
Ruostumaton teräs
- kestävä ratkaisu liikenteeseen 

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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Kevyillä ja kestävillä materiaaleilla 
polttoaine- ja hiilidioksidivähennyksiin

• Linja-auton koreissa hyödynnettiin Ultratube™ -ruostumattomia 
suurlujuusputkia, joilla saatiin koreihin kevyempi ja kestävämpi rakenne 
– Linja-auton korirakenteen paino vähenee keskimäärin 20 %
– Linja-auto säästää vuodessa 2 000 l dieseliä ja 5,4 t CO21

• Säiliöautoissa käytettiin Lean Duplex LDX 2010® -terästä, jolla 
saavutettiin lujuudelle ja korroosionkestävyydelle asetetut vaatimukset 
– Säiliöauto säästää vuodessa 19 000 l dieseliä vastaavan määrän energiaa ja 

51 t CO22

• Metrovaunuissa käytettiin lujaa, ruostumatonta terästä
– Metrovaunut ovat lujempia, turvallisempia ja kevyempiä, kuluttavat vähemmän 

energiaa, niiden käyttöikä on pidempi, eikä niiden rakenteita tarvitse huoltaa
_______
1 Oletukset, linja-auto: ajomäärä 200 000 km/a, painon säästö 300 kg, polttoaineen säästö 2,3 % (0,97 l /100 km)
2 Oletukset, säiliöauto: ajomäärä 200 000 km/a, painon säästö 2500 kg, ominaispäästö 101 g/tkm
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Yrityksen tavoitteena oli kehittää linja- ja säiliöautoihin sekä
metrovaunuihin kevyempiä, kestävämpiä ja turvallisempia materiaaleja, 
joilla olisi myönteisiä ympäristövaikutuksia
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Ekotehokkuutta joka kilometrillä
• Liikkuvan kaluston keventäminen johtaa pienempiin päästöihin ja 

energiankulutukseen
– Liikenteessä ja kuljetuksissa elinkaarenaikaiset säästöt ovat 

merkittävät - hyödyt kertyvät pidemmän, tehokkaamman elinkaaren 
aikana 

• Ruostumaton teräs mahdollistaa pidemmän elinkaaren ja 
suuremman hyötykuorman elinkaaren aikana, rakenteita ei 
tarvitse huoltaa, on kustannustehokas ratkaisu

• Elinkaari pitenee ja elinkaarikustannukset pienenevät
• Sekä asiakas, liikennöitsijä että valmistaja hyötyvät
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Ruostumattomilla teräksillä ekotehokkaat 
liikenneratkaisut

• Linja-auton koreissa hyödynnettiin Ultratube™
-ruostumattomia suurlujuusputkia, joilla saatiin 
koreihin kevyempi ja kestävämpi rakenne
– Linja-auton korirakenteen paino väheni keskimäärin 

20 %
– Yksi linja-auto säästää vuodessa

• Säiliöautoissa käytettiin Lean Duplex LDX 2010®
-terästä
– Yksi säiliöauto säästää vuodessa 19 000 l dieseliä

vastaavan määrän energiaa ja 51 t CO2

• Metrovaunuissa käytettiin lujaa ruostumatonta 
terästä
– Metrovaunut ovat lujempia, turvallisempia ja 

kevyempiä, kuluttavat vähemmän energiaa, niiden 
käyttöikä on pidempi, eikä niiden rakenteita tarvitse 
huoltaa
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A bitumen road tanker using LDX 2101®
Photo courtesy of Officine Meccaniche B.S. S.r.l.

A metro train car body under construction at the plant of 
Vossloh España. Photo courtesy of same.


