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Kalkkikivemme on
perusta
2021

Osaksi SigmaRoc PLC:tä

2020’s

Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten
tuotteiden ja sovellusten toimittaja, jolla on
vahva jalansija Keski-Euroopassa.

2010

Nordkalk kokonaan Rettig Groupin omistukseen.

1990’s

Toiminta laajenee Puolaan ja Viroon.

1898

Nordkalkin tarina alkaa Paraisilla.
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Tuomme
markkinoille
vastuullisen
tuotesarjan,
johon
kuuluu myös
vähähiilisiä
ja kierto-
talouteen
perustuvia
vaihto-
ehtoja.

2022

Ensimmäinen
fossiilivapaa
toimipaikka.

Biopoltto-
aineiden
käytön
laajentaminen
kalkki-
uuneissa.

2023

Hiilidioksidin
talteenoton
ja
varastoinnin
koetuotanto
-laitos
toiminnassa.

2025

100 prosentin
materiaali-
tehokkuus
(mukana
louhitut
materiaalit ja
oman
tuotannon
sivuvirrat)

2027

100%
käytetystä
sähköstä
uusiutuvista
energia-
lähteistä.

Paikallisiin
tarpeisiin
sovellettu
fossiilivapaa
logistiikka-
ratkaisu.

2030

Kalkkikivi-
tuotanto
(louhinta,
murskaus,
rakeistus)
käyttää
fossiilivapaita
polttoaineita.

2032

Kalkkiuunit
ovat
hiilineut-
raaleja.
Hiilidioksidin
talteenottoa
tarvitaan
poistamaan
prosessi-
päästöt.

2038 2040

Nordkalkin tiekartta kohti
fossiilivapaata toimintaa
vuoteen 2040 mennessä

Netto
nollapäästöt
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 4 kpl 200 t siiloa, kaksi lastausulostuloa
 Joka raaka-aineella oma vaaka.
 Tarkat seossuhteet
 Automatisoitu lastaus, kaikki lastaukset tallentuvat serverille ja ovat

jäljitettävissä
 Huippuunsa hiottu logistiikkaketju ja toimitusvarmuus

Tytyrin stabiasema



HUOM!

Sivutuotteiden
saatavuus on

rajallinen
vaikkakin

runsas

Nordkalk Terra™ sideaineet Suomessa
Lohja Tytyrin tehdas

Nordkalk Terra™ KC50 (perussideaine)
Nordkalk Terra™ KC30 (nopeampi, heikommin lujittuville maalajeille)
Nordkalk Terra™ KC20 (nopeampi, heikommin lujittuville maalajeille, CO2 pienempi)
Nordkalk Terra™ GTC (liejut, orgaaniset savet, sulfidisavet)
Nordkalk Terra ™ POZ* CaO + CEM III + LKD**
Nordkalk Terra ™ GREEN*** CEM III + LKD

*Terra POZ
 Markkinoilla vuosina 1996-2000, 2005-2009 ja 2020-
 Ensimmäinen toteutettu kohde oli Kehä II syvästabiloinnit

**LKD
 Tuotteistettu sivutuote eli kalkkiuunin CaO-pitoinen sähkösuodinpöly

***GREEN
 Myyntiin vuoden 2022 alusta



Nordkalk LKD=Nordkalk Fostop Rakennekalkki TY
• Tuotteissa Nordkalk Terra POZ ja Terra GREEN on raaka-aineena tuotteistettua, puhdasta ja

ympäristökelpoista sivutuotetta, kalkkiuunin sähkösuodinpölyä Nordkalk LKD

• LKD (Lime Kiln Dust) on ollut pitkään käytössä neutralointiin teollisuudessa ja
vedenkäsittelyssä, asfalttifillerinä (CE-merkitty), peltojen rakennekalkkina ja stabilointiseosten
raaka-aineena



Nordkalk Terra-tuotteiden päästöt pienenivät 1.5.2022 alkaen



Sideainekehitystyö jatkuu…
Stabiloinnin sideaineiden kehitystyö tavoitteena pienemmät CO2-päästöt.
• Monia lupaavia aihioita laboratoriomittakaavassa
• Haasteina: sivutuotteiden riittävyys ja tasalaatuisuus, logistiikka,

toimitusvarmuus, tuotteen hyväksyttäminen

• GTC ”kiertotalousaste” n. 50 %, GREENillä 75 % POZilla 48 % ja KC50 noin
21 %.

EU:n kalkki- ja sementtiteollisuus mukana CO2-päästökaupassa!
• Jatkuvaa kehitystyötä päästöjen vähentämiseksi: kierrätys/bio-polttoaineet jne.
• KC-seoksien hinnassa muuttuvana osatekijänä CO2-päästö, mitä päivitetään

päästöoikeuden hinnan perusteella neljännesvuosittain

• Muistettava kuitenkin, että CaO:n ja sementin CO2-päästöistä suurin osa tulee
itse kalkkikivestä! Kalkkikivituotteet ml. CaO ja Ca(OH)2 ovat elintärkeitä
monissa teollisissa prosesseissa aina puhtaan veden, ruoan ja energian
tuotannosta teräs- ja paperiteollisuuteen.
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Stabiloitu
7 eduskuntatalon
tilavuuden verran
vuonna 2021



Kiitos.
Kari Kuusipuro, Avainasiakaspäällikkö

etunimi.sukunimi@nordkalk.com

www.nordkalk.com

#lifestone #limewisesolutions


