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SSAB yhteistyöhön Lindabin kanssa 

fossiilivapaan teräksen alalla 
SSAB ja Lindab ottavat uuden askeleen kumppanuudessaan tekemällä yhteistyötä 
fossiilivapaan teräksen alalla. Vuodesta 2026 alkaen SSAB toimittaa fossiilivapaata 
terästä Lindabille käytettäväksi ilmanvaihto- ja rakennusjärjestelmissä. 

Yhtiöt työskentelevät yhdessä SSAB:n fossiilivapaan teräksen hyödyntämiseksi Lindabin 
tuotteissa. Teräksellä on pitkä käyttöikä, se on kestävää ja 100 % kierrätettävää. Nämä ovat 
ominaisuuksia, joille on kysyntää korkealaatuisissa ilmanvaihto- ja rakennustuotteissa. 

”Olen iloinen voidessani toivottaa Lindabin tervetulleeksi kumppaniksi fossiilivapaan teräksen 
hyödyntämisessä. Yhdessä autamme vähentämään hiilidioksidipäästöjä rakennus- ja 
ilmanvaihtosektorilla sekä vahvistamaan kilpailukykyä säilyttäen samalla tuotteiden korkea 
laatu”, sanoo SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. "Rakennamme fossiilivapaata arvoketjua 
aina loppuasiakkaaseen asti."  

”Meille Lindabilla fossiilivapaa teräs on keskeistä kestävän kehityksen työssämme. Siihen 

siirtyminen on suurin yksittäinen ympäristöön vaikuttava toimintomme. Meillä on ollut 

läheinen suhde SSAB:n kanssa pitkään ja olemme erittäin iloisia yhteistyöstä myös 

fossiilivapaan teräksen alalla. Odotamme innolla, että voimme tarjota asiakkaillemme samaa 

korkeaa laatua kuin ennenkin, mutta entistäkin vahvemmalla vastuullisuusprofiililla”, sanoo Ola 

Ringdahl, Lindabin toimitusjohtaja. 

Vuonna 2026 SSAB aikoo toimittaa markkinoille fossiilivapaata terästä kaupallisessa 

mittakaavassa sen jälkeen, kun sen Oxelösundin tehtaan masuunit on korvattu valokaariuunilla 

sekä käyttämällä HYBRIT-teknologialla valmistettua rautasientä, joka korvaa perinteisesti 

rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa tarvittavan koksihiilen fossiilivapaalla sähköllä ja 

vedyllä. Tämä prosessi käytännössä eliminoi hiilidioksidipäästöt terästuotannosta. 

SSAB, LKAB ja Vattenfall käynnistivät HYBRIT-hankkeen (Hydrogen Breakthrough Ironmaking 

Technology) vuonna 2016 tavoitteenaan kehittää teknologiaa fossiilivapaaseen raudan ja 

teräksen valmistukseen. 

Lisätietoja:  

Hanna Hoikkala, Press Officer SSAB, +46 736551117, hanna.hoikkala@ssab.com 

Catharina Paulcén, Head of Corporate Communications Lindab, +46 701489965, catharina.paulcen@lindab.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. Löydät meidät myös 
sosiaalisesta mediasta: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ja YouTube. 
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