
 
 
 
 
 
Tukholma, 10.9.2018  
 
Ovako investoi 11 miljoonaa euroa Smedjebackeniin uusien 
liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi 
 
Ovako on päättänyt investoida 11 miljoonaa euroa Smedjebackenin tehtaaseen 
vastatakseen korkealaatuisten terästen kasvavaan kysyntään. Uusi 
tyhjiökäsittelylaitteisto parantaa teräksen ominaisuuksia, mikä luo uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi ajoneuvoteollisuudessa.  
 
Ovako jatkaa uuden omistajan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationin tuella 
investointeja, jotka vahvistavat yrityksen maailmanlaajuisesti johtavaa asemaa korkean 
teknologian teräsratkaisuissa. Tyhjiökäsittelyn lisääminen Smedjebackenin tuotantoprosessiin 
parantaa terästen ominaisuuksia ja lisää niiden lujuutta, minkä tuloksena ne soveltuvat 
markkinoiden vaativimpiin sovelluksiin. 
 
‒ Teknologisesti korkeatasoisten teräsratkaisujen kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja valmistuksen 
kestävyydelle ja joustavuudelle asetetaan yhä tiukempia vaatimuksia. Vastaamme 
maailmanlaajuiseen kysyntään ja vahvistamme entisestään kilpailukykyämme jatkamalla 
investointeja tuotantoomme, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 
 
Tyhjiökäsittely pienentää myös terästen hiilijalanjälkeä ja tuotannon energiankulutusta, mikä 
vastaa yhtiön pyrkimystä tarjota asiakkaille kaikkein kestävimpiä, puhtaimpia ja lujimpia 
teräsratkaisuja.  

‒ Olemme erittäin iloisia siitä, että pystymme jatkamaan tarjontamme kehittämistä. Olemme 
aiemmin investoineet jatkojalostukseen, esimerkiksi kuorimasorvaukseen ja lämpökäsittelyihin, 
ja nyt otamme seuraavan askeleen, joka entisestään parantaa terästen laatua ja toimintamme 
kestävyyttä, sanoo Ovakon Smedjebacken-Boxholm -liiketoiminta-alueen johtaja Rickard 
Qvarfort. 

Tyhjiökäsittelylaitteisto on Ovakon isoimpia investointeja kymmeneen vuoteen. Laitteiston 
käyttöönotto on suunniteltu vuoden 2019 jälkipuoliskolle. 
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Tietoa Ovakosta 
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 
kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa 
kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita. 
 
Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita 
komponentteja. Ovakolla on yli 3 000 työntekijää yli 30 maassa. Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa 
euroa. Ovako kuuluu kesäkuusta 2018 alkaen japanilaiseen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporationiin, joka on 
maailman kolmanneksi suurin teräksenvalmistaja. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen 
vuotuinen liikevaihto on 43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nssmc.com. 

http://www.ovako.com/
http://www.nssmc.com/
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Lisätietoa: 
Stephanie Beudat, Head of External Communications 
Puh: +46 (0)8 622 13 43  
Sähköposti: stephanie.beudat@ovako.com 
 
Tämä tiedote on yllämainitun yhteyshenkilön luvalla julkaisuvapaa 10.9.2018 klo 9.00 CET. 
 
 
 
 

mailto:stephanie.beudat@ovako.com

