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Yli 100 rakennusta, joissa on käytetty Hydro CIRCAL 
alumiiniseosta, ovat säästäneet ympäristöä 25 000 tonnilla 
hiilidioksidipäästöjä. 
 
Hydro CIRCAL lanseerattiin vuosi sitten, ja siitä on tullut tärkeä osa Hydron 
alumiinivalikoimaa. SAPA-julkisivut valmistetaan korkealaatuisesta kierrätetystä 
alumiinista vastaamaan vähähiilisten tuotteiden kasvavaan kysyntään. 
 

 
Figur 1 Hyllie Terrass, Arkitekt: Cobe, Byggherre: Skanska 
 
Yli 100 suurta rakennusta on suunniteltu ja toteutettu Hydron rakennusjärjestelmien 
tuotemerkeillä (mukaan lukien SAPA) vihreän alumiiniseoksen Hydro CIRCAL 
lanseerauksen jälkeen viime vuonna. Projektit vaihtelevat kooltaan sisältäen 10–400 
tonnia alumiinia. 
 
”Tämä virstanpylväs tuo esiin vähähiilisten alumiinituotteiden mahdollisuuden 
rakennusalalla. Tiiviisti keskittymällä tiimimme on varmistanut ja toimittanut ratkaisuja 
erilaisiin rakennusprojekteihin. Meillä on myös käynnissä useita mielenkiintoisia 
projekteja ”, sanoo Hydro Building Systems -yksikön johtaja Henri Gomez.  
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Nykyään kestävä kehitys on yhä tavoitteellisempaa sekä rakennusalalle, sijoittajille että 
viranomaisille. Ala on keskittynyt voimakkaasti juuri tähän, koska rakennusalan osuus 
hiilidioksidipäästöistä on 40 prosenttia.  
 
Hydro CIRCAL on sarja alumiinituotteita, jotka on valmistettu kierrätetystä alumiinista loppuun 
käytetyistä rakennustuotteista. Kierrätetyllä sisällöllä energiankulutus vähenee merkittävästi 
laadusta tinkimättä. Hydro tarjoaa tällä hetkellä tuotteita, joissa on vähintään 75% kierrätettyä 
alumiinia, mutta pyrkii tuomaan markkinoille uusia tuotteita, joissa on entistä enemmän 
kierrätettyä alumiinia tulevaisuudessa. 
 
25 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
 
SAPA on yhdessä Hydron muiden tuotemerkkien kanssa voittanut suuria rakennusprojekteja 10 
maassa 2 maanosassa Hydro CIRCAL kierrätysalumiinin avulla. Euroopassa tämä vastaa 25 000 
tonnin hiilidioksidipäästöjä verrattuna tavallisen alumiinin käyttöön. 
 
Yksi voittaneista hankkeista on Hyllie Terrass Malmössä, johon SAPA on toimittanut ikkunat ja 
julkisivut. Skanskan Hyllie Terass -hanke on yksi Swedish Green Building Council:n 
pilottihankkeesta, joka käsittelee rakennusten nollatason CO2-sertifiointia. Hyllie Terrassin visio 
on tulla Ruotsin ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi toimistorakennukseksi. 
 
Teknologian ja innovaatioiden ansiosta SAPA on vahvistanut asemaansa markkinoilla käyttämällä 
hiilidioksiditehokasta Hydro CIRCAL alumiiniseosta. 
 
”Kukoistavista liikekeskuksista aina ikonisten rakennusten kunnostamiseen - meillä on laaja 
skaala erilaisia projekteja. Olemme pystyneet osoittamaan, että on mahdollista käyttää 
kierrätettyä alumiinia tuotteen elinkaaren päättymisen jälkeen ja vähentää huomattavasti 
energiankulutusta tinkimättä laadusta ", sanoo Henri Gomez - Hydro Building Systems -yksikön 
johtaja. 
 
Hydro CIRCAL on sekä teollisuuden että asiantuntijoiden tunnustama, ja vuonna 2020 Hydro 
CIRCAL voitti myös ”Break-through Solution of the Year” -palkinnon S&P Global Platts Metal 
Awards -palkinnoissa. 
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/ Hydro CIRCAL 

 
 

• Hydro CIRCAL on vahva, kevyt ja korroosionkestävä alumiiniseos, josta voidaan valmistaa 
erilaisia profiileja, jotka soveltuvat erityisen hyvin rakennusprojekteihin. 

• Hydro CIRCAL on valmistettu vähintään 75% kierrätetystä alumiinista aikaisemmista 
rakennustuotteista, kuten ovista ja ikkunoista. 

• Kierrätetyllä alumiinilla vähennämme huomattavasti energian käyttöä jo tuotantovaiheessa 
tinkimättä laadusta. 

• Käyttämällä alan edistyneintä tekniikkaa voimme toimittaa suurimman osan kierrätetystä 
alumiinista tällä hetkellä markkinoilla. 

• Mitä enemmän kierrätettyä alumiinia on, sitä pienempi hiilijalanjälki. 
• Hydron alumiini on sertifioitu ASI Performance Standard- ja ASI Chain of Custody -

standardeilla dokumentoimaan, mistä alumiinituotteet tulevat ja että tuotteita tuotetaan 
vastuullisesti koko arvoketjussa. 

 
 
 
/ TÄMÄ ON SAPA 
 
SAPA on yksi suurimmista alumiinisten rakennusjärjestelmien toimittajista Euroopassa. SAPA tarjoaa 
arkkitehdeille, suunnittelijoille, metallivalmistajille, sijoittajille ja rakennusten omistajille 
maailmanlaajuisesti laajan valikoiman innovatiivisia, luotettavia ja esteettisesti miellyttäviä 
alumiinijärjestelmiä julkisivuihin, oviin, ikkunoihin ja integroituihin aurinkokennoihin. 
SAPA on tuotemerkki Hydron sisällä, joka on globaali integroitu alumiiniyritys, jolla on tuotanto-, 
myynti- ja markkinointitoimintaa koko arvoketjussa bauksiitista, alumiinioksidista ja 
energiantuotannosta alumiinin tuotantoon, valssattuihin tuotteisiin, puristamiseen ja kierrätykseen. 
Norjassa pääkonttoria pitävässä yrityksessä työskentelee n. 35 000 työntekijää yli 40 maassa ympäri 
maailmaa. Yli vuosisadan kokemus uusiutuvan energian tuotannosta, teknologian kehittämisestä ja 
lukuisasta yhteistyöstä muiden yritysten kanssa vuosien varrelta. 
 
 
 
/ SEURAA MEITÄ 
 

Facebook.com/Sapa-Sverige 
 
www.linkedin.com/company/sapa-sverige 
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