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Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Suomessa

1. Tarkoitus ja hyödyt

KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALA on aiheuttamiensa vaikutus-
ten seurauksena merkittävässä asemassa ympäristötavoit-
teiden saavuttamisessa. Rakennuksemme tuottavat kolman-
neksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja kuluttavat 
noin 40 % käyttämästämme energiasta1. Rakennuskantam-
me kestävyys onkin siis avaintekijä ympäristötavoitteidemme 
toteuttamisessa.

YMPÄRISTÖSERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄT perustettiin työka-
luiksi kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamiseen, 
todentamiseen ja vertailtavuuden mahdollistamiseen. Paitsi 
todennetusti ympäristöystävällisten rakennusten tunnista-
misen, sertifioinnit mahdollistavat myös kiinteistöjen vertai-
lun keskenään. Kiinteistöjen sertifiointiprosessi varmistaa 
1 Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit; Ympäristöministeriö;  
Ympäristöopas; Kuittinen, Matti; le Roux, Simon; 2017

hankkeeseen kestävän kehityksen mukaisen ajattelun läpi 
projektin. Sertifiointiin oleellisena osana kuuluva ulkopuoli-
nen arviointi varmistaa, että rakennus suunnitellaan, raken-
netaan ja toimii tarkoituksenmukaisesti.

SAAVUTETTU YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI viestii aina vahvasti 
rakennuksen omistajan ympäristömyönteisyydestä. Yritykset 
ja organisaatiot ympäri maailman käyttävätkin sertifiointeja 
parantamaan rakennustensa tehokkuutta, säästämään kus-
tannuksia ja maapallon rajallisia resursseja. Ympäristöser-
tifiointi on myös luotettu tapa todentaa myytävän kohteen 
vastuullisuutta ja hallita riskejä kiinteistökaupan yhteydessä.
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2. Kustannukset ja 
työmäärät eri osapuolille 
YMPÄRISTÖSERTIFIOINNIN kokonaiskustannus muodostuu 
useasta eri osakokonaisuudesta.

Onnistuneen luokitushankkeen edellytyksenä on selkeä 
vastuunjako luokitusprosessin läpiviemiseksi. Luokituksen 
ohjaukseen tulee kaikissa luokitusmalleissa varata selkeä re-
surssi, joka voi olla tilaajaorganisaation edustaja, pääurakoit-
sijan henkilökuntaa tai erillinen ympäristöluokituskonsultti. 
Konsultteja käytetään pääosassa LEED ja BREEAM hankkeita, 
koska englanninkielisten vaatimusten ja kansainvälisiin käy-

LUOKITUS EDELLYTTÄÄ lisätyötä myös hankkeen suunnitte-
luryhmältä ja urakoitsijalta, riippumatta ympäristökonsultin 
käytöstä. Lisätyö muodostuu luokituksen vaatimista lisälas-
kennoista ja dokumentoinnista, sekä työmaavaiheessa että 
suunnittelussa. 

Ympäristöluokituksen hakeminen saattavat vaikuttaa 
merkittävästi myös rakentamisen kokonaiskustannuksiin, 
eteenkin lähtökohdiltaan heikoissa kohteissa. Lisäkustan-
nuksia voi tulla esimerkiksi kalliimpien materiaalihankinto-
jen, energiaratkaisujen, muiden suunnitteluratkaisujen kuten 

TAULUKKO 1: 	Kolmannen	osapuolen	sertifiointikustannusten	muodostuminen	eri	järjestelmillä	ja	esimerkki	yhteenlasketuista	
kustannuksista	10 000	m2	uudisrakennukselle.	Esitetyt	rekisteröinti-	ja	sertifiointimaksut	ovat	kerätty	U.S.Green	Building	Councilin,	
BRE	Globalin,	Rakennustietosäätiä	RTS	sr:n	ja	Ympäristömerkintä	Suomi	Oy:n	30.9.2018	voimassa	olleista	hinnastoista.	Hinnat	
voivat muuttua. Taulukossa on lisäksi esitetty järjestelmäkohtaisia eroja ulkopuolisen konsultin tarpeesta ja muita kustannusten 
muodostumiseen liittyviä huomioita.

KOLMANNEN OSAPUOLEN  
SERTIFIOINTIMAKSUT

(10 000 M2 UUDISRAKENNUS)

YMPÄRISTÖLUOKITUS-
KONSULTIN TARVE MUITA HUOMIOITA

LEED

Rekisteröinti:	1 200	$
Sertifiointi:	0.73	$	/m2

Jäsenille -15 %
(~8 000	$)

Ei	vaadita,	mutta	LEED	AP:n	
käytöstä palkitaan pisteytyk-
sessä.
Pääosassa hankkeita erillinen 
luokituskonsultti.

LEED	vaatimukset	on	julkaistu	englannin	
kielellä.	Monet	LEED	vaatimukset	poh-
jautuvat amerikkalaisiin standardeihin ja 
ohjeisiin. 
Todistusaineisto tulee kääntää  
soveltuvin osin englanniksi.

BREEAM

Rekisteröinti:	965	£
Sertifiointi:	2 160–6 190	£
(Erityisrakennukset	lisämaksusta)
+	käännöspalvelu	£	3 200
(~7 500	£)

BREEAM	Assessor	pakollinen	
hankkeen laatutarkastaja.
BREEAM	AP:n	käytöstä	palki-
taan pisteytyksessä

BREEAM	vaatimukset	on	julkaistu	englan-
nin	kielellä.	BREEAM	vaatimukset	perus-
tuvat osin kansallisiin standardeihin. 
Todistusaineisto voi olla myös suomen-
kielistä,	kun	käytetään	BREEAM:n	kään-
nöspalvelua.

RTS-YMPÄRISTÖ-
LUOKITUS

Rekisteröinti	1750	€
Sertifiointi:	4 000–7	000	€ 
+	käyttäjälisenssi	150	€	/vuosi	/hlö	
(~8 000	€)

Ei vaadita.
Hanke voi käyttää erillistä 
RT-ympäristökonsulttia.

RT-luokitus	vaatimukset	on	julkaistu	
suomenkielellä. Käytettävät standardit ja 
ohjeet ovat suomalaisia. 
Todistusaineisto voi olla suomenkielistä.

JOUTSENMERKKI

Ensimmäisen hakemuksen  
hakemusmaksu:	3	000	€
Lupamaksu:	4	€	/m2

Rakentajan	hankkima	peruslupa	 
laskee seuraavien kohteiden hintoja 
(max	43 000	€)

Ei vaadita. 
Sertifiointimaksu	sisältää	
hankkeen aikaiset tarkastus-
käynnit kohteessa. 
Lähtökohtaisesti ei ole tar-
vetta käyttää konsulttia.

Joutsenmerkki-vaatimukset on julkaistu 
myös suomenkielellä. Joutsenmerkkiä 
tavoittelevassa rakennuskohteessa 
tulee käyttää Joutsenmerkin hyväksymiä 
rakentamistuotteita,	joiden	ympäristö-	ja	
terveysvaikutukset on selvitetty.
Todistusaineisto voi olla myös suomen-
kielistä.

täntöjen soveltaminen Suomen rakentamiseen vaatii hank-
keen ohjausta. 

Kaikissa luokitusjärjestelmissä maksetaan rekisteröinti- ja 
sertifiointikustannukset luokitusjärjestelmän ylläpitäjälle. 
Joutsenmerkissä sertifiointimaksut sisältävät tarkastuskäyn-
nit kohteessa, mikä voi vähentää erillisen konsultin tarvetta. 
BREEAM järjestelmässä on ulkopuolisen konsultin käyttö pa-
kollista sertifioinnin saamiseksi.

päivänvalo, melu, radonsuojaus, sekä kosteudentorjunnan 
toimenpiteiden kautta. Myös lisäselvityksiä saatetaan tarvita 
esimerkiksi elinkaarikustannuksiin ja hiilijalanjälkeen liittyen.
Tyypillisimmin luokituksen aiheuttama lisäkustannus on Suo-
messa maltillinen johtuen laadukkaasta rakentamisen perus-
tasosta. Haettaessa korkeimpia luokitustasoja lisäkustannuk-
sia syntyy erityisvaatimusten toteutuksen kustannuksista. 
Kansainvälisissä tutkimuksissa on lisäinvestointien todettu 
olevan luokka 2-6% rakentamiskustannuksista. Suomessa li-
säkustannus asettuu tyypillisesti tämän asteikon alapäähän.
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3. Sertifiointiprosessi
RAKENNUSHANKKEEN tavanomaiset osapuolet ovat tilaaja, 
rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, mahdollinen pää-
omasijoittajat, käyttäjät ja viranomaiset. Ympäristöluokitus-
prosessia koordinoi yleensä tehtävään erikseen nimettävä 
ympäristösertifiointikonsultti.

Sertifiointi tulee ottaa osaksi rakennushanketta jo hanke-
suunnitelmaa tehtäessä. Useat sertifiointiin liittyvät tehtävät 

sijoittuvat hankkeen alkuvaiheisiin ja hyvin tehty valmistelu 
helpottaa myös myöhemmin toteutettavien vaatimusten 
saavuttamista. 

Tyypillisen rakennushankkeen ympäristösertifiointiproses-
si koostuu alla esiteltävistä vaiheista. Tarvittaessa järjeste-
tään erillisiä kokouksia sertifiointihankkeen ohjaamiseksi.

Tarveselvitys ja 
hankesuunnittelu

• Sertifiointihanke	aloitetaan	esiselvityksellä	yhdestä	tai	useammasta	 
järjestelmästä,	osana	hankesuunnittelua.

• Päätös	käytettävästä	järjestelmästä,	sertifioinnin	tasosta	ja	 
tavoiteltavista kriteereistä tehdään esiselvityksen perusteella.

Ehdotus- ja  
yleissuunnittelu

• Hanke	rekisteröidään	sertifiointia	varten.

• Sovitaan	tehtävistä	erillisselvityksistä	ja	laskelmista	sertifiointia	varten.

• Hankeryhmä	perehdytetään	sertifioinnin	tuomiin	lisävaatimuksiin.

• Suunnittelutyötä ohjataan valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toteutus suunnittelu
• Suunnittelutyötä ohjataan valittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

• Suunnitelmat	täydennetään	vastaamaan	sertifioinnin	tavoitteita.

• Tarvittavat	erillisselvitykset	toteutetaan	(mm.	energiasimuloinnit).

• Suunnitteluvaiheen	sertifiointihakemus	kootaan	väliarviointia	varten.

Rakentaminen
• Työmaan	vastuuhenkilöt	perehdytetään	sertifioinnin	tuomiin	 

lisävaatimuksiin.

• Rakentamista	ohjataan	valittujen	tavoitteiden	saavuttamiseksi.

• Rakentamiseen	liittyvät	todentavat	materiaalit	kootaan	arviointia	varten.

Käyttöönotto  
ja takuuaika

• Rakentamisvaiheen	sertifiointihakemus	kootaan	lopullista	 
arviointia varten.

• Hankkeelle	myönnetään	sertifiointi	kolmannen	osapuolen	 
arvioinnin perusteella.

Lataa avuksi tehtäväluettelo
GBC FINLANDIN Ympäristöluokitukset -toimikunta on laatinut sertifiointityön tehtäväsisältöjen  
ja vastuiden selventämiseksi Rakennusten ympäristösertifioinnin tehtäväluettelon.

» www.figbc.fi/tehtavaluettelo
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4. Ympäristösertifiointi - 
 järjestelmät rakennus- 
 hankkeille
SUOMESSA ON YLEISESTI KÄYTÖSSÄ kaksi kansainvälistä 
(LEED ja BREEAM) luokitusjärjestelmää. Lisäksi viime vuosina 
on otettu käyttöön myös kaksi uutta kansallista tai pohjois-
maista järjestelmää (RTS ja Joutsenmerkki). Alla olevassa tau-
lukossa on kuvattu kunkin järjestelmän ominaispiirteitä.

SERTIFIOINTIJÄRJESTELMISSÄ arvioidaan ja varmistetaan 
rakennusten ominaisuuksia monesta eri näkökulmasta. 
Sivun alemmassa taulukossa on esitetty eri järjestelmien 
painopiste alueet ja merkittävimmät eroavaisuudet keske-
nään.

6

 LEED  BREEAM RTS-LUOKITUS JOUTSENMERKKI 
Alkuperä Amerikkalainen Brittiläinen	 Suomalainen Pohjoismainen 

Perustamisvuosi 1998 1990 2017 2005 (rakentamisen 
kriteerit)

Soveltuvat  
hanketyypit 

Uudishankkeet	
Korjaushankkeet 

Uudishankkeet
Korjaushankkeet

Uudishankkeet	
Korjaushankkeet 

Uudishankkeet	
Korjaushankkeet 

Soveltuvat  
rakennustyypit

Yleinen	(BD+C)	-	soveltuu	
erityisesti toimistoille	ja	
kauppakeskuksille
	Omat	alajärjestelmät	eri	
hanketyypeille:	koulut,	
myymälät,	majoitus,	pal-
velinkeskukset,	logistiik-
ka ja sairaalat
Asuinrakennukset (Ho-
mes)

Asuinrakennukset,	toi-
mistot,	koulut,	teollisuus-,	
varasto- ja liikerakennuk-
set,	kauppakeskukset,	
majoitus,	sairaalat.
Soveltuu myös tilamuutok-
sille.
Kaikki rakennustyypit rää-
tälöitävissä		(Bespoke)

Toimisto-,	liike- ja	palve-
lurakennukset.
Asuinrakennukset
Muut rakennustyypit 
räätälöitävissä 

Asuinrakennukset,	kou-
lut,	päiväkodit	
(korjausrakentaminen:	
myös	toimistot)	

Pääasiallinen  
käyttäjäryhmä

Yksityinen	sektori,	sijoi-
tuskiinteistöt

Yksityinen	sektori,	sijoitus-
kiinteistöt

	Julkiset	rakennuttajat,	
asuntorakentaminen 

Julkiset rakennuttajat	, 
yksityissektori ja -henkilöt 

Sertifioituja	ra-
kennushankkeita 
Suomessa	9/2018

114 kpl 62 kpl Toistaiseksi ei	 
sertifioituja	hankkeita	

4 kpl

Lisätietoja http://usgbc.org/leed https://www.breeam.com/	 http://glt.rts.fi https://joutsenmerkki.fi/		

LEED BREEAM RTS JOUTSENMERKKI

SIJAINTI JA YHTEYDET
Liikenne x x
Tontin valinta x x
Viher-
rakentaminen x x x

Prosessi x x
Elinkaari-
kustannukset x x

Ylläpidettävyys x x
Kosteusriskien 
hallinta x x

ENERGIA JA YMPÄRISTÖ
Energiatehokkuus x x x x
Veden käyttö x x x x
Toiminnan-
varmistus x x x

LEED BREEAM RTS JOUTSENMERKKI

MATERIAALIT
Hiilijalanjälki-
laskenta x x x

Materiaali-
tehokkuus x x x x

Vastuulliset  
hankinnat x x x

Jätehuolto x x x x

SISÄILMASTO
Sisäilman laatu x x x
Luonnonvalo x x x x
Materiaali-
emissiot x x x x

Kemikaaliriskit x
Akustiikka x x x x

TYÖMAAN HALLINTA
Ympäristöhallinta x x x x

Työmaan puhtaus x x x

Työmaan  
jätehallinta x x x x
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BREEAM
BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) -luokitus pohjautuu yhteiseen euroop-
palaiseen normistoon ja on siksi Euroopan johtava rakenta-
misen ympäristöluokitusjärjestelmä. BREEAM luokituksen 
mittareita voidaan kansallisesti soveltaa huomioimaan myös 
suomalaiset parhaat käytännöt, mikä helpottaa vaatimusten 
soveltamista hankkeessa.

BREEAM-järjestelmässä paikallinen arvioitsija (BREEAM 
Asessor) tarkistaa vaatimusten täyttymisen hankkeessa. 
BRE (Building Research Establishment) myöntää sertifioinnin 
Asessorin raportin perustella laatuauditoinnin jälkeen. Ser-
tifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien pe-
rusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excel-
lent ja Outstanding. 

• Uudis- ja korjausrakennuksille on BREEAM:ssä omat 
järjestelmänsä, joista on käytössä tällä hetkellä seuraavat 
versiot:

• BREEAM International New Construction 2016 (NC)

• BREEAM International Non-Domestic Refurbishment 2015 
(RFO) 

LEED
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -luo-
kitus on maailman käytetyin globaali rakennusten ympäristö-
luokitusjärjestelmä, jonka vahvuutena on yhtenäinen kritee-
ristö ja vertailtavuus koko maailmassa. Monien vaatimusten 
takana on amerikkalaisia käytäntöjä, joista osaan on kuiten-
kin mahdollista soveltaa myös eurooppalaisia ja suomalaisia 
käytäntöjä. Luokitusjärjestelmää käytetään yli 130 maassa. 

LEED järjestelmässä sertifiointihakemuksen tarkastaa ja 
myöntää USGBC:n (U.S. Green Building Council) alainen GBCI 
(Green Building Certification Inc.). Sertifioitavat rakennuk-
set luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella neljään eri 
luokkaan: Certified, Silver, Gold ja Platinium. 

Tälle hetkellä käytössä olevassa LEED v4 for Building De-
sign and Construction (LEED BD+C) -järjestelmässä on omat 
alajärjestelmänsä seuraaville rakennustyypeille:

• New Construction and Major renovation – Uusille ja perus-
korjattaville rakennuksille joissa yksi käyttäjä

• Core and Shell – Monen käyttäjän rakennuksille, kuten 
toimistoille ja kauppakeskuksille

• LEED Homes – Asuinrakennuksille 

RTS-ympäristöluokitus
RTS-YMPÄRISTÖLUOKITUS on tarkoitettu rakennushankkei-
den tilaajille, jotka haluavat rakentaa ympäristövastuullisesti. 
Ympäristöluokitusjärjestelmä on kehitetty Suomen oloihin ja 
siinä huomioidaan suomalaiset olosuhteet, lainsäädäntö ja 
kiinteistökannan monipuolisuus. RTS-ympäristöluokitus poh-
jautuu eurooppalaisiin standardeihin (CEN TC 350 standardit) 
ja perustuu pääosin alan yhteisiin kansallisiin käytäntöihin, ku-
ten Sisäilmastoluokitus, M1-emissioluokitus, rakennusten elin-
kaarimittarit, Kuivaketju10 malli ja Viherkerroin-menetelmä.
RTS Ympäristöluokituksen ylläpidosta ja hankkeiden audi-

toinnista vastaa Rakennustieto Oy. Hankkeen saama luoki-
tustaso määritetään viisiportaisella asteikolla, 1-5 tähteä. 

Kriteeristöllä ja sen todistusaineistojen avulla voidaan oh-
jata kokoluokaltaan ja hanketyypiltään erilaisia hankkeita, 
joissa sisäilman laadulla on merkitystä. RTS-ympäristöluoki-
tuksen kriteeristö soveltuu uudisrakennus- ja peruskorjaus-
hankkeisiin sekä tilakorjauksiin ja muutoksiin. RTS ympäris-
töluokituksessa on kaksi erillistä kriteeristöä:

• Toimitila- ja peruskorjaushankkeet

• Asuinrakennukset 

Joutsenmerkki
JOUTSENMERKKI on Pohjoismaiden tunnetuin ja arvostetuin 
ympäristömerkki.  Joutsenmerkin kriteerit ovat yhteneväiset 
kaikissa Pohjoismaissa ja Joutsenmerkki soveltuukin erityisen 
hyvin pohjoismaisiin olosuhteisiin. Kiinnostus Joutsenmerkit-
tyyn rakentamiseen on voimakkaassa kasvussa.

Joutsenmerkin tarkoituksena on varmistaa ympäristöystä-
vällisyys talon koko elinkaaren ajalta sekä rakennuksen ter-
veellinen ja turvallinen käyttö. Kriteerien painopisteet ovat 
energiatehokkuus, materiaalivalinnat, kemikaalit, kierrätys ja 
kierrätettävyys. Kriteereissä on pakollisia vaatimuksia esimer-
kiksi energiankulutukselle ja materiaaleille. Joutsenmerkitty-
jen tuotteiden (esim. maalit, rakennuslevyt, lattiat, ikkunat) 
käytöstä saa lisäpisteitä. Joutsenmerkintä ylläpitää yhteis-
pohjoismainen hyväksyttyjen materiaalien tietokantaa, jonka 
käyttö on hakijoille ja materiaalitoimittajille maksutonta.

Joutsenmerkin hakuprosessi on käynnistettävä jo suunnit-
teluvaiheessa.  Joutsenmerkki voidaan kuitenkin myöntää 
vasta rakennuksen valmistuttua ja kun sertifiointielin Ym-
päristömerkintä Suomi Oy on todennut rakennuksen täyt-
tävän merkin vaatimukset. Joutsenmerkki voidaan myöntää 
uudisrakennuskohteissa pientaloille, kerrostaloille, koulu- ja 
päiväkotirakennuksille sekä vapaa-ajan asunnoille. Peruskor-
jauskohteissa myös toimistorakennuksia voidaan sertifioida.

Muut järjestelmät
KIINTEISTÖJEN SERTIFIOINTIJÄRJESTELMIÄ on kehitetty 
monissa maissa niiden kansallisista lähtökohdista ja omiin 
tarpeisiin. Kansallisina kehitettyjen järjestelmien käyttö ko-
timaansa ulkopuolella on rajoittunut varsin suppealle lähi-
alueelle. Tällaisia ovat esimerkiksi

• DGNB (Saksa)

• HQE (Ranska)

• Miljöbyggnad (Ruotsi)

• Green Globes (USA ja Kanada).

KÄYTTÄJIEN HYVINVOINTIIN keskittyvät sertifikaatit ovat kas-
vattaneet suosiota viime vuosina. Vaikka perinteiset ympä-
ristösertifiointijärjestelmät sisältävätkin osin mm. sisäilmas-
toon liittyviä kriteerejä on käyttäjiin keskittyviä järjestelmille 
nähty erillinen tarve. Tällaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi 
WELL-sertifiointi ja Fitwell.
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