
Materiaalitehokkuutta 
sivutuotteiden hyötykäytöllä

Outokumpu Oyj



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
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Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj
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Sivutuotteet hyötykäyttöön
• Yrityksen tavoitteena oli parantaa terästuotannon 

materiaalitehokkuutta lisäämällä sivutuotteiden hyötykäyttöä
– Kuonien hyötykäyttö mineraalituotteina maksimoitiin
– Kuonatuotteet kehitettiin paremmiksi mineraalituotteiksi
– Sivutuotteiden uusiokäyttöä, kierrätystä ja tuotteistamista lisättiin

• Kehitettiin OKTO-tuoteperhe maa- ja infrarakentamiseen
– Ekotehokkaat OKTO-tuotteet vähentävät rakentamisen 

materiaalivirtoja ja materiaalien kokonaistarvetta
– Tuotteet ovat 100% kierrätysmateriaalia 
– Tuotteet korvaavat neitseelliset luonnon raaka-aineet
– Ympäristökuormitus pienenee

• Vuosittaisella n. 400 000 t OKTO-tuotteiden käytöllä vältetään
– neitseellisen kiviaineksen käyttöä n. 600 000 t 
– CO2-päästöjä n. 200 000 t (maa-aineksen otto, murskaus, 

kuljetus ja käsittely)
– kuonien loppusijoitus kaatopaikalle

Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj

Kuvia OKTO tuotteista:
OKTO-kevytkivi ,OKTO-
murske ja 2 OKTO-eristettä
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OKTO-tuotteet vähentävät materiaalien 
käyttöä

• materiaalien käyttö pienenee 37 % 
säästö vastaa yli 200 autokuormaa

• pois louhittavan materiaalin määrä
pienenee 52 %

säästö vastaa yli 300 autokuormaa
• muita hyötyjä ovat taloudellisuus, 

rakentamisen nopeus, lyhyempi häiriö
muulle liikenteelle, helpompi 
tierakenteen toteuttaminen 

Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj

Lähde: Destia 2009,Rakennepaksuusvertailu
- Tavoite 160 MN/m2 kantavan kerroksen päältä
- Pohjamaa savista silttiä

Kun rakennetaan kilometri 8 metriä leveää tietä OKTO-materiaaleilla:



Materiaalitehokkuutta 
sivutuotteiden hyötykäytöllä
Yhteenveto

Outokumpu Oyj
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Materiaalitehokkuutta OKTO-tuotteilla
• Outokumpu kehitti OKTO-tuoteperheen

maa- ja infrarakentamiseen
– Tuotteet vähentävät rakentamisen 

materiaalivirtoja ja materiaalien 
kokonaistarvetta

– Tuotteet ovat 100% 
kierrätysmateriaalia 

– Tuotteet korvaavat neitseellisiä
luonnon raaka-aineita

– Ympäristökuormitus pienenee
• Vuosittaisella n. 400 000 t OKTO-

tuotteiden käytöllä vältetään
– n. 600 000 t neitseellisen kiviaineksen 

käyttö
– n. 200 000 t CO2-päästöt (maa-

aineksen otto, murskaus, kuljetus ja 
käsittely)

– kuonien loppusijoitus kaatopaikalle

Toimenpiteistä tuloksiin – Outokumpu Oyj

Teräksen ja ferrokromin tuotannon yhteydessä
syntyvä sivukivi, kuona on ominaisuuksiltaan 
erinomainen rakennusmateriaali. Sillä on mm. 
hyvät eristävyys, kantavuus ja roudan sieto 
ominaisuudet.


