
 
 
 

Tukholmassa 28.9.2021 

 

Ovakon terästuotanto hiilineutraalia tammikuusta 2022 lähtien 
 

Ovako jatkaa tien näyttämistä kestävän kehityksen mukaisessa terästuotannossa muun 

muassa käyttämällä teräksen kuumentamiseen innovatiivista menetelmää, joka 

perustuu fossiilittomaan vetyyn. Vauhdittaakseen ympäristötyötään yhtiö ottaa 

seuraavan askelen siirtymällä hiilineutraaliin terästuotantoon 1. tammikuuta 2022 

alkaen. 

 

”Haluamme olla johtamassa muutosta kohti kestävää, hiilipäästötöntä yhteiskuntaa. Siksi 

terästuotannostamme tulee täysin hiilineutraalia vuonna 2022. Ovakon ilmastohankkeet ovat 

jo tähän mennessä pienentäneet yhtiön hiilijalanjälkeä 55 prosenttia vuodesta 2015. 

Vetykuumennushankkeemme tukee sekä tätä kehitystä että asiakkaitamme, jotka haluavat 

tehdä tuotteistaan ilmastoviisaampia,” toteaa Ovakon konsernijohtaja Marcus Hedblom. 

 

Ovako on saavuttanut tämän merkittävän vähennyksen hiilipäästöissä tehokkailla prosesseilla, 

käyttämällä fossiilitonta sähköä ja investoinneilla esimerkiksi teräksen kuumennukseen 

fossiilittomilla polttoaineilla. Ovako vei hiljattain onnistuneesti läpi pilottiprojektin, jossa terästä 

kuumennettiin fossiilittomalla vedyllä, ja nyt yhtiö valmistelee ensimmäistä täyden mittakaavan 

tuotantolaitosta Hoforsin tehtaalleen Ruotsissa. Yhtiön tukena on useita teollisuuskumppaneita 

sekä Ruotsin energiavirasto. Kun teräksen kuumentaminen vedyllä on täydessä käytössä, 

päästöt pienenevät 80 prosenttia vuoden 2015 lähtötasosta eli vielä 50 prosenttia nykyiseltä 

alhaiselta tasoltaan. 

 

Ovakon tavoitteena on täysin hiilipäästötön teräs. Tammikuusta 2022 lähtien siihen saakka, 

kunnes tavoite saavutetaan, yhtiö kompensoi tuotannon hiilipäästöt. Päästökompensaatio 

vähenee vähitellen yhtiön jatkaessa investointejaan uuteen teknologiaan ja edistyksellisempiin 

prosesseihin. Kompensaation tarkoitus on vähentää globaaleja hiilipäästöjä ja edistää 

siirtymää kohti kestävää yhteiskuntaa. 

 

Tammikuusta 2022 Ovakon teräksen hintaan lisätään ilmastolisä, jolla on tarkoitus tukea 

yhtiön ilmastohankkeita ja investointeja uuteen teknologiaan. 

 

Lue lisää Ovakon vastuullisuusperiaatteista verkkosivuilta www.ovako.com ja Ovakon 
etenemissuunnitelma kohti hiilineutraaliutta osoitteessa ovako.com/H2. 
 

- - - 
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 2 700 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. 
Ovako on Sanyo Special Steelin tytäryhtiö ja osa Nippon Steel -konsernia. Konsernilla on maailmanlaajuisesti yli 
100 000 työntekijää ja sen liikevaihto on 50 miljardia euroa. Lisätietoa: ovako.com, sanyo-steel.co.jp ja 
nipponsteel.com. 
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Lisätietoja: 

Kristin Nilsson, Head of Group Communications 

Puh: +46 (0)8 622 13 17  

Sähköposti: kristin.nilsson@ovako.com 

 

 

 


