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Mikä on EPD

Mikä on EPD
Environmental product declaration

EPD on määrämuotoinen ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset.

EPD:n laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA) tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tuotteen 
ympäristövaikutukset on siis koottu ja laskettu raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen 
saakka.

Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804:ssä määritettyjen 
rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, 
jne.).

EPD- selosteiden avulla saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu on mahdollista 
rakennustasolla.

EPD:t ovat kolmannen, riippumattoman osapuolen verifioimia, tyypin III ympäristöselosteita.

Kuvalähde: Institut Bauen und Umwelt e.V.



Kierrätysmateriaalien käyttö pienentää tuotteen hiilijalanjälkeä 
– ja se näkyy EPD:ssä eli ympäristöselosteessa
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Mutta EPD:ssä ei ole mahdollisuutta kompensoida
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RTS EPD:t julkaisee Rakennustieto
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EcoPlatform kokoaa eurooppalaisia EPD:tä



6

EPD:n indikaattorit kuvaavat tuotteen vaikutuksia 
elinkaaren aikana

ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen

otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta

maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka 
vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä

rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat 
happikatoa vesistöissä

uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, 
joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

VAIKUTUKSIA 
OVAT MUUN 

MUASSA
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Mitä hyötyä EPD:stä on 

EPD

perustuu 
eurooppalaiseen  
standardiin

Rakennustuot-
teiden hiilijalan-
jälkitietoa 
tarvitaan 
rakennuksen 
hiilijalanjälki-
laskentaan

Digitalisaatio ja 
BIM hyödyntävät 
rakenteellista 
EPD-tietoa

Ympäristö-
luokitukset (RTS, 
LEED, BREEAM) 
antavat pisteitä 
tuotteista, joilta 
löytyy EPD

EPD:den avulla 
voidaan 
todentaa 
hankkeen 
kelpoisuus 
vihreään 
rahoitukseen ja 
EU-taksonomian 
mukaisuutta

- Suurin arvo on kestävillä ja vastuullisilla valinnoilla 
- Ilman todennettua tietoa, päätökset perustuvat 

arvailuihin, jolla ei ole arvoa!
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Kun lasketaan rakennuksen hiilijalanjälkeä 
ympäristöministeriön ilmastoselvityksen 
mukaisesti

Tuotteiden sisältämiä haitallisia aineita

Tuotteiden soveltuvuutta kierrätykseen

Tuotteiden soveltuvuutta uudelleenkäyttöön

Tuotteiden soveltuvuutta loppusijoitukseen

Tuotteiden resurssitehokkuutta

Tuotteiden materiaalitehokkuutta

Tuotteiden hiilijalanjälkeä ja muita 
ympäristövaikutuksia

EPD-tietoja tarvitaan myös kun selvitetään



RTS Ilmastoseloste 
Mikä se on?
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RTS Ilmastoseloste
- uusi, kevyempi tapa ilmoittaa hiilijalanjälki & hiilikädenjälki

Rakennustieto lanseeraa uuden tuotteen – RTS Ilmastoselosteen loppuvuodesta 2022

Ilmastoseloste täyttää ympäristöministeriön ilmastoselvitysasetuksen vaatimukset

Ilmastoseloste kertoo tuotteen hiilijalanjäljen eli ilmastonmuutoksen vaikutusluokan 
GWP-indikaattorin GWP-total ja sen alaluokat GWP-fossil, GWP-biogenic ja GWP-luluc.

Ilmastoselosteessa esitetään moduulit A1-A3, C ja D

Moduuli D:n tiedot tukevat ilmastoselvityksessä vaaditun hiilikädenjäljen ja materiaaliselosteen 
tekemistä
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Mitä kannattaa ottaa huomioon EPD:stä

Jotta EPD-tiedot olisivat käyttökelpoisia, niiden 
pitää olla tehty standardin A2-version mukaisesti

Niiden pitää olla kolmannen, riippumattoman 
osapuolen verifioimia

Niiden pitää olla julkaistu operaattorin toimesta

• Eri maissa julkaistavat EPD:t käyttävät eri energiaprofiileja ja osin muita 
tietoja, joten niitä ei välttämättä voi käyttää suoraan Suomessa 
laskennassa

• Ecoplatform on hyvä lähde etsiä EPD-dokumentteja, jos RTS:n sivuilta ei 
löydy
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Jatkotoimenpiteet ja lisätiedot
I) Lisätietoja RT-tuotetietokannasta rakennustieto.fi/palvelut/rt-tuotetieto ja liittyminen mukaan:

• Jukka Inkinen jukka.inkinen@rakennustieto.fi 040 505 7977

• Esa Putkonen esa.putkonen@rakennustieto.fi 044 363 5752

Ø RT-tuotetieto tuo tuotetoimittajille lisää näkyvyyttä, tukee lisämyyntiä ja 

parantaa tuottavuutta

II) Lisätietoja RTS EPD:stä https://cer.rts.fi/epd-ymparistoseloste/

• Jukka Seppänen, tuotepäällikkö jukka.seppanen@rakennustieto.fi 040 554 5282

• Jessica Karhu, tiimipäällikkö jessica.karhu@rakennustieto.fi 040 675 8899

• Lisäksi: epd (a) rakennustieto.fi

Ø RTS EPD on luotettava tiedon lähde, joka sopii ilmastoselvityksen mukaiseen laskentaan

Tiedot saa myös digitaalisesti
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