käsityksen siitä, miten Sandvikin kestävä kasvu on käytän-
nössä saavutettu. 

”uusien työpaikkojen luominen on ollut hienoa. 
autoin esimerkiksi perustamaan Sandvikin organisaation 
Balkanin alueelle. Pyrin aina suhtautumaan kärsivällisesti 
töihin ja ihmisiin, joiden kanssa työskentelen. liiketoimin-
taa voidaan aina harjoittaa oikein ja eettisesti, mikä pitää 
muistaa etenkin kehitysmaissa.” 

tämä näkyy yhteiskunnallisissa hankkeissa, kuten kou-
lujen ja työntekijöiden hyvinvointiohjelmien tukemisessa. 
näiden investointien tuoman hyödyn seuraaminen on 
ilahduttanut rumenia. 

”olemme vähän kuin yhtä suurta perhettä seu-
raamassa lastemme kasvua. kaikilla sandviklaisilla on 
varmasti ideoita, miten työt voidaan tehdä paremmin. Se 
on myös paras kestävän kasvun tae”, hän huomauttaa.

”Sandvik kehittyy  
työnantajana jatkuvasti”
veronica Cardoz
Avainasiakaspäällikkö, intia 
työskennellyt Sandvikilla 16 vuotta 
ikä: 42 

”olen aina ollut sitä mieltä, että yritys ei voi toimia ja 
menestyä näin pitkään ilman sille ominaisia hyviä arvoja”, 
veronica kommentoi Sandvikin 150-vuotista taivalta. 

”halusin aina työskennellä Sandvikilla, sillä tiesin, että 
se on parhaita ylikansallisia yrityksiä Punessa intiassa.” 

kuudentoista vuoden uran jälkeenkin veronica näkee 
yhä parannusta tapahtuvan. ”Sandvik kehittyy työnanta-
jana jatkuvasti. Sukupuolten välinen tasa-arvo lisääntyy, 
ja yhä useammat naiset pääsevät näyttämään kykynsä. 
noudatan Sandvikin arvoja ylpeänä paitsi töissä myös 
vapaa-aikana, jopa kotona.” 

asiakaskontaktit ovat veronican mukaan hänen työnsä 
parasta antia. 

”yhteydenpito asiakkaisiin antaa minulle energiaa. 
Päiväni täyttyvät sähköpostiviesteistä, tiedusteluista, 
tilauksista ja puheluista. vuosien myötä olen oppinut 
tukemaan asiakkaiden toimintaa entistä paremmin lisää-
mällä yhteydenpitoa.” 

MiNä jA SANdvik
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kohti uuSia 
haaSteita
öljYNEtSiNtä vie energiayhtiöt kirjai-
mellisesti yhä syvempiin vesiin. samalla 
tuote- ja laitevaatimukset koventuvat. 
sandvik toimittaa alalle terästä ja put-
kia, jotka kestävät jopa 2,5 kilometrin 
syvyydessä esiintyviä ääriolosuhteita. 
Mutta miten varmistetaan, että äärim-
mäisen pitkät putkistot eivät katkea 
omasta painostaan, vahingoitu syvyyk-
sien hydrostaattisessa paineessa tai kärsi 
korroosiosta? Tällaisia haasteita sandvik 
Materials Technology ratkaisee asiakkai-
densa puolesta.

Joidenkin energiantuotantoon tarkoitet-
tujen kaasuturbiinien teho saattaa vastata 
jopa kolmeatoista jumbojetin suihku-
moottoria. kun eräs valmistaja suunnitteli 
tuolloin suurinta turbiiniaan, yritys värväsi 
sandvik Coromantin tutkimaan, miten 
turbiini voitaisiin valmistaa olemassa 
olevissa tiloissa ja käytössä olevilla pro-
sesseilla. sandvikin suosituksesta siemens 
siirtyi sorvausjyrsintään, ja tulokset olivat 
erinomaiset. 

Eräs toinen energia-alan asiakas kaipasi 
puolestaan erikoisterää erittäin tiiviin 
kierreliitoksen valmistamiseksi kaasuken-
tillä käytettäviin putkiliitoksiin. sandvik 
Coromant kehitti terän, jossa on kolme 
lastuavaa hammasta sekä lastunpoistoa te-
hostava erikoisgeometria. korkealaatuisen 
tuotteen ansiosta kyseinen asiakas on nyt 
maan suurimman energiayhtiön ensisijai-
nen toimittaja. 

Nämä esimerkit osoittavat, että sandvik 
tarjoaa asiakkailleen komponenttien ja 
työkalujen lisäksi arvokasta osaamista. 

SANdvikiiN ErittäiN tiiviisti liittyvä 
energia-alan tuote on ydinvoimaloiden 
polttoainesauvojen zirkoniumpohjainen 
pinnoite. Niitä toimitettiin 1960-luvun 
lopulla Ruotsiin, saksaan, kanadaan ja 
Japaniin. Polttoainesauvojen pinnoite 
oli yksi tuotteista, jotka pitivät sandvi-

kin pinnalla 1970-luvun kansainvälisen 
teräskriisin aikana japanilaisen teräksen 
vyöryessä markkinoille.

1970-luvulla Pohjanmeren uudet 
öljykentät osoittautuivat kiinnostavaksi 
mahdollisuudeksi sandvikille. korroosi-
onkestävien tuotteiden kysyntä kasvoi, 
ja vuonna 1975 lanseerattiin uusi suur-
lujuusteräs. 1971 hankitulla uudella pilger-
valssaimella sandvik pystyi valmistamaan 
erittäin isoja putkia ruostumattomasta 
teräksestä.

1980-luvun alussa teräsdivisioona 
kehitti umbilikaalikaapelit, joita käytettiin 
offshore-öljy- ja kaasukentillä kentän me-
renalaisten laitteiden ohjaamiseen pinnalta 
käsin. umbilikaalien ydin valmistettiin 
joustavasta metalliputkesta, jota ympä-
röi saumaton, ruostumaton teräsputki. 

umbilikaali toimitettiin jopa 1700 metrin 
keloina. 

kemiallisen energian sähköenergiaksi 
muuttavat polttokennot ovat uusi ja nou-
seva tuoteryhmä, jolla on useita potenti-
aalisia sovelluksia, esimerkiksi raskaiden 
moottoreiden varageneraattorina. 

Energia-ala on nyt ja tulevaisuudessa 
tärkeä asiakassegmentti sandvikille, oli 
kyseessä sitten tekninen tuki, työkalut, 
komponentit, materiaalit tai mittavat 
rakennusprojektit.

AvAiNSEGMENtti: ENErGiA

pitkä historia
•  energiateollisuus on ollut sandvikin 

suurimpia asiakassegmenttejä lähes alusta 
alkaen. 

•  sandvik aloitti saumattomien putkien 
valmistuksen brittiläisiin höyrykattiloihin 
jo 1897. 

• toiminta laajeni 1. maailmansodan aikana 
laivakattiloiden kysynnän kasvaessa.

Sandvik valmistaa putkia, jotka kestävät 
jopa 2,5 kilometrin syvyydessä esiintyviä 
ääriolosuhteita.

kaikilla Sandvikin liiketoiminnoilla on  
energia-alan asiakkaita. ja haasteita riittää.



”Arvostan hyvää työilmapiiriä”
pilar Arco
Sisäinen myynti, Espanja
työskennellyt Sandvikilla 16 vuotta
ikä: 43

asiat ovat muuttuneet niistä ajoista, kun Pilar arco aloitti 
Sandvikilla vuonna 1995. tuolloin kaikki tieto jaettiin 
paperilla. 

”jouduin syöttämään kaikki tiedot ja asiakirjat käsin 
tietokoneelle. nykyään tieto on digitaalista, ja kaikilla 
on käytössään samat työkalut ja ohjelmat joka puolella 
maailmaa, mikä helpottaa asioita jonkin verran”, Pilar 
sanoo nauraen. 

Pilar työskentelee myynnissä Barcelonassa, ja hänen 
suurin haasteensa on ”olla joka päivä hieman tehok-
kaampi ja oppia mahdollisimman paljon”. hän viihtyy 
ihmisten parissa. 

”työni parasta antia on asiakaspalvelu, työskentely 
espanjan loistavan tiimin kanssa ja mahdollisuus tavata 
kollegoja eri puolilta maailmaa. arvostan hyvää työil-
mapiiriä ja suhdetta esimiehiini espanjassa ja ruotsissa. 
ruotsalaiset ovat hienoja ihmisiä!”, hän sanoo. 

”Meillä on mielestäni  
oikea suunta”
Cindy Fenton
Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspääl-
likkö, Australia 
työskennellyt Sandvikilla 3 vuotta
ikä: 23  

kun Cindy Fentonilta kysyy hänen työnsä parasta 
puolta, vastaus tulee kuin tykin suusta. 

”helppo kysymys: ihmiset. olen etuoikeu-
tettu, että saan tehdä päivittäin töitä erilaisten 
sandvikilaisten kanssa toimipaikkojen johdosta 
aina segmenttimme johtoon asti”, hän kertoo. 

”keskustelut ovat valaisevia ja tarjoavat tilai-

suuden oppia uutta toisilta. on hienoa havaita, 
että taustoista riippumatta kaikilla on samankal-
tainen suhtautuminen turvallisuuteen ja hyvin-
vointiin niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin.” 

Cindyn mielestä tämä on Sandvikin yrityskult-
tuurin ansiota. hän kuuluu viime vuoden aikana 
koottuun tiimiin, joka kerää ja analysoi sekä 
paikallistason että aluetason ympäristö-, terveys- 
ja turvallisuustietoja ja laatii niistä yhteenvetoja ja 
analyyseja globaalia raportointia varten. 

”meillä on mielestäni oikea suunta. tiimis-
tämme löytyy analyytikoita ja tekijöitä sekä 
viisautta ja tuoreita ideoita. olemme laajakatsei-
nen joukko, jolta löytyy erilaisia ongelmanratkai-
sutaitoja. Se on varmaan parhaiden ideoidemme 
takana.” 

”työharjoittelu toi minut  
Sandvikille”
Mirel kokic 
CNC-koneistaja, italia
työskennellyt Sandvikilla 5 vuotta
ikä: 23

”työharjoittelu toi minut Sandvikille vuonna 2006”, mirel 
kokic muistelee. ”alussa työskentelin teräosastolla, 
minkä jälkeen siirryin pidinosastolle. olenkin saanut 
kokemusta monenlaisista laitteista.” 

mirel vastaa nyt aihoiden ja valmiiden tuotteiden 
valmistuksesta CnC-koneistuskeskuksilla, lähinnä Bridge-
portilla ja Stamalla. 

”erikoistuoteyksikössä vastaani tulee valtavasti erilaisia 
räätälöityjä tuotteita, joiden parissa kollegani työskentele-
vät”, mirel toteaa. 

mirelin tiimissä jokainen saa kokea voivansa osallistua 
päivittäisen toiminnan parantamiseen. 

”kaikki perustuu joustavuuteen ja tiimin jäsenten väli-
seen yhteistyöhön. olen tottunut kertomaan mielipiteeni 
ja ehdotukseni, ja jatkuvan parantamisen taustalla ovat 
tiimin yhteiset aivoriihet.” 

MiNä jA SANdvik
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kilpAiluN käYdESSä YHä globaalimmaksi 
tuottavuuden merkitys konepajateolli-
suudelle kasvaa. se puolestaan tietää yhä 
kovempia vaatimuksia työkaluille. Oikean 
työkalun käyttö voi merkitä nopeaa tuot-
tavuuden kasvua ilman suuria laiteinves-
tointeja.

kyky lanseerata jatkuvasti uusia 
tuotteita ja tuotantomenetelmiä on auto- 
ja ilmailuteollisuudessa menestyksen 
avain. sandvikin vahva markkina-asema 
on osaltaan T&k-investointien ansiota; 
liikevaihdosta kuusi prosenttia korvamer-
kitään tuotekehitykseen, minkä ansiosta 
sandvikin toiminnan tietämysperusta on 
alan vankin. 

autoteollisuuden työkalutekniikka on 
vakiintunutta mutta kehittyy jatkuvasti. 
Eräs komponenttivalmistaja oli tehostanut 
vaihteisto- ja voimansiirto-osien valmis-
tusta, kun terärikot alkoivat aiheuttaa 
ongelmia. Yritys kehitti yhdessä sandvikin 
asiantuntijoiden kanssa uudenmallisen 
terän ja teräaineen. Pienet yksityiskohdat 
voivat olla ratkaisevia koko tuotantopro-
sessin toiminnan kannalta, ja tässä valossa 
kehittyneiden työkalujen korkeampi hinta 
on melko merkityksetön. 

Talousvaikeuksissa painivat lentoyhtiöt 

suosivat jatkuvasti kevyempiä lentokonei-
ta säästääkseen polttoainekustannuksissa. 
Ratkaisua haetaan uusista rakenteista. 
uusissa suihkumoottoreissa lämpötilat 
liikkuvat lukemissa, joita vain erikoisse-
okset kestävät, mutta niiden koneistami-
nen on todella haasteellista. aasialainen 
suihkumoottoreiden polttokammioita 
valmistava asiakas kääntyi myös sandvi-
kin puoleen. CoroMill 210-, CoroTurn 
sl70- ja Coromant Capto -työkalut ovat 
leikanneet koneistusajoista leijonanosan. 

uuSiA kuuMAlujiA , vaikeasti lastuttavia 
aineita löytyy muualtakin kuin moottoris-
ta. Niitä käytetään yhä enemmän muissa-
kin komponenteissa, koska lentokoneen 
lämpösuojia vähennetään painon pie-
nentämiseksi. Esimerkiksi edistyksellisiä 
lukitusjärjestelmiä valmistavalta yrityksel-
tä pyydettiin superseoksesta valmistettu 
kuumaluja jousiakseli uuden lentokoneen 
moottoriin. akselin valmistaminen vei 
alun perin neljä tuntia, mutta sandvikin 
tuotteiden ja osaamisen avulla aika onnis-
tuttiin puolittamaan.

sekä auto- että ilmailuteollisuus ovat 
olleet sandvikin asiakastoimialoja jo 
ennen 1. maailmansotaa, jolloin ne ostivat 

niukkaseosteista terästä ja myöhemmin 
1920-luvulla rakenneterästä. Tuolloin 
sandvik ei ollut vielä tunnettu työkaluis-
taan. sandvik myy yhä erikoismateriaaleis-
ta valmistettuja komponentteja auto-  
ja ilmailuteollisuuksille, mutta yrityksen 
tarjonta painottuu lastuaviin työkalui-
hin ja menetelmäosaamiseen. sandvik 
vakiinnutti asemansa 1960-luvulla ensin 
kääntöterien, sittemmin kovapinnoit-
teisten terien johtavana valmistajana ja 
globaalina palveluntoimittajana, mikä 
vahvisti yrityksen johtoasemaa.

autoteollisuus alkoi jo aikaisessa 
vaiheessa käyttää sandvikin kääntöteriä, 
mikä auttoi sandvikia tekemään läpimur-
ron Pohjois-amerikassa. 

oikeilla työkaluilla 
tuottavuuS ylöS 
tuotekehityksen vauhti auto- ja ilmailuteollisuudessa on huimaa.  
uusien materiaalien koneistus tuo suuria haasteita.

AvAiNSEGMENtti: Auto- jA ilMAilutEolliSuuS

Markkinajohtaja
•  Coromant, Walter, valenite ym. brändit 

takaavat Sandvik toolingille johtavan 
aseman konepajateollisuuden lastuavien 
työkalujen toimittajana. 

•  sandvik kuuluu alan johtaviin yrityksiin 
kaikilla tuote- ja menetelmäalueilla. 

•  sandvikilla oli v. 2009–2010 Yhdysval-
loissa yhtä monta patenttia kuin kilpaili-
joilla yhteensä.
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täyttä höyryä
Sandvik on lyhyessä ajassa rakentanut maailman laajimpiin kuu-
luvan organisaation kaivos- ja maarakennuslaitteille. 

kAivoS- jA MAArAkENNuSAlAllA riittää 
sandvikille toinen toistaan haastavampia 
urakoita. Otetaan esimerkiksi lady an-
nien kuparikaivos australiassa. Olosuh-
teet kaivoksessa ovat äärimmäiset, sillä 
kesälämpötilat liikkuvat jopa 50 asteessa. 
kaivokselle toimitettiin australian ensim-
mäinen sandvikin suuri porauslaite. Tie-
tokoneohjattu ja teknisesti edistyksellinen 
laite voi porata kaksi työvuoroa putkeen 
ilman välitankkausta.

Eräässä toisessa projektissa australiassa 
pääosassa oli turvallisuus. Tarkoituksena 
oli avata uudelleen avolouhos, joka oli 
täynnä merivettä – ja haita. Romahdus-
vaaran ja haiden takia oli käytettävä 
laitetta, jota voitiin kauko-ohjata lautalta. 
sandvikilta löytyi ratkaisu. 

saksan suurin, heilbronnin kaupun-
gin alla sijaitseva suolakaivos on myös 
haasteellinen kaivosprojekti. sandvikin 
125-tonninen pulttaava rumpujyrsin pureu-
tuu suolavuoreen pystysuoraan ja korvaa 
perinteisen porauksen ja räjäytyksen. uusi 
menetelmä on kustannustehokkaampi.

sandvikin maarakennuslaitteet 
kohtaavat yhtä haasteellisia olosuhteita. 
sveitsissä on käynnissä kaikkien aikojen 
suurin tunneliprojekti. suurnopeusjunille 
rakennettavat tunnelit etenevät 10 metrin 
päivävauhtia alppien läpi. Tiukka tahti 
edellyttää, että useita toimintoja, kuten 
poraus, lastaus, lujitus ja kuljetusta, on 
tehtävä samanaikaisesti. Tämän mahdol-
listavat sandvikin laitteet.

NiGEriAN maarakennusmarkkinat kasva-
vat nopeimmin maailmassa ja kallioperä 
on lähinnä kovaa graniittia. Maan tie-, 
rata- ja satamaverkosto on alikehittynyt. 
sandvikin murskauslaitteet ovatkin olleet 
tärkeässä roolissa Nigerian infrastruktuu-
rin laajentamisessa.

kovien kivien poraus ei ole sandvikille 
uutta; yritys myi ensimmäiset täydelliset 
kiviporat jo vuonna 1873, käytetty tek-
niikka tosin oli alkeellista. Pitkät, painavat 
porat kuluivat nopeasti, ja ne piti kuljettaa 
kaivoksesta ulos uudelleen taottaviksi ja 
karkaistaviksi. Toisinaan kaivoksesta tuli 

ulos enemmän poraterästä kuin malmia. 
Porakoneet olivat tehottomia ja kömpelöi-
tä käyttää. 

keveiden porien sekä keveiden, 
tehokkaiden ja kestävien kovametal-
listen porakruunujen aika koitti toisen 
maailmansodan jälkeen. kansainvälinen 
kaivosteollisuus kehittyi nopeasti yhtä 
jalkaa laitteiden, pulttien ja porakruunu-
jen kanssa. sandvik sai nopeasti nimeä 
Etelä-afrikassa, kanadassa, Brasiliassa ja 
australiassa.

1990-luvulla sandvik rakensi yritysos-
tojen kautta kattavan poralaite- ja poraka-
lustovalikoiman. 

sandvikin kaivos- ja maarakennusseg-
mentin toiminnot ovat siirtyneet maan-
tieteellisesti etelään ja itään asiakkaiden 
projektien mukana. kaivosteollisuus oli 
vuonna 2010 konsernin suurin yksittäinen 
asiakassegmentti 36 prosentin liikevaihto-
osuudellaan. Perinteiset kaivosmaat, kuten 
australia, kiina, Etelä-afrikka ja Brasilia 
kuuluvat konsernin tärkeimpiin markki-
noihin. 

AvAiNSEGMENtti: kAivoSAlA jA MAArAkENNuS

Syvällä Sveitsin Alppien alla: 
Sandvikin laitteita on mukana 
tunneliprojektissa, joka 
mahdollistaa suoran suurno-
peusjunayhteyden Alppien alitse.
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”Meillä on hyvä tiimihenki”
Akira Yoneya
ryhmänjohtaja, japani
työskennellyt Sandvikilla 22 vuotta 
ikä: 40 

”nuorilla riittää ideoita ja vanhemmilla kokemusta”, akira 
yoneya toteaa, kun häneltä kysyy, miksi hänen Seminen 
tehtaan tiiminsä on niin vahva. 

”tiimimme viidentoista työntekijän ikähaitari on paris-
takymmenestä viiteenkymmeneen vuoteen. haitari on 
siis melkoinen, mutta meillä on hyvä tiimihenki.” 

akira tuli Seminen tehtaalle 1989 ja on nähnyt sen 
kasvun ja menestyksen. 

”tuosta olen erityisen ylpeä”, hän sanoo osoittaen 
Sandvikin Seminelle myöntämää ”huippuluokan tehdas” 
-tunnustusta. tunnustus myönnettiin laadun, toimitusai-
kojen ja tuotantokustannusten parissa tehdystä kehitys-
työstä. 

”olimme todella iloisia tunnustuksesta, ja teemme 
oman osamme tulevaisuudessakin”, akira huomauttaa. 
kehittämistyötä tukee ilmapiiri, jossa kaikkia ideoita pide-
tään tervetulleina. yksi idea auttoi säästämään miljoonia 
jenejä. 

”otimme käyttöön varaosien ja kulutustarvikkeiden 
visuaalisen tarkastuksen vuonna 2008 ja vähensimme 
niiden käytön minimiin niin määrällisesti kuin rahallisesti. 
järjestelmä otettiin käyttöön koko laitoksessa vuonna 
2009, minkä seurauksena varaosa- ja kulutustarvikekus-
tannukset pienenivät 10 miljoonaa jeniä”, akira kertoo.   

”Sandvikilla varmistetaan, että 
työskentely on turvallista”
Gilson Alves leite
operaattori, Brasilia
työskennellyt Sandvikilla 18 vuotta
ikä: 50 

”olen ylpeä ja onnellinen, että kuulun Sandvikin perhee-
seen ja saan juhlia yrityksen 150-vuotista taivalta”, Gilson 
alves leite painottaa. 

Gilson työskentelee Sandvik materials technologyn 
yksikössä tiG-hitsaajana ja kokoonpanossa. yksikkö 
sijaitsee Brasilian vinhedossa. 

”haluan tehdä työni parhaalla mahdollisella tavalla, 
laadukkaasti ja turvallisesti. jokainen tilaus on erilainen ja 
merkitsee uusia haasteita”, hän toteaa. 

täydellisyyden tavoittelun lisäksi Gilson arvostaa Sand-
vikin sitoutumista turvallisuuteen. hänen mielestään juuri 
se tekee yrityksestä poikkeuksellisen hyvän työnantajan. 

”Sandvikilla varmistetaan, että työt tehdään turvalli-
sesti. Saamme myös tunnustusta työstämme ja jatkuvan 
parantamisen projekteistamme hyvän työilmapiirin 
ylläpitämiseksi. tunnen oloni täällä turvalliseksi, ja myös 
perheeni arvostaa sitä”, hän sanoo hymyillen. 

MiNä jA SANdvik

”kehittämistyötä tukee ilmapiiri, jossa kaikkia ideoita 
pidetään tervetulleina.”
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vaikka Sandvikin asiakkaina nykyisin ovatkin 
pääasiassa muut yritykset, yhtiöllä on pitkä ja 
menestyksekäs historia kuluttajatuotteiden 
valmistajana.

viElä NYkYääNkiN monia kuluttaja-
tuotteita – kuten kitaroita, kännyköitä, 
golfmailoja, partakoneenteriä – valmiste-
taan sandvikin materiaaleista ja kompo-
nenteista. sandvik ei kuitenkaan enää myy 
kuluttajatuotteita.

Vielä 1970-luvulla sahat ja muut työ-
kalut olivat nouseva segmentti. Runsaan 
kymmenen yrityskaupan jälkeen seg-
mentin osuus konsernin liikevaihdosta 
oli 14 prosenttia. kärkituotteita olivat 
pohjoisamerikkalaisen Disstonin käsisahat 
ja akkukäyttöiset puutarhatyökalut. Varsi-
nainen myyntivaltti oli kuitenkin sandvi-
kin oma käsisaha, joka oli erittäin vahva 
brändi maailmalla. se oli kallis, mutta 
sitä ei tarvinnut teroittaa. Tuote oli niin 
tunnettu, että sandvikia luultiin yleisesti 
sahavalmistajaksi. 

Mikä sitten sai terästehtaat panosta-
maan kuluttajatuotteisiin? kaikki alkoi 
1870-luvun kriisistä. Teknisten läpimur-
tojen myötä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
voitiin rakentaa yhä suurempia terästehtai-
ta lähelle hiilikaivoksia ja heikkolaatuisia 
rautamalmiesiintymiä.

Tavallisen teräksen hinta romahti, eikä 
sandvikens Jernverkin puhtaalle malmille 
ja korkealuokkaiselle puuhiilelle ollut enää 
kysyntää. kun pitkien kuljetusetäisyyksien 
kustannuksia ei enää pystytty kattamaan, 
oli nopeasti löydettävä uusia erikoistuot-
teita.

Muutosnopeudessa 1800-luvun lopun 
valmistava teollisuus voidaan rinnas-
taa nykypäivän iT-teollisuuteen. uusia 
tuotteita lanseerattiin liukuhihnalta. 

sateenvarjojen ja korsettien jälkeen tulivat 
ompelukoneet, kirjoituskoneet ja puhe-
limet. 1890-luvun mullistuksiin kuului 
kumirenkailla, ketjulla ja vapaakytkimellä 
varustettu polkupyörä. Muita uutuuksia 
olivat gramofoni, auto ja pienveneiden 
valopetrolimoottori. 

kuluttAjAtuottEEt olivat sandvikens 
Jernverkin pelastus. Yhtiön seppien oli 
opeteltava kylmävalssaamaan nauhateräs-
tä ja vetämään Bessemer-teräksestä lan-
koja ja putkia, joka sitten jalostettiin esi-
merkiksi sahanteriksi, partakoneenteriksi, 
korsettijousiksi, sateenvarjon tukikaariksi, 
polkupyörän pinnoiksi, moottorin osiksi, 
kellonjousiksi.

Ensin käyttöön otettiin hieno- ja 
nauhavalssaus putkien valmistusta varten 
ja sitten langanveto. seuraavina vuosi-
na sandvik kehitti ongenkoukkuihin, 
karstapiikkeihin, neuloihin ja sateenvarjon 
kaariin tarkoitetun langan tuotantoa.

sandvikens Jernverk paini kovimman 
ruotsalaiskilpailijansa kanssa nauha-
teräksen toimituksista kansainvälisille 
partakoneenterämarkkinoille, joilla 
pohjoisamerikkalainen Gillette oli isoin 
asiakas. sandvik otti johtoaseman toisen 
maailmansodan jälkeen.

sandvikin todellinen menestystuote 
kuluttajamarkkinoilla oli käsisaha, jonka 
yhtiö toi markkinoille vuonna 1886. 
Vuonna 1991 sandvik osti Bahcon ja alkoi 
myydä myös momenttiavaimia ja muita 
käsityökaluja. Tuotteista ei koskaan tullut 
isoa bisnestä; ne pitivät maailmanmark-

kinoilla kuudetta sijaa. siksi sandvikin 
hallitus päätti vuonna 1999 myydä koko 
saha- ja työkaluliiketoiminnan, jolloin 
myös klassinen käsisaha poistui sandvikin 
valikoimasta. konserni noudattaa yhä 
johdonmukaista strategiaansa – se panos-
taa vain sellaisiin markkinasegmentteihin, 
joissa sillä jo on tai joissa se voi saavuttaa 
johtavan aseman. 

kuluttajien  
PalvelukSeSSa

"Sandvik-sahat ja ruotsalaiset näpit – kaksi 
laadun taetta." Mainos ajalta, jolloin 
Sandvik markkinoi kuluttajatuotteita. 

korseteista kelloihin
Sandvikin kuluttajatuotteita menneiltä 
ajoilta ovat mm. sahat, partakoneente-
rät, korsettijouset, sateenvarjon kaaret, 
polkupyörän pinnat, moottorinosat ja 
kellonjouset.

kuluttAjAtuottEEt



”Sandvikin yhteishengen  
ansiota”
Mohammed Adnane Boumeur
CNC-koneistaja, italia
työskennellyt Sandvikilla 5 vuotta
ikä: 28

marokossa syntynyt mohammed adnane Boumeur 
aloitti Sandvikilla viisi vuotta sitten. eri koneet ovat tulleet 
hänelle hyvin tutuiksi monipuolisten tehtävien ansiosta. 

”aloitin aikoinani sorvauksessa, mutta olen työsken-
nellyt myös uudella pidinosastolla”, mohammed kertoo. 

”vastaan nyt aihioiden ja valmiiden tuotteiden 
valmistuksesta CnC-koneistuskeskuksilla, mazakilla ja 
Gildemeister CtX 510:llä.” 

eri alueilla työskennellessään mohammed on voinut 
verkostoitua kollegoiden kanssa, mistä hän on myös 
nauttinut paljon. 

”olen tullut hyvin toimeen työkavereiden kanssa ja 
saanut ystäviä. Se on erilaisiin projekteihin osallistumisen 
ja Sandvikin yhteishengen ansiota. arvostan myös tapaa, 
jolla Sandvik ottaa ympäristön huomioon”, hän sanoo. 

”kaikki voivat tehdä  
ehdotuksia”
Sten-inge Ståhl
pakkaaja/materiaalinkäsittelijä, ruotsi
työskennellyt Sandvikilla 37 vuotta
ikä: 54

Sten-inge Ståhl on työskennellyt Sandvikilla lähes nel-
jänneksen yrityksen 150-vuotisesta historiasta, mutta se 
juolahti hänen mieleensä vasta hiljattain. 

”tuntuupa hienolta!” hän toteaa. 
Sten-inge työskentelee Sandvikenissä ruotsissa 

varastojärjestelmien, laadunvalvonnan sekä pakkauksen 
ja tilausten kuormauksen parissa. tuotteita lähetetään 
Sandvikenistä ympäri maailman. 

”ajan myös paljon kuorma-autoa”, hän lisää. 
Sten-ingellä riittää työsarkaa niin paljon, ettei ole ihme, 

että hän ei ole ehtinyt syventyä yrityksen historiaan. 
omien tehtäviensä kehitystä kerratessaan hän voi todeta 
olevansa tyytyväinen. 

”työ on kehittynyt ketjun yhden lenkin hoitamisesta 
siten, että nykyään saatan suorittaa mitä tahansa toimi-
tusketjuun liittyviä tehtäviä. minusta on palkitsevaa saada 
lisää vastuuta, kartuttaa taitojani ja ymmärtää paremmin 
koko ketjua.” 

Pitkästä urastaan huolimatta Sten-inge innostuu yhä 
jatkuvasta parantamisesta. 

”osastollamme on kehityskokous joka toinen viikko. 
Siellä jokainen voi tehdä turvallisuutta, laatua, toimituksia, 
läpimenoaikoja, tuottavuutta ja työympäristöä koskevia 
ehdotuksia”, hän kertoo. 

MiNä jA SANdvik

”minusta on palkitsevaa saada lisää vastuuta, kartuttaa 
taitojani ja ymmärtää paremmin koko ketjua.”
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t&k:n terävää 
kärkeä

tutkiMuS- jA kEHitYStoiMiNtA on 
sandvikin liiketoimintastrategian avain. 
sandvik investoi vuosittain 330 miljoonaa 
euroa T&k-toimintaan, ja konsernilla on 
noin 5 000 voimassa olevaa patenttia.

T&k:n parissa eri liiketoiminta-alueilla 
työskentelee yli 2 400 henkilöä.  heidän 
työtään ohjaavat asiakkaiden ja markki-
noiden tarpeet. sandvik lanseeraa joka 
vuosi tuhansia uusia tuotteita, joilla on 
kasvupotentiaalia ja jotka kasvattavat 
yhtiön markkinaosuutta sekä parantavat 
sen kannattavuutta ja edistävät ympäris-
tönsuojelua ja elämänlaatua. 

Toimitusjohtaja Olof Faxander korosti 
tätä sandvikin yhtiökokouksessa vuonna 
2011: ”Meillä on loistava tilanne: olemme 
monilla tuotealueilla markkinoiden 
kärjessä, meillä on teknistä osaamista sekä 
kykyä kaupallistaa teknisen kehitystyön 
tuloksia ja kehittää tuotteita, joista asiak-
kaat ovat valmiit maksamaan”, hän totesi.

Faxander painotti myös jatkuvien tut-
kimusinvestointien tärkeyttä: ”Meidän on 
paneuduttava tuotekehitykseen pysyäk-

semme kilpailukykyisenä ja säilyttääksem-
me vahvan markkina-asemamme.”

sandvik Materials Technologylla on 
T&k-keskuksia Ruotsissa, intiassa ja 
Tšekin tasavallassa. Niiden painopiste-
alueita ovat energiatehokkuus ja kestävä 
kehitys. ”Energia on vahvasti esillä toi-
minnassamme”, sanoo sandvik Materials 
Technologyn tutkimus- ja kehitystoimin-
nasta ja teknologiasta vastaava johtaja 
Olle Wijk. Öljy- ja kaasuteollisuuden tuot-
teiden lisäksi sandvik Materials Technolo-
gyn T&k-keskukset kehittävät sovelluksia 
seuraavan sukupolven ydinvoimaloihin. 
Ne etsivät myös keinoja parantaa hiilivoi-
maloiden hyötysuhdetta, sillä varsin suuri 
osa maailman sähköstä tuotetaan edelleen 
hiilellä. Toinen tärkeä tutkimusalue ovat 
uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko-
energia ja aurinkokennot. 

”korkeita lämpötiloja kestävien 
materiaalien kehittäminen mahdollistaa 
työskentelyn korkeammilla lämpötiloilla 
ja paineilla, mikä parantaa tehokkuutta ja 
alentaa hiilidioksidipäästöjä. Eli kehittä-

mällä tällaisia uusia materiaaleja suojelem-
me samalla ympäristöä”, Olle Wijk sanoo.

sandvik Materials Technologyn tutki-
mus kattaa laajan kirjon eri sovelluksia: 
autojen kiinteäoksidipolttokennojen 
kehittämisestä lyijyn käytön lopettamiseen 
rannekellojen pienten osien tuotannossa. 
korkeisiin lämpötiloihin kehitettyjen ma-
teriaalien sovellusaloja ovat mm. teollisuu-
den uunit ja rumpukuivainten lämpövas-
tuksissa käytettävät langat.

”Juju on siinä, ettei kilpailijoita kos-
kaan päästetä ohi, joten työtä tehdään 
jatkuvasti”, Wijk muistuttaa.

iNtiAN Punessa sandvik Materials 
Technologyn tutkimuskeskusta johtaa 
sivaprasad Palla. intian kukoistava talous 
kasvaa maailman merkittävistä talouk-
sista nopeimmin kiinan jälkeen, ja Punen 
tutkimuskeskus tuo sandvikin lähelle tätä 
yhä tärkeämpää asiakasta. 

Tutkimuskeskus tekee tietokonemallin-
nusta, jonka avulla valmistusprosessit voi-
daan optimoida ilman kalliiksi tulevaa ja 
aikaa vievää kantapään kautta oppimista.

”Mallinnusta voidaan käyttää tuottei-
den ja prosessien kehittelyssä lyhentämään 
läpimenoaikoja ja alentamaan kustannuk-
sia”, Palla sanoo. Punen keskus simuloi 
mallien avulla metallurgisia menetelmiä, 
kuten puristusta ja valssausta. se hyödyntää 
laskennallista nestedynamiikkaa teräksen 
valmistusprosessien tutkimuksessa tutkien 
mm. nestemäisen metallin virtausta, läm-
mönsiirtoa, jatkuvavalua ja jäähdytystä. >>

tutkiMuS jA kEHitYS

Menestyäkseen yrityksen on kehityttävä 
asiakkaiden tarpeiden mukana. Sandvikin 
tuntuvat t&k investoinnit on suunnattu 
 kehittämään uusia tuotteita ja prosesseja, 
 jotka vastaavat markkinoiden alati muuttuviin  
tarpeisiin.
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Sandvik Materials technologyn fysikaalisesta 
metallurgiasta vastaava Magnus Boström ja 
elektronimikroskooppi, joka skannaa 
näytteen pyyhkäisemällä sen korkeaenergi-
sellä elektronisuihkulla.
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Pallan mukaan keskus tekee tiivistä 
yhteistyötä liiketoiminta-alueiden kanssa, 
sillä mallinnuksessa tarvitaan validointia. 

hänen mukaansa suurin haaste on 
tarvittavan osaamisen jatkuva kehittämi-
nen, sillä jokainen uusi projekti tuo aina 
mukanaan jotain uutta. 

sandvik Machining solutionsin T&k-
ohjelmissa on parannettu tuulivoimaloi-
den hyötysuhdetta. ”hammaspyörien 
jyrsintä on nopeasti kasvava bisnes, ja se 
johtuu tuulivoimaloista”, sanoo sandvik 
Venturen teknologiajohtaja ulf Rolander, 
joka toimi aikaisemmin sandvik Toolingin 
T&k-johtajana. ”Tuulivoimalan siivet 
pyörivät varsin hitaasti, mutta sähköä 
tuottava generaattori vaatii melko korkeaa 
kierroslukua.” Tästä huolehtivat isokokoi-
set komponentit edellyttävät äärimmäisen 
tarkkaa koneistusta. 

kEHitYSkoHtEEStA riippumatta lähtö-
kohta on Rolanderin mukaan aina sama: 
on mietittävä, mitä lisäarvoa tuote tarjoaa 
asiakkaille. Vastaus on hänen mukaansa 
työkalujen tuottavuuden ja suorituskyvyn 
parantaminen ja niiden käyttöä koskevan 
tiedon lisääminen. ”Työkalujen osuus 
asiakkaiden tuotantokustannuksista on 
yleensä 3–4 %, mutta niiden merkitys on 
valtava. Paremmilla työkaluilla sama kone 

valmistaa suurempia määriä, eli työvoima- 
ja investointikustannusten säästön lisäksi 
säästämme myös ympäristöä”, Rolander 
sanoo.

Ympäristökysymykset ovat keskeisiä 
ilmailuteollisuuden sovelluksissa, joissa 
tavoitteena on alentaa polttoaineen kulu-
tusta kehittämällä kevyempiä materiaaleja.  
Ne voivat olla uudenlaisia koneistusme-
netelmiä vaativia komposiitteja, kuten 
titaania sisältävät hiilivahvisteiset muovit. 
Rolanderin mukaan ne ovat nopeasti 
kasvava alue.

Åke Roos toimi aikaisemmin sandvik 
Mining and Constructionin T&k- ja laa-
tujohtajana ja valvoi keskusten toimintaa 
Ruotsissa, suomessa, saksassa, itävallas-
sa, Yhdysvalloissa, australiassa, intias-
sa ja kiinassa. ”Olemme ensisijaisesti 
pyrkineet yksinkertaistamaan menetel-
miä”, hän toteaa. se vaatii innovatiivi-
suuden korostamista, teknisen osaamisen 
kehittämistä ja markkinoilletuontiajan 
lyhentämistä.

Vuonna 2010 avattiin kiinan Jia-
dingissa uusi tuotekehityskeskus. Roos 
kuvailee T&k-toiminnan kolmea kivi-
jalkaa: ”Tapa, jolla kehitämme tuotetta, 
tutkimus, jota tarvitsemme kehitystyön 
tueksi ja tehokkaan toimintatavan löytä-
minen.” 

liikEtoiMiNtA-AluEEN T&k-toiminnan 
kannalta on tärkeää, että sovellusosaami-
nen yhdistetään alan uusimpaan tieteelli-
seen osaamiseen.

Työn tuloksia on äskettäin markkinoille 
tuotu uppoporauslaite. Roosin mukaan se 
on esimerkki kokonaisvaltaisesta tuoteke-
hittelystä. laitteen tuottavuus on maksi-
moitu samalla kun polttoaineenkulutus 
ja käyttökustannukset pysyvät alhaisina. 
lisäksi se parantaa työskentelyolosuhteita, 
sillä suunnittelun lähtökohtia ovat olleet 
turvallisuus ja käyttömukavuus.  ”Tur-
vallisuus tulee aina ensin. siitä emme tingi 
koskaan”, Roos vakuuttaa. 

Roos muistuttaa vielä, että kaikkein 
tärkein asia ovat osaavat ihmiset. ”T&k-
toiminnan on valjastettava ihmisten 
osaaminen organisaation käyttöön. Niin 
se toimii, ja se on vahvuutemme”, hän 
summaa.

”Paremmilla työkaluilla sama kone 
valmistaa suurempia määriä, eli 
työvoima- ja investointikustan-
nusten säästön lisäksi säästämme 
myös ympäristöä.”

tutkiMuS jA kEHitYS

t&k lyhyesti
•  sandvikin vuotuiset t&k-investoinnit 

ovat noin 330 miljoonaa euroa.
• 5 000 voimassa olevaa patenttia.
•  t&k:n parissa työskentelee yli 2 400 

henkilöä. 
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Sandvikin osake –  
vakuuttavaa tuottoa 
jos isoisoisäsi olisi ostanut 5 000 kruunulla Sandvikin ensimmäisiä 
myyntiin tulleita osakkeita vuonna 1868, sijoituksen arvo vuonna 
2010 olisi ollut 241 miljoonaa kruunua – yli 26 miljoonaa euroa.

SANdvikiN 150-vuotiNEN menestystarina 
pohjautuu pitkälti osakkeenomistajiin ja 
työntekijöihin. sandvikin kaltaiset osake-
yhtiöt voivat ainakin teoriassa toimia loput-
tomiin tulevista ja lähtevistä ihmisistä riip-
pumatta, olivat he sitten työntekijöitä tai 
osakkeenomistajia. sen takana on 1800-lu-
vun keksintö, jonka ansiosta Wall street on 
vielä nykyäänkin maailman kuuluisimpia 
katuja: osakeyhtiö. ilman tuota konseptia 

sandvik tuskin olisi enää olemassa.
sandvikin historia on paitsi pitkä 

myös kannattava. historiallisten tietojen 
tarkastelu osoittaa, että jos olisi sijoitta-
nut 5 000 Ruotsin kruunua vuonna 1868 
myyntiin tulleisiin ensimmäisiin osak-
keisiin, vuonna 2010 nuo osakkeet olisi 
voinut myydä 241 miljoonan kruunun 
hintaan. summa nousee tuosta vielä 
tuntuvasti, jos otetaan huomioon tuona 

aikana maksettujen osinkojen nykyarvo. 
sandvikin osakkeen reaaliarvo on 

noussut noin neljän prosentin vuositahtia 
ja osinkoja on maksettu säännöllisesti yli 
kolme prosenttia, mikä tekee siitä inflaa-
tionkin huomioon ottaen vakuuttavan 
sijoituskohteen. sandvik on yksi niistä yh-
tiöistä, joiden ansiosta Tukholman pörssi 
on valittu yhdeksi 1900-luvun menestyk-
sekkäimmistä pörsseistä. 
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Globaalisti läsnä. Sandvik on korkeateknologian  
teollisuuskonserni, jolla on valituilla aloilla maailman-
laajuisesti johtava asema ja johtavat tuotteet.

Sandvikin toimipaikat lokakuussa 2011


