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Tässä esityksessä
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• Miksi kestävyyden arviointia harmonisoiduin menetelmin
• Rakennusteollisuus RTT ry:n vastuulla olevat rakentamisen

kestävyyden arviointimenetelmät
- CEN/TC 351 Rakennustuotteiden vaarallisten aineiden

testausmenetelmien harmonisointi
- CEN/TC 350 Rakennusten ja infrarakenteiden kestävyyden arviointi

- ISO/TC59/SC17 ja SC14



EU:n kiertotalouspaketti 2.12.2015

Kiertotalouden toimintaohjelma
”Closing the loop” COM(2015)614
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• Tuotanto: ekosuunnitteludirektiivin ja laajemmin tuotelainsäädännön
kehittäminen, tietouden lisääminen SVHC-aineiden (REACH)
korvaamiseksi

• Kulutus: mm. takuuaikoja koskeva sääntely,  ympäristömerkinnät,
ympäristöjalanjälki-työkalu, kestävien julkisten hankintojen edistäminen

• Kierrätysmateriaalien markkinat: mm. toisioraaka-aineiden
laatustandardit, kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapintojen
analysointi (mm. kemikaalien jäljitettävyys)

• Sektorikohtaiset toimet (mm.)

- rakentaminen ja purkaminen (purkuohjeet – Pre-demolition Audit / EC DG
GROW, rakennusten elinkaarivaikutusten indikaattorit)
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Miksi eurooppalaista arviointimenetelmien
harmonisointia on tärkeää tukea?

• Päällekkäiset ympäristöluokitukset ja
–kelpoisuusarvioinnit kestämättömiä
toimijoiden kannalta
– Maailmanlaajuisesti on olemassa yli 250

erilaista luokitusjärjestelmää
”ekotehokkaalle” rakentamiselle

– EU:n alueella 36 rakennustuotteiden
päästöluokitusjärjestelmää

– Erilaiset kelpoisuuden testimenetelmät
– tuote/materiaali vs. jäte

• Tuotetaan tieto vain kerran yhteisesti
sovitulla läpinäkyvällä tavalla

• Kaupan teknisten esteiden
poistaminen → rakennustuotteiden ja
materiaalien vapaa liikkuminen
ETA:lla

• Perusta kaikille kelpoisuusarviointien
ja luokitusten harmonisoinnille,
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Kasvava ympäristötiedon tarve!



CEN TC 351

Construction products - Assessment

of release of dangerous substances



CEN/TC 351 Rakennustuotteiden vaarallisten
aineiden päästöarviointi
• Rakennustuoteasetuksen olennaisen vaatimuksen n:o 3 “Terveys, ympäristö

ja hygienia” toimeenpano

- Euroopan komission mandaatti M/366 CEN:lle; CEN/TC 351:n perustaminen 2006

- Päästöt sisäilmaan ja maaperään/vesiin sekä ionisoiva säteily

• Mitä ja ketä koskee

- Tuotevalmistajat (tuotteet ja tuoteryhmät, joilla on CPD:n (CPR:n) alainen
mandaatti), jotka asettavat tuotteita markkinoille jäsenvaltioissa, joissa on
vaarallisiin aineisiin liittyvää lainsäädäntöäà tulee päättää tuotteen aiottu
käyttö sekä ilmoittaa luokka tai arvo

- Kansalliset menetelmät vaarallisten aineiden arviointiinà tulee korvata
(horizontaalisilla) harmonisoiduilla eurooppalaisilla menetelmillä (EN)

- Vaaralliset aineet, jotka tällä hetkellä löytyvät notifioiduista kansallisista
määräyksistä tai eurooppalaisista määräyksistä
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CEN/TC 351 Construction products - Assessment of
release of dangerous substances
the aim to harmonize assessment methods for CE marking purposes (Declaration of Performance)
under CPR (Mandate M/366)
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EC Mandate
M/366
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Horizontaaliset testimenetelmät: tavoitteita

• Estetään 65 tuote-TC:ä kehittämästä omia menetelmiään
kullekin vaaralliselle aineelle tai aineryhmälle (tehokkuus)

• Mahdollistetaan eri materiaalien ja tuotteiden
testimenetelmien vertailu (läpinäkyvyys): testausprotokolla
näytteenotosta raportointiin

• Validointi on mahdollista (laatu ja luotettavuus)
• Vähennetään testauskustannuksia (kaupalliset edut)
• Saadaan testitulokset (lähes) kaikille rakennustuotteille

rajoitetulla testimenetelmämäärällä  (2 maaperä/vesipäästöille
ja 1 sisäilma- emissioille)

• Hyödynnetään olemassa olevia menetelmiä (standardeja):
- WG1 päästöt maaperään/vesiin: CEN/TC 292:n testimenetelmät
- WG2 sisäilmaemissiot: ISO 16000-9 (ja muut osat soveltuvin osin)
- WG3 gammasäteily ja WG5 pitoisuus: sama tavoite
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CEN/TC 351: julkaisut
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CEN TC 350

Sustainability of construction works



CEN/TC 350 Rakennusten ja infrarakenteiden
kestävyyden arviointi
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• Käynnistetty 2005 komission mandaatin M/350 pohjalta (vapaaeht.)

• Rakennusten ”kestävyyden” arvioinnin standardisarja jo julkaistu

- Keskeiset EN 15804 (rak.tuotteiden EPD) ja EN 15978 (rakennustaso)

- Laajemmin kestävyyden eri indikaattoreita EN 16309

- Viitattu jo jäsenvaltioiden lainsäädännössä sekä käytössä useissa keskeisissä
kestävän rakentamisen arviointijärjestelmissä

- Infrarakentamisen sisällyttäminen standardisointityöhön 2015 (CEN/TC350/WG6)

• Komission ”lisäys” (amendment) mandaattiin M/350

- ”legal framework” myös tälle alueelle (CPR/BWR7?)

- jo tehty ja käytäntöön viety työ vs. PEF (EC DG/ENV) ja EcoDesign (EC DG/ENER)

- Standardisointityö jo käytännössä käynnissä; päivitetyn EN 15804:n julkaisu 2019

- EN 15978:n päivitys 2019-2020
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CEN/TC 350 standardiperhe
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CEN/TC 350 standardit

LCA - koko elinkaaren kattava  vaikutusarviointi

YGOFORUM-seminaari 14.11.2018 13

Pä
ät

ös
ra

ke
nn

er
at

ka
isu

ist
a

ja
pä

äm
at

er
ia

al
ei

st
a

2-3 v. 50… 150 v.

Ratkaisu materiaalivalinnoista ennen rakentamisvaihetta
Todelliset päästöt todentuvat myöhemmin ja etenkin
käyttövaiheen aikana
Kuka hallitsee, valvoo ja lopulta vastaa tästä kokonaisuudesta?



YM - Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalan-
jäljen huomioimiseksi rakentamisen ohjauksessa
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YM: ”Rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista hiilipäästöistä on merkittävä ja
se kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten
kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä.”

Valmisteilla ”Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä” (lausunnolle 11/2018)
Suunnitteilla ”Infrarakentamisen päästölaskennan menetelmä” (2019 - )
MRL:n kokonaisuudistus ja elinkaarinäkökulma (2021)



Kestävän rakentamisen kriteerit - KeKri
RT:n hankkeen 2018-2019 taustaa
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• RTT ja CEN/TC 350 standardisointi – oma osaaminen
• Kestävän rakentamisen arviointi on paljon muutakin kuin pelkkää

hiilijalanjälkeä
- Hiilijalanjälki – tärkeä mutta materiaaliriippuva ja spekulatiivinen
- Kestävän rakentamisen eri näkökohtien ”määrällistäminen”

• Ovatko eri ratkaisujen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet
todellakin samoja ja vertailtavissa
- EN-standardien vaatimus ”toiminnallisesta vastaavuudesta”

- Käyttötarkoitus, käyttöikä, tekniset ja toiminnalliset vaatimukset,
lainsäädäntö, tilaajan asettamat muut vaatimukset

• Elinkaariarvioinnin luonne ja epävarmuustekijät
- Taustatietojen (etenkin käyttöikätieto) uskottavuus
- mahdollisuus valita tarkoitushakuisia laskennan parametrejä



Hiilijalanjälki (CO2) on vain yksi kestävän rakentamisen indikaattori

Kestävän rakentamisen haasteita
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• Tulevaisuuden isoja peruskysymyksiä ja haasteita:
- Energiatehokkuus, sisäilmasto, kiinteistöjen käyttö, kunnossapito
- Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen
- Käytetyn energia(muodo)n päästöttömyys
- Kuinka tuotamme koko elinkaaren kestäviä rakennuksia →

energiatehokkuuden pysyvyys, terveellisyys, turvallisuus,
muuntojoustavuus, pitkäaikaiskestävyys (myös ilmastonmuutosta
vastaan), arvon säilyminen

• Mikään yksittäinen materiaali ei tee rakennuksesta ympäristön
kannalta hyvää (tai huonoa)

• Rakentamisen päästötavoi eet rakennustasolla, ei tuotetasolla →
vapaaehtoinen ohjaus, innovatiiviset ratkaisut, tuotekehitys
- Elinkaariarvioinnin soveltuvuus säädösohjaukseen selvittämättä



Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi


