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SSAB investoi Q&T-terästen 
kapasiteetin kasvattamiseen 
SSAB investoi yhteensä noin 1 miljardi Ruotsin kruunua SSAB Americas -divisioonan 
Alabaman Mobilen terästehtaan karkaistujen ja päästettyjen terästen (Q&T, 
Quenched and Tempered Steels) kapasiteetin kasvattamiseen ja kustannusten 
leikkaamiseen. Investointi ajoittuu vuosille 2019-2021 ja kasvattaa Mobilen Q&T-
terästen vuosituotantokapasiteettia 300 000 tonnista 400 000 tonniin. Yhdessä 
kustannussäästöjen kanssa investoinnin takaisinmaksuajan arvioidaan olevan alle 
neljä vuotta. 

”SSAB:llä on globaali johtoasema Q&T-teräksissä ja olemme pitkälti olleet markkinoiden kasvun 
takana sovelluskehityksellämme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Viimeksi kuluneiden 20 
vuoden aikana olemme kasvattaneet Q&T-terästen volyymejä keskimäärin 7 % vuosittain. 
Markkinapotentiaali on suuri alueilla, joilla penetraatio on vielä suhteellisen alhainen, kuten 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, jossa nyt kasvatamme kapasiteettiamme”, sanoo SSAB:n 
toimitusjohtaja Martin Lindqvist. 

Noin miljardin kruunun investointi kohdistuu pääasiassa kolmelle alueelle: viimeistelyyn, 
pinnoitukseen ja toimituskapasiteetin kasvattamiseen. Tämä eliminoi pullonkauloja 
tuotannosta ja nostaa Mobilen Q&T-terästen tuotantokapasiteettia kaikkiaan 400 000 tonniin 
nykyisestä 300 000 tonnista. Investointi ajoittuu kolmivuotisjaksolle 2019-2021 ja 
takaisinmaksuajaksi arvioidaan alle neljä vuotta. 

Lisäksi otetaan käyttöön uusi, entistä nopeampi jäähdytysjärjestelmä, mikä parantaa 
mahdollisuuksia kehittyneempien premium-tuotteiden volyymien kasvattamiseen ja vähentää 
samalla seosaineiden tarvetta. Investointi on suunniteltu siten, että se mahdollistaa 
myöhemmin tarvittaessa lisäkapasiteetin kasvattamisen, mm. niin sanotun 
suorasammutusmenetelmän käyttöönotolla. Kyseistä tekniikkaa käytetään tällä hetkellä SSAB:n 
Suomen ja Ruotsin tuotantolaitoksilla. 

Lisätietoja:  
Kerstin Danasten, tf Presschef, kerstin.danasten@ssab.com, tel. +46 722 22 78 29 

Per Hillström, IR-johtaja, per.hillstrom@ssab.com, puh. +46 70 2952 912 

Tämä lehdistötiedote on suomenkielinen tiivistelmä ruotsiksi ja englanniksi julkaistusta 
pörssitiedotteesta. 

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö. Yhtiön 
lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:llä on 
työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö 
on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. www.ssab.com. 
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja 
YouTube. 
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