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Toimitusjohtajan katsaus

Euroopan haastava markkinatilanne vaikutti SSAB:n liiketoimintaan  
 vuonna 2019. Vahvan taseemme ansiosta pystyimme kuitenkin tekemään 
tulevaisuuden kannalta strategisesti tärkeitä yritysostoja sekä inves-
toimaan erikoislujien terästen tuotantokapasiteettiin. Laajamittaiset 
ponnistelumme turvallisuuden parantamiseksi tuottivat tuloksia. Vuoden 
aikana teimme konkreettiset, pitkän aikavälin suunnitelmat tuotanto-
prosessiemme muuttamiseksi. SSAB:n tavoitteena onkin olla ensimmäinen 
yhtiö maailmassa, joka tuo markkinoille fossiilivapaan teräksen.

Haastava markkinatilanne, hyvä 
kassavirta ja parantunut turvallisuus
Vuoden 2019 liiketulos oli 2 159 (5 181) miljoonaa 
Ruotsin kruunua. Tuloksen heikkeneminen tapahtui 
pitkälti vuoden 2019 loppupuolella. Syynä olivat 
Euroopan markkinoiden hidastuminen sekä kvart-
tolevyjen hintojen lasku Yhdysvalloissa. Sopeutim-
me tuotantoamme alentuneen kysynnän mukaan 
ja pystyimme siten vapauttamaan käyttöpääomaa. 
Kassavirran kehitys oli koko vuonna hyvä, ja opera-
tiivinen kassavirta oli 5 194 (5 969) miljoonaa 
kruunua. Vahva taseemme mahdollisti tärkeiden 
täydentävien yritysostojen toteuttamisen, ja halli-
tus pystyi esittämään osingon pitämistä edellis-
vuoden tasolla eli 1,50 kruunussa osaketta kohti.

Työturvallisuuden parantamiseen tähtäävä työmme 
tuotti tuloksia. Tapaturmataajuus, jota kuvataan 
LTIF-arvolla (poissaoloon johtaneiden tapaturmien 

taajuus) oli 4,2 (6,1). Jatkamme edelleen turvallisuu-
den parantamiseksi tehtävää työtä uusilla aloitteilla 
edetäksemme kohti visiotamme työpaikasta, jossa 
tapaturmien määrä on nolla. 

Vahvempi tuotevalikoima
Tuotevalikoiman kehittäminen on keskeinen osa 
SSAB:n strategiaa. Siinä olemme ottaneet viime 
vuosien aikana selviä edistysaskeleita. SSAB 
Special Steels toimitti noin 1,2 miljoonaa tonnia 
vuonna 2019, kun toimitukset olivat muutama 
vuosi sitten noin miljoona tonnia vuodessa. Olem-
me markkinoiden johtava erikoislujien terästuot-
teiden valmistaja. Näitä terästuotteita käyttämällä 
asiakkaamme voivat parantaa koneidensa ja 
laitteidensa tuottavuutta ja kestävyyttä. SSAB 
Special Steels -divisioonan markkinaosuus on noin 
25 % ja se on selvästi suurin tuottaja maailman 
markkinoilla. 

Menestyksellisen tuotekehityksen ansiosta SSAB 
Europe on saavuttanut vahvan aseman autoteol-
lisuuden erikoislujien terästen tuottajana. Vaikka 
SSAB Europen kokonaistoimitukset vähe nivät 6 % 
vuonna 2019, erikoislujien terästen toimitusmää-
rät autoteollisuuden tarpeisiin pysyivät melko 

 vakaalla tasolla. Myös muiden premium-tuottei-
den myynnin kehitys oli tasaista. Yhtenä esimerk-
kinä on patentoituun biopohjaiseen teknologiaan 
perustuva maalipinnoitettu teräksemme. Sen 
avulla asiakkaat pystyvät hankkimaan katon, 
 jonka ympäristövaikutus on tavallista pienempi. 
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Uudet strategiset tavoitteet
Vuoden 2019 lopulla julkaistut uudet strategiset 
tavoitteemme kertovat kunnianhimostamme 
kasvattaa erikoisterästen tuotantovolyymeja ja 
kehittää jakelukanaviamme. SSAB Special Steels 
-divisioonan tavoitteena on kasvattaa toimituk-
siaan 1,6 miljoonaan tonniin vuonna 2022. SSAB 
Americas -divisioonan Mobilen tuotantolaitoksel-
la on tärkeä rooli SSAB Special Steels -divisioo-
nan tuotannossa, ja se tuottaa jo nyt huomattavia 
määriä erikoislujia teräksiä. Laajennamme edel-
leen erikoislujien terästen tuotantokapasiteettia 
ja investoimme lähes miljardi kruunua kapasitee-
tin lisäämiseen Mobilessa lähivuosina. 

Päivitetyn strategiansa mukaisesti SSAB Americas 
-divisioona lisää premium-tuotteiden osuutta 
toimituksista sekä myyntiä suoraan loppuasiak-
kaille. Divisioonan strategian perusta – alhaiset 
kustannukset, korkea laatu ja joustava  tuotanto  
– säilyy ennallaan. Kaiken kaikkiaan SSAB:n 
tavoitteena on, että erikoislujat teräkset ja muut 
premium-tuotteet kattavat 50 % konsernin koko-
naistoimituksista vuonna 2022.

Yritysostot tukevat strategiaa
Yhtä tärkeää kuin premium-tuotteiden osuuden 
lisääminen on tavoitteemme kehittää tuotteidem-
me jakelua markkinaosuuksien kasvattamiseksi. 
Toteutimme kolme täydentävää yrityskauppaa, ja 
kohdeyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 
3 miljardia kruunua vuonna 2019. Tibnor paransi 

markkina-asemaansa Tanskassa ostamalla Sani-
stålin jakeluliiketoiminnan. Abraservice-kauppa 
parantaa SSAB Special Steels -divisioonan 
mahdollisuuksia toimittaa erikoisterästuotteitam-
me aiempaa pienemmille ja pirstoutuneemmille 
markkinoille. Se myös lisää tavoitettavuuttamme 
palveluyrityksille, jotka ovat vähemmän riippu-
vaisia suhdannevaihteluista. Piristeelin hankinta 
puolestaan on linjassa Ruukki Constructionin tuo-
teliiketoiminnan kasvustrategian kanssa. Ruukki 
Constructionin ydinliiketoimintaan kuulumat-
tomasta projektiliiketoiminnasta luovutaan, ja 
 arvioimme, että solmittu kauppa saadaan pää-
tökseen vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. 

Ensimmäinen fossiilivapaan  
teräksen tuottaja
Tavoitteenamme on olla maailman ensimmäinen 
fossiilivapaan teräksen tuottaja, ja se on merkit-
tävä virstanpylväs SSAB:n kehityksessä. Vuonna 
2020 aloitamme toimet Oxelösundin masuunien 
ja koksaamon sulkemiseksi ja niiden korvaamiseksi 
valokaariuunilla. HYBRIT aloittaa fossiilittoman 
suorapelkistetyn raudan (DRI) tuotannon Luulajan 
pilottitehtaalla. Tulosten pohjalta rakennetaan 
täysimittainen kaupallinen tuotantolaitos eli niin 
kutsuttu demonstraatiolaitos. Tavoite on saada 
demonstraatiolaitos valmiiksi samaan aikaan 
kun Oxelösundin valokaariuuni valmistuu. Siten 
pystymme tuomaan ensimmäiset fossiili- 
vapaat teräkset markkinoille jo 2026. 

Yhä useammat yritykset ja toimialat pyrkivät 
 pienentämään huomattavasti hiilijalanjälkeään, 
mikä vaikuttaa alihankkijoihin ja raaka-ainei-
den tuottajiin. Monet asiakkaamme eri puolilla 
maailmaa ovat kertoneet olevansa kiinnostuneita 
fossiilivapaasta teräksestä. SSAB:llä on pitkät 
perinteet vahvuudeltaan ja kestävyydeltään 
markkinoiden edistyneimpien terästuotteiden 
tarjoamisesta  asiakkailleen. Näitä vahvuuksia 
hyödyntäen voimme tuoda markkinoille terästä, 
jonka hiilijalanjälki on käytännössä olematon. 
Kumppaneinamme on fossiilivapaan sähkön 
tuotantoa kehittävä Vattenfall sekä LKAB, joka 
pyrkii käynnistämään fossiilittomien rautapellet-
tien tuotannon. Rakennamme siten fossiilivapaan 
arvoketjun aina malmin louhinnasta valmiiseen 
teräkseen.

Maailman johtavien tuotteiden lisäksi meillä 
on paremmat edellytykset lisätä tuotantomme 
vakautta ja joustavuutta luopumalla koksi-
pohjaisista tuotteista. Meillä on pitkäaikaista 
kokemusta valokaariuunien käytöstä SSAB 
Americas -divi sioonassa, jossa olemme jo vuosien 
ajan tuottaneet esimerkiksi maailman johtavia 
Hardox-tuotteita. Edessämme on uskomattoman 
jännittävä haaste ottaa johtoasema teräs-
teollisuuden muutoksessa. Ruotsilla on siihen 
ainutlaatuinen mahdollisuus, ja mikäli saamme 
vetoapua kehitystyöhön ja infrastruktuuria, kuten 
sähkönjakelua, koskeviin panostuksiin, voi muutos 
tapahtua suhteellisen nopeasti. 

Tuemme YK:n kestävän  
kehityksen tavoitteita
Esimerkkinä panostustemme herättämästä huo-
miosta on se, että meidät kutsuttiin ainoana teräs-
yhtiönä YK:n ilmastokokoukseen syyskuussa 2019. 
HYBRIT-aloite nostettiin ilmastokokouksessa esille 
yhtenä kunnianhimoisimmista ja toimintatapoja te-
hokkaimmin muuttavista hankkeista ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi. SSAB on ollut jo usean vuoden 
ajan YK:n Global Compact -aloitteen jäsen. SSAB 
myös tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. 
Se osoittaa vastuumme ympäristöstä, ihmisistä ja 
yhteiskunnasta, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. 
Tämä raportti on osa Global Compact -aloitteen 
periaatteiden toteuttamista koskevaa viestin-
täämme. Tuemme jatkossakin YK:n Global Compact 
-aloitteen ympäristöä, ihmisoikeuksia, työntekijöi-
den olosuhteita ja korruption vastaista toimintaa 
koskevia periaatteita ja pyrimme sisällyttämään ne 
toimintaamme, kulttuuriimme ja arvoketjuihimme.

Kuten aina, suhdanteisiin ja geopoliittiseen 
kehitykseen liittyy epävarmuutta. Jos noudatam-
me strategiaamme, SSAB on jatkossakin vahva. 
Kykymme torjua suhdannevaihteluiden vaikutus 
toimintaamme paranee jatkuvasti. Haluan lopuksi 
kiittää kaikkia työntekijöitämme arvokkaasta 
panoksesta vuonna 2019. Työmme SSAB:n kehit-
tämiseksi yhä vahvemmaksi ja kestävämmäksi 
jatkuu vuonna 2020.

Martin Lindqvist, 
Toimitusjohtaja



5

SSAB VUOSIKERTOMUS 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2019

KOHOKOHDAT SSAB JA 2019 LYHYESTI MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNAT

Vuoden 2019 kohokohdat

Tavoitteena olla maailman 
ensimmäinen fossiilivapaan 
teräksen valmistaja
SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs 
markkinoille ensimmäisenä maailmassa. Suun-
nitelma fossiilivapaaseen rautamalmipohjai-
seen terästuotantoon siirtymisestä esiteltiin 
teräs alan yli 400 asiakkaalle ja toimijalle SSAB:n 
Swedish Steel Prize -seminaarissa marraskuussa.  
”SSAB tuo fossiilivapaan teräksen ensimmäi-
senä markkinoille jo vuonna 2026. Haluamme 
toimia yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja 
tehdä työtä yhteisten tavoitteiden eteen, jotta 
he voivat tarjota fossiilivapaasta teräksestä val-
mistettuja tuotteita ensimmäisenä maailmassa”, 
SSAB:n toimitusjohtaja Martin Lindqvist kertoo.

 Lue lisää sivulta 25 ja ssab.fi

Uudet strategiset tavoitteet 
vuodelle 2022
SSAB esitteli joulukuussa 2019 pidetyssä 
pääomamarkkinapäivässään uudet strategiset 
tavoitteet vuodelle 2022. Erikoislujien terästen  
ja premium-tuotteiden on määrä muodostaa  
50 % SSAB:n kokonaistoimituksista vuonna  
2022. SSAB Special Steels, SSAB Europe ja  
SSAB Americas keskittyvät premium-strategioi-
hin ja pyrkivät lisäämään erikoisterästen myyntiä 
sekä kehittämään omia markkinakanaviaan. 
Uudet tavoitteet auttavat parantamaan kannat-
tavuutta ja vähentämään herkkyyttä suhdan-
nevaihteluille. Pohjoismaissa haluamme vahvistaa 
asemaamme kotimarkkinoilla Tibnorin ja Ruukki 
Constructionin tuella. 

 Lue lisää sivun 19 strategiaosiosta

Myönteistä turvallisuus-
kehitystä
SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö. 
Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, työhön 
liittyvää vammaa tai työhön liittyvää  sairautta. 
Vuonna 2019 turvallisuuskehityksemme oli 
positiivista. Suunta on oikea ennen kaikkea sen 
ansiosta, että turvallisuuteen on keskitytty ja 
turvallisuutta sekä yrityksen turvallisuuskulttuu-
ria on parannettu monin tavoin. Vuonna 2019 
poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus 
(LTIF) oli 4,2, mikä on 31 % vähemmän kuin vuon-
na 2018 (6,1). Jatkamme turvallisuuden kehit-
tämistyötämme kaikkialla organisaatiossamme 
myös jatkossa. 

 Lue lisää sivulta 24 ja kestävän kehityksen 
raportistamme

Entistä vahvempi asema 
 yritysjärjestelyillä
Lukuisat yritysostot vahvistivat SSAB:n  johtavaa 
asemaa strategisilla alueilla. Kulutusosia ja 
koko naisratkaisuja toimittava Abraservice 
sulautui osaksi SSAB:tä. Yritysosto tukee SSAB:n 
strategiaa erikoislujien terästen ja lisäarvopal-
velujen globaalina johtajana. SSAB:n tytäryhtiö 
Tibnor osti tanskalaisen Sanistål A/S:n teräksen-
jakeluliiketoiminnan ja vahvisti näin asemaansa 
Tanskassa. SSAB:n tytäryhtiö Ruukki Construc-
tion osti Suomen johtavan kattoturvatuote- ja 
sadevesijärjestelmävalmistajan Piristeel Oy:n 
osake-enemmistön ja sopi Building Systems 
-liiketoimintansa myynnistä. Kauppojen myötä 
Ruukki Construction voi keskittyä kannattavaan 
kasvuun tuoteliiketoiminnoissaan.

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/uutishuone/uutisarkisto/2019/11/14/10/02/ssabst-maailman-ensimminen-fossiilivapaan-terksen-valmistaja
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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 tuot-
taja AHSS-teräksissä (Advanced High-Strength 
Steels) ja Q&T-teräksissä (Quenched & Tem-
pered Steels), nauha-, levy- ja putkituotteissa 
sekä rakentamisen ratkaisuissa. SSAB:n teräk-
sillä ja palveluilla saadaan aikaan kevyempiä ja 
pitkäikäisempiä lopputuotteita. 

76

1,04

2,2Liikevaihto, 
miljardia Ruotsin 
kruunua

14 500 Työntekijämäärä, 
noin

Osakekohtainen 
tulos, 
Ruotsin kruunua

Liikevoitto (EBIT), 
miljardia Ruotsin 
kruunua

Pääkonttori
Tukholma, Ruotsi 

Toimitusjohtaja
Martin Lindqvist

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

SSAB:n tavoitteena on tuoda markkinoille fos-
siilivapaata terästä jo vuonna 2026 ja poistaa 
hiilidioksidipäästömme vuoteen 2045 mennessä. 
Sivulta 25 voit lukea lisää HYBRIT-hankkeesta, 
jolla on keskeinen tehtävä tämän tavoitteen 
saavuttamisessa.

FIRST IN 
F    SSIL  
FREE  
STEEL 
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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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Kannattavuus Pääomarakenne Osingot

SSAB:llä on kolme taloudellista tavoitetta

Osa-alue

Tavoite

2019

Toimialan paras kannattavuus EBITDA-marginaalilla 
mitattuna vertailuryhmässämme1).

Nettovelkaantumisaste ei normaalisti ylitä 35 %. 

Nettovelkaantumisaste oli jonkin verran edellisvuotta korkeampi 
johtuen osinkojen maksusta sekä yritysostoista.

SSAB paransi asemaansa ollen vertailuryhmän toinen (#3 
vuonna 2018). Edellisvuotta heikompi kannattavuus johtui 
pääosin laskeneesta kysynnästä Euroopassa.

Tavoitteen ylittävän osingonmaksun perusteena on vahva  
 tase ja oletettu tulevaisuuden kassavirran tuottokyky.

Osingot ovat 30-50 % tuloksesta verojen jälkeen. Vuoden 
2019 luku on hallituksen ehdotus.

1) ArcelorMittal, AK Steel, Nucor, Salzgitter, Tata Steel Europe, ThyssenKrupp, US Steel
2) Vuoden 2019 luku perustuu ajanjaksoon 1-9/2019.
3) 2019 on hallituksen ehdotus.
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Kannattavuus2)

Käyttökatemarginaali, % ja SSAB:n sija vertailuryhmässä
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SSAB ja  
2019 lyhyesti
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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, Yhdysvallat
• Montpelier, Iowa, Yhdysvallat

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

RUUKKI CONSTRUCTION
Kestävän kehityksen mukaisia rakenta-
misen tuotteita ja palveluita Euroopassa

23 % 32 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin 
kokonaiskäyttö-

katteesta (EBITDA)

34 % 14 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin 
kokonaiskäyttö-

katteesta (EBITDA)

23 % 44 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin 
kokonaiskäyttö-

katteesta (EBITDA)

12 % 3 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin 
kokonaiskäyttö-

katteesta (EBITDA)

8 % 7 %
SSAB-konsernin 

kokonaisliikevaihdosta
SSAB-konsernin 
kokonaiskäyttö-

katteesta (EBITDA)

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

Liiketoimintasegmentit
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SSAB:n globaali läsnäolo

Kierrätysmetallipoh-
jainen, valokaariuuni-
prosessi, kvarttolevyt

Teräksen tuotanto-
kapasiteetti: 1,2 milj. 
tonnia

Työntekijöitä: 500

Perustettu: 1997

Montpelier, Iowa, 
Yhdysvallat 
SSAB Americas

Kierrätysmetallipoh-
jainen, valokaariuuni-
prosessi, kvarttolevyt

Teräksen tuotanto-
kapasiteetti: 1,2 milj. 
tonnia

Työntekijöitä: 700

Perustettu: 2001

Mobile, Alabama, 
Yhdysvallat 
SSAB Americas

Masuunipohjainen 
teräksen valmistus, 
kvarttolevyt

Teräksen tuotanto-
kapasiteetti: 1,5 milj. 
tonnia

Työntekijöitä: 2 100

Perustettu: 1913

Oxelösund, Ruotsi 
SSAB Special Steels

Nauhatuotteet

Työntekijöitä: 1 600

Perustettu: 1878

Borlänge, Ruotsi 
SSAB Europe

Masuunipohjainen 
teräksen valmistus

Teräksen tuotanto-
kapasiteetti: 2,3 milj. 
tonnia

Työntekijöitä: 1 100

Perustettu: 1941

Luulaja, Ruotsi 
SSAB Europe

Masuunipohjainen teräksen 
valmistus, kvarttolevyt ja 
 nauhatuotteet

Teräksen tuotanto-
kapasiteetti: 2,6 milj. tonnia

Työntekijöitä: 2 600

Perustettu: 1960

Raahe, Suomi 
SSAB Europe

Nauhatuotteet ja putket

Työntekijöitä: 900

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.
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Vuosi 2019 lyhyesti

Avainluvut

2019 2018
Liikevaihto, milj. Ruotsin kruunua 76 485 74 941

Käyttökate, EBITDA1), milj. Ruotsin kruunua 6 375 8 952

Liikevoitto1), milj. Ruotsin kruunua 2 159 5 181

Tulos rahoituserien jälkeen1), milj. Ruotsin kruunua 1 770 4 644

Tulos per osake, Ruotsin kruunua 1,04 3,45

Operatiivinen kassavirta, milj. Ruotsin kruunua 5 194 5 969

Osinko per osake, kruunua – 2019 ehdotus 1,50 1,50

Energiankulutus, GWh 9 057 9 452

Hiilidioksidipäästöt2), tuhatta tonnia 9 582 9 749

Työntekijät3) 14 514 14 313

Tapaturmataajuus (LTIF)4) 4,2 6,1

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

15 16 17 18 19

Liikevaihto
Milj. kruunua

80 000

60 000

40 000

20 000

0

15 16 17 18 19

Liikevoitto1)

Milj. kruunua

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

-1 000

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

15 16 17 18 19

8

6

4

2

0

Tapaturmataajuus (LTIF)*
LTIF

*  Tapaturmataajuus viittaa vähintään yhden työpäivän 
poissaoloon johtaneisiin tapaturmiin miljoonaa työtuntia 
kohden, omat työntekijät ja alihankkijat

15 16 17 18 19

Operatiivinen kassavirta
Milj. kruunua

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Liikevaihto markkina-alueittain 2019
%

 Yhdysvallat 28 %

 Ruotsi 15 %

 Suomi 11 %

 Saksa 5 %

 Tanska 4 %

 Muut maat 37 %

Henkilöstö alueittain vuonna 2019
%

 Ruotsi 42 %

 Suomi 34 %

 Yhdysvallat 9 %

 Muu Eurooppa 13 %

 Muut maat 3 %
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The SSAB Way

Olemme koonneet vuoden aikana uuden viite-
kehyksen, joka kokoaa yhteen kaikki kulttuu-
rimme osat. The SSAB Way 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 yritykse-
nä 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.

Keitä olemme
Visio
Mitä haluamme saavuttaa nyt ja tulevaisuu-
dessa? 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
Kuinka kommunikoimme historiaamme,  
nykyhetkeä ja tulevaisuutta eri kohderyhmille

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. Toiminta-
tapoihimme kuuluu jatkuva parantaminen  
– emme koskaan pysähdy paikalleen

Toimintatapamme
Hyvän liiketavan periaatteet
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Visio ja arvot

  PÄÄTTÄ-
VÄINEN

AITO   EDELLÄ-
KÄVIJÄ

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:  

79,1 mrd. kruunua 
• Oma pääoma: 60,4 mrd. kruunua
• Pitkäaikaiset velat:  

13,4 mrd. kruunua

IHMISET
• 14 500 työntekijää yli 50 maassa
• Alihankkijat ja palveluntuottajat

LUONNONVARAT
• Rautamalmipelletit: 6,8 Mt 
• Kierrätysteräs: 3,7 Mt
• Hiili, koksi ja muut pelkistys-

aineet: 2,5 Mt
• Muut raaka-aineet: 1,6 Mt 
• Polttoaineet: 4 524 GWh
• Sähkö: 9 057 GWh
• Vesi: 379 Mm3

INFRASTRUKTUURI
• 5 terästehdasta
• Muut tuotanto- ja prosessointi-

laitokset
• Teräspalvelukeskukset
• Hardox Wearparts -verkosto,  

550 jäsentä
• Varastot ja jakeluverkosto
• Myyntitoimistojen verkosto 

TUOTTEET JA RATKAISUT
• SSAB Special Steels: 1,2 Mt 
• Erikoislujat teräkset  

autoteollisuuteen: 578 kt
• Muut korkealaatuiset nauha-,  

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

6,5 mrd. kruunua

PALVELUT
• Tekninen tuki
• Innovaatiotuki
• Asiakaskumppanuudet

SIVUTUOTTEET
• Sisäisesti tai ulkoisesti  

hyödynnettävät sivutuotteet: 3,3 Mt 
• Tuotannossa käytettävä  

kierrätysteräs: 0,6 Mt
• Prosessikaasuista tuotettu  

sähkö: 1 056 GWh 
• Yrityksen ulkopuolelle myyty  

lämpö: 1 165 GWh

PÄÄSTÖT JA JÄTTEET
• Päästöt ilmaan: 
• CO2: 10 755 kt (Scope 1 + 2)
• SO2: 3,2 kt
• Nox: 3,3 kt 
• Hiukkaspäästöt: 0,65 kt
• Jätteet: 487 kt

TUOTETTU JA SIDOSRYHMILLE  
JAKAUTUVA TALOUDELLINEN ARVO
• Toimittajille suoritettavat maksut  

raaka-aineista, tavaroista ja  
palveluista: 60,8 mrd. kruunua

• Työntekijöiden palkat  
ja edut: 10,0 mrd. kruunua

• Osingot, korot ja rahoitus kulut:  
2,4 mrd. kruunua 

• Verot julkiselle sektorille:  
2,2 mrd. kruunua

• Lahjoitukset ja sponsorointi  
paikallisyhteisöissä

KESTÄVÄ TUOTEVALIKOIMA
• Innovatiiviset, kestävät terässovellukset 
• Asiakkaiden parempi kilpailukyky 
• Pienemmät ympäristövaikutukset 

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

• Rakennusten parempi energiatehokkuus
• SSAB:n fossiilivapaata terästä markki-

noille vuonna 2026

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 toimittaja-

verkosto, 20 000 toimittajaa
• Maailmanlaajuinen myyntiverkosto 
• Yhteiset innovaatioprojektit asiak-

kaiden kanssa 
• Asiakkaiden kouluttaminen
• Osallistuminen paikallisyhteisöjen 

toimintaan
• Osallistuminen toimialan ja julkis-

hallinnon toimintaan

KESTÄVÄT TOIMINNOT
• Luonnonvarojen suojelu ja hiilidioksidi-

päästöjen vähentäminen hyödyntä mällä 
tuotannon sivutuotteita ja kierrätys-
terästä raaka-aineina

• Parempi energiatehokkuus energian  
talteenoton ja järjestelmällisen 
energian hallinnan kautta

• HYBRIT-hankkeen avulla kohti fossiili-
vapaata teräksenvalmistusta ja sitä 
kautta osallistuminen ilmaston-
muutoksen hidastamiseen

VASTUULLINEN KUMPPANI
• Turvallinen ja terveellinen työympäristö 

SSAB:n työntekijöille ja alihankkijoille 
• Monimuotoisuuden turvaaminen ja  

yhtäläiset mahdollisuudet työyhteisössä
• Mahdollisuuksia osaamisen kehittämi-

seen ja uralla etenemiseen
• Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet 

koko arvoketjussa
• Pitkäaikaiset sopimukset ja suhteet 

toimittajiin
• Työllisyyden edistäminen toimipaikoilla 

omien toimintojen ja ostojen kautta
• Paikallinen sponsorointi ja 

työharjoittelu mahdollisuudet
• 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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Terästeollisuus on haasteellinen 
markkina ja toimiala. 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 luonnonvarojen kulutus lisääntyy
• Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavutta-

miseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittami-
seksi kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 
globaalisti 

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN DYNAMIIKKAAN 

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

• Hiilidioksidipäästöjen kustannukset
• Käytettävissä oleva teräskapasiteetti on opti-

moitava resurssi- ja hiilidioksidi tehokkaampien 
tuotteiden ja prosessien käytön edistämiseksi 
(esim. ylikapasiteetin ja ympäristön kannalta 
tehottoman tuotannon lopettaminen Kiinassa)

SSAB:N VASTAUS

• SSAB auttaa asiakkaitaan luomaan innova-
tiivisia tuotteita sekä pienentämään hiili-
jalanjälkeään erikoislujien terästen käyttöön 
siirtymisellä

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 energia-
tehokkaiden 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 liiketoimintamalleihin

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN DYNAMIIKKAAN

• Saatavilla on tehokkaampia toimintamalleja
• Digipalvelut lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
• Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikut-

tavat kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan

SSAB:N VASTAUS

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

• Digitaalisten palvelujen valikoiman uudista-
minen asiakaskokemuksen parantamiseksi

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

KUVAUS

• Protektionismi, kuten kauppaa suojaavat 
toimenpiteet, lisääntyvät 

• Teräksen kysyntä kasvaa kehitysmaissa

VAIKUTUKSET TERÄSTEOLLISUUDEN DYNAMIIKKAAN 

• Alueellisten markkinoiden merkitys on  
kasvanut

• Maiden välistä kauppaa rajoitetaan

SSAB:N VASTAUS

• Johtavan aseman varmistaminen kotimark-
kinoilla kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen 
toimittajan aseman avulla

• Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun 
kaupan puolesta

• SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä 
markkinoilla erikoislujissa teräksissä

• Tuotantokapasiteetin parantaminen toimi-
pisteiden tuotevalikoimaa laajentamalla 

SSAB haluaa siirtyä fossiilittomaan 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
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Teräsmarkkinat ja SSAB:n asema

Terästeollisuuden dynamiikkaan vaikuttavat teräksen kysynnän, 
toimituskapasiteetin ja kauppavirtojen sekä raaka-ainemarkkinoiden 
maailmanlaajuiset trendit. Niihin vaikuttavat puolestaan globaalit 
megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus, väestön-
kasvu, kaupungistuminen ja digitalisaatio. SSAB on suhteellisen 
pieni tekijä globaaleilla teräsmarkkinoilla tuotantomäärien suhteen. 
Sen vuoksi yritys on erikoistunut tiettyihin litteiden hiiliterästen 
segmentteihin.

1. Teräksen kysyntä
Teräksen maailmanlaajuinen kysyntä jatkoi 
kasvuaan etenkin Kiinan vetämänä, mutta  
kasvu hidastui vuoden 2019 toisella puoliskolla 
Lokakuussa 2019 Worldsteel ennusti teräksen 
maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan 3,9 % eli 
1,8 miljardiin tonniin vuoden 2019 aikana ja lisäksi 
1,7 % vuonna 2020. Vaikka Kiinan talouskasvu hii-
puu, maa vastaa edelleen suurelta osin teräksen 
maailmanlaajuisen kysynnän kehityksestä. Kaiken 
kaikkiaan kysyntä oli vahvaa kaikilla markkinoilla 
vuoden 2019 alkupuoliskolla, mutta kasvu hidastui 
vuoden toisella puoliskolla erityisesti sen vuoksi, 
että asiakkaat käyttivät olemassa olevia varas-
tojaan markkinatilanteen muuttuessa aiempaa 
epävarmemmaksi. Valmistavan teollisuuden, 
erityisesti autoteollisuuden, myynnit supistui-
vat monissa maissa, mikä vaikutti puolestaan 
teräsmarkkinoihin. Teräsasiakkaiden varovaisuus 
on pääosin seurausta yleisestä taloudellisesta 
epävarmuudesta, kauppajännitteiden jatkumi-
sesta ja geopoliittisista tekijöistä. Pitkän aikavälin 
kysyntänäkymät ovat kuitenkin positiiviset.

Tuottavuuteen ja kestävään kehitykseen keskit-
tyvät innovaatiot kasvattavat teräksen kysyntää
Globaalit megatrendit ja teollisuudenalojen suun-
taukset vaikuttavat kysyntään kaikilla aloilla, myös 
terästeollisuudessa. Teräsyhtiöt jatkavat tuoteva-
likoimiensa kehittämistä vastatakseen asiakkaiden 
tuleviin tarpeisiin. Esimerkiksi rakennus- ja auto-
teollisuudessa toimivat asiakkaat pyrkivät vähen-
tämään kustannuksia, parantamaan turvallisuutta 

ja keventämään tuotteidensa painoa. Kaivosteol-
lisuudessa halutaan lisätä koneiden ja laitteiden 
kestävyyttä ja vähentää seisokkiaikoja. Nämä 
trendit ovat johtaneet erikoislujien terästen käy-
tön lisääntymiseen. Erikoislujat tuotteet tarjoavat 
monenlaisia etuja ja mahdollistavat vahvemmat, 
kevyemmät ja kestävämmät teräsratkaisut. Toisin 
sanoen erikoislujien terästen kasvupotentiaali on 
standarditeräksiä korkeampi.

2. Teräksen toimituskapasiteetti
Tuotantokapasiteetti ja kysyntä ovat aiempaa 
paremmassa tasapainossa
Teräksen ylituotanto on ennen kaikkea Kiinassa 
ja pienemmässä määrin Euroopassa vaikuttanut 
terästeollisuuden dynamiikkaan vuoden 2008 ta-
louskriisistä lähtien. Kysynnän ja tuotantokapasi-
teetin välinen tasapaino on kuitenkin parantunut 
viime vuosina. Viime vuosina Kiinan viranomaiset 
ovat pyrkineet aktiivisesti parantamaan tilannetta 
edistämällä kysyntää, konsolidoimalla teräsval-
mistajia ja vähentämällä kapasiteettia, minkä 
ansiosta raakateräksen tuotantokapasiteetti on 
pienentynyt 130 miljoonalla tonnilla. Yhdysvaltain 
markkinoilla puolestaan kysyntää on enemmän 
kuin tarjontaa ja tuonti kattaa noin 30 % teräksen 
kysynnästä. Suotuisan markkinatilanteen ansios-
ta monet yhdysvaltalaistuottajat ovat kuitenkin 
lisänneet kotimaista terästuotantokapasiteettia, 
minkä vaikutukset nähdään tulevina vuosina. 
Kapasiteetti laajenee myös monissa kehittyvissä, 
teollistuvissa maissa. Kysyntä ja tuotantokapasi-
teetti olivat pääosin tasapainossa vuosina 2018 

Neljä terästeollisuuden dynamiikkaan vaikuttavaa tekijää 

Terästeollisuuden 
dynamiikka

3.  TERÄKSEN 
KAUPPAVIRRAT

2.  TERÄKSEN TUOTANTO-
KAPASITEETTI

1.  TERÄKSEN  
KYSYNTÄ

4. RAAKA-AINEET

•   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 



18

SSAB VUOSIKERTOMUS 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2019

KOHOKOHDAT SSAB JA 2019 LYHYESTI MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNAT

09 1412 1710 1508 13 18 19f 20f11 16

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

Lähde: Wordsteel, Lyhyen aikavälin kysyntäennuste, Lokakuu 2019

+2,8 %
+2,1 %

+3,8 %

ja 2019, mutta moni merkittävistä teräksentuot-
tajista, SSAB mukaan luettuna, sääti tuotanto-
tasoja kapasiteettia sulkemalla, kun kysyntä laski 
Euroopassa vuonna 2019.

Tarjonnassa on tapahtunut  
alueellisia muutoksia
Terästoimialalla 20 viime vuoden aikana tapahtu-
neesta laajamittaisesta konsolidoitumisesta huoli-
matta maailmanlaajuiset teräsmarkkinat ovat yhä 
suhteellisen pirstoutuneet. Konsolidoitumista on 
yritetty edistää viime aikoina vaihtelevalla menes-
tyksellä. ThyssenKrupp ja Tata Steel Europe pyrki-
vät fuusioitumaan vuonna 2019, mutta EU-komis-
sio hylkäsi hankkeen kilpailuoikeuden vastaisena. 
ArcelorMittal osti Italian suurimman terästuot-
tajan, Ilvan, mutta vuonna 2019 kaupan loppuun-

saattamisessa ilmeni ongelmia, kun ArcelorMittalia 
ei aiempien puheiden mukaisesti enää aiottukaan 
vapauttaa tehtaan puhdistussuunnitelmaan liit-
tyvästä vastuusta. Neuvottelut Italian hallituksen 
kanssa ovat kuitenkin edelleen käynnissä. Yrityksiä 
on yhdistynyt myös Kiinan markkinoilla.

3. Teräksen kauppavirrat
Kauppajännitteet ovat kasvaneet
Globaali kauppa on joutunut tiukan tarkastelun 
ja keskustelun kohteeksi viime vuosien aikana, ja 
yhä useampi maa on ottanut käyttöön erilaisia 
suojausmekanismeja. Kaupan esteitä hyödyn-
netään enenevissä määrin, ja kansainvälisten 
kauppaan liittyvien oikeustapausten määrä on 
lisääntynyt lähes 50 % vuodesta 2016 vuoteen 
2019. Yhdysvaltain tuontitullit lienevät esteistä 

tunnetuimpia, mutta toimiin on ryhdytty monissa 
muissakin maissa. Nykyiset kauppapolitiikat ovat 
luultavasti voimassa useamman vuoden, ja uusia 
voidaan luoda, mikäli ne nähdään tarpeellisina tai 
hyökkäävät kauppatavat jatkuvat. Ne saattavat 
hidastaa taloudellista kasvua ja estää erikois-
tuotteiden vientiä, mutta toisaalta niiden voidaan 
olettaa tukevan teräksen hintoja kotimarkkinoilla. 

Markkinat alueellistuvat
Kauppapolitiikat sekä lisääntynyt paikallinen 
teräksen kysyntä ovat vähentäneet kauppaa eri-
tyisesti maantieteellisten alueiden välillä. Alueen 
rajat ylittävä teräskauppa (eli pois lukien esim. 
EU:n, NAFTA:n tai IVY:n sisäinen kauppa) vastasi 
16 %:sta vuoden 2018 maailmanlaajuisesta teräs-
kysynnästä, mikä tarkoittaa yhden prosenttiyksi-
kön laskua vuoteen 2017 verrattuna. Yhdysvallat 
on yhä teräksen suurin nettotuoja. Vuonna 2018 
kauppavaje oli Yhdysvalloissa noin 23 miljoonaa 
tonnia ja Euroopassa noin 17 miljoonaa tonnia. 

4. Raaka-aineet
Raaka-aineiden hintojen volatiliteetti  
on lisääntynyt
Teräksentuotanto edellyttää paljon raaka-ainei-
ta, kuten rautamalmia, romumetallia, metallur-
gista hiiltä, injektiohiiltä, koksia ja seosaineita. 
Raaka- aineiden hinnat vaikuttavat siksi suuresti 
terästeollisuuden toimintaedellytyksiin. Suuret 
raaka-ainekategoriat hinnoitellaan merikulje-
tuksiin liittyvän saatavuuden ja kysynnän perus-
teella, joista jälkimmäiseen vaikuttavat enna-

koidut terästuotantotasot. Lähinnä Yhdysvaltain 
dollareissa ilmoitettujen hintojen volatiliteetti 
on lisääntynyt viime vuosina, mikä on seurausta 
epävarmasta ja vaihtelevasta asiakaskysynnästä 
eri puolilla maailmaa, raaka-aineiden toimituson-
gelmista, valuuttavaihteluista ja ostajien yleises-
tä hintaspekulaatiosta. 

Raaka-aineiden hinnat aiheuttivat  
haasteita vuonna 2019
Vuonna 2019 rautamalmin hinnat nousivat 
korkeammaksi kuin vuosiin, mutta terästen hinnat 
eivät pysyneet mukana hintakehityksessä, mikä 
kavensi teräksentuottajien katteita. Raudan 
hinnannousua aiheuttivat pääasiassa muutaman 
suuren edullisimman tuottajan tuotantokatkokset 
yhdistettynä Kiinan suuriin terästuotantomääriin 
perustuvaan kovaan kysyntään. Tämän vuoksi 
kustannuskäyrän yläpäässä olevat tuottajat pys-
tyivät vaikuttamaan maailmanlaajuisiin rautamal-
min hintoihin tavallista enemmän. Rautamalmin 
hinnat alkoivat kuitenkin laskea syksyn aikana. 

Terästen hinnat 
Teräksen kysyntä, toimituskapasiteetti ja kaup-
pavirrat sekä raaka-aineet vaikuttavat kaikki 
terästuotteiden myyntihintoihin maailmanlaajui-
sesti. Teräksen hintakehitys on ollut viime vuosina 
yhä vaihtelevampaa ja vaikeasti ennakoitavissa, 
mikä heijastaa yllä mainittujen neljän tekijän 
turbulenttia kehitystä. Terästen hinnat kehittyivät 
negatiivisesti kaikilla maantieteellisillä alueilla 
vuoden 2019 aikana edellisvuoteen verrattuna. 
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SSAB:n asema teräsmarkkinoilla
SSAB:n toimialaa ovat litteät hiiliteräkset, ts. teräk-
set, joissa on tietty hiilipitoisuus ja jotka on valssattu 
litteiksi levy- tai nauhatuotteiksi. SSAB:n teräksen-
tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia 
vuodessa, joten se on pieni toimija globaaleilla 
 hiiliteräsmarkkinoilla. Tästä syystä SSAB erikois-
tuu ja keskittyy litteiden hiiliterästen neljälle ala-
segmentille, 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 Poh-
jois-Amerikan kotimarkkinoilla. SSAB:llä on nauha- 
ja levytuotteissa noin 40–45 %:n markkinaosuus 
Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa SSAB on suurin 
levytuottaja lähes 30 %:n markkinaosuudellaan. 
SSAB:llä on myös johtoasema nuorrutusteräksi-
sissä nauha- ja levytuotteissa (Q&T) ja valikoiduilla 
pitkälle kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) 
segmenteillä erikoislujien terästen tuottajana maa-
ilmassa. SSAB:llä on johtavat tuotemerkit, ainutlaa-
tuinen tuotevalikoima ja asiantuntemus, ja yhtiö on 
investoinut merkittävästi tuotantokapasiteettiinsa. 

Edellä mainitut markkina-alueet kattavat noin 3 % 
globaaleista hiiliteräsmarkkinoista. SSAB on muu-
takin 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 infra-
struktuuri, autoteollisuus, teollisuuden sovellukset, 
rakennuskoneet (mukaan lukien nostimet), energia 
sekä materiaalin käsittelylaitteet (mukaan lukien 
kaivosteollisuus). Kotimarkkinoilla Pohjoismaissa 
ja Pohjois-Amerikassa standarditeräksiä myydään 
myös teräspalvelukeskusten ja jakelijoiden kautta. 

Olemme markkinajohtaja 
maailman 
teräsmarkkinoiden 
tietyillä alueilla

Markkina-alueen koko, miljoonaa tonnia

SSAB markkinaosuus, %

SSAB:n päämarkkina-alueet

  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

4-5

40-45 %

Kvarttolevyt  
Pohjois-Amerikka

~10

25-30 %

Autoteollisuuden 
premium-teräkset 

Globaalisti2)

~3 %

~20

Teräksen 
maailmanmarkkinat  
100 % = ~1 800  
miljoonaa tonnia

Asiakassegmentit
Osuus kokonaistoimituksista vuonna 2019 

 Raskas kuljetusvälineteollisuus 19 %

 Rakentaminen ja infrastruktuuri 12 %

 Autoteollisuus 11 %

 Teollisuuden sovellukset 12 %

 Rakennuskoneet 7 %

 Energia 6 %

 Materiaalienkäsittely 3 %

 Teräspalvelukeskukset 29 %
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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

SSAB:n Taking the Lead -strategia julkistettiin 
ensimmäistä kertaa vuonna 2012 ja se ohjaa 
edelleen yhtiön toimintaa. Vuonna 2019 stra-
tegiaelementtejä hiottiin, jotta ne heijastaisivat 
tulevien vuosien mahdollisuuksia entistä parem-

min. Strategiassa korostetaan sitoumustamme 
tulla maailman ensimmäiseksi fossiilivapaan 
rautamalmipohjaisen teräksen valmistajaksi ja 
kestävän kehityksen edelläkävijäksi. 

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

Premium-tuotteiden osuus

Premium-tuotteiden osuusToimitukset, miljoonaa tonnia Liikevaihto, miljardia kruunua

40-45 %

Autoteollisuus AHSS
Toimitukset, tuhatta tonnia

Premium-tuotteet
Toimitukset, tuhatta tonnia

Markkinaosuus Pohjoismaissa, SSAB Europe  

– Tibnorin ja Ruukki Constructionin tukemana

1,2

2,4

1,6 4,5

46 %

39 %

Strategiset tavoitteet vuodelle 2022

SSAB SPECIAL STEELS

SSAB EUROPE

SSAB SERVICES SSAB AMERICAS

   Orgaaninen kasvu 
   Yritysostojen kautta

19 22 19 22

578
720

800 900

19 22 19 22
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Ensimmäinen fossiilivapaan  
teräksen tuottaja
SSAB on laatinut strategisen suunnitelman, jonka 
avulla on määrä mullistaa raudan ja teräksen val-
mistus. Haluamme olla ensimmäinen teräksen-
tuottaja maailmassa, joka tuottaa markkinoille 
rautamalmipohjaista fossiilivapaata terästä, jo 
vuonna 2026. Suunnitelmaan kuuluu aktiivi-
nen johtava rooli LKAB:n ja Vattenfallin kanssa 
toteutettavassa HYBRIT-yhteishankkeessa. 
Tavoitteemme on, että yhtiömme toiminta on 
fossiili vapaata vuoteen 2045 mennessä.

Fossiilivapaaseen teräksentuotantoon tähtäävät 
toimet edistyivät hyvää vauhtia vuoden 2019 
aikana. Luulajaan valmistuvan HYBRIT-koelai-
toksen rakennustyöt ovat käynnissä ja työt on 
tarkoitus saada päätökseen vuonna 2020. Fossii-
livapaaseen tuotantoon siirtyminen on käynnissä 
myös Oxelösundissa, missä yksi masuuneista kor-
vataan valokaariuunilla. Muutostöiden vaatimat 
lupahakemukset jätettiin vuoden 2019 aikana. 
Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia arvoket-
junsa hiilijalanjäljen pienentämisestä, mikä tekee 
fossiilivapaasta teräksestä erittäin lupaavan 
premium-tuotteen.

 Johtajuus kotimarkkinoilla

Pohjoismaiden ja Pohjois-Amerikan kotimarkki-
nat muodostavat edelleen SSAB:n liike toiminnan 

perustan. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimark-
kina-asemiaan tulevina vuosina ja lisäämään 
premium-tuotteiden osuutta toimituksista. 

Vuonna 2019 SSAB säilytti 40–45 %:n markkina-
osuuden Pohjoismaissa toimittamalla tuotteita 
alueen johtaville alkuperäislaitevalmistajille ja 
jakelijoille sekä pienemmille asiakkaille. Pre-
mium-tuotteiden osuuden lisäämiseen keskitty-
vää kasvua haetaan SSAB:n omien kanavien 
kautta sekä kumppanuuksilla asiakkaiden ja 
sellaisten ulkopuolisten teräksen jakelijoiden 
kanssa, joiden kanssa yhtiöllä on pitkäaikaisia 
sopimuksia. SSAB säilyttää asemansa Poh-
jois-Amerikan levymarkkinoiden markkina-
johtajana niin kannattavuuden kuin markki-
naosuuden suhteen. Tulevaisuudessa SSAB 
Americas keskittyy entistä enemmän tuote-
valikoiman parantamiseen. Tavoitteena on 
premium-tuotteiden osuuden nostaminen  
39 %:iin vuonna 2022.

  Globaalisti johtava asema 
erikoislujissa teräksissä

SSAB:llä on maailmanlaajuinen johtoasema 
nuorrutusteräksissä (Q&T) ja valikoiduilla pitkälle 
kehitettyjen erikoislujien terästen (AHSS) seg-
menteissä. Molemmissa on tulevina vuosina hyviä 
kasvumahdollisuuksia merkittävien erikoislujien 
terästen käyttöä edistävien trendien ansiosta. 

40 %
33 %

Markkinaosuus  
Pohjoismaissa 
vuonna 2019

Premium- 
tuotteiden osuus,  
SSAB Americas 
vuonna 2019

Heikko markkinatilanne vaikutti SSAB:n myynti-
määriin vuoden 2019 toisella puoliskolla. SSAB 
Special Steelsin omien pienille ja keskisuurille 
asiakkaille kohdennettujen jakelukanavien 
myynnit pysyivät suhteellisen vakaina, mutta 
suurten alkuperäislaitevalmistajien keskiseg-
mentin perustuotteiden myynnissä oli hienoista 
laskua vuositasolla. Autoteollisuuden segmentillä 
SSAB pärjäsi muuta teräsmarkkinaa paremmin 
AHSS-teräksiin painottumisen ansiosta.
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Vuoden 2019 asiakaskyselyn tulosten mukaan 
kehitys on ollut myönteistä (NPS-luku 38, 
yhdysvaltalaisessa Jacobsonin tutkimuksessa 
2. sija). Parantamisen varaa kuitenkin on. SSAB 
keskittyy jatkossakin laatuun, toimitusaikoihin, 
toimitusvarmuuteen ja myynnin reagoivuuteen. 
Aiomme myös investoida tekniseen tukeen sekä 
yhteisiin innovaatioprojekteihin, joilla autamme 
asiakkaita saamaan kaiken hyödyn irti SSAB:n 
erikoislujista teräksistä. Vuonna 2019 julkai-
simme uusia digitaalisia palveluja, kuten uuden 
asiakasportaalin, ja muita verkkokauppahank-
keita on suunnitteilla.

Tuloskeskeinen  
organisaatio

Yksi SSAB:n liiketoimintastrategian peruselemen-
teistä on rakentaa tehokkaasti toimiva organi-
saatio, johon työntekijät ympäri maailmaa si-
toutuvat. SSAB jatkaa johtajuuden ja osaamisen 
kehittämistä sekä pyrkii ylläpitämään henkilöstön 
monimuotoisuutta.

Vuonna 2019 SSAB oli mukana lukuisissa omissa 
ja toimialan hankkeissa houkutellakseen osaajia 
ja lisätäkseen yhtiön monimuotoisuutta. Yksi 
niistä oli ruotsalainen Female Leader Engineer 
-ohjelma. Lisäksi SSAB julkaisi yhtiön uudet 
arvot – Päättäväinen, Aito ja Edelläkävijä – jotka 
kuvastavat haluamme luoda arvoa yhdessä, 

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.

Vahvistimme asemaamme lisäarvopalveluissa 
vuonna 2019 usealla yritysostolla. Vuoden aikana 
päätökseen viety Abraservice-yritysosto auttaa 
lisäämään SSAB:n kulutusosapalvelujen toimituk-
sia, joissa kysyntä ei ole yhtä altista suhdanne-
vaihteluille kuin alkuperäislaitevalmistajien 
toimi tuksissa. Myös Ruukki Construction vahvisti 
markkina-asemaansa entisestään ostamalla 
suomalaisen Piristeel Oy:n. Tibnor puolestaan 
viimeisteli Sanistål A/S:n teräksenjakeluliike-
toiminnan oston ja täydensi näin pohjoismaista 
jakeluverkkoaan. 

  Ensiluokkainen  
asiakaskokemus

SSAB on sitoutunut varmistamaan ensiluokkai-
set asiakaskokemukset tarjoamalla kilpailijoita 
parempaa toimitusvarmuutta, laatua ja palvelua 
sekä takaamalla tyytyväisyyden. Lisäksi SSAB 
kehittää edelleen digitaalisia palveluitaan ja etsii 
uusia tapoja vuoropuheluun asiakkaan kanssa.

1,2 31 %
39 %

Special Steel 
toimitukset, 2019, 
miljoonaa tonnia

Poissaoloon 
johtaneiden 
onnettomuuksien 
lasku vuodesta 2018

Premium-tuotteiden 
osuus, SSAB Europe
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toimia oikein ja katsoa tulevaisuuteen. Päivitetyt 
arvot ovat tärkeä osa The SAB Way -konseptia, 
joka yhdistää visiomme, arvomme, strate giamme 
ja periaatteemme ja vahvistaa näin yhteistä 
kulttuuriamme. 

 Lue lisää sivulta 14 

  Joustavimmat  
toiminnot

SSAB panostaa tehokkuuteen, luotettavuuteen 
ja joustavuuteen maailmanlaajuisessa tuotanto-
järjestelmässä. SSAB One tuo kaikki työntekijät 
yhteen jatkuvan kehityksen merkeissä. Digita-
lisaation mahdollistamat kehityshankkeet ovat 
entistä tärkeämpiä tulevina vuosina.

Joustava tuotantorakenne on yksi SSAB:n kei-
noista varautua heikon kysynnän kausiin. Vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla tuotanto oli korkealla 
tasolla, mutta loppupuoliskolla laskevaan kysyn-
tään oli reagoitava joustotoimilla. Pohjoismaissa 
tuotanto hoidettiin viiden masuunin sijaan kol-
mella ja henkilöstön osalta ryhdyttiin väliaikaisiin 
joustojärjestelyihin. 

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.

SSAB haluaa olla maailman turvallisin teräsyhtiö. 
Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa, työhön 
liittyvää vammaa tai työhön liittyvää sairautta. 
Vuonna 2019 turvallisuudessa tapahtui huomat-
tavaa myönteistä kehitystä, sillä poissaoloon 
johtaneiden tapaturmien taajuus (LTIF) oli 4,2. 
Vuoden 2018 vastaava lukema oli 6,1. Lue lisää 
SSAB:n kestävän kehityksen työstä kestävän 
kehityksen raportistamme.



25

SSAB VUOSIKERTOMUS 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS 2019

KOHOKOHDAT SSAB JA 2019 LYHYESTI MARKKINAYMPÄRISTÖ STRATEGIA LIIKETOIMINNAT

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä

Suunnitelma fossiilivapaaseen rautamalmipoh-
jaiseen terästuotantoon siirtymisestä esiteltiin 
teräsalan yli 400 asiakkaalle ja toimijalle SSAB:n 
Swedish Steel Prize -seminaarissa marraskuus-
sa. Yhdessä kumppaniemme ja asiakkaidemme 
kanssa haluamme luoda fossiilivapaan arvoketjun 
kaivokselta lopputuotteeseen.

Vuonna 2016 yhdistimme voimamme LKAB:n 
( Euroopan suurin rautamalmintuottaja) ja Vatten-
fallin (yksi Euroopan suurimmista sähköntuotta-
jista) kanssa ja käynnistimme HYBRIT-hankkeen, 
jonka tavoitteena on mullistaa teräksenvalmistus. 
Yhteishankkeen myötä rautamalmipohjaisessa 
teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytetty 
koksi on tarkoitus korvata fossiilivapaalla sähköllä 
ja vedyllä. Lopputulos on ainutlaatuinen: maailman 
ensimmäinen fossiilivapaa teräksenvalmistus-
tekniikka, jonka hiilijalanjälki on käytännössä 
olematon.

Terästeollisuus on eniten hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien teollisuudenalojen joukossa. Alan 

päästöt ovat 7 % koko maailman hiilidioksidi-
päästöistä. Väestönkasvun ja kaupungistumisen 
odotetaan kasvattavan teräksen maailmanlaa-
juista kysyntää vuoteen 2050 mennessä. Kier-
rätysmetalli ei riitä vastaamaan uuden teräksen 
kasvavaan kysyntään. Terästeollisuuden aiheut-
tama hiilijalanjälki onkin merkittävä haaste sekä 
Euroopalle että koko maailmalle. Ruotsilla on 
ainutlaatuiset edellytykset toteuttaa hanke, sillä 
maassa tuotetaan paljon fossiilivapaata sähköä, 
sen rautamalmivarannot ovat erittäin laaduk-
kaita ja terästeollisuus on pitkälle erikoistunut 
ja innovatiivinen. SSAB on aloittanut selvitykset 
hankkeen laajentamiseksi myös Suomeen.

Toteutettavuutta koskeva 
ennakkotutkimus
Vuosina 2016–2017 tehtiin hankkeen toteutet-
tavuutta koskeva ennakkotutkimus. Johtopäätös 
oli, että nykyisillä sähkön, hiilen ja hiilidioksidi-
päästöjen hinnoilla fossiilivapaa teräs olisi noin 
20–30 % kalliimpaa kuin perinteisesti tuotettu 
teräs. Kun fossiilivapaan sähkön hinta laskee ja 

hiilidioksidipäästöjen hinta nousee Euroopan 
unionin päästökauppajärjestelmän (ETS) myötä, 
fossiilivapaa teräs on ennakkotutkimuksen 
 tulosten mukaan tulevaisuuden markkinoilla 
kilpailukykyinen perinteisen teräksen kanssa. 

Pilottivaihe
Fossiilivapaan teräksentuotannon ainutlaatuisen 
koelaitoksen rakentamistyöt aloitettiin SSAB:n 
tehdasalueella Luulajassa kesällä 2018. Koe-
laitoksessa tuotetaan veden elektrolyysillä vetyä, 
jota testataan rautamalmin suorapelkistykseen 
rautasienen eli suorapelkistetyn raudan (Direct 
Reduced Iron, DRI) valmistamiseksi. Tämän 

jälkeen suorapelkistettyä rautaa käytetään 
ensiömateriaalina kierrätysmetallin kanssa teräs-
tuotannossa. Koelaitoksen odotetaan valmistu-
van vuonna 2020. 

Kesällä 2019 aloitettiin myös fossiilivapaan 
pelletöintilaitoksen rakennustyöt LKAB:n kaivos-
alueella Malmbergetissä, Ruotsissa. Fossiiliva-
paat polttoaineet korvataan laitoksessa biopolt-
toaineilla, jolloin rautamalmipellettejä voidaan 
valmistaa fossiilittomasti.

Lisäksi pilottivaiheessa on määrä rakentaa 25–35 
metriä maanpinnan alapuolella sijaitseva vety-

SSAB on ottanut johtoaseman matkalla kohti fossiilivapaata 
terästeollisuutta. Olemme mukana HYBRIT-hankkeessa, jonka avulla 
haluamme tuoda fossiilivapaan teräksen markkinoille maailman 
ensimmäisenä teräsyhtiönä jo vuonna 2026. Koko yhtiön toiminnan 
on määrä olla fossiilivapaata vuoteen 2045 mennessä. 
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varasto LKAB:n Svartöbergetin alueelle Luulajaan, 
parhaillaan rakennettavan koelaitoksen lähelle. 
Vetyvaraston suunnitellaan olevan käytössä 
2022–2024.

Pilottivaiheen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 
noin 2 miljardia Ruotsin kruunua. Ruotsin energia-
virasto rahoittaa pilottivaiheesta yli 599 miljoonaa 
kruunua, ja SSAB, LKAB ja Vattenfall vastaavat 
kukin kolmanneksesta jäljelle jääneestä osuudesta. 

Demonstraatiovaihe
Vastikään SSAB, LKAB ja Vattenfall ilmoittivat 
aikaistavansa HYBRIT-hankkeen demonstraatio-
vaihetta kolmella vuodella. Uutena tavoitteena on 
demonstraatiolaitoksen valmistuminen vuoteen 

2025 mennessä, samaan aikaan kun yksi SSAB:n 
Oxelösundin masuuneista vaihdetaan valo-
kaariuuniksi. Näin SSAB voi tuottaa rautamalmi-
pohjaista fossiilivapaata terästä kaupalliseen 
käyttöön jo vuonna 2026. Asiakkaat ovat yhä 
kiinnostuneempia arvoketjunsa hiilijalanjäljen 
pienentämisestä, mikä tekee fossiilivapaasta 
teräksestä erittäin lupaavan premium-tuotteen.

Kaikkien tuotantolaitosten muutos
SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa 
25 %:lla vuoteen 2025 mennessä vaihtamalla 
Oxelösundissa sijaitsevan masuunin valokaari-
uuniksi. Vuosina 2030–2040 on tarkoitus kor-
vata Luulajan ja Raahen masuunit, jotta suurin 
osa hiilidioksidipäästöistä saadaan poistettua. 

HYBRIT-hankkeen toteutuminen vaatii merkit-

tävää kansallista panostusta valtioilta, tutkimus-

laitoksilta ja korkeakouluilta. Hankkeen menes-

tyminen edellyttää jatkuvaa fossiilivapaan sähkön 

saatavuutta, entistä parempaa infrastruktuuria, 

suurjänniteverkkojen nopeaa laajentamista, lupa-

prosessien jouduttamista, hallituksen aktiivista 

tukea pilotti- ja demonstraatiolaitoksille sekä 

pitkän aikavälin EU-tason tukea.

   Lue lisää www.ssab.com

  www.hybritdevelopment.com

Iowan tuotantolaitoksilla suunnitellaan siirtymistä 
yksinomaan uusiutuvaan energiaan vuoteen 
2022 mennessä. SSAB:n Amerikan-toiminnoissa 
voidaan siis tarjota fossiilivapaita terästuotteita 
kierrätysteräksen ja Ruotsin HYBRIT-hankkeessa 

2016–2017 2018–2024 2025–2040 2045

2016
• Toteutettavuutta koskeva ennakkotutkimus 

Ruotsin energiaviraston tukemana
• 4-vuotinen tutkimus- ja kehitysprojekti  

Ruotsin energiaviraston tukemana 

2017
SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisyritys

HELMIKUU 2018
Päätös pilottivaiheesta

2019–2021
Fossiilivapaan pelletin kokeilut

2020–2024
Vetypohjaiset pelkistys- ja sulatuskokeilut

2021/22–2024
Vetyvarasto

2025
• Oxelösundin masuunin tilalle valokaariuuni 

• HYBRIT-demonstraatiolaitos

2026
SSAB:n fossiilivapaa teräs markkinoille

2030-2040
Raahen ja Luulajan masuunien  
tilalle valokaariuunit* 

SSAB yrityksenä 
 fossiilivapaa

TOTEUTETTAVUUTTA KOSKEVA 
ENNAKKOTUTKIMUS

TOTEUTETTAVUUSTUTKIMUS
PILOTTILAITOSKOKEILUT

KAUPALLISEN MITTAKAAVAN 
TUOTANTO LAITOSKOKEET JA 
TEKNOLOGIAMUUTOKSET

valmistetun rautasienen avulla jo vuodesta 2026 
alkaen. Samaan aikaan valssaamoissamme ja läm-
pökäsittelylaitoksissamme on aloitettu vaiheittainen 
fossiilisista polttoaineista luopuminen fossiilivapaan 
toiminnan takaamiseksi vuoteen 2045 mennessä.

Aikataulu

* Fossiilivapaaseen terästuotantoon siirtymistä voidaan 
nopeuttaa asiakaskysynnän mukaan

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys/kestavat-toiminnot/hybrit
www.hybritdevelopment.com
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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. 

18 495
Liikevaihto 2019

550
Hardox 

Wearparts
-jäsentä

124
Toimintaa  
124 maassa

1,2
Terästoimitukset 2019

2 900
Työntekijämäärä, noin

Läheinen yhteistyö 
ja -hankkeet 
asiakkaiden kanssa

15 16 17 18 19

SSAB Special Steels  
Liikevaihto ja käyttökate1)

Milj. kruunua

  

%
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 Liikevaihto

 EBITDA % 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
Arvostetut 
tuotemerkit

MILJOONAA
RUOTSIN
KRUUNUA

MILJOONAA
TONNIA
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Strategia
SSAB Special Steels vahvistaa johtavaa ase-
maansa erikoislujien terästen sekä lisäarvopalve-
lujen alalla. Yhtiöllä on merkittävä rooli erikois- 
lujien 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 kestä-
vyyteen. Kun komponenteissa käytetään entistä 
pidemmälle kehitettyjä teräksiä, niiden painoa 
voidaan keventää ja käyttöikä 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 teräs-
laatujen ominaisuuksista saadaan suunnittelu-
ratkaisuissa kaikki hyöty irti.

Arvioidulla 25 %:n markkinaosuudellaan SSAB on 
maailman suurin erikoislujien terästen tuottaja. 
Markkinoilla on paljon kilpailijoita, joiden markki-
naosuudet ovat suhteellisen pieniä. Toimitusvolyy-
milla mitattuna SSAB myy kolme kertaa enemmän 
kuin kovin kilpailijansa. Useimmat kilpailijat kohdis-
tavat myyntinsä valittujen markkinoiden palvelu-
keskuksille ja suurille alkuperäislaitevalmistajille. 
Näiden segmenttien lisäksi SSAB pystyy ainutlaa-
tuisen 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 -verkos-
toa kuin SSAB Services -liiketoimintayksikköä. 
Hardox Wearparts koostuu pääasiassa itsenäi-
sistä yrityksistä, jotka tarjoavat kulutusosia ja 
oikea-aikaisia korjauspalveluita loppukäyttäjille 
paikallisilla jälkimarkkinoilla kaivos-, louhinta-, 
kierrätys- ja rakennussektoreilla. SSAB Services 
keskittyy toimittamaan palveluita konevalmis-
tajille sekä jälkimarkkinoille. Strategian ansiosta 
SSAB pystyy takaamaan korkean palvelutason 
myös pienillä ja pirstoutuneilla markkinoilla sekä 
myös hyötymään loppukäyttäjän operatiivisista 
kustannuksista (OPEX), mikä vakauttaa suhdan-
nevaihtelujen vaikutusta.

Strategiset tavoitteet:
• Lisätä toimituksia 23 % eli 1,6 miljoo-

naan tonniin vuonna 2022 (vuonna 
2019 toimitukset olivat 1,2 miljoonaa 
tonnia)

• Nostaa SSAB Servicesin liikevaihto 
4,5 miljardiin Ruotsin kruunuun vuo-
den 2022 aikana orgaanisen kasvun 
ja yrityskauppojen avulla

Vahvuudet
• Ainutlaatuiset ja pitkälle kehitetyt 

tuotteet
• Joustava tuotantojärjestelmä: tuo-

tantokapasiteettia 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 maa-
ilmanlaajuinen verkosto, joka palvelee 
yli 130 maata

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

asiakkaiden kanssa kehityksen nopeut-
tamiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi

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

SSAB-konsernin tavoitteena on parantaa tuo-
tevalikoimaa ennen kaikkea lisäämällä erikois-
lujien terästen myyntiä. Erikoislujia tuotteita 
valmistetaan myös SSAB Americasin ja SSAB 
Europen tehtailla, ja niiden tuotannon lisäämi-
nen tarkoittaa perustuotteiden kapasiteetin 
pienentämistä. Kun kierrätysteräspohjainen 
valokaariuunimenetelmä (EAF) otetaan käyt-
töön Oxelösundin terästehtaassa ja rautasientä 

aletaan valmistaa HYBRIT-tekniikalla vuoteen 
2026 mennessä, SSAB Special Steels voi aloittaa 
fossiilivapaiden premium-tuotteiden toimitukset.

2019
Kysyntä hidastui suhdanteellisesti vuoden 2019 
aikana kehittyneillä markkinoilla, erityisesti 
Euroopassa, minkä vuoksi SSAB Special Steelsin 
kokonaistoimitukset laskivat 6 % 1,2 miljoonaan 

~25 %
Markkinaosuus  

erikoislujissa teräksissä
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tonniin. Toimitukset vähenivät erityisesti raskaan 
kuljetuskaluston ja rakennuskoneiden segmen-
teissä. Pisimmälle kehitettyjen tuotteiden myynti 
oli vakaampaa, mikä nosti keskihintoja. Omien 
varastojen ja Hardox Wearparts -verkostojen 
kautta tehdyt toimitukset kehittyivät vakaammin 
kuin suorat toimitukset suurille alkuperäislaiteval-
mistajille. Liikevoitto oli 1 454 miljoonaa Ruotsin 
kruunua, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2018. 

SSAB Special Steelsin pääsyä pirstaloituneille 
loppukäyttäjämarkkinoille pyrittiin vahvistamaan 
etenkin Abraservice-yritysostolla. Abraservice 
toimittaa kulutusta kestävästä ja erikoislujasta 
teräksestä valmistettuja kulutusosia ja lisäarvo-
palveluja. 

Hardox Wearparts -verkoston laajentamista 
jatkettiin myös vuoden 2019 aikana, ja vuoden 
lopussa siihen kuului 548 jäsentä 100 eri maassa. 
SSAB Special Steels kehittää jatkuvasti uusia 
tuotteita. Hardox-kulutuslevyjen uusi sukupolvi 
Hardox 500Tuf herätti edelleen kiinnostusta 
markkinoilla, ja sen myynti kasvoi edellisestä 
vuodesta. Tuoteperheen uusin tulokas on hap-
pamiin ja syövyttäviin ympäristöihin suunniteltu 
Hardox HiAce. Se esilanseerattiin vuonna 2019 ja 
tuodaan markkinoille vuoden 2020 aikana.

CASE: UUSI HARDOX HIACE KESTÄÄ KULUTUSTA HAPPAMISSA YMPÄRISTÖISSÄ

Hardox-valikoima koostuu kulutusta kestävästä teräksestä 
valmistetuista, äärimmäisiin olosuhteisiin soveltuvista kulutuslevyistä 
ja tunnetaan ympäri maailman kovuutensa ja sitkeytensä ansiosta. 
Valikoiman uusin tuote, Hardox HiAce, on suunniteltu happamiin ja 
syövyttäviin ympäristöihin, kuten jäteautoihin, kierrätyskontteihin 
sekä kippi- ja dumpperilavoihin. Normaaleissa käyttöolosuhteissa 
Hardox HiAcen suorituskyky vastaa 450 HBW:n terästä, mutta 
alhaisen pH-arvon ympäristöissä HiAce voi jopa kolminkertaistaa 
laitteiden käyttöiän 400 HBW:n teräkseen verrattuna.

  SSAB.COM

https://www.ssab.com/company/newsroom/media-archive/2019/11/13/07/30/new-hardoxhiace-meets-wear-challenges-in-acid-environments
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SSAB Europe
SSAB Europe -divisioonan johtaja:   
Olavi Huhtala (1962), EVP

Johtava pohjoismainen korkealaatuisten nauha-, kvarttolevy- ja putkituotteiden premium-valmistaja

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

31 730
Liikevaihto 2019

39 %
premium-tuotteiden 
osuus 

39 %
markkinaosuus 
Pohjoismaissa  
vuonna 2019

3,4
Terästoimitukset 2019

6 900
Työntekijämäärä, noin

15 16 17 18 19

SSAB Europe  
Liikevaihto ja käyttökate1)

Milj. kruunua

 Liikevaihto

 EBITDA % 

1) Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä
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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 ensi-
sijainen painopistealue on yhteistyö ja synergia 
Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa, sillä 
se tukee markkinaosuutta, kannattavuutta ja 
menestymistä vaihtelevissa suhdanteissa.

Toinen tärkeä strateginen painopistealue on 
keskittyminen tuotevalikoiman parantamiseen. 
SSAB Europen premium-tuotteet on jaettu kah-
teen kategoriaan: globaalille autoteollisuudelle 
suunnattuihin AHSS-teräksiin ja Euroopan muille 
teollisuudenaloille tarkoitettuihin premium- 
teräksiin. Autoteollisuuden AHSS-markkinat 
ovat rakenteellisessa kasvussa, sillä valmistajien 
tavoitteena on keventää autojen painoa ja lisätä 
niiden turvallisuutta. SSAB:llä on vahva asema 
monissa autoteollisuuden käyttökohteissa muun 

Strategiset tavoitteet:
• Kasvattaa premium-tuotteiden osuus  

46 %:iin kokonaistoimituksista  
vuonna 2022: 
– 800 tuhatta tonnia autoteollisuuden 
AHSS-toimituksia 
– 900 tuhatta tonnia premium-terästen 
toimituksia

• 40–45 %:n markkinaosuus Pohjois-
maiden markkinoista

Vahvuudet
• Markkinajohtaja Pohjoismaissa 
• Läheinen ja pitkäaikainen yhteistyö asiak-

kaiden kanssa tukipalveluihin yhdistettynä

• Laaja tuotevalikoima ensiluokkaisia auto-
teollisuus- ja premium-teräksiä ja vahvoja 
tuotemerkkejä

• Vahva teknologia- ja materiaaliasian-
tuntemus sekä sovellusosaaminen

• Tibnorin ja Ruukki Constructionin kanssa 
tehdyn yhteistyön synergiaedut

• Joustava tuotantokapasiteetti ja maail-
man tehokkaimpiin lukeutuvat masuunit

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

muassa markkinoiden edistyksellisimpien ultra-
lujien martensiittisten terästuotteiden ansiosta.

SSAB Europe lisää premium-tuotteiden osuut-
ta tuotantokapasiteetista ja näin vähentää 
stan dardituotteiden toimituksia pohjoismaisten 
kotimarkkinoiden ulkopuolelle. 

Muiden kuin autoteollisuudelle  tarkoitettujen 
premium-tuotteiden osalta SSAB Europe 
keskittyy edelleen saamaan nykyiset asiakkaat 

siirtymään standardituotteista premium-tuottei-
siin sekä kehittämään uusia asiakassegmenttejä 
ja käyttökohteita. Tärkeimpiä kasvua tukevia 
tekijöitä ovat loppukäyttäjien etujen vahvista-
minen edelleen premium-tuotteiden avulla sekä 
yhteistyön parantaminen monikanavajakelijoi-
den kanssa,  esimerkiksi SSAB Laser Certified 
Partner -verkoston laajentaminen, GreenCoat-
kumppanuus ohjelman hyödyntäminen, uusien 
premium- tuotteiden lanseeraaminen ja digitali-
saatiohankkeiden kehittäminen.
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2019
Vuoden 2019 aikana Euroopan teräsmarkkinat 
heikkenivät, kun kysyntä laski monessa asiakas-
segmentissä, erityisesti autoteollisuudessa. Kilpail-
luilla markkinoilla SSAB Europe onnistui nostamaan 
premium-tuotteiden osuuden 39 %:iin. Autoteolli-
suuden AHSS-terästen myynti kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna ja oli 578 tuhatta tonnia. Pre-
mium-terästen toimitukset olivat 720 tuhatta ton-
nia. SSAB Europen markkinaosuus pysyi Pohjois-
maisilla kotimarkkinoilla noin 40 %:ssa kiristyneestä 
kilpailusta huolimatta. Liiketulos laski -677 miljoo-
naan Ruotsin kruunuun pääasiassa kohonneiden 
raaka-ainekustannusten, terästen alentuneiden 
hintojen ja toimitusten vähenemisen vuoksi. Poh-
joismaiden ulkopuolella premium-tuotteiden osuus 
kasvoi ja standardituotteita myytiin suhteellisesti 
vähemmän, mikä vaikutti tulokseen positiivisesti. 
Vuoden toisella puoliskolla ryhdyttiin erilaisiin kus-

tannussäästötoimiin ja kapasiteettimuutoksiin. Nii-
hin lukeutuivat muun muassa määräaikaisten työn-
tekijöiden vähennykset, joustojärjestelyt Ruotsissa, 
lomautukset Suomessa ja Raahen tehtaan toisen 
masuunin väliaikainen sulkeminen. 

Vuoden aikana SSAB Europe jatkoi autoteolli-
suuden tuotevalikoiman kehittämistä. Divisioona 
lanseerasi autoteollisuudelle suunnatun uuden 
sukupolven kuumasinkityn Docol 600 DH-GI 
-teräksen. Lisäksi markkinoille tuotiin reiänlaajen-
nuskyvyltään erinomainen Docol HR-HE. Pre-
mium-tuotteista esiteltiin SSAB:n bioteknologia-
patenttiin perustuva mattapintainen GreenCoat 
Crown BT, jonka ansiosta loppuasiakkaat voivat 
valita kotiinsa ympäristöystävällisen katon. Toinen 
esimerkki vuoden aikana julkaistuista muille kuin 
autoteollisuudelle suunnatuista premium-tuot-
teista oli SSAB Domex Plus.

CASE: SWEDISH STEEL PRIZE 2019 -FINALISTI: ROOFIT.SOLAR, VIRO

Roofit.solar valmistaa aurinkosähköä tuottavia teräskattoja, jotka 
tuottavat 150 wattia energiaa neliömetriä kohden eli huomattavasti 
enemmän kuin kilpailevat tuotteet. Tuote yhdistää tehokkaan 
aurinkopaneeliratkaisun arkkitehtonisesti houkuttelevaan ja 
ympäristön huomioivaan teräskattoon, mikä mahdollistaa 
uusien teknisten ratkaisujen hyödyntämisen myös historiallisten 
rakennusten kunnostamisessa. Ruotsalaiseen rypsiöljyyn pohjautuvan 
maalipinnoitteen käyttö on mahdollistanut uusien tuotantotekniikoiden 
käytön sekä erittäin kestävän kiinnityksen kattopaneelin kerrosten välillä.
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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.

Pohjois-Amerikan johtava korkealaatuisten kvarttolevyjen ja -kelojen valmistaja

17 460
Liikevaihto 2019

Nro 1
laadussa 

27 %
Markkinaosuus 
vuonna 2019

2,0
Terästoimitukset 2019

1 250
Työntekijämäärä, noin
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Strategia
SSAB Americas -divisioonan strategian paino-
pistealueet ovat samat kuin ennen: ensiluokkai-
sen palvelun ja laadun tarjoaminen, markkinoiden 
parhaan kustannusaseman ja joustavuuden 
säilyttäminen sekä johtava asema työturvalli-
suudessa. SSAB investoi jatkossakin tuotantoka-
pasiteetin kehittämiseen, joten entistä suurempi 
osuus Pohjois-Amerikan tuotannosta kohden-
netaan tulevaisuudessa (SSAB Special Steelsin 
myymiin) erikoislujiin teräksiin ja premium- 
tuotteisiin. Tämä vahvistaa SSAB-konsernin 
kokonaistuotevalikoimaa entisestään. 

Strategian pohjalta SSAB Americas on laatinut 
uuden markkina- ja palvelumallin, jolla tavoitel-
laan aiempaa monipuolisempaa asiakaskuntaa, 
jossa alkuperäisvalmistajien sekä kokoonpano-
valmistajien osuus on suurempi. Samalla tuote- 
ja palveluvalikoimaa erilaistetaan premium-tuot-
teiden myynnin lisäämiseksi esimerkiksi energia-, 
offshore-, rautatieliikenne- ja laivanrakennus-
teollisuudelle kohdennetuilla tuotteilla.

Keskipitkällä aikavälillä levytuotemarkkinoilla on 
havaittavissa myönteistä kehitystä, ja Poh-
jois-Amerikassa onkin jälleen huomattavaa tar-
vetta investoida infrastruktuuriin. Investointien 
myötä kysynnän odotetaan parantuvan monilla 
loppukäyttäjäsegmenteillä, kuten raskaassa 
kokoonpanotuotannossa ja  rakennuskoneiden 
alalla. Myös tuulienergian kysynnän sekä putki-

projekti-investointien odotetaan kasvavan 
tulevaisuudessa.

2019
SSAB Americasin päätuote ovat kvarttolevyt, 
joten hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi sen 
tulok seen. Vuonna 2019 liiketulos nousi 2 128 
miljoonaan kruunuun. Vuoden alussa levyjen 
hinnat olivat suhteellisen korkealla vuoden 2018 
markkinakehityksen ansiosta, minkä  seurauksena 
ensimmäisen vuosipuoliskon katteet olivat korkeat. 
Hinnat kuitenkin alkoivat laskea toisella neljän-
neksellä ja vakaantuivat vuoden loppua kohden. 

SSAB on Pohjois-Amerikan suurin kvarttolevyjen 
tuottaja, ja vuonna 2019 sen markkinaosuus oli 
noin 27 %. Kysyntä laski teräsjakelukeskuksissa 
vuoden 2019 ajan. Teräsjakelukeskukset ovat 
SSAB Americasin tärkein asiakassegmentti. 

33 %
Premium-tuotteiden 

osuus 2019
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CASE: MONTPELIERIN TEHTAAN ON MÄÄRÄ KÄYDÄ UUSIUTUVALLA ENERGIALLA 

VUOTEEN 2022 MENNESSÄ

SSAB Americasin Montpelierin yksikössä tehdään yhteistyötä Berkshire 
Hathaway Energyyn kuuluvan MidAmerican Energyn kanssa, joka 
tuottaa tehtaan käyttämän uusiutuvan energian pääasiassa Iowassa 
sijaitsevilla tuulivoimaloilla. MidAmerican odottaa voivansa kattaa 
yksikön energiantarpeen 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla 
GreenAdvantage-sertifiointiohjelman avulla vuoteen 2022 mennessä. 
Uusiutuva energia auttaa luomaan uutta terästä, jota käytetään 
tuulivoimaloiden, siltojen ja muun kriittisen infrastruktuurin rakentamiseen. 

Muilla markkinasegmenteillä, kuten raskaassa 
kuljetuskalusto- ja energiateollisuudessa, kysyn-
tä pysyi vakaana. 

Kolmannen osapuolen toteuttaman  tutkimuksen  
mukaan SSAB Americas säilytti asemansa alan 
laatujohtajana. Premium-tuotteiden osuus toimi-
tuksista oli 33 %. 

Strategiset tavoitteet
• Nostaa premium-tuotteiden osuus 

39 %:iin vuoteen 2022 mennessä 
(2019: 33 %)

• Nostaa loppukäyttäjien toimitusten 
osuus yli 50 %:iin (2019: 45 %)

Vahvuudet
• Laaja maantieteellinen kattavuus 

Pohjois-Amerikassa, toimialan paras 
laatu sekä johtava kustannusasema 

• Kaksi nykyaikaista teräksentuotanto-
laitosta, joissa käytetään kierrätys- 
teräspohjaista valokaariuunimenetel-
mää (EAF)

• Tiivis kumppanuus asiakkaiden kanssa 
ainutlaatuisten, räätälöityjen tuottei-
den ja ratkaisujen kehittämiseksi

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

Alabaman Mobilessa sijaitsevan tehtaan tekniik-
kaa ja tuotantotehokkuutta parantavat laite- 
investoinnit vietiin päätökseen vuoden aikana. 
Edistyksellinen MULPIC-levynjäähdytys-tek-
niikka (MULtiPurpose Interrupted Cooling) lisää 
erityisesti putkisegmentin premium-terästen 
tuotantokapasiteettia.
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Tibnor
Tibnorin johtaja:  
Kimmo Väkiparta (1965), 
väliaikainen toimitusjohtaja 15.10.2019 alkaen

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

9 149
Liikevaihto 2019

50 %
myynnistä on 
SSAB:n tuotteita

25 %
markkinaosuus 
Pohjoismaiden 
teräksenjakelussa
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Työntekijämäärä, noin
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Strategia
Tibnorin strategiana on kasvattaa markkina- 
osuuksia kattavimmalla tuotevalikoimalla  
Pohjoismaissa ja lisätä osaliiketoiminnan 
 volyymejä erikoistuneen palvelukeskusverkoston 
avulla. Vuonna 2019 Tibnor osti Tanskan toiseksi 
suurimman teräksenjakelijan Sanistål A/S:n 
teräksenjakeluliiketoiminnan täydentääkseen 
läsnäoloaan Pohjoismaissa ja ottaakseen 
selkeän markkinajohtajan aseman suurimpana 
tai toiseksi suurimpana teräsjakelijana kaikissa 
Pohjoismaissa. 

Tibnor tekee läheistä yhteistyötä strategisten 
toimittajien ja tärkeiden asiakkaiden kanssa 
sekä jatkaa lisäarvoa tuottavan valikoiman 
kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen ja 
digitalisaation sekä automaation hyödyntämi-
seen. Yrityksen tavoitteena on olla Pohjoismaisen 
teräksenjakelun digitalisaation edelläkävijä ja 
kasvattaa digitaalisten kanavien liiketoiminnan 
osuus 50 %:iin. Sen strategiasuunnitelmassa 

on lukuisia tehokkuuden lisäämiseen tähtää-
viä aloitteita, kuten rakenteellisia parannuksia, 
tuottavuusohjelmia ja Sanistål-yritysoston 
kustannussynergioiden toteuttamistoimia. Niiden 
avulla Tibnor voi vahvistaa markkina-asemaansa 
ja nousta alan tuottavimmaksi yritykseksi.

2019 
Terästen hinnat laskivat ja kysyntä hidastui 
pohjoismaisilla teräsmarkkinoilla vuonna 2019, 
erityisesti vuoden toisella puoliskolla. Tibnorin 
liikevaihto nousi 9 149 miljoonaan kruunuun 
Tanskan toiseksi suurimman teräksenjakelijan 
Sanistål A/S:n teräksenjakeluliiketoiminnan 
ostamisen myötä. Kustannussäästöjä on haettu 
pääasiassa henkilöstövähennyksillä ja raken-
teellisilla muutoksilla kahdessa Ruotsin toimi-
pisteessä. Vuonna 2019 Tibnorin osuus pohjois-
maisista jakelumarkkinoista oli noin 25 %. Jakelu 
ja esikäsittely muodostivat noin 80 % myynnistä 
ja suorat tehdastoimitukset loput 20 %.

Strategiset aloitteet ja tavoitteet
• Toteuttaa kustannussäästötoimia 
• Saavuttaa yli 5 %:n käyttökatemarginaali 

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

tuotto (ROCE) vuonna 2022

Tibnorin rooli SSAB-konsernissa:
• Kotimarkkina-aseman vahvistaminen pienten 

ja keskisuurten asiakkaiden avulla 
• Vakauden lisääminen eri suhdanteissa 
• SSAB:n teräsliiketoiminnan premium- ja pal-

veluvalikoiman tukeminen ja markkinoiminen 

• Osaliiketoiminnan ja muiden käsittely-
palvelujen kehittäminen lisäarvon 
tuottamiseksi 

• Ensiluokkaisen asiakaskokemuksen 
tarjoaminen (toimitusaika 24 h ja  
toimitusten tarkkuus > 95 %)

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

CASE: PLÅTMODUL

Oikea ajoitus on kaikki kaikessa ruotsalaiselle teräskomponenttien 
sopimusvalmistaja Plåtmodulille. Vuodesta 2009 alkaen Tibnorilla on 
ollut näytevarasto Plåtmodulilla, minkä ansiosta varaston hyllyllä on aina 
saatavilla oikea määrä oikeanlaista, laadukasta materiaalia.

  TIBNOR.FI

https://www.tibnor.fi/tietoa-tibnorista/referensseja/platmodul
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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, kuorirakenteita 
ja runkorakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. 

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa
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Liikevaihto 2019
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Strategia
Ruukki Construction on viime vuosina rakentanut 
vankkaa perustaa kannattavalle kasvulle. Yritys 
myi Venäjän liiketoimintonsa vuoden 2018 lopus-
sa. Sopimus Ruukki Building Systemsin myynnistä 
on allekirjoitettu, ja kaupan odotetaan toteu-
tuvan vuoden 2020 alkupuolella. Lisäksi Ruukki 
Construction vetäytyi Romanian ja Ison-Britan-
nian liiketoiminnoista keskittyäkseen ydinmarkki-
na-alueisiinsa: Pohjoismaihin, Baltian maihin sekä 
Keski- ja Itä-Eurooppaan. Yritys myös täydensi 
kattotuotevalikoimaansa ostamalla suomalaisen 
kattoturvatuote- ja sadevesijärjestelmävalmista-
ja Piristeel Oy:n vuoden 2019 alussa. 

Ruukki Construction keskittyy jatkossa jäljellä 
olevien ydinliiketoimintojen – kattotuotteiden 
ja kuorirakenteiden – kehittämiseen. Sen suurin 
teräksen toimittaja on SSAB. Tavoitteena on 
orgaaninen kasvu käynnissä olevan Commercial 

Strategian painopisteet ja tavoitteet
• Turvallisuus 
• Ydinmarkkina-alueilla rakennusmarkki-

noita nopeampi liiketoiminnan kasvu
• 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
• Edistyksellistä teknologiaa hyödyntävät 

tuote- ja palveluinnovaatiot 
• Kestävää kehitystä edistävät laadukkaat ja 

sertifioidut tuotteet, joilla on laaja takuu 
• Teräksestä valmistettujen rakennustuottei-

den vankka asiantuntemus

Kilpailijat
Teräksestä valmistettujen rakennustuottei-
den toimittajat kuten Kingspan, Lindab sekä 
paikallisesti Areco ja monet muut pienemmät, 
paikalliset toimijat

Excellence -ohjelman avulla. Ohjelmalla pyritään 
lisäämään myyntiä markkinoilla ja kehittämään 
nykyistä tuotevalikoimaa. Piristeel-yritysoston 
tuoma synergiapotentiaali on kartoitettu kaikilla 
ydinmarkkinoilla, ja se pyritään hyödyntämään 
nopeasti. Lisäksi selvitetään muiden yritysjärjes-
telyjen mahdollisuuksia valikoiman vahvistami-
seksi tärkeimmillä segmenteillä ja markkinoilla. 

2019
Viime vuosina kysyntä on kasvanut kaikilla ydin-
alueilla, mutta kasvu on nyt tasaantumassa as-
teittain - kuitenkin terveelle tasolle. Vuoden 2019 
aikana Ruukki Construction jatkoi toimintansa 
kehittämistä Commercial Excellence -ohjelmalla 
ja jatkuvilla tehokkuuden parannuksilla kasvaak-
seen markkinoiden muita toimijoita nopeammin. 
Tämän strategian mukaisesti Ruukki Construction 
kehitti valikoimaansa edelleen päivittämällä ny-
kyisiä tuotteita ja  julkaisemalla uusia, esimerkiksi 

CASE: EEDEN-KAUPPAKESKUS, TARTTO, VIRO

Ruukki toimitti useita rakentamisen komponentteja Eeden-kauppakeskuksen 
saneeraukseen. Ruukin toimituksen näyttävin osuus oli Ruukki Emotion 
-julkisivujärjestelmä kullanvärisine julkisivulamelleineen. Ne oli perforoitu niin, 
että seinä on saatu esittämään Edenin puutarhaa palmuineen ja eksoottisine 
eläimineen. Kun julkisivuverhoilun takana on vielä valaistus, ovat kuviot 
näkyvillä myös yöaikaan.

  RUUKKI.COM

Frigge-profiilin Keski- ja Itä- Euroopan markki-
noilla. Vuonna 2019 vertailukelpoinen liikevaihto 
kasvoi ja liikevoitto nousi 283 miljoonaan Ruotsin 

kruunuun alkuvuodesta tehdyn kattoturvatuote- 
ja sadevesijärjestelmävalmistaja Piristeel Oy:n 
yritysoston tuella.

https://www.ruukki.com/fin/b2b/tietoa-meist%c3%a4/uutiset-ja-tapahtumat/uutiset-details/26-06-2019-eeden-kauppakeskus-tartossa-komistelee-my%C3%B6s-pime%C3%A4ll%C3%A4
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Tutkimus ja kehitys

SSAB:n tutkimus- ja kehitystyössä päähuomio  
on pitkälle kehitetyissä lujissa teräksissä ja 
 kulutusteräksissä, ja erityisenä  painopisteenä 
ovat segmentit, joilla teräkseltä vaaditaan 
erityisen paljon. Kehitystyötä ohjaa olennaisella 
tavalla myös entistä parempi tietoisuus 
ympäristöasioista. Lujat teräkset mahdollista-
vatkin entistä energiatehokkaammat kuljetukset 
ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Erittäin 
tärkeää SSAB:n tutkimus- ja kehitystyölle on 
myös tuotantoprosessien, materiaalin kierrä-
tyksen ja resurssien tehokkaan hyödyntämisen 
tuntemus.

Kehitystä yhteistyössä  
asiakkaiden kanssa
Oli kyseessä sitten sora-auto, malmikouru 
tai nosturi, SSAB:n pätevät sovellusinsinöörit 
aut tavat asiakasta uuden tuotemallin kehitys-
vaiheessa, jotta teräslaatujen ominaisuuksista 
saadaan suunnitteluratkaisuissa kaikki hyöty irti. 
Tiivis yhteistyö auttaa ymmärtämään asiakkaan 
nykyisiä ja tulevia tarpeita entistä paremmin 
ja antaa tärkeää tietoa uusien tuotteiden 
kehit tämiseen. Näin SSAB tarjoaa asiakkaille 

mahdollisuuden tuottaa lujempia, kevyempiä ja 
kestävämpiä lopputuotteita. 

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä 
perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja 
tuotekehitystyöhön. Olennaiset asiakassegmen-
tit kartoitetaan strukturoidun prosessin avulla, 
jossa kevyempiä, lujempia ja kestävämpiä teräs-
sovelluksia käytetään kriittisissä toiminnoissa ja 
ne tuovat lisäarvoa.

SSAB:n tutkimustyötä ohjaa ajatus, että SSAB:n 
tuotteet ovat asiakkaiden ensisijainen valinta 
maailmanlaajuisesti ja muodostavat suorituskyvyn 
standardin valikoiduilla markkinasegmenteillä.

Tutkimus- ja kehityskeskukset:
• Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi) 
• Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
• Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)
 
Lähes joka neljännellä SSAB:n tutkimus- ja 
kehitystoiminnoissa työskentelevällä on tohtorin 
tutkinto tekniikassa, joten tietämys on tasokasta 
ja takaa alan johtavan tutkimuksen. 

SSAB:n liiketoimintamalli pohjautuu läheisten, pitkäaikaisten 
asiakassuhteiden vaalimiseen. SSAB kehittää jatkuvasti uusia 
tuotteita, sovelluksia, palveluja ja prosesseja tiiviin yhteistyön  
kautta, jotta se voi parantaa markkinoilla olevaa tuotetarjontaansa.

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle 
tutkimus- ja kehitystyölle:
• Markkinalähtöinen tutkimus ja kehitys 
• Pätevät ja osaavat työntekijät
• Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
• Painopisteenä tehokas ongelmanratkaisu
• Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja 

innovointiin
• Vahvat ulkoiset verkostot
 
Tarkoin hallittu projektisalkku
Säilyttääkseen markkinajohtajan asemansa 
erikoislujissa teräksissä SSAB tunnistaa pitkän 

aikavälin tutkimus- ja kehityshankkeiden tärkey-
den. Tällaiset projektit kestävät tyypillisesti 5–10 
vuotta. Kehitysprojektit aloitetaan asiakkaiden 
erityisvaatimusten, tulevien tarpeiden, ympäristön 
muutosten tai markkina-analyysin pohjalta tai ke-
hittyvät terästen ydinominaisuuksiin kohdistuvan 
perustutkimuksen ympärille. SSAB pyrkii luomaan 
hyvän tasapainon näiden kategorioiden välille.

Jälkimarkkina-liiketoiminnan tuntemus
Jälkimarkkinat ovat aina olleet tärkeä osa SSAB:n 
liiketoimintaa. Suuri osa SSAB:n osaamisesta 
perustuu kokemukseen, jota sillä on varaosa-, 

SSAB työskentelee alkuperäislaitevalmis-
tajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien 
kanssa sekä oman myyntihenkilöstön-
sä  välityksellä että jakelijoiden kautta, 
toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka 
myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme 
asiak kaitamme kehittämään parempia ja 
kilpailu kykyisempiä tuotteita ja paranta-
maan myös tuottavuutta sekä pienentä-
mään näin kustannuksia käyttövaiheessa.

Johtoasemamme säilyttääksemme aiom-
me jatkossakin investoida tutkimukseen 

ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakas-
tukeen sekä asiakkaiden kanssa tehtäviin 
innovaatioprojekteihin, joissa etsitään 
tapoja saada kaikki hyöty irti SSAB:n 
lujista ja  erikoislujista teräksistä sekä 
premium- teräksistä. Samalla pyrimme 
kohti ylittämätöntä asiakaskokemusta, 
mikä tarkoittaa tiukimpien tuotteiden laa-
tua, läpimenoaikoja ja toimitusvarmuutta 
koskevien vaatimusten täyttämistä sekä 
sujuvan kanssakäymisen varmistamista 
digitaalisten portaalien ja kanavien kautta.
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korjaus- ja huoltoliiketoiminnasta – sieltä, missä 
uudet ideat syntyvät ja monet uudet tuotteet 
kehitetään. Läheisen yhteistyön ansiosta SSAB 
saa arvokasta palautetta loppukäyttäjien tavasta 
käyttää tuotteita.

SSAB on jo jonkin aikaan tarjonnut asiakkailleen 
interaktiivisia työkaluja, jotka auttavat arvioi-
maan erikoislujien terästen etuja ja tukevat 
tuotantoa. WearCalc-laskentaohjelman avulla 
asiakkaat voivat selvittää nopeasti kaikkien 
erilaatuisten Hardox-kulutusosien suhteellisen 
käyttöiän. Tämän ansiosta tarkoitukseen par-
haiten soveltuvan kulutusteräksen valitseminen 
on entistä helpompaa. WeldCalc-sovelluksella 
asiakkaat voivat puolestaan helposti laskea 
lämmöntuonnin, esikuumennuslämpötilan ja 
hitsauskoneen asetukset Hardox-kulutuslevyille 
ja Strenx-rakenneteräksille. Uusi, vuonna 2019 
julkaistu BendCalc-sovellus auttaa laskemaan 
taivutuksen parametrit terästen särmäykseen.

Hardox
Hardox-kulutuslevyjen uusi sukupolvi Hardox 
500Tuf herätti edelleen kiinnostusta markki-
noilla, ja sen myynti kasvoi edellisestä vuodesta. 
 Happamiin ja syövyttäviin ympäristöihin suunni-
teltu Hardox HiAce vastaa erityisesti jätekulje-
tusten, biovoimalaitosten sekä saha- ja pape-
riteollisuuden tarpeisiin. Tuote esi lanseerattiin 
vuonna 2019 ja tuodaan markkinoille vuoden 
2020 aikana.

Strenx 
Vuonna 2019 esittelimme vaativille nostolaitteille 
kehitetyn Strenx 1100 Plus -rakenneteräksen. Sen 
ainutlaatuisten hitsausominaisuuksien ansiosta 
myös hitsaussauman lujuus on erinomainen.

Autoteollisuuden teräkset
Auton painoa vähentävien ja turvallisuutta lisää-
vien täysin martensiittisten erikoislujien terästen 
käyttö korirakenteissa on kasvussa. Vuonna 2019 
lanseerasimme Docol 1700M -teräksen, joka on 
autoteollisuuden tämänhetkisistä teräksistä lujin. 
Lisäksi esittelimme autoteollisuussegmentille 
suunnatun kolmannen sukupolven kuumasinkityn 
Docol 600 DH-GI:n. 

Toimme markkinoille myös Docol HR-HE 
 -teräksen, jonka reiänlaajennusominaisuudet 
ovat erinomaiset. 

Teemme intensiivistä tutkimusta kylmämuovat-
tujen, erittäin lujien ja muovattavien terästen 
uudelle sukupolvelle eli kolmannen sukupolven 
AHSS-teräksille. Vuoden aikana niistä ensim-
mäinen, Docol 600 DH, tuotiin markkinoille ja 
lujempien versioiden testitoimitukset aloitettiin.

Suojausteräkset
Vuonna 2019 lanseerasimme Ramor 600 -teräk-
sen, jonka arvioidaan olevan maailman lujin 
kuumavalssattu nauhateräs. Suojaussovelluksiin 
suunnitellun tuotteen vähimmäiskovuus on 600 

Brinelliä, mikä vastaa 2 000 Mpa:n murtolujuutta.

Maalipinnoitetut teräkset
SSAB:n patentoima biopohjainen teknologia 
(BT), jossa hyödynnetään rypsiöljypohjaista 
pinnoitetta, on otettu käyttöön GreenCoat-tuo-
teohjelman avulla viiden viime vuoden aikana. 
Tärkeimmät jäljellä olevat tuotemuutokset 
toteutettiin vuonna 2019.

Vuoden aikana toimme markkinoille biotekno-
logiapatenttiimme perustuvan mattapintaisen 
GreenCoat Crown BT -tuotteen, jonka ansiosta 
asiakkaamme voivat valita kotiinsa ympäristö- 
ystävällisen katon.

Swedish Steel Prize
Swedish Steel Prize on kansainvälinen pal-
kinto, joka annetaan tulevaisuuden teräsrat-
kaisuihin vaikuttavien ideoiden ja tuotteiden 
suunnittelemisesta. Se on yksi esimerkki 
SSAB:n asiakassuhteiden tiiviydestä. Vuo-
desta 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 palkinnolla halu-
taan edistää tiedon jakamista ja innoittaa 
innovaatioihin, jotka tekevät maailmasta 
paremman.
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