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Ruukki Construction Piristeel Oy:n 
enemmistöomistajaksi 
SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Construction on sopinut ostavansa suomalaisen Piristeel 
Oy:n osake-enemmistön (67 %). Piristeel Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli noin 200 
miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 20 milj. euroa). Piristeel Oy on Suomen johtava 
kattoturvatuotteiden ja sadevesijärjestelmien valmistaja. Yritysjärjestely tukee 
Ruukki Constructionin kattoliiketoiminnan kasvustrategiaa sekä samalla SSAB:n 
pohjoismaisen kotimarkkina-aseman vahvistamista. Yritysjärjestelyn odotetaan 
toteutuvan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Piristeel Oy on Pentti ja Ritva Pirin vuonna 1989 perustama eteläpohjalainen perheyritys, jossa 
työskentelee noin 70 vakituista työntekijää kolmella tuotantolaitoksella Kauhavalla ja Lapualla. 
Vuoden 2019 aikana tuotanto keskitetään yhteen tuotantolaitokseen Kauhavalle. Nykyiset 
omistajat säilyttävät yritysjärjestelyssä vähemmistöosuuden (33 %) ja jäävät yhtiön 
palvelukseen. Ruukki Constructionilla on mahdollisuus ostaa yhtiöstä loppuosuus. Yhtiö jatkaa 
toimimista omalla brändillään Ruukki Constructionin osana. 

”Tavoitteenamme on tukea vesikattoliiketoimintamme kannattavaa kasvua. Piristeel-
yritysjärjestely täydentää tuotevalikoimaamme kattoturvatuotteiden ja 
sadevesijärjestelmien osalta. Näin voimme tarjota asiakkaillemme entistä 
kilpailukykyisempiä kattotuotteiden kokonaisratkaisuja erityisesti Suomessa sekä muilla 
ydinmarkkina-alueillamme. Ruukki Constructionin kansainvälinen myynti- ja 
palveluverkosto antaa hyvät mahdollisuudet Piristeelin nykyisen liiketoiminnan 
laajentamiseen. Piristeel on erinomainen yritys, jonka tuotanto ja tuotteet tukevat hyvin 
tavoitteitamme,” kertoo Ruukki Constructionin toimitusjohtaja Sami Eronen. 

Pohjoismaisen markkinajohtajuuden tavoitteleminen on yksi SSAB:n strategian 
kulmakivistä. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tytäryhtiö Ruukki Constructionilla on 
tärkeä rooli. Ruukki Constructionin muut liiketoiminta-alueet ovat seinä- ja 
kattorakenteiden tuotetoimituksiin keskittyvä Building Components sekä rakennusten 
runko- ja kuorirakenteiden projektitoimituksiin keskittyvä Building Systems. Koko Ruukki 
Constructionin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 6,1 miljardia Ruotsin kruunua. 

Lisätietoja:  
Sami Eronen, toimitusjohtaja, Ruukki Construction,  
sami.eronen@ruukki.com, puh +358405578839 

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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