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Ympäristötuoteselosteet



Sisältö

• Ympäristötuoteselosteet 

• LCA-selvitys ja EPD:n laadinta

• Geneeriset EPD:t – ovet  ja ikkunat – Puutuoteteollisuus

• Samaa toimintatapaa sovellettavissa myös laseille



Ympäristötuoteseloste



Miksi tuottaa tietoa tuotteen ympäristösuorituskyvystä?

Asiakkaat edellyttävät

Kilpailu- ja myyntivaltti

Oman toiminnan 
kehittäminen: 
kipupisteiden 
tunnistaminen

Tuotteen 
ympäristövaikutusten 

vähentäminen

Vuosiseuranta ja -
raportointi

EPD, ympäristöseloste 

Tuotekehitys

Energia- ja 
resurssitehokkuuden 

parantaminen Strategiset tavoitteet, 
esim. hiilineutraalius

Markkinointi ja viestintä

Riskeihin varautuminen

Raaka-aineiden 
vaihtaminen (fossiiliset 

→ biopohjaiset)

Hankinta- ja 
toimitusketjun 

ympäristövaikutusten 
analysointi

Sisäinen Ulkoinen

Tarjouskilpailut: niihin 
osallistuminen ja 

pärjääminen

Kilpailijoista 
erottautuminen

Raportointivelvoitteet 
(esim. tukihakemukset)



Mikä on ympäristötuoteseloste?

• Ympäristötuoteseloste -> Environmental Product Declaration (EPD)

• Useiden ympäristövaikutusluokkien tarkastelu  laaja kuva tuotteen ympäristövaikutuksista

• EPD on käytännössä tiettyjen tarkempien sääntöjen mukaan laaditun LCA-selvityksen lopputuotos – valmis viestintämateriaali

• Viestintämuotona 5-10 sivuinen ympäristötuoteseloste: 

• Ympäristövaikutustulokset, muita tuloksia, menetelmän ja laskennan kuvaus lyhyesti

• Aina kolmannen osapuolen verifioima

• Usein ensisijainen käyttötarkoitus on B2B-viestintä

EPD-dokumentteja käytetään yleisesti erityisesti 
rakennusteollisuudessa tuotteiden 

ympäristösuorituskyvyn mittaroimiseen, rakennusten 
ympäristövaikutusten arvioimiseen ja tuotteiden 

keskinäiseen vertailuun. Voivat olla myös edellytyksenä 
kilpailutuksissa 



Ympäristötuoteselosteet yleisesti

• EPD:t (ja niiden taustalla oleva LCA-selvitys) laaditaan tuoteryhmäsääntöjen (Product category rules (PCR:n)) mukaisesti

• EPD-dokumentti tarkoitettu viestintään – se on käytännössä tiivistelmä LCA-selvityksestä ja sen tuloksista

• EPD-dokumenttien tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista, luotettavaa tietoa tietyn tuoteryhmän tuotteista  samat 

tulokset lasketaan kaikille tuotteille, selvitys verifioidaan ja tulokset viestitään samassa muodossa

LCA-selvityksen 
teko

EPD:n laadinta Verifiointi
Valmiin EPD:n

julkistus



EPD:n laadinnasta

• Ympäristöselosteiden laadintaa ohjaavat 

kansainväliset standardit ja laskentaohjeet

• Jotta tuotteelle voidaan laatia ympäristöseloste, 

tulisi kyseiselle tuoteryhmälle olla saatavissa 

tuoteryhmäsääntö, jonka mukaan 

ympäristöseloste toteutetaan. Vaihtoehtoisesti se 

voidaan toteuttaa EN 15804:n mukaan 

rakennustuotteille (yleistason PCR)

Kyseisen tuoteryhmän 
tuoteryhmäsäännöt 

(Product Category Rules eli PCR)

Rakennustuotteiden EPD:n tekoa ohjaa 
EN 15804

ISO 14044 Environmental management 
– Life cycle assessment – Requirements

and quidelines

ISO 14025 Environmental labels and 
declarations – Tyoe III environmental

declarations – Priciples and procedures
& ISO 14020



LCA – selvitys ja EPD:n laadinta



LCA –selvitys - päävaiheet

Iteratiivinen prosessi, eli paluu aikaisempiin vaiheisiin 
mahdollista

Tavoitteen ja 
soveltamisalan 

määrittely

Inventaarioanalyysi 
eli tiedonkeruu ja –

käsittely

Vaikutusarviointi eli 
ympäristövaikutus-
tulosten laskenta

Tulosten tulkinta 
ja raportointi



Elinkaarenvaiheet - järjestelmärajaukset

Pakollinen

Valinnaiset



Vaikutusluokat

Tarkasteltavia vaikutusluokkia

Ilmastonmuutos (GWP) kokonaisvaikutus, GWP
fossiilinen, GWP biogeeninen ja GWP maankäyttö

Otsonikato

Happamoituminen

Rehevöityminen – makean veden, merivesi ja 
maanpäällinen

Valokemiallisen otsonin muodostuminen 
(alailmakehän otsoni)

Luonnonvarojen ehtyminen – mineraalit ja metallit

Luonnonvarojen ehtyminen – fossiiliset polttoaineet

Veden käyttö

Jätteet ja output-virrat

Vaarallinen jäte loppusijoitukseen

Ei-vaarallinen jäte loppusijoitukseen

Radioaktiivinen jäte loppusijoitukseen

Uudelleenkäyttöön ohjatut komponentit

Materiaalit kierrätykseen

Materiaalit energiahyötykäyttöön

Resurssien käyttö

Uusiutuvien energialähteiden käyttö energialähteenä ja raaka-
aineena

Uusiutumattomien energialähteiden käyttö energialähteenä ja 
raaka-aineena

Sekundäärimateriaalien käyttö

Uusiutuvien sekundääripolttoaineiden käyttö

Uusiutumattomien sekundääripolttoaineiden käyttö

Veden käyttö (kokonaisvaikutus)



LCA –selvityksen raportti

LCA-selvityksestä laaditaan noudattavien menetelmäohjeiden, 

standardien ja tuoteryhmäsäännön ohjeistuksen mukainen taustaraportti, 

johon on kirjattu tiiviisti:

• Laskennan tausta, reunaehdot sekä menetelmäkuvaus ja käytetty data 

(tavoitteen ja soveltamisalan määrittely)

• Laskennassa käytetyt keskeiset lähtötiedot ja oletukset 

(inventaarioanalyysi)

• Tutkittavan tuotteen  ympäristövaikutukset (ympäristövaikutusarviointi)

• Tulosten tulkinta ja selvityksen rajoitukset sekä suositukset

• LCA-selvityksen raporttia ei tarvitse jakaa julkisesti



Ympäristötuoteselosteen (EPD:n) laadinta 

• Laaditaan LCA-selvityksen tulosten pohjalta

• EPD-dokumentin pohjassa tietyt pakolliset osuudet, jotka tulee ilmoittaa

• Luottamuksellinen data voidaan esittää LCA-selvityksessä, joka ohjataan vain 

verifioijan luettavaksi

• Verifioinnin voi tehdä riippumaton ko. EPD-järjestelmän hyväksymä toimija

• Verifiointi varmentaa, että selvitys on tehty laskentaohjeiden ja standardien 

mukaan, ja että käytetyt menetelmät, data ja tulokset ovat luotettavia ja läpinäkyviä

• Verifioija käy läpi laskennan toteutuksen, käytetyn datan, 

ympäristösuorituskyvyn esittämisen EPD-dokumentissa, dokumentaation ja 

tietojen laadun sekä tarkkuuden



Puutuoteteollisuus - ovien ja 
ikkunoiden geneeriset EPD:t



Ikkunoiden EPD

• Viiden yrityksen tuottaman tiedon pohjalta laadittu geneeriset 

ympäristöselosteet 

• Yhteisesti päätettiin ikkunatyypit joille EPD laadittiin

• Päädyttiin että EPD laaditaan kahdelle ikkunalle tuotteelle: MSE 2+1 ja MEK 3K

• Yhteisesti käytiin ikkunoiden päärakenne läpi -> materiaalit ja 

komponentit

• Samalla myös päätettiin systeemirajauksesta peilaten vaatimuksiin vs. 

vapaaehtoiset elinkaarenvaiheet

Tavoitteen ja 
soveltamisalan 

määrittely

• Päätetään 
suuntaviivat 
selvityksen teolle

• Toiminnallinen 
yksikkö 

• Elinkaarenvaiheet



Ovien EPD

• Kolmen / viiden yrityksen tuottaman tiedon pohjalta laadittu kolmen oven 

geneeriset ympäristöselosteet 

• Yhteisesti päätettiin ovityypit joille EPD:t laadittiin

• Päädyttiin että EPD laaditaan kolmelle ovelle:

• Keskiarvo ulko-ovi

• Parvekeovi 

• Sisäovi/kerrostaso ovi

• Yhteisesti käytiin ovien päärakenne läpi -> materiaalit ja komponentit

• Samalla myös päätettiin systeemirajauksesta peilaten vaatimuksiin vs. 

vapaaehtoiset elinkaarenvaiheet

Tavoitteen ja 
soveltamisalan 

määrittely

• Päätetään 
suuntaviivat 
selvityksen teolle

• Toiminnallinen 
yksikkö 

• Elinkaarenvaiheet



Tiedonkeruu ikkunoiden ja ovien EPD

• Kaikilta yrityksiltä kerättiin ovien ja ikkunoiden valmistukseen ja 

materiaaleihin liittyvät yrityskohtaiset tiedot - primääritiedot

• Jokaisen yrityksen kanssa käytiin läpi myös toimitetut primääritiedot

• Tietojen peilaaminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja tiedon 

laatuvaatimuksiin

• Tarkentavia kysymyksiä valmistukseen ja toimitusketjuihin liittyen

Inventaarioanalyysi 
eli tiedonkeruu ja –

käsittely

• Tiedonkeruu ja käsittely 
(tiedonkeruulomakkeet

• Tiedon laadun ja 
soveltuvuuden arviointi 
ennen hyödyntämistä



Laskenta ja mallinnus ikkunoiden ja ovien EPD

• Laskenta ja mallinnus, sekä vaikutusarviointi laadittu RTS PCR:n ja EN 15084 

A2-standardin perusteella.

• Laskenta eri elinkaarenvaiheisiin:

Vaikutusarviointi eli 
ympäristövaikutus-
tulosten laskenta

• Laskenta ja 
mallinnus

• Vaikutusarviointi-
luokat määräytyy 
RTS PRC ja EN 
15804 A2-
standardi



Tulokset- ikkunoiden ja ovien EPD 

• Ikkunoiden ja ovien LCA-taustaraportitraportit, eivät julkisia

• Raporteissa numeeristen tulosten lisäksi raportoidaan eri 

ympäristövaikutusten suuruus ja niiden vaikuttavuus eri elinkaarenvaiheissa

• On mahdollisuus vaikuttaa ko. tuotteista aiheutuviin 

ympäristövaikutuksiin 

• Laatia ja toteuttaa faktaan perustuvia päästövähennystoimenpiteitä

Tulosten tulkinta 
ja raportointi

• Merkittävien 
asioiden 
tunnistaminen

• Selvityksen 
rajoitukset ja 
sovellus-
mahdollisuudet



Tulokset- ikkunoiden ja ovien EPD:t

• LCA-taustaraportit ja EPD:t ovat kolmannen osapuolen verifioimia

• Ikkunoille yksi EPD jossa molemmat ikkunat samassa EPD:ssä

• Ovityypeille omat EPD:t

• Tulokset ovityypeille helpommin luettavissa ei vaadita konversiokerrointa 

ovien välillä, selkeä ja lukijaystävällinen

• LCA-taustaraportit ja EPD:t ovat kolmannen osapuolen verifioimia 

• EPD julkaistaan RTS EPD tietokannassa 

Verifiointi ja 
ympäristötuoteselosteet



KIITOS

www.lca-consulting.fi


