Teräsyhtiö SSAB on päättänyt
nopeuttaa tuotantonsa muuttamista fossiilivapaaksi. Tammikuussa 2022 julkistettu uusi
strategia tähtää siihen, että
yhtiön terästuotannon hiilidioksidipäästöt on laajalti saatu poistetuksi jo vuonna 2030
eli 15 vuotta aiemmin kuin oli
alkujaan tavoitteena. SSAB:n
mukaan sen asiakkaat haluavat
fossiilivapaata terästä, ja teräsyhtiö vastaa kasvavaan kysyntään investoimalla mm. Raahen
terästehtaan tuotannon kehittämiseen.

SSAB:n hallitus on tehnyt suuntaa antavan
päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja
vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen
voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena
on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla,
joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja
paremman kustannusaseman. Tavoitteena on
samalla päästä suurelta osin eroon hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.
SSAB:n vihreä siirtymä merkitsee kaikkiaan noin kahdeksan miljoonan tonnin vähennystä vuosittaisiin hiilidioksidipäästöihin. Suomessa SSAB:n Raahen tehdas tuottaa
noin seitsemän prosenttia maan hiilidioksidipäästöistä, joten yhtiön päätös nopeuttaa
Raahen tehtaan uusiutumista fossiilivapaaksi
on merkittävä myös maamme ilmastotavoitteiden toteutumiselle.
- Asiakkaamme kysyvät meiltä fossiilivapaita tuotteita, me voimme ratkaista tekniset haasteet ja meillä on vahva taloudellinen asema. Mikäli kykenemme ratkaisemaan
kysymykset sähkönsaannin ja ympäristölupien osalta yhdessä viranomaisten ja kumppanien kanssa, on mahdollista siirtyä koko
yhtiön tasolla suurelta osin fossiilivapaaseen
tuotantoon 15 vuotta aiempaa suunnitelmaa
nopeammin. Suunnitelma, jonka rahoitamme omalla kassavirrallamme, mahdollistaa
laajemman tuotevalikoiman ja paremman

kustannusaseman, samalla SSAB:n vahvasta vuosituloksesta kertonut toimitusjohtaja Martin Lindqvist totesi uusista tavoitteista
tiedottaessaan.

SSAB on lähtenyt jo 2016 viemään terästuotantoaan fossiilivapaaksi HYBRIT-hankkeessa yhteistyössä kaivosyhtiö LKAB:n ja
voimayhtiö Vattenfallin kanssa. Ensimmäiset
kaupalliset fossiilivapaat terästoimitukset
ovat jo alkaneet. SSAB:n Oxelösundin tehdas
toimii SSAB:n vihreässä siirtymässä pilottina.
Yhtiön hallituksen tammikuun lopussa 2022
tekemä päätös tähtää siis siihen, että myös
yhtiön muilla tehtailla aloitetaan investoinnit, joilla siirrytään tuottamaan fossiilivapaata terästä tämän vuosikymmenen aikana.
Yhtiön hallituksen päätös on myös vahva
viesti SSAB:n Raahen tehtaalle ja sen työntekijöille sekä suomalaiselle teräsrakennealalle. Raahelle ja tehtaan työntekijöille päätös
kertoo jatkuvuudesta. Suomalaisille teräsrakenteiden valmistajille puolestaan on tarjolla
fossiilivapaata lähiterästä siis jo 2030-luvulla, mikä tietysti vaikuttaa merkittävästi teräksen ja teräsrakenteiden asemaan laskettaessa rakentamisen hiilijälkeä.
HYBRIT-hankkeessa kehitetään tuotantoa niin, että rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti käytet-

ty koksi korvataan fossiilivapaalla sähköllä ja
vedyllä. Kun fossiilivapaan teräksen tuotanto
siis edellyttää, että saatavilla on riittävästi fossiilivapaata energiaa, nopeuttanee ja
lisännee päätös myös investointeja ainakin
tuuli- ja aurinkoenergian tuotantoon tuoden
sitä kautta välillisesti työtä ja hyvinvointia
myös muualle kuin Raahen seutukunnalle lähivuosina.

SSAB:n hallituksen tammikuun lopulla tekemän suuntaa antavan päätöksen tavoitteena
on rakentaa yhtiölle uusi pohjoismainen tuotantojärjestelmä nykyisen liiketoimintastrategian pohjalta. Uusi järjestelmä tuo yhtiön
mukaan lisäkapasiteettia yhtiön premiumtuotteille, paremman kustannusaseman ja
fossiilivapaan tuotantojärjestelmän. Uuden
suunnitelman ajatuksena on Raahen ja Luulajan tehtaiden uudistaminen kustannustehokkaalla minimills-tuotannolla, johon
sisältyvät valokaariuunit ja valssaamot, sekä
Hämeenlinnan ja Borlängen tehtaiden kehittäminen samalla uusiin tuotantoprosesseihin
sopiviksi.
Kaikkiaan strategisten investointien pohjoismaiden ohutlevytuotantoon arvioidaan
nousevan noin 45 miljardiin Ruotsin kruunuun eli noin 4,5 miljardiin euroon vuosina
2022-2030. Samalla poistuu investointitarve

nykyiseen tuotantojärjestelmään, joka pohjautuu masuuneihin ja valssaamoon.
SSAB:n premium-tuotteilla tarkoitetaan pitkälle kehitettyjä erikoislujia teräksiä
(AHSS) ja nuorrutusteräksiä (O&T). Investoinneilla laajennetaan premium-tuotteiden
valikoimaa. Laajentuva terästen dimensiovalikoima paremmilla toleransseilla laajentaa
mm. tarjontaa ajoneuvoteollisuudelle.
Yhtiön mukaan nyt julkaistu suunnitelma
tuo etuina laajemman tuotevalikoiman erikoisteräksissä ja paremman fossiilivapaiden
terästuotteiden tuotevalikoiman, alemmat
tuotantokustannukset mm. tehokkaamman
tuotannon ja materiaalivirtojen ja lyhyempien läpimenoaikojen ansiosta, hiilidioksidipäästöistä syntyvien kustannusten poistumisen masuunien sulkemisen tahdissa sekä
lisää joustavuutta kohdata suhdannevaihteluita.

