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Taulukko SUUNNITTELU1: Suunnittelijan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät suun-
nittelun tilaamisvaiheessa. 
 
 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Tarpeen syntymisvaihe 
1.1 Tarjota tilaajalle ratkai-
sua, tuotetta, palvelua 

Yleistä 
− Tarjotaan innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yhdiste-

leviä suunnittelun työmenetelmiä, tuotteita ja palveluita. 
− Tarjotaan palveluita, jotka edistävät tilaajan asettamia kestävän 

kehityksen tavoitteita. 
Ekologiset näkökohdat 
− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, joilla edistetään:  

o kohteen ekosysteemipalveluiden toimintaa 
o luonnonmonimuotoisuutta 
o elinkaaren pituutta 
o maaperän hyvinvointia 

Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 
− Kestävä kotipiha -esite https://www.vyl.fi/site/as-

sets/files/1644/kestava_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? 
 

http://www.rala.fi/korjausopas.php
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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kasvinterveyttä 
o alkuperäisen lajiston säilymistä. 

− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, jotka rasittavat vähän ympäris-
töä (vältetään mm. kemikaalien käyttöä, puhtaan veden käyttöä, 
pöly- ja meluhaittoja). 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, joilla  

o osallistetaan alueen käyttäjiä, edistetään kohteen käyt-
tömukavuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta 

o varmistetaan kohteen tilantarve ja laajenemis-/karsinta-
tarve käyttäjämäärien ja niiden ennakoitujen muutosten 
mukaan. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, joilla säilytetään ja edistetään 

kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja. 
− Tarjotaan arvokkaissa kulttuuriympäristöissä suunnitteluratkai-

suita, jotka noudattavat perinteisiä työmenetelmiä ja hyödyntä-
vät perinteisiä materiaaleja. 

− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, joilla edistetään kohteen arkki-
tehtonista ilmettä ja laatua. 

− Muokataan tilaajien ja käyttäjien näkemyksiä ja asenteita liittyen 
viheralueiden esteettiseen ja visuaaliseen laatuun. Kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaan toteutetut viheralueet alkavat 
yhä useammin muistuttaa luonnonmukaisia alueita.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Tarjotaan suunnitteluratkaisuita, joilla tuotetaan laadukasta 

suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa ekotehokkaasti ja 
taloudellisesti.  

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Ekosysteemipalveluita edistävät suunnittelurat-

kaisut 
− Luonnonmonimuotoisuutta edistävät suunnittelu-

ratkaisut 
− Viheralueen elinkaaren pituutta edistävät suunnit-

teluratkaisut 
− Maaperän hyvinvointia edistävät suunnittelurat-

kaisut 
− Kasvinterveyttä edistävät suunnitteluratkaisut  
− Alkuperäisen lajiston säilymistä edistävät suun-

nitteluratkaisut 
− Käyttäjien osallisuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut 
− Käyttömukavuutta edistävät suunnitteluratkaisut 
− Saavutettavuutta edistävät suunnitteluratkaisut 
− Turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut 
− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset rakentami-

sen työmenetelmät  
− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset rakentami-

sen materiaalit  
− Ekotehokkuutta edistävät suunnitteluratkaisut 
− Taloudellisuutta edistävät suunnitteluratkaisut  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

 
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  

− Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuripe-
rinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta 47/2013 http://www.fin-
lex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047 

 
Muut aputyökalut 
− Palveluntarjoajan palvelu- ja tuote-esitteet 
− Palveluntarjoajan verkkosivut 

1.2 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa.  Työselostukset/ Oppaat 
− Tilaajan opas kestäviin suunnittelutöiden hankin-

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

2 Tarveselvitysvaihe 

2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ rakentajaa/ kunnossa-
pitäjää 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa ja lisäksi tarvitta-
essa seuraavissa asioissa: 
 

Ekologiset näkökohdat 

Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

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

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
http://www.rala.fi/korjausopas.php
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään rakentamisen mahdolliset vaikutukset/vaikuttavuus 
maaperään, vesitalouteen, kasvillisuuteen, pienilmastoon, valoi-
suuteen. 

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

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

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään rakennusalueen ja sen ympäristön historiallisia vai-

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

Taloudelliset näkökohdat 
− Opastetaan ulkotilojen mitoitusperusteiden määrittämisessä. 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

2.2 Toimia rakennus- ja kun-
nossapitohankkeissa raken-
nuttajakonsultin tai valvojan 
tehtävissä (tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 2.1-2.8 
esitettyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3 Hankesuunnitteluvaihe 

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ rakentajaa/ kunnossa-
pitäjää 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa ja lisäksi tarvitta-
essa seuraavissa asioissa: 
 

Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään ja vertaillaan vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen ul-

kotilojen soveltuvuus hankepäätöksen toteuttamiseksi.  

Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

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

http://www.rala.fi/korjausopas.php
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään vaihtoehtoisten rakennuspaikkojen ja niiden ympä-
ristön soveltuvuus tavoitteisiin. 

− Selvitetään ja arvioidaan olevien ulkotilojen käyttö- ja korjaus-
mahdollisuudet.  

− 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). 

− Inventoidaan rakennuspaikan puusto, kasvisto, rakenteet ja ra-
kennelmat. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään ja vertaillaan rakennuspaikkavaihtoehtojen kaavalli-

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

− Selvitetään rakennusvalvontaviranomaisen erityisvaatimukset 
lupa-asiakirjoille. 

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

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

Kulttuuriset näkökohdat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään ulkotilojen arvokkaat ja merkittävät ympäristöele-
mentit. 

− Selvitetään ulkotilojen historia (mm. maisema-, kulttuuri-, ympä-
ristö-, rakennushistoria). 

Taloudelliset näkökohdat 
− Määritellään rakentamisen ja kunnossapidon kustannustavoit-

teet. 
− Kuvataan aikataulutavoitteet ja reunaehdot. 
− Esitetään kuntoarvion, kuntotutkimusten ja muiden tutkimusten 

tarve. 
− Määritellään korjaustavoitteet. 
− Kuvataan hankkeen laajuus pinta-alalaskelmin. 

3.2 Toimia rakennus- ja kun-
nossapitohankkeissa raken-
nuttajakonsultin tai valvojan 
tehtävissä (tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 3.1-2.12 
esitettyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Tarjousvaihe 

4.1 Yleisiä tehtäviä − Huomioidaan tilaajan:  
o strategiat 
o ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmat  
o muut ympäristönsuojelulle asetetut tavoitteet 
o laatu- ja toimintajärjestelmä. 

− Hyödynnetään (kohteen) rakentajan ja kunnossapitäjän osaa-
mista. 

− Noudatetaan oman organisaation: 
o strategioita 
o ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ2 (Suunnittelu) 
 

 

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

7/81 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o muita ympäristönsuojelulle asetetut tavoitteita 
o laatu- ja toimintajärjestelmää. 

4.2 Tutustua suunnittelukoh-
teeseen  

Yleistä 
− Tutustutaan suunnittelukohteeseen paikan päällä. 
− Selvitetään suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat. 
− Täsmennetään lähtötiedot, kuten tarpeelliset puutarha- tai ra-

kennustaiteelliset arvioinnit, historialliset tutkimukset, kasvilli-
suuden kuntoarviot tms. 

Ekologiset näkökohdat 
− Kiinnitetään huomiota kohteen: 

o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o maaperän kuntoon 
o kasvillisuuden kuntoon 
o rakenteiden kuntoon 
o vesistöjen kuntoon. 

− Ilmoitetaan tilaajalle haitallisten ja erityisten haitallisten vierasla-
jien sekä vaarallisten kasvintuhoojien havainnoista. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään kohteen omistajat ja käyttäjät sekä heidän näke-

myksiään ja toiveita suunnitteluun ja kohteeseen liittyen. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteessa olevat: 

o perinnekasvit 
o vanhat ja/tai suojellut rakenteet 
o arvomaisemat. 

Taloudelliset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelukohteessa huomioitavia asioita  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyövälineet 
− Ilmoitus vaarallisista kasvintuhoojista 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvi-
taudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuho-
laiset/tuhoojailmoitus/ 

− Ilmoitus vieraslajihavainnoista http://www.vieras-
lajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi 

− 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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan mahdollisuudet säilyttää olevaa. 
− Sovitaan tietomallintamisen käyttö ja laajuus. 

4.3 Pyytää lisäselvitykset 
puutteellisiin tarjouspyyntö-
asiakirjoihin 

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

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

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). 

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

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

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tarjouspyynnössä ja sen määrälaskelmissa 

on huomioitu: 
o kaikki kustannuksia aiheuttavat alueet ja toimenpiteet 
o kohteessa edellytettävät erityistoimenpiteet 
o kestävän kehityksen konkreettiset tavoitteet ja mittarit 
o toteutuksen taloudelliset tavoitteet ja mittarit. 

Ohjeet 
− RT 13-10927 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö. 

Laatiminen 
 
Lomakepohjat 
− RT 80330 Suunnittelupalvelun tarjouspyyntö 
− VYL1001 Tarjouspyyntö suunnittelutyöstä 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

4.4 Koota suunnittelutyö-
ryhmä ja suunnitella henkilö-
resurssit ja työnjako 

Ekologiset näkökohdat 
− Valitaan suunnittelutyöhön henkilöstö, joka tuntee ja osaa kes-

tävän kehityksen toimintaperiaatteet ja on sitoutunut noudatta-
maan niitä.  

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat  
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään kohteen erityisvaatimukset ja esitetään hankkeessa 

tarvittavat erityissuunnittelijat tai asiantuntijat. 
− Jaetaan työt tasapuolisesti huomioiden suunnittelukohteen eri-

tyisvaatimukset, toteutuksen aikataulu sekä henkilöstön jäsen-
ten vahvuudet ja osaaminen. 

− Jaetaan työt siten, että kutakin suunnittelu- ja selvitystehtävää 
tekee henkilö, jolla on parhain osaaminen asiaan. 

− Varataan suunnittelu- ja selvitystyössä mukana oleville opiskeli-
joille ja uusille työntekijöille riittävästi ohjausta ja opastusta.  

− Sovitaan suunnitelmien ristiintarkastuksesta, yhteensovittami-
sesta ja vertailusta pääsuunnittelijan johdolla. 

− Selvitetään suunnitteluryhmän kelpoisuus. 
− Osallistutaan suunnittelutyöryhmän kokoamisvaiheessa erikois-

suunnittelijoiden tarpeen ja eri suunnitteluvaiheiden tehtävien 
määrittelyyn sekä avustetaan tilaajaa erikoissuunnittelijoiden 

− valinnassa. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Valitaan suunnittelutyöhön henkilöstö, joka tuntee ja osaa ar-

vokkaan kulttuuriympäristön suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ja on sitoutunut niiden 
edistämiseen suunnittelutyössä.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan erikoiskohteiden ja erityistoimenpiteiden poikkea-

vat vaatimukset henkilöstömäärään ja osaamiseen liittyen.  
− Teetetään erityisosaamista vaativat suunnitelmat asiaan pereh-

tyneellä alikonsultilla, jollei omassa henkilöstössä ole vaaditta-
vaa osaamista riittävästi.  

− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja alikonsulteilla on käytössä 
tarvittavat suunnittelu- ja muut ITC-ohjelmat. 

Lait ja asetukset 
− Työaikalaki 605/1996 http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605  
− Työehtosopimuslaki 436/1946 http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436  
− Työsopimuslaki 55/2001 http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055  
− Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöi-

den työehtosopimus 
− Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työ-

ehtosopimus 
− Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenki-

löiden työehtosopimus 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1946/19460436
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varataan kuhunkin työvaiheeseen riittävästi aikaa kullekin työn-
tekijälle/ alikonsultille.  

4.5 Suunnitella aikataulutus Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Suunnitellaan työt niin, että aikataulu ei ole henkilöstön kan-

nalta liian tiukka ja stressaava. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Laaditaan ja hyväksytetään kohteelle yksityiskohtainen suunnit-

teluaikataulu, joka koordinoidaan muun suunnittelun etenemi-
sen kanssa. 

− Suunnitellaan aikataulutus realistisesti ja aiemmin kerättyyn 
ajankäyttötietoon perustuen.  

− Huomioidaan aikataulussa mahdolliset sopimustekniset rajoi-
tukset ja häiriötekijät. 

− Ajoitetaan suunnittelutyöt niin, että kohteen vaatimat erillissuun-
nitelmat valmistuvat toisiinsa nähden siten, että niiden päällek-
käin tarkastelu on mahdollista hyvissä ajoin suunnitelmien lo-
pullista valmistumista ja luovuttamista tilaajalle. 

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
 
Lait ja asetukset 
− Työaikalaki 605/1996 http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 

4.6 Laatia laatusuunnitelma Yleistä 
− Laatusuunnitelma sisältää mm. omavalvontasuunnitelman ja 

kestävän kehityksen suunnitelman. 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

liittyvät suunnittelu- ja selvitystyöt. 
− Yleisten asioiden osalta voidaan viitata suunnittelijan voimassa 

olevaan laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmään ja sen asiakirjoihin. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden laatusuunnitelman 

muistilista  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden omavalvontasuunni-

telman muistilista  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden itselleluovutuksen 

muistilista  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Tuodaan esille sitoutuminen KESY:n mukaiseen toimintaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Kuvataan ympäristöasioiden ja kestävän kehityksen periaattei-

den huomioiminen suunnittelutyössä. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kuvataan laadunvalvontaa tekevä organisaatio/henkilöt.  
− Kuvataan, miten henkilöstön ja aliukonsulttien laatuosaamisen 

ylläpito järjestetään (mm. koulutus, perehdytys, ohjeet).  
− Kuvataan, miten tiedotetaan tilaajaa, osallisia, alikonsultteja ja 

omaa henkilöstöä. 
− Kuvataan, miten kerätään, käsitellään ja arkistoidaan asiakas-

palautteet.  
− Hyödynnetään aiempien toimeksiantojen asiakaspalautteita. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kuvataan kulttuuristen näkökohtien huomioiminen suunnittelu-

työssä. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Kuvataan suunnittelutyöhön varatut kalusto- ja henkilöstöre-

surssit. 
− Kuvataan laatuosaaminen, laadun valvonta, seuranta ja doku-

mentointi huomioiden sekä oma että alikonsultin tekemä työ. 
− Kuvataan, miten käsitellään ja dokumentoidaan reklamaatiot. 
− Kuvataan syntyvät asiakirjat ja niiden käsittely ja arkistointi. 

− Suunnittelu-/konsulttitöiden kestävän kehityksen 
suunnitelman muistilista  
 

Lomakepohjat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden laatusuunnitelman lo-

makepohja  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden kestävän kehityksen 

suunnitelman lomakepohja  
− Suunnittelu-/konsulttitöiden omavalvontasuunni-

telman lomakepohja 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden itselleluovutuksen lo-

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

4.7 Laatia suunnitteluohjelma 
HUOM! TÄMÄ ENNEN LAA-
TUSUUNNITELMA KOH-
TAA!! 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnitteluohjelman muistilista  

 
Lomakepohjat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Jaetaan työt tasapuolisesti kohdissa 4.4 ja 4.5 kuvatuilla ta-
voilla. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan ajankäytön tehokkuus ja eri suunnitteluvaiheiden 

limittyminen toisiinsa siten, ettei turhia katkoksia työn etenemi-
seen synny. 

− Selvitetään suunnitteluresurssien riittävyys. 

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

4.8 Laskea suunnittelutyön 
kustannukset 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Huomioidaan kustannuksissa asianmukaiset palkat ja korvauk-

set työntekijöille. 
− Huomioidaan kustannuksissa yhteiskuntavelvoitteista (verot, 

sosiaalikustannukset) syntyvät kustannukset. 
− Ei alihinnoitella työtä eikä poljeta toimialan hintoja.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

liittyvät suunnittelu- ja selvitystyöt. 
− Tehdään laskelmat perustuen tarkkoihin ja paikan päällä tarkas-

tettuihin tietoihin ja realistisiin ajankäyttötietoihin.  
− Hyödynnetään aiemmin toteutuneiden suunnittelukohteiden ke-

rättyjä kustannustietoja ja jälkilaskentaa. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden kustannuslaskelman 

muistilista 
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden kustannuslaskelman 

lomakepohja  
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
− Viheralueen suunnittelun kustannuslaskuri 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kilpailutetaan säännöllisin väliajoin alikonsultit, jotta saadaan 
selville markkinoilla oleva hintataso.  

4.9 Laatia tarjousasiakirjat Yleistä  
− Huomioidaan tilaajan esittämät vaatimukset tarjousasiakirjojen 

muodosta ja sisällöstä. 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

liittyvät suunnittelu- ja selvitystyöt. 
Ekologiset näkökohdat 
− Tuodaan esille sitoutuminen KESY:n mukaiseen toimintaan. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden tarjouksen teon muis-

tilista  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden tarjouksen lomake-

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

4.10 Toimittaa tarjousasiakir-
jat tilaajalle 

Ekologiset näkökohdat 
− Hyödynnetään – jos tilaaja ei muuta määrää – sähköistä toimi-

tustapaa (mm. sähköposti, tiedostojen jakopalvelu). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.11 Käydä (urakka)neuvot-
telut 

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 suunnittelutyön aikana. Tiedot kir-
jataan pöytäkirjaan. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista kulttuuri-

sista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Tiedot 
kirjataan pöytäkirjaan. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista taloudelli-

sista ja kustannustavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavutta-
miseksi. Tiedot kirjataan pöytäkirjaan. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden (urakka)neuvottelui-

den muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden (urakka)neuvottelui-

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

5 Sopimusvaihe 

5.1 Käydä sopimusneuvotte-
lut (tilaajan/ pää- ja/tai alikon-
sulttien kanssa) 
 
KATSO TILAAAMINEN 5.1 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet asetetut 

tavoitteet ja sopimuksen sisällön samalla tavalla.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− RT 13-10892 Pientalon pihasuunnittelusopimuk-

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

musehdot KSE 2013 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimusneuvottelui-

den muistilista  
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Lomakepohjat 
− RT 80321 Pientalon pihasuunnittelusopimus 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimusneuvottelui-

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

5.2 Tarkistaa suunnitteluta-
voitteet (tilaajan/ pää- ja/tai 
alikonsulttien kanssa) 
 
SISÄLTYYKÖ KOHTAAN 
5.1? 

Ekologiset näkökohdat 
− Tarkistetaan kohteelle asetetut tavoitteet liittyen: 

o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o maaperän kuntoon 
o kasvillisuuden kuntoon 
o rakenteiden kuntoon 
o vesistöjen kuntoon 
o materiaalien ja tuotteiden kierrätettävyyteen ja valmis-

tusmenetelmien ekologisuuteen 
o ympäristökuormituksen vähentämiseen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tarkistetaan kohteelle asetetut tavoitteet liittyen: 

o saavutettavuuteen 
o turvallisuuteen 
o käyttömukavuuteen 
o käyttäjien osallistamiseen 
o monikäyttöisyyteen. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Tarkistetaan kohteelle asetetut tavoitteet liittyen: 

o arvokkaiden ja suojeltujen rakenteiden säilyttämiseen, 
kunnostamiseen, kunnossapitämiseen ja kehittämiseen 

o perinnekasvillisuuden säilyttämiseen, kunnostamiseen 
ja kunnossapitämiseen  

o arvokkaiden (perinne)maisemien säilyttämiseen, kun-
nostamiseen, kunnossapitämiseen ja kehittämiseen 

o käytön kehittämiseen. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Tarkistetaan kohteelle asetetut tavoitteet liittyen: 

o kokonaiskustannuksiin 
o suunnitteluvaiheen kustannuksiin 
o rakentamisvaiheen kustannuksiin 
o kunnossapidon kustannuksiin 
o erityissuunnitteluratkaisujen kustannuksiin. 

5.3 Täsmentää suunnittelura-
jat (tilaajan/ pää- ja/tai alikon-
sulttien kanssa) 
 
SISÄLTYYKÖ KOHTAAN 
5.1? 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen ekologisten tavoitteiden edellyttämän suunnittelu-
tarkkuuden omassa toimeksiannossaan. 

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

telutoimeksiantoihin liittyvät sisällöt ja rajapinnat muihin suunni-
telmiin.  

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

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että ei tehdä päällekkäistä suunnittelu- tai selvi-

tystyötä. 

5.4 Sopia työnjaosta (tilaa-
jan/ pää- ja/tai alikonsulttien 
kanssa) 
 
SISÄLTYYKÖ KOHTAAN 
5.1? 

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? 
 

5.5 Sopia suunnitelmien esit-
telykertojen määrä ja ajoitus 
(tilaajan/ pää- ja/tai alikon-
sulttien kanssa) 

Ekologiset näkökohdat 
− Sijoitetaan suunnitelmien esittelyjä suunnittelu- ja selvitystöiden 

yhteyteen, joilla on vaikutusta erityisesti kohteen ekologisten ta-
voitteiden saavuttamiseen.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Osallistetaan omistaja ja käyttäjät johonkin suunnitelmien esitte-

lytilaisuuteen. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Pidetään riittävän monta suunnitelmien esittelytilaisuutta, jotta 

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.6 Sopia kokouskäytän-
nöistä 
 
PITÄÄKÖ OLLA ENNEN 
KOHTAA 5.5? 

Ekologiset näkökohdat 
− Sijoitetaan työmaa-/yhteiskokoukset rakennus- ja kunnossapito-

töiden yhteyteen, joilla on vaikutusta erityisesti kohteen ekolo-
gisten tavoitteiden saavuttamiseen, kuten: 

o raivaustöiden yhteyteen 
o säilytettävän maaperän, kasvillisuuden, vesistöjen ja 

niiden suoja-alueiden suojaamisen yhteyteen. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Järjestetään hankkeen aikana muutamia työmaa-/yhteiskokouk-

sia, joissa ovat läsnä kaikki hankkeen osapuolet: tilaaja, suun-
nittelija, rakentaja, kunnossapitäjä, omistaja ja käyttäjät. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Sijoitetaan työmaa-/yhteiskokoukset rakennus- ja kunnossapito-

töiden yhteyteen, joilla on vaikutusta erityisesti kohteen kulttuu-
risten tavoitteiden saavuttamiseen, kuten: 

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

tustöiden yhteyteen. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Ajoitetaan työmaa-/yhteiskokoukset siten, että tarvittavat muu-

tokset suunnitteluratkaisuihin on mahdollisuus tehdä nopeasti. 
− Varataan kokouksien yhteyteen riittävästi aikaa suunnitelmapiir-

rosten ja muiden asiakirjojen päivittämiselle ja nopealle toimitta-
miselle tilaajan ja urakoitsijan käyttöön. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

5.7 Sopia tiedottamisvas-
tuusta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen omistajat ja käyttäjät saavat riittävän 

ja oikea-aikaisen tiedon kohteen suunnittelusta.  

Lomakepohjat 
− Suunnitteluhankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

telma 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

5.8 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 suunnittelurajaukset, työnjako, vastuut ja vel-

voitteet ovat sopimusneuvotteluissa sovitun mukaiset.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Tarkastetaan, että konsulttipalkkio, yksikköhinnat ja muut palk-

kiot ovat sopimusneuvotteluissa sovitun mukaiset. 

Ohjeet 
− RT 13-10892 Pientalon pihasuunnittelusopimuk-

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

musehdot KSE 2013 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimuksen tarkas-

tuksen muistilista  
 
Lomakepohjat 
− RT 80321 Pientalon pihasuunnittelusopimus 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

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

Ohjeet 
− RT 13-10892 Pientalon pihasuunnittelusopimuk-

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

musehdot KSE 2013 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

 
Lomakepohjat 
− RT 80321 Pientalon pihasuunnittelusopimus 
− Suunnittelu-/konsulttitöiden sopimuksen lomake-

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

6 Valvontavaihe 

6.1 Tuottaa valvonta-asiakir-
jat ja dokumentit 

Ekologiset näkökohdat 
− Tehdään ja jaetaan valvonta-asiakirjat mahdollisuuksien mu-

kaan sähköisesti. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Ohjeet 
− RT 10-11108 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 

PS12 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonnan tehtävä-

luettelo  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonnan KESY-

periaatteet  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvontasuunnitel-

man lomakepohja  
− Suunnittelu- ja konsulttitöiden valvonta-asiakirjan 

lomakepohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

6.2 Toimia rakennus- ja kun-
nossapitohankkeissa raken-
nuttajakonsultin tai valvojan 
tehtävissä (tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN1, kohdissa 6.1-6.3 
esitettyä tapaa. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

6.3 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ pääkonsulttia val-
vonta-, rakennus- ja kunnos-
sapitohankkeissa viheraluei-
den suunnitteluun liittyvissä 
asioissa 

− Opastetaan taulukoissa SUUNNITTELU2 – SUUNNITTELU4 
mainituissa asioissa. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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Taulukko SUUNNITTELU2: Suunnittelijan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen suunnitteluvaiheessa. 
 
 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Suunnittelun aloitusvaihe 

1.1 Osallistua aloituskokouk-
seen 

Yleistä 
− Tarkistetaan yhdessä tilaajan ja suunnitteluryhmän kanssa hanke-

suunnitelman 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.  

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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Sovitaan viestinnästä ja yhteistyöstä muiden suunnittelijoiden ja vi-
ranomaisten kanssa. 

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

1.2 Yhteensovittaa suunnitte-
lutyö erityissuunnittelijoiden 
kanssa 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle ase-

tettujen ekologisten tavoitteiden edellyttämän suunnittelutarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

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

meksiantoihin liittyvät sisällöt ja rajapinnat muihin suunnitelmiin.  
− Varmistetaan, että mikään alue tai näkökohta ei jää käsittelemättä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle ase-

tettujen kulttuuristen tavoitteiden edellyttämän suunnittelutarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että ei tehdä päällekkäistä suunnittelu- tai selvitys-

työtä. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan ajankäytön tehokkuus ja eri suunnitteluvaiheiden limit-
tyminen toisiinsa siten, ettei turhia katkoksia työn etenemiseen 
synny. 

− Varmistetaan suunnittelutyöt niin, että kohteen vaatimat erillissuunni-
telmat valmistuvat toisiinsa nähden siten, että niiden päällekkäin tar-
kastelu on mahdollista hyvissä ajoin suunnitelmien lopullista valmis-
tumista ja luovuttamista tilaajalle. 

1.3 Päivittää laatusuunni-
telma ja suunnitteluohjelma 

− Täydennetään olevia asiakirjoja aloituskokouksessa ja ali- ja sivu-
konsulttien kanssa käytyjen keskustelujen yhteydessä havaituilla 
asioilla.  

− Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa SUUNNITTELU1, koh-
dissa 4.4−4.7 mainittuihin asioihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.4 Varmistaa resurssien 
saatavuus ja riittävyys 

Yleistä 
− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja alikonsulteilla on käytössään riittä-

vät taustatiedot kohteesta. 
− Varmistetaan, että kutakin suunnittelu- ja selvitystehtävää tekee 

henkilö, jolla on parhain osaaminen asiaan. 
− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja alikonsulteilla on käytössä tarvitta-

vat suunnittelu- ja muut ITC-ohjelmat. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että suunnittelu- ja selvitystyössä mukana oleville 

opiskelijoille ja uusille työntekijöille on riittävästi tarjolla ohjausta ja 
opastusta.  

− Varmistetaan, että tarvittavaa erikoissuunnittelua on saatavilla pai-
kallisesti/ alueellisesti.  

Kulttuuriset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että alikonsulttitöiden hinta on sama tai edullisempi 

kuin kustannuslaskentavaiheessa.  
− Varmistetaan, että kuhunkin työvaiheeseen on varattu riittävästi ai-

kaa kullekin työntekijälle/ alikonsultille.  
− Varmistetaan, että alikonsulttien työpanos on saatavilla suunnittelu- 

ja selvitystöiden kannalta oikeaan aikaan.  

1.5 Tehdä tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että alikonsultit ovat hoitaneet ympäristövelvoitteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökannat 
− Varmistetaan, että alikonsultit ovat hoitaneet yhteiskunnalliset vel-

voitteet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että alikonsultit eivät aiheuta taloudellista riskiä mm. 

maksamattomien palkkojen tai verojen vuoksi. 

Lait ja asetukset 
− Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-

tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 
1233/2006 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20061233  

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

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

1.6 Sopia lisäselvitystar-
peista ja maasto-/työmaa-
käynneistä (tilaajan, pää-/ali-
konsultin kanssa) 

Yleistä 
− Varmistetaan olevien selvitysten riittävyys aloituskokouksessa ja ali- 

ja sivukonsulttien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 
− Varmistetaan suunniteltujen maasto-ja työmaakäyntien riittävyys ja 

ajoitus aloituskokouksessa ja ali- ja sivukonsulttien kanssa käytyjen 
keskustelujen pohjalta. 

Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa SUUNNITTELU1, kohdissa 
5.6 mainittuihin asioihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.7 Selvittää toiveet ja tar-
peet liittyen hankkeeseen (ti-
laajalta/ pääkonsultilta) 

Yleistä 
− Hankitaan tilaajalta tarveselvitysvaiheessa tuotetut tiedot. Jos tietoja 

ei ole olemassa selvitetään ainakin seuraavat asiat: 
Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään tilaajan yleiset tavoitteet liittyen: 

o ympäristönsuojeluun 
o kierrätykseen/ kiertotalouteen 
o kestävään kehitykseen. 

− Selvitetään tilaajan kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 
o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o elinkaaren pituuteen 
o vesistöjen kuntoon 
o maaperän hyvinvointiin 
o kasvinterveyteen 
o alkuperäisen lajiston säilymiseen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään tilaajan yleiset tavoitteet liittyen: 

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

− Selvitetään tilaajan kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 
o osallistamiseen 
o turvallisuuteen 
o käyttömukavuuteen 

Lomakepohjat 
− Lomakepohja toiveiden ja tarpeiden ko-

koamiseen liittyen suunnitteluhankkeeseen/-
kohteeseen 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o monikäyttöisyyteen 
o esteettisyyteen 
o toiminnallisuuteen. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään tilaajan yleiset tavoitteet liittyen: 

o kulttuuriperinnön säilyttämiseen, kunnostamiseen ja kunnos-
sapitoon 

o kulttuuriperintökohteiden käytön edistämiseen ja kehittämi-
seen. 

− Selvitetään tilaajan 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 
− Selvitetään tilaajan yleiset tavoitteet liittyen: 

o kustannus- ja ekotehokkuuteen. 
− Selvitetään tilaajan kohteeseen sisältyvät tavoitteet liittyen: 

o kokonaiskustannuksiin 
o suunnittelutyön kustannuksiin 
o rakennustyön kustannuksiin 
o kunnossapidon kustannuksiin 
o aikatauluihin. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.8 Hankkia tarvittavat hank-
keen taustatiedot ja asiakirjat 
(tilaajalta/ pääkonsultilta) 

Yleistä 
− Hankitaan tilaajalta tarveselvitysvaiheessa tuotetut lähtötietoasiakir-

jat (mm. suunnitelma- ja ylläpitotiedot, arkistomateriaali, kuntotutki-
musten tulokset). 

Ekologiset näkökohdat 
− Hankitaan:  

o luontoon ja ympäristöön liittyvät selvitykset 
o maaperätutkimukset 
o maisemaselvitykset. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hankitaan  

o käyttäjä-/ asukas-/ omistajakyselyn tulokset 
o käyttäjätiedot. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Hankitaan:  

o kulttuuriperintöön liittyvät selvitykset 
o kunnostus- ja kunnossapito-ohjeet 
o historiaselvitykset. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Hankitaan hankkeen kustannussuunnitelma ja kokonaisbudjetti (val-

vonta, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito). 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Muistilista hankittavista suunnittelukohteen 

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

1.9 Kartoittaa lähtötilannetie-
dot 

Yleistä 
− Hankitaan tilaajalta tarveselvitysvaiheessa tuotetut tiedot. Jos tietoja 

ei ole olemassa selvitetään ainakin seuraavat asiat: 
Ekologiset näkökohdat 
− Kartoitetaan 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Koottavat lähtötilannetiedot 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ2 (Suunnittelu) 
 

 

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

29/81 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o maaston korkeussuhteet 
o pohjamaa/maaperän laatu 
o olevan kasvillisuuden kunto 
o olevien vesistöjen kunto 
o olevien rakenteiden kunto 
o säilytettävä kasvillisuus, vesistöt ja muut luonnonalueet sekä 

rakenteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kartoitetaan 

o käyttäjät 
o kävijämäärät 
o kohteen turvallisuus 
o kohteen saavutettavuus. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Kartoitetaan oleva kulttuuriperintö. 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN?  

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

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

2.1 Yleisiä asioita − Noudatetaan tilaajan ohjeita ja laatuvaatimuksia. 
− Noudatetaan oman organisaation laatimaa: 

o laatusuunnitelmaa 
o omavalvontasuunnitelmaa 
o kestävän kehityksen suunnitelmaa 
o suunnitteluohjelmaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2.2 Jakaa työt ja vastuut Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Sijoitetaan kokemattomat työntekijät työryhmiin, joissa on kokenut ja 

ohjaava tiiminvetäjä ja työporukka. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

2.3 Perehdyttää työntekijät ja 
alikonsultit kohteeseen ja 
työtehtäviin 

Ekologiset näkökohdat 
− Opastetaan tunnistamaan maaperätyypit. 
− Opastetaan terveen maaperän ja vesistöjen huomioimiseen ja suoje-

luun. 
− Opastetaan tunnistamaan kasvillisuus- ja luontotyypit. 
− Opastetaan säilytettävän kasvillisuus- ja luontotyyppien huomioimi-

seen ja suojeluun. 
− Opastetaan luontotyyppipohjaiseen (= biotooppipohjaiseen) kasvilli-

suussuunnitteluun. 
− Opastetaan tunnistamaan ja suojelemaan uhanalaisia lajeja.  
− Opastetaan tunnistamaan kasvitaudit ja -tuholaiset sekä rikkakasvit 

niiden eri elinvaiheissa sekä niiden aiheuttamat vioitukset. 
− Opastetaan tunnistamaan haitalliset ja erityisen haitalliset vieraslajit 

sekä vaaralliset kasvintuhoojat. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Opastetaan ja innostetaan kestävän periaatteiden mukaiseen toimin-

taan suunnittelutehtävissä. Tehdään ”asennekasvatusta”. 

Ohjeet 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden perehdytysoh-

jeet  
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden perehdytyksen 

tarkastuslista  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden perehdytyslo-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Opastetaan asiakaspalveluun (kohteen tilaaja, omistaja, käyttäjät, 
muut osalliset). 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Opastetaan tunnistamaan kohteen kulttuuriperinnön kannalta arvok-

kaat asiat (mm. kasvillisuus, maisema, rakenteet, rakennukset). 
− Opastetaan kulttuuriperinnön kannalta arvokkaiden asioiden huomi-

oimiseen ja suojeluun. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Perehdytetään tilaajan ohjeisiin. 
− Perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan ja muihin kohteen asia-

kirjoihin. 
− Perehdytetään kohteen taloudellisiin tavoitteisiin. 
− Opastetaan tehokkaaseen ja laadukkaaseen työskentelyyn. 

2.4 Tehdä suunnittelu- ja sel-
vitystyöt (rakennustyötä var-
ten) 
 
Huom! Pihasuunnittelun teh-
täväluettelon 16 (VALMISTU-
MASSA) mukaan. 

Yleistä 
− Noudatetaan kohteelle laadittuja muita suunnitelmia, kuten tulvaris-

kien hallintasuunnitelmaa, hulevesiohjelmaa ja -strategiaa. 
− Hyödynnetään suunnittelussa mallinnuksia, alan tutkimustietoa, in-

novaatioita ja pilottikohteista saatuja kokemuksia. 
− Määritetään kohteen hoitoluokka käytön, tavoiteltavan laadun, ekolo-

gisten tavoitteiden ja käytössä olevan kunnossapitobudjetin mukaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Ei heikennetä suunnitteluratkaisuilla kohteen nykyistä ekologista ti-

laa. 
− Vältetään uhanalaisia lajeja hävittäviä suunnitteluratkaisuja. 
− Estetään vieraslajien leviäminen suunnitteluratkaisuin. 
− Ei lisätä suunnitteluratkaisuilla kohteen tulvariksiä. 
− Tehdään suunnitteluratkaisut paikan olosuhteisiin sopiviksi.  

Työselostukset/ Oppaat 
− InfraRYL. Infrarakentamisen yleiset laatu-

vaatimukset 
− Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaati-

mukset. Talorakennuksen maatyöt 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan suunnittelussa kohdealueen luontainen kehittyminen ja 
sukkessio ja niiden hyödyntäminen kunnossapitovaiheessa. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään suunnittelussa ja kustannusten laskennassa raken-

nus- ja kunnossapitourakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien osaa-
mista ja kokemusta. 

− Osallistetaan paikallisia asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, kouluja, 
päiväkoteja, vanhuspalveluita ja muita toimijoita viheralueiden suun-
nitteluun. 

− Välitetään alikonsulteille tiedoksi tilaajan tarpeet ja toiveet suunnitel-
miin liittyen. 

− Ohjataan ja valvotaan alikonsulttien suunnittelutyön etenemistä 
(muun muassa aikataulu, työn laatu, työn kustannukset, kestävän 
kehityksen toteutuminen, asetettujen tavoitteiden toteutuminen). 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Edistetään suunnitteluratkaisuin kohteen ja paikallisen kulttuuriperin-

nön säilymistä. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Tehdään suunnittelu- ja selvitystyöt kerralla hyvin ja tilaajan vaati-

musten mukaan, jottei ole tarvetta korjata ja tehdä uudelleen. 
− Huomioidaan tilaajan antama kokonaiskustannus (suunnittelu-, ra-

kentamis- ja kunnossapitotöiden kustannukset) suunnitteluratkaisuja 
pohdittaessa.  

− Huomioidaan, että suunnitteluratkaisuilla vaikutetaan kustannus-
säästöihin seuraavissa hankkeen vaiheissa (rakentaminen ja kun-
nosapito). 

 
Ehdotussuunnittelu  
Yleistä 

Ohjeet 
− Geologiset muodostumat, ympäristöministe-

riön verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Geologiset_muodostumat  

− Hautausmaiden inventointiopas 
http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmai-
den-inventointiopas.pdf  

− Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kun-
nossapito http://ilmastotyokalut.fi/fi-
les/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintaraken-
teet-ja-niiden-kunnossa-
pito_ty%C3%B6kalu.pdf  

− Kosteikko-opas https://www.sli-
deshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas  

− Kunnostettujen ekosysteemien ominaisuu-
det -ohjeet SITES-KRITEEREISSÄ OLE-
MASSA POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ TÄY-
DENTÄÄ KESY:SSÄ? 

− Kuntien arvokkaat luontotyypit 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luonto-
tyypit/Kuntien_arvokkaat_luontotyypit  

− Lajit, ympäristöministeriön verkkosivuilla 
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit  

− Luontotyypit, ympäristöministeriön verkkosi-
vuilla http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Luontotyypit  

− Maisemat, ympäristöministeriön verkkosi-
vuilla http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Maisemat  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat
http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmaiden-inventointiopas.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmaiden-inventointiopas.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
https://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas
https://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Kuntien_arvokkaat_luontotyypit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit/Kuntien_arvokkaat_luontotyypit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontotyypit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat
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(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden 
täyttämiseksi. 

Ekologiset näkökohdat 
− Arvioidaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja massatasapainon ja 

resurssitehokkuuden kannalta. 
− Vesiolosuhteiden vaalimiseen liittyen: 

o Ohjataan maankäyttöä alueille, joilla ei sijaitse vesiekosys-
teemejä.  

o Ei sijoiteta uutta rakentamista tulvavaara-alueille vaan suosi-
taan muiden kuin tulva-alueiden täydennysrakentamista tai 
uusiokäyttöä. 

− Selvitetään kohdealueen aiempi käyttö, jotta voidaan hyötyviljelyä 
varten määrittää mahdolliset maaperässä ja ilmassa olevat saasteet. 
Selvityksen pohjalta laaditaan hyötyviljelyä koskeva turvallisuusar-
vio. Jotta maaperän ja tuotettavien kasvien terveellisyydestä saa-
daan varmuus, on suositeltavaa, että alueen soveltuvuuden hyötyvil-
jelyyn varmentaa ainoastaan ammattitaitoinen ympäristöalan asian-
tuntija. Lisäksi selvitetään maaperän haitta-aineet, josta käy ilmi 
mahdolliset ihmisten terveydellä haitalliset saastumat. Maaperän 
testauksen ja näytteenottojen on täytettävä valtakunnalliset tutki-
musstandardit. 

− Kohteen käyttäminen laiduntamiseen edellyttää asianmukaisen 
suunnitelman laadinnan, joka on valtakunnallisten säädösten mukai-
nen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kartoitetaan alueet, jotka ovat hiljaisia ja antaisivat parhaan hyödyn 

kohdealueen käyttäjien henkiselle hyvinvoinnille. Alueiden valin-
nassa kiinnitetään huomiota mm. varjostaviin puihin, näkymiin, maa-
merkkeihin ja alueelta tai sen ulkopuolelta mahdollisesti aiheutuviin 
stressitekijöihin. 

− Ohje olevien ekosysteemien kunnosta-
miseksi ja palauttamiseksi alkuperäiseen 
kuntoon. ONKO OLEMASSA? TARVI-
TAANKO? 

− Ohjeet vesistöjen suoja-alueiden mitoituk-
selle ja kunnossapidolle ONKO OLE-
MASSA? TARVITAANKO? 

− Pihasuunnittelun tehtäväluettelo 16 (VAL-
MISTUMASSA)  

− Puukaupunkien pihat ja aidat 
http://www.nba.fi/fi/File/2123/korjauskortti-
15.pdf  

− Restaurointikuvasto http://restaurointiku-
vasto.nba.fi/read/asp/r_default.aspx  

− RT 10-11108 Pääsuunnittelun tehtäväluet-
telo PS12 

− RT 80322 Pientalon pihasuunnittelun tehtä-
väluettelo 

− Sankarihautausmaiden perinne, hoito ja 
kunnostus http://www.nba.fi/fi/File/587/san-
karihautausmaiden-hoito.pdf  

− Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen 
kirja 2010 http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankoh-
taista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_la-
jien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)  

− Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 
1: Tulokset ja arvioinnin perusteet 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930 

http://www.nba.fi/fi/File/2123/korjauskortti-15.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2123/korjauskortti-15.pdf
http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_default.aspx
http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_default.aspx
http://www.nba.fi/fi/File/587/sankarihautausmaiden-hoito.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/587/sankarihautausmaiden-hoito.pdf
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37930
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Esitellään vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut tilaajalle ja mahdolli-
suuksien mukaan kohteen omistajille, asukkaille ja muille käyttäjille 
ja/tai osallisille sekä kohteen rakentajalle ja kunnossapitäjälle. 

− Dokumentoidaan esiin tulleet asiat ja saadut palautteet. 
− Jatketaan suunnitteluratkaisun työstöä tilaajan valitseman vaihtoeh-

don ja saatujen kommenttien ja palautteen pohjalta.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Sovitaan tilaajan kanssa, montako vaihtoehtoista suunnitteluratkai-

sua tehdään.  
 
Yleissuunnittelu  
Yleistä 
− Esittää yleissuunnitelmassa kohteen oleelliset rakenteet ja asiat, ku-

ten maastonmuotoilu ja maanpinnan korot, säilytettävä ja poistettava 
kasvillisuus ja luontoelementit sekä rakenteet, uudet kasvillisuusalu-
eet, leikki- ja oleskelupaikat, päällystealueet ja rakenteet, kuten 
muurit, aidat, terassit, pergolat yms. 

Ekologiset näkökohdat 
− Täsmennetään kohteen elinkaari- ja käyttöikätavoitteet. 
− Arvioidaan suunnitelman kokonaisuuden elinkaari- ja ympäristövai-

kutukset. 
− Määritellään suojavyöhykkeet, joilla suojellaan olemassa olevat, alu-

een olosuhteisiin, ilmastoon sekä suunnitteluratkaisuihin soveltuva 
kasvillisuus, maaperä, kosteikot ja vesistötyypit. 

o Määritetään kasvillisuuden suojavyöhykkeet vähintään yleis-
ten laatuvaatimusten mukaan.  Suojataan mieluummin kas-
villisuusryhmiä kuin yksittäisiä kasveja. 

− Suomen luontotyyppien uhanalaisuus – Osa 
2: Luontotyyppien kuvaukset 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932  

− SuRaKu-esteetömyyskriteerit 
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Kritee-
rit_01-18_060208.doc  

 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Ekosysteemipalveluita edistävät suunnittelu-

ratkaisut  
− Luonnonmonimuotoisuutta edistävät suun-

nitteluratkaisut  
− Viheralueen elinkaaren pituutta edistävät 

suunnitteluratkaisut  
− Maaperän hyvinvointia edistävät suunnittelu-

ratkaisut  
− Kasvinterveyttä edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Alkuperäisen lajiston säilymistä edistävät 

suunnitteluratkaisut  
− Käyttäjien osallisuutta edistävät suunnittelu-

ratkaisut  
− Käyttömukavuutta edistävät suunnittelurat-

kaisut  
− Saavutettavuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37932
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Kriteerit_01-18_060208.doc
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Kriteerit_01-18_060208.doc
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Määritetään maaperän suojavyöhykkeet seuraavasti: 
 EHDOTUKSIA? 

o Määritetään kosteikoille ja vesistötyypeille suojavyöhykkeet 
seuraavasti: ONKO OLEMASSA SUOMALAISIA MÄÄRI-
TYKSIÄ? ALLA OLEVAT OVAT SITES KRITEEREISTÄ. 

 merenrannat 60 metriä sisämaahan normaalin me-
renpinnan korkeuden vesirajasta 

 jokisuistot 30 metriä sisämaahan normaalin meren-
pinnan korkeuden vesirajasta 

 jokiympäristöt 15-30 metriä veden korkeimmasta 
pisteestä tai tulvavaara-alueen reunasta rantaan 
(valitaan korkeimman arvon antava vaihtoehto). 
Suojavyöhykkeen laajuus riippuu joen vedenkorkeu-
den vaihtelun säännöllisyydestä. 

 sisävedet yli 20 hehtaarin laajuiset, yhtenäiset vesi-
alueet 30 metriä sisämaahan normaalin pinnankor-
keuden vesirajasta ja alle 20 hehtaarin laajuiset, yh-
tenäiset vesialueet 15 metriä sisämaahan normaalin 
pinnankorkeuden vesirajasta. 

 suoalueet 30 metriä sisämaahan soistuman reu-
nasta. 

− Määritetään suojavyöhykkeellä sallitut ja kielletyt toimenpiteet. 
− Vesiolosuhteiden vaalimiseen liittyen: 

o Suunnitellaan uudet toiminnot siten, että ne säilyttävät enti-
sellään tai lisäävät kohteen veden varastointikykyä, sekä pa-
rantavat veden laatua.  

o Vähennetään vesiekosysteemeihin kohdistuvia haitallisia 
vaikutuksia ja häiriötekijöitä. 

− Hulevesien käsittelyn suunnittelussa huomioidaan: 
o hulevesien viivyttäminen, ohjaaminen pintavaluntaa ja kui-

van kauden pohjavaluntana. 
o hulevesien käsittely luonnonmukaisesti hyödyntämällä 

maaston muotoilua, maa-ainekerroksien vettä imeyttäviä, 

− Turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut  
− Ekotehokkuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Taloudellisuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Helppohoitoisuutta edistävät suunnittelurat-

kaisut  
− Koneellista kunnossapitoa edistävät suunnit-

teluratkaisut  
− Yleissuunnitelmassa esitettävät asiat 
− Toteutussuunnitelmassa esitettävät asiat 
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
− Viheralueen rakentamisen kustannuslaskuri 
− Vieraslajiportaali http://www.vieraslajit.fi/  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Lait ja asetukset 
− Asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperin-

nön suojelemista koskevan yleissopimuksen 
voimaansaattamisesta 19/1987 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sops-
teksti/1987/19870019  

http://www.vieraslajit.fi/
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1987/19870019
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

suodattavia ja puhdistavia ominaisuuksia sekä kasvillisuu-
den vettä puhdistavia, veden kulkua ohjaavia ja vettä haih-
duttavia ominaisuuksia tai hyödyntämällä hulevedet synty-
paikalla vesialtaissa ja -rakenteissa ja kasvillisuusalueiden 
kastelussa. 

o hulevesien kierrättäminen ja hyödyntäminen kasvillisuusalu-
eiden kastelussa, vesialtaissa ja -rakenteissa. 

o hulevesirakenteiden sijoittaminen paikoille, joiden käyttöaste 
arvioidaan korkeaksi. 

o hulevesirakenteiden sijoittaminen siten, että ne ovat visuaa-
lisesti näkyviä ja fyysisesti lähestyttäviä. 

o hulevesien mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien käsittely 
siten, etteivät ne kulkeudu edelleen vastaanottaviin vesistöi-
hin. 

o ettei luonnon vesilähteitä hyödynnetä hulevesirakenteiden 
toteutuksessa, vaan ne säilytetään koskemattomina.   

− Tavoitteena on, että kohdealueella pidätetään vähintään 60 prosent-
tia mitoitussateena olevan sadetapahtuman vesimäärästä.  

− Maaperän hyvinvointiin liittyen: 
o Rajoitetaan maaperälle rakentamisesta aiheutuvia häiriöitä. 
o Sijoitetaan maanmuokkauksia edellyttävät toiminnot ja toi-

menpiteet alueille, joiden maaperä on häiriintynyt alueen ai-
kaisemman käytön seurauksena. 

o Sijoitetaan rakennustoimenpiteet tiiviisti muokattavien aluei-
den ympärille, mikä vähentää rakennustoimenpiteiden jäl-
keen kunnostusta vaativien maa-alueiden pinta-alaa. 

o Osoitetaan suunnitelmassa selkeät rajat alueen rakennetta-
ville osille. 

− Kasvillisuuden hyvinvointiin liittyen: 
o Suojellaan arvokkaaksi luokiteltu kasvillisuus tunnistamalla 

ja suojelemalla kaikki suunnittelualueella paikallisesti, maa-
kunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu kas-
villisuus.  

− Jätelaki 646/2011 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

− Luonnonsuojelulaki 1096/1996 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1996/19961096  

− Maa- ja metsätalousministeriön asetus in-
tegroidun torjunnan yleisistä periaatteista 
7/2012. http://www.finlex.fi/data/nor-
mit/39161/12007fi.pdf  

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

− Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuu-
riperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopi-
muksen voimaansaattamisesta 47/2013 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sops-
teksti/2013/20130047 

− Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa 
591/2006 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20060591  

− Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2012/20120179 

− Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantu-
neisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
214/2007 http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2007/20070214   

− Vesilaki 587/2011 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
http://www.finlex.fi/data/normit/39161/12007fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/39161/12007fi.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060591
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060591
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070214
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070214
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Suojellaan ja kunnostetaan olemassa olevia alkuperäisiä 
kasviyhdyskuntia. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Täsmennetään kohteen laajennus- ja muuntojoustotavoitteet. 
− Kuvataan ulkotilojen kunnossapidon tilaratkaisut (mm. lumenläjitys-

alueet, huoltoliikenteen reitit ja alueet, pelastustiet). 
− Kiinnitetään huomiota rakennusten ympärillä tai välittömässä lähei-

syydessä olevien ulkoalueiden viihtyisyyteen, esteettisyyteen ja sii-
hen, että ikkunanäkymät näille ulkoalueille ovat miellyttävät.  

− Sijoitetaan ulkoalueille liikkumiseen kannustavia ulkoaktiviteettipaik-
koja ja liikuntavälineitä. 

− Järjestetään ulkoalueille palveluja, jotka tukevat käyttäjiä alueen 
käytön aikana, kuten vesipisteitä, pyörätelineitä, yleisö wc ja hätäpu-
helin. 

− Sijoitetaan ulkoalueille kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset voivat ta-
vata toisiaan ja esimerkiksi syödä, työskennellä ja leikkiä yhdessä. 

− Sijoitetaan alueelle rauhoittumiseen tarkoitettuja paikkoja huomioi-
den, että: 

o yhden laajan paikan sijasta suunnitellaan pienempiä ympäri 
kohdealuetta sijoittuvia rauhoittumisen ja henkisen palautu-
misen tiloja.  

o yhdistetään ulkotilat julkisiin sisätiloihin luontoyhteyden vah-
vistamiseksi.  

o ne ovat mahdollisimman kaukana häiriötä aiheuttavista läh-
teistä (mm. mekaaniset laitteet, rakennus- ja palvelualueet 
ja liikennealueet). 

− Esitellään yleissuunnitelmaluonnos tilaajalle ja mahdollisuuksien mu-
kaan kohteen omistajille, asukkaille ja muille käyttäjille ja/tai osalli-
sille sekä kohteen rakentajalle ja kunnossapitäjälle. 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Hankitaan suunnitelmien hyväksyttävyyden varmistamiseksi tarvitta-
vat ennakkolausunnot rakennusvalvonta-, palo-, ympäristö-, museo- 
ym. viranomaisilta. 

− Dokumentoidaan esiin tulleet asiat ja saadut palautteet. 
− Korjataan suunnitteluratkaisua saatujen kommenttien ja palautteen 

pohjalta.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kootaan kohteen kaupunkikuvalliseen arviointiin liittyvä aineisto ja 

analysoidaan hankkeen kaupunkikuvalliset vaikutukset. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Täsmennetään kohteen laadulliset tavoitteet. 
− Lasketaan toimintojen ja tilavarausten pinta-alat. 
− Laaditaan edellä mainittujen kohtien pohjalta alustava määräluettelo 

ja kustannusarvio. 
 
Toteutussuunnittelu  
Yleistä 
− Toteutussuunnitteluun sisällytetään: 

o tasaus- ja kuivaussuunnitelma 
o rakennussuunnitelma 
o rakenne- ja detaljisuunnitelmat 
o määräluettelo 
o hankekohtainen työselostus  
o rakentamisen alustava kustannusarvio. 

Ekologiset näkökohdat 
− Määritellään säilyvä kasvillisuus, vesistöalueet ja muut luonnon alu-

eet ja niiden suojaamis- ja kunnossapitoperiaatteet rakennustyön ai-
kana. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Vesiolosuhteiden vaalimiseen liittyen: 
o Suunnitellaan uudet toiminnot ja rakenteet tulvankestäviksi, 

kun alueella on tulvariski. 
o Suunnitellaan uudet rakenteet siten, etteivät ne vaikuta kiel-

teisesti veden kulkureitteihin tai suunnittelualueen kykyyn 
varastoida tulvavesiä. 

o Suunnitellaan ja sijoitetaan uudet rakenteet siten, etteivät ne 
edistä maaperän eroosiota tai nopeuta sedimenttien ja hule-
vesien epäpuhtauksien kulkeutumista vastaanottaviin vesis-
töihin. 

o Laaditaan kunnostussuunnitelmat huonokuntoisiksi luokite-
tuille vesiekosysteemeille ja kasvillisuusalueille noudattaen 
Kunnostettujen ekosysteemien ominaisuudet -ohjeita. SI-
TES-KRITEEREISSÄ OLEMASSA POHJA? PITÄÄKÖ LAA-
TIA/ TÄYDENTÄÄ KESY:SSÄ? 

o Kuvataan kunnostussuunnitelmassa kunnostettavan vesi-
/kasvillisuusekosysteemin alkuperäiset kasviyhdyskunnat, 
soveltuvat vesilajistot, vedenlaadun kehitys sekä rantapen-
gerten ja rantaviivan kunto sekä tulva-alueet ja rantavyöhyk-
keet. 

o Suunnitellaan kohteelle kunnostus- ja kunnossapitomenetel-
mät, joilla saadaan poistettua vahingolliset kemialliset ja bio-
logiset stressitekijät.  

o Suunnitellaan vesialtaiden ja -rakenteiden vesilähteeksi hu-
levedet, harmaavedet tai muut uusiokäyttävät vedet. Ote-
taan huomioon, että vaihtoehtoisten vesilähteiden käyttö ei 
vaikuta kielteisesti vastaanottaviin vesistöihin. 

o Suunnitellaan vesialtaan ja -rakenteen vesikierto mahdolli-
simman suljetuksi, kun käytetään talousvettä. 

o Sijoitetaan vesialtaat ja -rakenteet paikkoihin, joissa haih-
dunta on mahdollisimman vähäistä tai käytetään ratkaisuja, 
joissa haihdutuspinta-ala on mahdollisimman pieni, kun käy-
tetään talousvettä. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Sijoitetaan vesialtaat ja -rakenteet paikkoihin, joissa ros-
kaantuminen on mahdollisimman vähäistä tai käytetään sel-
laisia ratkaisuja, että roskaantumisesta syntyvä haitta ja 
kunnossapitotarve on mahdollisimman pieni. 

o Suunnitellaan huleveden käyttö ja puhdistus siten, että ve-
sialtaassa ja -rakenteessa olevat laitteet, kuten pumput ja 
suuttimet, eivät tukkeudu. 

o Suunnitellaan vesiallas ja -rakenne siten, ettei niihin muo-
dostu hyttysille otollisia kasvuolosuhteita.  

o Kiinnitetään erityistä huomioita vesialtaan ja -rakenteen tal-
viaikaisen kunnossapidon suunnitteluun, jos vesiallasta ja -
rakennetta ei tyhjennetä talven ajaksi. 

− Hulevesien käsittelyyn liittyen: 
o Yhteensovitetaan hulevesisuunnitelma arkkitehtuuri-, talo-

teknisten-, rakennus-, sähkö- ja geoteknisten suunnitelmien 
kanssa.  

o Kiinnitetään huomio hulevesien hallintamenetelmien valin-
nassa maaperän ja kasvillisuuden kykyyn viivyttää valuntaa 
ja epäpuhtauksia kokonaishaihdunnan sekä biopuhdistuk-
sen kautta. 

o Käytetään menetelmiä, jotka ylläpitävät alueen luonnollista 
virtaamaa sekä pohjaveden uusiutumisnopeutta. 

o Pienennetään hulevesien valunnan määrää ja voimakkuutta 
keräämällä hulevesiä.  

o Varmistetaan, että purkuvesien voimakkuus ja määrä eivät 
lisää eroosiota vastaanottavissa purku-uomissa tai vaikuta 
kielteisesti purku-uomien luonnolliseen virtaamaan tai pohja-
veden määrään ja tasoon.  

o Vähennetään vettä läpäisemättömien päällysteiden määrää 
korvaamalla ne esimerkiksi vettä läpäisevällä betonilla, as-
faltilla ja kiveyksellä. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Vältetään rakennuksissa, rakenteissa ja pinnoissa käytettä-
viä materiaaleja ja tuotteita, joista voi vapautua epäpuhtauk-
sia hulevesiin (mm. kupariset ja sinkityt katot, räystäskourut, 
syöksytorvet ja verhoukset, galvanoidut materiaalit, kuten ai-
dat, tolpat, suojakaiteet, suuntaviitat sekä kyllästetty puuta-
vara). 

o Johdetaan hulevedet kovilta pinnoilta kasvillisuusalueille 
osoittamalla suunnitelmassa tietyt kasvillisuusalueet vas-
taanottamaan hulevesiä. 

o Vältetään putkien, rumpujen ja viemäreiden käyttöä ja hyö-
dynnetään hulevesien johtamisessa kasvillisuuspainanteita.  

o Korvataan kasvillisuuspainanteet tarvittaessa kivetyillä tai 
muulla kovalla, eroosiota kestävällä materiaalilla päällyste-
tyillä painanteilla. 

o Hyödynnetään viherkattoja, viherseiniä, sadepuutarhoja ja 
puukujanteita hulevesien imeyttämiseen. 

o suunnitellaan luonnonmukaiset hulevesirakenteet siten, että 
hulevesipainanteiden ja altaiden pohjalle laskeutuneen sedi-
menttikerroksen poistaminen on mahdollista ekotehokkaasti. 

o Hyödynnetään vesialtaissa ja -rakenteissa kerättyjä ja viivy-
tettäviä hulevesiä. 

− Kasvillisuuteen liittyen: 
o Suojellaan olemassa olevia, alueella havaittuja yksittäisiä al-

kuperäisiä kasveja.  
o Palautetaan alueelle luontainen kasvillisuus käyttämällä al-

kuperäisiä kasvilajeja ja kasviyhdyskuntia sekä kasvilli-
suutta, joka tukee alueen ekologiselle vyöhykkeelle tyypilli-
siä kasviyhdyskuntia. 

o Käytetään kasvilajeja- ja lajikkeita, jotka  
 ovat paikallisia luonnonkasveja 
 sopivat alueen olosuhteisiin, ilmastoon, suunnitel-

tuun käyttöön ja suunnitteluratkaisuihin. Varmiste-



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ2 (Suunnittelu) 
 

 

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

42/81 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

taan mm. puuvartisten kasvilajien ja -lajikkeiden me-
nestymisvyöhykkeen soveltuvuus suunnittelukohtee-
seen. 

 edistävät kasvillisuuden monimuotoisuutta eliöyhtei-
sössä ja alueella kokonaisuudessaan. Ohjeistuk-
sena voidaan käyttää Santamour:in mallia eli ”kym-
menen prosentin sääntöä”. Sen mukaan alueella, 
kuten laajalla viheralueella, ei ole yli 10 prosenttia 
samaan lajiin, yli 20 prosenttia samaan sukuun eikä 
yli 30 prosenttia samaan heimoon kuuluvia kasveja. 

 eivät ole alttiita kasvitaudeille tai -tuholaisille eivätkä 
toimi väli-isäntänä vaarallisille kasvitaudeille tai -tu-
holaisille. 

 kestävät hulevesien käsittelyalueilla ajoittaista tulvi-
mista sekä maaperän kyllästymistä vedellä, huleve-
sien sisältämiä epäpuhtauksia sekä kykenevät vä-
hentämään hulevesien tyypillisimpiä ja vastaanotta-
via vesistöjä kuormittavia epäpuhtauksia. 

 menestyvät rakentamisen jälkeen sadeveden turvin. 
 ei ole luokiteltu vieraslajeiksi valtakunnallisessa vie-

raslajiportaalissa. Erityisesti huomioidaan kasvilaji-
valinnoissa haitallisten ja tarkkailtavien vieraslajien 
leviämisen estäminen. 

 on kasvatettu taimistolla, laillisesti kerättyjä tai otettu 
talteen kohdealueelta tai sen ulkopuolelta uudelleen 
istutusta varten.  

 vaativat minimaalisesti hoitoa tai jotka voidaan hoi-
taa käsikäyttöisillä laitteilla/ työvälineillä. 

 tarjoavat energiansäästön lisäksi muita hyötyjä alu-
eelle, kuten ravintoa ja elinympäristöjä muille luon-
nonlajeille tai näkösuojaa. 

o Valitaan puuistutuksiin lehtipuita, jotka päästävät auringon-
valon lävitse talvisin ja tarjoavat varjostusta kesäisin. 
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NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Vältetään täydentäviä istutuksia ja maan kaivua edellyttäviä 
toimintoja säilytettävien puiden ympärillä.  

o Muutetaan nurmikkoalueet maanpeitekasvillisuudelle tai 
pensaikoksi. Laajat nurmikkoalueet voidaan muuttaa niitty-
alueiksi tai ennallistaa niistä luonnontilaisia elinympäristöjä. 

o Käytetään suunnitteluratkaisuja, jotka eivät vaadi pysyvää 
kastelujärjestelmää.  

o Suunnitellaan väliaikaiset kastelujärjestelmät siten, että 
puut, pensaat ja maanpeitekasvit ovat jaettu kastelutarpei-
den mukaan eri kastelupisteisiin. Siten kastelu voidaan lo-
pettaa pisteittäin, kun pisteen piirissä oleva kasvillisuus on 
juurtunut paikalleen ja kasvuunlähtö on varmistunut.  

o Käytetään kastelujärjestelmissä hyötysuhteeltaan tehokkaita 
kastelulaitteita, kuten tihkukastelua, sekä sääolosuhteisiin 
reagoivia laitteita. 

o Suunnitellaan kasvillisuusalueen istutusajankohta paikalliset 
olosuhteet huomioon ottaen kullekin kasvilajille suotuisalle 
ajankohdalle ja vähennetään näin rakentamisvaiheen ai-
kaista vedenkulutusta.  

o Otetaan huomioon maanpeite- ja pensaskerroksen kasviva-
linnoissa kasvien sopeutuminen valoisuusolosuhteiden muu-
toksiin puiden kasvun myötä. 

o Hyödynnetään viherseiniä ja -kattoja kasvillisuusmassan li-
säämiseen alueilla, joilla rakennettaville alueille ei ole mah-
dollista tehdä suuria muutoksia tai laajennuksia/lisäyksiä. 

o Täydennetään kävelytieympäristöjä, pysäköintialueita ja 
muita ei-kasvullisia alueita puilla tai muilla kasvipeitteisillä 
rakenteilla, kuten pergoloilla huomioiden toteutuksen koko-
naiskestävyys. 

o Suunnitellaan päällystetyt alueet, kuten pysäköintipaikat, 
leikkipaikat, oleskelupaikat ja aukiot, siten että olemassa 
oleva tai istutettava kasvillisuus varjostaa niitä ainakin osit-
tain.  
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APUTYÖKALUT 

o Valitaan istutettava kasvillisuus siten, että haluttu varjostus-
vaikutus on saavutettu viimeistään 10 vuoden kuluttua istu-
tuksesta.  

− Maaperään liittyen: 
o Laaditaan ohjeet rakennustyössä häiriintyneen maaperän 

kunnostustoimenpiteille ja uudelleen istuttamisen periaat-
teille. Laadintatyö yhdistetään eroosion ja sedimenttien hal-
linnan suunnitteluun.  

o Parannetaan maaperän vedenpidätyskykyä esimerkiksi li-
säämällä eloperäistä maa-ainesta, kuten kompostia tai 
muuta orgaanista ainesta. Kompostia käytettäessä varmiste-
taan, että se on hyvin maatunutta eikä siitä pääsee huuhtou-
tumaan ravinteita. 

o Suunnitellaan kasvualustat siten, että ne eivät jää haihdun-
nalle alttiiksi (mm. kattaminen ja maanpeittokasvit). 

− Huomioidaan kunnostuksen suunnittelussa kohteen aikaisemmat 
olosuhteet, luonnonprosessit, luonnonmateriaalien käyttö sekä alku-
peräisen kasviyhdyskunnan ennallistaminen. 

− Tehdään suunnitteluratkaisuja, joissa  
o huomioidaan rakennusvaiheen massatasapaino 
o rakennustyömaalla syntyvien orgaanisten ainesten kierrätys 

on mahdollista 
o rakentamisaikainen ja takuuaikainen kasvillisuuden kastelu-

tarve on minimoitu  
o rakentamisaikana ja takuuaikana kasvillisuuden kastelussa 

voidaan hyödyntää hulevesiä 
o kunnossapidossa syntyvien orgaanisten ainesten kierrätys 

ja/tai kompostointi on mahdollista 
o kasvinsuojelun tarve on minimoitu 
o lannoitustarve on minimoitu 
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(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o rikkakasvien torjuntatarve on minimoitu 
o rakenteiden, kalusteiden ja varusteiden pesutarve on mini-

moitu 
o liukkaudentorjunta on minimoitu 
o kastelutarve on minimoitu  
o kastelussa voidaan hyödyntää hulevesiä 
o käytettävät kastelujärjestelmät ovat ekotehokkaita, helppo-

käyttöisiä ja -hoitoisia 
o koneiden käyttötarve on minimoitu ja niitä voidaan käyttää 

ekotehokkaasti. 
− Materiaaleihin ja rakenteisiin liittyen: 

o Suunnitellaan mahdollisimman vähillä materiaaleilla ja vä-
hän maa-alaa käyttävillä ratkaisuilla käyttötarpeen mukai-
sesti. 

o Käytetään kestäviä ja laadukkaita materiaaleja ja tuotteita, 
jotka ylittävät suorituskyvylle asetetut minimistandardit. 

o Vältetään mahdollisuuksien mukaan materiaalien kemiallisia 
pintakäsittelyjä (mm. väri- ja kiiltoaineet, maalit). 

o Käytetään muunneltavia ratkaisuja, joissa rakenteet ja mate-
riaalit ovat helposti purettavissa, lajiteltavissa ja kierrätettä-
vissä (mm. ei ole pinta- tai muita käsittelyitä, jotka estävät 
kierrätyksen). 

o Käytetään materiaaleja, tuotteita ja rakenteita, jotka sisältä-
vät kierrätysosia tai on suunniteltu kierrätettäväksi. 

o Käytetään materiaaleja ja tuotteita, jotka on valmistettu kes-
tävän kehityksen periaatteiden mukaan. 

o Käytetään vain puumateriaalia ja -tuotteita, jotka on valmis-
tettu kestävin periaattein viljellystä ja ympäristösertifioidusta 
puusta (FSC ja PEFC).  
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(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o Korvataan suunnitelmassa neitseellisestä puusta valmistetut 
puumateriaalit ja -tuotteet mahdollisuuksien mukaan vastaa-
villa komposiittipuu- tai kierrätysmuovituotteilla tai kierräte-
tyllä puumateriaalilla. 

o Käytetään kunnostus- ja purkutöistä syntyviä materiaaleja ja 
tuotteita, kuten kasvillisuutta, kivi- ja maa-aineksia, päällys-
temateriaaleja, puuta sekä kalusteita ja varusteita. 

o Uusiokäytetään kohteessa poistettavaksi määriteltyjä mate-
riaaleja vähintään 10 prosenttia kokonaiskustannuksista VAI 
MATERIAALIEN MÄÄRÄSTÄ? Kirjataan työselostuksiin oh-
jeet poistettavaksi ja uusiokäytettäväksi määrättyjen materi-
aalien, tuotteiden ja kasvillisuuden poistoon, välivarastoin-
tiin, suojaamiseen ja poiskuljettamiseen niin, etteivät ne vau-
rioidu työn aikana.  

o Hyödynnetään kohdealueella olevat maanalaiset ja maan-
päälliset rakenteet, kuten rakennusten pohjat ja perustukset, 
muurit ja päällystetyt alueet niiden nykyisessä muodossa tai 
kunnostettuna. Kirjataan työselostuksiin ohjeet olemassa 
olevien rakenteiden suojaamiseen, puhdistukseen, korjaami-
seen ja viimeistelyyn.  

o Suunnitellaan rakenteet siten, että ne on helppo purkaa ma-
teriaalien vahingoittumatta. Käytetään mm: 

 siististi purettavissa olevia kiinnitysratkaisuja (kuten 
pultit ja ruuvit) sekä vältetään hankalasti irrotettavia 
ratkaisuja, kuten laastin, liiman, hitsausliitosten tai 
naulojen käyttöä. 

 kitkaa tai muita mekaanisia liittimiä, jotka tukeutuvat 
puristus-, sivuttais- tai pystysuuntaiseen voimaan 
(kuten laastiton tukimuuri, hiekalla saumattu kiveys). 

o Minimoidaan sähkölaitteiden käyttö ympäristörakentamis-
kohteissa.  

o Valitaan energiatehokkaita valaisimia, vesipumppuja ja 
muita teknisiä laitteita. 
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APUTYÖKALUT 

o Kun mahdollista, suositaan tuotteita, laitteita ja koneita, jotka 
hyödyntävät aurinko- tai tuulivoimaa.  

o Valitaan varjostavan rakenteen toteutukseen auringon sätei-
lyä hyvin heijastavia materiaaleja.  

o Yhdistetään varjostusta tarjoaviin rakenteisiin energiatekniik-
kaa, joka tuottaa uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkolämmit-
timet, aurinkopaneelit, tuulivoimalat. 

o Suunnitellaan päällystetyt alueet siten, että vähintään 50 
prosenttia päällysteestä on läpäisevää.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään esteettömän, kaikille sopivan ympäristön suunnittelu-

periaatteita, ja laaditaan suunnitelma siten, että kaikilla käyttäjillä on 
tasavertainen mahdollisuus saavuttaa ja nauttia kohteen käytöstä ja 
toiminnoista. 

− Tunnistetaan ratkaisut, joilla parannetaan kohdealueen tilallista luet-
tavuutta ja käyttötarkoituksen ymmärrettävyyttä. 

− Alueen fyysistä sekä koettua turvallisuutta parannetaan:  
o toteuttamalla selkeät, rajatut tilat sekä kulunvalvonta 
o sijoittamalla toiminnot keskeisille paikoille  
o turvaamalla toimintoja sisältävien alueiden, sisäänkäyntien 

ja kävelyteiden ympäristön riittävä näkyvyys ulkovalaistuk-
sella 

o varmistamalla selkeä näkyvyys alueella ja hyvät näkymälin-
jat 

o toteuttamalla vaihtoehtoisia sisäänkäyntimahdollisuuksia 
o käyttämällä ratkaisuja, jotka parantavat poliisin ja vartioinnin 

toimintamahdollisuuksia alueella. 
− Kohteessa orientoitumista parannetaan: 

o selkeillä sisäänkäynneillä ja yhdyskäytävillä 
o näköalapaikoilla ja näkymälinjoilla 
o maamerkeillä 
o risteys- tai yhtymäkohtien selkeydellä 
o kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen selkeällä hierarkialla 
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APUTYÖKALUT 

o selkeillä osa-alueilla ja aluekokonaisuuksilla 
o opastuslaitteilla ja -järjestelmillä 
o kartoilla ja esitteillä. 

− Hyödynnetään hulevedet alueen viihtyisyyden ja esteettisyyden li-
säämiseen samalla kun ne otetaan vastaan, johdetaan ja käsitellään 
alueella. Tavoitteena on, että alueella viihtyisyyttä lisäävinä element-
teinä toimii vähintään 50 prosenttia kaikista kohdealueella olevista 
hulevesirakenteista. Hulevesirakenteiden osaksi lasketaan myös hu-
levesien johtamisjärjestelmät sekä maisemaan sopivat hulevesisäi-
liöt.  

− Ei käytetä puumateriaaleja tai -tuotteita, jotka on valmistettu suojel-
luista tai uhanalaisista puulajeista. 

− Suunnitellaan tuulensuojaistutus siten, että  
o puu- ja pensasrivit sijoitetaan porrastetusti. Rivien väliin jää 

3,5−6 metriä ja rivit ovat vähintään 15 metriä rakennuksen 
julkisivua pidemmät. 

o puiden ja pensaiden hoito on mahdollista asianmukaisella 
laitteistolla. 

− Yhdistetään melun vähentämiseksi vaihtoehtoisia ratkaisuja, kuten 
hiljaisia päällysteitä, tiheää kasvillisuutta, maavalleja sekä aitoja tai 
seinäkkeitä.   

− Suojatun tilan luomiseksi, istumapaikat rajataan matalalla muurilla, 
aidalla, kasvillisuudella tai maastonmuotoilulla.  

− Suunnitellaan vaihtoehtoisia istuinpaikkoja sijoittamalla istuimia sekä 
aurinkoisille että varjoisille paikoille huomioiden lisäksi mukavuus ja 
liikuteltavuus. 

− Suunnittelussa huomioidaan elementit tai kasvillisuus, jotka lisäävät 
moniaistisia, esteettisiä kokemuksia, kuten metsiköt tai puuryhmät, 
vesirakenteet, kukkien tai lehtien tuoksut, tuntoaistien vaihtelut sekä 
taide. 

− Tavoitteena on, että kohdealueella on sosiaalista kanssakäymistä 
edistäviä kohtaamispaikkoja, jotka sisältävät: 
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o istuinpaikat vähintään 10 prosentille alueen kokonaiskäyttä-
jämäärästä. Istuinpaikat suunnitellaan erikokoisille ryhmille 
sopiviksi, sekä alueen tai paikan käyttötarkoitukseen sovel-
tuviksi. 

o suunnitteluratkaisuja, jotka vaikuttavat suotuisasti kohteen 
pienilmastoon (kuten aurinko, varjostus, tuuli). 

o palveluja, mukavuuksia tai toimintapaikkoja (kuten pelit, lan-
gaton internet, ruokakojut, piknik- ja ruokailualueet, ulkoil-
mateatterit, leikkipaikat, torimyynti). 

− Tavoitteena on järjestää kohdealueelle soveltuvaa hyötyviljelyä si-
ten, että 

o kasvipeitteisestä pinta-alasta vähintään 10 prosenttia käyte-
tään hyötyviljelyyn. 

o viljelysadot jaetaan tai myydään mahdollisuuksien mukaan 
alueen käyttäjille tai kunnalle/kaupungille (esim. markkinat ja 
torimyynti, ravintolat, koulut, sairaalat). 

− Esitellään suunnitelmaluonnos tilaajalle ja mahdollisuuksien mukaan 
kohteen omistajille, asukkaille ja muille käyttäjille ja/tai osallisille 
sekä kohteen rakentajalle ja kunnossapitäjälle. 

− Dokumentoidaan esiin tulleet asiat ja saadut palautteet. 
− Korjataan suunnitteluratkaisua saatujen kommenttien ja palautteen 

pohjalta.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− Yhteensovitetaan piha-/maisemasuunnitelma arkkitehtuurisuunnitel-

mien kanssa. 
− Määritellään säilyvä kulttuuriperintö ja arvokkaat rakenteet ja niiden 

suojaamis- ja kunnossapitoperiaatteet rakennustyön aikana. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Käytetään suunnitteluratkaisuja, joiden rakentaminen ja kunnossa-

pito ei edellytä kalliita toimenpiteitä, erityiskalustoa ja intensiivistä 
hoitoa takuuajan jälkeen. 
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APUTYÖKALUT 

− Kiinnitetään huomioita kohteen mitoitukseen niin, että koneellinen 
rakentaminen ja kunnossapito on mahdollista siten, ettei se vahin-
goita kasvillisuutta tai rakenteita (mm. kulkuväylien leveydet ja etäi-
syydet arvokkaista rakenteista tai kasvillisuusryhmistä, lumien läji-
tyspaikkojen sijoittelu). 

− Laaditaan tarkka ja selkeä määräluettelo. 
− Hankintoja varten laaditaan tarpeelliset suunnitelmat ja asiakirjat sii-

hen laajuuteen, että kohteen määrät, työtavat ja laatutaso voidaan 
määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tarkkuudella palvellen 
hankintakyselyjä. 

− Huomioidaan rakentamisen alustavassa kustannusarviossa kohteen 
täyttö-, perustus-, päällyste-, kasvualusta-, kasvillisuus-, kaluste- ja 
varuste- sekä taitorakenteiden toteutus- ja materiaalikustannukset 
sekä takuuaikainen kunnossapito. 

− Hyödynnetään kustannusarvioinnin laatimisessa 
o ajantasaisia työ- ja materiaalihintoja 
o ajankäyttötietoja, jotka perustuvat todellisiin työkohteisiin. 

− Tarkistetaan, että suunnitelman toteuttaminen rakentamis- ja kun-
nossapitovaiheessa ei ylitä tilaajan budjetoimia kustannuksia. 

 
Rakennuslupatehtävät 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.5 Laatia kunnossapitosuun-
nitelma ja kunnossapidon 
työselostus takuuajalle ja sen 
jälkeiselle ajalle 

Yleistä 
− Huomioidaan hoitoluokan ja käytön asettamat reunaehdot. 
Ekologiset näkökohdat 
− Huomioidaan kohdealueen luontainen kehittyminen ja sukkessio ja 

niiden hyödyntäminen kunnossapitovaiheessa. 
− Huomioidaan vesitalouteen liittyvät tekijät, kuten:  

o pintavesien kulun varmistaminen (mm. pintavesirakenteiden 
puhdistus) 

o pohjavesien puhtaana säilyminen (mm. kasvinsuojelutyöt) 
o hulevesien luonnonmukaisten rakenteiden toimivuus (mm. 

lammikoiden, kosteikkojen, purojen, hulevesipainanteiden, 
sadepuutarhojen puhtaanapito, kerääntyvän sedimentin ke-
räys-, poisto- ja sitoutusmenetelmät) 

o kunnossapitotöissä syntyvien jätevesien käsittely (mm. hie-
koitushiekkojen poisto, ulkokalusteiden pesu, töhryjen 
poisto). 

− Huomioidaan kasvillisuuteen liittyvät tekijät, kuten:  
o laaditaan kasvillisuuden terveyden hoitosuunnitelma SITES-

KRITEEREISSÄ OLEMASSA POHJA? PITÄÄKÖ LAATIA/ 
TÄYDENTÄÄ KESY:SSÄ? 

o vaalitaan kasvupaikalla luonnostaan menestyviä lajeja 
o tuetaan kasvillisuuden luontaista kehityskaarta ja sukkes-

siota 
o poistetaan haitalliset ja erityisen haitalliset vieraslajit. 

− Huomioidaan maaperään liittyvät tekijät, kuten:  

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? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitosuunnitelman sisältö  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapitosuunnitelman lomakepohja  
− Kasvillisuuden terveyden hoitosuunnitelman 

lomakepohja  
− Leikkikentän tarkastus- ja huoltosuunnitel-

man lomakepohja  
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
− Viheralueen kunnossapidon kustannuslas-

kuri 

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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o määritetään tavoitearvot/ raja-arvot maaperän raken-
teelle/rakeisuudelle, ravinteisuudelle, eliöstölle, vesitalou-
delle, ja kaasujen vaihdolle. 

− Laaditaan toimintamalli kompostoinnin toteuttamiseksi sekä leikkuu-
jätteen ja käyttökelpoisen ruokajätteen keräämiseksi kohteesta kom-
postointiin. 

− Kirjataan ohjeet olemassa olevien kasvi- ja muiden orgaanisten ai-
neksien hyödyntämisestä kunnossapitotöissä, kuten maanparannuk-
sessa ja kasvualustan kattamisessa.  

− Kirjataan ohjeet kierrätettävän materiaalin, kuten lasin, metallin, pa-
perin ja muovin, keräämisestä kunnossapitokohteessa.  

− Huomioidaan rakenteisiin liittyvät tekijät, kuten:  
o Kirjataan menetelmät, joilla olemassa olevat rakenteet kun-

nossapidetään niin, että rakenteen uusi käyttötarkoitus ja 
turvallisuus säilyvät koko elinkaaren ajan.   

o Varataan riittävästi resursseja ja oikeat kunnossapitomene-
telmät vesialtaiden- ja rakenteiden puhtaanapitoon varsin-
kin, jos vesivaroina käytetään hulevesiä. Tällöin muun mu-
assa kiintoaineen poistotarve kasvaa. 

− Huomioidaan varjostavien rakenteiden, päällysteiden ja muiden pin-
tamateriaalien säännöllinen puhdistus heijastavuuden ylläpitä-
miseksi rakenteen elinkaaren aikana.  

− Ohjeistetaan kasvillisuuden hoito ja kunnostus siten, että kasvillisuu-
den varjostava vaikutus on parhain mahdollinen elinkaaren vaiheen 
mukaisesti.  

− Ohjeistetaan: 
o suoja-alueiden laajuus ja siellä sallitut/ kielletyt toimenpiteet. 
o kemiallisten aineiden (mm. kasvinsuojeluaineet, liukkauden-

torjunta-aineet, pesuaineet ja lannoitteet) käyttö ja raja-ar-
vot. Tavoitteena vähäinen kemikaalien käyttö. 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kohteessa sallitut/kielletyt kemialliset aineet ja tuotteet (mm. 
kasvinsuojeluaineet, liukkaudentorjunta-aineet, pesuaineet 
ja lannoitteet). Tavoitteena orgaanisten aineiden käytön li-
sääminen lannoituksessa ja biologiset kasvinsuojelumene-
telmien lisääminen.  

o kasteluperiaatteet ja raja-arvot 
o kastelun ja lannoituksen yhdistäminen huomioiden mm. lan-

noiteaineiden maaperään imeytymisen edistäminen ja lan-
noitteiden huuhtoutumisen estäminen) 

o pitkän tähtäimen toimenpiteet vieraslajien hallintaan kaikille 
kohdealueella esiintyville, suunnitteluhetkellä vieraslajeiksi 
määritellyille kasvi- ja eläinlajeille. Esitetään menetelmät, 
joilla tunnistetaan ja seurataan alueella rakentamisen jäl-
keen esiintyviä vieraslajeja sekä menetelmät vieraslajien le-
viämisen estämiseksi. 

o hoitotoimenpiteet hyötyviljelyn ylläpitämiseksi kestävällä ta-
valla. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Hyödynnetään kunnossapidon suunnittelussa ja kustannusten las-

kennassa kunnossapitourakoitsijoiden ja materiaalien toimittajien 
osaamista ja kokemusta. 

− Osallistetaan kohteen käyttäjät ja omistajat kunnossapidon suunnit-
teluun. 

− Hyödynnetään vieraslajien hallinnan suunnittelussa yhteistyötä pai-
kallisten tahojen – kunnan ja valtion virastojen, Suomen luonnonsuo-
jeluliiton, konsulttien ja koulutuslaitosten – kanssa. 

− Suunnitellaan kunnossapito siten, että sen toteutus ei estä kohteen 
tai sen saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

Kulttuuriset näkökohdat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan elinkaaren vaikutus tarvittaviin kunnossapitotoimenpi-

teisiin ja niiden tehokkuuteen ja toistuvuuteen. 
− Määritetään tarvittavat kunnossapitotyöt hoitoluokan ja/tai tilaajan 

asettamien vaatimusten täyttämiseksi. 
− Määritetään kunnossapitosuunnitelmassa huomioitujen työtehtävien 

ja tarvittavien materiaalien kustannukset kustannustehokkaasti. 
− Laaditaan kunnossapidon alustava kustannuslaskelma, jossa huomi-

oidaan kohteen kasvillisuuden, päällysteiden, kalusteiden, varustei-
den ja taitorakenteiden kunnossapitotöiden ja -materiaalien kustan-
nukset. 

− Hyödynnetään kustannuslaskelmassa  
o ajantasaisia työ- ja materiaalihintoja 
o ajankäyttötietoja, jotka perustuvat todellisiin työkohteisiin. 

2.6 Viimeistellä suunnitelma- 
ja selvitysasiakirjat itselle-
luovutusta varten 

Yleistä 
− Tarkastetaan, että kaikki suunnitteluohjelmassa mainitut asiat on 

hoidettu. 
− Tarkastetaan, että kaikki sovitut suunnitelma-asiakirjat ja selvitykset 

on laadittu. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3 Suunnittelun tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: itselleluovutus, suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastus, vastaanottotarkastus, 
loppukatselmus) 
3.1 Tehdä suunnitelmien it-
selleluovutus  

Yleistä 
− Tehdään itselleluovutus ristiintarkastaen.  
− Varmistetaan, että asiakirjat ja niissä olevat piirrosmerkinnät ovat 

selkeät ja yksiselitteiset. 
− Varmistaa alikonsulttien ja erityissuunnittelijoiden laatimien suunni-

telmien yhteensopivuus muiden suunnitelmien kanssa. 
− Varmistetaan, ettei asiakirjoissa ole virheitä.  
− Korjataan havaitut virheet huolellisesti. 
− Varmistetaan, että asiakirjat on nimetty tilaajan ohjeiden ja niiden 

puuttuessa pääkonsultin käytännön mukaan. 
− Itselleluovutus dokumentoidaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteelle asetetut ekologiset tavoitteet on saavu-

tettu. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteelle kunnossapidolle asetetut eettiset ja so-

siaaliset tavoitteet on saavutettu. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteelle asetetut kulttuuriset tavoitteet on saavu-

tettu. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet on saa-

vutettu. 
− Varmistetaan, että määräluettelo on laadittu oikein. 
− Varmistetaan, että kustannuslaskelmat on tehty oikein. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden itselleluovutus 

työvaiheittain  
 
Lomakepohjat 
− Suunnittelu- ja selvitystöiden itselleluovutuk-

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



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ2 (Suunnittelu) 
 

 

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

56/81 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3.2 Valmistella materiaalit ja 
asiakirjat luovutusvalmiiksi 

Yleistä 
− Kootaan materiaalit ja asiakirjat tilaajan kanssa sovittuun muotoon. 
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? 

3.3 Luovuttaa suunnitelma-
asiakirjat tilaajalle 

Yleistä 
− Luovutetaan materiaalit ja asiakirjat tilaajan kanssa sovitun aikatau-

lun mukaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Luovutetaan mahdollisuuksien mukaan materiaalit ja asiakirjat säh-

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

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.4 Osallistua suunnitelmien 
vastaanottotarkastukseen 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

3.5 Laatia vastaanottotarkas-
tuksessa havaitulle poik-
keamille korjaussuunnitelma 

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  
− Suunnittelu- ja selvitystöiden poikkeamien 

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

3.6 Sopia tilaajan kanssa 
mahdollisten korjausten teke-
misen aikataulusta 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Korjataan poikkeamat mahdollisimman pian. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Suunnittelun loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

− 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 jälkilaskenta 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. 

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 

4.3 Verrata taloudellista to-
teutumaa asetettuihin tavoit-
teisiin 

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

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, saavutettiinko kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet. 
− Verrataan lopputulosta muihin vastaavanlaisiin suunnitteluhankkei-

siin. 

4.4 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. 
− 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? 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4.5 Kerätä asiakaspalaute Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään, onko suunnittelussa huomioitu kohteen ekologiset arvot 

(mm. luonnonmonimuotoisuus). 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kerätään palautetta kaikilta osapuolilta eli tilaajalta, hankkeen muilta 

suunnittelijoilta, rakentajalta, kunnossapitäjältä ja käyttäjiltä. 

Lomakepohjat 
− Asiakas-/käyttäjäpalautteen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään, onko suunnittelussa huomioitu käyttäjien tarpeet, kuten 
kohteen saavutettavuus, turvallisuus, käyttömukavuus ja esteetti-
syys. 

− Selvitetään, onko suunnittelussa huomioitu rakentamisen ja kunnos-
sapidon tarpeet, kuten asiakirjojen selkeys, teknisten ratkaisujen to-
teutettavuus, kohteen rakennettavuus ja kunnossapidettävyys. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Selvitetään, onko suunnittelussa huomioitu kohteen kulttuuriset ar-

vot. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, onko suunnitteluun käytetyt rahat tuottaneet odotettua 

tulosta. 
− Hyödynnetään saatua palautetta suunnittelutyön kehittämisessä. 

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

4.6 Antaa alikonsulteille pa-
lautetta  

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? 

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

nitteluhankkeen muut dokumentit. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Ohjeet 
− Suunnitteluasiakirjojen arkistointi  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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Taulukko SUUNNITTELU3: Suunnittelijan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen rakentamisvaiheessa. 
 
 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Rakentamisen aloitusvaihe 

1.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/rakentajaa 

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

Työselostukset/ Oppaat 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− Hankekohtainen työselostus 
− InfraRYL 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

1.2 Tuottaa työmaapalveluja 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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.3 Käydä läpi suunnitelma-
asiakirjoissa esiintyvät poik-
keamat ja tarkennettavat asiat 
yhdessä tilaajan ja rakentajan 
kanssa suunnitelmakatsel-
muksessa 

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? 

1.4 Osallistua aloituskokouk-
seen 

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 tilaajan ja rakenta-
jan kanssa lisäselvitystar-
peista ja maasto-/työmaa-
käynneistä 

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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.6 Toimia rakennushank-
keessa rakennuttajakonsultin 
tai valvojan tehtävissä (tarvit-
taessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN3, kohdissa 1.1-1.8 esitet-
tyä tapaa. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2 Rakennustyövaihe (sisältää Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaiset työvaiheet täydennettynä VRT:n lisäyksillä) 
2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa ja rakentajaa 

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? 

2.2 Tuottaa työmaapalveluja 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 Osallistua suunnitelmiin 
liittyvien muutosten käsittelyyn  

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

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

2.4 Tehdä tarvittavat korjauk-
set suunnitelma-asiakirjoihin 
sekä lisä- ja täydennyssuunni-
telmat ja rakennusaikaiset 
muutossuunnitelmat 

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

Lomakepohjat 
− RT 80344 Konsulttitoimeksiannon lisä- ja 

muutostyösopimus 
 

2.5 Toimittaa korjatut asiakir-
jat tilaajalle ja rakentajalle 

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 Tiedottaa tilaajaa ja raken-
tajaa havaitsemistaan poik-
keamista 

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

2.7 Toimia rakennushank-
keessa rakennuttajakonsultin 
tai valvojan tehtävissä (tarvit-
taessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN3, kohdissa 2.1-2.8 esitet-
tyä tapaa. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

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

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa ja rakentajaa 

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? 

3.2 Tuottaa työmaapalveluja 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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3.3 Osallistua vastaanottotar-
kastukseen, käyttöönottotar-
kastukseen, kasvuunlähtötar-
kastukseen ja loppukatsel-
mukseen 

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? 

3.4 Tiedottaa tilaajaa ja raken-
tajaa havaitsemistaan poik-
keamista 

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 Toimia rakennushank-
keessa rakennuttajakonsultin 
tai valvojan tehtävissä (tarvit-
taessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN3, kohdissa 3.1-3.5 esitet-
tyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Rakentamisen loppuselvitysvaihe 

4.1 Antaa rakentajalle pa-
lautetta urakan onnistumi-
sesta 

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

4.2 Toimia rakennushank-
keessa rakennuttajakonsultin 
tai valvojan tehtävissä (tarvit-
taessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN3, kohdissa 4.1-4.8 esitet-
tyä tapaa. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

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 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa ja rakentajaa/kunnos-
sapitäjää 

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? 

5.2 Tuottaa työmaapalveluja 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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

5.3 Tiedottaa tilaajaa ja raken-
tajaa/kunnossapitäjää havait-
semistaan poikkeamista 

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? 

5.4 Toimia rakennushank-
keessa rakennuttajakonsultin 
tai valvojan tehtävissä (tarvit-
taessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN3, kohdissa 5.1-5.8 esitet-
tyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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Taulukko SUUNNITTELU4: Suunnittelijan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen kunnossapitovaiheessa. 
 
 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Kunnossapidon aloitusvaihe 

1.1 Määrittää kohteen kun-
nossapidon tavoitteet (yh-
dessä tilaajan ja kunnossapi-
täjän kanssa) 

Toimitaan soveltaen taulukon SUUNNITTELU2, kohtaa 2.5. 
−  

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.2 Määrittää kohteen hoito-
luokka (yhdessä tilaajan ja 
kunnossapitäjän kanssa) 

Ekologiset näkökohdat 
− Valitaan hoitoluokka, joka parhaiten tukee luonnon monimuotoisuu-

den kehittämistä. 
− Lisätään A3- ja B1-B5-hoitoluokkien käyttöä taajama-alueilla. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Valitaan hoitoluokka, joka parhaiten tukee kohteen monipuolista ja 

ympärivuotista käyttöä sekä saavutettavuutta ja turvallisuutta. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Valitaan hoitoluokka, joka parhaiten tukee kohteen kulttuuriperinnön 

vaalimista ja kehittämistä. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Valitaan hoitoluokka käytössä olevan kunnossapitobudjetin mukaan. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.3 Inventoida kohde Ekologiset näkökohdat 
− Määritetään kohteen ekosysteemipalvelujen määrä ja kunto. 
− Määritetään kasvillisuuden: 

o lajisto ja niiden määrä 
o kunto ja terveys (mm. taudit, tuholaiset, vioitukset) 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Viheralueen inventoinnin tekeminen  
− Viheralueen kuntoarvioinnin tekeminen  
− Puun silmämääräisen kuntoseurannan teke-

minen  
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o elinkaaren vaihe 
o merkitys luonnonmonimuotoisuudelle. 

− Määritetään maaperän kunto (mm. rakeisuus, ravinteisuus, haitta-ai-
neet, epäpuhtaudet, rikkakasvit). 

− Määritetään kohteen vieraslajitilanne. 
− Määritetään vesialueiden kunto (mm. puhtaus, rehevyys, haju). 
− Määritetään kohteen kuluneisuus. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Määritetään kohteen käyttömukavuus, saavutettavuus ja turvalli-

suus. 
− Määritetään kohteen esteettisyys. 
− Määritetään kohteen käyttötavat ja -mahdollisuudet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Määritetään olevan kasvillisuuden ja rakenteiden merkitys ja kunto 

kulttuuriperinnön kannalta (mm. perinnekasvit, maisemat). 
Taloudelliset näkökohdat 
− Määritetään kohteen hoitovelka. 
− Määritetään tavoiteltavan hoitoluokan ja nykytilanteen ero. 

− Leikkivälineen/-paikan turvatarkastus  
− Hoitovelan määrittäminen  
 
Lomakepohjat 
− Inventoinnin lomakepohja  
− Kuntoarvion lomakepohja  
− Leikkivälineen/-paikan turvatarkastuksen lo-

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

1.4 Laatia kunnossapitosuun-
nitelma 

− Toimitaan taulukossa SUUNNITTELU2, kohdassa 2.5 esitetyllä ta-
valla. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.5 Käydä läpi kunnossapito-
suunnitelmassa esiintyvät 
poikkeamat ja tarkennettavat 
asiat yhdessä tilaajan ja kun-
nossapitäjän (ja kohteen ra-
kentajan) kanssa 

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.6 Tarkastaa tilaajan ja kun-
nossapitäjän kanssa työkoh-
teen kunto ja mahdollinen 
hoitovelka 

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 Sopia tilaajan ja kunnos-
sapitäjän kanssa lisäselvitys-
tarpeista ja maasto-/työmaa-
käynneistä sekä laatukierrok-
sista 

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 Tuottaa työmaapalveluja 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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.9 Toimia kunnossapito-
hankkeessa rakennuttajakon-
sultin tai valvojan tehtävissä 
(tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN4, kohdissa 1.1-1.12 esi-
tettyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2 Kunnossapitotyövaihe 

2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ kunnossapitäjää 

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? 

2.2 Tuottaa työmaapalveluja 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 Osallistua kunnossapito-
suunnitelmiin liittyvien muu-
tosten käsittelyyn 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

2.4 Osallistua laatukierroksiin 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 Tiedottaa tilaajaa ja kun-
nossapitäjää havaitsemis-
taan poikkeamista 

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 Toimia kunnossapito-
hankkeessa rakennuttajakon-
sultin tai valvojan tehtävissä 
(tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN4, kohdissa 2.1-2.7 esitet-
tyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3 Kunnossapidon tarkastusvaihe 

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ kunnossapitäjää 

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? 

3.2 Tuottaa työmaapalveluja 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? 

3.3 Osallistua vastaanottotar-
kastukseen 

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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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3.4 Tiedottaa tilaajaa ja kun-
nossapitäjää havaitsemis-
taan poikkeamista 

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 Toimia kunnossapito-
hankkeessa rakennuttajakon-
sultin tai valvojan tehtävissä 
(tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN4, kohdissa 3.1-3.6 esitet-
tyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

4 Kunnossapidon loppuselvitysvaihe 

4.1 Antaa palautetta tilaa-
jalle/ kunnossapitäjälle 

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? 

4.2 Toimia kunnossapito-
hankkeessa rakennuttajakon-
sultin tai valvojan tehtävissä 
(tarvittaessa) 

Toimitaan soveltaen taulukossa TILAAMINEN4, kohdissa 4.1-4.8 esitet-
tyä tapaa. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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Taulukko SUUNNITTELU5: Suunnittelijan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät toimin-
nan kehittämisessä. 
 
 

SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

1 Työmenetelmien kehittäminen 

1.1 Kehittää omia työmenetel-
miä ja toimintatapoja 

Yleistä 
− Tuotetaan innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yhdistele-

viä suunnitteluratkaisuja. 
Ekologiset näkökohdat 
− Kehitetään yrityksen vesivastuullisuutta. 
− Kehitetään yrityksen ekologista kädenjälkeä. 
− Vähennetään yrityksen hiilijalanjälkeä. 
− Kehitetään yrityksen 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? 

− Kehitetään suunnitteluratkaisuja, jotka rasittavat vähän ympäristöä. 
− Kehitetään ekosysteemipalveluiden toimintaa edistäviä suunnittelu-

ratkaisuja. 
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. 

Ohjeet 
− RT 10-11170 Elinkaarisuunnittelun tehtävä-

luettelo ELINK12  
 
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/
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Innostetaan henkilöstöä innovoimaan ja ideoimaan. 
− 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 alikonsultteja ja viheralan ammattilaisia ja 
opiskelijoita. 

− Työllistetään koululaisia, pitkäaikaistyöttömiä, maahanmuuttajia, 
kuntoutujia ja vammaisia sekä tarjotaan heille riittävä työnohjaus ja 
asianmukainen palkka.  

− Kehitetään suunnitteluratkaisuja, joilla osallistetaan kohteen käyttä-
jiä, edistetään kohteen käyttömukavuutta, saavutettavuutta, turvalli-
suutta ja esteettisyyttä. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Kehitetään suunnitteluratkaisuja, 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. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− 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 

Yleistä 
− Tuotetaan innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yhdistele-

viä suunnittelun tuotteita ja palveluita. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kehitetään suunnitteluratkaisuja arvokkaissa kulttuuriympäristöissä 

hyödynnettäväksi, jotka noudattavat perinteisiä työmenetelmiä ja 
hyödyntävät perinteisiä materiaaleja. 

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. 
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SUUNNITTELIJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− 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. 

− Kokeillaan uusia innovaatioita pilottikohteissa.  

 


