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Outokumpu – kansainvälinen 
ruostumaton teräsyhtiö

• Outokumpu on yksi maailman 
johtavista ruostumattoman teräksen 
tuottajista, jonka visiona on olla alan 
kiistaton ykkönen. 

• Outokumpu-konserni työllistää noin 
7500 henkeä yli 30 maassa.

• Konsernin liikevaihto oli 2,6 miljardia 
euroa vuonna 2009 (2008: 5,5 mrd.)

• Outokumpu on ollut listattuna 
NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 
1988.

• www.outokumpu.com



Outokummun Kemi-Tornion 
tuotantoketju on energiatehokkain

• Outokummun Tornion tehtaan ruostumaton teräs on 
valmistettu vähimmin energiapanostuksin verrattuna 
kilpailijoihin, vaikka tehtaat ovat Pohjoismaiden suurin 
yksittäinen sähkönkäyttäjä

• Pääraaka-aine (kierrätysteräs) sulatetaan ja tärkein 
seosaine (ferrokromi) tehdään sähköllä, sillä
valokaariuunit ovat prosesseista energiatehokkaimmat
– Outokummun käyttämästä sähköstä 80 % tulee 

vähäpäästöisistä lähteistä (uusiutuvat ja ydinvoima)
• Pitkät perinteet energiatehokkuuden parantamisessa: 

energiatehokkuuden parantamisella on pienennetty 
hiilidioksidipäästöjä n. 30 % vuodesta 1990 lähtien

• Konsernin energiankulutus vuonna 2009 oli 3,6 TWh

Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj



Energiatehokkuus takaa tuotteille 
pienimmät päästöt 

• Kemi-Tornion tuotantoketjun energiatehokkuus takaa 
terästuotteille 30-60 % pienemmät päästöt verrattuna 
globaaleihin kilpailijoihin

• Energiansäästö ainutlaatuisilla tekniikoilla on merkittävä:
– Ferrokromin (FeCr) valmistus kuluttaa n. 30 % vähemmän 

energiaa
– Sulan FeCr:n käyttö terästehtaalla säästää energiaa 150-

180 GWh/a
– Häkäkaasun käyttö öljyn ja nestekaasun korvaajana säästää

energiaa noin 520 GWh/a
– Kaasujen ja jäähdytysvesien sisältämää energiaa 

hyödynnetään prosesseissa noin 620 GWh/a
• Ilman energiatehokkuuden parantamistekniikoita Tornion 

tehtaan hiilidioksidipäästöt olisivat noin kolmanneksen nykyistä
suurempia

Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj
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Energiansäästöä ainutlaatuisin 
tekniikoin

• Tornion tehtaan ruostumaton teräs 
valmistetaan vähimmin 
energiapanostuksin verrattuna kilpailijoihin

• Pääraaka-aine (kierrätysteräs) sulatetaan 
ja tärkein seosaine (ferrokromi) tehdään 
sähköllä, sillä valokaariuunit ovat 
prosesseista energiatehokkaimmat

• Energiansäästö ainutlaatuisilla tekniikoilla 
on merkittävä:
– Ferrokromin (FeCr) valmistus kuluttaa 

n. 30 % vähemmän energiaa
– Sulan FeCr:n käyttö terästehtaalla 

säästää energiaa 150-180 GWh/a
– Häkäkaasun käyttö öljyn ja 

nestekaasun korvaajana säästää
energiaa noin 520 GWh/a

– Kaasujen ja jäähdytysvesien 
sisältämää energiaa hyödynnetään 
prosesseissa noin 620 GWh/a

Toimenpiteistä tuloksiin – Case Outokumpu


