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Betoniterästuotteet
Standardien ISO 14025 ja EN 15804 mukainen ympäristöseloste

Yritys: CELSA STEEL SERVICE OY
Kotisivu: www.celsa-steelservice.com

Sertifikaatin nro: S-P-00307

Voimassaoloaika: 2020-07-04

Elinkaarianalyysin laajuus: kehdosta portille

Maantieteellinen laajuus: Suomi

Ilmastonmuutos: 420 kg CO2-ekv./t
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YRITYS   
Celsa Nordic on pohjoismainen betoniterästuotteiden valmistaja, 
joka on kuulunut listaamattomaan CELSA GROUP -yritysryhmään 
vuodesta 2007. Celsa Nordic -terästehdas sijaitsee Mo i Ranassa 
Norjassa, ja tuotteet toimitetaan yrityksen tuotantoketjun loppu-
pään raudoituspalveluihin (Celsa Steel Service) Norjaan, Ruotsiin, 
Tanskaan ja Suomeen. Suomen Celsa Steel Service Oy:n juuret 
juontavat sahanterätehtaaseen, joka perustettiin Åminneforsiin 
vuonna 1875.

Celsa Steel Service valmistaa ja myy raudoitustuotteita ja -pal-
veluita Suomen rakennusteollisuudelle. Åminneforsin, Espoon ja 
Pälkäneen tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä Suomen tiheimmin 
asuttuja alueita, joilla rakentaminen on aktiivisinta. Näin kuljetu-
setäisyydet ovat mahdollisimman pieniä.

Celsa Steel Service neuvoo ja avustaa betonin raudoittamisessa 
ammattitaitoisesti, ja sen tuotteet ja palvelut lyhentävät rakenta-

420 kg CO2
 

-ekv./t

Ilmastonmuutos:

misaikaa tehokkaan suunnittelun ja sopivien logististen ratkaisu-
jen avulla.  Celsa Steel Service on Suomen suurimpia betoniteräs-
tuotteiden valmistajia.

Päämäärämme ja tavoitteemme on parantaa tuottavuutta ja 
turvallisuutta lisäämällä esivalmistettujen ratkaisujen käyttöä sen 
sijaan, että raudoitukset katkaistaan ja taivutetaan työmaalla. 
Esivalmistetut ja valmiiksi hitsatut erikoiselementit on mahdol-
lista valmistaa yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä 3D-piirustus-
ten ja analyysin avulla.
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TOIMIALAT
Asiakasarvoa läpi koko ketjun

Tarkat  
tekniset tiedot

1.

Ratkaisujen  
etsintä

2.

Rajattomat  
mahdollisuudet

3.

Räätälöidyt  
toimitukset

4.

LogistiikkaTuotantoSuunnittelu

Celsa Steel Service toimittaa raudoitusratkaisuja kaikentyyppisiin 
pohjoismaisiin betonirakennuksiin.

YMPÄRISTÖSELOSTEESTA 
Tämä elinkaarianalyysiin (Life Cycle Assessment, LCA) perustuva 
ympäristöseloste sisältää tietoja, joita voidaan käyttää terästoi-
mittajien arvioinnissa. Celsa Steel Servicelle ympäristöseloste on 
asiakirja, joka yhdessä Celsa Armeringstålin ympäristöraportin 
kanssa osoittaa yrityksen investoivan teknologiaan ja teknisiin
ratkaisuihin, jotka pienentävät sen valmistamien tuotteiden 
ympäristövaikutuksia.

1.

2. VST41510BH (4252) 2010-01-22:20157

1&2 3

4

MENETELMÄ  
Celsa Steel Servicen tuotteiden ympäristövaikutukset on laskettu 
kansainvälisen ympäristöselosteohjelman (EPD International 
program) sääntöjen mukaan. Kehdosta portille ulottuvan elin-
kaarianalyysin (LCA) laskelma perustuu rakennusalan tuotteita ja 
palveluita koskeviin standardeihin EN 15804:2012 ja PCR 2012:01.

Tuotantolaitosten sekä niille tehtyjen materiaali- ja seosaine-
kuljetusten ympäristövaikutukset ovat 10 prosenttia tai vähem-
män raudoitustuotteiden valmistusvaiheen kokonaisvaikutuk-
sista. Eri tuotantolaitosten tuotteiden välinen vaihtelu on siis 
±10 prosenttia.
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ANALYYSISSA KÄYTETYT TIEDOT
Norjassa tapahtuvaan teräksen valmistukseen on käytetty Celsa 
Armeringsstål AS:n antamia laitoskohtaisia tietoja polttoaineista 
ja raaka-aineista. Ydinprosesseihin on käytetty Celsa Steel Ser-
vicen antamia laitoskohtaisia tietoja. Laitoskohtaiset tiedot ovat 
vuodelta 2013. Sähkönkulutukseen on käytetty sähköntuotan-
totietoja, jotka perustuvat maakohtaisiin keskiarvoihin.1 Toimit-
tajilta on kerätty täsmälliset tiedot aina kun mahdollista. Muuten 
on käytetty yleisiä tietoja, jotka on kerätty kaupallisista GaBi (PE 
International)- ja Ecoinvent-tietokannoista. Jokaisen toimittajan 
maantieteellinen sijainti on otettu huomioon niin hyvin kuin mah-
dollista valitsemalla tiedot sen mukaan.

Päätuotteiden lisäksi on otettu huomioon sivutuotteet. Sivu-
tuotteet on laskettu käytettävissä oleviksi virroiksi, mutta niitä ei 
ole kohdennettu mihinkään ympäristövaikutukseen laskettaessa 
raudoitusten ympäristövaikutusta. Tämä on ympäristöselosteissa 
tavanomainen tapa jakaa vaikutukset.
1 Terästehtaaseen sovelletaan Norjan kansallisten tuotantomenetelmien  
yhdistelmää. Norjan kansallisten tuotantomenetelmien yhdistelmä on  
0,024 kg CO2-ekv./kWh

ILMOITETTU YKSIKKÖ 
Betoniterästä myydään tavallisesti painon mukaan, ja siksi ilmoi-
tettu yksikkö on betoniterästonni.

TuotantoKuljetusValmiit tuotteetValssausValaminen

JalostusSulatusRomuLaivakuljetusTUOTANTOPROSESSI

RAAKA-AINEET
Tämä ympäristöseloste ottaa huomioon kuumavalssatun harjate-
räksen oikaisun, katkaisun, taivutuksen, muokkaamisen verkoksi 
sekä hitsaamisen komponenteiksi (valmiiksi hitsatut SWP-tuotteet). 

Romusta valmistettava niukkaseosteinen teräs ja muut seoste-
räkset valmistetaan valokaariuunissa (EAF). Romu tuodaan Nor-
jasta (n. 80 %) ja Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta (n. 20–25 %) 
Mo i Ranassa Norjassa sijaitsevaan terästehtaaseen. Kuumavals-
sauksen jälkeen tuotteet kuljetetaan laivalla kieppeinä tai suorina 
tankoina Suomen tuotantolaitoksiin, missä niistä valmistetaan 
raudoitustuotteita.

Tuotantovaihe Asennus-
vaihe

Käyttövaihe Elinkaaren loppu Järjestel-
män rajojen 

ulkopuo-
lella

A1 A2 A3 A4* A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D

X X X X Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis. Ei sis.

Tuotosvirrat

Parametri Yksikkö

Uudelleen käytettävät komponentit Kg

Kierrätettävät materiaalit Kg

Energiahyödynnettävät materiaalit Kg

Muualle vietävä energia MJ /  
energiamuoto

*A4-moduulissa 500 km:n kuljetusetäisyys perävaunullisella dieselrekalla, Euro 5, 5 % bio-CO2, hyötykuorma 27 tonnia ja 70 %:n täyttöaste.
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TROMSSA

MO I RANA

TRONDHEIM
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BERGEN
DRAMMEN
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KRISTIANSAND

ØLSTYKKE 

HALMSTAD

VÄSTERÅS

VÄNNAS

ESPOO

ÅMINNEFORS

Celsa Steel Servicen tuotantolaitokset

JÄRJESTELMÄN RAJAT
Ympäristöselosteessa kuvataan tuotteen elinkaaren aikainen 
ympäristötehokkuus kehdosta portille. Elinkaaren vaiheet on 
jaettu alkupään prosesseihin (A1), kuljetukseen kansallisiin tuo-
tantolaitoksiin (A2) ja ydinprosesseihin (A3).

Teräksen valmistusprosessit sisältyvät alkupään prosesseihin 
ja teräksen käsittely kiepeistä ja suorista tangoista hankekohtai-
siksi raudoitustuotteiksi ydinprosesseihin. Raaka-aine kuljetetaan 
terästehtaalta tuotantolaitoksille kieppeinä ja suorina tankoina, 
etupäässä laivalla. Kaikki laitokset toimittavat kaikkia tuotteita, 
mutta Bamtec®-raudoitteet valmistetaan Åminneforsissa.

Standardien EN 15804:2012 ja PCR 2012:01 mukaisesti käyttö-
vaihetta ja elinkaaren loppua ei ole otettu huomioon, mutta kul-
jetus lopulliseen määräpaikkaan on huomioitu laskelmissa (A4) 
käyttäen 500 kilometrin kuljetusetäisyyttä.

SISÄLLYTETYT TUOTTEET
Analyysi koskee katkaistuja ja taivutettuja raudoitteita, verkko-
raudoitteita, BAMTEC® (Åminnefors) -mattoraudoitteita sekä 
laajaa valikoimaa esivalmistettuja raudoituselementtejä (val-
miiksi hitsatut SWP-tuotteet). 

Tuotteen tunnistaminen
Betoniterästuotteet 

Materiaalistandardit
SFS 1267:2008, SFS 1216:1998, 
SFS 1268:2010, SFS 1257:1996,  
SFS 1259:1994

Tuotesertifikaatit
Inspecta sertifikaatit nro 4242-11, 4302-01, 4380-08, 4470-06, 
4612-05

Muut sertifikaatit
Celsa Steel Service OY; ISO 9001, ISO 14001  
Toimittaja Celsa Armeringsstål AS; OSHAS 18001, 
ISO 14001, EMAS.

Materiaalin ominaisuudet
Kuumavalssattu sitkeä hitsattava betoniteräs  
lujuustasolla 500 ja 700 MPa.

Tuotteen kemiallinen koostumus
Rauta 98–99
Hiili 0,05–0,2
Mangaani    0,3–0,7
Pii 0,2

PÄLKÄNE
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YMPÄRISTÖTEHOKKUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Ympäristöselostetta varten tuotantoketju on jaettu kuvion osoittamalla tavalla.

Alkupään prosessit Kuljetus
ydinprosessiin

Järjestelmän raja

Päästöt
Ydinprosessit

Prosessin päästöt

Poltettava 
jäte

Kierrätettävä 
jäte        

Romu kuljetetaan laivalla Mo i Ranaan ja valmiit tuotteet  
toimitetaan paluulaivalla Celsa Steel Servicelle.

Toimipisteen lämmöntuottoPolttoaineen toimittaminen

Kaukolämmön toimitus

Sähkön toimitus

KuljetusTeräksen valmistus

KuljetusSeosaineiden toimitus

Toimitus-
valmis 
tuote

Yhden kes-
kimääräisen 

raudoitustuo-
tetonnin  
valmistus 
teräksestä

Kuljetus

Kuljetus

Kaatopaikka-
jäte     

Kuljetus
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YMPÄRISTÖTEHOKKUUSSELOSTE

Sähkön alkuperä teräksen 
valmistuksessa

Prosessien sähkönkulutus

8%

92%

1,41%2,48%

96,1%

Sähkön käyttö prosesseissa
- Electricity mix in steel process consists of 
hydro power (96,1%) and wind power (1,41%)

Ydinprosessi

Ylävirtaprosessit 
(teräksen valmistus)

Tuulivoima 1,41%

Vesivoima 96,1%

Maakaasu 2,48%

8%

92%

1,41%2,48%

96,1%

Sähkön käyttö prosesseissa
- Electricity mix in steel process consists of 
hydro power (96,1%) and wind power (1,41%)

Ydinprosessi

Ylävirtaprosessit 
(teräksen valmistus)

Tuulivoima 1,41%

Vesivoima 96,1%

Maakaasu 2,48%

8%

92%

1,41%2,48%

96,1%

Sähkön käyttö prosesseissa
- Electricity mix in steel process consists of 
hydro power (96,1%) and wind power (1,41%)

Ydinprosessi

Ylävirtaprosessit 
(teräksen valmistus)

Tuulivoima 1,41%

Vesivoima 96,1%

Maakaasu 2,48%

Selosteen yksikkö:  
1 keskimääräisen raudoitustuo-
tetonnin valmistus Suomessa

 
Yksikkö/

tonni

A1 
Alkupään 
prosessit

A2 
Kuljetukset 

ydinprosessiin

A3 
Ydin-

prosessi

A4 
Kuljetus 

rakennus-
työmaalle*

A1–3 
Yh- 

teensä

Ympäristövaikutusluokat                                                                                                
Ilmastonmuutos kg CO2 ekv. 350 55 15 28 420

Happamoituminen kg SO2 ekv. 0.56 0.47 0.023 0.086 1.05

Rehevöityminen kg PO4
3-ekv. 0.1 0.11 0.0041 0.022 0.22

Otsonikato kg CFC-11 
ekv.

2.9 ∙ 10-6 2.2 ∙ 10-10 8.6 ∙ 10-13 1.9 ∙ 10-10 2.9E-06

Alailmakehän valokemiallinen otsoni 2) kg C2H4 ekv. 0.047 0.043 0.0017 -0.026 1) 0.091

Abioottisten resurssien kuluminen (ei-fossiiliset) kg Sb-ekv. 1.3 ∙ 10-4 1.6 ∙ 10-6 8.2 ∙ 10-9 1.3 ∙ 10-6 1.35E-04

Abioottisten resurssien kuluminen  
(fossiiliset)

Tehollinen 
lämpöarvo 

(MJ)

1918 730 0.6 384 2648

Laitoskohtainen vaikutusluokat

Inventaariotulos, energiaresurssien kulutus
Ydinprosessien sähkönkulutus MJ 206

Sähkönkulutus teräksen valmistuksessa MJ 2417

1) Ilmoitetut typpimonoksidipäästöt, joissa rekoilla negatiivinen vaikutus alailmakehän otsonin muodostumiseen.

2) Mukana NOx :n vaikutus 

*Kuljetusetäisyys 500 km

420 kg CO
2 -ekv./t

Ilmastonmuutos:

8%

92%

1,41%2,48%

96,1%

Sähkön käyttö prosesseissa
- Electricity mix in steel process consists of 
hydro power (96,1%) and wind power (1,41%)

Ydinprosessi

Ylävirtaprosessit 
(teräksen valmistus)

Tuulivoima 1,41%

Vesivoima 96,1%

Maakaasu 2,48%
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RESURSSIEN KÄYTTÖ
Resurssien käyttölaskelmat kattavat kaikki tuotantovaiheet (kehdosta portille) resurssien käyttöönotosta valmiin tuotteen  
toimittamiseen tehtaalta.

Teräksentoimittaja Celsa Armeringsstål on Norjan suurin teräksen kierrättäjä.

Selosteen yksikkö:  
1 keskimääräisen  
raudoitustuotetonnin  
valmistus Suomessa

 
Yksikkö/

tonni

A1 
Alkupään 
prosessit

A2 
Kuljetukset 

ydinprosessiin

A3 
Ydin-

prosessi

A4 
Kuljetus 

rakennustyö-
maalle

A1–3 
Yh- 

teensä 

Resurssien kulutus
Uusiutuvan primäärienergian kulutus lukuun 
ottamatta uusiutuvaa primäärienergiaa

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ)
3444 3.0 0.099 22 3447

Uusiutuvien primäärienergialähteiden 
käyttö raaka-aineina 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ)
3.2 3.2

Uusiutuvien primäärienergialähteiden 
käyttö yh -teensä 2) 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ) 
3447 3.0 0.099 22 3450

Uusiutumattoman primäärienergian 
kulutus lukuun ottamatta raaka-aineina 
käytettyjä primäärienergialähteitä 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ) 
2110 731 O.62 387 2842

Uusiutumattomien primäärienergialähtei-
den käyttö raaka-aineina 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ) 
68 1) 68 1)

Uusiutumattomien primäärienergialähtei-
den käyttö yh -teensä 2) 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ)
2178 731 O.62 387 2910

Sekundäärimateriaalien käyttö kg 1131 1131

Uusiutuvien  
sekundääripolttoaineiden kulutus 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ)
0.25 0.0046 5.8 ∙ 10-4 0.0031 0.25

Uusiutumattomien  
sekundääripolttoaineiden kulutus 

Tehollinen 

lämpöarvo (MJ) 
1026 0.048 0.0060 0.032 1026

Makean veden kulutus m3 40 0.0046 2.3 ∙ 10-4 0.0036 40

1) Sisältää teräksessä olevan hiilen (0,2 painoprosenttia) palamisenergian (32,7 MJ/kg C (grafiitti)). 
2) Primäärienergian ja primäärienergialähteiden käyttö raaka-aineina.
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MUUT MITTARIT

YMPÄRISTÖVAIKUTUSLUOKAT
Happamoituminen 
Ilmiö, jossa sadevedellä on tavallista alempi pH-arvo, mikä voi 
vahingoittaa metsiä ja viljelykasvien satoja, vesiekosysteemejä 
ja valmistettuja tuotteita. Ilmiö johtuu SO2-, NOx- ja NH3-pääs-
töistä, minkä vuoksi ne on huomioitu mittarissa, jolla arvioidaan 
potentiaalista vaikutusta happamoitumiseen (AP). Sen yksikkö on 
SO2-ekv.

Otsonikato
Stratosfäärin otsonikerroksen oheneminen. Otsoni vaimentaa 
auringonvalon ultraviolettisäteilyä erittäin reaktiivisilla yhdis-
teillä, jotka ovat peräisin CFC- ja CFM-yhdisteistä. Potentiaalista 
vaikutusta otsonikatoon (ODP) mitataan trikloorifluorimetaanilla
eli CFC-11:llä.

Ilmaston lämpeneminen
Ilmiö, jossa tietyt ilmakehän molekyylit imevät itseensä maan 
pinnasta vapautuvaa, aurinkoenergiasta peräisin olevaa infrapu-
nasäteilyä ja luovuttavat sen eteenpäin lämpönä. Tämä aiheut-
taa ilmakehän maailmanlaajuista lämpenemistä. Mittarina on 
käytetty potentiaalista vaikutusta ilmaston lämpenemiseen 
(GWP). Tähän sisältyvät tärkeimmän kasvihuonekaasun eli hiili-
dioksidin päästöt sekä muiden sellaisten kaasujen päästöt, jotka 
imevät paljon infrapunasäteilyä itseensä; tällaisia ovat metaani 
(CH4), dityppioksidi (N2O) ja kloorifluorihiilivedyt (CFC-aineet). 
Tulos ilmaistaan hiilidioksidin imeytymisasteen funktiona.

Rehevöityminen 
Vesistöjen liiallinen ravinteiden saanti, joka aiheuttaa epätasa-
painoa vesiekosysteemeissä, koska rajoittamaton ravinteiden 
saanti johtaa liikakasvuun. Potentiaalisessa vaikutuksessa rehe-
vöitymiseen (EP) on otettu huomioon etupäässä fosforin ja typen 
suolat, ja sen yksikkö on PO4

3-evk.

Fotokemiallisen otsonin muodostuminen 
Sellaisten yhdisteiden tuottaminen, jotka valon vaikutuksesta 
edistävät hapettumista, sillä hapettumisen vaikutuksesta ilmake-
hän alimpaan kerrokseen muodostuu otsonia. Potentiaalista vai-
kutusta alailmakehän otsonin muodostumiseen (POCP) mitataan 
pääasiassa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) avulla, ja se 
ilmaistaan eteeniekvivalentteina kilogrammaa kohden.

Tulevat  sukupolvet hyötyvät vastuuntuntoisesta kulutuksesta
CO

2 :lla 
on väliä

Selosteen yksikkö:  
1 keskimääräisen raudoitustuo-
tetonnin valmistus Suomessa

 
Yksikkö/

tonni

A1 
Alkupään 
prosessit

A2 
Kuljetukset 

ydinprosessiin

A3 
Ydin-

prosessi

A4 
Kuljetus 

rakennustyö-
maalle

A1–3 
Yh- 

teensä 

Sivutuotteet (ei kohdennusta)
Kuona kg 142 142

Sinkkipitoinen pöly kg 15.1 15.1

Teräsromu kg 21.7 21.7

Valssihilse kg 15.5 15.5

Jätehuolto
Käsitelty vaarallinen jäte kg 0.11 2.7 ∙ 10-5 2.1 ∙ 10-5 1.8 ∙ 10-4 0.11

Käsitelty vaaraton jäte kg 250 1.7 0.23 2.0 252

Käsitelty radioaktiivinen jäte kg 0.71 9.1 ∙ 10-4 9.8 ∙ 10-6 8.1 ∙ 10-4 0.072
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YMPÄRISTÖKYSYMYSTEN  
HALLINTA
Celsa Steel Service on ISO 14001 -sertifioitu, ja yritys tekee työtä 
ympäristön kestävän kehityksen eteen. Tällä järjestelmällisellä 
työllä pyritään paitsi minimoimaan materiaalien ja energian 
käyttö myös parantamaan raudoittamisen tehokkuutta ja tervey-
delle haitallisia työolosuhteita sekä vähentämään raskaita työ-
vaiheita. Kaikkien CELSA Groupin™ yritysten tapaan Celsa Steel 
Service pitää turvallisuutta ensisijaisena painopistealueenaan, ja 
turvallisuus on luonnollinen osa yrityksen päivittäistä toimintaa.

Celsa Steel Servicen tuotteiden ympäristövaikutuksista suurin 
osa syntyy tuotantoketjun alkupäässä, johon kuuluvat romun 
käsittely ja teräksen valmistus. Alkupään prosessien lisäksi 
ympäristökuormitus riippuu kuljetusetäisyyksistä, logistiikan 
tehokkuudesta, esivalmistusasteesta, materiaalihukasta ja 
työmaa-asennuksen tehokkuudesta. Rakennustyömaat voivat 
parantaa ympäristötehokkuuttaan vähentämällä kuljetuksia, 
käsittelemällä materiaaleja tehokkaammin ja turvallisemmin sekä 
ottamalla käyttöön jätemääriä pienentäviä toimintatapoja.

Raudoitusosien raaka-aine tulee yritysryhmän terästehtaalta 
ja valssaamolta, joka sijaitsee Mo i Ranassa Norjassa. Celsa Nor-
dic on monta vuotta investoinut uuteen teknologiaan, joka ei 
ainoastaan täytä Norjan lainsäädännön ympäristönsuojeluvaa-
timuksia vaan myös ylittää ne. Kaikki nämä investoinnit tekevät 
betoniteräksen valmistuksesta merkittävästi ympäristöystäväl-
lisempää kaikissa  tuotantovaiheissa terästehtaalta ja vals-
saamosta kuljetukseen. (Celsa Armeringsstål AS, 2014.)

Myös tehtaan sijainti Pohjois-Norjassa on ympäristön kannalta 
edullinen. Vesivoiman käyttäminen energialähteenä vähentää 
epäsuoria päästöjä, ja tuotantoprosessissa käytetty vesi saadaan 
läheisistä luonnollisista vesivaroista ilman pumppausenergiaa. 
Vettä voidaan käyttää tuotantoprosesseihin, mutta se myös tuot-
taa sähköä teollisuusalueella ennen kuin laskee mereen.

Norjassa Celsa Nordic on ollut ympäristökysymysten 
edelläkävijä, sillä: 
• Se julkaisi ensimmäisen NS-EN ISO 14001 -standardin mukai-

sen ympäristöraporttinsa jo vuonna 1996

• Sille myönnettiin EMAS-merkintä vuonna 2010 ensimmäisten 
eurooppalaisten tehtaiden joukossa

• Sen tuotanto on 100-prosenttisesti romupohjaista, mikä tekee 
siitä Norjan suurimman teräksen kierrättäjän

• Se sai Norjan ympäristökeskuksen tunnustuksen  
työstään elohopeapäästöjen sekä ensi- ja toissijaisten 
hiukkaspäästöjen vähentämiseksi (NEA, 2008).

“We take into account the environmental, social 
and economic consequences of the strategic  
decisions we make in all our daily tasks”
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YLEISET TIEDOT

EPD-ohjelma 
Kansainvälinen EPD®-järjestelmä
Lisätietoja osoitteessa www.environdec.com

Ohjelman toteuttaja 
EPD International AB,
Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden

PCR:n läpikäynnin suorittaja
Kansainvälisen EPD®-järjestelmän tekninen toimikunta

Selvityksen numero 
S-P-00307 

Tuotekategorian säännöt  
PCR 2012:01 versio 2.0 2015-03-03 

Tuoteluokitus 
CPC 4126, vedetyt ja taitevalssatut rauta- tai terästuotteet

Julkaisupäivämäärä  
2012-05-28 

Version päivämäärä 
2015-08-10

Voimassaoloaika 
2020-07-04

Omistaja Celsa Steel Service Oy 
Pääkonttori: Jokitie 35 
10410 Åminnefors 
Puh: +35819-221 31 

Ilmoitettu yksikkö
Per raudoitustuotetonni

Maantieteellinen laajuus  
Suomi

Laajuus 
Tämä seloste ja sen elinkaarianalyysi koskevat raudoitustuot-
teita, jotka on valmistettu kuuma- ja kylmämuokkauksella Mo 
i Ranassa Norjassa sijaitsevan Celsa Armeringsstålin betonite-
räksestä.

Elinkaarianalyysi koskee tuotteen elinkaarta kehdosta portille 
sekä kuljetusta portilta asiakkaalle.

Tuotantolaitosten sekä materiaali- ja raaka-ainekuljetusten 
ympäristövaikutukset ovat 10 prosenttia tai vähemmän raudoi-
tustuotteiden valmistusvaiheen kokonaisvaikutuksista. Eri tuo-
tantolaitosten tuotteiden välinen vaihtelu on siis ±10 prosenttia. 
Laiva- ja rekkakuljetuksille laskettiin kokonaispainolla painotetut 
keskimääräiset kuljetusetäisyydet jakamalla vuosittainen koko-
naiskuljetustyö (kaikkien laitosten [vuosittainen kokonaispaino] 
• [kuljetusetäisyys] yhteen laskettuna) tuotteen vuosittaisella 
kokonaispainolla.

Lisätietoja
Tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen luettelon aineita. Arvi-
oidut ympäristövaikutukset ovat suhteellisia. Ne eivät ilmaise 
ympäristövaikutusluokkien päätepisteitä eivätkä kerro kynnysar-
vojen ylittämisestä, turvamarginaaleista tai riskeistä.

Rakennusalan tuotteiden ympäristöselosteet eivät ole verran-
nollisia, jos ne eivät ole standardin EN 15804 mukaisia.

 
Tarkastus 
Tuotekategoriasäännöt perustuvat CEN-standardiin EN 15804. 
Riippumaton taho tarkastaa ympäristöselosteen
standardin ISO 14025 mukaisesti.

Ulkoinen tarkastaja 
Det Norske Veritas Certification AB, 
Box 6046/Hemvärnsgatan 9, 
S-17106 Solna, Sweden 
Puh. +46 8 587 940 00 
Martin Erlandsson
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Celsa valmistaa terästä uusiutuvalla  
vesivoimalla Helgelandissa Norjassa.

Yritys   CELSA STEEL SERVICE OY
Osoite Jokitie 35 

10410 Åminnefors

Puh.   +35 15 40 00

EPD-yhteyshenkilö Johan Söderqvist,  
johan.soderqvist@celsanordic.com

Kotisivu www.celsa-steelservice.com


