
 
 
 
  
Tukholma, 29.04.2019 
 
Ovako julkaisee lisää ilmastoselosteita auttaakseen asiakkaita 
tekemään ilmastoviisaita ostopäätöksiä  

Ovako on aikaisemmin julkaissut Hoforsin, Smedjebackenin ja Boxholmin tehtailla 
valmistettujen tuotteidensa ilmastoselosteet. Tänään yhtiö julkaisee Imatran tehdasta 
koskevan ilmastoselosteen sekä päivitetyt versiot aikaisemmista selosteista.  

Ilmastoselosteet mahdollistavat Ovakon valmista terästuotekiloa kohti tuottaman hiilijalanjäljen 
vertailun maailmanlaajuiseen keskiarvoon tuotettaessa terästä raaka-aineesta aina siihen asti, 
kun valmis tuote lähtee yhtiön tehtaalta. Selosteet osoittavat, että Ovakon tuotteiden 
hiilijalanjälki on 80 prosenttia kuumavalssattujen terästuotteiden maailmanlaajuista keskiarvoa 
alempi, ja siksi ne auttavat asiakkaita tekemään valistuneita päätöksiä teräshankinnoissa.  

– Ilmastoystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Pyrimme vähentämään tuotteiden 
ilmastojalanjälkeä yhdessä asiakkaidemme ja alan sidosryhmien kanssa. Odotamme, että 
asiakkaamme saavat ilmastoselosteistamme päätöstensä pohjaksi tarvitsemansa tiedot ja 
vuorostaan laativat ilmastoselosteet omille tuotteilleen, sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus 
Hedblom. 

Ovakon ilmastoselosteet on laadittu RISE IVF:n (ennen Swerea IVF) raportin perusteella, ja ne 
ovat ulkopuolisten konsulttiyritysten todentamia. Selosteet ovat saatavilla kansainvälisen EPD-
järjestelmän verkkosivustolla.  

- - - 

 
Ympäristötuoteselosteet (EPD®) ja ilmastoselosteet 
Ympäristötuoteseloste (EPD) on todennettu ja rekisteröity asiakirja, jossa annetaan läpinäkyvää ja vertailukelpoista 
tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta. Kansainvälinen EPD-järjestelmä on ISO 
14025- ja EN 15804 -standardeihin perustuva ympäristötuoteselosteiden ohjelma. 
 
Kansainvälinen EPD-järjestelmä antaa mahdollisuuden muokata annettavia tietoja tiettyjen käyttäjätarpeiden ja 
markkinasovellusten mukaan ottamalla käyttöön yhteen ympäristövaikutusluokkaan keskittyvät EPD:t (Single-Issue 
EPD). Niistä suosituin on ollut ilmastoseloste, jossa ilmoitetaan ainoastaan tuotteen hiilijalanjälki ja viitataan muiden 
vaikutusten osalta täysimittaiseen ympäristötuoteselosteeseen. 

- - - 

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 noin 3 000 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 1 miljardia euroa. 
Kesäkuusta 2018 alkaen Ovako on ollut japanilaisen, maailman kolmanneksi suurimman teräksenvalmistaja Nippon 
Steel Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen liikevaihto on 43 
miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nipponsteel.com. 
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Lisätietoja: 
Stephanie Beudat, Head of External Communications 
Puh: +46 (0)8 622 13 43  
Sähköposti: stephanie.beudat@ovako.com 
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