
ISO 14025 ja EN 15804:2012+A2:2019 mukaisesti:
Betoniterästuotteet – Celsa Steel Service OY:n tuotanto Suomessa

YMPÄRISTÖ-
SELOSTE

Ammattitaitoisesti vesivoimalla 
valmistettua kierrätettävää betoniterästä.

Ohjelma: Kansainvälinen EPD®-System, environdec.com 
Ohjelman ylläpitäjä: EPD International AB 
EPD-rekisterinumero: S-P-00307 
EPD-versio: 19.8.2020 
Julkaisupäivä: 26.4.2012 
Voimassa: 14.8.2025 saakka. 
Maantieteellinen kattavuus: Suomi 
Ilmastonmuutos: 456 kg CO2 ekv./tonni, (A1 - A3)

EPD-ympäristöselosteessa tulee antaa ajankohtaiset tiedot, ja sitä voidaan päivittää, jos olosuhteet muuttuvat. 
Ilmoitettu voimassaolo edellyttää näin ollen rekisteröinnin jatkamista ja julkaisemista osoitteessa environdec.com



YLEISTIEDOT
Ohjelma: Kansainvälinen EPD®-järjestelmä

Osoite: EPD International AB Box 210 60
SE-100 31 Tukholma, Ruotsi

Verkkosivusto: www.environdec.com

Sähköposti: info@environdec.com

CEN-standardi EN 15804:2012+A2:2019 toimivat keskeisinä tuoteryhmäsääntöinä (PCR)

Tuoteryhmäsäännöt (PCR): PCR 2019:14 Rakennustuotteet versio 1.0

PCR-tarkastelun suoritti: Kansainvälisen EPD®-järjestelmän tekninen komitea. Komitean jäsenluettelo on osoitteessa www.environ-
dec.com/TC Tarkastuksen puheenjohtaja: Claudia A. Peña, Concepciónin yliopisto, Chile. Arviointilautakuntaan voi ottaa yhteyttä 
sihteeristön kautta: www.environdec.com/contact.

Ilmoituksen ja tietojen riippumaton kolmannen osapuolen tarkastus ISO 14025:2006 -standardin mukaisesti:

☐ EPD-prosessin sertifiointn ☒ EPD vahvistus

Kolmannen osapuolen todentaja:
Håkan Stripple, IVL Swedish Environmental Research Institute
P.O. Box 53021, SE-400 14 Göteborg, Ruotsi
Hakan.Stripple@IVL.se

Akkreditoija:
Håkan Stripple on itsenäinen yksilöllinen todentaja kansainvälisessä EPD®-järjestelmässä. 

Tietojen seurantamenettely EPD:n voimassaolon aikana koskee kolmannen osapuolen todentajaa:

☒ Kyllä ☐ Ei

EPD:n omistajalla on yksinomainen omistusoikeus, vastuuvelvollisuus ja vastuu EPD:stä.

Samaan tuoteryhmään kuuluvat eri ohjelmista peräisin olevat EPD-tunnukset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Rakennustuot-
teiden EPD:t eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, jos ne eivät ole standardin EN 15804 mukaisia. On erityisesti huomattava, että EN 
15804:n nykyisen version ja aiemman version välillä on eroja. EN 15804 ja ISO 14025 sisältävät lisätietoja vertailukelpoisuudesta.
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Yrityksen tiedot
CELSA Nordic & CELSA Steel Service OY
CELSA Nordic on pohjoismainen betoniterästuotteiden valmistaja 
ja osa espanjalaista yksityisomistuksessa olevaa CELSA 
GROUP -yhtiötä vuodesta 2007. CELSA Nordicin sulattamo- ja 
valssaamolaitokset sijaitsevat Mo i Ranassa Pohjois-Norjassa. 
Betoniterästuotteiden jakelusta vastaa samaan konserniin 
kuuluva CELSA Steel Service. CELSA Steel Service toimii 
Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Åminneforsin, Espoon ja Pälkäneen tuotantolaitokset 
sijaitsevat lähellä Suomen aktiivisimpia ja tiheimmin asuttuja 
rakennusalueita, joten kuljetusetäisyydet ovat 
mahdollisimman pienet.

CELSA Steel Servicellä on asiantuntemusta tarjota neuvontaa 
ja apua betonin raudoittamiseen ja yhtiö tarjoaa tuotteita ja 
palveluja, jotka vähentävät työkohteen toteutusaikoja tehokkaan 
suunnittelun ja asianmukaisten logististen ratkaisujen avulla.

CELSA Steel Service on yksi Suomen suurimmista 
betoniterästuotteiden valmistajista. Tavoitteemme ja 
päämäärämme on lisätä tuottavuutta ja turvallisuutta käyttämällä 
enemmän tehdasvalmisteisia raudoitusratkaisuja sen sijaan, 
että raudoitukset leikattaisiin ja taivutettaisiin paikan päällä. 
Tehdasvalmisteiset hitsatut elementit sekä erikoisverkot voidaan 
valmistaa yhteistyössä asiakkaan kanssa ja 3D-piirustusten 
avulla.
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TIETOJA EPD:STÄ
Tämä EPD perustuu elinkaariarviointiin (LCA), ja sen sisältämiä tietoja 
voidaan käyttää teräshankintojen arviointiin elinkaarinäkökulmasta.

Menetelmät
CELSA Steel Servicen tuotteiden ympäristövaikutukset 
on laskettu EPD (Environmental Product Declaration) 
International -ohjelman sääntöjen mukaisesti. EN 15804:2012 
+ A2:2019 ja TUOTERYHMÄSÄÄNNÖT (PCR) 2019:14, versio 
1.0 Rakennustuotteet ovat perusta elinkaariarvioinnin (LCA) 
laskennalle elinkaaren alkupäästä käyttöiän loppuun saakka. 
Prosessien ympäristövaikutukset ovat samat kaikille tuotteille 
samassa maassa, eli terästehtaasta ja kuljetuksesta asiakkaille 
elinkaaren loppuun saakka ja Suomen ja Tanskan osalta myös 
suurin osa kuljetuksesta Mo i Ranasta muodostaa fossiilisten 
polttoaineiden GWP-arvolla mitattuna 85–90 prosenttia 
tuoteketjun kokonaisvaikutuksista maasta riippuen. Tämän 
perusteella arvioimme, että eri tuotantolaitosten eri tuotteiden 
välinen vaihtelu on ± 10 prosenttia.

Syöttötiedot
Celsa Armeringsstål AS:n toimittamia polttoaineiden ja 
hyödykkeiden käyttöä koskevia toimipistekohtaisia tietoja on 
käytetty Norjan terästuotannon osalta. Celsa Steel Servicen 
toimipistekohtaisia tietoja on käytetty ydinprosessien 
osalta. Toimipistekohtaiset tiedot ovat vuodelta 2019. 
Sähkönkulutustietoja on käytetty maiden keskiarvojen 
mukaan sähkön kulutuksen osalta. Toimittajilta on kerätty 
mahdollisuuksien mukaan eritellyt tiedot. Muissa tapauksissa on 
kerätty yleisiä tietoja kaupallisista tietokannoista, pääasiassa GaBi 
Professional -tietokannasta (thinkstep AG).

Tietojen valinnalla kunkin toimittajan maantieteellinen sijainti on 
huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Sivutuotteisiin on sovellettu 
taloudellista kohdentamista, joka perustuu kohdennettavista 
tuotteista saataviin suhteellisiin tuloihin. Terästehtaisiin on 
sovellettu Norjan kansallista kulutusjakaumaa. Käytetyn Norjan 
kulutusjakauman GWP-arvo on 0,031 kg CO2 ekv./kWh.

Energian ja hyödykkeiden inventaariotietojen laatua on 
arvioitu LCA-tietokannan kehittämistä koskevan YK:n 
ympäristöalan maailmanlaajuisen ohjeistuksen (EUROOPAN 
STANDARDOINTIKOMITEA (2019, liite E) kriteerien perusteella. 
Nämä kriteerit ovat maantieteellinen, tekninen ja ajallinen 
edustavuus.

Useimpien merkittäviä ympäristövaikutuksia aiheuttavien 
hyödykkeiden ja energialähteiden osalta tietojen laatu on hyvä 
muutamia satunnaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, joissa 
tietojen laatu on kohtuullinen.

 

Ilmoitettu yksikkö 
Betoniterästä myydään yleensä painon mukaan, joten ilmoitetuksi 
yksiköksi on asetettu 1 tonni betoniterästä.

Raaka-aine
EPD:ssä raudoitustuotteiksi katsotaan kuumavalssatusta 
teräksestä valmistetut tuotteet, joita ovat kiepit, harjatangot, 
leikatut ja taivutetut teräkset, verkot sekä näiden yhdistelmät 
(hitsatut erikoistuotteet). Niukkaseosteisen ja seostetun teräksen 
tuotanto metalliromusta tapahtuu valokaariuunissa (EAF).

Metalliromua kuljetetaan Norjasta (noin 62 %) tai tuodaan 
(noin 38 %) Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta Norjaan Mo i 
Ranan terästehtaalle. Kuumavalssauksen jälkeen tuotteet 
kuljetetaan tuotantolaitoksille Suomeen, jossa ne muokataan 
raudoitustuotteiksi.

Järjestelmän rajat
Järjestelmän rajat on kuvattu järjestelmäkaaviossa ja LCA-osion 
taulukon tiedoissa.

Ympäristöselosteessa esitetään tuotteen koko elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset tuotantoketjun alkupäästä 
käyttöiän loppuun saakka. Elinkaaren vaiheet ovat tuotantoketjun 
alkupään prosessit (A1), kuljetus eri maiden tuotantolaitoksiin 
(A2), ydinprosessit (A3) ja käyttöiän päättymiseen liittyvät 
prosessit (C1 –C4). Alkupään prosesseihin kuuluvat teräksen 
valmistusprosessit ja ydinprosesseihin betoniteräskieppien ja 
suorien tankojen prosessointi kussakin projektissa tarvittaviin 
raudoituksiin.

Raaka-aine kuljetetaan terästehtaalta kieppeinä ja tankoina 
laivalla Pohjankurun satamaan Suomeen ja sieltä Åminneforsin, 
Espoon ja Pälkäneen tuotantolaitoksiin. Keskimääräinen 
toimitusmatka asiakkaille on 235 km kuorma-autolla (moduuli A4).
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Laajuus 
Elinkaariarvioinnin tavoitteena on antaa EPD:n 
valmisteluun tarvittavat ympäristötiedot eli tuottaa CELSAn 
betoniterästuotteiden valmistukselle ympäristöprofiili. LCA- 
eli elinkaariarviointiraportin ja EPD:n tarkoitus on toimia 
hyödyllisinä välineinä rakennus- ja kiinteistöalan eri toimijoille 
(yritysten välisessä toiminnassa). Järjestelmä on tyyppiä 
“kehdosta portille” vaihtoehtoineen, moduulit C1 - C4 ja moduuli 
D, kuten standardeissa EN 15804:2012 +A2:2019 on määritelty. 
Tuoteketju alkaa teräsromun silppuamisesta (tarvittaessa)  ja sen 
kuljetuksesta terästehtaalle.

Hyödykkeitä ja energiaa seurataan ylöspäin niiden alkuperään 
luonnonvaroina. Tuoteketju päättyy raudoitusteräksen 
talteenottoon rakenteiden purkamisen yhteydessä murskatusta 
betonista. Mukaan luetaan myös järjestelmän rajojen ulkopuolella 
olevia etuja ja kuormia (resurssien talteenottovaihe).

Lisätiedot 
Tuote ei sisällä REACH-ehdokasluettelossa olevia aineita. Tuotteet 
eivät sisällä Norjan prioriteettiluettelossa olevia aineita. Tuloksena 
olevat arvioidut vaikutukset on ilmoitettu vain suhteellisesti eikä 
niistä ilmoiteta vaikutusluokkien päätekohtia, jotka ylittävät raja-
arvot, turvamarginaalit tai riskit.

Rakennustuotteiden EPD:t eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, 
jos ne eivät ole standardin EN 15804 mukaisia.

Vahvistus 
CEN-standardi EN 15804 toimii tuoteryhmäsääntönä (PCR). 
Ilmoituksen ja tietojen riippumaton kolmannen osapuolen 
tarkastus ISO 14025:2006 -standardin mukaisesti:
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TUOTTEEN TIEDOT
Tuotantopaikan (-paikkojen) nimi ja sijainti
Åminnefors, Espoo ja Pälkäne

Tuotteeseen liittyvät tai hallintajärjestelmään 
liittyvät sertifioinnit
Materiaalistandardit: SFS1267:2008, SFS1216:2020, SFS1268:2010, 
SFS1269:2010, SFS 1257:1996, SFS1272:2012, SFS-EN 10080:2005 
ja SFS1300:2017

Tuotesertifikaatit: Tyyppihyväksyntä: NRO. 9957-02, Inspecta-
sertifikaatit NRO. 4380-09, 4470-08, 4612-06 ja 5963-02

Toimittaja: CELSA Armeringsstål AS; ISO 45001, ISO 9001, ISO 
14001, EMAS III

Rekisteröinnit muissa ympäristövaikutusten 
arviointijärjestelmissä
Ei ole

UN CPC -koodi
41241 ja 41242

Materiaalin ominaisuudet:
Tuotteen halkaisija vaihtelee välillä 4 mm - 40 mm 
Myötöraja, Re ≥ 500 MPa - Rm/Re ≥ 1,15 
Venymä Agt ≥ 7,5 % 
Tiheys 7 700 kg/m3
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Tuotteen nimi ja tunnistetiedot  
Betoniterästuotteet

Sisällytetyt tuotteet ja kuvaus
Tangoista, kiepeistä, valssilangasta, leikatusta ja taivutetusta 
raudoitteesta, verkoista, BAMTEC®-mattoraudoitteesta 
(Åminnefors) laajaan tehdasvalmisteisten raudoitekomponenttien 
tuotantoon (hitsatut erikoistuotteet). 

Muut CELSA Steel Service OY:n sertifikaatit
ISO 9001, ISO 14001

Tuotteen sisältö (paino %) 
Rauta 98–99 
Hiili 0,05–0,2 
Mangaani 0,3–0,7 
Pii 0,2
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LCA-TIEDOT
Ilmoitettu yksikkö
Betoniterästuotetonnia kohti.

Viitteellinen käyttöikä
Ei sovellettavissa

Ajallinen edustavuus
CELSAn ydinprosesseista sekä useiden merkittävien lisäaineiden 
ja hyödykkeiden valmistuksesta kerättiin tietoa vuoden 2019 
vuotuisina keskiarvotietoina. 

Kuljetustavoista ja materiaaleista, joista erityisiä tietoja ei ollut 
käytettävissä, on käytetty geneerisiä tietoja käyttäen viitevuotena 
vuotta 2019. Ensisijaisista energianlähteistä peräisin olevien 
energianlähteiden tietojen viitevuosi on 2016

Käytetyt tietokannat ja LCA-ohjelmistot
LCA ohjelmisto GaBi ts versio 9.2 (thinkstep AG) sen Professional 
Database -versio 8.7, Service Pack 40. 

Järjestelmän rajojen kuvaus
Kehdosta portille (A1-A3) moduuleilla C1-C4, moduulilla D ja 
valinnaisesti moduulilla A4.

Lisätietoja
Tämä LCA sisältää valssatuista terästangoista Suomessa 
valmistetut tuotteet. Ilman jatkojalostusta myytäviä terästankoja 
ei ole sisällytetty arviointiin. CELSA Steel Servicen kolmella 
Suomen tuotantolaitoksella on erilaiset liikevaihdot ja ne tarjoavat 
toisistaan poikkeavia tuotteita, käyttävät eri määriä eri tyyppistä 
energiaa ja hyödykkeitä tuotetonnia kohti.

Myös terästankojen kuljetusreitit Mo i Ranasta tehtaille 
ovat erilaiset. Keskimääräisen betoniterästuotteen tietojen 
laskemiseksi kunkin energialajin kokonaiskäyttö ja jokainen 
hyödyketyyppi kaikille toimipaikoille jaettiin kaikkien 
toimipaikkojen tuotteiden kokonaistuotannolla. Kuljetusten osalta 
tonnistopainotetut keskimääräiset kuljetusmatkat laskettiin 
laivareiteille ja kuorma-autoreiteille.

Poissulkemisperusteet
Periaatteena on, että mitään ei suljeta pois. Kaikki raaka-
aineet, kaikki hyödykkeet, kaikki energiapanokset ja kaikki 
jätteenkäsittelyprosessit, joista oli mahdollista saada tarkkoja, 
yleisiä tai (viimeisenä mahdollisuutena) arvioituja tietoja on 
sisällytetty arviointiin. Hyödykkeet, joista ei löytynyt lainkaan 
tietoja, muodostavat alle 1 % painosta. 

Kohdistus
Perustapauksessa moduulissa A1 käytetyn kierrätetyn 
metalliromun ympäristövaikutukset kohdennetaan tuotteeseen, 
josta metalliromu on saatu. Mo i Ranan terästehtaalle 
ja metalliromun silppuamiseen liittyvät kuljetusten 
ympäristörasitteet kohdennetaan ilmoitetulle tuotteelle. 
Lisätietoina myös tuotanto- ja asennusvaiheessa syntyvän 
metalliromun sisällön ja tuotanto- ja asennusvaiheen 
metalliromua vastaavan teräksen ensituotannon 
ilmastovaikutukset lasketaan ja raportoidaan.

Kohdistettaviin tuotteisiin sovelletaan muutoin säännönmukaisesti 
taloudellista kohdentamista, joka perustuu niistä saataviin 
suhteellisiin tuloihin. Tämä koskee periaatteessa myös moduulin 
A3 kierrätettävää teräsjätettä, jota pidetään rinnakkaistuotteena. 
Metalliromulle tällä tavalla kohdistettu ympäristövaikutus on siten 
0,4 prosenttia, mitä ei oteta huomioon.

Valmistussähkön lähde (A3)
Suomessa valmistukseen tarkoitettua sähköä toimitetaan Suomen keskimääräisestä kulutusjakaumasta.

Ensisijainen energianlähde Osuus (%)

Ydinvoima 33.88

Vesivoima 23.07

Biomassa + biokaasu 16.07

Kivihiili 10.18

Maakaasu 5.46

Tuulivoima 4.48

Turve 4.25

Jätteenpoltto 1.38

Hiilikaasut + raskas polttoöljy 1.21

Aurinkosähkö 0.02

Ilmastovaikutus, kg CO2 ekv./kWh 0.213

Suomen keskimääräinen kulutusjakauma, pienjänniteverkko (< 1kV)
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Skenaarioita
Kuljetukset rakennustyömaille (A4)
Suomen CELSA Steel Servicen tietojen perusteella Suomessa sijaitseville rakennustyömaille tapahtuvien toimitusten 
ympäristövaikutusten laskennassa käytetään keskimääräistä 235 km ajomatkaa kuorma-autolla.

Käyttöiän päättyessä (C1-C4)
C1. Purku 
Kun betonirakenne puretaan ja betoniteräs otetaan siitä talteen, oletetaan, että työssä käytetään dieselkoneita. Erlandsson et al. (2015) 
raportoi erityisesti betoniteräkseen kohdistetusta dieselöljyn kulutuksesta.

C1. Betoniteräksen talteenotto murskatusta betonista/1 terästonni

Tämän hävikin korvaamiseen tarkoitettu kuormitus lasketaan ympäristövaikutuksina, jotka aiheutuvat kylmävalssattujen teräskieppien 
tuottamisesta masuunireittiä käyttäen. Tässä laskelmassa käytetään EU28:n yleisiä tietoja.

Järjestelmän rajat ylittävät edut ja kuormat (D)
Betoniteräksen talteenotosta murskatusta betonista johtuva hävikki/1 terästonni rakennuksessa.

1) Arvioitu

C2. Kuljetus romuttamoille tai kierrätyslaitoksiin
Sama skenaario kuin A4, kuljetus rakennustyömaille. 

C3 Jätteiden käsittely
Murto-osa talteen otetusta teräksestä silputaan. Tätä pidetään osana sen tuotteen elinkaarta, johon metalliromua käytetään raaka-
aineena ja joka on mallinnettu kohdassa A1 osana raaka-aineteräksen tuotantoa.

C4. Hävittäminen
Muita hävittämisprosesseja kuin lajittelu ja luokittelu ei tarvita.

Dieselöljyn käyttö, kWh (l) Talteenoton aiheuttamat tappiot (%)

1.1 (0.11) 5 1)

Määrä (kg)

Raaka-aineen korvaaminen -50

Kuljetusmuoto Ajoneuvon tyyppi 
(kokonaispaino, tonnia)

Hyötykuormakapasiteetti 
(tonnia)

Käyttö (%) Etäisyys 
(km)

Polttoaineen kulutus (l/tkm)

Kuorma-auto, Euro 6  26-28 18.4 70 235 0.024

Betoniterästuotteiden kuljetus tuotantolaitokselta rakennustyömaalle Suomessa
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JÄRJESTELMÄKAAVIO

Polttoaineen toimitus

Ulkoisen lämmön toimitus

Sähkön toimitus

Hyödykkeiden toimitus

Terästehdas

A1. Raaka-aineiden toimitus A3. Valmistus

Kaatopaikkajät-
teet

Jätteen polttaminen ilman 
energian talteenottoa

K
U

LJ
ET

U
S

KULJETUS

KULJETUS

KULJETUS

K
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LJ
ET

U
S

K
U
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ET
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ET

U
S
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U
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U
S

Päästöt Prosessin päästöt

Tuote valmis 
toimitettavaksi

Hukkaenergian 
talteen ottava 
jätteenpoltto

Jätteiden hyödyntä-
minen materiaalien 
kierrätykseen 

Tuotanto 
yhdellä tonnilla 
keskimääräistä 
betoniterästuotetta.

Lämmöntuotan-
to paikan päällä

Sisäiset 
kuljetukset

TUOTTEEN VAIHE

A2. Kuljetukset ydinprosessiin
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RAKENNUS-/KÄYTTÖVAIHE

A4*. kuljetus 
asiakkaalle

A5*. Rakentami-
nen/asennus * valinnainen

KULJETUS

KULJETUS

K
U

LJ
ET

U
S

K
U

LJ
ET

U
S

C4. JätehuoltoC1. Lajitteleva purkaminen

Koneiden päästöt

Betoniteräksen hävikki 
murskatun betonin mukana

Betoniteräksen 
talteenotto 
murskatusta betonista

JÄRJESTELMÄN RAJAT YLITTÄVÄT HYÖDYT JA KUORMAT

D

Ei etuja, jotka ylittävät edut, jotka on diskontattu käyttämällä 
metalliromua raaka-aineena A1:ssä. Kuormat, jotka vastaavat 
teräksen hävikkiä C1:ssä.

C2. Kuljetus metal-
liromun keräykseen

KULJETUS A1:lle tehtäväksi 
annettu 
metalliromun 
silppuaminen

C3. Jätteenkäsittely

KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMISVAIHE

Polttoaineen toimitus

Kierrätetty ilman
jatkokäsittelyä
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A1. RAAKA-AINEET & METALLIROMU  

D.KIERRÄTYS  
Rautahiekkaa, hiiltä, kalkkikiveä, metalliromua.

C3. METALLIROMUN KÄSITTELY 

C4.HÄVITTÄMINEN

JÄRJESTELMÄN RAJAT  (A1 - D) 
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A2.KULJETUS  

A3.VALMISTUS  

A4.KULJETUS LOPPUASIAKKAALLE

TERÄSAIHIO

VALSSAAMO

ROMUVARASTO

RAUTA

AIHIOLINJA
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Ilmoitetut moduulit, maantieteellinen kattavuus, eritellyn tiedon 
osuus (GWP-GHG-indikaattorissa) ja tietojen vaihtelu:

Sisältötiedot
Teräs Paino, kg Kierrätetty uusiomateriaali (paino-%) *) Uusiutuva materiaali (paino-%)

Rauta 980 – 990 73 0

Hiili 0.5 - 2 0

Mangaani 3 - 7 0

Pii 2 0

YHTEENSÄ 1000 73 0

*) Post-consumer material

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

Ilmoitetut 
moduulit 
moduulit

x x x x ND ND ND ND ND ND ND ND x x x x x

Maantie-
teellinen 
sijainti

NO/
EU/
GLO

NO/
FI FI FI - - - - - - - - FI FI FI FI EU

Erityiset 
tiedot 60 % - - - - - - - - - - - -

Vaihtelu – 
tuotteet 10 % tai vähemmän - - - - - - - - - - - -

Vaihtelu – 
toimipaikat 10 % tai vähemmän - - - - - - - - - - - -
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Ympäristötiedot
Rakennuspalvelujen osalta A1-A3:n kokonaisarvo korvataan A1-A5:n kokonaisarvolla.

Yhtä poikkeusta lukuunottamatta indikaattorit lasketaan Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (ILCD 2013, EC-JRC EF3.0, 
2019 mukaiset karakterisointikertoimet) julkaisemilla karakterisointikertoimilla, koska ne ovat saatavilla GaBissa (thinkstep AG) 
tietojoukossa Ympäristömäärät/EN15804+A2.

Ilmastovaikutusten indikaattori GWP-GHG on laskettu Leidenin yliopiston Institute of Environmental Sciences (CML 2016) julkaisemilla 
karakterisointitekijöillä, koska niihin pääsee GaBin tietojoukoissa Environmental quantities / CML2001 - Tammikuu 2016, Global 
Warming Potential ( GWP 100 vuotta), biogeenistä hiiltä lukuun ottamatta.

Mahdolliset ympäristövaikutukset – standardin EN 15804 mukaiset pakolliset indikaattorit
Indikaattori Yksikkö A1 A2 A3 Yht.A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP-fossiiliset kg CO2 ekv. 370 74.1 12,2 456 17.1 0.344 16.2 122

GWP-biogeen-
inen

kg CO2 ekv. 16.5 0.367 0.0433 16.9 0.935 0.00354 0.888 0.632

GWP-luluc kg CO2 ekv. 0.119 0.0287 0.00145 0.149 0.138 0.00271 0.132 0.0247

GWP yhteensä kg CO2 ekv. 387 74.5 12.2 473 18.2 0.350 17.2 123

ODP kg CFC 11 
ekv.

2.22E-06 7.79E-15 -4.9E-16 
[1]

2.22E-06 3.14E-15 6.13E-17 2.98E-15 1.55E-14

AP mol H+ ekv. 1.14 1.35 0.0333 2.52 0.0206 0.00341 0.0195 0.32

EP-makea vesi kg PO4
3- ekv. 0.0185 7.6E-05 5.49E-06 0.0186 0.00016 3.13E-06 0.000152 0.000186

EP-makea vesi kg P ekv. 0.00603 2.48E-05 1.79E-06 0.00606 5.21E-05 1.02E-06 4.95E-05 6.06E-05

EP-marine kg N ekv. 0.462 0.68 0.01550 1.16 0.00649 0.00164 0.00617 0.0675

EP-maanpääl-
linen

mol N ekv. 5.02 7.45 0.17 12.6 0.0767 0.0181 0.0729 0.715

POCP kg NMVOC 
ekv.

1.26 1.82 0.0417 3.12 0.0172 0.0048 0.0163 0.236

ADP-mineraalit 
ja metallit*

kg Sb ekv. 0.000148 2.43E-06 3.33E-07 0.000151 1.57E-06 3.07E-08 1.49E-06 3.21E-05

ADP-fossiiliset* MJ 2240 1000 1.60 3242 228 4.46 217 1130

WDP m3 80 0.2 0.011 80 0.1 0.004 0.2 2.5

* Vastuuvapauslauseke: Tämän ympäristövaikutusindikaattorin tuloksia on käytettävä varoen, koska näiden tulosten epävarmuus on 
suuri tai koska indikaattorista on vain vähän kokemusta. [1] Negatiivinen arvo, joka ilmoitetaan kloorimetaanin päästöille, jotka aiheutu-
vat kevyestä polttoöljystä peräisin olevan lämpöenergian tuottamisesta.
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Mahdolliset ympäristövaikutukset – pakolliset ja vapaaehtoiset lisäindikaattorit
Mahdolliset ympäristövaikutukset – pakolliset ja vapaaehtoiset lisäindikaattorit

Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti

[1] Indikaattori sisältää kaikki GWP-kokonaisarvoon sisältyvät kasvihuonekaasut, mutta siihen eivät sisälly biogeeninen hiilidioksidin 
talteenotto ja päästöt eikä tuotteeseen varastoitunut biogeeninen hiili. Tämä indikaattori on näin ollen yhtä suuri kuin GWP-indikaattori, 
joka on alun perin määritelty standardissa EN 15804:2012+A1:2013.

Indikaattori Yksikkö A1 A2 A3 Yht.A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

GWP-GHG [1] kg CO2 ekv. 367 73.1 12.3 452 16.9 0.339 16 118

Muita vapaaehtoisia indikaattoreita, kuten 
standardin EN 15804 tai ISO 21930:2017 
mukaiset globaalit indikaattorit

ND ND ND ND ND ND ND ND

16



Resurssien käyttö
Tulokset toiminnallista tai ilmoitettua yksikköä kohti

Indikaattori Yksikkö A1 A2 A3 Yht.A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

PERE MJ 3740 5.62 0.472 3746 13.2 0.258 12.5   18.3

PERM MJ 11.9   11.9       

PERT MJ 3752 5.62 0.472 3758 13.2 0.258 12.5 0 0 18.3

PENRE MJ 2560 1010 2.15 3572 229 4.48 218   1145

PENRM MJ 2.41   2.41       

PENRT MJ 2562 1010 2.15 3575 229 4.48 218 0 0 1145

SM kg 1140   1140       

RSF MJ   0       

NRSF MJ 894   894       

FW m3 50 0.00 0.00 50 0.015 0.0003 0.015   0.1

Lyhenteet PERE = Uusiutuvan primäärienergian käyttö, lukuun ottamatta raaka-aineina käytettäviä uusiutuvia primäärienergiavaroja; PERM = 
Raaka-aineina käytettävien uusiutuvien primäärienergiavarojen käyttö; PERT = Uusiutuvien primäärienergiavarojen kokonaiskäyttö; 
PENRE = Uusiutumattoman primäärienergian käyttö, lukuun ottamatta raaka-aineina käytettäviä uusiutumattomia primääriener-
giavaroja; PENRM = Raaka-aineina käytettävä ei-uusiutuva ensiöenergia aineelliseen käyttöön; PENRT = Täysin uusiutumattoman 
ensiöenergian energialähteiden kokonaiskäyttö; SM = Toissijaisen materiaalin käyttö; RSF = Uusiutuvien toissijaisten polttoaineiden 
käyttö; NRSF = Uusiutumattomien toissijaisten polttoaineiden käyttö; FW = Makean veden nettokäyttö.
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Jätteiden tuotanto

Tuotosvirta

Tulostaulukoissa saa olla vain arvoja tai kirjaimet ”ND” (Ei ilmoitettu). Pakollisille indikaattoreille ND-määritys ei ole sallittu. ND:tä saa 
käyttää vain vapaaehtoisille parametreille, joita ei ole määritetty määrällisesti, koska tietoja ei ole saatavilla.

Indikaattori Yksikkö A1 A2 A3 Yht.A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Hävitettävä vaarallinen jäte kg 0.331 2.17E-06 1.12E-07 0.331 1.06E-05 2.07E-07 1.01E-05   9.31E-05

Hävitetty tavanomainen jäte kg 240 2.32 0.0503 242 1.11 50 1.05   3.16

Hävitetty radioaktiivinen jäte kg 0.13 0.00112 2.22E-04 0.13 0.000422 8.25E-06 0.000401   1.02E-05

Indikaattori Yksikkö A1 A2 A3 Yht.A1-A3 A4 C1 C2 C3 C4 D

Uudelleenkäytettävät komponentit kg

Kierrätysmateriaali kg 155  23.7 179     950  

Materiaalit energian talteenottoon kg 0.572  0.265 0.837       

Vientienergia, sähkö MJ

Vientienergia, lämpö MJ
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Lisätiedot
Tuotanto- ja asennusvaiheessa syntyvän metalliromun sisältö ja mahdolliset ilmastovaikutukset
Terästehtaan kulutuksesta noin 27 prosenttia on tuotanto- ja asennusvaiheessa syntyvää teräsromua ja 0,42 prosenttia tuotanto- 
ja asennusvaiheessa syntyvää valurautaa. Teräsromusta arviolta 46 prosenttia on peräisin romupohjaisesta teräksestä. Loput 
tuotanto- ja asennusvaiheessa syntyvästä teräsromusta ja koko tuotanto- ja asennusvaiheen synnyttämän valurautaromun määrä 
tuotetaan rautamalmista masuunireitin kautta. Näiden teräs- ja rautamäärien tuotannon aiheuttamia mahdollisia GWP-fossiilisia 
ilmastovaikutuksia laskettaessa käytetään Euroopan terästuotannon yleisiä keskimääräisiä tietoja. 

Tulokset raportoidaan taulukossa. Tuotanto- ja asennusvaiheessa käytetyn romumäärän valmistamisesta aiheutunut GWP-fossiilinen 
ilmastovaikutus ilmoitettua yksikköä eli yhtä (1) betoniterästuotetonnia kohden

Biogeenisen hiilipioisuuden tiedot

Biogeeninen hiilipitoisuus Yksikkö Määrä

Tuotteen biogeeninen hiilipitoisuus kg C 0

Pakkauksen biogeeninen hiilipitoisuus kg C 0

Määrä (kg) GWP-fossiilinen, (kg CO2  ekv.)

Malmipohjainen teräs, masuunireitti, kylmävalssattu 164 400

Metalliromupohjainen tekninen teräs, valokaariuunin reitti 140 146

Valurauta, malmipohjainen 4.7 7.5

Huomaa: 1 kg biogeenistä hiiltä vastaa 44/12 kg CO2:ta
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SITOUTUMINEN KESTÄVÄÄN 
KEHITYKSEEN
Me Celsa Nordicilla kierrätämme vuosittain lähes 700 000 tonnia romuterästä. 
Tämä on tehnyt meistä yhden Pohjoismaiden suurimmista kierrätysyrityksistä.
Otamme vastuumme hyvin vakavasti. Vastuullisuuden 
kehittäminen perustuu sitoumukseemme parantaa elämänlaatua 
nyky-yhteiskunnassa vaarantamatta kykyä vastata tulevien 
sukupolvien tarpeisiin. CELSA Nordic on siksi laatinut 
kestävän kehityksen etenemissuunnitelman vastuullisten ja 
ympäristön kannalta kestävien käytäntöjen integroimiseksi 
päätöksentekoprosessiin kokonaisympäristövaikutusten 
vähentämiseksi. Olemme määritelleet neljä kestävän kehityksen 
pilaria, joista jokaisella on omat kestävän kehityksen tavoitteensa.

Uskomme tavoitteeseemme auttaa määrittelemään teräs 
ympäristöystävälliseksi rakennusmateriaaliksi ja auttaa yrityksiä 
parantamaan projektiensa ympäristöominaisuuksia.

 Tämä tarkoittaa, että tarjoamme lisäarvoa tuotteidemme ja 
palvelujemme koko arvoketjussa ympäristöystävällisellä tavalla 
kaikkialla Pohjoismaissa.

Uskomme vakaasti, että innovointi auttaa meitä palvelemaan 
asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan 
heille erittäin tehokkaan huippuluokan tuotteen, joka vastaa 
heidän tarpeitaan. Jos haluamme pysyä alamme johtajana, 
meidän on jatkossakin luotettava innovoinnin voimaan.

Mitä tulee ympäristösitoumukseen, Celsa Nordic on Euroopan 
terästeollisuuden edelläkävijä ja pyrkii myös aktiivisesti 
säilyttämään saavuttamansa aseman.

KUNNIOITAMME KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ
Tehtävänämme on määritellä teräs ympäristöystävälliseksi 
rakennusmateriaaliksi ja auttaa yrityksiä parantamaan 
projektiensa ympäristöominaisuuksia.

Olemme määritelleet yrityksellemme neljä kestävän 
kehityksen pilaria, joista jokaiseen liittyy omat 
kestävän kehityksen tavoitteensa.

CO2-päästöt Paikalliset päästöt Sivutuotteet Fossiilittomat kuljetukset
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KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET
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Kiertotalous ja kierrätys
CELSA Nordic noudattaa vahvasti kiertotalouden periaatteita. Tällä hetkellä 
kaikkia konsernin toimintoja kehitetään kiertotalouden perusperiaatteiden 
mukaisesti. Ensisijainen tavoitteemme on sulkea materiaalikierto.
Kierrätämme vuosittain lähes 700 000 tonnia metalliromua. Näin vältämme jätteiden kerääntymisen kaatopaikoille ja tuotamme 
arvokkaita terästuotteita yhteiskunnalle luonnonvaroja säästäen.

CELSA Nordicin tuotantolaitoksissa valmistettuja tuotteita voi kierrättää loputtomiin. Teräksenvalmistukseen sisältyvästä jätehuollosta 
on viime vuosina tullut yksi CELSA Nordicin painopistealueista. Näin tuotetut materiaalit ovat sivutuotteita, joiden luontainen arvo on 
korkea ja joita voidaan käyttää toissijaisina raaka-aineina muissa teollisissa prosesseissa.

Teräs on yksi maailman kierrätettävimmistä ja eniten kierrätetyistä materiaaleista. Sitä voidaan kierrättää jatkuvasti ilman, että se 
menettää ominaisuuksiaan.
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”Uskomme kestävään 
kehitykseen, joka luo 

paremma tulevaisuuden 
tuleville sukupolville”
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Ympäristö ja energia
Ympäristönsuojelu ja ympäristön tilan parantaminen on meille välttämätöntä. Pyrimme joka päivä parantamaan menetelmiämme ja 
laitteistojamme perustamalla valvontapisteitä, etsimällä uusia sovelluksia tuottamamme jätteen uudelleenkäyttöön tai hyödyntämiseen 
sekä investoimalla ympäristöä hyödyttäviin teknisiin parannuksiin. Tehtaamme erottuvat muista kierrätyskapasiteetillaan.

CELSA Nordic pyrkii ympäristöasioiden hallinnan huippuosaamiseen. Siksi olemme viime vuosina pyrkineet toteuttamaan 
emoyhtiöissämme vaativimpia ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä, esimerkiksi eurooppalaisen EMAS-johtamisjärjestelmän.

Terveys ja turvallisuus
Me CELSA Nordicilla olemme sitoutuneet luomaan turvallisen ja 
terveellisen työympäristön kaikille kanssamme työskenteleville 
ihmisille. Tavoitteemme on olla organisaatio, jossa oma ja 
kollegojen turvallisuus on keskeinen arvo, johon kaikki luottavat.

Lakisääteisten vaatimusten noudattamisen lisäksi me CELSA 
Nordicilla olemme sisällyttäneet työterveyden ja työturvallisuuden 
johtamisjärjestelmäämme useita ohjelmia, joiden avulla voimme 
saavuttaa tavoitteemme eli nolla tapaturmaa.

Ympäristöpolitiikka 
• Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimuksia toiminta-

alueillamme. Tiedotamme ja toimimme läpinäkyvässä 
yhteistyössä viranomaisten kanssa.

• Otamme huomioon sidosryhmien tarpeet ja odotukset. 
Teemme sitoumuksia ja vapaaehtoisia sopimuksia lähimpien 
yhteisöjemme kanssa ympäristön tilaa parantavissa 
hankkeissa, jaamme tietoa työntekijöille ja naapureillemme 
ympäristöasioista sekä tarjoamme ympäristökoulutusta.

• Toteutamme erilaisia ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä, 
jotka on sertifioitu ja mukautettu toimintamme luonteeseen 
ja jotka varmistavat ympäristöstä huolehtimisen ja sen 
kunnioittamisen. Kannustamme organisaatiossamme kaikkia 
ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan.

• Parannamme kaikkia prosessejamme jatkuvasti ja investoimme 
uusiin teknologioihin ja kehitämme niitä, jotta voimme ehkäistä 
ja minimoida päästöjä ilmakehään, jätteen syntymistä ja 
resurssien tehotonta käyttöä. Tutkimme tuotteiden elinkaarta 
ympäristönäkökohtien ja vaikutusten määrittämiseksi.

• Edistämme tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja 
alihankkijoiden sitoutumista ja ympäristön kannalta vastuullista 
suorituskykyä, joka on tässä suhteessa ratkaiseva näiden 
yhteistyökumppaneiden valintaan vaikuttava tekijä

• Edistämme tuotteidemme hyödyntämistä, kierrätystä 
ja uudelleenkäyttöä sekä teemme yhteistyötä 
asiakkaidemme kanssa tietoisuuden lisäämiseksi teräksen 
elinkaaresta. Osallistumme aloitteisiin, joilla edistetään 
ympäristövastuullisten tuotteiden käyttöä

Ympäristöperiaatteet
• Luonnonvarojen ja energian tehokas ja vastuullinen käyttö.

• Järjestelmällinen jatkuva parantaminen ja saastumisen 
ehkäiseminen sellaisten prosessien hallinnassa, joihin 
kuuluu ympäristötavoitteiden ja -päämäärien laatiminen ja 
säännöllinen tarkistaminen.

• Kehitämme tuottavan järjestelmän, jossa kunnioitetaan 
ympäristöä ja noudatetaan CELSA Groupin™ allekirjoittamia 
oikeudellisia velvoitteita ja sitoumuksia sekä vapaaehtoisia 
ympäristöasioihin liittyviä sopimuksia.

• Edistämme jätehierarkian täytäntöönpanoa tavalla, joka suosii 
seuraavia hallinnointiprosesseja: ennaltaehkäisy, minimointi, 
uudelleenkäyttö, kierrätys, energian valorisaatio ja vain jäljelle 
jäävän jätteen hävittäminen kaatopaikalle viemällä.

• Punnitsemme ympäristönäkökohtien vaikutuksia ja 
minimoimme ne alkaen raaka-aineiden louhinnasta laitteiden, 
tilojen ja valmistettujen tuotteiden olosuhteisiin aina niiden 
käyttöiän päättymiseen saakka, käyttäen yrityksen saatavilla 
olevia parhaita ja kohtuuhintaisia teknologioita.

• Kehitämme jokaisen liiketoimintaamme yhdistettävän 
henkilön sitoutumista ympäristöasioihin, mukaan lukien johto, 
työntekijät, urakoitsijat, asiakkaat ja toimittajat. Teemme 
tietoisuudesta, tiedotuksesta ja koulutuksesta olennaisen 
välineen tässä työssä

• Viestimme ympäristötehokkuudestamme kaikkien 
asianomaisten osapuolten kanssa avoimella ja läpinäkyvällä 
tavalla, jotta nivoutuisimme toimintaympäristöömme 
ympäristöä kunnioittavalla tavalla.
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Ihmiset ja yhteiskunta
Sitoutumisemme ihmisiin ja yhteiskuntaan on ehdotonta. 
Uskomme yhtäläisiin mahdollisuuksiin, työntekijöidemme 
monimuotoisuuteen ja integraatioon kaikkien osalta, jotka 
haluavat olla osa konserniamme. Olemme ylpeitä siitä, että meillä 
työskentelee ihmisiä, jotka ovat lähtöisin eri paikoista, heillä on 
eri etninen alkuperä, erilaiset ideologiat, eri kansallisuuksia ja 
uskontoja ja monipuolista osaamista.

Me CELSA Nordicilla edistämme työ- ja yksityiselämän tasapainoa 
edistäviä toimintaperiaatteita ja kunnioitamme täysin kaikkien 
työntekijöiden henkilökohtaista ja perhe-elämää.

Sitoutuminen yhteisöön
Yhteisöllisyyteen sitoutumisemme puitteissa olemme vahvasti 
omistautuneita edistämään koulutushankkeita, jotka johtavat 
henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Tämä ei tarkoita 
ainoastaan ihmisiä, joista organisaatiomme muodostuu, vaan 
myös opiskelijoita, jotka haluavat olla osa sitä tulevaisuudessa. 
Kunnioitamme täysin toimintamaidemme ja eri yhteisöjen 
paikallisia kulttuureja, edistämme osaltamme niiden kehitystä 
ja pyrimme toimimaan yhteiskunnan kannalta kestävästi ja 
hyödyllisesti.

Eettiset säännöt ja ammattieettiset säännöt
CELSA Nordicilla on eettiset ja ammattieettiset säännöt, jotka säätelevät jokaisen konsernin työntekijän käyttäytymistä.

Käytännesääntöjen noudattaminen on jokaisen henkilön vastuulla, ja heidän on noudatettava lainsäädäntöä sekä käytännesäännöissä 
määriteltyjä arvoja, periaatteita ja sääntöjä sekä muita voimassa olevia tai tulevia säännöksiä. Käytännesäännöissä myös edellytetään, 
että työntekijät edistävät sitä, että CELSA Nordicin tytäryhtiöissä ja osakkuusyhtiöissä sekä niiden toimittajilla ja sidosryhmissä 
noudatetaan käytännesäännöissä vahvistettuja käyttäytymisstandardeja ja arvoja vastaavia standardeja.

Lisätietoja CELSA Nordicin vastuullisuus- ja ympäristötyöstä löytyy osoitteesta: 
www.celsanordic.com & celsa-steelservice.fi
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Päivitetyn EPD:n moduulien A1– A4 vertailu tämän EPD:n edelliseen versioon vaikutusluokan ilmastonmuutoksen (GWP-fossiilinen) 
osalta. Nykyisen EPD-arvon arvo pienenee näin ollen edellisen EPD:n arvolla. Positiivinen ero osoittaa siten lisäystä edelliseen 
EPD:hen verrattuna.

Muutos A1:ssä johtuu useiden toimitusketjujen varastojen vähäisestä kasvusta, joka on havaittu päivitysten yhteydessä ja yhdessä 
tapauksessa siitä, että heikkolaatuisia geneerisiä tietoja voitiin korvata tarkalla tiedolla.

A2:n kasvu selittyy vähäisessä määrin kuljetusmallin muutoksella. Tuotantolaitosten määrä Suomessa on kasvanut kahdesta kolmeen. 
Näyttää kuitenkin siltä, että laivakuljetusten kuvaamiseen käytetyt mallit tuottavat suuremman polttoaineenkulutuksen ja suuremman 
ilmastovaikutuksen tkm:ä kohti kuin aiemmat versiot.

A4:n väheneminen johtuu muuttuneesta kuljetusmallista, jossa toimitusetäisyydet ovat aiempaa lyhyemmät.

Yleistä tietoa
EDP-ohjelma: 
Kansainvälinen EPD®-järjestelmä. 
Lisätietoja: www.environdec.com 

Ohjelman ylläpitäjä 
EPD International AB, Box 210 60 SE-100 31 Tukholma, Ruotsi

PCR-tarkastelun suoritti: 
Kansainvälisen EPD®-järjestelmän tekninen komitea

Ilmoituksen numero:  S-P-00307

Tuoteryhmäsäännöt (PCR):  PCR 2019:14 Rakennustuotteet 
versio 1.1.0

Keskitetty tuoteluokitus  
CPC 4126, vedetyt ja taitevalssatut rauta- tai terästuotteet

Julkaisupäivä: 26.4.2012 
EPD-versio: 19.8.2020 
Voimassa: 14.8.2025 saakka.

Omistaja:  
CELSA Steel Service OY  
Pääkonttori: Jokitie 35  
10410 Åminnefors  
Puhelin: +35819-221 31 

Yhteyshenkilö 
Casper Alm 
sähköpostil: casper.alm@celsa-steelservice.com 
Puhelin: +358 504417101

Ilmoitettu yksikkö  
Betoniterästuotetonnia kohti. 

Maantieteellinen kattavuus:  Suomi

A1 A2 A3 A4 Yhteensä A1 – A4

Muutos  (%) +5.7 +37 -18 -40 +5.8

Erot aiempiin versioihin verrattuna
Tämän EPD:n edellisen version julkaisemisen jälkeen standardista EN 15804 ja rakennusalan tuoteryhmäsäännöistä on julkaistu 
täysin tarkistetut versiot, joita on sovellettu. Käytettäviä ympäristövaikutusindikaattoreita on tarkistettu ja muutettu osittain kokonaan, 
samoin kuin sääntöjä, joissa määrättiin, mitkä moduulit ovat pakollisia ilmoitettavia. Nykyisen päivitetyn EPD:n ja edellisen EPD:n 
yleinen vertailu ei näin ollen ole mahdollista. Ilmastovaikutusindikaattori GWP-fossiili on kuitenkin pääosin sama kuin ennenkin. Tämän 
vaikutusindikaattorin osalta vertailu edelliseen EPD-indikaattoriin esitetään seuraavassa taulukossa.
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