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OUTOKUMPU TOIMITTAA KIINAN KORKEIMMAN PILVENPIIRTÄJÄN JULKISIVUN 

Outokumpu toimittaa ruostumatonta terästä kiinalaisen Ping An -finanssikonsernin Shenzheniin 

valmistuvan pääkonttorin julkisivuun, josta tulee maailman suurin ruostumattomasta teräksestä 

valmistettu julkisivu. Kauppa osoittaa Outokummun ruostumattoman teräksen laaja-alaista osaamista ja 

kokemusta. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan huhtikuussa 2016. Valmistuttuaan rakennus on 660 

metriä korkea, ja siitä tulee Kiinan korkein ja maailman toiseksi korkein pilvenpiirtäjä.    

Ping Anin pilvenpiirtäjä rakennetaan puolen neliökilometrin kokoiselle alueelle. Rakennukseen tulee Ping 

Anin eli kiinalaisen Ping An Life Insurance Companyn pääkonttorin lisäksi toimistotiloja, liikehuoneistoja, 

ravintoloita ja vapaa-ajan keskus.    

“Kartoitimme tarjousprosessin aikana toimittajia laajalti, ja Outokummun globaali kokemus ja 

korkealaatuiset, räätälöidyt tuotteet erottuivat joukosta. Outokummun visio maailmasta joka kestää 

ikuisesti ja missio valmistaa edistyksellisiä tuotteita, jotka kestävät aikaa, sopivat täydellisesti meidän 

visioomme rakentaa Shenzeniin kestävä maamerkki, joka kuvaa alueen yritteliäisyyttä”, Ping An -

finanssikonsernista kerrotaan.  

Julkisivu on pilvenpiirtäjän rakenteessa tärkeä osa, jossa vaaditaan korkealaatuista ruostumatonta terästä. 

Rakennuksen suunnitellut arkkitehtitoimisto Kohn Pedersen Fox kommentoi Outokummun ruostumatonta 

terästä: “Materiaalin suorituskyky on yksi parhaista. Se kestää pitkään haastavimmissakin olosuhteissa. 

Outokummun nopea tekninen tuki ja neuvonta auttavat meitä suuresti myös rakennusprosessin aikana.”   

Rakennusten julkisivuissa suositaan nykyään usein ruostumatonta terästä sen ominaisuuksien vuoksi. 

Ruostumattoman teräksen mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat ohuen julkisivun, joka suojaa silti 

rakennusta luonnonvoimilta ja eristää myös ääntä. Pitkäikäisyys ja korroosionkestävyys mahdollistavat sen, 

ettei materiaaleja ei tarvitse vaihtaa esteettisistä eikä toiminnallisista syistä. Ruostumattoman teräksen 

korroosionkestävyys auttaa myös muita pitkäkestoisia materiaaleja kuten puuta, kiveä, betonia ja 

muurattuja rakenteita kestämään mahdollisimman pitkään. Ruostumattoman teräksen tavallisimpien 

pintojen auringon heijastavuus paitsi suojaa rakennuksia ja rakenteita kesän kuumuudelta myös estää 

lämmön karkaamista talvisin ja vähentää siten energian tarvetta.    

Outokumpu on johtavassa asemassa räätälöityjen, ainutlaatuisten ja kestävien ruostumattomien 

teräspintojen kehittämisessä, ja se on toimittanut korkealaatuista ruostumatonta terästä pilvenpiirtäjiin 

ympäri maailmaa. Outokummun ruostumatonta terästä on esimerkiksi 80 vuotta sitten valmistuneessa 

Chrysler-rakennuksessa ja maailman korkeimmassa rakennuksessa, Dubaissa sijaitsevassa Burj Khalifa -

pilvenpiirtäjässä.   
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Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden 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 vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa 

on yli 15 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ 

OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi   


