
Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 

 
RYHMÄ1 OSALLISTUJAT: _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Taulukko TILAAMINEN1: Tilaajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät suunnittelun, 
rakentamisen ja kunnossapidon tilaamisvaiheessa. 
 
 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Tarpeen syntymisvaihe 
1.1 Huomioida eri osallisten, 
esittämät tarpeet hankinnalle 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Osallistetaan laajasti ottaen mukaan mm. päättäjät, viranhaltijat, 

asukkaat, omistajat ja käyttäjät. 
− Osallistetaan kaikki ikäryhmät. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.2 Määrittää tarve palvelun 
hankinnalle 

Yleistä 
− Selvitetään hankinnan vaikutus ja merkitys kokonaisuuden kan-

nalta. Onko tarkoituksena parantaa/ helpottaa/ lisätä kohteen 
käyttöä, turvallisuutta, siisteyttä, kestävyyttä, esteettisyyttä, 
luonnon monimuotoisuutta tms.? 

Ekologiset näkökohdat 
− Noudatetaan Less is more-periaatetta eli rakennetaan mahdolli-

simman vähän ja mahdollisimman vähän ekosysteemin nor-
maalia toimintaa estäen ja häiriten. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Työselostukset/ Oppaat 
− Kestävä kotipiha -esite https://www.vyl.fi/site/as-

sets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf  
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 
− The Green Flag Award guidance manual 

http://www.greenflagaward.org.uk/me-
dia/1019/green-flag-award-guidelines.pdf  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
− Tilaajan opas kestäviin suunnittelutöiden hankin-

toihin  
− Tilaajan opas kestäviin rakennustöiden hankintoi-

hin  
− Tilaajan opas kestäviin kunnossapitotöiden han-

kintoihin  
− Tilaajan opas kestäviin materiaalihankintoihin  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Lait ja asetukset 
− Asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön 

suojelemista koskevan yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta 19/1987 http://www.fin-
lex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019  

− Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132  

− Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuripe-
rinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
http://www.rala.fi/korjausopas.php
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

3/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

voimaansaattamisesta 47/2013 http://www.fin-
lex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047 

 
1.3 Määrittää hankinnan lop-
putavoite/-tuote 

Yleistä 
− Huomioidaan tavoitteet ja niiden muuttuminen hankkeen koko 

elinkaaren ajalle. 
− Tavoitellaan ratkaisuja, jotka 

o ovat innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yh-
disteleviä. 

o edistävät asetettuja kestävän kehityksen tavoitteita. 
Ekologiset näkökohdat 
− Tavoitellaan ratkaisuja, jotka edistävät:  

o kohteen ekosysteemipalveluiden toimintaa 
o luonnonmonimuotoisuutta 
o elinkaaren pituutta 
o maaperän hyvinvointia 
o kasvinterveyttä 
o alkuperäisen lajiston säilymistä 
o kiertotaloutta (mm. jätteiden uudelleen hyödyntäminen). 

− Tavoitellaan ratkaisuja, jotka  
o rasittavat vähän ympäristöä (vältetään mm. kemikaalien 

käyttöä, puhtaan veden käyttöä, pöly- ja meluhaittoja). 
o ohjaavat rakentamisen ja täydennysrakentamisen pois 

tulvavaara-alueelta. 
o ohjaavat maankäyttöä alueille, joilla ei sijaitse ve-

siekosysteemejä ja häiriintymätöntä tervettä maaperää.  
o rajoittavat tulvavaara-alueille osoitettua rakentamista tai 

muuta häiriötä aiheuttavaa toimintaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o eivät heikennetä tulva-alueen nykyistä ekologista tilaa 
tai kasvata tulvariskiä.  

o ovat hiilineutraaleita. 
o noudattavat ”no net loss”-periaatetta eli kompensoidaan 

jokainen luonnon monimuotoisuutta heikentävä toimen-
pide. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tavoitellaan ratkaisuita, jotka 

o osallistavat alueen käyttäjiä. 
o edistävät kohteen käyttömukavuutta, saavutettavuutta 

ja turvallisuutta. 
o varmistavat kohteen tilantarpeen ja laajenemis-/karsin-

tatarpeen käyttäjämäärien ja niiden ennakoitujen muu-
tosten mukaan. 

o työllistävät paikallisia toimijoita ja työntekijöitä. 
o tukevat alan koulutuksen ja työssäoppimisen tavoitteita 

työllistämällä työssäoppijoita, harjoittelijoita tai oppisopi-
muksella työskenteleviä opiskelijoita. 

o työllistävät nuoria, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuutta-
jia, kuntoutujia ja vammaisia. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Tavoitellaan ratkaisuita, jotka 

o säilyttävät ja edistävät kohteen kulttuuriperintöä ja -ar-
voja. 

o noudattavat perinteisiä työmenetelmiä ja hyödyntävät 
perinteisiä materiaaleja. 

o edistävät kohteen arkkitehtonista ilmettä ja laatua. 
o muokkaavat suunnittelijoiden, rakentajien, kunnossapi-

täjien, päättäjien ja käyttäjien näkemyksiä ja asenteita 
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(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

liittyen viheralueiden esteettiseen ja visuaaliseen laa-
tuun. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toteu-
tetut viheralueet alkavat yhä useammin muistuttaa 
luonnonmukaisia alueita.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Tavoitellaan ratkaisuja, jotka  

o tuottavat laadukasta suunnittelua, rakentamista ja kun-
nossapitoa ekotehokkaasti ja taloudellisesti. 

o toteuttavat hankeen kustannustehokkaasti siten, että si-
joitetulle rahalle saadaan paras laadullinen ja kestävän 
kehityksen mukainen toteutus. 

2 Tarveselvitysvaihe 
2.1 Määrittää omat ja/tai mui-
den osallisten tarpeet ja toi-
veet 

Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään rakentamisen mahdolliset vaikutukset/vaikuttavuus 

maaperään, vesitalouteen, kasvillisuuteen, pienilmastoon, valoi-
suuteen. 

− Selvitetään hankkeen ympäristövaikutuksia sekä toteuttamis-
vaihtoehtojen ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdolli-
suuksia. 

− Selvitetään olevien ulkotilojen kunto (mm. puusto, kasvillisuus, 
päällysteet, rakenteet, rakennelmat, kalusteet, varusteet). 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään alueen käyttäjäkokemuksia. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään rakennusalueen ja sen ympäristön historiallisia vai-

heita ja kuvataan alueen ominaispiirteitä, kulttuuriarvoja ja kau-
punkikuvallisia ja -tilallisia arvoja. 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Kyselylomakepohja 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2.2 Määrittää, mitä osaa-
mista/palveluja tarvitaan 

Yleistä 
− Selvitetään mitä osaamista on omassa organisaatiossa ja onko 

se käytettävissä suunnitellussa hankkeessa. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista ja alueen käyttäjien näkemyksiä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.3 Kuvata hankittavan pal-
velun/tuotteen laatuvaatimuk-
set ja reunaehdot 

Yleistä 
− Päätetään, hyödynnetäänkö yleisiä laatuvaatimuksia vai määri-

tetäänkö erityisiä hankekohtaisia laatuvaatimuksia. 
Ekologiset näkökohdat 
− Määritetään laatuvaatimukset/ reunaehdot/ raja-arvot: 

o kasvihuonekaasupäästöille – hiilijalanjälki (mm. materi-
aalien ja tuotteiden valmistus, koneiden käyttö, työme-
netelmät) 

o melupäästöille (mm. koneiden käyttö, työmenetelmät) 
o pölyhaitoille (mm. koneiden käyttö, työmenetelmät) 
o puhtaan veden käytölle – vesijalanjälki (mm. materiaa-

lien ja tuotteiden valmistus, koneiden käyttö, työmene-
telmät, rakenneratkaisut) 

o kemikaalien käytölle (mm. kemialliset kasvinsuojeluai-
neet, lannoitteet, jäänsulatusaineet, puhdistusaineet) 

Työselostukset/ Oppaat 
− Viheralueiden hoitoluokitus 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− InfraRYL. Infrarakentamisen yleiset laatuvaati-

mukset 
− KiinteistöRYL 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-

set. Talorakennuksen maatyöt 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
− Päätöksentekijän opas – Viherhoidon ABC 
− Kestävä kotipiha -esite https://www.vyl.fi/site/as-

sets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf  

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
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o ympäristösertifioiduille tuotteille ja palveluille (mm. 
PEFC- ja FSC-sertifioitu puutavara) 

o ”no net loss”-kompensaatioperiaatteelle  
o vihertehokkuudelle 
o energiatehokkuudelle 
o syntyvän jätteen kierrätykselle ja uudelleen käytölle 
o koneiden ja laitteiden kunnolle (mm. kalibrointi, huollot, 

käyttöaste, tehokkuus). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Määritetään laatuvaatimukset/ reunaehdot/ raja-arvot: 

o osallistamiselle 
o kohteen käyttömukavuudelle, saavutettavuudelle ja tur-

vallisuudelle 
o paikallisten tuotteiden ja palveluiden käytölle (mm. vä-

hintään 10 prosenttia budjetista SITES-KRITEEREISSÄ 
OLEVA ARVO? PITÄÄKÖ MUUTTAA/POISTAA KO-
KONAAN?) 

o kotimaisten tuotteiden ja palveluiden käytölle 
o koulutuksen ja työssäoppimisen edistämiselle 
o nuorten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien, kun-

toutujien ja vammaisten työllistämiselle 
o palvelun tarjoajan henkilöstön ammattiosaamiselle. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Määritetään laatuvaatimukset/ reunaehdot/ raja-arvot: 

o TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Määritetään laatuvaatimukset/ reunaehdot/ raja-arvot: 

o ekotehokkuudelle 
o kustannustehokkuudelle 
o energiatehokkuudelle 
o palveluiden/tuotteiden kuljetusmatkalle. 

− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-
yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 

− The Green Flag Award guidance manual 
http://www.greenflagaward.org.uk/me-
dia/1019/green-flag-award-guidelines.pdf  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
− Tilaajan opas kestäviin suunnittelutöiden hankin-

toihin  
− Tilaajan opas kestäviin rakennustöiden hankintoi-

hin  
− Tilaajan opas kestäviin kunnossapitotöiden han-

kintoihin  
− Tilaajan opas kestäviin materiaalihankintoihin  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Lait ja asetukset 
− Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-

muksista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2016/20161397  

 
Muut aputyökalut 
− Vihertehokkuus-työkalu 

http://www.rala.fi/korjausopas.php
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397
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2.4 Kartoittaa tarjolla olevat 
palvelut/tuotteet 

Yleistä 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 
Ekologiset näkökohdat 
− Etsitään palveluja/tuotteita, jotka 

o on tuotettu ekologisin periaattein. 
o ovat kierrätettäviä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Etsitään palveluja/tuotteita, jotka 

o on tuotettu eettisin periaattein 
o on tuotettu lähellä. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Etsitään palveluja/tuotteita, jotka 

o on tuotettu eko- ja kustannustehokkaasti. 

Muut aputyökalut 
− MIPS (Material Input Per Service Unit) -mittari 

2.5 Määrittää käytössä oleva 
kokonaisbudjetti 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Laaditaan budjetti hankkeen koko elinkaaren ajalle. 
− Määritetään tavoiteltava kustannus kullekin hankkeen vaiheelle 

erikseen ja kokonaiskustannus. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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− Määritetään kustannuskatto kullekin hankkeen vaiheelle erik-
seen ja kokonaiskustannus. 

− Määritetään, miten kustannukset jakautuvat eri työvaiheiden, 
hankittavien palveluiden ja tuotteiden kesken. 

2.6 Tehdä alustavat kustan-
nus- ja kannattavuusselvityk-
set 

Yleistä 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan kustannukset hankkeen koko elinkaaren ajalta. 
− Huomioidaan kuntoarvion, kuntotutkimusten ja muiden tutki-

musten ja selvitysten tarve. 
− Määritellään korjaustavoitteet. 
− Määritellään hoitovelka. 
− Kuvataan hankkeen laajuus pinta-alalaskelmin. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.7 Tehdä hankkeen riski-
analyysit 

Yleistä 
− Riskianalyysissä huomioidaan mm. taloudelliset, ajalliset, ym-

päristö- ja työturvallisuusriskit. 
− Kuvataan, miten riskit vältetään tai niiden vaikutusta lievenne-

tään. 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnitteluhankkeen riskit 
− Rakennushankkeen riskit 
− Kunnossapitohankkeen riskit 
− Riskianalyysin sisältö 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan ennen hankkeen käynnistämistä, että kaavassa 

on varattu riittävät alueet hulevesien käsittelyyn ja toteutukseen 
näkyvinä hulevesirakenteina. 

− Varmistetaan ennen hankkeen käynnistämistä, että kaa-
vassa/tontilla on varattu riittävät alueet maa-ainesten käsittelyyn 
ja välivarastointiin. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan riskit hankkeen koko elinkaaren ajalta. 

 
Lomakepohjat 
− RT 80325 Turvallisuusasiakirja  
− RT 80335 Työturvallisuusasiakirjat. Uudisraken-

nushanke 
− RT 80336 Työturvallisuusasiakirjat. Tavanomai-

nen korjausrakennushanke 
− RT 80337 Työturvallisuusasiakirjat. Vaativa kor-

jausrakennushanke 
− VYL7002 Työturvallisuusasiakirja 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 

2.8 Päättää palvelun/tuotteen 
hankinnan käynnistämisestä 

Yleistä 
− Dokumentoidaan päätös, esimerkiksi kokouspöytäkirjaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

3 Hankesuunnitteluvaihe 
3.1 Kartoittaa palvelun tarjo-
ajat ja/tai tuotteiden valmista-
jat/myyjät 

Yleistä 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 

Muut aputyökalut 
− RALA-palaute http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/ 

http://www.rala.fi/korjausopas.php
http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Ekologiset näkökohdat 
− Etsitään toimijoita, jotka: 

o tuntevat ja osaavat kestävän kehityksen toimintaperi-
aatteet ja ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Etsitään toimijoita, jotka: 

o tuntevat ja osaavat osallistavat toimintaperiaatteet ja 
ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.  

o osaavat työskennellä poikkihallinnollisesti, -taiteellisesti 
ja -tieteellisesti. 

o toimivat lähellä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Etsitään toimijoita, jotka tuovat hankkeeseen kulttuurialan tunte-

musta (mm. taiteilijat, muotoilijat, käsityöläiset, historioitsijat) 
Taloudelliset näkökohdat 
− Etsitään toimijoita, joilla on: 

o palvelun/tuotteen lyhyt toimitusaika 
o hyvät referenssit 
o tyytyväiset asiakkaat 
o laatujärjestelmä. 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 

3.2 Selvittää ja vertailla vaih-
toehtoisia tapoja toteuttaa 
hankinta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− VYL2001 Yleistä hankintamenettelystä  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

12/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.3 Määrittää hankinnan ja 
hankkeen tavoiteaikataulu 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Kuvataan aikataulutavoitteet ja reunaehdot kullekin hankkeen 

vaiheelle erikseen ja kokonaisaikataulu. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.4 Selvittää rahoitusmahdol-
lisuudet 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään elinkaari- ja allianssihankkeiden mahdollista hyö-

dyntämistä hankkeen rahoituksessa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.5 Tehdä hankintapäätös Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Työselostukset/ Oppaat 
− Tilaajan opas kestäviin suunnittelutöiden hankin-

toihin  
− Tilaajan opas kestäviin rakennustöiden hankintoi-

hin  
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− Tilaajan opas kestäviin kunnossapitotöiden han-
kintoihin  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Ohjeet 
− Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 AYSE 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palve-

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tava-

rahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 
− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Palvelukuvaus 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

ehdot 2008, KE 08 
− Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajaso-

pimusehdot RYS-9 1998 
− RT 13-10892 Pientalon pihasuunnittelusopimuk-

sen laatiminen 
− RT 13-11143, Konsulttitoiminnan yleiset sopi-

musehdot KSE 2013 
− RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimus-

ehdot YSE 1998 
− RT 16-10960 Pientalon piharakentamisen urak-

kasopimuksen laatiminen 
− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset han-

kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

 
Lomakepohjat 
− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / toimi-

tussopimus. RYHT 2000 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.6 Valita hankkeelle vetäjä Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.7 Määrittää hankkeen laa-
juus-, laatu-, aika-, kustan-
nus- ja KESY-tavoitteet sekä 
mittarit tavoitteiden saavutta-
misen mittaamiseen 

Yleistä 
− Varmistetaan, että asetetut tavoitteet ja niiden toteutumista seu-

raavat mittarit/seurantamenetelmät tukevat tilaajan strategioita 
ja toimintatapoja. 

Ekologiset näkökohdat 
− Asetetaan tavoitteet ja määritetään mittarit/seurantamenetel-

mät: 
o terveen maaperän määrälle ja laadulle 
o maaperän kunnostukselle ja hoidolle 
o säilytettävän kasvillisuuden määrälle ja laadulle 
o kasvillisuuden biomassan ja ekosysteemipalvelujen 

määrälle 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o uusiokäytettävien tuotteiden muunneltavuudelle ja kor-
jaustarpeille 

o kierrätysosia sisältävien materiaalien, tuotteiden ja ra-
kenteiden käytölle 

o kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden ja kestävästi tuotet-
tujen materiaalien ja tuotteiden käytölle 

o kohteesta syntyvän jätteen vähentämiselle, lajittelulle ja 
kierrättämiselle 

o käytettävien puumateriaalien ja -tuotteiden puulajille ja 
alkuperälle. 

o energiatehokkuudelle ja energialähteiden käytölle 
o ilmanlaadun suojelemiselle 
o turvalliselle kemikaalien käytölle 
o käytettävien materiaalien ja tuotteiden toimitusetäisyy-

delle ja/tai logistiikan energiankulutukselle, hiilidioksidi- 
ja muille haitallisille päästöille 

o kasvillisuusalueiden käyttötavalle, sijoittelulle, määrälle 
ja osuudelle kaikesta päällyste- ja kattopinta-alasta, 
jotta lämpösaarekkeiden vaikutus ja rakennusten ener-
giankäyttö vähenee. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Asetetaan tavoitteet ja määritetään mittarit/seurantamenetel-

mät: 
o käytettävien materiaalien ja tuotteiden vastuulliselle ja 

kestävälle raaka-aineiden käytölle sekä materiaalien ja 
tuotteiden tuotannolle 

o käytettävien materiaalien ja tuotteiden alkuperälle 
o ulkoalueiden saavutettavuuden, turvallisuuden ja käyt-

tömukavuuden parantamiseksi sekä edistämiseksi 
o meluhaittojen vähentämiselle 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o paikallisen talouden tukemiseksi 
o asukkaiden, käyttäjien ja muiden osallisten osallista-

miseksi. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Asetetaan tavoitteet ja määritetään mittarit/seurantamenetel-

mät: 
o olevien kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämiselle 

ja kunnossapidolle. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Asetetaan tavoitteet ja määritetään mittarit/seurantamenetel-

mät: 
o olevien materiaalien ja tuotteiden uudelleen käyttämi-

selle ja kierrättämiselle kohdealueella tai muissa koh-
teissa 

o poistettavaksi määriteltyjen materiaalien hyödyntä-
miseksi kohdealueella 

o ajankäytölle 
o kustannuksille. 

3.8 Selvittää kohteen ominai-
suuksien, olosuhteiden ja ra-
kennettavuus/kunnossapidet-
tävyys 

Yleistä 
− Hyödynnetään viheralan suunnittelijoiden, rakentajien, kunnos-

sapitäjien osaamista. 
Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään ja vertaillaan vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen ul-

kotilojen soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi.  
− Selvitetään vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen ja niiden ympä-

ristön soveltuvuus tavoitteisiin. 
− Selvitetään ja arvioidaan olevien ulkotilojen käyttö- ja korjaus-

mahdollisuudet.  

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Määritellään alustavasti korjausten vaikutukset olemassa ole-
vaan ympäristöön, kasvillisuuteen, pinnantasaukseen, rakentei-
siin ja taloteknisiin järjestelmiin. 

− Selvitetään rakennuspaikan ominaisuudet (mm. sijainti, maasto, 
maaperä, vesiolosuhteet, pienilmasto, kasvillisuus, suojelukoh-
teet). 

− Selvitetään ympäristön asettamat vaatimukset suunnittelulle 
(mm. ilmansuunnat, kasvuvyöhyke, pienilmasto). 

− Huomioidaan kohteessa olevan kasvillisuuden, maa-aineksien, 
materiaalien ja rakenteiden uudelleen käyttö ja kierrätys esimer-
kiksi määrittämällä kohteessa kierrätettävän aineksen osuus, 
osoittamalla sen välivarastoimiselle ja käsittelylle rakentamisen 
ajaksi paikka sekä huomioimalla kierrätykseen tarvittava ajan-
käyttö hankkeen aikatauluissa. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalli-

set ja toiminnalliset kelpoisuudet sekä juridinen ja tekninen ra-
kennettavuus. 

− Kuvataan alustavasti ulkotiloihin sijoittuvat toiminnot ja niiden 
tarvitsemat yhteydet ulkotiloissa. 

− Selvitetään toimintojen erityisvaatimukset ulkotiloille (mm. moni-
käyttö, esteettömyys, ajoneuvo-/huoltoliikenne). 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään ulkotilojen arvokkaat ja merkittävät ympäristöele-

mentit. 
− Selvitetään ulkotilojen historia (mm. maisema-, kulttuuri-, ympä-

ristö-, rakennushistoria). 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3.9 Tilata tarvittavat kunto-, 
maaperä- ja muut taustasel-
vitykset 

Yleistä 
− Varmistetaan, että alueen vesistöistä, maaperästä, kasvillisuu-

desta, ympäristöstä, kulttuuriperinnöstä ja käytöstä on riittävät 
tiedot suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon pohjaksi. 

Ekologiset näkökohdat 
− Teetetään/laaditaan: 

o tulva-alueille tulvariskien hallintasuunnitelma 
o kohdealueelle hulevesiohjelma tai -strategia, jonka 

avulla määritetään, miten: 
 vähennetään alueen pintavalunnan määrää 
 vähennetään valuntahuippuja ja tulvahuippuja 
 estetään hulevesien epäpuhtauksien purkautu-

mista ympäristöön  
 lisätään alueen kokonaishaihduntaa sekä hule-

vesien suodatusta ja imeytymistä 
o kartoitus alueella olevista pilaantuneista, vaurioituneista 

tai turmeltuneista vesiekosysteemeistä 
o kunnostus- ja kunnossapitosuunnitelmat huonokuntoi-

siksi luokitetuille vesiekosysteemeille 
o selvitys kohdealueen maaperästä, jossa paikannetaan 

ja kuvataan alueella olevat pilaantunut ja terve maa-
perä 

o maaperän kunnostus- ja kunnossapitosuunnitelma 
o selvitys alueen alkuperäisestä kasvillisuudesta ja alu-

een ekosysteemiin soveltuvasta kasvillisuudesta 
o olevan kasvillisuuden inventointi  
o selvitys säilytettävästä kasvillisuudesta 
o selvitys alueella esiintyvistä vieraslajeista 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kunnossapitosuunnitelma alueella tiedossa olevien vie-
raslajien torjuntaan ja hallintaan 

o selvitys kohteessa olevasta uudelleen käytettävästä ja 
kierrätyskelpoisesta rakenteista, materiaaleista ja tuot-
teista tai niiden osista, kuten kasvillisuudesta, maa-ai-
neksista, kalusteista ja varusteista 

o jätevirran selvitys, jossa arvioidaan, miten paljon kierrä-
tettävää materiaalia kohteessa syntyy rakentamisen, 
kunnossapidon ja käytön aikana 

o selvitys alueen kasvillisuuden laajuudesta verrattuna 
päällystettyjen ja kattopintojen laajuuteen 

o kunnossapitosuunnitelma kestävän kehityksen periaat-
teiden mukaan kohteen koko elinkaaren ajaksi. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Teetetään/laaditaan: 

o selvitys paikallisista ja alueellisista yrityksistä, yhtei-
söistä ja asiantuntijoista 

o selvitys fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia 
edistävien ulkoalueiden riittävyydestä ja kehittämistar-
peista. 

o selvitys kohdealueen ulkoalueiden saavutettavuudesta, 
turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta suunnittelun 
pohjaksi 

o selvitys hyötyviljelyä edistävien ulkoalueiden riittävyy-
destä ja kehittämistarpeista 

o käyttäjä-/ asukas-/ omistajakysely. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Teetetään/laaditaan: 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o selvitys suunnittelukohteen kulttuuriperintökohteista, 
kuten rakennuksista, rakenteista, kasvillisuudesta ja 
maisemista 

o kunnossapitosuunnitelma kohdealueen kulttuuriperintö-
kohteista arvokkaiden alueiden ja kohteiden säilyttä-
miseksi ja kunnossapitämiseksi 

o kunnostus- ja kunnossapito-ohjeet 
o historiaselvitykset. 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.10 Selvittää tarvittavat lu-
pamenettelyt ja käynnistää 
lupamenettelyt 

Yleistä 
− Selvitetään viranomaisten erityisvaatimukset lupa-asiakirjoille 

(mm. rakennusvalvonta, ympäristöviranomaiset, työturvallisuus-
viranomaiset). 

− Määritetään, kenen vastuulla lupamenettelyjen hoitaminen on 
(tilaaja, suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä). 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− Aluehallintoviraston (AVI) luvat 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoituk-
set#.WVucNOlLdPY 

− ELY-keskuksen lupapalvelu https://www.ely-kes-
kus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY  

− Maisematyölupa 
− Toimialakohtaiset luvat https://yrityssuomi.fi/luvat  
− Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi 
− Ympäristöhallinnon luvat, ilmoitukset ja rekiste-

röinti http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_lu-
vat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_il-
moitukset_ja_rekisterointi  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

3.11 Laatia hankesuunni-
telma 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://yrityssuomi.fi/luvat
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.rala.fi/korjausopas.php
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Hankesuunnitelman sisältö 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Lomakepohjat 
− Hankesuunnitelman lomakepohja 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

4 Tarjousvaihe 
4.1 Yleisiä tehtäviä − Noudatetaan oman organisaation: 

o strategioita 
o ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia 
o muita ympäristönsuojelulle asetetut tavoitteita 
o laatu- ja toimintajärjestelmää. 

−  

4.2 Laatia tarjouspyyntöasia-
kirjat 

Yleistä 
− Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat mm.: 

o tarjouspyyntö(kirje) 
o urakkaohjelma 
o urakkarajaliite 
o työturvallisuusasiakirja 
o määräluettelo 
o urakkatarjouslomake 
o yksikköhintaluettelolomake 
o tekniset asiakirjat (suunnitelmapiirrokset, työselostuk-

set, kunnossapitosuunnitelma)  

Ohjeet 
− KH X4-00455 Kiinteistönhoitopalveluiden han-

kinta. Tarjouspyynnön laatiminen 
− KH X4-00461 Kiinteistöpalveluiden hankinta. Tar-

jouspyyntö- ja sopimusasiakirjat 
− RT 13-10927 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. 

Laatiminen 
− RT 16-10724 Urakkaohjelman laatiminen, maara-

kennustyö. YSE 1998 asiakirjamalli 
− RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatar-

jouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Tehdään hankinta KESY-painotteisesti ohjeistamalla ”kahden 
kirjekuoren” tarjouksiin (= hintatieto on omassa kuoressaan, 
joka avataan vasta, kun vaaditut KESY-pisteet ovat ylittyneet). 

Ekologiset näkökohdat 
− Pyydetään palveluntarjoajia kuvaamaan toimintatavat, joilla se 

tunnistaa, vähentää ja seuraa sopimuksen toteuttamisessa syn-
tyviä haitallisia ympäristövaikutuksia: kuvaukset esimerkiksi 
energian kulutuksen vähentämisestä, syntyvien jätteiden mää-
rän vähentämisestä ja lajittelusta, kemikaalien ja muiden ympä-
ristölle vaarallisten aineiden käsittelystä ja käytöstä sekä henki-
löstön ja aliurakoitsijoiden osaamisesta ympäristökysymyksissä. 

− Määritetään rakennus- ja kunnossapitotöiden tarjouspyyntö-
asiakirjoihin tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet kasvillisuusaluei-
den kastelulle ja kastelussa käytettävälle vesilähteelle. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Mahdollistetaan pienten toimijoiden osallistuminen julkisiin kil-

pailutuksiin (mm. pilkkomalla hankintoja pienemmiksi kokonai-
suuksiksi). 

− Varmistetaan, että mahdollisesti osallistamiseen liittyvistä toi-
menpiteistä on ilmoitettu vastuutaho (tilaaja vai palveluntar-
joaja). 

− Laaditaan selkeät ja yksiselitteiset tarjouspyyntöasiakirjat, joihin 
ei jää tulkinnanvaraa. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen vanhojen ja/tai suojeltujen sekä ar-

vokkaiden rakenteiden, kasvillisuuden ja maiseman säilyttämi-
seen/ kunnossapitoon on annettu riittävä ohjeistus. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tarjouspyynnössä ja sen määrälaskelmissa 

on huomioitu: 

− RT 80335 Työturvallisuusasiakirjat. Uudisraken-
nushanke 

− RT 80336 Työturvallisuusasiakirjat. Tavanomai-
nen korjausrakennushanke 

− RT 80337 Työturvallisuusasiakirjat. Vaativa kor-
jausrakennushanke 

 
Lomakepohjat 
− KH 90032 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Tarjouspyyntö 
− RT 80279 Urakkatarjouspyyntö 
− RT 80330 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö 
− VYL1001 Tarjouspyyntö suunnittelutyöstä 
− VYL1004 Urakkatarjouspyyntö/ kokonaisurakka, 

malli 1 
− VYL1005 Urakkatarjouspyyntö/ yksikköhin-

taurakka, malli 2 
− VYL1006 Talvi- ja kesäkunnossapidon alueurak-

katarjouspyyntö 
− VYL1007 Tarjouspyyntö kuljetuspalveluista 
− VYL7001 Urakkaohjelma 
− VYL7003 Urakkarajaliite 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kaikki kustannuksia aiheuttavat alueet ja toimenpiteet 
o mahdollisesti esitetyt kestävän kehityksen konkreettiset 

tavoitteet ja mittarit 
o kohteessa edellytettävät erityistoimenpiteet. 

4.3 Määrittää laatu- ja valin-
takriteerit ja niiden pisteytys 

Yleistä 
− Kilpailutetaan tasapuolisesti taloudellisin, ekologisin, eettisin ja 

sosiaalisin sekä kulttuurisin perustein. 
− Määritetään selkeät ja vertailukelpoiset mittarit tarjousten vertai-

lua varten, joilla mitataan ekologista, eettistä ja sosiaalista, kult-
tuurista sekä taloudellista kestävyyttä. 

− Sovelletaan taulukon TILAAMINEN1 kohdassa 2.3 mainittuja 
laatuvaatimuksia/reunaehtoja/raja-arvoja. 

Ohjeet 
− Pisteytysohjeet ekologisille valintakriteereille 
− Pisteytysohjeet eettisille ja sosiaalisille valintakri-

teereille 
− Pisteytysohjeet kulttuurisille valintakriteereille 
− Pisteytysohjeet taloudellisille valintakriteereille 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
− VYL2002 Konsulttihankinnan pisteytysperusteet 
− VYL2003 Urakoitsijan valinta laatupainot. menet-

telyssä 
− VYL2004 Maarakennuskonepalvelun hankinnan 

pisteytysperusteet 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

4.4 Kartoittaa ja valita tar-
jouspyyntöasiakirjojen vas-
taanottajat (tarvittaessa) 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.5 Toimittaa tarjouspyyntö-
asiakirjat palvelun tarjoajille 

Ekologiset näkökohdat 
− Hyödynnetään sähköistä toimitustapaa (mm. sähköposti, tie-

dostojen jakopalvelu, HILMA-palvelu). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.6 Antaa tarjouslaskenta-ai-
kaiset lisäselvitykset 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen ekologiset tavoitteet ja niiden saa-

vuttamista mittaavat mittarit on kuvattu selkeästi ja annettu riit-
tävä ohjeistus näihin liittyen. 

− Hyödynnetään sähköistä toimitustapaa (mm. sähköposti, tie-
dostojen jakopalvelu, HILMA-palvelu). 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen eettiset ja sosiaaliset tavoitteet ja 

niiden saavuttamista mittaavat mittarit on kuvattu selkeästi ja 
annettu riittävä ohjeistus näihin liittyen. 

− Varmistetaan, että mahdollisesti osallistamiseen liittyvistä toi-
menpiteistä on ilmoitettu vastuutaho (tilaaja vai palveluntar-
joaja). 

− Annetaan lisäselvitykset mahdollisimman nopeasti ja tasapuoli-
sesti kaikille tarjouspyynnön saaneille.  

Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kulttuuriset tavoitteet ja niiden saa-

vuttamista mittaavat mittarit on kuvattu selkeästi ja annettu riit-
tävä ohjeistus näihin liittyen. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen toteutuksen taloudelliset tavoitteet 

ja niiden saavuttamista mittaavat mittarit on kuvattu selkeästi ja 
annettu riittävä ohjeistus näihin liittyen. 

− Varmistetaan, että tarjouspyynnössä on huomioitu kaikki suun-
nittelu-/rakennus-/kunnossapitotoimenpiteitä edellyttävät alueet 
sekä kohteessa edellytettävät erityistoimenpiteet. 

4.7 Järjestää urakkatarjous-
ten avauskokous  

Yleistä 
− Laaditaan urakkatarjousten avauskokouksesta pöytäkirja. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Urakkatarjousten avauspöytäkirja 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 

4.8 Tarkastaa tarjousten kel-
poisuus 

Yleistä 
− Varmistetaan, että tarjous on toimitettu määräaikaan men-

nessä. 
− Varmistetaan, että mukana on kaikki vaaditut asiakirjat (mm. 

laatusuunnitelma sisältäen omavalvonta- ja kestävän kehityk-
sen suunnitelman, turvallisuussuunnitelma, työmaasuunni-
telma). 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Tarjousten tarkastuslista 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.9 Tehdä tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset tarjo-
ajista 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että palveluntuottajat ovat hoitaneet ympäristö-

velvoitteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan palveluntuottajien yhteiskuntavelvoitteiden hoita-

minen. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että palveluntuottajat eivät aiheuta taloudellista 

riskiä mm. maksamattomien palkkojen tai verojen vuoksi. 

Lait ja asetukset 
− Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 

ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233  

 
Muut aputyökalut 
− Tilaajavastuuraportit https://www.tilaajavas-

tuu.fi/fi/ 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

4.10 Tehdä tarjousvertailu Yleistä 
− Tehdään hankinta KESY-painotteisesti ”kahden kirjekuoren”-pe-

riaatteella (= hintatieto on omassa kuoressaan, joka avataan 
vasta, kun vaaditut KESY-pisteet ovat ylittyneet). 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.11 Käydä urakkaneuvotte-
lut  

Yleistä 
− Laaditaan urakkaneuvotteluista pöytäkirja. 
Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista ekologisista 

tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Tiedot kir-
jataan pöytäkirjaan. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys asukkaiden ja käyttäjien osallis-

tamisesta ja tiedottamisesta hankkeen aikana. Tiedot kirjataan 
pöytäkirjaan. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista kulttuuri-

sista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Tiedot 
kirjataan pöytäkirjaan. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että hankkeen suunnittelijalla, rakentajalla ja kun-

nossapitäjällä on tehtävään tarvittava ammattiosaaminen, koke-
mus ja riittävät resurssit. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon urakkaneuvotteluiden muistilista  
− Rakennustöiden urakkaneuvotteluiden muistilista 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden (urakka)neuvottelui-

den muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon urakkaneuvottelupöytäkirjapohja  
− Rakennustöiden urakkaneuvottelupöytäkirjapohja  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden (urakka)neuvottelu-

pöytäkirjapohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 

4.12 Valita palveluntarjoaja Ekologiset näkökohdat 
− Valitaan hankkeeseen toimijat, jotka tuntevat ja osaavat kestä-

vän kehityksen toimintaperiaatteet ja ovat sitoutuneet noudatta-
maan niitä.  

− Valitaan palveluntarjoajaksi sekä materiaalien ja tuotteiden tuot-
tajaksi/toimittajaksi yritykset, joiden toiminta on todistetusti eko-
tehokasta ja ympäristöystävällistä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Valitaan hankkeeseen toimijat, jotka tuntevat ja osaavat arvok-

kaan kulttuuriympäristön suunnitteluun, säilyttämiseen ja kun-
nossapitoon liittyvät toimenpiteet ja ovat sitoutuneet noudatta-
maan niitä.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Valitaan palveluiksi ja palveluntuottajiksi kokonaistaloudellisin 

vaihtoehto huomioiden kaikki viherhankkeen vaiheet. 
4.13 Ilmoittaa valintapäätök-
sestä 

Ekologiset näkökohdat 
− Hyödynnetään sähköistä toimitustapaa (mm. sähköposti, tie-

dostojen jakopalvelu). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

 

4.14 Tarkastaa maksuerätau-
lukot, vakuudet ja vakuutuk-
set 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− RT 16-10736 Maksuerätaulukon laatiminen. YSE 

1998 asiakirjamalli 
 
Lomakepohjat 
− RT 80276 Maksuerätaulukko 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5 Sopimusvaihe 
5.1 Käydä sopimusneuvotte-
lut  

Yleistä 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet asetetut 

tavoitteet ja sopimuksen sisällön ja hankkeen vastuut ja velvoit-
teet samalla tavoin. 

− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet toimeksi-
antoihin liittyvät sisällöt ja rajapinnat muihin suunnitelmiin/työ-
vaiheisiin.  

− Varmistetaan, että mikään alue tai näkökohta ei jää käsittele-
mättä. 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen ekologisten tavoitteiden edellyttämän tarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen eettisten ja sosiaalisten tavoitteiden edellyttämän 
tarkkuuden omassa toimeksiannossaan. 

− Sovitaan hankkeen ja työmaan/työkohteen johtovelvollisuu-
desta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen kulttuuristen tavoitteiden edellyttämän tarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden edellyt-
tämän tarkkuuden omassa toimeksiannossaan. 

Ohjeet 
− Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 AYSE 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palve-

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tava-

rahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 
− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Palvelukuvaus 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

ehdot 2008, KE 08 
− Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajaso-

pimusehdot RYS-9 1998 
− RT 13-11143, Konsulttitoiminnan yleiset sopi-

musehdot KSE 2013 
− RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimus-

ehdot YSE 1998 
− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset han-

kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon sopimusneuvotteluiden muisti-

lista  
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että suunnittelijalla, rakentajalla ja kunnossapitä-
jällä on tehtävään tarvittava ammattiosaaminen, kokemus ja riit-
tävät resurssit. 

− Varmistetaan, että ei tehdä päällekkäistä suunnittelu- tai selvi-
tystyötä. 

− Rakentamisen sopimusneuvotteluiden muistilista  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimusneuvottelui-

den muistilista  
− Kunnossapidon johtovelvollisuuksien muistilista  
− Rakentamisen johtovelvollisuuksien muistilista  
− Suunnittelu- ja konsulttityön johtovelvollisuuksien 

muistilista 
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimusneuvottelui-

den pöytäkirjapohja  
− Kunnossapidon sopimusneuvotteluiden pöytäkir-

japohja  
− Rakentamisen sopimusneuvotteluiden pöytäkirja-

pohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

5.2 Sopia kokouskäytän-
nöistä 

Ekologiset näkökohdat 
− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset työtehtävien yhtey-

teen, joilla on vaikutusta kohteen ympäristöturvallisuuteen. 
− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset ja muut yhteisko-

koukset työtehtävien yhteyteen, joilla on vaikutusta ekologisten 
tavoitteiden saavuttamiseen, kuten: 

o raivaustöiden yhteyteen 
o säilytettävän maaperän, kasvillisuuden, vesistöjen ja 

niiden suoja-alueiden suojaamisen yhteyteen. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Järjestetään hankkeen aikana muutamia työmaa-/yhteiskokouk-

sia, joissa ovat läsnä kaikki hankkeen osapuolet (mm. tilaaja, 
suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä, omistaja ja käyttäjät). 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset ja muut yhteisko-

koukset työtehtävien yhteyteen, joilla on vaikutusta kulttuuristen 
tavoitteiden saavuttamiseen, kuten: 

o purkutöiden yhteyteen 
o olevien rakenteiden, kasvillisuuden, maiseman kunnos-

tustöiden yhteyteen. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Sovitaan suunnitelmien esittelykertojen määrä ja ajoitus. 
− Pidetään riittävän monta suunnitelmien esittelytilaisuutta, jotta 

kaikki erityistä huomioita edellyttävät suunnitteluratkaisut ehdi-
tään käymään huolella läpi. 

− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset ja muut yhteisko-
koukset siten, että tarvittavat muutokset suunnitteluratkaisuihin 
on mahdollisuus tehdä nopeasti. 

− Varataan kokouksien yhteyteen riittävästi aikaa suunnitelmapiir-
rosten ja muiden asiakirjojen päivittämiselle ja nopealle toimitta-
miselle tilaajan ja urakoitsijan käyttöön. 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.3 Sopia tiedottamisesta Yleistä 
− Sovitaan,  

o kenellä on tiedostusvastuu eri asioista. 
o kenelle tiedotetaan 
o miten tiedotetaan 
o milloin tiedotetaan. 

Ekologiset näkökohdat 
− Hyödynnetään sähköistä tiedotus- ja viestintätapaa (mm. säh-

köposti, tiedostojen jakopalvelu). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen omistajat ja käyttäjät saavat riittävän 

ja oikea-aikaisen tiedon kohteen suunnittelusta, rakentamisesta 
ja kunnossapidosta.  

− Mahdollistetaan eri toimijatahojen – tilaajan, suunnittelijan, ra-
kentajan, kunnossapitäjän ja käyttäjien – välinen tiedonvaihto 
hankkeen eri vaiheissa. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Kunnossapitohankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

telma 
− Rakennushankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

telma 
− Suunnitteluhankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

telma 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 

5.4 Laatia sopimusasiakirjat Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohje 
− KH X4-00460 Kiinteistönhoitopalveluiden han-

kinta. Kiinteistönhoitosopimuksen laatiminen 
− RT 13-10892 Pientalon pihasuunnittelusopimuk-

sen laatiminen 
− RT 13-11182 Konsulttisopimuksen laatiminen 
− RT 16-10416 Laskutyösopimus, lomakkeen täyt-

tömalli 
− RT 16-10667 Sivu-urakkasopimuksen laatiminen 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− RT 16-10669 Rakennusurakkasopimuksen laati-
minen 

− RT 16-10697 Rakennusalan erikoistöiden kulut-
tajasopimuksen laatiminen 

− RT 16-10725 Sivu-urakan alistamissopimuksen 
laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli 

− RT 16-10739 Maarakennustyön pienurakkasopi-
muksen laatiminen 

− RT 16-10758 KVR-esisopimuksen laatiminen. 
YSE 1998 asiakirjamalli 

− RT 16-10960 Pientalon piharakentamisen urak-
kasopimuksen laatiminen 

− RT 17-10722 Rakennustuotteiden hankinta- ja 
toimitussopimuksen laatiminen 

− VYL3001 Konsulttisopimus 
− VYL3002 Konsulttitoimeksiannon lisä- ja muutos-

työsopimus 
− VYL3003 Alikonsulttisopimus 
− VYL3005 Viherurakkasopimus, malli 1 
− VYL3006 Viherurakkasopimus/ pienurakka, malli 

2 
− VYL3007 Viherrakennustyön valvontasopimus 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Lomakepohjat  
− KH 90037 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Kiinteistönhoitosopimus 
− REP 445 Kiinteistöpalvelusopimus 
− RT 80260 Urakkasopimus 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− RT 80262 Rakennusalan töitä koskeva kuluttaja-
sopimus RYS-9 1998-S 

− RT 80264 Rakennusalan erikoistöitä koskeva so-
pimus REYS-8 1995-S 

− RT 80265 Pienurakkasopimus 
− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / toimi-

tussopimus. RYHT 2000 
− RT 80277 Maarakennustyön pienurakkasopimus 
− RT 80278 KVR-urakkasopimus 
− RT 80319 Laskutyösopimus pieniä rakennustöitä 

varten 
− RT 80321 Pientalon pihasuunnittelusopimus 
− RT 80333 Pientalon piharakentamisen urakkaso-

pimus 
− RT 80348 Maa- ja vesirakennustöiden valvonta-

sopimus 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

5.5 Tarkastaa sopimuksen 
vastaavuus sopimusneuvot-
telujen kanssa 

Ekologiset näkökohdat 
− Tarkastetaan, että sopimukseen on kirjattu sopimusneuvotte-

luissa sovitut kohteen ekologiaa edistävät toimenpiteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tarkastetaan, että työnjako, vastuut ja velvoitteet ovat sopimus-

neuvotteluissa sovitun mukaiset.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

Ohjeet 
− Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 AYSE 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palve-

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tava-

rahankinnoissa JYSE 2014 TAVARAT 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

35/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Tarkastetaan, että konsulttipalkkiot, urakkasummat, yksikköhin-
nat ja muut palkkiot ovat sopimusneuvotteluissa sovitun mukai-
set. 

− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-
luiden hankinta. Palvelukuvaus 

− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 
ehdot 2008, KE 08 

− Rakennusalan töitä koskevat yleiset kuluttajaso-
pimusehdot RYS-9 1998 

− RT 13-11143, Konsulttitoiminnan yleiset sopi-
musehdot KSE 2013 

− RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimus-
ehdot YSE 1998 

− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset han-
kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapito-/alueurakkasopimuksen tarkastuk-

sen muistilista  
− Rakennustöiden urakkasopimuksen tarkastuksen 

muistilista 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimuksen tarkas-

tuksen muistilista  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

5.6 Tehdä sopimus Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

36/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

6 Valvontavaihe 
6.1 Laatia valvontasuunni-
telma 

Yleistä 
− Määritetään mittarit ja/tai seurantamenetelmät, joilla mitataan 

asetettujen tavoitteiden toteutumista, kuten: 
o suunnittelutyön laatua 
o rakennustyön laatua 
o kunnossapidon laatua 
o kohteen toteutuksen ja valmiin kohteen ekologisuutta, 

eettisyyttä, esteettisyyttä ja taloudellisuutta 
o säilytettävälle maaperälle, kasvillisuudelle, vesistöille ja 

rakenteille asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− RT 10-11108 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 

PS12 
− RT 16-11122 Maa- ja vesirakennustyön työmaa-

valvonnan tehtäväluettelo 
− VYL8001 Vihertöiden työmaavalvonnan tehtävä-

luettelo 
− VYL8002 Tärkeimpiä valvontaan liittyviä periaat-

teita 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon valvonnan tehtäväluettelo  
− Kunnossapidon valvonnan KESY-periaatteet  
− Rakentamisen valvonnan tehtäväluettelo  
− Rakentamisen valvonnan KESY-periaatteet  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonnan tehtävä-

luettelo  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonnan KESY-

periaatteet  
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Lomakepohjat 
− VYL8003 Rakennuttajan urakkavaiheen valvon-

tasuunnitelma 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
− Kunnossapidon valvontasuunnitelman lomake-

pohja  
− Kunnossapidon valvonta-asiakirjan lomakepohja  
− Rakentamisen valvontasuunnitelman lomake-

pohja  
− Rakentamisen valvonta-asiakirjan lomakepohja  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvontasuunnitel-

man lomakepohja  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonta-asiakirjan 

lomakepohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

6.2 Nimetä turvallisuuskoor-
dinaattori rakennushankkei-
siin 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

6.3 Toteuttaa laadunvalvon-
taa valvontasuunnitelman 
mukaan 

Yleistä 
− Varmistetaan riittävä ja ammattitaitoinen hankeohjaus ja viher-

valvonta suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitovaiheessa. 
− Varmistetaan, että suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito 

toteuttavat ja noudattavat tilaajaorganisaation strategioita, ym-
päristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia, laatu- ja toimintajärjes-
telmää sekä muita organisaation toimintaohjeita. 

− Noudatetaan seuraavia kohtia: 
o taulukko TILAAMINEN2, kohdat 3.1-3.4 
o taulukko TILAAMINEN3, kohdat 3.1-3.5 
o taulukko TILAAMINEN4, kohdat 3.1-3.6. 

Ekologiset näkökohdat 
− Valvotaan hankkeen ympäristövaikutuksia ja puututaan mahdol-

lisiin poikkeamiin välittömästi. 
− Opastetaan palveluntuottajaa ympäristön kannalta parempiin 

toimintatapoihin. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Valvotaan työntekijöiden työolosuhteita ja kohtelua sekä puutu-

taan mahdollisiin poikkeamiin välittömästi. 
− Valvotaan palveluntuottajan yhteiskuntavelvoitteiden toteutta-

mista. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Edistetään hankkeen etenemistä ennakoimalla mahdollisia 

poikkeustilanteita ja ohjaamalla palveluntuottajaa hankkeen 
kannalta hyviin ratkaisuihin. 

− Seurataan ajantasaisesti hankkeen kustannuksia ja puututaan 
mahdollisiin poikkeamiin välittömästi. 

Lomakepohjat 
− VYL8004 Viherrakennustyömaan valvonta-asia-

kirja 
− VYL9001 Hoidon laadun arviointi 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että suunnittelijalla, rakentajalla ja kunnossapitä-
jällä on tehtävään tarvittava ammattiosaaminen, kokemus ja riit-
tävät resurssit koko hankkeen ajan. 
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Taulukko TILAAMINEN2: Tilaajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viheralueen 
suunnitteluvaiheessa. 
 
 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Suunnittelun aloitusvaihe 

1.1 Organisoida suunnittelu-
työ ja määrittää suunnittelijoi-
den tehtävät ja vastuut 

Yleistä 
− Varmistetaan riittävä ja ammattitaitoinen hankeohjaus. 
− Varmistetaan, että suunnittelutyön pohjaksi on olemassa riittävät 

lähtötiedot, kuten selvitykset kohdealueen vesiolosuhteista, maape-
rästä, kasvillisuudesta, eliöistä, maisemasta ja historiasta. 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.2 Valmistella aloituskokous Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.3 Toimia aloituskokouksen 
puheenjohtajana 

Yleistä 
− Tarkistetaan yhdessä suunnitteluryhmän kanssa hankesuunnitelman 

lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet. 
− Varmistetaan tarvittavat lisäselvitykset ja taustamateriaalit ja sovi-

taan niiden hankinnasta. 
− Kirjataan käsitellyt asiat pöytäkirjaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys kohteelle asetetuista suunnittelu- ja 

selvitystöiden ekologisista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saa-
vuttamiseksi.  

− Varmistetaan kohteen hoitoluokka/-luokat. 
− Arvioidaan kohteen maisemalliset lähtökohdat, rakennuspaikan kar-

tat, pohjatutkimusaineisto, kunnallistekniikan sijainti, olevan puuston 
ja kasvillisuuden kunto ja luonne ja esitetään ne tilaajalle. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään viranomaistavoitteet ja niiden vaikutus hankkeen tavoit-

teisiin ja suunnittelutehtävään. 
− Varmistetaan yhteinen näkemys rakentajan ja kunnossapitäjän osal-

listamisesta ja tiedottamisesta suunnittelu- ja selvitystöiden aikana.  
− Varmistetaan yhteinen näkemys asukkaiden ja käyttäjien osallistami-

sesta ja tiedottamisesta suunnittelu- ja selvitystöiden aikana.  
− Sovitaan viestinnästä ja yhteistyöstä muiden suunnittelijoiden ja vi-

ranomaisten kanssa. 
− Nimetään sisäiset ja ulkopuoliset asiantuntijat. 
− Varmistetaan kohteen käyttötarkoitus. 
Kulttuuriset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden aloituskokouk-

sen pöytäkirjapohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan tavoitteet kohteen kulttuuriperinnön ja -arvojen säilyttä-
miseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan suunnittelu- ja selvitystyön aikataulu ja ajankäytön riit-

tävyys. 
− Sovitaan suunnittelun laadunvarmistusmenettelyistä. 
− Tarkistetaan hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet sekä näiden 

vaikutus suunnitteluehdotukseen. 

1.4 Sopia suunnittelijan 
kanssa hankkeen toteutusai-
kataulu 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.5 Sopia suunnittelijan 
kanssa lisäselvitystarpeista 
ja maasto-/työmaakäynneistä 

Yleistä 
− Varmistetaan olevien selvitysten riittävyys aloituskokouksessa. 
− Varmistetaan suunniteltujen maasto-ja työmaakäyntien riittävyys ja 

ajoitus aloituskokouksessa. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 
3.10 ja 5.2 mainittuihin asioihin. 

Lomakepohjat 
− RT 80344 Konsulttitoimeksiannon lisä- ja 

muutostyösopimus 

1.6 Kertoa toiveet ja tarpeet 
liittyen hankkeeseen 

Ekologiset näkökohdat 
− Määritetään yleiset tavoitteet liittyen: 

o ympäristönsuojeluun 
o kierrätykseen/ kiertotalouteen 

Lomakepohjat 
− Lomakepohja toiveiden ja tarpeiden ko-

koamiseen liittyen suunnitteluhankkeeseen/-
kohteeseen 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kestävään kehitykseen. 
− Määritetään kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 

o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o elinkaaren pituuteen 
o vesistöjen kuntoon 
o maaperän hyvinvointiin 
o kasvinterveyteen 
o alkuperäisen lajiston säilymiseen. 

− Asetetaan maankäytön suunnittelussa ja toimintojen sijoittamisessa 
etusijalle alueet tai kohteet, joissa ei ole vesiekosysteemejä, kuten 
kosteikkoja tai muita vesistötyyppejä. 

− Määritetään kosteikoille ja vesistötyypeille, terveelle maaperälle ja 
säilytettävälle kasvillisuudelle suojavyöhykkeet. 

− Kunnostetaan kohdealueen vesiekosysteemien kokonaispinta-alasta 
vähintään 30 prosenttia. SITES-KRITEEREISSÄ OLEVA ARVO? PI-
TÄÄKÖ MUUTTAA/POISTAA KOKONAAN? 

− Pidätetään kohdealueella vähintään 60 prosenttia mitoitussateena 
olevan sadetapahtuman vesimäärästä. SITES-KRITEEREISSÄ 
OLEVA ARVO? PITÄÄKÖ MUUTTAA/POISTAA KOKONAAN? 

− Noudatetaan kansallista vieraslajistrategiaa vieraslajien käsittelyssä 
ja kasvillisuuden suunnittelussa. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Määritetään yleiset tavoitteet liittyen: 

o osallistamiseen 
o sosiaaliseen työllistämiseen 
o paikalliseen/ alueelliseen vaikuttavuuteen 
o yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Määritetään kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 
o osallistamiseen 
o turvallisuuteen 
o käyttömukavuuteen 
o monikäyttöisyyteen 
o esteettisyyteen 
o toiminnallisuuteen. 

− Toteutetaan hulevesirakenteista vähintään 50 prosenttia siten, että 
ne toimivat alueen viihtyisyyttä lisäävinä esteettisinä rakenteina, ku-
ten, viherpainanteet, sadepuutarhat ja viherkatot. SITES-KRITEE-
REISSÄ OLEVA ARVO? PITÄÄKÖ MUUTTAA/POISTAA KOKO-
NAAN? 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Määritetään yleiset tavoitteet liittyen: 

o kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kunnostamiseen ja kunnos-
sapitoon 

o kulttuuriperintökohteiden käytön edistämiseen ja kehittämi-
seen. 

− Määritetään kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 
o olevien rakenteiden säilyttämiseen, kunnostamiseen ja kun-

nossapitoon 
o olevan perinnekasvillisuuden säilyttämiseen, kunnostami-

seen ja kunnossapitoon 
o olevien maisemakohteiden säilyttämiseen, kunnostamiseen 

ja kunnossapitoon 
o perinteisten työmenetelmien käyttöön 
o perinteisten materiaalien käyttöön. 

Taloudelliset näkökohdat 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Määritetään yleiset tavoitteet liittyen: 
o kustannus- ja ekotehokkuuteen. 

− Määritetään kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 
o kokonaiskustannuksiin 
o suunnittelutyön kustannuksiin 
o rakennustyön kustannuksiin 
o kunnossapidon kustannuksiin 
o aikatauluihin. 

1.7 Toimittaa suunnittelijalle 
tarvittavat hankkeen tausta-
tiedot ja asiakirjat 

Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 
3.10 mainittuihin selvityksiin. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Koottavat lähtötilannetiedot 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

1.8 Kertoa suunnittelijalle 
hankkeen toteutusbudjetti 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Määritetään kohteen toteutusbudjetti realistisesti huomioiden koh-

teelle asetetut laatu ja toiminnalliset tavoitteet. 
− Annetaan tiedoksi myös kohteen kunnossapitoon suunniteltu vuosi-

budjetti. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2 Suunnittelutyövaihe (sisältää ehdotus-, yleis- ja toteutussuunnittelun, rakennuslupatehtävät sekä kunnossapitosuunnitelman laa-
dinnan) 

2.1 Ohjata ja valvoa suunnit-
telutyön etenemistä  

Yleistä 
− Valvonta sisältää mm. aikataulun, työn laadun, työn kustannusten, 

kestävän kehityksen toteutumisen sekä asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen seurannan. 

− Valvotaan, että suunnittelija noudattaa oman organisaationsa laati-
maa: 

o laatusuunnitelmaa 
o omavalvontasuunnitelmaa 
o kestävän kehityksen suunnitelmaa 
o suunnitteluohjelmaa. 

− Lisäksi valvotaan alla mainittujen asioiden toteutumista. 
Ekologiset näkökohdat 
− Ohjataan suunnittelijaa: 

o sijoittamaan toiminnot ja rakentamisalueet siten, että ne var-
mistavat terveen maaperän ja säilytettävän kasvillisuuden 
määrän ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mu-
kaan. 

o suunnittelemaan alueen kasvualustat ja muut maaperään 
liittyvät toiminnot siten, että maaperän kunnostus ja hoito to-
teutuvat asetettujen tavoitteiden mukaan. 

o hyödyntämään olevia maa-aineksia, kasvillisuutta, luonto-
alueita, rakenteita ja materiaaleja suunnitelmassa 

o ohjeistamaan säilytettävän kasvillisuuden, luontoalueiden ja 
rakenteiden suojaaminen asianmukaisesti ja riittävästi 

Muut aputyövälineet 
− Ilmoitus vaarallisista kasvintuhoojista 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuo-
tanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-
kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/ 

− Ilmoitus vieraslajihavainnoista 
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-ha-
vaintosi 

− Ötökkätieto http://www.ötökkätieto.fi/ 
 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o ilmoittamaan haitallisten ja erityisten haitallisten vieraslajien 
sekä vaarallisten kasvintuhoojien havainnoista tilaajan li-
säksi Eviraan ja vieraslajiportaaliin.  

o valitsemaan alueelle kasvillisuutta, joka: 
 on kasvupaikkaan soveltuvaa, luonnon monimuotoi-

suutta lisäävää ja paikallista ekosysteemiä tukevaa 
kasvilajistoa. 

 ei tarvitse rakentamisvaiheen jälkeen kastelua.  
 parantaa maaperää (mm. humuksen lisäys, typensi-

donta). 
 ei ole luokiteltu vieraslajiksi tai ei toimi haitallisten 

vieraslajien isäntäkasvina. 
 tuottaa alueelle kasvillisuuden biomassaa ja ekosys-

teemipalveluja asetettujen tavoitteiden mukaan 
 soveltuu tuulensuojaukseen 
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o sijoittamaan kasvillisuus siten, että  
 lievennetään rakennetun ympäristön lämpösaareke-

vaikutusta. 
 vähennetään rakennusten energian käyttöä. 

o valitsemaan materiaaleja ja tuotteita, jotka 
 ovat kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä 
 on valmistettu kierrätysmateriaaleista 
 ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi tuotettuja 

(huomioiden myös valmistuksessa käytetyt raaka-
aineet) 

 jotka eivät sido lämpösäteilyä (kohteissa, joissa väl-
tetään lämpösaarekkeiden syntymistä) 

o valitsemaan puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmis-
tettu kestävin periaattein viljellystä ja ympäristösertifioidusta 
(FSC ja PEFC) puusta. 

o korvaamaan suunnitelmassa neitseellinen puumateriaalit ja -
tuotteet vastaavilla komposiittipuu- tai kierrätysmuovituot-
teilla. 

o huomioimaan vesialtaiden ja -rakenteiden suunnittelussa: 
 hulevesien, harmaavesien ja muiden uusiokäyttä-

vien vesien kierrättäminen. 
 vesialtaiden ja -rakenteiden sijoittaminen paikkoihin, 

joissa haihdunta on mahdollisimman vähäistä tai 
käyttämään sellaisia ratkaisuja, että haihdutuspinta-
ala on mahdollisimman pieni. 

 vesialtaiden ja -rakenteiden sijoittaminen paikkoihin, 
joissa roskaantuminen on mahdollisimman vähäistä 
tai käyttämään sellaisia ratkaisuja, että roskaantumi-
sesta syntyvä haitta ja kunnossapitotarve on mah-
dollisimman pieni. 

o huomioimaan kielletyt ja sallitut toimenpiteet suojavyöhyk-
keillä. 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o huomioimaan suunnitelmassa ilmanlaadun suojelemiselle 
asetetut tavoitteet (esimerkiksi kasvillisuusalueiden hoitota-
son osalta). 

o määrittämään kunnossapitosuunnitelmassa myrkyttömät 
hoitokeinot kohteen lähistöllä oleville ekologisesti herkille 
alueille ja ihmisten elinympäristöille (mm. virtavedet, pinta-
vedet, kosteikot, lähteet, pohjavesialueet, laidunnettavat ve-
sistöt, olemassa olevat suoja-alueet, eroosiolle herkät alu-
eet, herkät eläinten elinympäristöt sekä lasten tai lemmik-
kien käyttöön tarkoitetut alueet, ruoantuotantoalueet).  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Ohjataan suunnittelijaa: 

o huomioimaan kohteen saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja 
käyttömukavuudelle asetetut tavoitteet. 

o huomioimaan kohteen käyttäjien fyysistä, henkistä ja sosiaa-
lista hyvinvointia edistävät tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 

o huomioimaan suunnitelmissa hyötyviljelyä edistävät tavoit-
teet ja toimintaperiaatteet.  

o valitsemaan materiaaleja ja tuotteita, jotka on tuotettu pai-
kallisesti/alueellisesti ja/tai logistisesti ympäristöystävälli-
sesti. 

o hyödyntämään rakentajien ja kunnossapitäjien osaamista. 
o hyödyntämään paikallisia asiantuntijoita. 
o hyödyntämään käyttäjiltä saatavaa palautetta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ohjataan suunnittelijaa: 

o huomioimaan olevat kulttuuriperintökohteet ja niiden säilymi-
nen suunnitelmassa. 

Taloudelliset näkökohdat 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

50/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Ohjataan suunnittelijaa: 
o valitsemaan kohteeseen energiatehokkaita valaisimia ja 

muita kiinteitä teknisiä laitteita. 
2.2 Määrittää yhdessä suun-
nittelijan kanssa suunnittelu-
kohteen toiminnalliset tavoit-
teet 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.3 Valita suunnittelijan laati-
mista vaihtoehdoista parhain 
ratkaisu jatkotyöstettäväksi 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.4 Kommentoida ja tehdä 
korjausehdotukset suunnitel-
maluonnokseen ja suunnitel-
matoteutusasiakirjoihin 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.5 Hyväksyä suunnitelma-
luonnos ja suunnitelmatoteu-
tusasiakirjat 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.6 Hyväksyttää suunni-
telma-asiakirjat päättäjillä, 
yhtiökokouksessa yms. (tar-
vittaessa) 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3 Suunnittelun tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: itselleluovutus, suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastus, vastaanottotarkastus, 
loppukatselmus) 

3.1 Valmistella vastaanotto-
tarkastus 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu- ja selvitystyön vastaanottotar-

kastuksen sisältö  
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.2 Toimia vastaanottotar-
kastuksen puheenjohtajana 

− Kiinnitetään huomiota taulukon SUUNNITTELU2 kohdassa 2.4 mai-
nittuihin asioihin. 

Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja selvitystyön vastaanottotar-

kastuksen pöytäkirjapohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.3 Varmistaa, että suunnitel-
mat vastaavat tilausta, ase-
tettuja laatuvaatimuksia ja ta-
voitteita 

Yleistä 
− Havaituista poikkeamista tehdään poikkeamaraportti. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden poikkeamara-

portin lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.4 Sopia suunnittelijan 
kanssa mahdollisten korjaus-
ten tekemisen aikataulusta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Suunnittelun loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden taloudellisessa 

loppuselvityksessä käsiteltävät asiat  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden taloudellisen 

loppuselvityksen pöytäkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

4.2 Tehdä suunnitteluhank-
keen taloudellinen loppusel-
vitys 

Yleistä 
− Laaditaan loppuselvityksestä pöytäkirja. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan kaikki kustannuksia aiheuttaneet toimenpiteet huomioi-
den myös lisätyöt. 

4.3 Verrata hankkeen talou-
dellista toteutumista asetet-
tuihin tavoitteisiin ja budjettiin 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, saavutettiinko kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet. 
− Verrataan lopputulosta muihin vastaavanlaisiin suunnitteluhankkei-

siin. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.4 Tarkastaa tilaajan ja 
suunnittelijan välisten maksu-
jen lopullinen tilanne 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.5 Käsitellä poikkeamat Yleistä 
− Käsitellään asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, aikatau-

luun, talouteen ja laatuun liittyvät poikkeamat. 
− Selvitetään syyt mahdollisille poikkeamille tavoitteista ja niiden vai-

kutukset suunnittelu- ja selvitystyön loppulaatuun ja -tulokseen. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Arvioidaan, miten toimintaa on kehitettävä jatkossa, jotta asetetut ta-
voitteet saavutetaan. 

− Dokumentoidaan poikkeamat ja niiden korjaamistoimenpiteet. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.6 Antaa suunnittelijalle pa-
lautetta suunnittelutyön on-
nistumisesta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− RALA-palaute http://www.rala.fi/tuotteet/pa-

laute/ 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

4.7 Kerätä palaute Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kerätään tietoa ja palautetta tilaamisen, hankinnan ja valvonnan on-

nistumisesta hankkeen suunnittelijalta ja kohteen omistajilta/ käyttä-
jiltä.  

Kulttuuriset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Suunnittelijapalautteen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Hyödynnetään saatua palautetta tilaamisen, hankintatoiminnan ja 

valvonnan kehittämisessä. 

4.8 Arkistoida asiakirjat Yleistä 
− Arkistoidaan tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopimusasiakirjat sekä suun-

nitteluhankkeen muut dokumentit. 
Ekologiset näkökohdat 
− Arkistoidaan materiaali sähköisesti. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− Suunnitteluasiakirjojen arkistointi  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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Taulukko TILAAMINEN3: Tilaajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viheralueen ra-
kentamisvaiheessa. 
 
 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Rakentamisen aloitusvaihe 

1.1 Organisoida rakennustyö 
ja määrittää urakoitsijoiden 
tehtävät ja vastuut 

Yleistä 
− Varmistetaan riittävä ja ammattitaitoinen hankeohjaus. 
− Varmistetaan, että rakennustyöntyön pohjaksi on olemassa riittävät 

lähtötiedot, kuten ajantasaiset suunnitelma-asiakirjat, selvitykset 
kohdealueen vesiolosuhteista, maaperästä, kasvillisuudesta, eli-
öistä, maisemasta ja historiasta. 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.2 Valmistella aloituskokous Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.3 Toimia aloituskokouksen 
puheenjohtajana 

Yleistä 
− Tarkistetaan yhdessä rakennusurakoitsijan kanssa suunnittelu-

asiakirjat ja rakennushankkeelle asetetut tavoitteet. 
− Varmistetaan tarvittavat lisäselvitykset ja taustamateriaalit ja sovi-

taan niiden hankinnasta. 
− Kirjataan käsitellyt asiat pöytäkirjaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys kohteelle asetetuista rakentamisen 

ekologisista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.  
− Varmistetaan toimenpiteet ympäristöhaittojen ehkäisyyn ja raken-

nustöissä syntyvien aineksien käsittelyyn ja kierrätykseen. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys suunnittelijan ja kunnossapitäjän 

osallistamisesta ja tiedottamisesta rakentamistöiden aikana.  
− Varmistetaan yhteinen näkemys asukkaiden ja käyttäjien osallistami-

sesta ja tiedottamisesta rakennusurakan aikana. 
− Sovitaan viestinnästä ja yhteistyöstä muiden urakoitsijoiden ja viran-

omaisten kanssa. 
− Varmistetaan toimenpiteet sivullisten ja kohteen käyttäjien turvalli-

suuden varmistamiseksi rakennustöiden aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan toimenpiteet kohteen kulttuuriperinnön ja -arvojen säi-

lyttämiseksi, suojaamiseksi ja hoitamiseksi rakennustyön aikana. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan yleisistä laatuvaatimuksista poikkeavaan asioiden hoi-

taminen. 

Lomakepohjat 
− RT 80320 Aloituskokouksen pöytäkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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− Varmistetaan tarvittavat luvat (mm. maisematyölupa) ja sovitaan nii-
den hankinnasta. 

1.4 Tarkastaa rakentajan 
kanssa työmaa-alueiden 
käyttökelpoisuus ja kunto 

Ekologiset näkökohdat 
− Osoitetaan rakennusurakoitsijoiden käyttöön vaihtoehtoisia vesiläh-

teitä, joilla korvataan talousvettä, luonnollisia pintavesiä tai pohja-
vettä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että edeltäneet työvaiheet on toteutettu urakka-asia-

kirjojen ja urakkarajojen mukaan. 
− Sovitaan urakkarajoista poikkeavien töiden sisältö ja kustannukset. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Työmaan aloituksen tarkastuskäynti  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 

1.5 Käydä läpi suunnitelma-
asiakirjoissa esiintyvät poik-
keamat ja tarkennettavat 
asiat rakentajan ja suunnitte-
lijan kanssa suunnitelmakat-
selmuksessa 

− Huomioidaan taulukossa SUUNNITTELUx, kohdassa xxx maini-
tuissa asiat ja verrataan niitä aloituskokouksessa ja työmaalla ha-
vaittuihin asioihin. 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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1.6 Sopia rakentajan kanssa 
hankkeen toteutusaikataulu 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.7 Tarkastaa rakentajan te-
kemät suunnitelmat 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.8 Sopia rakentajan (ja koh-
teen suunnittelijan) kanssa 
lisäselvitystarpeista ja 
maasto-/työmaakäynneistä 

Yleistä 
− Varmistetaan olevien selvitysten riittävyys aloituskokouksessa. 
− Varmistetaan suunniteltujen maasto-ja työmaakäyntien riittävyys ja 

ajoitus aloituskokouksessa. 
− Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 

3.10 ja 5.2  mainittuihin asioihin. 

Lomakepohjat 
− RT 80310 Työmaakokouksen pöytäkirja 
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2 Rakennustyövaihe (sisältää Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaiset työvaiheet täydennettynä VRT:n lisäyksillä) 
2.1 Tarkastaa, että rakenta-
jalla on tarvittavat viran-
omaisluvat, pätevyydet ja 
vakuutukset 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− Aluehallintoviraston (AVI) luvat 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoituk-
set#.WVucNOlLdPY 

− ELY-keskuksen lupapalvelu https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY  

− Maisematyölupa 
− Toimialakohtaiset luvat https://yritys-

suomi.fi/luvat  
− Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi 
− Ympäristöhallinnon luvat, ilmoitukset ja rekis-

teröinti http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asi-
ointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arvi-
ointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

2.2 Ohjata ja valvoa raken-
nustyön etenemistä  

Yleistä 
− Valvonta sisältää mm. aikataulun, työn laadun, työn kustannusten, 

kestävän kehityksen toteutumisen sekä asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen seurannan. 

− Lisäksi valvotaan alla mainittujen asioiden toteutumista. 
Ekologiset näkökohdat 
− Ohjataan rakentajaa: 

Työselostukset/ Oppaat 
− Hankekohtainen työselostus 
− InfraRYL. Infrarakentamisen yleiset laatu-

vaatimukset 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaati-

mukset. Talorakennuksen maatyöt 
− Vaara vaanii kaivannossa https://www.raken-

nusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvalli-
suus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf  

− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://yrityssuomi.fi/luvat
https://yrityssuomi.fi/luvat
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
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o suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennustyöt siten, että 
tehtävät toimenpiteet varmistavat terveen maaperän ja säily-
tettävän kasvillisuuden määrän ja laadun toteutumisen ase-
tettujen tavoitteiden mukaan. 

o suojaamaan säilytettävä maaperä, kasvillisuus, luontoalueet 
ja rakenteet vähintään yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. 

o hoitamaan ja kunnostamaan maaperää asetettujen tavoittei-
den mukaan. 

o huomioimaan kielletyt ja sallitut toimenpiteet suojavyöhyk-
keillä. 

o ilmoittamaan haitallisten ja erityisten haitallisten vieraslajien 
sekä vaarallisten kasvintuhoojien havainnoista tilaajan li-
säksi Eviraan ja vieraslajiportaaliin.  

o hävittämään haitalliset vieraslajit ja niiden leviämisalustoina 
toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, maa-ainekset ja 
muut materiaalit asianmukaisesti. 

o käyttämään ensisijaisesti manuaali- tai sähkökäyttöisiä työ-
koneita ja laitteita.  

o varaamaan riittävät tilat kierrätettävälle maa-, kivi-, kasvi- ja 
muun orgaanisen aineksen välivarastoinnille rakentamisen 
ajaksi. 

o vähentämään jätteiden syntyä rakennuskohteessa, lajittele-
maan syntyvät jätteet tehokkaasti ja kierrättämään synty-
neitä jätemateriaaleja rakennustyössä. 

o hankkimaan materiaaleja ja tuotteita: 
 joiden raaka-aineet on hankittu ja tuotettu ekologi-

sesti ja sosiaalisesti kestävästi. 
 jotka on tuotettu ekologisesti. 
 jotka on tuotettu paikallisesti/alueellisesti ja/tai logis-

tisesti ympäristöystävällisesti. 

− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Ohjeet 
− Ohje vaarallisten kasvintuhoojien hävittämi-

seen (https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuo-
tanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kas-
vitaudit-ja-tuholaiset/)  

− Ohje vieraslajien ja niiden leviämisalustojen 
hävittämiseen (http://www.vieraslajit.fi/fi)   

− Ohje vieraslajien leviämisen estämiseen työ-
koneiden mukana  

− RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto 
− Tunnista pilaantuneet maa-aines ja jäte. 

(Staran turvamappi) 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustöiden kelpoisuusmittaukset  
 
Lomakepohjat 
− Kelpoisuusasiakirja 
− Kemikaalien kirjanpidon lomakepohja 
− MVR-mittarilomake http://www.tyosuo-

jelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mit-
tari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-
a6e14a7b7aa6  

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
http://www.vieraslajit.fi/fi
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
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o hankkimaan puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka on valmis-
tettu kestävin periaattein viljellystä ja ympäristösertifioidusta 
(FSC ja PEFC) puusta. 

o noudattamaan turvallisen kemikaalien käytön tavoitteita ja 
toimintaperiaatteita. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Ohjataan rakentajaa: 

o huomioimaan työskentelyn aikana kohteen saavutettavuu-
delle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle asetetut tavoit-
teet. 

o hankkimaan materiaaleja ja tuotteita, jotka on tuotettu pai-
kallisesti/alueellisesti ja/tai logistisesti ympäristöystävälli-
sesti. 

o hankkimaan alkuperältään kotimaisia taimia. 

o hyödyntämään suunnittelijoiden ja kunnossapitäjien osaa-
mista. 

o hyödyntämään paikallisia asiantuntijoita ja aliurakoitsijoita. 
o hyödyntämään käyttäjiltä saatavaa palautetta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ohjataan rakentajaa: 

o toteuttamaan rakentaminen siten, että olevat kulttuuriperin-
tökohteet eivät vaurioidu rakentamisen aikana. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Ohjataan rakentajaa: 

o purkamaan olevat materiaalit, tuotteet ja rakenteet yleisten 
laatuvaatimusten mukaisesti siten, että niiden uudelleen 
käyttö ja kierrätys on mahdollista eivätkä ne vaurioidu purku- 
ja rakennustyön aikana. 

o käyttämään energiatehokkaita työkoneita ja laitteita. 

− Rakennustöiden kelpoisuusmittausten loma-
kepohja  

− Rakennustöiden poikkeamaraportin lomake-
pohja  

− TR-mittarilomake http://www.tyosuojelu.fi/do-
cuments/14660/338901/TRmit-
tari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-
fc5b170ea45f  

− Työmaapäiväkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyövälineet 
− Ilmoitus vaarallisista kasvintuhoojista 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuo-
tanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kas-
vitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/ 

− Ilmoitus vieraslajihavainnoista 
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-ha-
vaintosi 

− Ötökkätieto http://www.ötökkätieto.fi/ 

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/
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2.3 Ohjata ja valvoa urakan 
aikaisen hoidon toteutumista 

Toimitaan soveltaen taulukon TILAAMINEN4, kohtaa 2.2. TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.4 Tarkastaa ja hyväksyä 
rakentajan esittämät alihank-
kija-, laite- ja tuotevalinnat 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat ovat hoitaneet ympäristövelvoitteet. 
− Varmistetaan, että taimimateriaali on kasvatettu taimistolla, laillisesti 

kerätty tai otettu talteen kohdealueelta tai sen ulkopuolelta uudelleen 
istutusta varten.  

− Varmistetaan, että: 
o taimien lajittelu noudattaa Viherympäristöliitto ry:n suositusta 

taimitarhakasvien lajittelu- ja niputusohjeiksi 
o niittykasvien siemenet ovat kotimaista tai pohjoista alkupe-

rää 
o nurmikon siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itävyys-

, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. 
− Varmistetaan, että materiaalit ja tuotteet 

o on tuotettu kokonaan tai osittain kierrätysraaka-aineista 
o ovat kierrätettäviä  
o ovat kestävin periaattein tuotettuja (mm. FSC®, PEFC™, 

luomu, muut ympäristömerkinnät) 
o edistävät turvallisempaa kemikaalien käyttöä (sertifioidut, 

standardoidut, muut ympäristömerkinnät). 
− Varmistetaan, että kasvualustojen valmistamiseen on käytetty kierrä-

tettyjä kivennäismaa-aineksia, kompostia (biojätteen uusiokäyttö), 
metsäteollisuuden jakeita, yms. jäteraaka-aineita 

− Varmistetaan, ettei käytetä uhanalaisista puulajeista valmistettuja 
materiaaleja ja tuotteita. 

− Varmistetaan, että materiaalien ja tuotteiden tuottajat: 

Ohjeet 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan ylei-

set ehdot 2008, KE 08 
− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset 

hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Raaka-ainevarojen vastuullisen käytön kri-

teerit SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ? 

− Luettelo ekologisista tuotantomenetelmistä/ 
ekologisesti kestävän tuotannon saavutuk-
sista SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ 

− Taimituotannon ekologisesti kestävät mene-
telmät SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ 

 
Lomakepohjat 
− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / 

toimitussopimus. RYHT 2000 
 
Mittarit 
− Betonikivien hankinnan KESY-mittari  
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
seen toimintaan (mm. tuotannon ekotehokkuus, hiilijalan-
jälki, vesivastuusitoumus, LCA-pohjainen ympäristöjalan-
jälki, Science Based Target (SBT), ekologinen kädenjälki 
ym.) 

o täyttävät raaka-ainevarojen vastuullisen käytön kriteerit 
(katso aputyökalusarake). 

o ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia ekologisesti kes-
tävissä tuotantomenetelmissään. (Luettelo ekologisista tuo-
tantomenetelmistä/ ekologisesti kestävän tuotannon saavu-
tuksista, katso aputyökalusarake).  

− Varmsitetaan että: 
o käytettävien materiaalien, tuotteiden ja palveluiden koko-

naiskustannuksista vähintään 25 prosenttia muodostuu han-
kinnoista, joiden tuottaja on todistettavasti täyttänyt luette-
lossa olevista vähintään kolme kohtaa.  

o käytettävistä kasveista, siirtonurmikoista ja siemenistä 80 
prosenttia hankitaan yrityksiltä, jotka ovat julkisesti esittä-
neet ekologisen kestävyyden tavoitteensa, ja joiden pyrki-
myksenä on saavuttaa vähintään kuusi kymmenestä taimi-
tuotannon ekologisesti kestävästä menetelmästä (katso työ-
kalusarake). 

− Pyydetään materiaalien ja tuotteiden tuottajia osoittamaan tuotanto-
menetelmiensä ekologisuus. Tavoitteena on, että käytettävien mate-
riaalien, tuotteiden ja palveluiden kokonaiskustannuksista vähintään 
25 prosenttia muodostuu hankinnoista, jotka on tuottanut tuottaja, 
joka raportoi vuosittain MINKÄ KEKE-RAPORTOINTIMENETEL-
MÄN KAUTTA? 

Eettiset ja sosiaaliset näkökannat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteet. 

− Kalusteiden, varusteiden ja välineiden han-
kinnan KESY-mittari  

− Kasvualustan hankinnan KESY-mittari  
− Katteiden hankinnan KESY-mittari  
− Kiviainesten (mm. leikkihiekka, hiekoitus-

hiekka, kivituhka) hankinnan KESY-mittari  
− Luonnonkivien hankinnan KESY-mittari  
− Puumateriaalin hankinnan KESY-mittari  
− Taimien hankinnan KESY-mittari  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyökalut 
− Materiaalien ja tuotteiden ympäristöselosteet 

(SFS-EN 15804 + A1) http://epd.rts.fi/fi  
 

http://epd.rts.fi/fi
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että materiaalit, tuotteet ja palvelut on hankittu ensisi-
jaisesti paikallisilta tuottajilta ja toimittajilta.  

− Käytetään mahdollisuuksien mukaan FinE-taimia. 
− Varmistetaan yleisten laatuvaatimusten mukaan, että taimien toimit-

taja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimi-
aineistorekisteriin 

− Varmistetaan, että taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki 
sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädök-
sissä määrätyt vaatimukset. 

− Varmistetaan, että jälleen- ja vähittäismyyjien toimittamat materiaalit 
ja tuotteet on ensisijaisesti tuotettu paikallisesti. HUOM! PAIKALLI-
SUUS ON MÄÄRITETTÄVÄ JOTENKIN ESIM. ETÄISYYTENÄ 
KOHTEESTA? 

− Tavoitteena on, että paikalliset materiaalit, tuotteet ja palvelut katta-
vat vähintään 30 prosenttia kyseisen materiaalin/ tuotteen/ palvelun 
kokonaiskustannuksista. HUOM! PAIKALLISUUS ON MÄÄRITET-
TÄVÄ JOTENKIN ESIM. ETÄISYYTENÄ KOHTEESTA? 

− Varmistetaan, että materiaalien hankinnassa on noudatettu suositel-
tuja toimitusetäisyydet työmaalta: 

o maa-aineksilla enintään 50 km 
o siirtolohkareet, kivet yms. enintään 50 km 
o kasvit enintään 250 km 
o muut materiaalit 100 km:n säteellä. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat eivät aiheuta taloudellista riskiä mm. maksamatto-
mien palkkojen tai verojen vuoksi. 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että hankinnat perustuvat tarkkoihin ja paikan päällä 
tarkastettuihin määrälaskelmiin – ei tehdä ylimääräisiä hankintoja. 

2.5 Tarkastaa maksuerälas-
kut 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.6 Teettää lisä- ja muutos-
työsuunnitelmat 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.7 Käsitellä ja hyväksyä 
lisä- ja muutostyötarjoukset 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.8 Tiedottaa rakentajaa ha-
vaitsemistaan poikkeamista 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Rakennustöiden poikkeamaraportin lomake-

pohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3 Rakentamisen tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: kelpoisuustarkastus, itselleluovutus, vastaanottotarkastus, käyttöönottotarkastus, 
kasvuunlähtötarkastus ja loppukatselmus) 

3.1 Valmistella vastaanotto-
tarkastus, käyttöönottotar-
kastus, kasvuunlähtötarkas-
tus ja loppukatselmus 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustyömaan vastaanottotarkastuksen 

sisältö  
− Rakennustyömaan käyttöönottotarkastuksen 

sisältö  
− Rakennustyömaan kasvuunlähtötarkastuk-

sen sisältö  
− Rakennustyömaan loppukatselmuksen si-

sältö  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.2 Toimia vastaanottotar-
kastuksen käyttöönottotar-

Kiinnitetään huomiota taulukon RAKENTAMINEN3 kohdassa 2.9 mainit-
tuihin asioihin. 

Ohjeet 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

kastuksen, kasvuunlähtötar-
kastuksen ja loppukatsel-
muksen puheenjohtajana 

− RT 16-10733 Vastaanottotarkastuksen pöy-
täkirjan ja virheluettelon laatiminen. YSE 
1998 asiakirjamalli 

−  
Lomakepohjat 
− Rakennustyömaan vastaanottotarkastuksen 

pöytäkirjapohja  
− Rakennustyömaan käyttöönottotarkastuksen 

pöytäkirjapohja  
− Rakennustyömaan kasvuunlähtötarkastuk-

sen pöytäkirjapohja  
− Rakennustyömaan loppukatselmuksen pöy-

täkirjapohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
− RT 80272 Vastaanottotarkastuksen pöytä-

kirja 
− RT 80273 Takuutarkastuksen pöytäkirja 
− RT 80274 Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja 
− RT 80275 Virheluettelo 
HUOM! ONKO OLEMASSA OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3.3 Varmistaa, että rakenta-
minen vastaa tilausta, ase-
tettuja laatuvaatimuksia ja 
tavoitteita 

Yleistä 
− Havaituista poikkeamista tehdään poikkeamaraportti. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Rakennustöiden poikkeamaraportin lomake-

pohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.4 Sopia rakentajan kanssa 
mahdollisten korjausten te-
kemisen aikataulusta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.5 Valvoa, että luovutus-
asiakirjat sekä käyttö-, 
huolto- ja hoito-ohjeet toimi-
tetaan 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Rakentamisen loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen taloudellisessa loppuselvityk-

sessä käsiteltävät asiat  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Lomakepohjat 
− RT 80285 Taloudellisen loppuselvityksen 

pöytäkirja 
HUOM! ONKO OLEMASSA OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

4.2 Tehdä rakennushank-
keen taloudellinen loppusel-
vitys 

Yleistä 
− Laaditaan loppuselvityksestä pöytäkirja. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan kaikki kustannuksia aiheuttaneet toimenpiteet huomioi-
den myös lisätyöt. 

4.3 Verrata hankkeen talou-
dellista toteutumista asetet-
tuihin tavoitteisiin ja budjet-
tiin 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, saavutettiinko kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet. 
− Verrataan lopputulosta muihin vastaavanlaisiin rakennustyömaihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.4 Tarkastaa tilaajan ja ra-
kentajan välisten maksujen 
lopullinen tilanne 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.5 Käsitellä poikkeamat Yleistä 
− Käsitellään asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, aikatau-

luun, talouteen ja laatuun liittyvät poikkeamat. 
− Selvitetään syyt mahdollisille poikkeamille tavoitteista ja niiden vai-

kutukset rakennustyön loppulaatuun ja -tulokseen. 
− Arvioidaan, miten toimintaa on kehitettävä jatkossa, jotta asetetut ta-

voitteet saavutetaan. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Dokumentoidaan poikkeamat ja niiden korjaamistoimenpiteet. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.6 Antaa rakentajalle pa-
lautetta rakennustyön onnis-
tumisesta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− RALA-palaute http://www.rala.fi/tuotteet/pa-

laute/ 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

4.7 Kerätä palaute Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kerätään tietoa ja palautetta tilaamisen, hankinnan ja valvonnan on-

nistumisesta hankkeen rakentajalta ja kohteen omistajilta/ käyttäjiltä.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Rakentajapalautteen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Hyödynnetään saatua palautetta tilaamisen, hankintatoiminnan ja 
valvonnan kehittämisessä. 

4.8 Arkistoida asiakirjat Yleistä 
− Arkistoidaan tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopimusasiakirjat sekä ra-

kennushankkeen muut dokumentit. 
Ekologiset näkökohdat 
− Arkistoidaan materiaali sähköisesti. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− Rakennushankkeen asiakirjojen arkistointi  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

5 Takuuajan kunnossapitovaihe (sisältää Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön mukaan työvaiheet: 6100 Talvihoito, 6200 Puhtaa-
napito, 6300 Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito, 6400 Kasvillisuudenhoito, 6500 Muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät) 

5.1 Sopia rakentajan kanssa 
takuuajan vastuut ja velvoit-
teet sekä takuuajan kunnos-
sapidon sisältö 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot 

https://www.vyl.fi/ohjeet/taimia-koskevat-oh-
jeet/toimitus-ja-takuuehdot/ 

− Kuntan toimitus- ja takuuehdot 
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1498/kun-
tan-toimitus-ja-takuuehdot-_vyl-
lin_hyv__2016.pdf  

− Liite Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehtoi-
hin: Taimien toimitus-ja takuuehdot viherra-
kentamiseen https://www.vyl.fi/site/assets/fi-
les/1480/takuuehdot-2016.pdf 

https://www.vyl.fi/ohjeet/taimia-koskevat-ohjeet/toimitus-ja-takuuehdot/
https://www.vyl.fi/ohjeet/taimia-koskevat-ohjeet/toimitus-ja-takuuehdot/
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1498/kuntan-toimitus-ja-takuuehdot-_vyllin_hyv__2016.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1498/kuntan-toimitus-ja-takuuehdot-_vyllin_hyv__2016.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1498/kuntan-toimitus-ja-takuuehdot-_vyllin_hyv__2016.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1480/takuuehdot-2016.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1480/takuuehdot-2016.pdf
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Siirtonurmikon toimitus- ja takuuehdot VIE-
LÄKÖ OVAT KÄYTÖSSÄ? 

 
HUOM! ONKO OLEMASSA OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

5.2 Ohjata ja valvoa takuu-
ajan kunnossapidon toteutu-
mista  

Toimitaan soveltaen taulukon TILAAMINEN4, kohtaa 2.2. − TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

5.3 Tiedottaa rakentajaa ha-
vaitsemistaan poikkeamista 

Toimitaan soveltaen taulukon TILAAMINEN3, kohtaa 2.8. − TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

5.4 Sopia rakentajan kanssa 
korjaustöiden sisällöstä ja ai-
kataulusta 

Toimitaan soveltaen taulukon TILAAMINEN4, kohtaa 3.4. Lomakepohjat 
− Hoito-/ kunnossapitopäiväkirja 
− Huoltokirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

5.5 Valvoa takuukorjausten 
toteuttamista 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.6 Valmistella takuutarkas-
tus 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustyön takuutarkastuksen sisältö  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA 

5.7 Toimia takuutarkastuk-
sen puheenjohtajana 

Yleistä 
− Kirjataan käsitellyt asiat pöytäkirjaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− RT 16-10734 Takuutarkastuksen pöytäkirjan 

laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli 
 
Lomakepohjat 
− RT 80273 Takuutarkastuksen pöytäkirja 
− RT 80275 Virheluettelo 
 
HUOM! ONKO OLEMASSA OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA 

5.8 Takuutarkastuksen hy-
väksymisen jälkeen luovut-
taa kohde kunnossapitoon 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Järjestetään luovutustilaisuus, jossa läsnä ovat sekä rakentaja että 

kunnossapitäjä.  
Kulttuuriset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

 
  



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

78/100 

Taulukko TILAAMINEN4: Tilaajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viheralueen 
kunnossapitovaiheessa. 
 
 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Kunnossapidon aloitusvaihe 

1.1 Organisoida kunnossapi-
totyö ja määrittää urakoitsijoi-
den tehtävät ja vastuut 

Yleistä 
− Varmistetaan riittävä ja ammattitaitoinen hankeohjaus. 
− Varmistetaan, että kunnossapitotyön pohjaksi on olemassa riittävät 

lähtötiedot, kuten ajantasaiset kunnossapitosuunnitelma, inventoinnit 
ja kuntokartoitukset. 

 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Hyödynnetään kunnossapidon suunnittelussa, organisoinnissa ja oh-

jauksessa omaisuudenhallintatietoja ja järjestelmiä (mm. puu- ja vi-
heraluerekisterit).  

Muut aputyökalut 
− sähköiset omaisuudenhallintajärjestelmät 

1.2 Määrittää kohteen kun-
nossapidon tavoitteet ((jollei 
ole määritelty jo suunnittelu-
vaiheessa) 

Toimitaan soveltaen taulukon SUUNNITTELU2, kohtaa 2.5. 
 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.3 Määrittää kohteen hoito-
luokka ((jollei ole määritelty 
jo suunnitteluvaiheessa) 

Toimitaan soveltaen taulukon SUUNNITTELU4, kohtaa 1.2. 
 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.4 Inventoida kohde Toimitaan soveltaen taulukon SUUNNITTELU4, kohtaa 1.3. − TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.5 Laatia kunnossapitosuun-
nitelma ((jollei ole määritelty 
jo suunnitteluvaiheessa) 

Toimitaan taulukossa SUUNNITTELU2, kohdassa 2.5 esitetyllä tavalla. − TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.6 Valmistella aloituskokous Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.7 Toimia aloituskokouksen 
puheenjohtajana. 

Yleistä 
− Tarkistetaan yhdessä kunnossapitourakoitsijan kanssa kunnossapi-

tosuunnitelma, inventointiraportti ja kunnossapidolle asetetut tavoit-
teet. 

− Varmistetaan tarvittavat lisäselvitykset ja taustamateriaalit ja sovi-
taan niiden hankinnasta. 

− Kirjataan käsitellyt asiat pöytäkirjaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys kohteelle asetetuista kunnossapi-

don ekologisista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi.  

Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden aloituskokouksen pöytä-

kirjapohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan toimenpiteet ympäristöhaittojen ehkäisyyn ja kunnos-
sapitotöissä syntyvien aineksien käsittelyyn ja kierrätykseen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys suunnittelijan ja rakentajan osallis-

tamisesta ja tiedottamisesta kunnossapitotöiden aikana.  
− Varmistetaan yhteinen näkemys asukkaiden ja käyttäjien osallistami-

sesta ja tiedottamisesta kunnossapitourakan aikana. 
− Sovitaan viestinnästä ja yhteistyöstä muiden urakoitsijoiden ja viran-

omaisten kanssa. 
− Varmistetaan toimenpiteet sivullisten ja kohteen käyttäjien turvalli-

suuden varmistamiseksi kunnossapitotöiden aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan toimenpiteet kohteen kulttuuriperinnön ja -arvojen säi-

lyttämiseksi, suojaamiseksi ja hoitamiseksi kunnossapitotyön aikana. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan yleisistä laatuvaatimuksista poikkeavien asioiden hoi-

taminen. 
− Varmistetaan tarvittavat luvat (mm. maisematyölupa) ja sovitaan nii-

den hankinnasta. 

1.8 Tarkastaa kunnossapitä-
jän kanssa työkohteen kunto 
ja määrittää mahdollinen hoi-
tovelka 

Ekologiset näkökohdat 
− Osoitetaan kunnossapitourakoitsijoiden käyttöön vaihtoehtoisia ve-

silähteitä, joilla korvataan talousvettä, luonnollisia pintavesiä tai poh-
javettä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Työmaan aloituksen tarkastuskäynti  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että edeltäneet työvaiheet on toteutettu urakka-asia-
kirjojen ja urakkarajojen mukaan. 

− Sovitaan urakkarajoista poikkeavien töiden sisältö ja kustannukset. 

1.9 Käydä läpi kunnossapito-
suunnitelmassa esiintyvät 
poikkeamat ja tarkennettavat 
asiat yhdessä kunnossapitä-
jän (ja kohteen suunnittelijan 
ja rakentajan) kanssa 

− Huomioidaan taulukossa SUUNNITTELU2, kohdassa 2.5 mainitut 
asiat ja verrataan niitä aloituskokouksessa ja työmaalla havaittuihin 
asioihin. 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.10 Sopia kunnossapitäjän 
kanssa hankkeen toteutusai-
kataulu 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.11 Tarkastaa kunnossapi-
täjän tekemät työsuunnitel-
mat 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.12 Sopia kunnossapitäjän 
(ja kohteen suunnittelijan) 
kanssa lisäselvitystarpeista 
ja maasto-/työmaakäynneistä 
sekä laatukierroksista  

Yleistä 
− Varmistetaan olevien selvitysten ja inventointien riittävyys aloitusko-

kouksessa. 
− Varmistetaan suunniteltujen maasto- ja työmaakäyntien sekä laatu-

kierrosten riittävyys ja ajoitus aloituskokouksessa. 
− Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 

3.10 ja 5.2 mainittuihin asioihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2 Kunnossapitotyövaihe 

2.1 Tarkastaa, että kunnos-
sapitäjällä on tarvittavat vi-
ranomaisluvat, pätevyydet ja 
vakuutukset 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− Aluehallintoviraston (AVI) luvat 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoituk-
set#.WVucNOlLdPY 

− ELY-keskuksen lupapalvelu https://www.ely-
keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY  

− Maisematyölupa 
− Toimialakohtaiset luvat https://yritys-

suomi.fi/luvat  
− Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi 

https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.avi.fi/web/avi/luvat-ja-ilmoitukset#.WVucNOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/luvat1#.WWYCuOlLdPY
https://yrityssuomi.fi/luvat
https://yrityssuomi.fi/luvat
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Ympäristöhallinnon luvat, ilmoitukset ja re-
kisteröinti http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asi-
ointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arvi-
ointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

2.2 Ohjata ja valvoa kunnos-
sapitotyön etenemistä  

Yleistä 
− Valvonta sisältää mm. aikataulun, työn laadun, työn kustannusten, 

kestävän kehityksen toteutumisen sekä asetettujen tavoitteiden to-
teutumisen seurannan. 

− Lisäksi valvotaan alla mainittujen asioiden toteutumista. 
Ekologiset näkökohdat 
− Ohjataan kunnossapitäjää: 

o suunnittelemaan ja toteuttamaan kunnossapito siten, että 
tehtävät toimenpiteet varmistavat terveen maaperän määrän 
ja laadun toteutumisen asetettujen tavoitteiden mukaan. 

o suojaamaan säilytettävä maaperä, kasvillisuus, luontoalueet 
ja rakenteet vähintään yleisten laatuvaatimusten mukaisesti. 

o hoitamaan ja kunnostamaan maaperää asetettujen tavoittei-
den mukaan. 

o hoitamaan ja kunnostamaan kasvillisuusalueita siten, että 
ne tuottavat alueelle kasvillisuuden biomassaa ja ekosystee-
mipalveluja asetettujen tavoitteiden mukaan 

o huomioimaan kielletyt ja sallitut toimenpiteet suojavyöhyk-
keillä. 

o ilmoittamaan haitallisten ja erityisten haitallisten vieraslajien 
sekä vaarallisten kasvintuhoojien havainnoista tilaajan li-
säksi Eviraan ja vieraslajiportaaliin.  

Työselostukset/ Oppaat 
− Viheralueiden hoitoluokitus 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Kestävä kotipiha -esite 

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kes-
tava_kotipiha_esite_web.pdf  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Ohjeet 
− Ohje vaarallisten kasvintuhoojien hävittämi-

seen (https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-
tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-
kasvitaudit-ja-tuholaiset/)  

− Ohje vieraslajien ja niiden leviämisalustojen 
hävittämiseen (http://www.vieraslajit.fi/fi)   

− Ohje vieraslajien leviämisen estämiseen työ-
koneiden mukana  

 

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
http://www.vieraslajit.fi/fi
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o hävittämään haitalliset vieraslajit ja niiden leviämisalustoina 
toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, maa-ainekset ja 
muut materiaalit asianmukaisesti. 

o käyttämään ensisijaisesti manuaali- tai sähkökäyttöisiä työ-
koneita ja laitteita.  

o varaamaan riittävät tilat kierrätettävälle maa-, kivi-, kasvi- ja 
muun orgaanisen aineksen välivarastoinnille kunnossapidon 
ajaksi. 

o vähentämään jätteiden syntyä kunnossapitokohteessa, lajit-
telemaan syntyvät jätteet tehokkaasti ja kierrättämään ja 
mahdollisuuksien mukaan uudelleen käyttämään kunnossa-
pidosta syntyneet jätteet, kuten maa-ainekset, kiviainekset 
ja kasvijätteet. 

o valitsemaan kestävästi tuotettuja materiaaleja ja tuotteita 
sekä kierrätystuotteita ja -materiaaleja. 

o hankkimaan materiaaleja ja tuotteita: 
 joiden raaka-aineet on hankittu ja tuotettu ekologi-

sesti ja sosiaalisesti kestävästi. 
 jotka on tuotettu ekologisesti. 
 jotka on tuotettu paikallisesti/alueellisesti ja/tai logis-

tisesti ympäristöystävällisesti. 
o hankkimaan korjaustöihin puumateriaaleja ja -tuotteita, jotka 

on valmistettu kestävin periaattein viljellystä ja ympäris-
tösertifioidusta (FSC ja PEFC) puusta. 

o noudattamaan turvallisen kemikaalien käytön tavoitteita ja 
toimintaperiaatteita. 

o kunnossapitämään kasvillisuusalueita siten, että ne  
 vähentävät lämpösaarekkeiden vaikutusta ja tuotta-

vat varjoa asetettujen tavoitteiden mukaan. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon laatumittaukset 
 
Lomakepohjat 
− Kemikaalien kirjanpidon lomakepohja 
− MVR-mittarilomake http://www.tyosuo-

jelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mit-
tari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-
a6e14a7b7aa6  

− Kunnossapidon laatumittausten lomake-
pohja  

− Kunnossapidon poikkeamaraportin lomake-
pohja  

− TR-mittarilomake http://www.tyosuo-
jelu.fi/documents/14660/338901/TRmit-
tari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-
fc5b170ea45f  

− Hoito-/huoltopäiväkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyövälineet 
− Ilmoitus vaarallisista kasvintuhoojista 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuo-
tanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-
kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/ 

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

 tuottavat tuulensuojaa asetettujen tavoitteiden mu-
kaan. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Ohjataan kunnossapitäjää: 

o huomioimaan työskentelyn aikana kohteen saavutettavuu-
delle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle asetetut tavoit-
teet. 

o hankkimaan materiaaleja ja tuotteita, jotka on tuotettu pai-
kallisesti/alueellisesti ja/tai logistisesti ympäristöystävälli-
sesti. 

o hyödyntämään suunnittelijoiden ja rakentajien osaamista. 
o hyödyntämään paikallisia asiantuntijoita ja aliurakoitsijoita. 
o hyödyntämään käyttäjiltä saatavaa palautetta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ohjataan kunnossapitäjää: 

o toteuttamaan kunnossapito siten, että olevat kulttuuriperintö-
kohteissa olevat arvot säilyvät ja kohteen imago ja käyttötar-
koitus vahvistuvat. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Ohjataan kunnossapitäjää: 

o huomioimaan kunnossapitotarpeita resursoitaessa huleve-
sien mukana tulevien kiintoainesten säännöllisen poistotar-
peen luonnonmukaisista hulevesirakenteista. 

o käyttämään energiatehokkaita työkoneita ja laitteita. 

− Ilmoitus vieraslajihavainnoista 
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-ha-
vaintosi 

− Ötökkätieto http://www.ötökkätieto.fi/ 
 

2.3 Tarkastaa ja hyväksyä 
kunnossapitäjän esittämät 
alihankkija-, laite- ja tuoteva-
linnat 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat ovat hoitaneet ympäristövelvoitteet. 
− Varmistetaan, että materiaalit ja tuotteet 

Ohjeet 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan ylei-

set ehdot 2008, KE 08 

http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
http://www.%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/
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o on tuotettu kokonaan tai osittain kierrätysraaka-aineista 
o ovat kierrätettäviä  
o ovat kestävin periaattein tuotettuja (mm. FSC®, PEFC™, 

luomu, muut ympäristömerkinnät) 
o edistävät turvallisempaa kemikaalien käyttöä (sertifioidut, 

standardoidut, muut ympäristömerkinnät). 
− Varmistetaan, ettei käytetä uhanalaisista puulajeista valmistettuja 

materiaaleja ja tuotteita. 
− Varmistetaan, että materiaalien ja tuotteiden tuottajat: 

o ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
seen toimintaan (mm. tuotannon ekotehokkuus, hiilijalan-
jälki, vesivastuusitoumus, LCA-pohjainen ympäristöjalan-
jälki, Science Based Target (SBT), ekologinen kädenjälki 
ym.) 

o täyttävät raaka-ainevarojen vastuullisen käytön kriteerit 
(katso aputyökalusarake). 

o ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia ekologisesti kes-
tävissä tuotantomenetelmissään. (Luettelo ekologisista tuo-
tantomenetelmistä/ ekologisesti kestävän tuotannon saavu-
tuksista, katso aputyökalusarake).  

− Varmistetaan että: 
o käytettävien materiaalien, tuotteiden ja palveluiden koko-

naiskustannuksista vähintään 25 prosenttia muodostuu han-
kinnoista, joiden tuottaja on todistettavasti täyttänyt luette-
lossa olevista vähintään kolme kohtaa.  

o käytettävistä kasveista, siirtonurmikoista ja siemenistä 80 
prosenttia hankitaan yrityksiltä, jotka ovat julkisesti esittä-
neet ekologisen kestävyyden tavoitteensa, ja joiden pyrki-

− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset 
hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 

 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Raaka-ainevarojen vastuullisen käytön kri-

teerit SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ? 

− Luettelo ekologisista tuotantomenetelmistä/ 
ekologisesti kestävän tuotannon saavutuk-
sista SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ 

− Taimituotannon ekologisesti kestävät mene-
telmät SITES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA 
POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄYDENTÄÄ 
KESY:SSÄ 

 
Mittarit 
− Lannoiteaineiden hankinnan KESY-mittari  
− Kasvinsuojeluaineiden hankinnan KESY-mit-

tari  
− Pesuaineiden varusteiden hankinnan KESY-

mittari  
− Taimien hankinnan KESY-mittari  
− Kasvualustan hankinnan KESY-mittari  
− Kiviainesten (mm. leikkihiekka, hiekoitus-

hiekka, kivituhka) hankinnan KESY-mittari  
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myksenä on saavuttaa vähintään kuusi kymmenestä taimi-
tuotannon ekologisesti kestävästä menetelmästä (katso työ-
kalusarake). 

− Pyydetään materiaalien ja tuotteiden tuottajia osoittamaan tuotanto-
menetelmiensä ekologisuus. Tavoitteena on, että käytettävien mate-
riaalien, tuotteiden ja palveluiden kokonaiskustannuksista vähintään 
25 prosenttia muodostuu hankinnoista, jotka on tuottanut tuottaja, 
joka raportoi vuosittain MINKÄ KEKE-RAPORTOINTIMENETEL-
MÄN KAUTTA? 

Eettiset ja sosiaaliset näkökannat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteet. 
− Varmistetaan, että materiaalit, tuotteet ja palvelut on hankittu ensisi-

jaisesti paikallisilta tuottajilta ja toimittajilta.  
− Käytetään paikkataimina mahdollisuuksien mukaan FinE-taimia. 
− Varmistetaan yleisten laatuvaatimusten mukaan, että taimien toimit-

taja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään taimi-
aineistorekisteriin 

− Varmistetaan, että taimet täyttävät taimiaineistolain (1205/94 ja laki 
sen muuttamisesta 727/00) ja sen perusteella annetuissa säädök-
sissä määrätyt vaatimukset. 

− Varmistetaan, että jälleen- ja vähittäismyyjien toimittamat materiaalit 
ja tuotteet on ensisijaisesti tuotettu paikallisesti. HUOM! PAIKALLI-
SUUS ON MÄÄRITETTÄVÄ JOTENKIN ESIM. ETÄISYYTENÄ 
KOHTEESTA? 

− Tavoitteena on, että paikalliset materiaalit, tuotteet ja palvelut katta-
vat vähintään 30 prosenttia kyseisen materiaalin/ tuotteen/ palvelun 
kokonaiskustannuksista. HUOM! PAIKALLISUUS ON MÄÄRITET-
TÄVÄ JOTENKIN ESIM. ETÄISYYTENÄ KOHTEESTA? 

Kulttuuriset näkökohdat 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyökalut 
− Materiaalien ja tuotteiden ympäristöselosteet 

(SFS-EN 15804 + A1) http://epd.rts.fi/fi  
−  

http://epd.rts.fi/fi
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− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja pal-

velujen toimittajat eivät aiheuta taloudellista riskiä mm. maksamatto-
mien palkkojen tai verojen vuoksi. 

− Varmistetaan, että hankinnat perustuvat tarkkoihin ja paikan päällä 
tarkastettuihin määrälaskelmiin – ei tehdä ylimääräisiä hankintoja. 

2.4 Tarkastaa maksuerälas-
kut 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.5 Teettää lisä- ja muutos-
työsuunnitelmat 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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2.6 Käsitellä ja hyväksyä lisä- 
ja muutostyötarjoukset 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.7 Tiedottaa kunnossapitä-
jää havaitsemistaan poikkea-
mista 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA 

3 Kunnossapidon tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: itselleluovutus, laatukierrokset, vastaanottotarkastus, loppukatselmus) 
3.1 Osallistua laatukierrok-
sille 

Yleistä 
− Dokumentoidaan laatukierroksen tulokset ja poikkeamat. 
− Kiinnitetään huomiota taulukossa KUNNOSSAPITO4 kohdassa 2.8 

mainittuihin asioihin. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut ekologiset ta-

voitteet on saavutettu. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Työselostukset/ Oppaat 
− Kohdekohtainen kunnossapitosuunnitelma 
− Viheralueiden hoitoluokitus 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut eettiset ja sosi-
aaliset tavoitteet on saavutettu. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut kulttuuriset ta-

voitteet on saavutettu. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut taloudelliset ta-

voitteet on saavutettu. 

− Kestävä kotipiha -esite 
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kes-
tava_kotipiha_esite_web.pdf  

− The Green Flag Award guidance manual 
http://www.greenflagaward.org.uk/me-
dia/1019/green-flag-award-guidelines.pdf  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitotöiden kelpoisuusmittaukset  
− Kunnossapidon laatukierroksen sisältö 
 
Lomakepohjat 
− Hoito-/ kunnossapitopäiväkirja 
− Huoltokirja 
− Kemikaalien kirjanpidon lomakepohja 
− Kunnossapitotöiden kelpoisuusmittausten lo-

makepohja  
− Kunnossapidon laatukierroksen pöytäkirja-

pohja  
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
− Toiminnallisten viheralueiden tarkastuslo-

make  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.2 Valmistella vastaanotto-
tarkastus  

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitokohteen vastaanottotarkastuk-

sen sisältö  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.3 Toimia vastaanottotar-
kastuksen puheenjohtajana 

Kiinnitetään huomiota taulukossa KUNNOSSAPITO4 kohdassa 2.8 mai-
nittuihin asioihin. 
 

Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
− Kunnossapitotöiden vastaanottotarkastuk-

sen pöytäkirjapohja  
− Hoito-/ kunnossapitopäiväkirja 
− Huoltokirja 
 

3.4 Varmistaa, että kunnos-
sapito vastaa tilausta, asetet-
tuja laatuvaatimuksia ja ta-
voitteita 

Yleistä 
− Havaituista poikkeamista tehdään poikkeamaraportti. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.5 Sopia kunnossapitäjän 
kanssa mahdollisten korjaus-
ten tekemisen aikataulusta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.6 Valvoa, että hoito-/ kun-
nossapitopäiväkirja tai huol-
tokirja sekä muut laatusuun-
nitelmaan liittyvät dokumentit 
luovutetaan tilaajalle 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Kunnossapidon loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon taloudellisessa loppuselvi-

tyksessä käsiteltävät asiat  
 
Lomakepohjat 
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TYÖTEHTÄVÄT 
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− RT 80285 Taloudellisen loppuselvityksen 
pöytäkirja 

 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

4.2 Tehdä kunnossapito-
hankkeen taloudellinen lop-
puselvitys 

Yleistä 
− Laaditaan loppuselvityksestä pöytäkirja. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan kaikki kustannuksia aiheuttaneet toimenpiteet huomioi-

den myös lisätyöt. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.3 Verrata hankkeen talou-
dellista toteutumista asetet-
tuihin tavoitteisiin ja budjettiin 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, saavutettiinko kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet. 

−  
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Verrataan lopputulosta muihin vastaavanlaisiin kunnossapitokohtei-
siin. 

4.4 Tarkastaa tilaajan ja kun-
nossapitäjän välisten maksu-
jen lopullinen tilanne 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

−  

4.5 Käsitellä poikkeamat Yleistä 
− Käsitellään asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, aikatau-

luun, talouteen ja laatuun liittyvät poikkeamat. 
− Selvitetään syyt mahdollisille poikkeamille tavoitteista ja niiden vai-

kutukset kunnossapidon loppulaatuun ja -tulokseen. 
− Arvioidaan, miten toimintaa on kehitettävä jatkossa, jotta asetetut ta-

voitteet saavutetaan. 
− Dokumentoidaan poikkeamat ja niiden korjaamistoimenpiteet. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

−  
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.6 Antaa kunnossapitäjälle 
palautetta kunnossapitotyön 
onnistumisesta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muut aputyökalut 
− RALA-palaute http://www.rala.fi/tuotteet/pa-

laute/ 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

4.7 Kerätä palaute Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kerätään tietoa ja palautetta tilaamisen, hankinnan ja valvonnan on-

nistumisesta hankkeen kunnossapitäjältä ja kohteen omistajilta/ 
käyttäjiltä.  

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Hyödynnetään saatua palautetta tilaamisen, hankintatoiminnan ja 

valvonnan kehittämisessä. 

Lomakepohjat 
− Kunnossapitäjäpalautteen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

4.8 Arkistoida asiakirjat Yleistä 
− Arkistoidaan tarjouspyyntö-, tarjous- ja sopimusasiakirjat sekä kun-

nossapitohankkeen muut dokumentit. 
Ekologiset näkökohdat 
− Arkistoidaan materiaali sähköisesti. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− Kunnossapitohankkeen asiakirjojen arkis-

tointi  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
http://www.rala.fi/tuotteet/palaute/
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(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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Taulukko TILAAMINEN5: Tilaajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät toimin-nan ke-
hittämisessä. 
 
 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

1 Työmenetelmien kehittäminen 

1.1 Kehittää omia työmenetel-
miä ja toimintatapoja 

Ekologiset näkökohdat 
− Kehitetään organisaation vesivastuullisuutta. 
− Kehitetään organisaation ekologista kädenjälkeä. 
− Vähennetään organisaation hiilijalanjälkeä. 
− Kehitetään organisaation elinkaariajattelua. 
− Tavoitteena on, että päästöjä vähennetään hiilivetypäästöjen ja typ-

pivetypäästöjen osalta 50 prosenttia perustasosta, hiilimonoksidi 
(häkä) päästöjen osalta 75 prosenttia perustasosta. HUOM! MIKÄ 
ON ”PERUSTASO” JA MILLÄ AJALLA TUO 50 %:N VÄHENNYS 
PITÄISI SYNTYÄ? 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Sitoudutaan jatkuvaan toiminnan kehittämiseen kestävän kehityk-

sen periaatteiden mukaisesti. 
− Asetetaan kehittämistoiminalle tavoitteet ja mittarit, joilla mitataan 

tavoitteiden saavuttamista. 
− Opastetaan ja innostetaan henkilöstöä kehittämään kestävän kehi-

tyksen mukaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä. 
− Pidetään henkilöstön osaaminen ajan tasalla (mm. työmenetelmät, 

materiaalit, yleiset laatuvaatimukset, ammattipätevyydet, kuten kas-
vinsuojelututkinto, työturvallisuuskortti, EA1- ja E2-kortit, Tieturva 1 
ja 2 -kortit, tulityökortti, alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitut-
kinnot sekä täydennyskoulutus). 

− Työllistetään paikallisia viheralan ammattilaisia. 

Muut aputyökalut 
− Vesivastuusitoumus https://sitou-

mus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus  
− Hiilijalanjälkilaskurit 

http://www.syke.fi/co2laskurit  
− (Rakennusten) elinkaarimittarit 

http://figbc.fi/elinkaarimittarit/  
  
 
 

https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus
https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus
http://www.syke.fi/co2laskurit
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ1 (Tilaaminen ja valvonta) 
 

 

 
           Muokattu 13.8.2017 
           Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki, puh. 040 865 7923, hanna.tajakka@viherarkki.fi 

98/100 

TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Hankitaan suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluita, joilla 

säilytetään ja edistetään kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Osaava ja työstään innostunut henkilöstö toimii eko- ja kustannus-

tehokkaasti. 
− Teetetään opinnäytetöitä toiminnan kehittämiseen liittyvistä asi-

oista. 

1.2 Tehdä yhteistyötä Ekologiset näkökohdat 
− Kehitetään alan toimijoiden kanssa suunnitteluratkaisuja, joilla voi-

daan vähentää rakennus- ja kunnossapitotöiden kasvihuonekaasu-
päästöjä ja muita ilmanlaatua heikentäviä päästöjä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään paikallista ja alueellista osaamista. 
− Jaetaan osaamista ja kokemuksia mm. tutkijoiden, kouluttajien ja 

käytännön työelämän edustajien välillä. 
− Lisätään yhteisön asiantuntijuutta, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

 

2 Materiaalien, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 

2.1 Kehittää omia tuotteita ja 
palveluita 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
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NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.2 Tehdä yhteistyötä Ekologiset näkökohdat 
− Etsitään ja kehitetään kierrätettäviä materiaaleja ja tuotteita. 
− Hyödynnetään olevia materiaaleja ja tuotteita uuden tuottamisessa.  
− Yhdistetään eri toimijoiden jätevirrat ja muutetaan ne materiaalivir-

roiksi. 
− Kehitetään uusia energiatehokkaampia tuotteita, laitteita ja koneita 

rakentamisen tarpeisiin. 
− Kehitetään menetelmiä, joilla voidaan vähentää tai korvata kemi-

kaalien käyttöä rakentamisessa. 
− Kehitetään tuotteiden ja materiaalien CE-merkintöjen yhteyteen tai 

rinnalle KESY-merkinnät ja tiedot tuotteet materiaalin kestävän ke-
hityksen mukaisesta tasosta.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään paikallista ja alueellista osaamista. 
− Jaetaan osaamista ja kokemuksia mm. tutkijoiden, kouluttajien ja 

käytännön työelämän edustajien välillä. 
− Lisätään yhteisön asiantuntijuutta, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Jaetaan kehittämiseen tarvittavat resurssit ja kustannukset usean 

toimijan kesken. 
− Kehitetään työmarkkinoita yhteistyössä paikallisten yrittäjien, oppi-

laitosten, ammattiyhdistysten, työvoimaviranomaisten ja töitä välit-
tävien organisaatioiden kanssa muun muassa edistämällä uuden 
työvoiman palkkaamista rakentamishankkeisiin. 
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TILAAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Kokeillaan uusia innovaatioita pilottikohteissa.  

 

 


