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Teräksinen tulevaisuus 
lujat teräkset ja ympäristö



Oulun yliopisto

Eri materiaalien lujuus, sitkeys ja tuotantokustannukset
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Teräs ja teräksen valmistus

‒ Teräs on maailman eniten käytetty metalli, koska sen 

ominaisuudet ja hyödyntämismahdollisuudet ovat 

ylivoimaiset

‒ Muut materiaali eivät sitä korvaa – täydentävät kyllä

‒ Teräksen kulutus kasvaa tasaisesti

- Tuotanto maailmassa 1630 miljoonaa tonnia (200 kg / henkilö)

- Tuotanto Suomessa 4,1 miljoona tonnia (800 kg / henkilö)

- Kulutus vakiintuu, kun se on noin 300 kg / henkilö

‒ Teräs voidaan kierrättää täysin. Maailmanlaajuisesti 

kierrätysaste on noin 80 % ja Suomessa noin 100 (97) %

‒ Maailman terästuotannosta noin 35 % on 

kierrätysteräspohjaista ja 65 % malmipohjaista

‒ Suomi on teräsmaa, jossa metalliteollisuuden osuus 

teollisuustuotannosta on noin 40 % ja tuotteista yli 

puolet menee vientiin
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Terästä on kaikkialla – se pyörittää maailmantaloutta
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Mega Trends are transformative, global forces that define the future world 

with their far reaching impacts on businesses, societies, economies, 

cultures, and personal lives
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Teräksen valmistus vuonna 2100
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CO2 päästöt Euroopassa 2014 ja lujat teräkset vuonna 2018
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Autojen päästöt, vaikutus tuotekehitykseen on merkittävä
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Teräskehitys– autoteollisuus ja lujat teräkset
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Päästöt elinkaaren aikana ja erikoislujat teräkset
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Teräskehitys ja lujat teräkset
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Päästöt elinkaaren aikana: erikoislujat teräkset

Teräksen 

valmistus

Teräs ja 

ympäristö

Käyttö-
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Perävaunun runkorakenne päivitetty S700 lujuusluokkaan. 

Nettokapasiteetin kasvu 500 kg CO2 säästö 25t elinkaaren aikana

Lujempiin teräksiin siirtymällä suurin

säästö painokriittissä rakenteissa

SSAB & T. Björk & K. Lipiäinen, 2019
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Käyttösovellukset: erikoislujat teräkset
Esimerkkejä Suomesta:

Betoniauto: Painonkevennys 950 kg   ➔ säästyy 4 250 litraa 
polttoainetta ja CO2-päästöt vähenevät  26 t (10 vuotta / 1 500 000 km)

Puutavarapankko: Painonkevennys 400 kg   ➔ säästyy 9 700 litraa 
polttoainetta ja CO2-päästöt vähenevät  26 t (10 vuotta / 2 000 000 km)

Vaihtolavakontti: Painonkevennys 800 kg   ➔ säästyy 60 000 litraa 
polttoainetta (10 vuotta / 1 500 000 km)

Suomessa on kuorma-autoja noin 100 000. Ajatellaan, että joka 
kymmenennen auton painoa saadaan pudotettua 1000 kg ➔ CO2-
päästöt vähenevät  vuodessa 27 000 t (ajokilometrit 150 000 km/auto), 
joka on noin 1 % Suomen tavoitteesta vuonna 2020

Pohjoismaiden osaaminen erikoislujissa teräksissä on maailman 

huppua. Tätä hyödyntämällä voimme päästä yli 10 % CO2 -

päästövähennykseen (> 6 Mt/v.) vuonna 2030. Näihin talkoisiin 

tarvitaan myös valmistava teollisuus ja loppukäyttäjät
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Data, mallintaminen, verkostot ja niiden hyödyntäminen muuttaa 
teräsliiketoimintaa 



KIITOS!


