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OUTOKUMPU SAI ISSF:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN PALKINNON VEDEN KIERRÄTYKSESTÄ MEKSIKOSSA 

 

International Stainless Steel Forum eli ISSF on antanut Outokummulle vuosikokouksessaan vuosittaisen 

kestävän kehityksen palkinnon Meksikon tehtaan toimenpiteistä veden kierrätyksessä.  

 

Vettä käytetään ruostumattoman teräksen tuotantoprosessin eri vaiheissa aina aihioiden valamiseksi 

sulatoissa, kuumavalssaamoissa sekä hehkutuksessa, peittauksessa ja kiillotuksessa 

kylmävalssauslinjoilla. Vuonna 2015 Outokumpu käytti kaikkiaan 40 miljoonaa kuutiota vettä, josta 95 % 

oli pinta- ja sadevettä ja vain 5 % pohja- ja vesijohtovettä. Prosessin kaikissa vaiheissa vettä kierrätetään ja 

käytetään uudestaan aina kuin mahdollista esimerkiksi viilentämisessä. 

 

Juha Ylimaunu, johtaja – kestävä kehitys ja ympäristö: “Olemme erittäin ylpeitä ISSF:n meille antamasta 

tunnustuksesta veden kierrätämisestä Meksikossa. Ruostumaton teräs on kestävän kehityksen tuote, ja 

me otamme ympäristövastuumme vakavasti. Vesi on säästämisen arvoista, olipa raikasta vettä 

lähiympäristössä paljon tai vähän. Tuotantoprosessimme on suunniteltu siten, että kaikki resurssit 

käytetään mahdollisimman tehokkaasti: tavoitteenamme on käyttää neitseellisiä materiaaleja 

mahdollisimman vähän ja sen sijaan kierrättää materiaaleja ja käyttää ne yhä uudestaan luonnovarojen 

säästämiseksi.”  

San Luis Potosín tehtaan tuotanto- ja ympäristöpäällikkö Jorge Vieyra: “Outokummun tehdas San Luis 

Potosíssa Meksikossa sijaitsee erittäin kuivalla alueella, missä pohjavesi on ihmisille äärimmäisen 

arvokasta. Mitä vähemmän vettä käytetään ruostumattoman teräksen tuotannossa, sitä enemmän sitä jää 

juotavaksi, maanviljelyyn ja kasteluun. Tänä päivänä käytämme vettä kuukaudessa 45 000 kuutiota, josta 

puhdistamme ja kierrätämme 99 %. Säästö puhtaan veden käytössä vastaa 1 100 kotitalouden 

vedenkäyttöä vuodessa.”  
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Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, 

jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata 

vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa 

aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, 

korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 

ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. 
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