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Yleisissä säännöissä on esitetty ympäristöselostetoiminnan (RTS EPD) periaatteet. Yleiset säännöt on hyväksynyt
Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätoimikunta RT EPD (PT 18) kokouksessaan 29.01.2020.
1 JOHDANTO
Rakennustuotteiden ympäristöselosteet (RTS EPD) on ensisijaisesti tarkoitettu rakennus- ja infrarakentamisessa
käytettävien tuotteiden ympäristötiedon esittämistä varten. Toiminta perustuu standardien EN 15804+A1 ja EN
15804:2019 Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan yleissäännöt.,
menetelmäohjeen: Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset ohjeet (RTS
PCR), tuoteryhmäkohtaisiin prEN ja EN standardeihin sekä selosteiden laatimishetkellä voimassa oleviin kriteereihin ja
periaatteisiin.
RTS EPD:t myöntää Rakennustietosäätiö RTS sr. Rakennustietosäätiö RTS sr:n yliasiamiehen nimittämä päätoimikunta
RT EPD (PT18) ylläpitää ja kehittää ympäristöselosteisiin liittyviä toimintatapoja sekä edistää ja valvoo niiden käyttöä
sekä muutenkin edistää kestävään materiaalikäytäntöön tähtäävää rakentamista. Selostehakemukset ja
selostepäätöksiin liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti toimikunnan valitsemassa erillisessä selostetyöryhmässä,
jonka muodostavat Rakennustuoteteollisuus ry:n edustaja, tekninen asiantuntija ja selostetyöryhmän sihteeri.
2 RTS EPD HAKEMINEN
RTS EPD:tä haetaan Rakennustietosäätiö RTS sr:ltä tätä tarkoitusta varten laaditulla hakemuslomakkeella.
Hakemukseen liitetään ympäristöseloste, tuotetiedot/käyttöohje, kuva tuotteesta ja asiantuntijalausunto
allekirjoitettuna. RTS EPD:tä hakiessa verifiointitodistus ei saa olla neljää (4) vuotta vanhempi. Tarvittaessa voidaan
hakijalta pyytää täydentäviä lisäselvityksiä. Seloste voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
3 HAKEMUSASIAKIRJOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Rakennustietosäätiö RTS sr käsittelee luottamuksellisesti kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksen
yhteydessä. Kuitenkin tuotteen ympäristöseloste, EPD-numero, käytetty datapankki, verifiointitaho ja
luokituksenhaltijan nimi julkistetaan, ja ne merkitään kohdassa 13 mainittuun luetteloon myönnetyistä selosteista.
4 SELOSTETUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUS
RTS EPD:n saaneella yrityksellä on oikeus merkitä hyväksytty tuote selostetunnuksella ja käyttää luokitustunnusta
luokiteltujen tuotteiden markkinoinnissa. Yrityksen tulee käyttää voimassa olevaa selostetunnusta, joka on
rekisteröity tavaramerkki.

Voimassa oleva RTS EPD-tunnus EN15804 mukaan tehdyt selosteet
5 KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLOAIKA
Selostetunnuksen käyttöoikeuden voimassaoloaika on korkeintaan viisi (5) vuotta RTS EPD-tunnuksen myöntämisestä.
Jos tuotteen valmistusmenetelmä ja koostumus eivät ole muuttuneet, seloste voidaan uudistaa voimassa olemaan
korkeintaan viisi (5) vuotta ilman uutta laskentamenettelyä, mikäli vaadittavat laskentamenetelmät ja tuotteille
asetetut kriteerit eivät ole oleellisesti muuttuneet. Uusintaa varten tarvitaan voimassa oleva verifiointitodistus. Uusien

hakemusten ja jatkohakemusten käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia selosteiden laatimiselle
asetettuja vaatimuksia.
6 VELVOLLISUUS ILMOITTAA TUOTTEESSA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA
RTS EPD-selosteen haltija on velvollinen etukäteen ilmoittamaan Rakennustietosäätiö RTS:lle muutoksista, jotka
koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tms., jos muutokset vaikuttavat ominaisuuksiin, joita selosteen
myöntämisperusteet koskevat. RTS EPD-tunnuksella merkittyjen tuotteiden laadunvalvonta on selosteen haltijan
vastuulla. Selosteen haltija vastaa siitä, että merkityllä tuotteella on hyväksytty laadunvarmistusjärjestelmä.
7 VASTUU RTS EPD- MERKITYSTÄ TUOTTEESTA
Selosteen haltija vastaa yksin siitä, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Rakennustietosäätiö RTS sr ei ole
vastuussa RTS EPD-merkitystä tuotteesta eikä RTS EPD-tunnuksen saajan tuotteelle ilmoittamista ominaisuuksista.
8 RTS EPD-TUNNUKSEN KÄYTTÖOIKEUDEN IRTISANOMINEN TAI PERUUTTAMINEN
Sekä Rakennustietosäätiö RTS sr että selosteen haltija voivat irtisanoa RTS EPD:n ja käyttöoikeuden päättymään
kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Rakennustietosäätiö RTS sr voi peruuttaa RTS EPD:n ja käyttöoikeuden
ilman irtisanomisaikaa päättymään heti väärinkäytöstapauksissa tai mikäli käy ilmi, että selosteen
myöntämisperusteiden vaatimukset eivät enää täyty. Mikäli Rakennustietosäätiö RTS sr:llä on perusteltua syytä epäillä,
ettei tuote täytä sille asetettavia vaatimuksia, selosteen haltijan on osoitettava uusilla laskelmilla vaatimusten
täyttyvän.
9 YMPÄRISTÖSELOSTEELLE TEHTÄVÄT LASKELMAT JA ASIANTUNTIJATARKISTUS
9.1 Tuotteen elinkaariarviointi ja selosteen laadinta ennen hakua
RTS EPD -tunnuksen myöntäminen edellyttää elinkaariarviointilaskelmia ja hyväksytyn verifioijan suorittamaa
asiantuntijatarkastusta vaadittujen menetelmien mukaisesti.
9.2 Verifioijan valinta
Verifiointi on tehtävä selostetyöryhmän hyväksymän pätevän ja puolueettoman verifioijan toimesta. Luettelo
hyväksytyistä verifioijista on nähtävissä osoitteessa epd.rts.fi. Hakija vastaa dokumentaatiosta.
10 MAKSUT
10.1 Selostemaksut
Hakija maksaa Rakennustietosäätiö RTS sr:lle selosteesta selostemaksun ja muut mahdolliset maksut. Maksut
vahvistaa Rakennustietosäätiö RTS sr.
10.2 Kulut selosteen laadinnasta ja asiantuntijalausunnosta
Hakija vastaa kaikista niistä kuluista, joita syntyy hakemusta varten vaadittavista tarkastuksista ja selosteen
laadinnasta. Kulut hakija maksaa suoraan selosteen laatijalle ja verifioijalle.
11 SELOSTETUNNUKSEN KÄYTTÖ
11.1 Tuotteen merkitseminen
Tuotteissa, pakkauksissa, tuoteselosteissa tai käyttöohjeissa merkitään RTS EPD selostetunnus.
11.2 Tuotteen markkinointi
Selostetunnusta voi käyttää vain RTS EPD tuotteen ilmoittelussa ja markkinoinnissa. Selostetunnusta ei saa käyttää
markkinoinnissa siten, että se viittaa koko yritykseen tai yrityksen tuotteisiin, joiden yhteydessä ei ole oikeutta käyttää
RTS EPD-tunnusta.
12 VALITUSMENETTELY
Jos hakija haluaa valittaa RTS EPD tunnuksen ja käyttöoikeuden epäämistä koskevasta päätöksestä, hakijan tulee 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista toimittaa kirjallinen valitus Rakennustietosäätiö RTS sr:n yliasiamiehelle
toimitettavaksi päätoimikunnan RT EPD(PT18) ratkaistavaksi.

13 RTS EPD TUOTTEIDEN LUETTELO
Rakennustietosäätiö RTS sr pitää ja julkaisee luetteloa voimassa olevista RTS EPD tuotteista ja käyttöoikeuden
haltijoista.
15 YLEISTEN SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET
Rakennustietosäätiö RTS sr:n päätoimikunta RT EPD (PT18) on kokouksessaan 29.01.2020 vahvistanut nämä ohjeet.
Päätoimikunta RT EPD (PT18) voi tarvittaessa muuttaa näitä ohjeita.
VIITTEET
• standardi EN 15804+ A1 Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan
yleissäännöt.
• standardi EN15804:2019 Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan
yleissäännöt.
• Rakennustietosäätiö RTS sr:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset säännöt (RTS PCR)
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