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Swedish Steel Prize 2019 -kilpailu on alkanut 
 

Teräsalan arvostetuimpaan Swedish Steel Prize -kilpailuun voi nyt lähettää hakemuksia. 
Kilpailu järjestetään tänä vuonna 20. kerran. 

Swedish Steel Prize -palkinto jaetaan ideoille ja tuotteille, jotka vaikuttavat tulevaisuuden 
teräsratkaisuihin. Palkintojenjakotilaisuus järjestetään Tukholmassa 14. marraskuuta 2019 
osana Swedish Steel Prize 2019 -tapahtumaa.  

Palkinto myönnetään tänä vuonna 20. kerran, ja kilpailuun voi nyt lähettää hakemuksia. 
Vuosien aikana palkinto on inspiroinut insinöörejä, suunnittelijoita ja keksijöitä ympäri 
maailmaa hyödyntämään teräksen loputtomia mahdollisuuksia. 

Kilpailuun voivat osallistua niin yksityishenkilöt, yritykset kuin organisaatiotkin, ja palkinto 
myönnetään sellaiselle metodille tai tuotteelle, jossa valittu teräslaji toimii parhaiten osana 
merkittävää innovaatiota.  

Hakemukset arvioi riippumaton tuomaristo. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ideoiden 
innovatiivisuuteen, luovuuteen, ympäristötietoisuuteen sekä suoritus- ja kilpailukykyyn. 
Kannustamme erityisesti lähettämään ehdotuksia, jotka tuovat esiin uudenlaista ajattelua 
ja jotka liittyvät ympäristöön, digitaalisiin ratkaisuihin ja talouden uusiin trendeihin.  

”Swedish Steel Prize -palkinnolla juhlistetaan innovaatioita ja hyvää teknistä suunnittelua. 
Etsimme ratkaisuja, jotka koettelevat teräksen rajoja joko yksinään tai yhdessä muiden 
materiaalien kanssa ja joissa on kestävään kehitykseen tai digitaalisuuteen liittyviä 
ominaisuuksia”, Swedish Steel Prize -tuomariston puheenjohtaja ja SSAB:n tutkimus- ja 
innovaatiojohtaja Eva Petursson kuvailee. 

Swedish Steel Prize -palkinnon voittaja saa diplomin, kuvanveistäjä Jörg Jeschken 
suunnitteleman pienoisveistoksen sekä runsaasti julkisuutta. Lisäksi SSAB tekee Swedish 
Steel Prize -tapahtuman yhteydessä 100 000 Ruotsin kruunun lahjoituksen 
hyväntekeväisyyteen. 

Swedish Steel Prize -tapahtumaan saapuu osallistujia eri puolilta maailmaa vaihtamaan 
ajatuksia, verkostoitumaan ja tutustumaan uusimpiin terästeknologioihin. 
Palkintoseremonia järjestetään tämän maineikkaan, innovaatioihin kannustavan 
tapahtuman päätteeksi. 

Kilpailun säännöt, hakuohjeet ja tietoja aiempien vuosien finalisteista saa osoitteesta 
www.steelprize.com/apply. Hakemusten on oltava perillä viimeistään 15. elokuuta.  

http://www.steelprize.com/apply
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Lisätietoja:  
Eva Petursson, tuomariston puheenjohtaja, Swedish Steel Prize, eva.petursson@ssab.com 
Anna Rutkvist, projektipäällikkö, Swedish Steel Prize, anna.rutkvist@ssab.com 

 

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. 

 

http://www.ssab.com/

