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Hei,
Rakennustietosäätiö RTS alkaa julkaista verifioituja ympäristöselosteita rakennustuotteille. RTS EPD:t ovat
selosteita, jotka on laadittu ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita,
mikä tarkoittaa sitä, että niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman
käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Jotta yritys voi laatia
ympäristöselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy yrityksen hankkia sekä EN 15804 +A1
2014 standardi että menetelmäohje ”Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD):
Laadinnan yleiset ohjeet (RTS PCR)”.
Verifioija tarkastaa selosteen sisällön suhteessa vaadittuihin standardeihin, tuoteryhmäkohtaisiin
vaatimuksiin, menetelmäohjeeseen ja malliselosteeseen.
Rakennustietosäätiö hakee jäsenyyttä ECOPlatform-järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että verifioijien
täytyy täyttää ECOPlatform järjestelmän vaatimukset verifioijille, kts. http://www.eco-platform.org/.
Mikäli teitä kiinnostaa alkaa verifioida ympäristöselosteita, pyydän teitä lähettämään tietoa yrityksestä,
toimintatavoista ja henkilöistä, jotka haluavat verifioida RTS EPD Ympäristöselosteita.

Verifioijan pätevyys
Standardin ISO 14025 mukaan todentajien tulee olla henkilöitä, jotka eivät osallistu elinkaariarvioinnin
suorittamiseen yrityksen tuotteelle eivätkä ympäristöselosteen teettämiseen. Verifioijilla ei saa olla
asemasta organisaatiossa aiheutuvia eturistiriitoja.
Verifioijan pätevyys:
1. Verifioija tuntee hyvin asiaankuuluvan sektorin, tuotteen ja tuotteeseen liittyvät
ympäristönäkökohdat
2. Verifioija tuntee tuoteryhmän prosessit ja tuotteet
3. Verifioijalla on hyvä asiantuntemus elinkaariarvioinnista ja elinkaariarviointityön metodologiasta
4. Verifioijalla on hyvä tuntemus olennaisten ympäristömerkintään, selosteiden laadintaan ja
elinkaariarvioon liittyviltä aloilta sekä standardeista (mm. ISO 14025, EN ISO 14044, ISO 21930,
EN15804+A1), erityisesti verifioijan täytyy tuntea hyvin EN 15804+A1:n sisältämät vaatimukset ja
ohjeet.
5. Verifioijalla täytyy olla niiden lakisääteisten puitteiden tuntemus, joiden mukaan tyypin III
ympäristöselosteiden vaatimukset on laadittu
6. Verifioijalla täytyy olla erittäin hyvä tuntemus tyypin III ympäristöselosteohjelmasta ja kokemusta
ympäristöselosteiden laadinnasta ajantasaisten standardien mukaan (EN15804). Verifioijalla täytyy
olla vähintään kolme erilaista selostetta tehtynä ennen verifiointistatuksen hakemista.
7. Verifioijan täytyy tuntea hyvin Rakennustietosäätiön menetelmäohje ”Rakennustietosäätiö RTS:n
julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset ohjeet (RTS PCR)” ja siihen liittyvät
menetelmät, jotka eivät käy ilmi standardista EN15804+A1.
8. Verifioijan täytyy luoda ja ylläpitää dokumentoitua dialogia konsultin, verifioijan ja selosteen
laatijan välillä. Dialogin täytyy sisältää yksilöityä tietoa kysymyksistä ja niihin saaduista vastauksista
sekä poikkeavuuksista RTS PCR:n nähden. Dialogi liitetään ympäristöselostehakemukseen.
9. Hakijalla täytyy olla ajantasainen CV, jossa on selvitetty hakijan pätevyys liittyen yllä mainittuihin
asioihin.
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10. Verifioijan pätevyys arvioidaan kolmen vuoden välein ja aina työnantajan vaihtuessa. Mikäli
vaatimukset eivät täyty, PT18 RT EPD toimikunta voi päättää verifioijastatuksen.

Ystävällisin terveisin
Luokituspäällikkö
Laura Sariola
Rakennustietosäätiö RTS sr, Malminkatu 16 A, 00100 Helsinki
etunimi.sukunimi@rakennustieto.fi, puh +35840 832 5750

