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Rakennusmateriaaleihin liittyvät vastuullisuustrendit

Toimitusketjun läpinäkyvyys

Emissiot ja niiden vaikutus terveyteen ja ympäristöön

Hiilijalanjälki

Kiertotalous

Luonnonvarojen kulutus ja niiden riittävyys



GRI-Global Reporting Initiative
Diversiteetti
Sukupuolten välinen tasa-arvo 
Syrjimättömyys 
Vastuu kolmansissa maissa 
tapahtuvasta toiminnasta 
Aktiivinen työuran edistäminen 
Ihmisoikeudet

Avoimuusdirektiivi 
Verojalanjälki 
Hallitusvastuu 
Tilintarkastus 
Sisäinen tarkastus 
Hyvä johtajuus

Biodiversiteetti
Hiilijalanjälki- ja kädenjälki, 
Vesijalanjälki 
Energiatehokkuus, 
Resilienssi
Vihertehokkuus, 
Resurssitehokkuus
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Aidosti vastuullisten sijoituskohteiden löytäminen 
vaatii sijoittajalta aikaa, asiantuntemusta ja hyvää 
tuuria 

ESG-luokitus on hajanaista ja yritys saatetaan 
luokitella vastuulliseksi pelkästään toimialansa 
perusteella.

Tähän ongelmaan EU tarjoaa lääkkeeksi kestävän 
rahoituksen luokittelujärjestelmää eli 
taksonomiaa.

Mutta ESG ei tarjoa selkeitä mittareita

Lisätietoa mm. https://thirdrock.fi/eu-taksonomia/

https://www.responsible-investor.com/articles/esg-res
https://accfcorpgov.org/wp-content/uploads/2018/07/ACCF_RatingsESGReport.pdf
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Taksonomia kenelle ja koska

Taksonomia on osin jo voimassa

Ensi vaiheessa se vaikuttaa yli 500 henkeä työllistäviin pörssiyhtiöihin, pankkeihin ja 
vakuutusyhtiöihin, ohjaten niihin kohdistuvia sijoituksia pääomamarkkinoilla

Jatkossa taksonomian piiriin halutaan entistä laajemmin muutakin elinkeinoelämää. 

Samaan aikaan valmistellaan uudistusta, joka velvoittaa pankit ja rahoituslaitokset 
julkistamaan tietoja lainakantojensa ja sijoitustensa kestävyydestä. 

Tulevaisuudessa yhä useamman pankkirahoitusta hakevan yhtiön on varauduttava 
vastaamaan lainanantajalle kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.
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EU-taksonomian kuusi ympäristötavoitetta

• 1. Primäärienergian kysyntä 2. Ilmatiiveys 3. Hiilijalanjälki

1. Ilmastonmuutoksen hillintä

• Analyysi: Erilaisia fyysisiä ja toiminnallisia ratkaisuja sopeutumisen edistämiseksi ja riskiarviointia

2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

• veden puhtauden suojeleminen..

3. Vesi- ja merivarojen suojeleminen

• materiaalien tehokkaampi uudiskäyttö, tuotteiden elinkaaren pidentäminen..

4. Kiertotalouden edistäminen

• muiden kuin kasvihuonekaasujen vähentäminen..

5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

• kestävät maataloustoimet, kestävä metsätalous..

6. Ekosysteemien ja biodiversiteettien suojeleminen



Uusi rakentamislaki tullee voimaan 1.1.2024

Rakennusluvan yhteydessä tulee toimittaa koneluettavassa muodossa olevat materiaaliseloste ja 

ilmastoselvitys

Materiaaliselosteen ja ilmastoselvityksen laativat rakennushankkeen suunnittelijat

Materiaaliseloste sisältää tiedon rakennuksen ja rakennuspaikan rakennusosista, rakennusosien 

materiaaleista ja materiaalien alkuperästä

Ilmastoselvityksessä lasketaan materiaaliselosteen mukaisille rakennusosille hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki

Materiaaliseloste ja ilmastoselvitys tulee päivittää rakennuksen käyttöönoton yhteydessä vastaamaan 

toteutunutta tilannetta

Myöhemmin annetaan asetus, joka asettaa rakennuksille hiilijalanjälkirajan, jota ei saa ylittää
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Rakentamislaki ehdottaa sisäilma-asetuksen säätämistä 

7 Säännöskohtaiset perustelut

”Säädettäväksi ehdotetaan, että 
ympäristöministeriön asetuksella voidaan 
antaa muun muassa sisäilman puhtautta, 
lämpötilaa, kosteutta, ilmanvaihtoa, valoa, 
säteilyä sekä muita rakennuksen 
fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia 
olosuhteita koskevia säännöksiä.”
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Poimintoja RTS-
ympäristöluokituksen ja 
EU taksonomian 
teknisten 
arviointikriteerien 
yhteensopivuudesta



EU taksonomia
Rakentamisessa käytetyt rakennusosat ja -materiaalit, jotka voivat 

joutua kosketuksiin asukkaiden kanssa, vapauttavat alle 0,06 mg 

formaldehydiä kuutiometriä materiaalia tai osaa kohti testattaessa 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII määritettyjen ehtojen 

mukaisesti ja alle 0,001 mg muita syöpää̈ aiheuttavia luokkien 1A ja 

1B haihtuvia orgaanisia yhdisteitä̈ kuutiometriä̈ materiaalia tai osaa 

kohti standardien CEN/TS 16516290 ja ISO 16000-3:2011291 tai 

muiden vastaavien standardoitujen testi- ja määritysmenetelmien 

mukaisesti. 

Jos uusi rakennus sijaitsee mahdollisella saastumisalueella 

(ympäristövaurioalueella), alueella on tehty mahdollisia epäpuhtauksia 

koskeva tutkimus käyttämällä esimerkiksi ISO-standardia 18400293. 

Toteutetaan toimenpiteitä̈ melu-, pöly- ja epäpuhtauspäästöjen 

vähentämiseksi rakennus- tai kunnossapitotöiden aikana. 

RTS-ympäristöluokitus

S1.4 Materiaalien emissiot 
• Todennetaan M1 –luokituksella

P3.1 Työmaan ympäristövaikutukset 
• Hyvä̈ työmaan ympäristöasioiden hallinta, 50 

% painoarvosta: 

• … 2: Työmaan pölynhallinta, turvallisuus, 
häiriöiden hallinta ja tiedotus toteutettu 
parhaiden käytäntöjen mukaan. 

5) Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen 



EPD ympäristöselosteen 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.

terveyteen vaikuttavat aineet

VAIKUTUKSIA 
OVAT MUUN 

MUASSA



Terveyteen liittyvät indikaattorit

Myrkyllisyys





Myös tuotteen M1-tiedot löytyvät RT-tuotetiedosta
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Tulevaisuudessa…

Tarvitsemme luotettavaa tietoa 
uusiotuotteista ja kierrätetyistä materiaaleista



Tietoa huomisen rakentamiseen


