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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
https://accfcorpgov.org/wp-content/uploads/2018/07/ACCF_RatingsESGReport.pdf
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Ympäristöluokitukset ja taksonomia
Suurin osa erilaisista rakennusten 
ympäristöluokituksista pyrkii 
kehittymään 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
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https://www.dgnb.de/de/verein/publikationen/best
ellung/downloads/EU-Taxonomy-Study_2021.pdf
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Ensimmäinen työpaperi julkaistu –
päivittyy EU-taksonomian edistyessä 
ja laajenee uusiin kriteeristöihin 2023

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/06/2022_5_25-rts-
ympristluokitus-ja-taksonomia.pdf



Poimintoja RTS-ympäristöluokituksen ja 
EU taksonomian teknisten 

arviointikriteerien yhteensopivuudesta
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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 täytäntöönpanemiseksi 
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

1) Ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävä edistäminen 

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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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 rakennusprosessin aikana käytössä ̈
on tiukat ja jäljitettävissä ̈ olevat 
laadunvarmistusprosessit, tämä 
hyväksytään vaihtoehtona 
lämmönpitävyyden testaukselle. 

RTS-ympäristöluokitus hyödyntää
Ilmatiiveysmittauksen tulosraportin 
yhteenveto 

Ilmatiiveys työselitysvaatimus ja 
mittausvelvoite

1) Ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävä edistäminen 
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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

=> enemmän tai vähemmän kansallisen 
menetelmän mukainen

1) Ilmastonmuutoksen hillinnän merkittävä edistäminen 
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EU taksonomia
Erilaisia fyysisiä ja toiminnallisia ratkaisuja 
sopeutumisen edistämiseksi ja 
riskiarviointia

Poiminta:

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 

• Hyvävihertehokkuus, 25 % painoarvosta 

• Korkea vihertehokkuus, 25 % 
painoarvosta 
• Mm. Tontin viherkerroin ylittää ̈

viherkerrointavoitteen mukaisen 
tavoitetason vähintään 0,2. 

• Hulevesikuormituksen pienentäminen, 50 
% painoarvosta: 

2) Ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
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DNSH –kriteerit

Jotta luokitusta voidaan käyttää 

todentamiseen täytyy luokituksen 

kriteerien täytyy olla linjassa myös 

Do Not Significant Harm –kriteerien 

kanssa

Eli mitään kuudesta tavoitteesta ei 

saa haitata
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RTS-ympäristöluokituksen 
luokkien vaatimustasot - Mistä luokitustasosta taksonomia –taso?

40 p Tavanomaista 
parempi ympäristö-
laadun taso
• Energiatehokkuus 10% alle 

minimivaa5musten 
• Kosteudenhallinnan parhaat 

ratkaisut käytössä 
(Kuivaketju10)

• Sisäilmastoluokitus S2 hyvä

55 p Hyvä ympäristö-
laadun taso
• Edellä mainittu ja lisäksi 
• Talotekninen toiminnan 

varmistus
• Kosteudenhallintasuunnitelmat 

ja kosteuskoordinaattori
• Sisäilmastoluokka S2, 

lämpöolosuhteet
• Hiilijalanjäljen vähennys 6%
• Energiatehokkuus 15% alle 

minimivaatimusten
• Materiaalien emissioluokka M1 

(rakennusmateriaalit, kalusteet, 
ilmanvaihtotuotteet) 

70 p Korkea 
ympäristölaadun taso
• Edellä mainiGu ja lisäksi 
• KäyGäjäopastus
• Energiatehokkuus 20% alle 

minimivaa5musten
• Hiilijalanjäljen vähennys 12%

85 p Erinomainen 
ympäristölaadun taso
• Edellä mainittu ja lisäksi
• Käyttövaiheen auditointi

Hanke2022 kriteeristössä 
kriteerit vastaavat 
taksonomian 
raportointivaatimuksia



RTS-ympäristöluokituksen 
käytönaikaiset kriteerit 

uudistuvat 2023
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Historia
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Aikataulu 2023 - Asuntojen ja toimitilarakennusten käytön 
aikaisten kriteerien käyttöönotto
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Hallinto ja 
turvallisuus

Ympäristö ja 
energia

Hyvinvointi 
ja 

terveellisyys 

Uuden kriteeristön pääryhmät

Kiinteistön suorituskyky
.
.
.

Käy?äjän toimet
.
.
.
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Hallinto ja 
turvallisuus

Kiinteistön-
johto

TurvallisuusKunnossa-
pito

Hallinto ja turvallisuus -osio
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Ympäristö ja energia -osio

Ympäristö 
ja energia

Hiilijalan-
jälki

Energia

Vesi

Viher-
alueet

Matkusta-
minen

Jätehuolto
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Hyvinvointi ja terveellisyys -osio

Hyvinvoin' 
ja 

terveellisyys 

Sisäilmasto

Visuaalinen 
viihtyvyys

AkusHikka

Työympäristö
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Uudet käytönaikaiset kriteeristöt

• Asuinrakennukset
• Arvioitu hinta 600 € + n. 1000 €

• Toimitila – ja palvelurakennukset
• Arviointi hinta 600 € + n. 1200 €

• Pientalot

Kohdegalleria kotisivuille

Työkaluparannukset

Tällä hetkellä yli 300 hanketta työkalussa, luokiteltuja yli 100

RTS-ympäristöluokitus tulossa 2023



Opastaa hyvään rakennustapaan


