
Aika tehdä teräksestä fossiilivapaata 
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Maailma muuttuu – ja se tarvitsee terästä 
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► Ilmastonmuutos, Pariisin sopimus ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

 
► Väestönkasvu 7 miljardista 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. 
 
► Teräs on tarpeellista rakennettaessa yhteiskuntia, infrastruktuuria ja 

ihmisten hyvinvointia. 
 

► Terästä voidaan kierrättää uudelleen ja uudelleen. 
 

 



Kaivos- ja terästeollisuus ja sähköntuotanto tänään 
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► SSAB:n nykyinen teräksentuotantojärjestelmä on yksi maailman 

hiilidioksiditehokkaimmista. Silti terästeollisuus on yksi suurimmista 
hiilidioksidipäästöjä tuottavista teollisuudenaloista. Se vastaa noin 7 % 
globaaleista hiilidioksipäästöistä. SSAB yksin vastaa noin 10 %:sta Ruotsin ja 
7 %:sta Suomen hiilidioksidipäästöistä. 
 

► Ruotsilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet HYBRITin kaltaiselle hankkeelle, 
koska sillä on fossiilivapaata sähköä, Euroopan korkealaatuisinta 
rautamalmia ja pitkälle erikoistunut ja innovatiivinen terästeollisuus.  
 

► Ennen kuin fossiilivapaan teräksen ratkaisu on valmis, SSAB vähentää 
hiilidioksidipäästöjään Ruotsissa noin 25 %:lla vuoteen 2025 mennessä, 
lähinnä prosessimuutosten avulla. 
 

 

 



Teräksen kysyntä kasvaa 
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HYBRIT – mullistava hanke 
► LKAB:n, SSAB:n ja Vattenfallin vuonna 2016 perustama yhteisyritys. 

 
► Tavoitteena korvata perinteisesti rautamalmipohjaisessa 

teräksentuotannossa tarvittava koksi vedyllä.  
 

► Maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksentuotantoteknologia, jolla ei 
käytännössä hiilijalanjälkeä. Päästöinä syntyy puhdasta vettä. 
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Asiakkaat hyötyvät HYBRITistä 

6 

► Auttaa asiakkaita luomaan vahvan ympäristöprofiilin. 
 

► Fossiilivapaa teräs markkinointityökaluna. 
 
► Kilpailuetua koko arvoketjulle. 
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Vihreän reitin valinta 



Ennakkotutkimuksen päätulokset 
► Vuosina 2016-2017 toteutettu ennakkotutkimus on vahvistanut uskoamme HYBRIT-

hankkeeseen, ja sen seuraavalle vaiheelle näytetään vihreää valoa. 
 

► Keväällä alamme suunnitella maailmanlaajuisesti ainutlaatuista fossiilivapaan 
teräksentuotannon pilottilaitosta Luulajaan ja Norrbottenin Malmfältenin alueelle. 
 

► Samanaikaisesti alamme tutkia mahdollisuuksia laajentaa hanketta Suomeen.  
 

► Sähkön, hiilen ja hiilidioksidipäästöjen hintojen kaltaiset tekijät ratkaisevia. Käsityksemme on, 
että fossiilivapaa teräs voi kilpailla tulevaisuudessa perinteisesti valmistetun teräksen kanssa. 
 

► Projektin toteutuminen edellyttää kuitenkin myös jatkossa sekä Ruotsin että Suomen valtion, 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen suurta panostusta. 
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Pilottilaitos Luulajaan ja Norrbottenin 
rautamalmikentille 
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► Keväällä 2018 alkaa globaalisti ainutlaatuisen fossiilivapaan 
teräksentuotannon pilottilaitoksen suunnittelu Luulajaan ja Norrbottenin 
malmikentille, 250 km Luulajasta luoteeseen. 
 

► Lapiot isketään maahan ennen kesää 2018.  
 
► Ensimmäisen vaiheen arvioidaan maksavan 20 miljoonaa Ruotsin kruunua, 

mistä puolet rahoittaa Ruotsin energiavirasto ja puolet mukana olevat 
yritykset eli SSAB, LKAB ja Vattenfall. 
 
 



Eteneminen seuraavaan vaiheeseen 
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Vaiheittainen hiilidioksidivähennys 
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► SSAB vähentää hiilidioksidipäästöjään muuntamalla masuuninsa valokaariuuneiksi, 

alkaen 2025. 
► LKAB lisää energiatehokkuuttaan, vähentää hiilidioksidipäästöjään ja muuttaa 

prosessiteknologiaansa saavuttaakseen positiivisen hiilidioksiditaseen 2045 
mennessä. 

► Vattenfallin tavoite on, että sekä yritys että sen asiakkaat ovat täysin fossiilivapaita 
yhden sukupolven aikana. 



Päähaasteet 
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Kehittää tehokas prosessi, jossa 

käytetään 100-prosenttisesti vetyä  - 

ensimmäistä kertaa teollisessa 

mittakaavassa. 
Tuottaa vetyä energiatehokkaasti, 

jotta toiminta olisi taloudellisesti 

kannattavaa. 



Kuinka muut toimivat 
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Euroopan terästeollisuudessa useita projekteja hiilidioksidin vähentämiseksi 
• CCS (hiilidioksidin talteenotto ja varastointi) 
• CCU (hiilidioksidin talteenotto ja käyttö) 

 
Myös projekteja, jotka tähtäävät hiilidioksidin välttämiseen: 
• CDA (hiilidioksidin välttäminen)  

 
HYBRIT poikkeaa muista hankkeista, sillä sen aikataulu on kunnianhimoisin  
ja se puuttuu hiilidioksidipäästöjen perussyihin. 



Pitkän aikavälin tuki yhteiskunnalta tarpeen 
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Kiireisintä 
 
► Jatkuva hyvä fossiilivapaan sähkön saatavuus, parempi infrastruktuuri 

ja suurjänniteverkkojen nopea laajentaminen kaivos- ja 
terästeollisuuden sähköntarpeisiin, esim. 400 kV voimalinja on 
edellytys Oxelösundin masuunin konversiolle 2025 

► Osaamisen kehittäminen ja tutkimusrahoitus eri osa-alueilla  
► Nopea päätöksenteko liittyen pilotti- ja demonstraatiolaitosten 

lupaprosesseihin, jotta ilmastotavoitteet saavutetaan 
► Hallituksen aktiivinen tuki pilotti- ja demonstraatiolaitoksille, samoin 

kuin tuki EU-tasolla pitkän aikavälin edellytysten luomiseksi hankkeelle 



Mikä on aikataulu? 
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