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SSAB ja Shape yhteistyöhön fossiilivapaan teräksen 

hyödyntämiseksi ajoneuvosovelluksissa 

SSAB on solminut sopimuksen yhdysvaltalaisen, globaalisti toimivan kevyiden 
korirakenteiden toimittajan Shape Corp.:n kanssa fossiilivapaiden 
törmäyssuojajärjestelmien ja teräskoriosien toimittamisesta markkinoille. 

Shape testaa ajoneuvosovelluksissaan SSAB:n fossiilivapaata terästä, joka on valmistettu 
HYBRIT-teknologialla vetypelkistetystä rautasienestä. 

”Meillä on ilo toivottaa Shape tervetulleeksi ensimmäiseksi yhdysvaltalaiseksi fossiilivapaan 
teräksen kumppaniksemme. Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä tutkimaan erilaisia 
tapoja hillitä ilmastonmuutosta. Fossiilivapaan teräksen kysyntä on kasvussa, mikä on yksi syy 
siihen, miksi SSAB on aikaistanut vihreää siirtymäänsä ja pyrkii samalla suurelta osin 
eliminoimaan hiilidioksidipäästöt omasta toiminnastaan arviolta noin vuonna 2030,” sanoo 
SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist. 

”Shape jatkaa toimialan johtavana yrityksenä innovatiivisilla, kevyillä ratkaisuillaan seuraavan 
sukupolven ajoneuvoihin. Lisäksi olemme asettaneet rohkeaksi kestävän kehityksen 
tavoitteeksemme olla hiilidioksidivapaa yritys vuoteen 2035 mennessä. Pitkäaikainen 
kumppanuutemme SSAB:n kanssa perustuu vuosien yhteistyöhön ja yhtiöidemme keskinäiseen 
kunnioitukseen. Olen erittäin iloinen voidessamme työskennellä SSAB:n kanssa 
kaupallistaaksemme heidän fossiilivapaan HYBRIT-teknologiaan perustuvan teräksensä ja olla 
ensimmäinen, joka markkinoi näitä törmäyssuojajärjestelmiä ja korin osia asiakkaillemme. 
Näemme tämän voittona asiakkaillemme, voittona ympäristölle ja voittona Shapelle,” sanoo 
Mark White, Shape Corp.:n toimitusjohtaja. 

SSAB:n tavoitteena on toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa 

vuonna 2026. SSAB tekee yhteistyötä rautamalmin tuottaja LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin 

kanssa osana HYBRIT-hanketta kehittääkseen arvoketjun fossiilivapaalle raudan ja teräksen 

tuotannolle, korvaten perinteisesti rautamalmipohjaisen teräksen valmistuksessa käytetyn 

koksihiilen fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Tämä prosessi käytännössä eliminoi 

hiilidioksidipäästöt terästuotannosta. 

Shape on sitoutunut vähentämään globaaleja hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen 2030 

mennessä ja olemaan täysin hiilidioksidivapaa vuoteen 2035 mennessä. Shape pyrkii olemaan 

hiilidioksidivapaa tuotannossaan ja vähentämään loppukäyttäjien hiilidioksidipäästöjä 

tuotteillaan, mikä edesauttaa ilmastonmuutoksen hillitsemistä. 

Lisätietoja:  

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

John Little, Brand Experience Specialist, littleja@shapecorp.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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