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Outokummun ja italialaisen SMI:n liiketoimintavaihdokset saatettu päätökseen 

Outokumpu ja italialainen SMI konserni (Societá Metallurgica Italiana) ovat saattaneet 
päätökseen tekemänsä sopimuksen kuparituotetoimintojensa omistajavaihdoksista. SMI 
konserni vaihtaa suprajohdintoimintonsa Italiassa sekä ilmastointi- ja 
jäähdytysputkitoimintonsa Kiinassa Outokummun omistusosuuteen espanjalaisesta LOCSA 
– Laminados Oviedo Cordoba S.A.:sta, jonka molemmat konsernit ovat aiemmin 
omistaneet yhtä suurin osuuksin (50%/50%).  

Järjestelyllä Outokumpu toteuttaa strategiaansa siirtyä korkeamman lisäarvon tuotteisiin. 
Sillä on nyt paremmat mahdollisuudet keskittyä kasvualoille kuten suprajohtimiin, sekä 
vahvistaa asemaansa korkeamman jalostusasteen ilmastointi- ja jäähdytinputkimarkkinoilla 
Kiinassa.  

Outokumpuun siirtyvän suprajohdintoiminnon liikevaihto vuonna 2002 oli 16 milj. euroa ja 
sen palveluksessa on yli 100 henkilöä Fornaci di Bargassa Italiassa. Kiinassa Jiangsun 
maakunnassa olevan Changzhoun putkitehtaan liikevaihto on noin 10 milj. euroa ja sen 
palveluksessa on 70 henkilöä.  

Järjestely vahvistaa Outokummun markkina-asemaa maailman johtavana suprajohdinten 
valmistajana. Suurin asiakasryhmä on lääketieteellisten magneettikuvauslaitteiden 
magneettien valmistajat. Outokummun suprajohtimia käytetään myös tieteellisissä 
tutkimuslaitteistoissa sekä kansainvälisissä tiedehankkeissa. Muut Outokummun 
suprajohdintehtaat sijaitsevat Porissa ja Waterburyssä, Connecticutissa Yhdysvalloissa. 

Järjestelyyn liittyvä Kiinan putkitehdas vahvistaa myös Outokumpu Copperin asemaa  
maailman suurimpana korkealaatuisten kupariputkien valmistajana ilmastointi- ja 
jäähdytyslaitteisiin ja –järjestelmiin. Näitä tuotteita Outokumpu valmistaa Yhdysvalloissa, 
Aasiassa ja Euroopassa. Yhdysvalloissa sijaitsevassa tutkimuskeskuksessa on kehitetty 
omalla teknologialla valmistettavia ohutseinämäisiä, sisältä rihlattuja hitsattuja putkia. 
Lisäksi vastaavia saumattomia putkia valmistetaan Outokummun Cast and Roll ® -
teknologialla Euroopassa ja Aasiassa. 

Outokumpu Copper toimii maailmanlaajuisesti. Sillä on vahva kilpailuasema perinteisillä 
markkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Viime vuosien investoinnit Kaakkois-Aasiaan ja 
Kiinaan ovat tehneet siitä myös merkittävän toimittajan sekä maailmanlaajuisesti toimiville 
että paikallisille asiakkaille. Sen tärkeimmät asiakasryhmät ovat sähkö-, elektroniikka- ja 
telekommunikaatioteollisuus sekä lämmönsiirto-, rakennus- ja autoteollisuus. Tehtaat 
sijaitsevat Yhdysvalloissa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, 
Italiassa, Ranskassa, Itävallassa, Britanniassa, Tshekissä, Kiinassa, Malesiassa, 
Thaimaassa ja Meksikossa. Outokumpu  Copperin  liikevaihto vuonna 2003 oli 1 626 milj. 
euroa ja sen palveluksessa on yli 7 500 henkilöä. 
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