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Hiilijalanjälki haltuun 
jo suunnittelupöydällä

Hiilijalanjäljen kutistaminen 
on yksi rakennusalan 
keskeisistä tulevaisuuden 
haasteista ja kehitystä 
vauhditetaan paitsi 
kiristyvillä normeilla myös 
bonusporkkanoilla. 
Onnistuminen edellyttää, 
että hankkeiden hiilijalan- 
jälkeen pureudutaan jo 
suunnitteluvaiheessa.

S
uomen kunnianhimoisena ta-
voitteena on olla hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. Haas-
te on mittava myös rakennus-
alalle, sillä noin neljännes kiin-

teistöjen hiilijalanjäljestä koostuu ra-
kentamisesta ja hankkeissa käytetyistä 
rakennusmateriaaleista.

Alan kärkiyritykset ovat massiiviseen 
ilmastourakkaan jo heränneet. Omaa toi-
mintaa hiotaan entistä hiilineutraalim-
paan suuntaan ja niillä on entistä enem-
män painoarvoa myös alihankinta- ja toi-
mitusketjuissa. Muutos on havaittu sel-
keästi myös Celsa Steel Servicessä, jonka 
raudoitustuotteet ja -palvelut ovat viime 

vuosina auttaneet etenkin betoniteolli-
suutta uusiutumaan ja kohentamaan kil-
pailukykyään.

Yhtiön myynti- ja markkinointipääl-
likkö Juha Saariston mukaan hiilijalan-
jäljestä tulee lähivuosina entistä tärkeäm-
pi mittari koko rakennusalalle. Perinteis-
ten kustannus- ja aikataulutavoitteiden si-
jaan onnistumisbonukset voidaan määri-
tellä ja maksaa päästöjen perusteella.

”Ruotsissa tällaista pieneen hiilija-
lanjälkeen perustuvaa bonusta on jo 
käytetty etenkin infrahankkeissa. On 
vain ajan kysymys, koska vastaavaa 
nähdään myös meillä Suomessa”, Saa-
risto toteaa.

Tehokkuus pudottaa 
myös päästöjä
Tärkeä osa Celsa Steel Servicen toimen-
kuvaa onkin miettiä keinoja, joilla hel-
potetaan asiakkaiden arkea ja kohenne-
taan koko rakennusketjun kilpailukykyä. 
Käytännössä se tarkoittaa toimintatapo-
ja, joilla nopeutetaan asennustöitä, suju-
voitetaan toimitusprosesseja, säästetään 
aikaa ja kustannuksia sekä pienennetään 
materiaalihukkaa. Niiden summana ku-
tistuvat myös hiilipäästöt.

”Parhaimmillaan voimme tehdä re-
aaliaikaista tietomallinnusta asiakkaan 
suunnittelijoiden kanssa. Ala digItalisoi-

tuu nyt vauhdikkaasti ja perinteinen rau-
doitustyö sen mukana”, Saaristo toteaa. 

Celsa Steel Servicen keskeinen asia-
kaskunta löytyy betonirakentamisen pa-
rista. Yhtiö valikoituu usein kumppanik-
si suuriin ja vaativiin tuotantolaitos- ja 
infrahankkeisiin kuten Äänekosken bio-
tuotetehtaalle sekä piakkoin valmistu-
valle Lahden eteläisen ohikulkutien työ-
maalle.

Tavoitteena täydellinen 
materiaalikierto
Yhtiön omassa toiminnassa hiilijalan-
jäljen kutistaminen on kirjattu tule-
vien vuosien tärkeimmäksi tavoitteek-
si. Se tarkoittaa mm. energiatehokkuu-
den jatkuvaa parantamista, pienen hii-
lijalanjäljen omaavia raaka-aineita, 
CO2-päästöjen leikkaamista koko tuo-
tantoketjussa sekä tuotantoprosesseis-
sa syntyvien sivutuotteiden alati pa-
rempaa hyödyntämistä.

Lisäksi omien tuotantolaitosten pai-
kallisia päästöjä ja haittoja lähiympäris-
töön puristetaan alati pienemmiksi.

Yritys satsaa vahvasti myös kiertota-
louteen. Tällä hetkellä se myy tai käyttää 
uudelleen 95 prosenttia Norjassa Mo i Ra-
nassa sijaitsevan terästehtaan sivutuot-
teista. Tavoitteena on löytää sopivia käyt-
tökohteita myös viimeiselle viidelle pro-
sentille, jolloin tehtaalle saataisiin suljet-
tu materiaalikierto.

”Kiinnitämme tuotannon lisäksi huo-
miota koko toimitusketjuun eli myös fos-
siilivapaisiin kuljetuksiin ja uusiutuvaan 
energiaan”, Saaristo selvittää.

Tietomallinnus tuo selkeää tehokkuutta myös raudoitukseen. Parhaimmillaan sitä 
voidaan tehdä reaaliaikaisesti asiakkaan suunnittelijoiden kanssa.
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	❚ Tuotantolaitokset Espoossa, 
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	❚ www.celsa-steelservice.fi

Tuotantoprosesseissa haetaan  energiasäästöjä teelmien kuumapanostuksella.

MARKKU PAJUNEN

CELSA STEEL


