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Johdanto

Tämä dokumentti pyrkii kuvaamaan RTS-ympäristöluokituksen 
luokituskriteerien ja EU taksonomian teknisten arviointi-kriteerien 
yhteensopivuutta. RTS-ympäristöluokituksen kriteereistä on otettu 
huomioon 24.5.2022 julkaistut uudet kriteerit. EU taksonomiasta on 
huomioitu ensimmäinen delegoidun asetuksen ympäristötavoitteet 1 ja 
2  "Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tekniset 
arviointikriteerit" siten, kun ne on hyväksytty EU neuvoston päätöksellä 
9.12.2021. Toisen delegoidun asetuksen tavoitteiden 3 – 6 tekniset 
arviointikriteerit eivät ole olleet tiedossa tätä kirjoittaessa. Siksi tämä 
dokumentti tulee päivittymään syksyllä 2022.  

Mikään tiedossa oleva rakennusten ympäristöluokitus yksinään ei riitä 
täyttämään kaikkia EU taksonomianmukaisia raportointivaatimuksia. 
Mutta RTS-ympäristöluokituksen kehittämisen lähtökohtana on, että 
kaikki soveltuvat kriteerit ovat yhteen sopivia taksonomian 
raportointivaatimusten kanssa ja siten luokitus helpottaa rakennus- tai 
korjaushankkeeseen ryhtyvää raportoinnin osalta.

Tämä dokumentti on laadittu Rakennustieto Oy:n asiantuntijoiden 
toimesta ja edustaa Rakennustieto Oy:n näkemystä.

Lisätietoja:
Jessica Karhu | Rakennustieto Oy ja Petri Jaarto | Rakennustieto Oy
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Ympäristö-
luokitukset 
ja EU 
taksonomia
Suurin osa erilaisista 
rakennusten ympäristö-
luokituksista pyrkii kehit-
tymään kohti taksonomian 
mukaisuutta. Kattavia 
tutkimuksia asiasta ei vielä 
kuitenkaan ole, miten 
luokitukset siinä onnistuvat.

Tässä kuvattuna yksi 
ensimmäisistä raporteista, 
joka päätyy kuitenkin 62 
tapauksen perusteella, että 
ympäristöluokitellut 
rakennukset ovat useammin 
taksonomian mukaisia sekä 
niistä on mahdollista koota 
taksonomian vaatimia tietoja.
Lisätietoja:

https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/best
ellung/downloads/EU-Taxonomy-Study_2021.pdf



RTS-ympäristöluokituksen 
ja 
EU taksonomian 
ensimmäisen delegoidun 
asetuksen 
ympäristötavoitteiden 
teknisten arviointikriteerien 
yhteensopivuus
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1) ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN 
MERKITTÄVÄ EDISTÄMINEN –
ENERGIATEHOKKUUS
RTS-ympäristöluokituksen mukaisella energiatehokkuus 
kriteerillä voidaan raportoida hankkeen EU-taksonomian 
mukainen energiatehokkuus

EU taksonomia -
Energiatehokkuus 
1. Primäärienergian kysyntä 
(Primary Energy Demand, PED), 
joka määrittää rakennuksen 
rakentamisesta johtuvan 
energiatehokkuuden, on vähintään 
kymmenen prosenttia alhaisempi 
kuin kynnysarvo, joka on asetettu 
Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 
2010/31/EU282 täytäntöön-
panemiseksi säädettyjen 
kansallisten toimenpiteiden lähes 
nollaenergiarakennuksia 
koskevissa vaatimuksissa. 
Energiatehokkuus on sertifioitu 
energiatehokkuustodistuksella. 

RTS-ympäristöluokitus-
Y2.1 Energiatehokkuus 
Kohteen energiatehokkuuden 
arviointi perustuen 
energiatodistuksen mukaiseen 
arvosanaan. Uusien määräysten 
mukainen asteikko perustuu 
lineaariseen sovitteeseen 
määräysten minimi-tason ja 70 % 
A-energialuokasta välillä

RTS ympäristöluokitus v2022

x x x

Ympäristö ja energia y 46

Y2.1  Energiatehokkuus

Kohteen energiatehokkuuden arviointi perustuen energiatodistuksen mukaiseen
arvosanaan. Uusien määräysten mukainen asteikko perustuu lineaariseen
sovitteeseen määräysten minimitason ja 70 % A-energialuokasta välillä.
Peruskorjauksissa sovitteen alku on C-energialuokka.

Rakennuksen energiatehokkuus E-lukuun perustuen, 0 – 100 %
painoarvosta

Kohteen energiatehokkuus perustuen E-lukulaskennan tulokseen seuraavalla
asteikolla:

1: Kohteelle on tehty E-lukulaskenta pätevän tekijän toimesta

S: Asunnoissa perustason ja muissa ylemmän tason energiatodistuksen laatijan
pätevyystodistus,

R: Asunnoissa perustason ja muissa ylemmän tason energiatodistuksen laatijan
pätevyystodistus,

K:

2: Uudisrakennuskohteissa rakennuksen E-luvun (2018) mukaan laskettu
energiatehokkuus on sama tai alle kuin alla esitetty vertailutaulukko

S: Rakennuslupaan liitetty energiatodistus

R: Käyttöönottovaiheessa päivitetty lopullinen energiatodistus

K:

3: Peruskorjauksessa rakennuksen E-luvun (2018) mukaan laskettu
energiatehokkuus on sama tai alle kuin alla esitetty vertailutaulukko.

S: Rakennuslupaan liitetty energiatodistus

R: Käyttöönottovaiheessa päivitetty lopullinen energiatodistus

K:

Arvosana Rivita lo Kerrost. To imistot Liikerak. Majo itus Opetus Liikunta Sa iraa la

Määräystaso 105 90 100 135 160 100 100 320
10 % 100 86 96 128 150 96 96 303

Minimi 2-tähteä 20 % 95 83 91 121 141 93 93 286
Minimi 3-tähteä 30 % 90 79 87 113 131 89 89 269
Minimi 4-tähteä 40 % 85 75 82 106 121 85 85 252

50 % 81 71 78 99 112 82 82 235
60 % 76 68 74 92 102 78 78 218

A+ 70 % 71 64 69 85 92 74 74 201
80 % 66 60 65 77 82 70 70 184
90 % 61 56 60 70 73 67 67 167

A++ 100 % 56 53 56 63 63 63 63 150
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1) ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN 
MERKITTÄVÄ EDISTÄMINEN – ILMATIIVEYS
RTS-ympäristöluokitus hyödyntää Energiatehokkuus sekä 
Talotekninen toimintavarmistus ja valvonta kriteereissä 
ilmantiiveyden todentamista

EU taksonomia -
Ilmatiiveys
Valmistumisvaiheessa yli 5 000 
m2 olevien rakennusten ilmatiiviys 
ja lämmönpitävyys testataan ja 
mahdolliset poikkeamat 
suunnitteluvaiheessa tai viat 
rakennukset vaipassa ilmoitetaan 
sijoittajalle ja asiakkaille. 
Vaihtoehtoisesti jos rakennus-
prosessin aikana käytössä on 
tiukat ja jäljitettävissä olevat 
laadunvarmistusprosessit, tämä 
hyväksytään vaihtoehtona 
lämmönpitävyyden testaukselle. 

RTS-ympäristöluokitus
• Ilmatiiveysmittauksen 

tulosraportin yhteenveto 
• Ilmatiiveys työselitysvaatimus ja 

mittausvelvoite
• Rakenteet, ilmatiiveysmittaus 

SFS-EN ISO 9972 mukaisesti -
Ilmatiiveyden varmennus 
rakennusmääräysten mukaisella 
menettelyllä
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1) ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN 
MERKITTÄVÄ EDISTÄMINEN –
HIILIJALANJÄLKI
RTS-ympäristöluokituksen hiilijalanjäljen laskenta seuraa 
kansallista menetelmää

EU taksonomia -
hiilijalanjälki
Pinta-alaltaan yli 5 000 m2 olevien 
rakennusten rakentamisesta 
aiheutuva ilmakehän 
lämmitysvaikutuspotentiaali 
(GWP) on laskettu elinkaaren 
kunkin vaiheen osalta, ja se 
ilmoitetaan sijoittajille ja 
asiakkaille pyynnöstä. 

GWP ilmoitetaan numeerisena 
indikaattorina (kgCO2/m2, hyötypinta-alan 
neliömetriä kohti) elinkaaren kunkin 
vaiheen osalta, yhden vuoden keskiarvona 
50 vuoden viitetutkimusjaksolla. Tietojen 
valinta, skenaarion määrittely ja laskelmat 
tehdään standardin EN 15978 (BS EN 
15978:2011 Kestävä rakentaminen. 
Rakennusten ympäristösuoritustason 
arviointi. Laskentamenetelmä) mukaisesti. 
Rakennusosien ja teknisten laitteiden 
soveltamisala on EU:n yhteisessä Level(s)-
kehyksessä määritellyn indikaattorin 1.2 
mukainen. Jos käytössä on kansallinen 
laskentaväline tai sitä tarvitaan tietojen 
antamista tai rakennuslupien saamista 
varten, välinettä voidaan käyttää 
vaadittujen tietojen ilmoittamiseen. Muita 
laskentavälineitä voidaan käyttää jos ne 
täyttävät EU:n yhteisessä Level(s)-
kehyksessä vahvistetut 
vähimmäisvaatimukset

RTS-ympäristöluokitus 
Y1.1 Hiilijalanjälki
• Hiilijalanjäljen laskenta 

noudattaa kansallista 
menetelmää

• Mikäli kansallinen menetelmä 
päivittyy, seuraa RTS-
ympäristöluokituksen 
laskentavaatimus päivitystä
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2) ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN
Monet RTS-ympäristöluokituksen kriteerit liittyvät epäsuorasti 
ilmastomuutokseen sopeutumiseen mutta Viherrakentaminen ja 
hulevedet –kriteerit liittyy sopeutumiseen suoraan

EU taksonomia
Ilman lämpötilaan, tuulisuuteen, 
veteen ja maaperään liittyviä 
akuutteja tai pitkäkestoisia 
fyysisiä ja yhteiskunnallisia 
sopeutumistoimia. 
Esimerkkinä: 
4) (b) luontoperäisten ratkaisujen 
suosiminen tai sini- ja 
viherinfrastruktuurin soveltaminen 

(favour nature-based solutions 
or rely on blue or green 
infrastructure to the extent 
possible;)

RTS-ympäristöluokitus 
Y4.1 Viherrakentaminen ja 
hulevedet 
• Hyvä vihertehokkuus, 25 % 

kriteerin painoarvosta 
• Korkea vihertehokkuus, 50 % 

kriteerin painoarvosta 
• Muun muassa tontin viherkerroin 

ylittää ̈ viherkerrointavoitteen 
mukaisen tavoitetason vähintään 
0,2. 

• Hulevesikuormituksen 
pienentäminen, 25 %kriteerin  
painoarvosta 



Toisen delegoidun 
asetuksen 
ympäristötavoitteet
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3) Vesivarojen ja merten tarjoamien 
luonnonvarojen kestäväkäyttö ja suojelu 
RTS-ympäristöluokituksen vedenkulutukseen liittyvät 
kriteerit ovat lähes samat kuin EU taksonomian tällä 
hetkellä esittämät kriteerit

EU taksonomia
Jos seuraavat vesilaitteet on 
asennettu, asuinrakennuksiin 
asennettuja laitteistoja lukuun 
ottamatta, niiden vedenkäyttö ̈
osoitetaan tuoteselosteilla, 
rakennuksen sertifioinnilla tai 
unionissa käytössä olevalla 
tuotemerkillä tämän liitteen 
lisäyksessä E vahvistettujen 
teknisten eritelmien mukaisesti: 
• (a) käsienpesualtaiden hanojen ja 

keittiön hanojen enimmäisvirtaama 
on 6 l/min; 

• (b) suihkujen enimmäisvirtaama on 
8 l/min; 

• (c) WC:iden, muun muassa istuinten, 
altaiden ja huuhtelusäiliöiden, täysi 
huuhtelumäärä on enintään kuusi 
litraa ja keskimääräinen 
huuhtelumäärä on enintään 3,5 litraa; 

• (d) urinaaleissa käytetään enintään 2 
litraa/allas/tunti. Huuhtelevien 
urinaalien täysi huuhtelumäärä on 
enintään litra. 

RTS-ympäristöluokitus 
Y3.1 Vedenkäytön 
tehokkuus 
Merkittävien kulutuskohteiden 
seuranta, 50 %kriteerin 
painoarvosta
Pienikulutukselliset vesikalusteet, 
50 % kriteerin painoarvosta

• WC-istuimien huuhtelu 
korkeintaan kaksihuuhtelulla 6/3 
dm3 l/huuhtelu tai 
yksihuuhtelulla 4,5 
dm3/huuhtelu 

• Urinaalit automaattisella 
ohjauksella enintään 2 
litraa/huuhtelu tai vedettömät 

• Pesuallashanojen virtaama 
enintään 5 dm3/min 

• Suihkujen virtaama enintään 8 
dm3/min 
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4) SIIRTYMINEN KIERTOTALOUTEEN 
RTS-ympäristöluokituksen työmaan jätehallintaa käsittelevä 
kriteeri on lähes yhteneväinen EU taksonomian kanssa

EU taksonomia
Vähintään 70 prosenttia (painossa mitattuna) 
rakennustyömaalla tuotetusta vaarattomasta 
rakennus- ja purkujätteestä(lukuun ottamatta 
päätöksellä 2000/532/EY vahvistetun 
Euroopan jäteluettelon luokassa 17 05 04 
tarkoitettua luonnosta peräisin olevaa ainetta) 
valmistellaan uudelleenkäyttöön, kierrätyk-
seen ja muuhun materiaalin talteenottoon, 
mukaan lukien maantäyttötoimet, joissa 
käytetään jätettä̈ korvaamaan muita 
materiaaleja, jätehierarkian ja EU:n rakennus-
ja purkujätteen käsittely- ja kierrätysmallin 
mukaisesti. Toimijat rajoittavat jätteen syntyä̈
rakennus- ja purkuprosessien aikana EU:n 
rakennus- ja purkujätteen käsittely- ja 
kierrätysmallia noudattaen ja ottaen 
huomioon parhaat käytettävissä̈ olevat 
tekniikat ja käyttäen valikoivaa purkua, mikä̈
mahdollistaa vaarallisten aineiden 
poistamisen ja turvallisen käsittelyn sekä̈
helpottaa uudelleenkäyttöä̈ ja laadukasta 
kierrätystä̈ poistamalla materiaaleja 
valikoivasti hyödyntämällä käytössä̈ olevia 
rakennus- ja purkujätteen lajittelujärjestelmiä. 

Rakennusten rakennesuunnittelu ja 
rakennustekniikat tukevat kiertoa ja 
rakennusten osalta on osoitettava erityisesti, 
miten ne on suunniteltu 
resurssitehokkaammiksi, 
mukautumiskelpoisiksi, joustaviksi ja 
purettaviksi uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
mahdollistamiseksi ISO- standardin 
20887288 tai muiden rakennusten purkamista 
tai muuntamista koskevien standardien 
mukaisesti.  

RTS-ympäristöluokitus 
P3.1 Työmaan 
ympäristövaikutukset 
… Työmaan jätehallinta 25 % 
kriteerin painoarvosta: 

• 7: Työmaan jätelajittelun 
kierrätysaste on yli 70 % 
huomioiden jatkolajittelu 

Lisäksi kriteeri - Y1.2 
Materiaalitehokkuus edistää 
kiertotaloutta 
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5) YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN 
EHKÄISEMINEN JA VÄHENTÄMINEN 
RTS-ympäristöluokituksen materiaaliemissiot ja työmaan 
ympäristöhallinta kriteerit ovat yhteneväiset EU taksonomian 
kanssa

EU taksonomia
Rakentamisessa käytetyt 
rakennusosat ja -materiaalit, jotka 
voivat joutua kosketuksiin 
asukkaiden kanssa, vapauttavat 
alle 0,06 mg formaldehydia ̈
kuutiometriä ̈materiaalia tai osaa 
kohti testattaessa asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 liitteessä XVII 
määritettyjen ehtojen mukaisesti 
ja alle 0,001 mg muita syöpää ̈
aiheuttavia luokkien 1A ja 1B 
haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ̈
kuutiometriä ̈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 toimenpiteitä melu-, 
pöly- ja epäpuhtauspäästöjen 
vähentämiseksi rakennus- tai 
kunnossapitotöiden aikana. 

RTS-ympäristöluokitus
S1.4 Materiaalien emissiot 

• Todennetaan M1 –
luokituksella

P3.1 Työmaan 
ympäristövaikutukset 

• Hyvä työmaan 
ympäristöasioiden hallinta, 
50 %kriteerin  
painoarvosta: 
• … 2: Työmaan 

pölynhallinta, 
turvallisuus, häiriöiden 
hallinta ja tiedotus 
toteutettu parhaiden 
käytäntöjen mukaan. 
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6) BIOLOGISEN MONIMUOTOISUUDEN JA 
EKOSYSTEEMIEN SUOJELU JA 
ENNALLISTAMINEN 

EU taksonomia
Uutta rakennusta ei ole rakennettu 
jollekin seuraavista: 
• (a) EU:n LUCAS-tutkimuksen 

mukainen viljelysmaa, jonka viljavuus 
ja maanalainen biologinen 
monimuotoisuus on kohtalainen tai 
korkea; 

• (b) rakentamaton viheralue, joka on 
biologiselta monimuotoisuudeltaan 
tunnustetusti rikas, ja maa-alue, joka 

• on Euroopan uhanalaisten lajien 
luettelossa tai Kansainvälisen 
luonnonsuojeluliiton (IUCN) 
uhanalaisten lajien luettelossa 
olevien uhanalaisten lajien (kasviston 
ja eläimistön) elinympäristöä̈; 

• (c) maa-alue, joka vastaa 
kansallisessa 
kasvihuonekaasumäärien 
laskennassa käytettyä metsän 
määritelmää tai sellaisen puuttuessa 
FAO:n metsän määritelmää

RTS-ympäristöluokitus
• Ei suoraan kriteeriä, joka sopisi 

tähän tavoitteeseen.
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DNSH –kriteerit

Jotta RTS-
ympäristöluokitusta 
voidaan käyttää EU 
taksonomian mukaiseen 
todentamiseen, täytyy 
huolehtia siitä, että Do Not
Significant Harm –kriteerit 
on samanaikaisesti otettu 
huomioon. Täyttämällä 
tässä esitetyt RTS-
ympäristöluokituksen 
kriteerit katetaan 
nähdäksemme myös 
DNSH-kriteerit siltä osalta, 
kun ympäristöluokitus 
kattaa niiden aihepiirin 
ylipäätänsä.

Eli mitään kuudesta 
tavoitteesta ei saa haitata 
silloin kun edistetään yhtä 
tavoitetta



Opastaa hyvään rakennustapaan


