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SSAB valmistautuu fossiilivapaaseen 
terästuotantoon 
SSAB valmistautuu muuttamaan terästuotantonsa fossiilivapaaksi ja on 
julkaissut tänään suunnitelman, jonka mukaan CO2-päästöt vähenevät 
merkittävästi jo ennen lopullista fossiilivapaan teräksen tuotannon ratkaisua. 
Tavoitteena on olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä. SSAB:n 
järjestelyt tehdään samaan aikaan, kun SSAB, LKAB ja Vattenfall vievät 
eteenpäin HYBRIT-hanketta, jonka päämääränä on ratkaisu fossiilivapaaseen 
terästuotantoon. 

Parhaillaan selvitetään Ruotsin Oxelösundin masuunin muuntamista valokaariuuniksi, mikä 
on ensimmäinen askel tuotannon sopeuttamisessa kohti fossiilivapaan teräksen tuotantoa. 
Muutostyö tehdään vuoden 2025 paikkeilla ja sen myötä SSAB:n hiilidioksidipäästöt 
vähenevät Ruotsissa noin 25 prosenttia. 

Suunnitteilla on muuntaa myös Raahen ja Luulajan masuunit vuosina 2030-2040, millä 
poistetaan valtaosa jäljellejäävistä hiilidioksidipäästöistä tavoitteena täysi fossiilivapaus 
vuoteen 2045 mennessä 

– Uudelleenjärjestelyt fossiilivapaan terästuotannon toteuttamista varten on jo aloitettu ja 
nyt on aika havainnollistaa, miltä prosessi tulee näyttämään. Uskomme, että tämä on oikea 
suunta ja että tämän myötä meille tarjoutuu runsaasti kiinnostavia 
liiketoimintamahdollisuuksia. SSAB haluaa olla osa ilmastokysymyksen ratkaisua, sanoo 
SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. 

SSAB:n tehtaiden uudelleenjärjestelyt ovat seurausta SSAB:n, LKAB :n ja Vattenfallin 
HYBRIT-hankkeesta, jonka päämääränä on toteuttaa ratkaisu fossiilivapaaseen 
terästuotantoon. 

Nykyään rautamalmin pelkistämiseen raudaksi käytetään mm. Australiasta Ruotsiin ja 
Suomeen rahdattua hiiltä ja koksia. Prosessissa muodostuu runsaasti hiilidioksidia. HYBRIT-
hankkeen ajatuksena on käyttää sen sijaan vetykaasua, jota tuotetaan fossiilivapaista 
energialähteistä valmistettavalla sähköllä. Päästönä syntyy tällöin tavallista vettä.  

Ruotsilla ja Suomella on ainutlaatuiset edellytykset edistää siirtymistä fossiilivapaaseen 
teräkseen, sillä niillä on mahdollisuus ilmastoälykkään ja fossiilivapaan sähkön 
tuottamiseen, Euroopan korkealaatuisin rautamalmi sekä erikoistunut ja innovatiivinen 
terästeollisuus. 

Projektin toteutuminen vaatii kuitenkin myös jatkossa kansallista panostusta Ruotsin ja 
Suomen valtioilta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. 

Lisätietoja:  
Taina Kyllönen, konsernin viestintäjohtaja, puh. 040 582 2175 
Sakari Kallo, SSAB Europe, tuotannosta vastaava johtaja, puh. 020 592 8888 

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön 
lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on 
työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö 
on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com. 
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja 
YouTube. 

http://www.ssab.com/
https://www.facebook.com/ssab.ab/
https://www.instagram.com/ssab_steel
https://www.linkedin.com/company/ssab
https://twitter.com/SSAB_AB
https://www.youtube.com/channel/UC4VLgeRbWC5GwUUcL3bOrlA

