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Ruukki Construction jatkaa 
panostuksia kattoliiketoimintaan ja 
investoi viisi miljoonaa euroa 
Piristeelin tehtaaseen Kauhavalla 
Ruukki Construction investoi viisi miljoonaa euroa kattoturvatuotteita ja 
sadevesijärjestelmiä valmistavaan Piristeelin tehtaaseen. Investointi tukee 
yhtiön kasvustrategiaa parantamalla kattotuotteiden toimituskykyä sekä 
laajentamalla tuotevalikoimaa. Vuoden alussa aloitettava 
investointiohjelma on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2024 aikana. 

Ruukin tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua 
toimittamalla koko kattopaketti samalla kertaa yhdeltä toimittajalta. 
Kokonaispakettiin kuuluvat myös Piristeelin valmistamat kattoturvatuotteet ja 
sadevesijärjestelmät.  

Piristeelin tehtaan kehittäminen mahdollistaa kattoturvatuotteiden ja 
sadevesijärjestelmien myynnin kasvun kaikilla Ruukin markkina-alueilla: Suomessa, 
Skandinaviassa, Baltiassa ja itäisessä Keski-Euroopassa. Jokaisella markkina-
alueella on omat tuotteensa, ja investointi mahdollistaa tuotteiden entistä 
paremman räätälöinnin asiakastarpeisiin sopiviksi. 

”Investoinnin perustana on hyvä asiakasyhteistyö. Modernisoimme tuotantolaitteita 
ja laajennamme toimitiloja, jotta pystymme entistä paremmin palvelemaan 
asiakkaitamme eri markkina-alueilla. Parannukset lisäävät myös toiminnan 
tehokkuutta ja työturvallisuutta. Lisäksi modernit energiatehokkaat tuotantolaitteet 
ovat askel kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa”, kertoo Ruukin 
kattoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jouni Metsämäki. 

Ruukki Constructioniin kuuluva Piristeelin tehdas sijaitsee Kauhavalla, Etelä-
Pohjanmaalla ja se työllistää noin 100 henkilöä. Ruukin muut Suomen tehtaat 
sijaitsevat Alajärvellä ja Vimpelissä. Joulukuussa 2021 Ruukki kertoi 8 miljoonan 
euron investoinnista Vimpelin tehtaaseen. 

Lisätietoja:  
Jouni Metsämäki, Ruukki Construction, jouni.metsamaki@ruukki.com  
puh: +358 40 544 6775 

 

 

Ruukki Construction valmistaa teräkseen pohjautuvia rakentamisen tuotteita ja palveluja. Tuotteitamme 
käytetään kestävän kehityksen mukaisesti rakennettavissa seinissä ja katoissa. Työllistämme noin 1 400 
henkilöä, ja tuotantoa meillä on 10 tehtaassa. Toimimme asiakkaiden lähellä 10 Euroopan maassa ja 
palvelemme heitä Ruukki ja Plannja –päätuotemerkeillä. Vertailukelpoinen liikevaihtomme vuonna 2021 
oli noin 590 milj. euroa. Olemme kotoisin Pohjolasta ja osa SSABta, jonka kanssa meillä on yhteinen 
arvopohja, sekä pitkä kokemus teräs- ja rakennusteollisuudesta. www.ruukki.fi 

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen teräsyhtiö, jolla on työntekijöitä 
yli 50 maassa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq Helsingissä. 
www.ssab.com 
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