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Me Celsa Nordicissa kierrätämme 
vuosittain noin 700 000 tonnia romumetallia. 

Tämän määrän ansios�  
olemme yksi Norjan 
s� rimmis�  k� rrätysyrityksistä.    
Otamme tämän vastuun erittäin vakavasti. Toimintamme
perustuu valokaariuuniteknologiaan. Tehtaamme on 
maailman ympäristöystävällisin terästehdas, sillä se tuottaa 
ilmakehään vain yhden kuudesosan siitä hiilidioksidimää-
rästä, jonka muut vastaavanlaiset terästehtaat tuottavat. 

Yrityksemme on sitoutunut kestävän kehityksen 
periaatteisiin ja pyrkii sekä parantamaan elämänlaatua 
nyky-yhteiskunnassa että vastaamaan tulevien sukupolvien 
tarpeisiin. Celsa Nordic onkin laatinut kestävän kehityksen 
suuntaviivat sisällyttääkseen kestävän kehityksen käytännöt 
osaksi päätöksentekoprosessia ja vähentääkseen siten 
yrityksen kokonaisympäristövaikutusta. 
 
Olemme määritelleet yrityksellemme neljä kestävän 
kehityksen pilaria, joista jokaiseen liittyy omat kestävän 
kehityksen tavoitteensa. Uskomme tehtäväämme, jonka 
tarkoituksena on määritellä teräs ympäristöystävälliseksi 
rakennusmateriaaliksi ja auttaa yrityksiä parantamaan 
projektiensa ympäristöominaisuuksia. 
 
Tämä tarkoittaa sitä, että tuotamme ympäristön kannalta 
tehokkaalla tavalla arvoa läpi koko yrityksemme tuote- ja 
palveluketjun kaikissa Pohjoismaissa. 

Sitoutuminen 
kestävään kehitykseen
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Tämä parannus osoit� a selvästi, 
mitä olemme tähän mennessä 
s� vut� n� t ja mitä haluamme 
� elä s� vut� a. In� himoinen 
suh� utuminen asioihin on aina 
määritellyt yrityksemme � imin� a 
ja s�  m� dät pyrkimään aina � in 
parempiin suorituksiin. 



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 sillä saralla 
edelläkävijä Euroopan terästeollisuudessa ja pyrkii myös 
aktiivisesti säilyttämään saavuttamansa aseman. 
 
Celsa Nordic sai vuonna 1996 ensimmäisenä terästehtaana 
ISO:14001-sertifi oinnin. Vuonna 2012 Celsa Nordic hankki 
ympäristöselosteen (EPD) Mo i Ranassa tuotettavalle 
betoniteräkselle. 
 
Kaikilla Celsa Steel Service (CSS) -yrityksillä on oma 
ympäristöselosteensa, jonka avulla ne voivat osoittaa, 
millainen vaikutus Celsan toiminnalla on ympäristöön. 

Tämä seloste ilmais�  � � itt� mme 
ja vel� llis� temme sekä näyttää, mitä 
olemme tähän mennessä tehn� t ja mitä 
on � elä jatkossa tehtävä.   
Mikään näistä ei olisi kuitenkaan mahdollista ilman 
henkilöstöämme. Yrityksellämme on valtavasti tulevaisuuden 
potentiaalia, mistä kiitos kuuluu erittäin ammattitaitoiselle ja 
innovointiin sitoutuneelle henkilöstöllemme. 
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Kiitos siis teille kaikille innostuneille pohjoismaisille 
kollegoillemme periksiantamattomuudestanne ja kyvystänne 
ymmärtää visioitamme ja kovaa työtämme. Olen vakuuttunut 
siitä, että yhteistyössä on voimaa, ja onneksi meillä on vielä 
monta kiinnostavaa aluetta tutkittavaksi.

Olemme 
tietoisia yrityksemme 
ympäristövaikutuksesta, 
ja siksi otamme 
vastuumme vakavasti.
 

Ystävällisin terveisin, 

Carles Rovira
CEO Celsa Nordic
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Celsa Armeringsstål AS on Pohjoismaiden johtava 
betoniterästuotteiden valmistaja. Yrityksen tuotantolaitos 
koostuu terästehtaasta ja valssaamosta, ja se sijaitsee Mo 
Industrial Park -teollisuusalueella Mo i Ranassa Norjassa.  

Tuotannossa käytettävä raaka-aine on pääasiassa 
romumetallia. Metalliromu sulatetaan valokaariuunissa 
ja valetaan teelmiksi prosessin ensimmäisessä vaiheessa. 
Sitten valssain muokkaa teelmät suoriksi betoniterästan-
goiksi, betoniteräskiepeiksi ja valssilangaksi. Suurin 
osa tuotannosta menee Pohjoismaiden markkinoille 
betonin raudoitukseen. Mo i Ranan sulatusuunin ansiosta 
kierrätämme vuosittain noin 700 000 tonnia teräsromua. 
Viikoittain sulatamme siis kahta Ei� el-tornia vastaavan 
määrän terästä.

Celsa Armeringsstål AS ja 
Celsa St� l Ser� ce o� t osa 
Celsa Nordic -konsernia.       
Celsa Nordic -konserniin kuuluvat myös Suomessa, Ruotsis-
sa, Tanskassa ja Norjassa toimivat CSS-yritykset. CSS-yrityk-
set vastaavat teräksen loppujalostuksesta ja betoniterästuot-
teiden myynnistä omissa maissaan. 

Kaikki Pohjoismaissa toimivat CSS-yritykset tiedostavat 
vastuunsa omasta toimintaympäristöstään. Merkittävänä 
kierrättäjänä olemme myös sitoutuneet huolehtimaan etenkin 
lähiympäristöstämme ja tiedostamme, miten se vaikuttaa 
työntekijöidemme ja heidän perheidensä hyvinvointiin. 

Celsa Nordic 
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Olemme määritelleet yrityksellemme neljä 
kestävän kehityksen pilaria, joista jokaiseen 

liittyy omat kestävän kehityksen tavoitteensa.

KUNNIOITAMME
KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ

Tehtävänämme on määritellä teräs 
ympäristöystävälliseksi rakennusmateriaaliksi 

ja auttaa yrityksiä parantamaan 
projektiensa ympäristöominaisuuksia.

CO2-päästöt
Vähennämme 

osaltamme
 kasvihuoneilmiön 

vaikutuksia.

Paikalliset 
päästöt

Paikallinen 
ympäristö 

on meille yhtä 
tärkeä 

kuin teille.

Sivutuotteet
Jätteet ovat 
aarteitamme! 
Tuotteitamme 

voidaan 
kierrättää 

loputtomasti.

Fossiilittomat 
kuljetukset
Kuljetusalan 
tulevaisuus

 on fossiiliton.
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Kestävän kehityksen
tavoitteet

CO2-päästöt

Tavoitteet 2030 Tavoitteet 2050

50% 
vähemmän 

CO2-päästöjä

NOLLA 
CO2-päästöjä

50% 
vähemmän 
paikallisia
 päästöjä

70% 
vähemmän 
paikallisia 
päästöjä

Suljettu 
MATERIAALIKIERTO 

Jätteetön 
tuotanto

50% 
vähemmän 
paikallisia
 päästöjä

FOSSIILITTOMUUS

Paikalliset 
päästöt

Sivutuotteet

Fossiilittomat 
kuljetukset

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

– vuodesta 2015 alkaen
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Tulevaisuutemme 
on vihreä 
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Ympäristöseloste (EPD) on riippumattoman tahon tarkas-
tama ja varmentama asiakirja, joka tarjoaa läpinäkyvää ja 
vertailukelpoista tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista 
sen elinkaaren ajalta. 
 
Vuonna 2012 Celsa Nordic hankki ympäristöselosteen 
(EPD) Mo i Ranassa tuotettavalle betoniteräkselle. 
Kaikilla CSS-yrityksillä on oma ympäristöselosteensa, 
jonka avulla ne voivat osoittaa, millainen vaikutus Celsan 
toiminnalla on ympäristöön.

Tämä osoit� a, että panos� mme 
yrityksenä teknologi� n ja 
teknologisiin ratkais� hin 
löytääksemme resursseja, jotka 
� ikut� � t myönt� sesti 
tuott� demme ympäristö� ikutuksiin.
Ympäristöselosteet laatii riippumaton kolmas osapuoli. 
Celsa Nordicin toiminta on merkittävää kierrätystoimintaa, 
jossa mm. autoista ja laivoista saatava romumetalli 
sulatetaan ja muunnetaan uusiksi ensiluokkaisiksi ja 
ympäristöselosteellisiksi betoniterästuotteiksi. 

Ympäristöseloste 
– tulevaisuutemme on vihreä

360kg

WE EMBRACE SUSTAINABILITY



Ympäristöseloste 
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ISO 14025 -standardin mukainen ympäristöseloste sisältää 
tuotteesta määrällistä ympäristötietoa. Selosteen tiedot on 
jäsennelty ennalta määriteltyjen ISO 14040 -sarjan mukaisten 
parametriluokkien avulla, ja seloste sisältää myös ympäristöä 
koskevia lisätietoja.

Tuotteellemme hankittu ympäristöseloste osoittaa sen, että 
hyväksymme alan standardit, ja selosteen avulla voimme 
viestiä toimintamme ympäristövaikutuksista puolueettomasti. 

Hyvän main� mme säilyttäminen on 
m� lle ensiar� isen tärkeää
Ympäristöseloste soveltuu parhaiten yritystoimintamme luo-
tettavuuden ja läpinäkyvyyden vahvistamiseen.    
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