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SSAB:n asema on vahva haastavasta 
vuodesta huolimatta

Onnistuimme vuonna 2020 haasteista huolimatta yhdistämään 
voimamme Covid19pandemian vaikutusten lieventämiseksi. SSAB 
on myös valmis ottamaan vastaan vuoden 2021 ja tulevaisuuden. 
Tavoitteenamme on maailman ykkösasema fossiilivapaan teräksen 
tuotannossa – ja se, että SSAB johtaa jatkossakin alan muutosta. 
Asemamme on erittäin suotuisa kannattavuuden ja markkina
aseman vahvistamisen kannalta. 

Vankkaa suorituskykyä epävakailla 
markkinoilla
Kysyntä vaihteli vuoden mittaan voimakkaasti 
ja Covid-19-pandemia painoi teräksen hintoja 
alas. SSAB:n koko vuoden 2020 liikevoitto laski 
-325 miljoonaan Ruotsin kruunuun (2 159). 
Joustavuutemme toimi hyvin, sillä pystyimme 
mukauttamaan tuotantoa ja kustannuksia 
nopeasti monenlaisilla toimenpiteillä kysynnän 
laskiessa voimakkaasti vuoden toisella ja 
kolmannella neljänneksellä. Onnistuimme 
alentamaan kiinteitä kustannuksia yli 1,6 miljardilla 
Ruotsin kruunulla vuoteen 2019 verrattuna. 
Markkinat elpyivät syksyn mittaan ja tilauskanta 
alkoi kasvaa voimakkaasti. Koska päätimme 
aikaistaa huolto seisokkeja kesään ja pystyimme 
joustavasti sopeuttamaan henkilöstömäärää, 
onnistuimme vastaamaan kasvaneeseen 
kysyntään lisäämällä terästehtaidemme 
tuotantoa. Tämä loi pohjan vahvalle 
loppuvuodelle. 

Koko vuoden nettokassavirta oli 2,2 miljardia 
Ruotsin kruunua ja nettovelka laski noin 10 
miljardiin Ruotsin kruunuun. SSAB:n taloudellinen 
asema on vahva. Covid-19-pandemian vuoksi 
heikentyneet teräsmarkkinat vaikuttivat 
myös meihin, minkä vuoksi päätimme lykätä 
strategisten tavoitteiden täyttymisen määrä-
aikaa vuodesta 2022 vuoteen 2023. Vaikka 
vuoden tuotantotaso oli kokonaisuutena melko 
alhainen, tuotannon vakaus oli hyvä. Vakaa 
tuotanto tukee kannattavuutta. Lisäksi se 
vähentää päästöjä tuotettua tonnia kohden ja 
vaikuttaa myönteisesti turvallisuustyöhön. 

Turvallisempi työpaikka
Terveys ja turvallisuus ovat toiminnassamme etu-
sijalla ja työmme näiden asioiden kehittämiseksi 
tuotti hyviä tuloksia vuonna 2020.  Tapaturma-
taajuus (LTIF) laski 3,7:ään (4,2). Tapaturmien 
ehkäisemiseen tähtäävän toiminnan rinnalla 
toteutettiin lukuisia toimenpiteitä, joilla rajoitettiin 
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Covid-19-tartuntojen leviämistä toiminnoissamme. 
Tuotanto ja kunnossapito pystyttiin hoitamaan 
ilman merkittäviä negatiivisia vaikutuksia.

Asiakkaat edistävät kehitystä
Monilla aloilla ollaan kiinnostuneita ratkaisuista, 
joilla pystytään pienentämään hiilijalanjälkeä. 
Autoteollisuuden tuotekehitys on jo pitkään 
keskittynyt käyttövaiheen päästöjen 
vähentämiseen. SSAB tarjoaa asiakkailleen 
erikoislujia teräksiä, joiden avulla voidaan 
muun muassa alentaa henkilöautojen ja 
hyötyajoneuvojen painoa. 

Nyt myös ajoneuvojen valmistustavalle asetetaan 
tiukempia vaatimuksia. Asiakkaat toivovat SSAB:ltä 
kattavaa fossiilivapaiden terästen valikoimaa. 
SSAB arvioi jatkuvasti investointi mahdollisuuksia 
sekä mahdollisuuksia nopeuttaa siirtymää 
fossiilivapaaseen toimintaan. Haluamme luoda 
edellytykset kehitykselle entistä kattavammaksi 
fossiilivapaiden terästen toimittajaksi sekä 
nykyisille että uusille asiakkaille avainsegmenteillä. 
SSAB tuo fossiilivapaat tuotteet markkinoille 
ensimmäisenä jo vuonna 2026.

Fossiilivapaa teräs premium-
segmenttinä
Tuotevalikoiman parantaminen on keskeinen 
osa SSAB:n strategiaa. Olen vakuuttunut siitä, 
että fossiilivapaa teräs tulee olemaan tärkeä 
osa tuotevalikoiman jatkuvaa kehittämistä. 
Lisäksi se tukee kannattavuutta ja vähentää 

herkkyyttämme suhdannevaihteluille. 
Olemme keskittyneet erikoislujiin teräksiin 
jo pitkään. SSAB:n ainutlaatuiset teräkset 
auttavat asiakkaitamme parantamaan 
ajoneuvojen ja koneiden tuottavuutta ja 
suorituskykyä. Haluamme myös kasvattaa 
palveluliiketoimintaamme, SSAB Services 
-liiketoimintayksikköä, joka vastaa esimerkiksi 
kaivosteollisuuden ja kierrätysalan melko 
vakaaseen kunnossapitokysyntään. Jatkamme 
panostusta entistä kehittyneempiin tuotteisiin, 
ja tavoitteenamme on saada johtoasema 
kannattavilla erikoismarkkinoilla.

Tieteellisesti ankkuroidut 
kestävyystavoitteet
SSAB:n päivitetyllä kestävän kehityksen 
strategialla on kaksi pääteemaa: Ensimmäinen 
fossiilivapaissa teräksissä ja Johtajuus kestävässä 
kehityksessä. Strategiaan sisältyy sekä lyhyen että 
pitkän aikavälin tavoitteita ja päämääriä. Olemme 
määritelleet uudet tavoitteet sekä kasvihuone-
kaasupäästöille että kiertotaloudelle. Science 
Based Targets Initiative on hyväksynyt SSAB:n 
uuden päästöjen vähennystavoitteen. SSAB on 
sitoutunut vähentämään kasvi huone kaasu-
päästöjä 35 % vuoteen 2032 mennessä (vuoteen 
2018 verrattuna ja hiilidioksidi ekvivalentteina 
mitattuna). Tavoite koskee sekä suoria että 
epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2), ja se vastaa 
tavoitetta rajoittaa globaali lämpeneminen alle 2 
Celsius-asteeseen. SSAB:n yleinen tavoite on olla 
fossiilivapaa viimeistään vuonna 2045. 

SSAB on ollut jo usean vuoden ajan YK:n Global 
Compact -aloitteen jäsen. Tuemme myös YK:n 
globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita. Se 
osoittaa vastuumme ympäristöstä, ihmisistä 
ja yhteiskunnasta, joihin liiketoimintamme 
vaikuttaa. Tämä raportti on osa Global Compact 
-aloitteen periaatteiden edistämistä koskevaa 
raportointia. Tuemme jatkossakin YK:n Global 
Compact -aloitteen ympäristöä, ihmisoikeuksia, 
työntekijöiden työehtoja ja korruption vastaista 
toimintaa koskevia periaatteita ja edistämme 
niitä toiminnassamme, kulttuurissamme ja arvo-
ketjussamme.

Terästeollisuuden muutosjohtaja 
Markkinat elpyivät viime vuoden lopulla, 
ja odotamme vuoden 2021 ensimmäiselle 
neljännekselle hyvää toiminnan tasoa. Kaikki 
lyhennetyn työajan järjestelyt ja määräaikaiset 
lomautukset loppuivat vuodenvaihteeseen. 
Lyhyellä aikavälillä keskitymme tuotantotason 
pitämiseen korkeana ja vakaana. Covid-19-
pandemian eteneminen ja sen vaikutukset 

asiakkaidemme toimintaan ja yleiseen talous-
kehitykseen ovat edelleen epäselviä. Osoitimme 
vuonna 2020, että pystymme hoitamaan 
vaikean tilanteen hyvin, ja haluankin kiittää 
kaikkia työntekijöitä erinomaisesta panoksesta. 
Haluan myös kiittää kaikkia toimittajiamme ja 
asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä. 

Vuonna 2021 ryhdymme toteuttamaan 
Oxelösundin muutosta toden teolla ja jatkamme 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen HYBRIT-
pilottilaitoksen kehittämistä Luulajassa 
vetykaasupohjaisella tuotannolla. Taseemme 
on vahva ja kassavirta hyvä. Uskon entistäkin 
vahvemmin, että SSAB:llä on tärkeä rooli alan 
muutoksen ja uudistumisen johtajana. Tämä 
tuottaa arvoa yhtiön kaikille sidosryhmille, eikä 
vähiten osakkeenomistajillemme. 

Martin Lindqvist,  
Toimitusjohtaja

 ”Olen vakuuttunut siitä, että fossiilivapaa teräs tulee olemaan tärkeä osa 
tuotevalikoiman jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi se tukee kannattavuutta ja 

vähentää herkkyyttämme suhdannevaihteluille. ”
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Maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen pilottilaitos

Ratkaiseva askel kohti fossiilivapaata teräs-
tuotantoa otettiin, kun HYBRIT-hankkeen 
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen fossiiliva-
paan rautasienen pilottilaitos aloitti toimintan-
sa. Laitoksella HYBRIT-hankkeessa tehdään 
testejä vedyn käytön eri vaiheista rautamalmin 
suorapelkistyksessä. Nyt aloitetaan valmistelut 
testien laajentamiseksi teollisen mitta kaavan 
demonstraatiolaitokseen. Tavoitteena on aloittaa 
demonstraatiolaitoksen rakentaminen vuon-
na 2023, ottaa se käyttöön vuonna 2025 ja 
demonstroida täysimittainen tuotanto, jonka ka-
pasiteetti on yli miljoona tonnia rautasientä vuo-
dessa. SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa 
teräs markkinoille ensimmäisenä maailmassa jo 
vuonna 2026.

 Lue lisää SSAB:n kestävän kehityksen 
raportista (englanniksi) sivulta 63.

https://www.ssab.fi/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2020/SSAB_Annual_Report_2020_EN.pdf#page=63
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Vuoden 2020 kohokohdat

SSAB:n ilmastotavoite 
hyväksyttiin Science Based 
Targets aloitteessa
SSAB on sitoutunut vähentämään 
kasvihuonekaasupäästöjään (CO2) 35 % vuoteen 
2032 mennessä (vuoden 2018 tasosta). Tavoite 
koskee sekä suoria että epäsuoria päästöjä 
(Scope 1 ja 2), ja se vastaa tavoitteeseen pitää 
ilmaston lämpeneminen selvästi alle 2 Celsius-
asteessa. Tavoite on hyväksytty Science Based 
Targets -aloitteessa. Hyväksyntä merkitsee sitä, 
että tavoite perustuu tieteeseen ja on Pariisin 
ilmastosopimuksen mukainen.

 Lue lisää SSAB:n kestävän kehityksen 
raportista (englanniksi) sivulta 49.

Onnistunutta työtä Covid
19pandemian riskien 
minimoimiseksi
Covid-19-pandemian puhkeamisen jälkeen 
SSAB tiukensi matka- ja tehdasvierailuohjeita, 
hygieniaohjeita ja turvaetäisyystoimia sekä 
mahdollisti etätyön mahdollisimman monessa 
paikassa. Toimittajiemme kanssa tehdyillä 
ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä vältettiin 
tartuntojen leviäminen huoltoseisokkien 
yhteydessä. 

Heikentyneen taloustilanteen 
hallinta
 
SSAB toteutti useita lyhytaikaisia toimia koko 
liiketoiminnassaan Covid-19:n vaikutusten 
lieventämiseksi. Vuotuiset säästömme ylittivät 
1,6 miljardia Ruotsin kruunua. Näihin toimiin 
sisältyivät lyhennetyn työajan käyttö, lomautukset 
ja muut kustannussäästötoimenpiteet. Tuotanto-
tasot jouduttiin mukauttamaan teräksen 
vähentyneeseen kysyntään, ja esimerkiksi 
masuuni 2 Raahessa oli pois käytöstä osan vuotta. 

Myönteinen turvallisuus
kehitys jatkuu
 
SSAB pyrkii olemaan maailman turvallisin teräsyh-
tiö. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, työ-
hön liittyvää vammaa tai työhön liittyvää sairautta. 
Keskeisten turvallisuutta kuvaavien mittareiden 
positiivinen kehitys alkoi vuonna 2019 suurelta osin 
sen ansiosta, että turvallisuus on tärkein prioriteet-
timme ja turvallisuuden sekä turvallisuuskulttuurin 
parantamiseksi on tehty paljon toimenpiteitä. 
Vuonna 2020 poissaoloon johtaneiden tapaturmien 
taajuus (LTIF) oli 3,7 (4,2). Turvallisuuden kehitys oli 
positiivisinta SSAB Special Steels -divisioonassa ja 
Ruukki Constructionissa. 

 Lue lisää SSAB:n kestävän kehityksen 
raportista (englanniksi) sivulta 67. 

https://www.ssab.fi/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2020/SSAB_Annual_Report_2020_EN.pdf#page=49
https://www.ssab.fi/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2020/SSAB_Annual_Report_2020_EN.pdf#page=67
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Taloudelliset tavoitteet

SSAB:n strategia pyrkii turvaamaan yhtiön pitkän aikavälin kyvyn tuottaa arvoa 
osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille. SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite 
on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä 
mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.
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Käyttökatemarginaali, % ja SSAB:n sija vertailuryhmässä
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SSAB:llä on kolme taloudellista tavoitetta:

Osa-alue 

Tavoite

2020 saavutukset

Toimialan paras kannattavuus EBITDA-marginaalilla 
mitattuna vertailuryhmässämme1) 2). 

Nettovelkaantumisaste ei normaalisti ylitä 35 %:a. 

Nettovelkaantumisaste oli 19 % (19 %) vuoden 2020 
lopussa. Käyttöpääoman vapauttaminen tasoitti laskenutta 
tulosta.

SSAB:n EBITDA-marginaali oli 5,1 % (8,3 %). Asema vertailuryhmässä heik-
keni kolmannelle sijalle vuoden 2019 toiseksi parhaasta. Alempi käyttökate 
vuoteen 2019 verrattuna johtui pääasiassa Covid-19:n vaikutuksista.

Negatiivisen tuloksen ja yhtiön viimeisellä 
vuosineljänneksellä saaman Covid-19-pandemiaan liittyvän 
valtion tuen takia hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta.

Osingot ovat 30–50 % tuloksesta verojen jälkeen.

1) ArcelorMittal, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel
2) Vuoden 2020 luku perustuu ajanjaksoon 1–9/2020
3) 2020 on hallituksen ehdotus
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1878 Domnarvets Järnverk, Borlänge
1913 Oxelösunds Järnverk AB

1940 Norrbottens Järnverk, Luleå
1956 IPSCO

1960 Rautaruukki

1976 
 Tibnor

1980 Tibnor  
yhdistyy SSAB:hen

2007 SSAB ostaa amerikkalaisen  
teräsyhtiön IPSCOn

1978 Domnarvets Järnverk, Oxelösunds Järnverk AB 
ja Norrbottens Järnverk yhdistyvät SSAB:ksi

2014 SSAB ja  
Rautaruukki yhdistyvät

Tietoa SSAB:stä

SSAB on pitkälle erikoistunut, maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, 
jonka toimintaa ohjaavat läheiset suhteet asiakkaisiin. SSAB kehittää 
erikoislujia teräksiä ja tarjoaa palveluja, joilla saadaan aikaan 
suorituskykyisempiä ja kestävämpiä tuotteita.

SSAB on maailmanmarkkinoiden johtava 
tuottaja AHSS-teräksissä (Advanced High-
Strength Steels) ja Q&T-teräksissä (Quenched 
& Tempered Steels), nauha-, levy- ja 
putkituotteissa sekä rakentamisen ratkaisuissa. 
SSAB:n teräksillä ja palveluilla saadaan aikaan 
kevyempiä ja pitkäikäisempiä lopputuotteita. 

65

50+

14 000

0,50

0,3Nettomyynti, 
miljardia  
Ruotsin kruunua

Työntekijöitä 
yli 50  
maassa

Työntekijä-
määrä,  
noin

Osakekohtainen 
tulos  
Ruotsin kruunua 

Liikevoitto (EBIT), 
miljardia  
Ruotsin kruunua

Toimitusjohtaja 
Martin Lindqvist

Pääkonttori
Tukholma, Ruotsi 

SSAB:n tavoitteena on tuoda markkinoille 
fossiilivapaata terästä jo vuonna 2026 ja poistaa 
hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2045 mennessä.

Olemme ainutlaatuisia
• Maailman johtava yritys lisäarvoa tuottavissa 

erikoislujissa teräksissä
• Innovatiiviset palvelut ja sovellukset
• Johtava asema kotimarkkinoilla Pohjoismaissa 

ja Yhdysvalloissa
• Pitkäaikaiset asiakassuhteet 
• Vahva panostus loppukäyttäjiin
• Maailmanlaajuisesti tunnetut tuotemerkit
• Tavoitteena olla ensimmäinen fossiilivapaissa 

teräksissä

FIRST IN 
F    SSIL  
FREE  
STEEL 
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2020 lyhyesti



10

SSAB VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTAKATSAUS

KOHOKOHDAT MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNATSSAB JA 2020 LYHYESTI

SSAB SPECIAL STEELS
Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja 
palvelukumppani nuorrutusteräksissä 
(Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

Globaalit tuotemerkit, joilla on 
ainutlaatuinen markkina-asema

Päätuotantolaitos: 
• Oxelösund, Ruotsi

SSAB EUROPE
Johtava pohjoismainen korkealaatuisten 
nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden 
valmistaja

Keskittyminen kotimarkkinoihin ja 
valikoituihin kasvualueisiin, kuten 
autoteollisuuden teräksiin

Päätuotantolaitokset: 
• Borlänge, Ruotsi
• Hämeenlinna, Suomi
• Luulaja, Ruotsi
• Raahe, Suomi

SSAB AMERICAS
Pohjois-Amerikan johtava korkea-
laatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen 
valmistaja 

Tuotannon laaja maantieteellinen 
kattavuus – toimialan johtava laatu ja 
kustannusasema

Lähes sataprosenttisesti 
kierrätyspohjainen tuotanto

Päätuotantolaitokset: 

• Mobile, Alabama, US
• Montpelier, Iowa, US

TIBNOR
Johtava teräksen ja metallien jakelija 
sekä esikäsittelypalvelujen tarjoaja 
Pohjoismaissa ja Baltian maissa

RUUKKI CONSTRUCTION
Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen 
tuotteita ja palveluita Euroopassa

24 % 56 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin  

kokonaiskäyttökatteesta 
(EBITDA)

35 % 14 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin  

kokonaiskäyttökatteesta 
(EBITDA)

20 % 11 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin  

kokonaiskäyttökatteesta 
(EBITDA)

SSAB:ssä on kolme teräsdivisioonaa, SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas, 
sekä kaksi tytäryhtiötä, Tibnor ja Ruukki Construction.

Liiketoimintasegmentit

8 % 13 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin  

kokonaiskäyttökatteesta 
(EBITDA)

13 % 6 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin  

kokonaiskäyttökatteesta 
(EBITDA)
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SSAB:n globaali läsnäolo

Kierrätysmetalli-
pohjainen,  
valokaariuuniprosessi, 
kvarttolevyt

Teräksen 
tuotantokapasiteetti: 
1,2 milj. tonnia

Työntekijöitä: 500 

Perustettu: 1997

Montpelier, Iowa, 
Yhdysvallat 
SSAB Americas

Masuunipohjainen 
teräksen valmistus

Teräksen 
tuotantokapasiteetti: 
2,3 milj. tonnia

Työntekijöitä: 700 

Perustettu: 2001

Mobile, Alabama, 
Yhdysvallat 
SSAB Americas

Masuunipohjainen 
teräksen valmistus, 
kvarttolevyt

Teräksen  
tuotantokapasiteetti: 
1,5 milj. tonnia 

Työntekijöitä: 2 000 

Perustettu: 1913

Oxelösund, Ruotsi 
SSAB Special Steels

Nauhatuotteet 

Työntekijöitä: 1 600 

Perustettu: 1878

Borlänge, Ruotsi 
SSAB Europe

Masuunipohjainen 
teräksen valmistus

Teräksen 
tuotantokapasiteetti: 
2,3 milj. tonnia

Työntekijöitä: 1  100 

Perustettu: 1941

Luulaja, Ruotsi 
SSAB Europe

Masuunipohjainen teräksen 
valmistus, kvarttolevyt ja 
nauhatuotteet

Teräksen 
tuotantokapasiteetti: 2,6 milj. 
tonnia

Työntekijöitä: 2 500 

Perustettu: 1960

Raahe, Suomi 
SSAB Europe

Nauhatuotteet ja putket

Työntekijöitä: 1 000 

Perustettu: 1972

Hämeenlinna, Suomi 
SSAB Europe

 Globaalisti 
Lujat teräkset (QT & AHSS)

Pohjoismaat 
Nauha-, levy- ja 

putkituotteet

Pohjois-Amerikka 
Kvarttolevyt 

 SSAB päätuotantopaikkakunta

 SSAB muu tuotantopaikkakunta

 Myyntiverkosto

SSAB:N PÄÄMARKKINA-ALUEET

Pohjoismaat 
Nauha-, levy- ja putkituotteet

 
Pohjois-Amerikka
Kvarttolevyt

Globaalisti 
Autoteollisuuden premium-teräkset 
(Advanced High-Strength Steels, AHSS)

Erikoisteräkset  
Quenched & Tempered (Q&T) ja AHSS

SSAB:llä on kustannustehokas 
ja joustava tuotantojärjestelmä. 
SSAB:n Ruotsissa, Suomessa 
ja Yhdysvalloissa sijaitsevien 
tuotantolaitosten vuosittainen 
terästuotantokapasiteetti on 
noin 8,8 miljoonaa tonnia.



12

SSAB VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTAKATSAUS

KOHOKOHDAT MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNATSSAB JA 2020 LYHYESTI

2020 lyhyesti

Avainluvut

2020 2019

Liikevaihto, milj. Ruotsin kruunua 65 396 76 485

Käyttökate, EBITDA1), milj. Ruotsin kruunua 3 364 6 375

Liikevoitto1), milj. Ruotsin kruunua -325 2 159

Tulos rahoituserien jälkeen1), milj. Ruotsin kruunua -802 1 770

Tulos per osake, Ruotsin kruunua -0,50 1,04

Operatiivinen kassavirta, milj. Ruotsin kruunua 3 460 5 194

Osinko per osake, Ruotsin kruunua – 2020 ehdotus 0,00 0,00

Energiankulutus, GWh 9 083 9 088

Hiilidioksidipäästöt2), tuhatta tonnia 8 844 9 582

Työntekijät3) 13 974 14 514

Tapaturmataajuus (LTIF)4) 3,7 4,2

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
2) Suorat päästöt tuotannosta (Scope 1) 
3) Vakituiset työntekijät vuoden lopussa
4) Tapaturmataajuus viittaa vähintään yhden työpäivän poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin miljoonaa työtuntia kohden, 

sisälten urakoitsijat
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 Kokonaistapaturmataajuus (TRIF)
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Henkilöstö alueittain vuonna 2020
%

 Ruotsi 41 %

 Suomi 33 %

 Yhdysvallat 9 %

 Muu Eurooppa 13 %

 Muut maat 4 %

Liikevaihto markkina-alueittain 2020
%

 Yhdysvallat 24 %

 Ruotsi 15 %

 Suomi 10 %

 Saksa 5 %

 Tanska 5 %

 Muut maat 41 %
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The SSAB Way

Kulttuurimme osat yhteen kokoavan viite-
kehyksen nimi on The SSAB Way. Se on tapa 
kuvata sitä kulttuuria, joka on auttanut ja 
auttaa edelleen meitä menestymään – 
sekä kotimarkkinoillamme Pohjoismaissa ja 
Yhdysvalloissa että globaalisti. Se kertoo, 
keitä me olemme, mitä me teemme ja miten 
me teemme asioita sekä mitä me yrityksenä 
tarjoamme. SSAB:llä uskomme, että se mitä 
teemme tänään vaikuttaa sekä yrityksemme 
sisällä että myös sen ympäristössä. The SSAB 
Wayn symboli on pisara, joka muodostaa renkaita 
veden pinnalle.

The SSAB Way kattaa visiomme ja arvomme. 
The SSAB Way sisältää myös strategiamme, 
yritystarinamme, työntekijäkriteerimme, SSAB 
One -periaatteet ja Hyvän liiketavan periaatteet 
(Code of Conduct).

Keitä olemme
Visio 
Mitä haluamme saavuttaa nyt ja 
tulevaisuudessa? Mikä on ponnistelun 
arvoista?

Arvot 
Perustavanlaatuiset olettamuksemme 
ja persoonallisuutemme, joihin olemassa 
olomme perustuu, "auttavat erottamaan 
oikean ja väärän"  

Mitä teemme
Strategia 
Taking the Lead

Tarina 
Historia, nykyhetki, tulevaisuus 

Miten teemme sen
Kriteerit 
Odotukset henkilöstöllemme: Mikä meille on 
ominaista? Käytöksemme – "Mitä SSAB-
tiimissä toimiminen edellyttää?"

SSAB ONE – periaatteet 
• Näin saavutamme tulokset. Periaatteet – 

kuinka saavutamme tulokset
• Toimintatapoihimme kuuluu jatkuva 

parantaminen – emme koskaan pysähdy 
paikalleen. 

Toimintatapamme
Hyvän liiketavan periaatteet
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Visio ja arvot

PÄÄTTÄVÄINEN AITO EDELLÄKÄVIJÄ

Yhdessä luomme arvoa
• Työskentelemme luodaksemme lisäarvoa
• Työskentelemme yhdessä menestyäksemme
• Keskitymme tuloksiin

Toimimme oikein
• Asetamme turvallisuuden etusijalle
• Kunnioitamme toisiamme
• Toimimme rehellisesti

Katsomme tulevaisuuteen
• Tähtäämme jatkuvaan parantamiseen
• Teemme innovaatioista totta
• Toimimme paremman maailman puolesta

Visiomme

Entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma
Yhdessä asiakkaidemme kanssa menemme pidemmälle kuin kukaan muu 

toteuttaaksemme yhä kevyempiä, vahvempia ja kestävämpiä terästuotteita.

Arvomme

Päättäväinen, aito, edelläkävijä
Arvot: perustavanlaatuiset olettamuksemme ja persoonallisuutemme, joihin 

olemassa olomme perustuu, ”auttavat erottamaan oikean ja väärän”.
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VISIO 

Entistä vahvempi, kevyempi ja 
kestävämpi maailma

ARVOT

Päättäväinen, aito, edelläkävijä

STRATEGIA

Taking the Lead -strategia

SSAB One -johtamisfilosofia

SSAB:n arvonluonti

TALOUDELLINEN PÄÄOMA
• Sidottu pääoma 

keskimäärin:  
79,3 mrd. kruunua 

• Oma pääoma:  
54,1 mrd. kruunua 

• Pitkäaikaiset velat ja 
varaukset:  
12,2 mrd. kruunua

IHMISET
• 14 000 työntekijää yli  

50 maassa
• Alihankkijat ja 

palveluntuottajat 

LUONNONVARAT
• Rautamalmipelletit: 6,3 Mt 
• Kierrätysteräs: 3,7 Mt
• Hiili, koksi ja muut 

pelkistysaineet: 2,3 Mt
• Muut raaka-aineet:  

1,6 Mt 
• Polttoaineet: 4 607 GWh
• Sähkö: 4 455 GWh
• Vesi: 379 Mm3 

INFRASTRUKTUURI
• 5 terästehdasta
• Muut tuotanto- ja 

prosessointilaitokset

TUOTTEET JA RATKAISUT
• SSAB Special Steels: 1,1 Mt 
• Erikoislujat teräkset 

autoteollisuuteen: 539 kt
• Muut korkealaatuiset nauha-, levy- 

ja putkituotteet: 4,8 Mt
• Rakentamisen tuotteet ja ratkaisut: 

5,5 mrd. kruunua

PALVELUT
• Tekninen tuki
• Innovaatiotuki
• Asiakaskumppanuudet

SIVUTUOTTEET
• Sisäisesti tai ulkoisesti 

hyödynnettävät sivutuotteet: 
3,6 Mt 

• Tuotannossa käytettävä 
kierrätysteräs: 3,7 Mt

• Prosessikaasuista tuotettu sähkö: 
1,184 GWh 

• Yrityksen ulkopuolelle myyty lämpö: 
1,097 GWh

PÄÄSTÖT JA JÄTTEET
• Päästöt ilmaan: 

– CO2: 9,988 kt (Scope 1 + 2)
– SO2: 2,5 kt
– NOX: 3,3 kt 
– Hiukkaspäästöt: 0,5 kt

• Jätteet: 445 kt

• Teräspalvelukeskukset
• Hardox Wearparts -verkosto,  

540 jäsentä
• Varastot ja jakeluverkosto
• Myyntitoimistojen verkosto

OSAAMINEN JA MAINE
• Tutkimus ja kehitys
• Erikoislujiin teräksiin liittyvä 

osaaminen
• Asiakkaiden sovelluksiin liittyvä 

osaaminen
• Teknisen tuen asiantuntemus
• Tuotemerkit ja brändiohjelmat
• Patentit

SOSIAALINEN/SUHDEPÄÄOMA
• Vahva, vastuullinen 

toimittajaverkosto, 20 000 
toimittajaa

• Maailmanlaajuinen 
myyntiverkosto 

• Yhteiset innovaatioprojektit 
asiakkaiden kanssa 

• Asiakkaiden kouluttaminen
• Osallistuminen 

paikallisyhteisöjen toimintaan
• Osallistuminen toimialan ja 

julkishallinnon toimintaan

TUOTETTU JA SIDOSRYHMILLE 
JAKAUTUVA TALOUDELLINEN ARVO
• Toimittajille suoritettavat maksut 

raaka-aineista, tavaroista ja 
palveluista

• Työntekijöiden palkat ja edut
• Osingot, korot ja rahoituskulut
• Verot julkiselle sektorille
• Lahjoitukset ja sponsorointi 

paikallisyhteisöissä

PAREMPAA TERÄSTÄ ASIAKKAILLEMME
• Innovatiiviset, kestävät 

terässovellukset 
• Asiakkaiden parempi kilpailukyky 
• Pienemmät ympäristövaikutukset 

erikoislujien terästen lisääntyneen 
maailmanlaajuisen käytön 
myötä, pienempi materiaalien 
tarve lopputuotteissa, 
lopputuotteiden alhaisempi paino 
ja polttoaineenkulutus, suurempi 
hyötykuorma ja pidempi elinikä, 
jotka kaikki johtavat pienempiin 
käytönaikaisiin hiilidioksidipäästöihin 

• Rakennusten parempi 
energiatehokkuus

• SSAB:n fossiilivapaata terästä 
markkinoille vuonna 2026 

RESURSSITEHOKKAAT TOIMINNOT
• Luonnonvarojen suojelu ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
hyödyntämällä tuotannon sivutuotteita 
ja kierrätysterästä raaka-aineina

• Parempi energiatehokkuus energian 
talteenoton ja järjestelmällisen 
energianhallinnan kautta

• HYBRIT-hankkeen avulla kohti 
fossiilivapaata teräksenvalmistusta 
ja sitä kautta osallistuminen 
ilmastonmuutoksen hidastamiseen

EDELLÄKÄVIJÄ KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ
• Turvallinen ja terveellinen työympäristö 

SSAB:n työntekijöille ja alihankkijoille 
• Monimuotoisuuden turvaaminen 

ja yhtäläiset mahdollisuudet 
työyhteisössä

• Mahdollisuuksia osaamisen 
kehittämiseen ja uralla etenemiseen

• Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet 
koko arvoketjussa

• Pitkäaikaiset sopimukset ja suhteet 
toimittajiin

• Työllisyyden edistäminen toimipaikoilla 
omien toimintojen ja ostojen kautta

• Paikallinen sponsorointi ja 
työharjoittelumahdollisuudet

• Houkuttelevuus tulevaisuuden 
työnantajana 

Panokset SSAB Tuotokset Vaikutukset 

SSAB:n arvonluontimalli kuvaa, miten arvoa luodaan liiketoimintamallissamme niin SSAB:lle kuin sidosryhmillemme. Olemme mukana 
HYBRIT-hankkeessa, jonka avulla pyrimme tuomaan fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman ensimmäisenä teräsyhtiönä 
jo vuonna 2026. Teräksen ja tuotantoketjun fossiilittomuus pienentää SSAB:n teräksentuotannon hiilijalanjälkeä ja auttaa muita 
toimijoita, kuten autoteollisuutta sekä raskasta kuljetus- ja rakennusteollisuutta, kohti fossiilivapaata elinkaarta.
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SSAB:n liiketoimintamahdollisuuksiin 
ja riskeihin sekä kotimarkkinoilla 
että muualla vaikuttavat monet 
eri tekijät. Yhtiö seuraa tarkasti 
globaalia taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä ja muokkaa sen pohjalta 
strategisia päätöksiään.

Markkinaympäristö
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SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit

KUVAUS

• Maailman väestö kasvaa 
• Kaupungistuminen on nopeaa ennen kaikkea 

kehitysmaissa 
• Kaupunkialueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta 

niiden lisääntyvään monimutkaisuuteen voidaan 
vastata

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN 
DYNAMIIKKAAN 

• Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, 
infrastruktuurirakentamisessa sekä 
energiantuotannossa

• Kestävän kehityksen mukaisten ja 
energiatehokkaiden rakennusten kysyntä kasvaa

SSAB:N VASTAUS

• Tulevaisuuden haasteisiin vastaavien uusien 
tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

• Laajan tuotevalikoiman tarjoaminen 
rakentamisen, infrastruktuurirakentamisen, 
rakennuskoneiden sekä uusiutuvan energian 
tuotannon tarpeisiin 

KUVAUS

• Uusia teknologioita on käytettävissä kohtuullisin 
kustannuksin

• Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkien yritysten 
liiketoimintamalliin

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN 
DYNAMIIKKAAN

• Saatavilla on entistä tehokkaampia 
toimintamalleja

• Digitaaliset palvelut lisäävät arvoketjun 
läpinäkyvyyttä

• Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikuttavat 
kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan

SSAB:N VASTAUS

• Robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan 
analytiikan hyödyntäminen tuotantovakauden ja 
prosessitehokkuuden parantamiseksi

• Digitaalisten palvelujen valikoiman uudistaminen 
asiakaskokemuksen parantamiseksi

• SSAB SmartSteelin kaltaisten uusien digitaalisten 
työkalujen kehittäminen, niin että asiakkaat saavat 
kaiken irti SSAB:n teräksistä

• Uusi 3D-tulostuslaitos suunnitteilla Oxelösundiin

KUVAUS

• Protektionismi, kuten kauppaa suojaavat 
toimenpiteet, lisääntyvät 

• Teräksen kasvava kysyntä kehitysmaissa

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN 
DYNAMIIKKAAN

• Alueellisten markkinoiden merkitys on kasvanut
• Maiden välistä kauppaa rajoitetaan

SSAB:N VASTAUS

• Johtavan aseman varmistaminen kotimarkkinoilla 
kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen toimittajan 
aseman avulla

• Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun 
kaupan puolesta

• SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä 
markkinoilla erikoislujissa teräksissä

• Tuotantokapasiteetin parantaminen toimipisteiden 
tuotevalikoimaa laajentamalla 

SSAB haluaa siirtyä fossiilivapaaseen teräksentuotantoon HYBRIT-hankkeen avulla ja poistaa myös muut fossiiliset päästöt niin, että 
se voi tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille vuonna 2026. Koko yrityksen toiminta on fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä.

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus DigitalisaatioVäestönkasvu ja kaupungistuminen Muuttuva geopoliittinen tilanne

 KUVAUS

• Äärimmäisten sääilmiöiden, kuten pyörremyrskyjen, 
metsäpalojen ja tulvien, todennäköisyys kasvaa

• Maailman luonnonvarojen kulutus lisääntyy
• Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden 

saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen 
rajoittamiseksi kasvihuonepäästöjä on 
vähennettävä globaalisti

 VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN DYNAMIIKKAAN

• Terästoimintaan vaikuttavat äärimmäiset sääilmiöt, 
kuten pyörremyrskyt, yleistyvät

• Kestävän kehityksen mukaisen kierrätettävän 
materiaalin, kuten teräksen, kysyntä kasvaa

• Hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kustannuksia
• Käytettävissä oleva teräskapasiteetti on 

optimoitava resurssi- ja hiilidioksiditehokkaampien 
tuotteiden ja prosessien käytön edistämiseksi (esim. 
ylikapasiteetin ja ympäristön kannalta tehottoman 
tuotannon lopettaminen Kiinassa)

 SSAB:N VASTAUS

• Toimintasuunnitelmien turvaaminen 
äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisten 
vaikutusten lieventämiseksi tärkeimmissä 
tuotantolaitoksissamme

• Autamme asiakkaitamme luomaan innovatiivisia 
tuotteita sekä pienentämään hiilijalanjälkeään 
siirtymällä käyttämään erikoislujia teräksiä 

• Pyrimme kohti fossiilivapaata teräksen-
valmistusprosessia HYBRIT-hankkeen avulla

• Muiden fossiiliperäisten päästöjen poistaminen
• Tavoitteenamme on tuoda fossiilivapaa teräs 

markkinoille vuonna 2026 ja toimia täysin 
fossiilivapaasti vuoteen 2045 mennessä 
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Teräsmarkkinat ja SSAB:n asema

Vuosi 2020 oli myrskyisä maailman terästeollisuudessa. 
Terästeollisuuden dynamiikkaa muovaa kysynnän, toimitus
kapasiteetin, kauppavirtojen ja raakaainemarkkinoiden kehitys. 
Näihin kaikkiin vaikuttivat Covid19pandemia sekä pitkäaikaiset 
taustalla olevat trendit. SSAB toimii osana tätä kontekstia, 
mutta on tuotantokapasiteetiltaan suhteellisen pieni tekijä 
maailman terästeollisuudessa. SSAB on erikoistunut tiettyihin 
hiiliteräslevysegmentteihin.  

1. Teräksen kysyntä
Maailmanlaajuinen teräksen kysyntä laski 
rajusti Covid-19-pandemian takia 
Teräksen kysyntä alkoi parantua vuoden 2020 
alussa haastavan puolivuotiskauden jälkeen, 
mutta Covid-19-pandemian aiheuttama voimakas 
vastatuuli alkoi pian. Teräksen kysyntä pysyi 
suhteellisen hyvänä epidemian alussa, kun 
asiakkaat täydensivät varastojaan tulevien 
toimitushäiriöiden vähentämiseksi, mutta laski 
sitten jyrkästi useimmilla markkinoilla ja monissa 
segmenteissä. Keskeiset terästä käyttävät 
segmentit, kuten autoteollisuus, sulkivat 
tuotantonsa kokonaan osaksi vuotta monissa 
maissa rajoitustoimenpiteiden vuoksi. Lisäksi 
loppukäyttäjien heikko kysyntä ja toimitusketjun 
häiriöt aiheuttivat haasteita useimmissa 
segmenteissä koko vuoden ajan. Teräksen 
kysyntä alkoi nousta tasaisesti kohti vuoden 
loppua, mutta elpymisen pandemiaa edeltävälle 
tasolle odotetaan vievän aikaa. Kiina on toipunut 
nopeimmin, kun taas toiminta esimerkiksi 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa on elpynyt selvästi 
hitaammin.

Tuottavuuteen ja kestävään kehitykseen 
keskittyvät innovaatiot kasvattavat 
jatkossakin teräksen kysyntää
Globaalit megatrendit ja teollisuudenalojen 
suuntaukset vaikuttavat kysyntään kaikilla aloilla, 
myös terästeollisuudessa. Esimerkiksi rakennus- ja 
autoteollisuuden asiakkaat pyrkivät vähentämään 

kustannuksia, parantamaan turvallisuutta 
ja keventämään tuotteidensa painoa ja 
pienentämään siten ympäristövaikutustaan. 
Kaivosteollisuudessa halutaan lisätä laitteiden 
kestävyyttä ja vähentää seisokkiaikoja. 
Erikoislujat teräkset tarjoavat monenlaisia etuja 
ja mahdollistavat vahvemmat, kevyemmät ja 
kestävämmät ratkaisut. Näiden terästen käyttö 
lisääntyy jatkuvasti ja niiden kasvupotentiaali on 
tavanomaisia teräksiä suurempi. Lisäksi useat 
segmentit ovat yhä kiinnostuneempia teräksestä, 
jonka CO2-päästöt ovat matalat. Teräsyhtiöt 
pyrkivät nyt tuomaan markkinoille ratkaisuja, jotka 
vastaavat kovaan kysyntään.

2. Teräksen tarjonnan trendit
Toimiala ryhtyy toimiin kysynnän ja tarjonnan 
tasapainottamiseksi markkinoiden laskun jälkeen
Teräksen ylituotanto on ennen kaikkea 
Kiinassa, mutta myös Euroopassa, vaikuttanut 
terästeollisuuden dynamiikkaan vuoden 
2008 talouskriisistä lähtien. Kysynnän ja 
tuotantokapasiteetin välinen tasapaino on 
kuitenkin parantunut viime vuosina. Vuoden 
2020 alussa markkinat näyttivät suotuisilta, 
kunnes pandemia alkoi levitä. 

Useimmissa maissa terästeollisuuden täytyi 
ryhtyä lyhyen aikavälin toimiin kysynnän 
laskiessa. Näitä olivat muun muassa masuunien 
väliaikainen sulkeminen, käyttökatkokset 
valokaariuuneissa ja osa-aikaiset lomautukset. 

Neljä terästeollisuuden dynamiikkaan vaikuttavaa tekijää 

Terästeollisuuden 
dynamiikka

3.  TERÄKSEN 
KAUPPAVIRRAT

2.  TERÄKSEN TUOTANTO
KAPASITEETTI

1.  TERÄKSEN  
KYSYNTÄ

4. RAAKAAINEET

•   Talouden suhdanteet vaikuttavat 
kysyntään

•  Asiakastoimialojen kehitystrendit  
• Uudet innovaatiot kestävän 

kehityksen vaatimusten kasvaessa

• Jatkuva riski häiriöistä  
raaka-aineiden toimituksissa 

• Hintavolatiliteetti kasvanut 
• Resurssitehokkuus 

•  Ylikapasiteetin alueellistuminen
• Joustavampi tuotantokapasiteetti
• Konsolidaatio 
•  Ympäristönäkökulmat ajavat 

kapasiteetin sulkemisia Kiinassa 

•  Lisääntynyt protektionismi  
ja kaupan esteet 

• Kauppavirrat suuntautuvat uudelleen 
• Valuuttavaihtelut 



19

SSAB VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTAKATSAUS

KOHOKOHDAT SSAB JA 2020 LYHYESTI STRATEGIA LIIKETOIMINNATMARKKINAYMPÄRISTÖ

09 121006 07 08 1311 1715 19 20f1814 16 21f

Teräksen kysyntä
Milj. tonnia; Keskimääräinen vuotuinen kasvu (CAGR) %

2,0

1,5

1,0

0,5

0

 Kiina

 APAC (pl. Kiina)

 MEA

 CIS

  Keski- ja Etelä-Amerikka

 NAFTA

 Eurooppa

  Milj. tonnia; Keskimääräinen 
vuotuinen kasvu (CAGR) % 

Lähde: Wordsteel, Lyhyen aikavälin kysyntäennuste, Lokakuu 2020

+2,8 %
+2,1 %

+4,0 %

Joissakin tapauksissa masuunit on suljettu 
pysyvästi. Etenkin Kiinan viranomaiset 
työskentelivät aktiivisesti maan tilanteen 
parantamiseksi herättämällä kysyntää ja 
tarjoamalla kannustimia taloudellisen elpymisen 
edistämiseen ja terästeollisuuteen kohdistuvan 
vaikutuksen vähentämiseen.

Tarjonnassa on tapahtunut alueellisia muutoksia
Monet alueelliset tarjonnan muuttumisen trendit 
jatkuivat vuonna 2020. Euroopassa pyritään 
vahvasti vihreään teknologiaan ja entistä 
kestävämpiin teräksentuotantoprosesseihin. 
Vaikka teräsyhtiöiden yhdistymisistä keskusteltiin, 
merkittäviä sopimuksia ei julkistettu. Yhdysvalloissa 
on käynnissä useita uusia valokaariuunilaitoksia 
rakentavia uudishankkeita. Yhdysvaltojen 
hiiliteräslevymarkkinoilla syntyi myös uusi suuri 
teräsyhtiö, kun kaivosyhtiö Cleveland-Cliffs osti 

AK Steelin ja suurimman osan ArcelorMittalin 
Yhdysvaltojen toiminnasta. Aasiassa keskittyminen 
jatkuu ja Baowu ohitti ArcelorMittalin maailman 
suurimpana teräsyhtiönä.  

3. Teräksen kauppavirrat
Kauppajännitteet kasvavat
Globaali kauppa on joutunut tiukan tarkastelun 
ja keskustelun kohteeksi, ja yhä useampi maa on 
ottanut käyttöön erilaisia suojausmekanismeja. 
Kaupan esteitä oli ryhdytty ottamaan käyttöön 
kaikkialla maailmassa jo ennen Covid-19-
pandemiaa ja oikeustapausten määrä on ollut 
kasvussa viime vuosina. Yhdysvaltain tuontitullit 
lienevät esteistä tunnetuimpia, mutta toimiin on 
ryhdytty monissa muissakin maissa. Covid-19-
pandemian aikana ryhdyttiin lisätoimenpiteisiin 
tuontiteräksen virran hallitsemiseksi paremmin. 
Tämä näkyy esimerkiksi Euroopassa, jossa 

käytettiin maakohtaisia tuontikiintiöitä aiempaa 
enemmän. Kauppapolitiikat ovat luultavasti 
voimassa useita vuosia, ja uusia voidaan luoda, 
mikäli ne nähdään tarpeellisina hyökkääviä 
kauppatapoja vastaan. Ne saattavat hidastaa 
taloudellista kasvua ja estää erikoistuotteiden 
vientiä, mutta toisaalta niiden voidaan lyhyellä 
aikavälillä olettaa tukevan teräksen hintoja 
kotimarkkinoilla. 

Markkinat alueellistuvat
Kauppapolitiikat sekä lisääntynyt paikallinen 
teräksen kysyntä ovat vähentäneet kauppaa 
maantieteellisten alueiden välillä. Alueen rajat 
ylittävä teräskauppa (eli pois lukien esim. EU:n, 
NAFTA:n tai IVY:n sisäinen kauppa) on ollut viime 
vuosina laskussa ja vastasi 14 %:sta vuoden 
2019 maailmanlaajuisesta teräskysynnästä, 
mikä tarkoittaa kahden %-yksikön laskua 
2018 verrattuna. Yhdysvallat on yhä teräksen 
suurin nettotuoja. Vuonna 2019 kauppavaje oli 
Yhdysvalloissa noin 20  ja Euroopassa noin 12 
miljoonaa tonnia. On huomattavaa, että Kiina, 
joka on historiallisesti ollut teräksen merkittävä 
nettoviejä, on ollut nettotuoja osan vuotta 2020 
vahvan kotimaisen kysynnän palautumisen 
jälkeen. Covid-19-pandemia voi vaikuttaa 
entisestään markkinoiden alueellistumiseen, 
sillä yritykset saattavat harkita toimitusketjujen 
paikallisuuden lisäämistä. Lisäksi voidaan ottaa 
käyttöön kauppapolitiikkoja paikallisten töiden 
turvaamiseksi ja talouden vihreän elvyttämisen 
tukemiseksi esimerkiksi hiilitulleilla.

4. Raaka-aineet
Rautamalmin hinnassa jyrkkä nousu
Rautamalmin hinta nousi ennätystasolle vuonna 
2019. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 
rautamalmin hinta alkoi kuitenkin laskea jyrkästi 
noustakseen taas nopeasti vuoden toisella 
puoliskolla. Rautamalmin hinnannousua aiheuttivat 
pääasiassa muutaman suuren edullisimman 
tuottajan tuotantokatkokset yhdistettynä Kiinan 
suuriin terästuotantomääriin perustuvaan 
kysyntään. Tämän vuoksi kustannuskäyrän 
yläpäässä olevat tuottajat pystyivät vaikuttamaan 
maailmanlaajuisiin rautamalmin hintoihin tavallista 
enemmän. Korkeat rautamalmin hinnat vaikuttivat 
negatiivisesti terästuotannon tuottavuuteen, koska 
tuottajat eivät pystyneet siirtämään kustannuksia 
asiakashintoihin. 

Terästen hinnat 
Teräksen kysyntä, toimituskapasiteetti ja 
kauppavirrat sekä raaka-aineet vaikuttavat 
kaikki terästuotteiden myyntihintoihin. Teräksen 
hintakehitys on ollut viime vuosina yhä 
vaihtelevampaa ja vaikeasti ennakoitavissa, eikä 
Covid-19-pandemia ole osaltaan vakauttanut 
hintoja. Kun tarkastellaan vuoden 2020 hintoja, 
kuumavalssatun kelateräksen hinnat laskivat 
Euroopassa noin 10 % vuoden alusta kesän 
loppuun, jolloin hinnat alkoivat elpyä ja nousivat 
40 % vuoden alkua korkeammiksi. Erityisesti 
tämä vaikutti levyjen vakiohintoihin, jotka laskivat 
vuoden alussa, mutta palautuivat hyvin. Levyjen 
hinnat ovat nousseet Euroopassa noin 15 % ja 
Pohjois- ja Etelä-Amerikassa lähes 22 %. 
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SSAB:n asema teräsmarkkinoilla
SSAB:n toimialaa ovat levymuotoiset hiiliteräkset, 
ts. teräkset, joissa on tietty hiilipitoisuus ja jotka 
on valssattu litteiksi levy- tai nauhatuotteiksi. 
SSAB:n teräksentuotantokapasiteetti on noin 
8,8 miljoonaa tonnia vuodessa, joten se on pieni 
toimija globaaleilla hiiliteräsmarkkinoilla. Tästä 
syystä SSAB erikoistuu ja keskittyy litteiden 
hiiliterästen neljälle alasegmentille, joilla sillä on 
vahvat markkina-asemat:

• Nauha-, levy- ja putkituotteet Pohjoismaissa
• Kvarttolevyt Pohjois-Amerikassa
• Autoteollisuuden premium-teräkset (Advanced 

High-Strength Steel, AHSS) globaalisti
• Lujat teräkset (Quenched & Tempered, Q&T ja 

AHSS) globaalisti

SSAB:llä on johtava asema Pohjoismaiden ja 
Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä 
on nauha- ja levytuotteissa noin 40 %:n 
markkinaosuus Pohjoismaissa. Pohjois-
Amerikassa SSAB on suurin levytuottaja noin 
30 %:n markkinaosuudellaan. SSAB:llä on myös 
johtoasema nuorrutusteräksisissä nauha- ja 
levytuotteissa (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle 
kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) 
segmenteillä erikoislujien terästen tuottajana 
maailmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, 
ainutlaatuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, 
ja yhtiö on investoinut merkittävästi 
tuotantokapasiteettiinsa. 

Edellä mainitut markkina-alueet kattavat noin 
3 % globaaleista hiiliteräsmarkkinoista. SSAB on 
muutakin kuin teräksenvalmistaja: se on myös 

teräksen ja muiden metallien jakelija tytäryhtiönsä 
Tibnorin kautta ja tarjoaa teräspohjaisia 
rakennusratkaisuja tytäryhtiönsä Ruukki 
Constructionin kautta. 

SSAB:n palvelemia asiakassegmenttejä 
ovat raskas kuljetuskalusto, rakentaminen ja 
infrastruktuuri, autoteollisuus, teollisuuden 
sovellukset, rakennuskoneet (ml. nostimet), 
energia sekä materiaalin käsittelylaitteet (ml. 
kaivosteollisuus). Kotimarkkinoilla Pohjoismaissa 
ja Pohjois-Amerikassa standarditeräksiä myydään 
myös teräspalvelukeskusten ja jakelijoiden kautta. 

Asiakassegmentit
Osuus kokonaistoimituksista vuonna 2020 

 Raskas kuljetusvälineteollisuus 16 %

 Rakentaminen ja infrastruktuuri 13 %

 Autoteollisuus 12 %

 Teollisuuden sovellukset 11 %

 Rakennuskoneet 6 %

 Energia 5 %

 Materiaalienkäsittely 3 %

 Teräspalvelukeskukset 34 %

Olemme markkinajohtaja 
maailman 
teräsmarkkinoiden 
tietyillä alueilla

Markkinaalueen koko, miljoonaa tonnia

SSAB markkinaosuus, %

SSAB:n päämarkkinaalueet

  1)  Karkaistut ja nuorrutetut litteät tuotteet ja kuumavalssatut erikoislujat teräkset valikoikoiduissa segmenteissä,  
myötölujuus ≥ 700MPa 

2)  Kuuma-, kylmävalssatut sekä pinnoitetut erikoislujat nauhateräkset autoteollisuudelle, myötölujuus ≥ 420MPa

3 %

Erikoisteräkset 
Globaalisti1)

~25 %

~5

Nauha-, levy- ja 
putkituotteet 
Pohjoismaat

45

~40 %

Kvarttolevyt  
PohjoisAmerikka

~10

30 35 %

Autoteollisuuden 
premium-teräkset 

Globaalisti2)

~3 %

~20

Teräksen 
maailmanmarkkinat  
100 % = ~1 800  
miljoonaa tonnia
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SSAB:n strategia tähtää siihen, 
että SSAB vahvistaa asemaansa 
alan johtavana erikoislujien 
terästen tuottajana maailmassa, 
markkinajohtajana omilla 
kotimarkkinoillaan ja johtavana 
lisäarvopalvelujen tuottajana.

Strategia
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Taking the Lead

Vuonna 2020 Taking the Lead -strategian 
elementtejä hiottiin, jotta ne heijastaisivat 
tulevien vuosien mahdollisuuksia entistä 
paremmin. Strategisia tavoitteita 
siirrettiin vuoteen 2023 (aiemmin 2022) 

Covid-19-pandemian takia. Strategiassa 
korostetaan edelleen sitoumustamme tulla 
maailman ensimmäiseksi fossiilivapaan 
rautamalmipohjaisen teräksen valmistajaksi sekä 
kestävän kehityksen edelläkävijyyttä. 

EDELLÄKÄVIJÄ KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ

ENSIMMÄINEN FOSSIILIVAPAISSA TERÄKSISSÄ

SSAB:n strategia

Maailmanlaajuinen 
johtajuus erikois  - 
lujissa teräksissä

Johtajuus 
lisäarvopalveluissa

Johtajuus 
kotimarkkinoilla

Tuloskeskeinen 
organisaatio

Ensiluokkainen 
asiakaskokemus

      Joustavimmat 
toiminnot

TAKING
THE LEAD

19 20 19 20

2019 2019

Premium-tuotteiden  
osuus toimituksista

Premium-tuotteiden  
osuus toimituksista

Toimitukset, miljoonaa tonnia Liikevaihto, miljardia kruunua

40–45 %

Autoteollisuuden AHSS
Toimitukset, tuhatta tonnia

Premiumtuotteet
Toimitukset, tuhatta tonnia

Markkinaosuus Pohjoismaissa, SSAB Europe  

– Tibnorin ja Ruukki Constructionin tukemana

46 %

39 %

Strategiset tavoitteet

SSAB SPECIAL STEELS

SSAB EUROPE

SSAB SERVICES SSAB AMERICAS

   Orgaaninen kasvu 
   Yritysostojen kautta

1,2 1,1

1,6

2,4

4,5

2,0

578

800

539
720

900

719

Tavoite 2023 Tavoite 2023

Tavoite 2023 Tavoite 2023

3,0

1,5

30 %

38 %
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Ensimmäinen fossiilivapaan teräksen 
tuottaja
SSAB:llä on strateginen tiekartta, jonka avulla on 
määrä mullistaa teräksen valmistus. Haluamme 
olla ensimmäinen teräksentuottaja maailmassa, 
joka tuottaa markkinoille rautamalmipohjaista 
terästä fossiilivapaasti vuonna 2026. Suunnitel-
maan kuuluu aktiivinen johtava rooli LKAB:n ja 
Vattenfallin kanssa toteutettavassa HYBRIT-yh-
teishankkeessa. Tavoitteemme on olla yrityksenä 
fossiilivapaa vuoteen 2045 mennessä.

Fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävät 
toimet edistyivät täyttä vauhtia vuoden 2020 
aikana. HYBRIT-pilottilaitos Luulajassa vihittiin 
käyttöön elokuussa 2020. Suuren mittakaavan 
demonstraatiolaitoksen suunnittelu jatkuu, ja sen 
on tarkoitus olla valmis vuonna 2025. Fossiiliva-
paaseen tuotantoon varautuminen on käynnissä 
myös Oxelösundissa, missä hanke siirtyä valo-
kaariuunin käyttöön etenee. Asiakkaat ovat yhä 
kiinnostuneempia arvoketjunsa hiilijalanjäljen pie-
nentämisestä, mikä avaa lupaavia mahdollisuuksia 
fossiilivapaalle teräkselle premium-tuotteena.

 Johtajuus kotimarkkinoilla 

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkki-
nat muodostavat edelleen SSAB:n liiketoiminnan 
perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimark-

kina-asemiaan tulevina vuosina ja lisäämään 
premium-tuotteiden osuutta toimituksista. 

Pandemian sävyttämänä vuonna 2020 SSAB:n 
markkinaosuus Pohjoismaissa oli jonkin verran 
alempi kuin vuonna 2019. Premium-tuotteiden 
osuuden lisäämiseen keskittyvää kasvua haetaan 
SSAB:n omien kanavien kautta sekä kumppa-
nuuksilla asiakkaiden ja sellaisten ulkopuolisten 
teräksen jakelijoiden kanssa, joiden kanssa 
yhtiöllä on pitkäaikaisia sopimuksia. SSAB:n 
tavoitteena on säilyttää asemansa Pohjois-Ame-
rikan levymarkkinoiden markkinajohtajana niin 
kannattavuuden kuin markkinaosuuden suhteen. 
Jatkossa SSAB Americas jatkaa tuotevalikoiman 
kehittämistä premium-tuotteiden suuntaan. 

  Globaalisti johtava asema 
erikoislujissa teräksissä

SSAB on maailman johtava nuorrutetun teräksen 
sekä tiettyjen erikoislujien autoteollisuustuottei-
den (kehittyneiden korkealujuusterästen) tarjoaja. 
Molemmissa on tulevina vuosina hyviä kasvumah-
dollisuuksia merkittävien erikoislujien terästen 
käyttöä edistävien trendien ansiosta. 

Covid-19-pandemia vaikutti SSAB:n myynti-
määriin vuonna 2020. SSAB Special Steels 
 -divisioonan omien pienille ja keskisuurille 
asiakkaille kohdennettujen jakelukanavien myynti 

38 %
30 %

Premium-tuotteiden 
markkinaosuus 2020 
(36 %)

Premium-tuotteiden 
osuus SSAB Americas 
2020 (33 %)

pysyi kuitenkin suhteellisen vakaana, mutta suur-
ten alkuperäislaitevalmistajien keskisegmentin 
perustuotteiden myynti laski vuositasolla. Auto-
teollisuuden segmentillä SSAB pärjäsi muuta 
teräsmarkkinaa paremmin premium-laatuisiin 
AHSS-teräksiin painottumisen ansiosta.
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Vuoden 2020 asiakaskyselyn tulosten mukaan 
kehitys on ollut myönteistä (Net Promoter 
Score -luku 39, yhdysvaltalaisessa Jacobsonin 
tutkimuksessa 1. sija). Parantamisen varaa kui-
tenkin on. SSAB keskittyy jatkossakin laatuun, 
toimitusaikoihin, toimitusvarmuuteen ja myyn-
nin reagoivuuteen. Aiomme myös investoida 
tekniseen tukeen sekä yhteisiin innovaatiopro-
jekteihin, joilla autamme asiakkaita saa-
maan kaiken hyödyn irti SSAB:n erikoislujista 
teräksistä. SSAB keskittyy edelleen kasvat-
tamaan digitaalisia palveluitaan. Asiakaspor-
taalin käyttäjämäärä kasvaa kuukausittain, ja 
verkkokaupan ja EDI-valmiuksien kehittäminen 
on käynnissä.

Joustavimmat  
toiminnot

SSAB panostaa tehokkuuteen, luotettavuu-
teen ja joustavuuteen maailmanlaajuisessa 
tuotanto järjestelmässään. SSAB One -joh-
tamismallin tavoitteena on osallistaa kaikki 
työntekijät toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 
Digitalisaation mahdollistamat kehityshankkeet 
ovat entistä tärkeämpiä tulevina vuosina.

Joustava tuotantorakenne on yksi SSAB:n 
keinoista varautua heikon kysynnän kausiin. 
Covid-19-pandemian puhkeamisen seurauksena 
otettiin käyttöön joustotoimenpiteitä, joiden 

  Johtajuus  
lisäarvopalveluissa

Lisäarvopalvelut ovat tärkeitä markkinoille 
pääsemisen väyliä SSAB:lle. Ne ovat myös tärkeä 
kasvualue pitkän aikavälin kehityksessä, sillä 
monet asiakkaat haluavat enemmän palveluja ja 
täydentäviä tuotteita SSAB:n terästen käsittelyyn.

Olemme vahvistaneet asemaamme lisä-
arvopalveluissa esimerkiksi maailmanlaajuisen 
varastomyynnin kautta ja hyödyntämällä vuonna 
2019 ostettua Abraservice-ketjua. Tibnor on 
toteuttanut menestyksekkäästi kustannussäästö-
ohjelmaa ja sillä on johtava asema kaikilla 
Pohjoismaiden markkinoilla. Lisäksi Ruukki 
Construction on saanut päätökseen tuote-
valikoimansa muutoksen ja on nyt nostanut 
kannattavuuttaan keskittymällä kattotuotteiden 
ja kuorirakenteiden kehittämiseen.

 
  Ensiluokkainen 
asiakaskokemus

SSAB on sitoutunut varmistamaan ensiluok-
kaiset asiakaskokemukset tarjoamalla kilpai-
lijoita parempaa toimitusvarmuutta, laatua ja 
palvelua sekä takaamalla asiakastyytyväisyy-
den. Lisäksi SSAB kehittää edelleen digitaalisia 
palveluitaan ja etsii uusia tapoja vuoropuhe-
luun asiakkaan kanssa.

1,1 3,7
38 %

Special Steels, 
toimitukset 2020, 
miljoonaa tonnia 
(1,2)

LTIF, poissoloon  
johtaneet 
onnettomuudet 
(4,2)

Premium-tuotteiden 
osuus, SSAB Europe 
2020 (39 %)
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tarkoituksena on sopeuttaa tuotanto kysynnän 
laskuun. Pohjoismaissa tuotanto hoidettiin viiden 
masuunin sijaan kolmella ja henkilöstön osalta 
ryhdyttiin väliaikaisiin joustojärjestelyihin.   

 
  Tuloskeskeinen  
organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian perus-
elementeistä on rakentaa tehokkaasti toimiva 
organisaatio, johon työntekijät ympäri maailmaa 
sitoutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen 
kehittämistä sekä pyrkii ylläpitämään henkilöstön 
moninaisuutta.

Vuonna 2020 SSAB oli mukana lukuisissa omissa 
ja alan hankkeissa houkutellakseen osaajia ja 
 lisätäkseen yhtiön monimuotoisuutta. Yksi niistä 
oli ruotsalainen Female Leader Engineer -ohjelma. 
SSAB jatkoi työskentelyä vuonna 2019 esiteltyjen 
päivitettyjen arvojen parissa: Päättäväinen, Aito 
ja Edelläkävijä – jotka kuvastavat haluamme 
luoda arvoa yhdessä, toimia oikein ja katsoa 
tulevaisuuteen. Arvot ovat tärkeä osa SSAB Way 
-konseptia, joka yhdistää visiomme, arvomme, 
strategiamme ja periaatteemme ja vahvistaa näin 
yhteistä kulttuuriamme. 

  Lue lisää SSAB:n kestävän kehityksen 
raportista (englanniksi) sivulta 87.  

Edelläkävijä kestävässä kehityksessä
Kestävä kehitys on SSAB:n kaiken toiminnan pe-
rusta. SSAB haluaa tarjota turvallisen työympä-
ristön, noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja 
ja olla vastuullinen kumppani kaikille sidosryh-
mille. Luomme lisäarvoa liiketoimintaan viemällä 
kestävää kehitystä eteenpäin yhdessä asiakkai-
den kanssa sekä edistämällä kestävän kehityksen 
mukaisten SSAB:n terästen käyttöä. Vuonna 
2020 SSAB hyväksyi uuden kestävän kehityk-
sen With the Future in Mind -strategian, jonka 
tavoitteena on luoda tiivis yhteys Taking the Lead 
-strategiaan, SSAB:n visioon ja ydinarvoihin.

SSAB pyrkii olemaan maailman turvallisin teräs-
yhtiö. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, 
työhön liittyvää vammaa tai työhön liittyvää 
sairautta. Vuonna 2020 turvallisuus kehittyi 
edelleen positiivisesti, sillä työtapaturmataajuus 
(LTIF) oli 3,7, kun vuonna 2019 se oli 4,2. 

  Lue lisää SSAB:n kestävän kehityksen 
raportista (englanniksi) sivulta 45.

https://www.ssab.fi/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2020/SSAB_Annual_Report_2020_EN.pdf#page=87
https://www.ssab.fi/-/media/Files/Company/Investors/Annual-reports/2020/SSAB_Annual_Report_2020_EN.pdf#page=45
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SSAB:ssä on kolme 
teräsdivisioonaa, SSAB Special 
Steels, SSAB Europe ja SSAB 
Americas, sekä kaksi tytäryhtiötä, 
Tibnor ja Ruukki Construction.

Liiketoiminnat
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SSAB Special Steels
SSAB Special Steels -divisioonan johtaja: 
Johnny Sjöström (1974), EVP

Maailmanlaajuinen terästoimittaja ja palvelukumppani nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS)

SSAB Special Steels -divisioonan laajaan tuotevalikoimaan kuuluu monia ainutlaatuisia terästuotteita. Globaali kulutusterästen tuotemerkkimme Hardox on teräsmarkkinoiden 
tunnetuin tuotemerkki. Tekemällä läheistä yhteistyötä autamme asiakkaitamme luomaan erikoislujien terästen avulla uusia innovatiivisia teräsratkaisuja ja -sovelluksia. 

16 143
Liikevaihto 2020

1,1
Terästoimitukset vuonna  2020

3 200
Työntekijämäärä, noin
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Läheinen yhteistyö 
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Strategia
SSAB Special Steels haluaa edelleen vahvistaa  
johtavaa asemaansa erikoislujien terästen 
sekä lisäarvopalvelujen tarjoajana. Yhtiöllä 
on merkittävä rooli erikoislujien terästen 
markkinoilla. Vuodesta 2000 lähtien SSAB:n 
toimitukset ovat kasvaneet keskimäärin 8 % 
vuodessa eli nopeammin kuin teräsmarkkinat 
yleisesti. Rakenteellista kasvua selittävät 
valmistajien tavoittelemat parannukset koneiden 
ja laitteiden tuottavuuteen ja kestävyyteen. Kun 
komponenteissa käytetään entistä pidemmälle 
kehitettyjä teräksiä, niiden painoa voidaan 
keventää ja käyttöikää pidentää.

Uusia tuotteita ja käyttökohteita kehitetään usein 
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Oli 
kyseessä sitten sora-auto, malmikouru tai nosturi, 
SSAB:n insinöörit auttavat asiakasta uuden 
tuotemallin kehitysvaiheessa, jotta teräslaatujen 
ominaisuuksista saadaan suunnitteluratkaisuissa 
kaikki hyöty irti.

Arvioidulla 25 %:n globaalilla markkinaosuudellaan 
SSAB on suurin erikoislujien terästen tuottaja. 
Markkinoilla on paljon kilpailijoita, joiden 
markkinaosuudet ovat suhteellisen pieniä. 
Toimitusvolyymilla mitattuna SSAB myy kolme 
kertaa enemmän kuin kovin kilpailijansa. 
Useimmat kilpailijat kohdistavat myyntinsä 
valittujen markkinoiden palvelukeskuksille ja 
suurille alkuperäislaitevalmistajille. Näiden 

segmenttien lisäksi SSAB pystyy ainutlaatuisen 
myyntiverkostonsa ansiosta palvelemaan 
myös pieniä ja keskisuuria asiakkaita kaikkialla 
maailmassa. Verkosto kattaa omat varastot, 
paikallisen myyntihenkilöstön ja teknisen tuen. 

Markkinakanavien kehittämiseksi SSAB Special 
Steels laajentaa niin Hardox Wearparts -verkostoa 
kuin SSAB Services -liiketoimintayksikköä. Hardox 
Wearparts koostuu pääasiassa itsenäisistä 
yrityksistä, jotka tarjoavat kulutusosia ja oikea-
aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille 
paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, 
kierrätys- ja rakennussektoreilla. SSAB Services 
keskittyy toimittamaan palveluita konevalmistajille 
sekä jälkimarkkinoille. Strategian ansiosta SSAB 
pystyy takaamaan korkean palvelutason myös 
pienillä ja pirstoutuneilla markkinoilla sekä 
myös hyötymään loppukäyttäjän operatiivisista 
kustannuksista (OPEX), mikä vakauttaa 
suhdannevaihtelujen vaikutusta. Tämä on 
osoittautunut onnistuneeksi strategiaksi 
myyntivolyymien kasvattamisessa, mutta myös 

Strategiset tavoitteet
• Lisätä toimituksia 23 % eli 

1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2023 
(vuonna 2020 toimitukset olivat 1,1 
miljoonaa tonnia)

• Nostaa SSAB Services 
-liiketoiminnan liikevaihto 
4,5 miljardiin Ruotsin kruunuun 
vuoden 2023 aikana orgaanisen 
kasvun ja yrityskauppojen avulla

Vahvuudet
• Ainutlaatuiset ja pitkälle kehitetyt 

tuotteet
• Joustava tuotantojärjestelmä: 

tuotantokapasiteettia on 
Oxelösundissa, Raahessa, 
Borlängessä ja Mobilessa

• SSAB Special Steelsin vuotuinen 
teräksen tuotantokapasiteetti on 
käynnissä olevat investoinnit mukaan 
luettuna yli 1,6 miljoonaa tonnia

• Ainutlaatuinen markkinamalli ja 
maailmanlaajuinen verkosto yli 130 
maassa

• Laadukkaat ja tasalaatuiset tuotteet
• Tunnetut ja arvostetut tuotemerkit
• Läheinen yhteistyö ja yhteiset projektit 

asiakkaiden kanssa kehityksen 
nopeuttamiseksi ja kilpailukyvyn 
lisäämiseksi

Kilpailijat
ArcelorMittal, Dillinger, Voestalpine, Nucor, 
Nippon, TyssenKrupp, NLMK Clabeq

tukemalla siirtymistä entistä kovempiin ja lujempiin 
teräksiin visiomme mukaisesti. Tätä valmiutta 
kehitetään edelleen tulevaisuudessa.

SSAB-konsernin tavoitteena on parantaa 
tuotevalikoimaa ennen kaikkea lisäämällä 
erikoislujien terästen myyntiä. Erikoislujia 
tuotteita valmistetaan myös SSAB Americasin 

ja SSAB Europen tehtailla, ja niiden tuotannon 
lisääminen tarkoittaa perustuotteiden kapasiteetin 
pienentämistä. Kun kierrätysteräspohjainen 
valokaariuunimenetelmä (EAF) otetaan käyttöön 
Oxelösundin terästehtaassa ja rautasientä 
aletaan valmistaa HYBRIT-tekniikalla vuoteen 
2026 mennessä, SSAB Special Steels voi aloittaa 
fossiilivapaiden premium-tuotteiden toimitukset.

25 %
Markkinaosuus, erikoislujis-

sa teräksissä, noin
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2020
Vahvan strategiamme ja eri segmentit kattavan 
globaalin toimintamme ansiosta toimitimme 
haasteista huolimatta vuonna 2020 yhteensä 
1,1 miljoonaa tonnia terästä, vain 8 % vähemmän 
kuin vuonna 2019. Maantieteellisestä 
näkökulmasta Eurooppa oli haastavin 
markkinamme, ja siellä toimitukset vähenivät 
eniten. APAC (Asia Pacific) ja MEI (Middle East & 
India) sen sijaan kasvoivat lähes 10 %. 

Pienempiä ja hajanaisempia markkinoita 
palveleva varastoliiketoiminta selviytyi paremmin 
kuin suora liiketoiminta, jonka asiakkaita ovat 
suuremmat valmistajat. Keskittyminen strategisiin 
tuotteisiin osoittautui oikeaksi valinnaksi, sillä 
notkahdus tältä osin oli vain puolet muun 
tarjonnan laskusta. SSAB Special Steelsin vahvin 
segmentti vuonna 2020 oli raaka-aineiden 

käsittely, ja toimitukset kasvoivat lähes 5 %. 
Rakennuskoneet (ja erityisesti alasegmentti 
Nostolaitteet) olivat heikoin segmentti, jossa 
määrät laskivat merkittävästi viime vuodesta.

Strategiamme tarjota lisäarvoa vahvistui 
entisestään uusilla tuotteilla ja palveluilla. 
Tytäryhtiömme valmistamat lavat ja lisenssit 
kauhantuotantoon ovat tästä esimerkkejä.

Vuonna 2020 Hardox Wearparts -verkostoon 
liittyi 27 uutta jäsentä, mutta keskusten 
kokonaismäärä säilyi lähestulkoon samana kuin 
vuonna 2019, sillä yrityksiä jäi myös pois, koska 
ne eivät täyttäneet yhteistyölle asetettuja 
odotuksia. Tämänhetkisenä tavoitteena on 
lisätä verkostossa SSAB:n tuotteiden määrää 
verkoston jäsenmäärän kasvattamisen sijaan.

CASE: AUSTIN ENGINEERING UUDISTAA SUURIA MAANSIIRTOKONEITAAN HARDOX 

500 TUF -TERÄKSELLÄ 

Austin Engineering kehittää ainutlaatuisia maansiirtokoneita 
kaivostoimintaan. Hardox 500 Tuf -terästä hyödyntävien räätälöityjen 
kuorma-autojen lavojen, kuten Austin Engineeringin Westech- ja JEC-
mallien ansiosta kaivoksilla voidaan kuljettaa enemmän materiaalia 
vähemmillä matkoilla, kuluttaa vähemmän polttoainetta ja lisätä 
kapasiteettia. Toinen vaihtoehto on kuljettaa samaa materiaalimäärää, 
jolloin kuorma-auton käyttöikä pitenee.

  SSAB.FI

https://www.ssab.fi/tuotteet/brandit/hardox/customer-cases-hardox/customer-case-austin
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SSAB Europe
SSAB Europe -divisioonan johtaja:  
Olavi Huhtala (1962), EVP

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha, kvarttolevy ja putkituotteiden valmistaja

SSAB Europe on johtava korkealaatuisten nauha-, levy- ja putkituotteiden premium-valmistaja. Divisioona eroaa muista teräksenvalmistajista vahvalla 
tuotantoprosessien, erikoislujien terästen sovellusten sekä lisäarvopalvelujen osaamisellaan.

27 954
Liikevaihto 2020   

38 %
Premium-tuotteiden 
osuus

37 %
markkinaosuus  
Pohjoismaissa 
vuonna 2020

3,3
Terästoimitukset vuonna  2020

6 700
Työntekijämäärä, noin
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SSAB Europe  
Liikevaihto ja käyttökate1)

Milj. kruunua

 Liikevaihto

 EBITDA % 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

  

%

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Markkina-
johtaja 
Pohjois-
maissaJohtava asema 

tietyissä 
globaalin auto-
teollisuuden 
AHSS-teräs-
sovelluksissa

MILJOONAA 
RUOTSIN 
KRUUNUA

MILJOONAA 
TONNIA



31

SSAB VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTAKATSAUS

KOHOKOHDAT SSAB JA 2020 LYHYESTI MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNAT

Strategia
Pohjoismaiden kotimarkkinat ovat SSAB Europe  
-divisioonan strategian ytimessä, ja tavoitteena 
on kehittää tuote- ja palveluvalikoimaa sekä 
vahvistaa markkina-asemaa luotettavimpana 
ja halutuimpana toimittajana. Strategian 
keskeinen painopistealue on myös yhteistyö 
ja synergiat Tibnorin ja Ruukki Constructionin 
kanssa, sillä yhteistyö tukee markkinaosuutta, 
kannattavuutta ja menestymistä vaihtelevissa 
suhdanteissa.

Tuotevalikoiman parantaminen on edelleen 
tärkeässä roolissa. SSAB Europe pyrkii 
lisäämään premium-tuotteiden osuutta 
tuotantokapasiteetista ja näin vähentämään 
perustuotteiden toimituksia pohjoismaisten 
kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

SSAB Europen premium-tuotteet on 
jaettu kahteen kategoriaan: globaalille 
autoteollisuudelle suunnattuihin AHSS-
teräksiin ja Euroopan muille teollisuudenaloille 

Strategiset tavoitteet
• Kasvattaa premium-tuotteiden osuus 

46 %:iin (2023)
 – 800 tuhatta tonnia autoteollisuuden 
AHSS-toimituksia (2023)

 – 900 tuhatta tonnia premium-terästen 
toimituksia (2023)

• 40–45 %:n markkinaosuus Pohjoismaiden 
markkinoista

Vahvuudet
•  Markkinajohtaja Pohjoismaissa
• Läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö 

asiakkaiden kanssa tukipalveluihin yhdistettynä
• Laaja tuotevalikoima täynnä ensiluokkaisia 

autoteollisuus- ja premium-teräksiä ja 

vahvoja tuotemerkkejä
• Vahva teknologia- ja 

materiaaliasiantuntemus sekä 
sovellusosaaminen

•  Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa 
tehdyn yhteistyön synergiaedut

• Joustava palvelu ja toimitusketju, jotka on 
mukautettu loppukäyttäjien ja jakelukanavien 
perusteella

•  Kestävä tuotevalikoima ja yksi maailman 
hiilidioksiditehokkaimmista BOF-tuotannoista 
(basic oxygen furnace)

Kilpailijat
ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, 
ThyssenKrupp, Tata Steel Europe,  
US Steel, Voestalpine

tarkoitettuihin premium-teräksiin. SSAB:llä 
on vahva asema monissa autoteollisuuden 
käyttökohteissa muun muassa markkinoiden 
edistyksellisimpien ultralujien martensiittisten 
terästuotteiden ansiosta. Ajoneuvoissa 
voimansiirron sähköistyksen ja hybridien 
suhteellinen merkitys kasvaa verrattuna 
perinteisiin polttomoottoreihin. Keveys, 
erinomainen jäykkyys ja turvallisuus ovat 
keskeisiä elementtejä uudessa ajoneuvomallissa. 
Siksi SSAB odottaa, että AHSS-markkinoiden 

rakenteellinen kasvu jatkuu, sillä autovalmistajien 
tavoitteena on keventää autojen painoa ja lisätä 
niiden turvallisuutta.

Premium-tuotteiden osalta SSAB Europe 
keskittyy edelleen saamaan nykyiset asiakkaat 
siirtymään perustuotteista premium-tuotteisiin 
sekä kehittämään uusia asiakassegmenttejä 
ja käyttökohteita. Kasvua tukevien hankkeiden 
tavoitteena on loppukäyttäjien etujen vahvis-
taminen edelleen SSAB Europen premium-
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tuotteiden avulla sekä yhteistyön parantaminen 
monikanavajakelijoiden kanssa, esimerkiksi SSAB 
Laser Certified Partner -verkoston laajentaminen, 
GreenCoat-kumppanuusohjelman hyödyntäminen, 
uusien premium-tuotteiden lanseeraaminen ja 
digitalisaatiohankkeiden kehittäminen.

Rakentamisessa ja teollisuudessa hiilidioksidi-
päästöjen vähentämisaloitteet luovat tilaisuuksia 
siirtyä premium-teräksiin eri kohteissa. Esimerkiksi 
Kestävä Eurooppa -investointiohjelma (Sustainable 
Europe Investment Plan), joka on yksi Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman peruspilareista, tukee 
kestäviä hankkeita, kuten uusiutuvan energian tuo-
tantoa ja muuta tarvittavaa infrastruktuuria EU:ssa.

2020
Covid-19-pandemia ja siitä johtuneet maaliskuussa 
2020 alkaneet teollisuuden ja talouden sulkutoimet 
ovat vaikuttaneet terästä käyttävien toimialojen 
tuotantoon erittäin paljon. Tehtaita on suljettu, 
kapasiteettia pienennetty ja toimitusketjuissa 
on tapahtunut merkittäviä katkoksia. Teräksen 
kulutuksen arvioidaan laskeneen vuositasolla noin 
11,5 %*. Muutos oli voimakkain autoteollisuudessa ja 
lievin rakennusalalla. 

SSAB Europe onnistui terästoimitusten 
vähenemisestä huolimatta pitämään premium-
tuotteiden markkinaosuutensa aiemman vuoden 
noin 40 %:n tasolla. Vaikka autoteollisuuden 
teräspainotettu teollisuustuotanto laski vuositasolla 
arviolta 20,6 %*, SSAB Europen AHSS-myynti 

CASE: SHAPE CORP.  

Yhdysvaltalainen Shape Corp. vastaanotti kansainvälisen Swedish Steel 
Prize -palkinnon 2019. Se myönnettiin martensiittiteräksen uraauurtavasta 
käytöstä 3D-muovatuissa putkissa autojen kattokiskoissa. Shape Corp. on 
toiminut suunnannäyttäjänä onnistuessaan hyödyntämään tehokkaasti 
nykyaikaista materiaalia, jonka lujuus on vertaansa vailla. Ratkaisu 
tarjoaa merkittävän mahdollisuuden haastaa muut kevyet materiaalit 
teräsratkaisulla, joka sallii materiaalien kiertovirrat.

  SSAB.FI

autoteollisuuden segmentille laski vain 7 %. 
Premium-terästä tuotettiin 719 tuhatta tonnia, 
mikä oli käytännössä samalla tasolla kuin vuoden 
2019 tuotanto. SSAB Europen markkinaosuus 
Pohjoismaiden kotimarkkinoilla laski hieman  
37 %:iin kiristyneen kilpailun takia. Liiketulos laski 
-1 133 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Tämä johtui 
pääasiassa teräksen toimitusten ja hintojen jyrkästä 
laskusta toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä 
sekä kapasiteetin puutteellisen käytön aiheuttamista 
lisäkustannuksista. Liikevaihdon jyrkkää pudotusta 
torjuttiin merkittävillä kustannussäästöhankkeilla 
ja kapasiteetin mukautuksilla. Niiden vaikutus oli 
yhteensä 620 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoteen 
2019 verrattuna. 

SSAB Europessa valtaosan vuodesta 2020 
noudatettu lyhennetty työaika ja lomautukset 
yhdessä automallien lanseerausten 
viivästymisten kanssa tarkoittivat myös joidenkin 
tuotekehitysprojektien lykkäämistä. Merkittävien 
investointien avulla onnistuimme kuitenkin 
kasvattamaan hyväksyttyjen materiaalien 
määrää ja saimme yli 10 autoteollisuuden OEM-
materiaalihyväksyntää. Autoteollisuudelle 
suunnattujen tuotteiden kehityksessä keskityttiin 
nykyisten teräslajien parantamisen lisäksi uusien 
julkistamiseen: Esim. Docol HR800CP (parannettu) 
ja Docol 800 HE. Premium-tuotteissa jatkoimme 
erikoislujan, säänkestävän SSAB Weathering 
-teräslajin laajennusta levyistä nauhatuotteisiin. 
  
* Eurofer Quarter -raportti 4/2020

https://www.ssab.fi/uutiset/2019/11/shape-corp-on-swedish-steel-prize-2019-voittaja
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SSAB main production sites

SSAB production sites

Sales coverage

SSAB Americas
SSAB Americas -divisioonan johtaja:   
Charles Schmitt (1959), EVP

SSAB Americas on Pohjois-Amerikan suurin teräslevyjen tuottaja ja toimittaja, joka on tunnettu kustannustehokkuudestaan ja laadustaan.

PohjoisAmerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja kelojen valmistaja 

13 266
Liikevaihto 2020

# 1
laadussa perustuen 
ulkopuoliseen tutki-
mukseen 
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2,0
Terästoimitukset vuonna  2020

1 200
Työntekijämäärä, noin

16 17 18 19 20

  

%

16

12

8

4

0

SSAB Americas  
Liikevaihto ja käyttökate1)

Milj. kruunua

20 000

15 000

10 000

5 000

0

 Liikevaihto

 EBITDA % 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Lähes sata-
prosenttisesti 
kierrätys-
pohjainen 
tuotantoTuotannon laaja 

maantieteellinen 
kattavuus 
– toimialan 
johtava laatu ja 
kustannusasema

MILJOONAA 
RUOTSIN 
KRUUNUA

MILJOONAA 
TONNIA



34

SSAB VUOSIKERTOMUS 2020

LIIKETOIMINTAKATSAUS

KOHOKOHDAT SSAB JA 2020 LYHYESTI MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNAT

Strategia
SSAB Americas -divisioonan strategian 
painopistealueet ovat samat kuin ennen: 
ensiluokkaisen palvelun ja laadun tarjoaminen, 
markkinoiden parhaan kustannusaseman ja 
joustavuuden säilyttäminen sekä johtava asema 
työturvallisuudessa. SSAB investoi edelleen 
tuotantokapasiteetin kehittämiseen, joten entistä 
suurempi osuus Pohjois-Amerikan tuotannosta 
kohdennetaan tulevaisuudessa (SSAB Special 
Steelsin myymiin) erikoislujiin teräksiin ja 
premium-tuotteisiin. Tämä vahvistaa SSAB-
konsernin kokonaistuotevalikoimaa entisestään. 

Strategian pohjalta SSAB Americas laati 
vuonna 2019 uuden markkina- ja palvelumallin 
monipuoliselle asiakaskohderyhmälle, jossa 
alkuperäislaitevalmistajien ja muiden valmistajien 
osuus on aiempaa suurempi. Samalla tuote- ja 
palveluvalikoimaa erilaistetaan premium-
tuotteiden myynnin lisäämiseksi esimerkiksi 
energia-, offshore-, rautatieliikenne- ja 
laivanrakennusteollisuudelle kohdennetuilla 
tuotteilla.

Teräslevyn kysynnän näkymät keskipitkällä 
aikavälillä ovat edelleen epävarmat teollisuuden 
toipuessa Covid-19-pandemian aiheuttamasta 
laskusuhdanteesta. Pitkällä aikavälillä on 
nähtävissä mahdollisuuksia, koska Pohjois-
Amerikassa on huomattavaa tarvetta investoida 
taas infrastruktuuriin. Jos lisää investointeja 

toteutuu pitkällä aikavälillä, tilanteen odotetaan 
parantuvan monilla loppukäyttäjäsegmenteillä, 
kuten raskaassa teollisuudessa ja rakennus-
koneiden alalla. Myös tuulienergian kysynnän 
odotetaan pysyvän vilkkaana pitkällä aikavälillä.

2020
SSAB Americas -divisioonan liiketulos laski -283 
miljoonaan Ruotsin kruunuun (2 128) vuonna 
2020, mikä johtui pääasiassa merkittävästi 
pienemmistä myyntikatteista. Alkuvuodesta 
levyjen hinnat olivat suhteellisen vakaat, mikä 
johti hyviin katteisiin vuoden 2020 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Hinnat alkoivat laskea toisella 
vuosineljänneksellä ja jatkoivat laskuaan vuoden 

30 %
Premium-tuotteiden  

osuus 2020
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puolivälissä johtuen Covid-19:n aiheuttamasta 
teollisuuden laskusuhdanteesta. 

SSAB on Pohjois-Amerikan suurin kvarttolevyjen 
tuottaja, ja vuoden 2020 aikana sen 
markkinaosuus kasvoi noin 33 %:iin (27 %). 
Kysyntä laski teräspalvelukeskuksissa vuoden 
2020 ajan. Teräspalvelukeskukset muodostavat 
SSAB Americasin ensisijaisen asiakassegmentin, 
vaikka osuuden odotetaan laskevan ajan 
myötä osana uutta markkinamallia. Covid-19-

Strategiset tavoitteet
• Nostaa premium-tuotteiden osuus 

39 %:iin vuoteen 2023 mennessä 
(2020: 30 %)

• Nostaa loppukäyttäjien toimitusten 
osuus yli 50 %:iin (2020: 36 %)

Vahvuudet
• Laaja maantieteellinen kattavuus 

Pohjois-Amerikassa, toimialan paras 
laatu sekä johtava kustannusasema 

• Kaksi nykyaikaista 
teräksentuotantolaitosta, joissa 
käytetään kierrätysteräspohjaista 
valokaariuunimenetelmää (EAF)

• Tiivis kumppanuus asiakkaiden 
kanssa ainutlaatuisten, räätälöityjen 
tuotteiden ja ratkaisujen 
kehittämiseksi

Kilpailijat
Yhdysvaltalaiset tuottajat, kuten Nucor 
ja ArcelorMittal, Evraz, Essar Algoma 
sekä tuotteita maahantuovat toimittajat

pandemian vaikutus tuntui vuoden 2020 aikana 
myös muilla tärkeillä markkinasegmenteillä, 
kuten raskaassa kuljetuskalusto- ja 
energiateollisuudessa. 

Kolmannen osapuolen toteuttaman tutkimuksen 
mukaan SSAB Americas säilytti asemansa alan 
laatujohtajana. Premium-tuotteiden osuus 
tuotannosta oli 30 % (33 %). 
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Tibnor
Tibnorin johtaja:  
Kimmo Väkiparta (1965), toimitusjohtaja

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja valmistavalle teollisuudelle Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi se tarjoaa monenlaisia lisäarvopalveluita sekä osien 
valmistusta. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla. 

Johtava teräksen ja metallien jakelija sekä esikäsittelypalvelujen tarjoaja Pohjoismaissa

8 241 
Liikevaihto 2020

50 %
myynnistä on 
SSAB:n tuotteita

25 %
markkinaosuus 
Pohjoismaiden 
teräksenjakelussa
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Strategia
Tibnorin strategiana on tarjota asiakkaille 
kattavin tuotevalikoima ja kilpailukykyisimmät 
hinnat. Keskeistä on markkinaosuuksien 
voittaminen kasvattamalla toimintaa kaikissa 
asiakaskanavissa. Tähän kuuluu osaliiketoiminnan 
volyymien kasvattaminen uuden, entistä 
tehokkaamman tuotantojärjestelyn avulla sekä 
digitaalisen kanavan osuuden kasvattaminen 
40 %:iin. Tanskalaisen Sanistål A/S:n 
teräsjakelutoiminnan hankinnasta tulleen 
synergian ja vuoden 2020 aikana toteutettujen 
merkittävien kustannussäästöjen jälkeen 
Tibnorin kustannusparannusten painopiste 
on jatkossa hankinnoissa, kuljetuksissa sekä 
jatkoautomaatiossa. Kustannusparannusten 
avulla Tibnor voi vahvistaa markkina-asemaansa 
ja nousta alan tuottavimmaksi yritykseksi.

Tiiviissä yhteistyössä strategisten toimittajien 
ja kumppaneiden kanssa Tibnor haluaa olla 
älykkäimpien ratkaisujen tarjoaja ja siten 
vahvistaa pohjoismaista teollisuutta.

2020 
Pohjoismaiden teräksenjakelumarkkinoita 
leimasi Covid-19-pandemian aiheuttama nopea 
heikkeneminen toisella vuosineljänneksellä. 
Volyymit olivat 20 % pienemmät kuin 
edellisvuonna. Alkuperäisen laitevalmistuksen 
ja alihankinnan segmentit kärsivät eniten, kun 
taas rakennusala pärjäsi paremmin. Toisella 
vuosipuoliskolla markkinat alkoivat hitaasti elpyä. 

Tibnor aloitti vuoden 2019 lopussa merkittävän 
kustannussäästöohjelman, joka saatiin valmiiksi 
vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Se 
tehosi hyvin markkinoiden hidastuessa ja Tibnor 
jatkoi positiivisten tulosten tuottamista sekä 
markkinaosuuksien voittamista koko vuoden ajan. 

Vuonna 2020 Tibnorin osuus pohjoismaisista 
jakelumarkkinoista oli noin 25 %. Jakelu ja 
esikäsittely muodostavat noin 80 % myynnistä ja 
suorat tehdastoimitukset loput 20 %.

Strategiset aloitteet ja tavoitteet
• Varmistaa hyvä saatavuus 

asiakastarpeiden mukaisesti 
• Toteuttaa kustannussäästötoimia 

ulkoisissa hankinnoissa ja kuljetuksissa
• Saavuttaa yli 5 %:n käyttö-

katemarginaali (EBITDA) vuonna 2022
• Saavuttaa yli 15 %:n sitoutuneen 

pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2022

Tibnorin rooli SSAB-konsernissa
• Vahvistaa kotimarkkina-asemaa pienten 

ja keskisuurten asiakkaiden avulla

• Lisätä vakautta eri suhdanteissa
• Tukea ja markkinoida SSAB:n 

teräsliiketoiminnan premium- ja 
palveluvalikoimaa

• Kehittää osaliiketoimintaa ja muita 
käsittelypalveluita lisäarvon tuottamiseksi

• Tarjota ensiluokkaista asiakaskokemusta 
(toimitusaika 24 h ja toimitusten 
tarkkuus > 95 %)

Kilpailijat
BE Group, Stena Stål, Norsk Stål, Lemvigh Muller 
ja Kontino sekä paikallisia kansallisia yrityksiä ja 
niche-toimijoita

CASE: VESTRE

Norjalaiselle ulkokalusteita valmistavalle Vestrelle vain paras teräs on kyllin 
hyvää. Tibnor on toimittanut sitä Vestrelle useiden vuosien ajan. Lisäksi 
Tibnor tarjoaa asiakkaalleen ensiluokkaiset käsittelypalvelut, toimitukset ja 
lähetysvaraston. Vastuullisesti.

  TIBNOR.FI

https://www.tibnor.fi/fi_FI//inspiraatio/meidan-asiakkaamme/vestre
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Ruukki Construction
Ruukki Constructionin johtaja:   
Sami Eronen (1971), toimitusjohtaja

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja ja 
kuorirakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. 

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

5 516 
Liikevaihto 2020
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Strategia 
Ruukki Construction on viime vuosina luopu-
nut ydinliiketoimintaansa kuulumattomista 
toiminnoista ja luonut perustaa kannattavalle 
kasvulle. Building Systems -liiketoimintayksikön 
myynnin varmistuttua huhtikuussa 2020 Ruukki 
Construction on pystynyt keskittymään täysin 
tuoteliiketoimintojensa kasvuun Roofing ja 
Building Envelopes -liiketoimintayksiköissään 
päämarkkina-alueilla: Pohjoismaissa, Baltias-
sa sekä itäisen Keski-Euroopan maissa. Viime 
vuosien aikana Ruukki Construction on onnistunut 
kasvattamaan voimakkaasti ydinliiketoimintaansa.

Ruukki Construction keskittyy edelleen ydinliike-
toimintojen kehittämiseen. Sen suurin teräksen 
toimittaja on SSAB. Ruukki Constructionin tavoit-
teena on tarjota asiakkaille kattavat kattotuot-
teiden ja kuorirakenteiden toimitukset, joihin 

Strategian painopistealueet ja 
tavoitteet
• Turvallisuus 
• Muita rakennusmarkkinoita nopeampi 

kasvu ydinliiketoiminnan markkinoilla
• Yksikköhintojen ja pääoman 

tehokkuuden jatkuva parantaminen 
• SSAB ONE in Ruukki -konseptin 

toteuttaminen
•  Käyttökatemarginaali (EBITDA) yli 10 % 

vuonna 2022

Vahvuudet
• Tunnettu brändi ydinmarkkinoilla ja 

tärkeissä asiakassegmenteissä
• Tuote- ja palveluinnovaatiot 
• Luotettavuus ja laadukkaat, vastuulliset ja 

sertifioidut tuotteet sekä kattavat takuut 
• Teräksestä valmistettujen 

rakennustuotteiden vankka asiantuntemus

Kilpailijat
Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden 
toimittajat Kingspan, Lindab ja Areco sekä 
monet pienemmät yrityksetkuuluu myös suunnittelu ja tekninen tuki. Ydin-

liiketoiminnassaan Ruukki Construction keskittyy 
kasvamaan rakennusmarkkinoita nopeammin 
sekä orgaanisesti jo käynnistetyn Commercial 
Excellence -ohjelman ja tuoteportfolion kehit-
tämisen kautta että harkitsemalla yritysostoja 
vahvistaakseen tarjontaansa priorisoiduilla 
segmenteillä ja markkinoilla. 

2020
Viime vuosina kysyntä on kasvanut kaikilla 
ydinalueilla, mutta kasvu on nyt tasaantumas-
sa asteittain. Laantumisen taso on kuitenkin 
tervettä. Vuoden 2020 aikana Covid-19 vaikutti 
kysyntään negatiivisesti, mutta suhteellisen lie-
västi ja markkina-aluekohtaisesti. Vuoden 2020 
aikana Ruukki Construction jatkoi toimintansa 
kehittämistä Commercial Excellence -ohjelmalla 
ja jatkuvilla tehokkuuden parannuksilla kasvaak-

CASE: EUROBEEFIN KYLMÄVARASTOT, KOŁO, PUOLA

Ruukki Construction toimitti sandwich-paneelit Eurobeefin 
uusien tuotantolaitosten seiniin, väliseiniin ja kattoihin. 
Lihanjalostusyrityksenä Eurobeef noudattaa tiukkoja kylmävarastointi- ja 
elintarvikehygieniasäännöksiä. Asiakas vakuuttui Ruukki Constructionin laajasta 
ja korkealaatuisesta paneelivalikoimasta. Paneeleille asetetut vaatimukset 
riippuvat niiden rakennuksessa olevasta käyttökohteesta.

  RUUKKI.COM

seen markkinoiden muita toimijoita nopeammin. 
Tämän strategian mukaisesti Ruukki Construction 
kehitti valikoimaansa edelleen päivittämällä ny-
kyisiä tuotteita ja julkaisemalla uusia, esimerkiksi 

Primo-julkisivuverhouksen. Vuonna 2020 ver-
tailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden 
tasolla ja liikevoitto nousi 314 miljoonaan Ruotsin 
kruunuun (283). 

https://www.ruukki.com/fin/building-envelopes/references/reference-details/eurobeef-kylm%C3%A4varastointitilat
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Tutkimus ja kehitys

SSAB:n tutkimus- ja kehitysorganisaatio on 
keskeisessä asemassa tuotantoprosessiemme, 
vahvan tuotevalikoimamme sekä teknisen osaa-
misemme kehittämisessä. Niiden avulla autamme 
asiakkaitamme hyödyntämään terästuotteidem-
me koko potentiaalia. Asemamme edistyneiden 
erikoislujien terästen ja kulutusterästen ensiluok-
kaisena tuottajana perustuu jatkuvaan pyrki-
mykseemme hyödyntää resursseja tehokkaasti 
teräksen tuotannossa ja käytössä. Meillä on yksi 
maailman hiilidioksiditehokkaimmista teräk-
senvalmistusmenetelmistä. HYBRIT-hankkeen 
ja fossiilivapaan teräksen tiekartan edetessä 
SSAB:n tutkimus- ja kehitystoiminta jatkaa 
työskentelyä fossiilivapauden saavuttamiseksi 
tuotteissamme ja asiakassovelluksissamme.

Markkinavetoinen tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehityskulttuurissamme pyritään 
siihen, että SSAB-tuotteet ovat aina asiakkaiden 
ensimmäinen valinta kaikkialla maailmassa ja 
että ne asettavat standardin suorituskyvylle 
valituilla markkinasegmenteillä. Todellinen 

markkinavetoisuus tarkoittaa kykyä ymmärtää 
asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita, mutta 
myös taitoa muuntaa ne tuotteiksi. Tutkimusta 
ja kehitystä tapahtuu koko kehitysketjussa: 
tuotantoprosesseista tuotteisiin ja 
asiakassovelluksiin.  

Tutkimus- ja kehityskeskukset:
• Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi) 
• Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
• Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)
 
Monilla tutkimuslaitosten työntekijöistä on 
tohtorin tutkinto, ja meillä on vahvoja akateemi-
sia kumppaneita, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, 
joiden kanssa teemme yhteistyötä pitkäaikaisella 
strategisella pohjalla. 

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle 
tutkimus- ja kehitystyölle:
• Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys 
• Pätevät ja osaavat työntekijät
• Tehokas projektinjohtaminen

SSAB:n liiketoimintamalli pohjautuu tiiviiseen yhteistyöhön sekä 
asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden ymmärtämiseen. Tämän 
vakiintuneen toimintamallin avulla lanseeraamme jatkuvasti uusia 
terästuotteita, sovellusmahdollisuuksia ja palveluja. Keskitymme 
aina vahvasti yrityksemme visioon: vahvemman, kevyemmän ja 
kestävämmän maailman luomiseen. 

• Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
• Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja 

innovointiin
• Vahvat ulkoiset kumppanuusverkostot
 
Pitkän aikavälin tutkimusohjelma
Säilyttääkseen johtoasemansa tutkimus- ja 
kehitysorganisaation on säilytettävä tasapaino 
nykyhetken ja pitkän aikavälin näkökulmien 
välillä.  Meidän on edistettävä tutkimustamme, 
jota pidämme mullistavana, ja oltava osa 
asiakkaidemme tulevaisuutta sekä maailman 

muutosta. Pitkäaikaiset hankkeet voivat kestää 
viidestä kymmeneen vuotta, ja niiden eri osia 
voidaan tukea ulkopuolisten akateemisten 
kumppanien ja valtion rahoituksen avulla.

Hardox
Hardox-kulutuslevyjen uusi sukupolvi Hardox 
500 Tuf herätti edelleen kiinnostusta markki-
noilla, ja sen myynti kasvoi edellisestä vuodesta. 
Vuoden aikana lisäsimme ohuiden levyjen koko-
vaihtoehtoja, mikä avasi uusia käyttömahdolli-
suuksia, esimerkiksi kippiautojen rungot.

SSAB työskentelee alkuperäislaite-
valmistajien, alihankkijoiden ja 
loppukäyttäjien kanssa sekä oman 
myyntihenkilöstönsä välityksellä 
että jakelijoiden kautta, toisin kuin 
monet muut teräsyhtiöt, jotka myyvät 
vain jakelijoiden kautta. Autamme 
asiakkaitamme kehittämään parempia 
ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja 
parantamaan myös tuottavuutta sekä 
pienentämään näin kustannuksia tuotteiden 
käyttövaiheessa.

Johtoasemamme säilyttääksemme aiomme 
jatkossakin investoida tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen 
sekä asiakkaiden kanssa tehtäviin 
innovaatioprojekteihin, joissa etsitään 
tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n 
tuotteista. Samalla pyrimme kohti 
ainutlaatuista asiakaskokemusta, mikä 
tarkoittaa tiukimpien tuotteiden laatua, 
läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta 
koskevien vaatimusten täyttämistä sekä 
sujuvan kanssakäymisen varmistamista 
digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.
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Vuonna 2020 esittelimme happamiin ja syövyt-
täviin ympäristöihin suunnitellun Hardox HiAce 
-teräksen, joka vastaa erityisesti jätekuljetusten, 
biovoimalaitosten sekä saha- ja paperiteollisuu-
den tarpeisiin. 

Strenx 
Vaativille nostolaitteille kehitetty Strenx 1100 Plus 
herätti edelleen mielenkiintoa markkinoilla. Sen 
ainutlaatuisten hitsausominaisuuksien ansiosta 
myös hitsaussauman lujuus on erinomainen.

Autoteollisuuden teräkset
Vuonna 2020 kaupallistettiin Docol 1700M, 
markkinoiden lujin kylmämuovattu teräs, 

jonka murtolujuus on 1700 Mpa. Yleisesti 
ottaen erittäin lujia martensiittiteräksiä, joissa 
SSAB on maailmanlaajuinen markkinajohtaja, 
käytetään yhä enemmän uusissa autoissa, 
mukaan lukien sähköajoneuvoissa.

Toinen trendi autoteollisuudessa on uusien 
kylmämuovattujen teräslaatujen (3G AHSS) 
käyttöönotto. Lujuuden ja sitkeyden entistä 
paremman yhdistelmän ansiosta nämä tuotteet 
pystyvät kilpailemaan muottikarkaistavien 
terästen kanssa vaativaa muovausta 
edellyttävissä komponenteissa. Vuoden 2020 
aikana SSAB esitteli toisen laadun 3G AHSS 
-tuoteperheessä, ja lisää on kehitteillä.

Suojausteräkset
Viime vuosina olemme kehittäneet suojaus terästen 
tuoteohjelmaa. Tuotannossa on keskitytty Armoxiin 
Oxelösundissa ja Ramoriin Raahessa. SSAB on tällä 
hetkellä ainoa toimittaja, joka tarjoaa täydellisiä 
tuoteohjelmia laatujen ja mittojen suhteen. Tuot-
teillamme on erinomaisia mekaanisia ominai-
suuksia, jotka useimmissa tapauksissa ylittävät 
erilaisten kansallisten terässuoja standardien vaa-
timukset. Lisäksi niillä on loistavat konepajaominai-
suudet, kuten taivutettavuus ja hitsattavuus.

Väripinnoitetut teräkset
SSAB:n patentoima biopohjainen teknologia 
(BT), jossa hyödynnetään rypsiöljypohjaista 

pinnoitetta, on viime vuosien aikana otettu 
käyttöön koko GreenCoat-tuoteohjelmassa.

SSAB:n patentoimaa bioteknologiaa 
hyödyntävä GreenCoat PLX Pural BT tuotiin 
markkinoille vuonna 2020. Tuote tarjoaa 
erinomaiset ominaisuudet. Siinä yksi SSAB:n 
parhaista teräslaaduista yhdistyy hiljattain 
kehitettyyn kestävän kehityksen mukaiseen 
maalijärjestelmään.

The Swedish Steel Prize
Swedish Steel Prize on kansainvälinen 
palkinto, joka annetaan tulevaisuuden 
teräsratkaisuihin vaikuttavien ideoiden ja 
tuotteiden suunnittelemisesta. Se on yksi 
esimerkki SSAB:n tiiviistä asiakassuhteista. 
Vuodesta 1999 järjestetty kilpailu on 
houkutellut osallistujia eri puolilta 
maailmaa, ja sen tarkoituksena on juhlistaa 

hyvää teknistä suunnittelua. Palkinnolla 
halutaan antaa tunnustusta terästen kaikkia 
mahdollisuuksia hyödyntävien menetelmien tai 
tuotteiden kehittäjille, joilla on vaikutusta paitsi 
heidän omaan liiketoimintaansa tai alaansa, 
myös yhteiskuntaan. Lisäksi palkinto pyrkii 
edistämään tiedon jakamista ja innoittamaan 
innovaatioihin, jotka tekevät maailmasta 
paremman. 



SSAB AB

Box 70 
SE-101 21 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 454 5700 
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Katuosoite: 
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www.ssab.fi

http://www.ssab.fi
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