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> Rakennustieto Oy  
 Malminkatu 16 A, PL 1004, 00101 Helsinki, puh. 029 309 3100, rakennustieto@rakennustieto.fi, www.rakennustieto.fi, Y-tunnus: 0113188-9 

RTS EPD JULKAISUHINNASTO 2023 
 

Rakennustieto Oy:lle maksettavat selostemaksut 10.1.2023 alkaen. 

 

 

Yksittäiset tuotteet: 

Hinta/tuote  Tuote  Voimassaoloaika / vuosi 

1 750 €  työryhmän hyväksymä yhden tuotteen seloste 5 

1 690 € 2–3 yrityksen samalla kertaa hyväksyttävältä tuotteelta 5 

1 640 € 4–10 yrityksen samalla kertaa hyväksyttäviltä tuotteilta 5 

1 510 € 11+ yrityksen samalla kertaa hyväksyttäviltä tuotteilta 5 

 

Tuoteryhmäselosteet: 

Hinta/tuoteryhmä Tuote  Voimassaoloaika / vuosi 

2 220 € yhdeltä tuoteryhmältä (2–5 tuotetta) 5 

2 560 € yhdeltä tuoteryhmältä (6–12 tuotetta) 5 

2 790 € yhdeltä tuoteryhmältä (13–19 tuotetta) 5 

3 000 € yhdeltä tuoteryhmältä (20+ tuotetta) 5 

 

PT42 hyväksymä EPD-työkalu  sisältäen 3 selostetta 

Hinta Tuote  Voimassaoloaika / vuosi 

3 380 €  yksi työkalu 3 

 kolme yhden tuotteen selostetta 5 

 

PT42(/PT18) hyväksymällä EPD-työkalulla tehdyt selosteet 

Hinta/tuoteryhmä Tuote  Voimassaoloaika / vuosi 

1 270 €  Työkalulla tehty yhden tuotteen seloste  5 

1 720 € Työkalulla tehty yhden tuoteryhmän (2–5 tuotetta) se-
loste 

5 

2 075 € Työkalulla tehty yhden tuoteryhmän (6–12 tuotetta) 

seloste 

5 

2 430 € Työkalulla tehty yhden tuoteryhmän (13–19 tuotetta) 

seloste 

5 

2 650 € Työkalulla tehty yhden tuoteryhmän (20+ tuotetta) se-
loste 

 

 

Kysy tarjousta, jos haluat julkaista useampia selosteita! 
 

Pre-EPD (ennakko-EPD) tuotteelle, joka ei täytä yhden vuoden vähimmäistuotantovaatimusta 
Pre-EPD:n julkaisumaksu on 55 % vastaavan normaalin selosteen hinnasta (kts. yksittäisten tuotteiden ja tuote-

ryhmäselosteiden hinnat ylhäällä). Pre-EPD on voimassa 1,5 vuotta. 

 
Julkaisumaksuun sisältyy: 

• Todistus yhdellä kielellä. Todistuksessa voi olla useampi tuotenimike (esim. kaikki samaan ryhmään kuu-

luvat tuotteet). Todistusmaksu on 110 € jokaisesta lisäkielestä. 

• Selosteen julkaisu yhdellä kielellä. Selosteen lisäkielet 165 € kappaleelta. 
Muut maksut: 

• EcoPlatform-logomaksu maksetaan koko voimassaoloajalta etukäteen, yhteensä 970 € /seloste, voi-

massa 5 vuotta (194 €/vuosi jokaiselta RTS EPD selosteelta) 

• Muutokset, jotka vaativat selostetyöryhmäkäsittelyn 100 €/muutos 

• Muutokset, jotka eivät vaadi selostetyöryhmäkäsittelyä sisältyvät hintaan. 

 
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. ALV 24 % lisätään hintoihin. 

Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään. 

 


