
 
 
 
 
  
Tukholma, 5.6.2019 
 
Ovakon yritysvastuuraportti 2018 julki  
 
Ovakon yritysvastuuraportti nostaa Ovakon yritysvastuutyöstä esiin tärkeitä 
edistysaskeleita, jotka liittyvät muun muassa yrityksen ympäristövaikutuksiin, 
järjestelmälliseen turvallisuustyöhön ja käynnissä oleviin kilpailukyvyn lisäämiseen 
tähtääviin investointeihin.  
 
Ovakon menestyksekäs yritysvastuutyö jatkui vuonna 2018. Vuoden aikana päätettiin muun 
muassa investoida uuteen tyhjiökäsittelylaitteistoon yhtiön Smedjebackenin tehtaalla. 
Investointi parantaa teräksen ominaisuuksia sekä vähentää tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja 
energiankulutusta. Merkittävä virstanpylväs on myös ilmastoselosteiden laadinta Ovakon 
kuumavalssatuille tangoille Suomessa. Selosteiden myötä Ovako pystyy osoittamaan, että 
yhtiön tuotteiden hiilijalanjälki on maailman pienimpiä – noin 80 prosenttia maailmanlaajuista 
keskiarvoa pienempi. 
 
Ovakon tavoitteena on valmistaa vastuullisuudeltaan, puhtaudeltaan ja lujuudeltaan parhaita 
teräsratkaisuja. Osana näitä pyrkimyksiä jatkettiin yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja 
muiden sidosryhmien kanssa tuotteiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten 
pienentämiseksi.  
 
− Tuotantoprosessimme lukeutuvat jo nyt maailman hiilidioksiditehokkaimpiin, mutta emme ole 
vielä tavoitteessamme. Jatkoimme vuoden aikana investointeja tehtaisiimme 
vahvistaaksemme entisestään kilpailukykyämme ja parantaaksemme ilmastoprofiiliamme, 
sanoo Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 
 
Turvallisuus on Ovakon strategian tärkein painopiste, ja järjestelmällinen turvallisuustyö toi 
jälleen hyviä tuloksia. Pitkän aikavälin tavoite on eliminoida työtapaturmat kokonaan, ja 
viimeisten kolmen vuoden aikana poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä on pienentynyt 
lähes 70 prosenttia.  
 
− Henkilöstömme on tärkein voimavaramme ja edellytys toiminnan jatkamiselle. Ovakon 
konserninlaajuinen turvallisuusohjelma on osoittautunut tehokkaaksi, ja turvallisuutemme on 
tällä hetkellä Pohjoismaiden johtavaa tasoa. Se on tulosta määrätietoisesta kehittämistyöstä, 
jota olemme yhdessä tehneet viime vuosina, Marcus Hedblom jatkaa. 
 
Ovakon yritysvastuuraportti 2018 on nyt luettavissa ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa 
www.ovako.com 

- - - 

Tietoa Ovakosta 
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 

http://www.ovako.com/


 
 
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. 
Ovako on kesäkuusta 2018 alkaen maailman kolmanneksi suurimman teräksenvalmistajan, japanilaisen Nippon 
Steel Corporationin tytäryhtiö. Konsernilla on maailmanlaajuisesti 93 500 työntekijää, ja sen vuotuinen liikevaihto on 
43 miljardia euroa. Lisätietoa: www.ovako.com ja www.nipponsteel.com. 
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Lisätietoa: 
Kristin Nilsson, Head of Group Communications 
Puh: +46 (0)8 622 13 17  
Sähköposti: kristin.nilsson@ovako.com 
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