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Kestävyyden (ja vastuullisuuden) ja siitä raportoinnin 
uudet elementit
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Vähähiilisyys
- energiatehokkuus ensin

Kiertotalous
- jätteen synnyn vähentäminen
- uusiomateriaalit  ja –tuotteet

- elinkaaren jatkaminen

Luonnon 
monimuotoisuus

EU-taksonomia – jo voimassa oleva jäsenvaltioita velvoittava 
lainsäädäntö – sisältää kaikkiin näihin liittyviä kriteerejä!
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EU-taksonomia
• EU-taksonomia on luokitusjärjestelmä, joka määrittelee ympäristön 

kannalta kestävän taloudellisen toiminnan eli niin sanotut vihreät 
sijoituskohteet. Sen kehittämiseen on osallistunut laajasti asiantuntijoita 
niin kansantalouden eri osa-alueilta kuin kansalaisyhteiskunnasta. 

• rakennustoimiala on käytännössä kokonaisuudessaan taksonomiakelpoista
• yritysten liiketoiminnan muskeli – rahoitus – vauhdittamaan 

päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa 

• Taksonomiaraportoinnissa kerrotaan yrityksen liiketoiminnan ja 
investointien yhdenmukaisuudesta taksonomian kuuden 
ympäristötavoitteen kanssa. 

1. delegoitu asetus (jo voimassa)
• Ilmastonmuutoksen hillintä
• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
2. delegoitu asetus valmisteilla (voimaan arviolta 2024 lopulla)
• Vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
• Siirtyminen kiertotalouteen
• Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
• Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
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EU-taksonomia – sektorit/toimialat 
Rakentaminen: keinot/kriteerit 
• ”Energy first” -

energiatehokkuuden 
parantaminen läpileikkaavasti

• Hiilijalanjäljen pienentäminen
• Kiertotalouden edistäminen

• Raaka-aineiden kulutuksen 
vähentäminen 

• Jätteiden synnyn vähentäminen 
• Kierrätyksen/uudelleenkäytön 

lisääminen
• Käyttöiän pidentäminen ja 

pitkäaikaiskestävyyden 
parantaminen – elinkaaren 
jatkaminen

KIRA-sektorin merkittävä 
potentiaali talonrakentamisessa 
ja  infrarakentamisessa
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EU:n kestävyysraportointivaatimukset tiukentumassa lähivuosina 
Yritysten kestävyysraportoinnin direktiivi (CSRD) määrittelee 
raportointivaatimusten jalkautumisen 2020-luvun loppuun asti
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myöhästyy



Taksonomian, CSRD:n, EFRAG standardien välinen yhteys

EU taxonomy/Taxonomy 
Regulation

Climate Delegated Act (in 
force)

Disclosure/Art. 8 Delegated Act 
(in force)

Environmental Delegated Act 
(not in force)

Corporate 
Sustainability 

Reporting 
Directive 
Accounting 

Directive/Non-
Financial Reporting 

Directive

EFRAG European 
sustainability 

reporting 
standards (ESRS)

Sector-agnostic
Sector-specific

SME-proportionate

ESRS complement the Taxonomy criteria and are directly linked to the 6 environmental objectives. 
The ESRS specify the information that undertakings are to disclose about the 6 environmental 
objectives. The information to be disclosed under the (upcoming) climate-related/water-
related/circular economy-related/pollution-related/biodiversity-related  provisions of the Taxonomy 
Regulation shall be complementary to the information under the provisions of the European 
sustainability reporting standards and vice-versa.

ESRS specify the information that 
undertakings are to report in 
accordance with the CSRD.

Companies under the scope 
of the CSRD (replaces 
NFRD/consolidated 
Accounting Directive) disclose 
information on how and to 
what extent their activities 
qualify as environmentally 
sustainable under the 
Taxonomy Regulation. 

Recital 16 CSRD: “Moreover, 
since Article 8 of the Taxonomy 
Regulation refers to Art. 19a and 29a 
of the Accounting Directive, the 
undertakings added to the scope of 
the reporting obligations in Art. 19a 
or Art. 29a will also have to comply 
with Art. 8 of the Taxonomy 
Regulation.”
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EU-taksonomia – tilanne

• Taksonomian mukaisuudesta raportointi 1. delegoidun asetuksen 
vaatimusten (kriteerien) pohjalta tulee isoille yrityksille pakolliseksi vuoden 
2023 alusta lähtien

• Itse taksonomiassa ja sen kriteereissä vielä paljon ”valuvikoja” ja teknisiä virheitä
• Raportoinnin laajentumisen aikataulu jo melko selvä

• EU-komission alaisuuteen perustettiin 2020 uusi pysyvä asiantuntijaryhmä –
The Platform on Sustainable Finance – taksonomia-asetuksen mukaisesti. Se 
on luovuttanut ehdotuksensa neljän muun ympäristötavoitteen kriteereiksi 
komissiolle 10/2022. Komissio valmistelee sen pohjalta ehdotuksena 2. 
delegoiduksi asetukseksi (Environmental Delegated Act)

• Työ myöhässä; asetus astunee voimaan vasta 2023 lopulla ja soveltaminen 2024



Yhteisten tulkintatapojen määrittäminen
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• Toimialalla on selkeä tarve kiinteistö- ja rakennusalaa koskevien kriteerien yhteisille tulkintakriteereille

• Selvityksiä teettäneet jo Rakennusteollisuus RT, Rakli ja FIGBC. Vastaava työ käynnissä eri jäsenvaltioissa ja muissa järjestöissä

Teema Esimerkkejä kriteereihin liittyvistä tulkinnanvaraisuuksista ja avoimista kysymyksistä

Rakennusten 
energiatehokkuus

Kansallisen rakennuskannan parhainta 15 prosenttia toiminnallisen primäärienergian kulutuksen perusteella mitattuna määrittävä raja-arvo voidaan 
asettaa eri rakennustyypeille monella eri tavalla (E-luku, tavoitekulutukset tai toteutuneet kulutukset). Granlund Oy:n Raklille teettämän selvityksessä 
suositellaan raja-arvojen asettamista E-lukuun perustuen kullekin rakennustyypille erikseen hyödyntäen energiatodistusrekisterin tilastotietojavuoden 
2018 todistusversioille, painottaen kunkin rakennustyypin E-lukuja ikäryhmittäin tilastoidulla rakennusten lukumäärällä 

Rakennustyömaiden 
materiaalitehokkuus

Vähintään 70 prosenttia (painossa mitattuna) rakennustyömaalla syntyneestä vaarattomasta rakennus- ja purkujätteestä tulee valmistella
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon. Osa toimijoista on tulkinnut tavoitearvon viittaavan rakennusjätteen
kierrätysasteeseen, vaikka tekstissä mainitaan ”valmistelu”, joka voitaisiin nähdä myös asianmukaisen jätehuollon varmistamisena työmailla.

Rakennusten 
resurssitehokkuus ja 
muuntojoustavuus

Rakennusten suunnittelun osalta tulee pystyä osoittamaan, kuinka rakennus on suunniteltu resurssitehokkaammaksi, mukautumiskelpoiseksi, joustavaksi
ja purettavaksi uudelleenkäytön ja kierrätyksen mahdollistamiseksi ISO-standardin 20887 tai muiden rakennusten purkamista tai muuntamista koskevien
standardien mukaisesti. Vaatimusten toteutumisen todentamiselle käytännössä ei ole tarkempaa ohjeistusta.

Rakennusmateriaaleista 
vapautuvat kemikaalit 

Raja-arvojen testaus- ja määritysmenetelmien standardiviitteissä on asiavirheitä.

Toiminnan ilmastoriskiarvio Toimintaan kohdistuvat olennaiset fyysiset ilmastoriskit tulee arvioida ja niiden hallintaan sovellettaville sopeutumistoimenpiteille tehdä
toimeenpanosuunnitelma. Sekä riskiarvion että riskienhallintatoimia koskevan suunnitelman laajuus sekä sisällölliset vaatimukset ovat epäselviä toimialan
yrityksille.
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Analyysejä kriteerien jalkauttamisesta - talonrakentaminen

• For this study, four of Europe’s most 
renowned Green Building Councils 
were joined by 23 financial and real 
estate organisations.

• The proposed Taxonomy criteria for 
building activities were applied to 62 
real building case studies. 

• The study gives insights into challenges 
the market participants faced and 
provides practical solutions and 
recommendations for applying 
sustainability criteria in financial 
transactions.

• https://www.dgnb.de/de/verein/publik
ationen/bestellung/downloads/EU-
Taxonomy-Study_2021.pdf

https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/bestellung/downloads/EU-Taxonomy-Study_2021.pdf
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Analyysejä kriteerien jalkauttamisesta - tierakentaminen



Kestävyysraportoinnin polku

Large undertakings 
already covered by 
NFRD: * Report in 
2025 based on FY 
2024 information

Other large 
undertakings: 
Report in 2026 

based on FY 2025 
information

Listed SMEs which 
are not micro-

undertakings: Report 
in 2027 based on FY 

2026 information

Non-EU companies 
in scope: Report in 
2029 based on FY 
2028 information

Certain simplified 
procedures for SMEs 

(“Opt-out clause” until 
2029), but: More 

information & more 
responsibilities!

Commission shall 
review delegated acts 
at least every 3 years

Commission adopts set of 
sustainability & sector-

specific reporting 
standards for listed SMEs 

in delegated act (by 30 
June 2024) 

Commission adopts first set of  
sustainability reporting 

standards specifying the 
information that undertakings 
should disclose with regard to 

all reporting areas and 
sustainability matters (through 

delegated acts by 30 June 
2023)

EFRAG proposes first set 
of draft sustainability 
reporting standards in 

Nov. 2022

Non-listed SMEs can 
choose to use 

simplified standards on 
a voluntary basis

* And public-interest 
entities which are 
parent undertakings 
of a large group with 
> 500 employees.

Commission adopts 
second set of 

complementary 
sustainability & sector-

specific reporting 
standards in delegated act 

(by 30 June 2024) 

Commission adopts 
delegated act to provide 

for sustainability reporting 
standards for third country 
undertakings (by 31 June 

2024) 
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The Platform on Sustainable Finance (PSF)

2. delegoitu asetuksen valmistelu
• Komissio analysoi ns. Taxo4-raporttia 

ja sen lisäosaa, ja on aloittanut 
toisen delegoidun asetuksen 
valmistelun teknisten kriteerien 
määrittelemiseksi.

• Lyhyt konsultaatio vasta 2023 alussa
• käsittely Euroopan parlamentissa ja 

jäsenmaissa (Eurooppa-neuvosto)
• Julkaiseminen / voimassa ...
• Sovelletaan (raportointi) 12 

kuukauden kuluttua voimaantulosta

18.11.2022
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”Taxo4” –raportin ehdotukset / rakentaminen

JULKAISTU EHDOTUKSINA
Substantial contribution to climate
change adaptation
• 4.1 Civil engineering / The new 

construction or reconstruction of civil 
engineering objects

Substantial contribution to transition to 
a circular economy
• 4.2 Maintenance of roads and 

motorways

• 5.1 Construction of new buildings
• 5.2 Renovation of existing buildings

TÄYDENNYKSET KEVÄÄLLÄ-KESÄLLÄ 2022
• Acquisition and ownership of buildings (SC to 

biodiversity) EI

• Demolition or wrecking of buildings and other 
structures (SC to circular economy) KYLLÄ

• Construction of new buildings and major 
renovations (SC to biodiversity) EI

• Maintenance of bridges and tunnels (SC to 
circular economy) EI

• Construction of civil engineering objects (SC to 
circular economy) VAIKEA

kriteeriluonnokset valmiina lokakuussa 2022 → 
komissio valmistelee 2. delegoidua asetusta

18.11.2022
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Platform on Sustainable Finance
• Platform’in toimikausi päättyi 10/2022 (RT edustanut FIEC:ä)
• Haku uuteen Platform’iin käynnissä. Platform 2.0 käynnistää työnsä 1/2023 

• tehtävänään mm. 1. delegoidun asetuksen kriittinen arviointi ja päivitys
• It will have 3 subgroups: 1) Usability subgroup, 2) Technical working subgroup, 3) 

Monitoring capital flows subgroup.
• It will only have 35 (permanent) members.
• It will be given a “handover” document with other criteria for construction that have not 

been finalised: 1) Maintenance of bridges and tunnels, 2) Acquisition and ownership of 
buildings for biodiversity, 3) Construction and renovation for biodiversity.

• The handover document is not a recommendation – Platform 2.0. will have to decide whether it 
wishes to work on these criteria. 

• Komissio → supporting tools EU taxonomy (online tools)
• “KPI calculator” = a tool that calculates a company’s alignment with the taxonomy Technical 

screening criteria, DNSH criteria and minimum safeguards (Capex, Opex and turnover) 
• “Taxonomy User Guide” = a guide for people who are not familiar with the taxonomy

framework
• Already available: Taxonomy Compass
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Lainsäädännön kehitys ja vaikutukset toimialaan 

• Parhaimmillaan EU-taksonomia voi toimia KIRA-sektorin vihreän siirtymän 
vauhdittajana ja tasapuolistaa markkinaa harmonisoidessaan rahoittajakohtaisia 
kriteereitä. Taksonomia saattaa kiihdyttää myös sitä tukevaa muuta sääntelykehitystä 
ja lisätä standardoitujen arviointi- ja testausmenetelmien määrää.

• Raportoidun tiedon todentaminen (”kolmas osapuoli”)

• Taksonomian myötä on mahdollista, että kestävästä rahoituksesta tulee rahoituksen 
valtavirtaa ja vastuullisuudesta merkittävä osa yritysten operatiivista toimintaa. 
Ilmastoriskit ja transition tuomat mahdollisuudet huomioitaisiin ideaalitilanteessa jo 
hankkeiden kustannusarvioissa, jolloin toimialan resilienssi ilmastonmuutoksen 
vaikutuksia vastaan kasvaisi. 

• Taksonomia ei kuitenkaan sulje markkinoilta pois muilta kuin sen kriteerien mukaisia 
hankkeita, mikä on tärkeää muistaa lainsäädäntöä sovellettaessa. 

18.11.2022
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Huomioita 
• Liian paljon (uutta) liian nopealla aikataululla

• Raportoinnin ”tuska” ja ”byrokratian” pelko; ohjeistus puutteellista 
• ”Dynaaminen prosessi”; kriteereissä vielä paljon epäkohtia; vaativat tarkennuksia → tavoitteena 

yleinen hyväksyttävyys ja käytettävyys
• Pilotoinneissa saatujen kokemusten merkitys!
 Palaute kriteerien jatkokehitykseen/parantamiseen (PSF:n osuus?)

• Taksonomia tulee ”ohittamaan” hitaasti kehittyvän kestävyyden EU-tason ja kansallisen sääntelyn. 
Parhaimmassa tapauksessa se kiihdyttää tarvittavaa sääntelykehitystä

• Standardisoitujen arviointi- ja testausmenetelmien tarve kasvaa
• Energiatehokkuus, hiilijalanjälki (hiilikädenjälki?), vaarallisten aineiden päästöt 
• Kiertotalous; standardit puuttuvat vielä
 Eri reittaus-/luokitusjärjestelmät ”mukautuvat” taksonomian kriteereihin → harmonisointi!

• Erittäin merkittävä uusi sääntelyn osa-alue – ei katoa → taksomaniaa!
• Syntymässä todellinen tarve uusille osaamisalliansseille

• Osaajien puute (tekniset kriteerit, raportointi…)

• Erittäin tärkeää saada luotua niin kansallisia kuin kv. tietoalustoja (RT-Rakli, FIGBC, FIEC, CPE…)

18.11.2022
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Platform’in julkaisuja ja uutisia
https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
11 October 2022
• Platform on Sustainable Finance's recommendations on data and usability of the EU taxonomy (europa.eu)
• Final Report on Minimum Safeguards (europa.eu)
30 March 2022
• Platform on Sustainable Finance’s report with recommendations on technical screening criteria for the four remaining 

environmental objectives of the EU taxonomy
• Annex to the Platform on Sustainable Finance’s report with recommendations on technical screening criteria for the four 

remaining environmental objectives of the EU taxonomy
29 March 2022
• Platform on Sustainable Finance’s report on environmental transition taxonomy
28 February 2022
• Platform on Sustainable Finance’s report on social taxonomy
24 January 2022
• Platform on Sustainable Finance's response to the consultations on the taxonomy draft complementary Delegated Act
• Press release of 1 January 2022 on the launch of expert consultations on the draft complementary Delegated Act
20 December 2021
• The Platform published considerations on voluntary information as part of Taxonomy-eligibility reporting.

18.11.2022

https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinance.ec.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-10%2F221011-sustainable-finance-platform-finance-report-usability_en.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf68e05d1eaf74ccbc1c908daac37464c%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C638011650685277287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uWHDv%2FEhDmlggYcTFhTY2zxortUSefoevtqBvpdcfpo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffinance.ec.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-10%2F221011-sustainable-finance-platform-finance-report-minimum-safeguards_en.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf68e05d1eaf74ccbc1c908daac37464c%7C342e649ac4084687a93034aecd3b29e6%7C0%7C0%7C638011650685277287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=289y9JWD65ha4fyX1QJbJZ8Wit2LWWQYdMXaXjMS2rw%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/files/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/220330-sustainable-finance-platform-finance-report-remaining-environmental-objectives-taxonomy-annex_en
https://ec.europa.eu/info/files/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/280222-sustainable-finance-platform-finance-report-social-taxonomy_en
https://ec.europa.eu/info/files/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2
https://ec.europa.eu/info/files/sustainable-finance-taxonomy-eligibility-reporting-voluntary-information_en


Lisätietoja
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi
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