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Rakentamisen EU-tason ympäristösääntelyn
kehitys koordinoimatonta ja sekavaa
•

Rakennustuoteasetus CPR / BRCW 3 &
BRCW 7
Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) + EED + RES

•

•

•

EcoDesign Directive (energy related
products)
Energy Labelling Directive (energy
related products)
EcoLabel for Buildings (first priority office
buildings)
Green Public Procurement (GPP)
Construction and Demolition Wast;
Waste Framework Directive; rev. 2015...
Single Markets for Green Products
COM(2013)196
Resource Efficiency Roadmap
COM(2011)571

•
•
•
•
•
•
•

Fokuksessa kiinteistö- ja rakennussektorin
energiankulutus ja päästöt sekä jätteet
- ongelmana huono koordinointi komissiossa
14.12.2017

Energy Efficiency Action Plan (2007-2012,
2013-2020)

•

Zero waste programme for Europe
COM(2014)398
Resource Efficiency Opportunities in the
Building Sector COM(2014)445
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Miksi eurooppalaista testi- ja arviointimenetelmien harmonisointia on tärkeää tukea?
• Päällekkäiset ympäristöluokitukset ja
–kelpoisuusarvioinnit kestämättömiä
toimijoiden kannalta
– Maailmanlaajuisesti on olemassa yli 250
erilaista luokitusjärjestelmää
”ekotehokkaalle” rakentamiselle
–

LEED, BREEAM, DGNB, HQE, Svan, RTS…

– EU:n alueella 36 rakennustuotteiden
päästöluokitusjärjestelmää
– Erilaiset kelpoisuuden testimenetelmät
–

tuote/materiaali vs. jäte

• Tuotetaan tieto vain kerran yhteisesti
sovitulla läpinäkyvällä tavalla

Kasvava ympäristötiedon tarve!
14.12.2017

• Kaupan teknisten esteiden
poistaminen → rakennustuotteiden
vapaa liikkuminen ETA:lla
• Perusta kaikelle kelpoisuusarviointien
ja luokitusten harmonisoinnille,
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EU:n kiertotalouspaketti 2.12.2015

Kiertotalouden toimintaohjelma
”Closing the loop” COM(2015)614
• 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)

14.12.2017

4

”Closing the loop” COM(2015)614

Poimintoja
• Ecodesign
‐ Vahva mandaatti ja uusia tuotteita/tuoteryhmiä tulossa mukaan
‐ FIEC ja CPE: CPR:n alaisia rakennustuotteita EI Ecodesign’in scopeen

• Ympäristömerkinnät ja ympäristöjalanjälki (työkalut)
‐ Ympäristömerkintöjen harmonisointi (arviointimenetelmät)
‐ Product Environmental Footprint (PEF) vs. CEN/TC 350
‐ EC DG/ENV:n Level(s) indikaatorit
‐ Osaksi/pohjaksi esim. julkisten hankintojen ”ympäristöarviointeja”?

• Vaaralliset aineet materiaaleissa (pois materiaalikierroista)
‐ Uusia tietovaatimuksia tuotteille ja jätteiden karakterisoinneille
‐ Laatustandardit; kuinka huomioidaan jo tehty työ (esim. CEN/TC 351)
14.12.2017
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CEN/TC 350 Rakennusten kestävyyden
arviointi – tavoitteena yksi menetelmä
• Käynnistetty 2005 komission mandaatin M/350 pohjalta (vapaaeht.)
• Rakennusten ”kestävyyden” arvioinnin standardisarja jo julkaistu
‐ Keskeiset osat 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-

• Komission ”lisäys” 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)
‐ CEN:n mandaattivastaus kesällä 2017
‐ Standardisointityö jo täydessä käynnissä (paniikki markkinahäiriöstä)
14.12.2017
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EN 15978 ja EN 15804 – rakennuksen elinkaari
ja modulaarisuus

14.12.2017
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Elinkaariarvioinnin tulee kattaa rakennuksen
Tekniikan Maailma 22-2017
koko elinkaari
Vertailemalla pelkkiä
rakennustuotteiden valmistuksen
päästöjä ja jättämällä huomiotta
rakennustuotteiden vaikutus
käytönaikaisiin päästöihin annetaan
tarkoitushakuista, väärää
ympäristövaikutustietoa!
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Käytön aikana syntyy erisuuruisia
päästöjä huolto- ja korjaustarpeen
mukaan. Rakennustuotteiden
kestävyys
Tuotteet ja rakentaminen
vähentää näitä Huolto
oleellisesti.
Kestävyys ja
ja kunnossapito
muut ominaisuudet
vaikuttavat
Käytönaikaiset
muutostyöt myös
Käytönaikainen energiankulutus
energiatehokkuuteen!
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EU-komission Level(s)
- makroindikaattorit
rakennuksille

14.12.2017
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YM- tiekartta hiilijalanjäljen ohjaukseen

14.12.2017
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YM – Vihreä julkinen rakentaminen

14.12.2017
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CEN/TC 351 Rakennustuotteiden vaarallisten
aineiden päästöarviointi
• Rakennustuoteasetuksen olennaisen vaatimuksen n:o 3 “Terveys,
ympäristö ja hygienia” toimeenpano → osaksi CE-merkintää
‐ EU-komission mandaatti M/366 CEN:lle v. 2005; CEN/TC 351 v. 2006
‐ Päästöt sisäilmaan ja maaperään/vesiin sekä ionisoiva säteily

‐ Kansalliset vaarallisten aineiden arvioinnin menetelmät tulee korvata
(horizontaalisilla) harmonisoiduilla eurooppalaisilla menetelmillä (EN)
‐

Vaaralliset aineet, jotka tällä hetkellä löytyvät notifioiduista
kansallisista määräyksistä tai eurooppalaisista määräyksistä

‐

WG1: sisäilmaemissioiden testimenetelmä EN 16516:2017; maaperä/vesipäästöille TS:t 2015-2016

‐

Vuonna 2018 uudistuvan säteilylain (perustuu EU-direktiiviin)
kannalta oleellinen työ tehdään WG3:ssa
‐ Gammasäteilyn TS valmis 2018; annosarvioinnin TR julkaistu 10/2017
 Vaikutus myös vapaaehtoisiin luokituksiin (kuten M1-päästöluokitus)
14.12.2017
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Kun koordinoitu ohjaus/sääntely puuttuu, on
tilaa ”vapaaehtoisille” luokituksille ja merkeille
• Hyvää
‐ Vapaaehtoista (todellakin); into kokeilla, oppia ja hyväksyä/hylätä
‐ Keskeistä luokitusten kehittämiselle
‐ Markkinavetoisuus; parhaimmillaan hyvä uskottavuus (esim. M1, josta
muodostunut ”de facto”)

• Huonoa
‐ Olemassa oleva tieto ≠ sääntelyn vaatimukset (testimenetelmät,
metodologiat, tiedon laatuvaatimukset)
‐ Taakkana luopumisen tuska; uhkana hukatut kehityspanokset ja luodun
(liike)toiminnan häviäminen
‐ Kuka ohjaa ja kuka valvoo lähtötietojen ja arviointien laatua

‐ Tyypillistä vertailukelvottomuus (ei aina) ja ”piilotetut” merkit ja eurot
14.12.2017
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RTS rakennushankeen
ympäristöluokitus
• Järjestelmä koostuu RT-hankeohjaustyökalusta ja RTSympäristöluokitussertifikaatista

• Luokituskriteerit jakautuvat 5 kategoriaan

14.12.2017
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Joutsenmerkin kriteerit

Pientalot, kerrostalot, koulu- ja
päiväkotirakennukset (versio 3.2 / 2016-11-16)

14.12.2017
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Vapaaehtoiset luokitukset vs. kehittyvä sääntely
• Kuinka luoda toimiva ja uskottava lainsäädännön ja ohjeistuksen
kokonaisuus päällekkäisyydet ja ristiriitaisuudet välttäen
• Vaarana, että yritykset tulevat kohtaamaan päällekkäistä lainsäädäntöä
ja sekalaisia ympäristövaatimuksia
‐ Sääntely vs. vapaaehtoistoimet; koordinointi ja harmonisointi

• Mitä tuotteelta/rakennukselta vaaditaan, mitä siitä testataan ja miksi?
‐ Mitä/mikä on todellinen ”ympäristövaikutus” (merkittävyys)
‐ rakennustuote osana rakennusta; vaikuttavuusarviot (puuttuvat)

‐ Tuotevalmistaja ja rakentaja osana kemikaalitietoketjua

• Joka tapauksessa oleellista on jatkossa tuntea oman (loppu)tuotteen
elinkaariominaisuudet, käytetyt materiaalit (koostumus) ja
päästökäyttäytyminen – paremmin kuin ennen
14.12.2017
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Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen
pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi

