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Taulukko RAKENTAMINEN1: Rakentajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät rakenta-
misen tilaamisvaiheessa. 
 
 

RAKENTAJAN  
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 rakentamisen työmenetelmiä, tuotteita ja palveluita. 
− Tarjotaan palveluita, jotka edistävät tilaajan asettamia kestävän 

kehityksen tavoitteita. 
Ekologiset näkökohdat 
− Tarjotaan rakentamisen toimenpiteitä, joilla edistetään:  

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

Työselostukset/ Oppaat 
− InfraRYL. Infrarakentamisen yleiset laatuvaati-

mukset 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

yhtiöille http://www.rala.fi/korjausopas.php 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-

set. Talorakennuksen maatyöt 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
− Kestävä kotipiha -esite https://www.vyl.fi/site/as-

sets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf  

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
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kasvinterveyttä 
o alkuperäisen lajiston säilymistä. 

− Tarjotaan rakentamisen toimenpiteitä, jotka rasittavat vähän 
ympäristöä (vältetään mm. kemikaalien käyttöä, puhtaan veden 
käyttöä, pöly- ja meluhaittoja). 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tarjotaan rakentamisen toimenpiteitä, joilla osallistetaan alueen 

käyttäjiä, edistetään kohteen käyttömukavuutta, saavutetta-
vuutta ja turvallisuutta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Tarjotaan rakentamisen toimenpiteitä, joilla säilytetään ja edis-

tetään kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja. 
− Tarjotaan arvokkaissa kulttuuriympäristöissä rakentamisen toi-

menpiteitä, jotka noudattavat perinteisiä työmenetelmiä ja hyö-
dyntävät perinteisiä materiaaleja. 

− 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 rakentamisen toimenpiteitä, joilla tuotetaan laadu-

kasta rakentamista ekotehokkaasti ja taloudellisesti.  

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Ohjeet 
− RT 10-11170 Elinkaarisuunnittelun tehtäväluet-

telo ELINK12  
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Ekosysteemipalveluita edistävät rakentamistoi-

menpiteet  
− Luonnonmonimuotoisuutta edistävät rakentamis-

toimenpiteet  
− Viheralueen elinkaaren pituutta edistävät raken-

tamistoimenpiteet  
− Maaperän hyvinvointia edistävät rakentamistoi-

menpiteet  
− Kasvinterveyttä edistävät rakentamistoimenpiteet  
− Alkuperäisen lajiston säilymistä edistävät raken-

tamistoimenpiteet  
− Käyttäjien osallisuutta edistävät rakentamistoi-

menpiteet  
− Käyttömukavuutta edistävät rakentamistoimenpi-

teet  
− Saavutettavuutta edistävät rakentamistoimenpi-

teet  
− Turvallisuutta edistävät rakentamistoimenpiteet  
− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset rakentami-

sen työmenetelmät  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset rakentami-
sen materiaalit  

− Ekotehokkuutta edistävät rakentamistoimenpiteet  
− Taloudellisuutta edistävät rakentamistoimenpiteet  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
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 rakennustöiden hankintoi-

hin  
 

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


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ3 (Rakentaminen) 
 

 

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

4/77 

RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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/ pääurakoitsijaa 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa. Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

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

3 Hankesuunnitteluvaihe 

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ pääurakoitsijaa 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa. Työselostukset/ Oppaat 
− Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas talo-

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

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 suunnittelijan osaamista. 
− Noudatetaan oman organisaation: 

o strategioita 
o ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelmia 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

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


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ3 (Rakentaminen) 
 

 

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

5/77 

RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o muita ympäristönsuojelulle asetetut tavoitteita 
o laatu- ja toimintajärjestelmää. 

4.2 Tutustua rakennuskoh-
teeseen 

Yleistä 
− Tutustutaan rakennuskohteeseen paikan päällä. 
− Selvitetään rakentamisen huolehtimis- ja vastuurajat. 
− Täsmennetään lähtötiedot, kuten urakkarajat. 
Ekologiset näkökohdat 
− Kiinnitetään huomiota kohteen: 

o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o säilytettävän maaperän kuntoon 
o säilytettävän kasvillisuuden kuntoon 
o säilytettävien rakenteiden kuntoon 
o säilytettävän vesistön 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 rakentamiseen liittyen. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Huomioidaan ja mahdollisuuksien mukaan säilytetään ja/tai siir-

retään muualle kohteessa mahdollisesti olevat: 
o perinnekasvit 
o vanhat ja/tai suojellut rakenteet 
o arvomaisemat. 

Taloudelliset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennuskohteessa 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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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan kohteessa olevat:  
o poikkeamat määrälaskelmiin ja muihin suunnitelma-

asiakirjoihin 
o mahdollisuudet konetyöskentelyyn 
o mahdollisuudet sijoittaa työmaa-aikaiset toiminnot (mm. 

välivarastointipaikat, taukotilat, pysäköintipaikat, kulku-
väylät) 

− Huomioidaan kohteen sijainti ja etäisyydet kuljetusten kannalta. 

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 vanhojen ja/tai suojeltujen sekä ar-

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

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tarjouspyynnössä ja sen määrälaskelmissa 

on huomioitu: 
o kaikki kustannuksia aiheuttavat alueet ja toimenpiteet 
o kohteessa edellytettävät erityistoimenpiteet 

Ohjeet 
− RT 16-10744 Urakkatarjouspyynnön ja urakkatar-

jouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli 
 
Lomakepohjat 
− RT 80279 Urakkatarjouspyyntö 
− VYL1004 Urakkatarjouspyyntö/ kokonaisurakka, 

malli 1 
− VYL1005 Urakkatarjouspyyntö/ yksikköhin-

taurakka, malli 2 
− VYL1007 Tarjouspyyntö kuljetuspalveluista 
− HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 

KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kestävän kehityksen konkreettiset tavoitteet ja mittarit 
o toteutuksen taloudelliset tavoitteet ja mittarit. 

4.4 Suunnitella työjärjestys Ekologiset näkökohdat 
− Suunnitellaan töiden järjestys niin, että 

o säilytettäväksi merkityt alueet, kasvillisuus tai rakenteet 
eivät vahingoitu. 

o koneita ei ole tarpeen käyttää tyhjäkäynnillä. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Suunnitellaan töiden järjestys niin, että 

o työntekijät voivat siirtyä työtehtävästä toiseen ilman tur-
haa odottelua 

o työpäivän tauotus ja pituus on suhteutettu työn fyysi-
seen vaativuuteen. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Suunnitellaan töiden järjestys niin, että 

o koneita ei ole tarpeen seisottaa turhaan työmaalla 
o kertaalleen valmiiksi tehtyä työtä ei ole tarpeen korjata 

tai uusia. 

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

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

4.5 Suunnitella kone- ja ma-
teriaaliresurssit 

Ekologiset näkökohdat 
− Noudatetaan tilaajan asettamia raja-arvoja: 

o koneiden ja laitteiden päästöille 
o materiaalien päästöille. 

− Minimoidaan polttoaineita tai sähköä kuluttavien koneiden ja 
laitteiden käyttö. 

Ohjeet 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

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

kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
 
Lomakepohjat 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Vähennetään polttoainekäyttöisten koneiden ja laitteiden käyt-
töä. Erityisesti kaksitahti-moottorilaitteiden käyttöä tulisi vähen-
tää. 

− Käytetään vähäpäästöisiä, ehjiä ja huollettuja koneita. 
− Käytetään ensisijaisesti manuaali- tai sähkökäyttöisiä koneita ja 

laitteita.  
− Suositaan koneita ja laitteita, jotka hyödyntävät aurinkoener-

giaa. 
− Tuodaan työmaalle mahdollisimman vähän muualta uusia maa-

aineksia. Pyritään ensisijaisesti hyödyntämään paikalla olevia 
maamassoja. 

− Suositaan materiaaleja ja tuotteita, jotka rasittavat mahdollisim-
man vähän ympäristöä (huomioiden valmistus, kuljetus ja 
käyttö). 

− Määritetään kemikaalien käyttötarve määrälaskentaan ja käyttö-
ohjeisiin perustuen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Fyysisesti raskaat ja yksitoikkoiset työtehtävät koneellistetaan 

mahdollisuuksien mukaan tai käytetään aputyövälineitä (mm. ki-
vien nosto). 

− Hyödynnetään paikallisia aliurakoitsijoita konetöissä, joihin it-
sellä ei ole aikaa, oikeaa kalustoa tai osaamista. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteen suojelun tai muun erityisen syyn vuoksi 

konetyöskentelyyn liittyvät rajoitukset. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Valitaan työkoneet työmaan mittakaavan mukaan. 
− Suunnitellaan konetyöt niin, että vältetään: 

o ylimääräistä koneiden ja laitteiden käyttöä  

− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / toimi-
tussopimus. RYHT 2000 

− VYL1007 Tarjouspyyntö kuljetuspalveluista 
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o turhaa edestakaista ajoa 
o koneiden seisottamista työmailla ilman käyttöä. 

− Käytetään koneita ja laitteita, joiden käyttöastetta voidaan seu-
rata. Hyödynnetään aiemmin kerättyjä käyttötietoja koneresurs-
sien suunnittelussa.  

− Suunnitellaan materiaaliresurssit perustuen tarkkoihin ja paikan 
päällä tarkastettuihin määrälaskelmiin. Hyödynnetään aiemmin 
kerättyjä tietoja materiaaliresurssien suunnittelussa. 

Katso myös taulukko RAKENTAMINEN3, kohdat 1.6 ja 1.10.  

4.6 Suunnitella henkilöre-
surssit ja työnjako 

Ekologiset näkökohdat 
− Valitaan kohteeseen henkilöstö, joka tuntee ja osaa kestävän 

kehityksen toimintaperiaatteet ja on sitoutunut noudattamaan 
niitä.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään kohteen erityisvaatimukset ja esitetään hankkeessa 

tarvittavat erityisosaajat tai asiantuntijat. 
− Jaetaan työt tasapuolisesti huomioiden kohteen logistiikka, työ-

järjestys ja aikataulut sekä henkilöstön jäsenten vahvuudet ja 
osaaminen. 

− Jaetaan työt siten, että kutakin työtehtävää tekee henkilö, jolla 
on parhain osaaminen asiaan. 

− Varataan rakennustyössä mukana oleville opiskelijoille ja uusille 
työntekijöille riittävästi ohjausta ja opastusta. 

− Varmistetaan, että työntekijöillä on työssä tarvittavat pätevyydet 
ja kelpoisuudet. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Valitaan kohteeseen henkilöstö, joka tuntee ja osaa arvokkaan 

kulttuuriympäristön rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja on si-
toutunut noudattamaan niitä.  

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat  

 
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  
− Golf-alan työehtosopimus  
− Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 
− Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus 
− Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopi-

mus 
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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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan erikoiskohteiden ja erityistoimenpiteiden poikkea-

vat vaatimukset henkilöstömäärään ja osaamiseen liittyen.  
− Teetetään erityisosaamista vaativat rakennustyöttyöt asiaan pe-

rehtyneellä aliurakoitsijalla, jollei omassa henkilöstössä ole vaa-
dittavaa osaamista riittävästi. 

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

Katso myös taulukko RAKENTAMINEN3, kohta 1.6. 

4.7 Suunnitella aikataulutus Ekologiset näkökohdat 
− Ajoitetaan kasvien siirto kasvin kunto huomioiden. 
− Ajoitetaan työt niin, että kohteeseen toimitettavia materiaaleja 

(mm. taimet, kasvualustat, kiviainekset ja katteet) ei ole tarpeen 
välivarastoida kohteessa. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Suunnitellaan työt niin, että aikataulu ei ole henkilöstön kan-

nalta liian tiukka ja stressaava. 
− Ajoitetaan konetyöskentely niin, että kohteen käyttäjät eivät ole 

kohteessa tai käyttöaste on alhaisin. Vähennetään käyttäjien al-
tistumista ilmansaasteille ja melulle.  

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Suunnitellaan aikataulutus realistisesti ja aiemmin kerättyyn 

ajankäyttötietoon perustuen.  
− Huomioidaan aikataulussa mahdolliset sopimustekniset rajoi-

tukset ja häiriötekijät. 

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? 
 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Huomioidaan muiden työmaalla työskentelevien urakoitsijoiden 
työvaiheet, ettei tehdä päällekkäisyyksiä tai jouduta tekemään 
työvaiheita uudestaan. 

4.8 Laatia työmaasuunni-
telma  

Ekologiset näkökohdat 
− Suunnitellaan henkilöstön, koneiden ja materiaalien kuljetukset 

työmaalle logistisesti järkevästi. 
− Suunnitellaan työmaa-aikaisten toimintojen (mm. välivarastointi-

paikat, taukotilat, pysäköintipaikat, kulkuväylät) siten, etteivät 
säilytettävät kasvillisuusalueet tai rakenteet vaurioidu. Sijoite-
taan välivarastointi, huolto- ja kulkureitit, pysäköinti ja työmaan 
taukotilat alueille, joiden maaperä on häiriintynyt aikaisemman 
käytön seurauksena. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Huomioidaan työmaan liikennejärjestelyissä kohteen käyttäjien, 

sivullisten ja työntekijöiden turvallisuus. 
− Huomioidaan pelastusreittien sijoittelu työmaalle. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Huomioidaan työnaikainen koneiden ja kulkuvälineiden pysä-

köinti sekä materiaalien ja tuotteiden välivarastointi siten, ettei-
vät arvokkaat, vanhat ja/tai suojellut rakenteet ja alueet vauri-
oidu. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteen mahdolliset riskitekijät (mm. taloudelliset, 

työturvallisuus, ympäristölliset), ja kuvataan toimenpiteet, joilla 
voidaan välttää tai pienentää niiden vaikutusta.  

− Varmistetaan, että työmaalla tai sen läheisyydessä on riittävät 
alueet työmaalta siirrettävien maa-ainesten ja muiden materiaa-
lien välivarastointiin ja käsittelyyn uudelleenkäyttöä varten. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen työmaasuunnitelman muistilista  

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

4.9 Laatia laatusuunnitelma  Yleistä Ohjeet 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Laatusuunnitelma sisältää mm. omavalvontasuunnitelman ja 
kestävän kehityksen suunnitelman. 

− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 
liittyvät rakennustyöt. 

− Yleisten asioiden osalta voidaan viitata rakentajan voimassa 
olevaan laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmään ja sen asiakirjoihin. 

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

den huomioiminen. 
− Laaditaan suunnitelma, jonka avulla hallitaan työmaan vesita-

louteen liittyvät tekijät, kuten pinta- ja pohjavedet sekä huleve-
det ja jätevedet, rakentamisen aikana ja välittömästi sen jäl-
keen.  

− Laaditaan maaperän kunnostussuunnitelma rakentamisen ai-
kana häiriintyneen maaperän kunnostamiseksi. Määritellään 
siinä toimenpiteet, joita käytetään rakentamisen aikana häiriin-
tyneiden maa-alueiden kunnostamiseksi ja uudelleen istutta-
miseksi rakennustöiden päätyttyä. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kuvataan laadunvalvontaa tekevä organisaatio/henkilöt.  
− Kuvataan, miten henkilöstön ja aliurakoitsijoiden laatuosaami-

sen ylläpito järjestetään (mm. koulutus, perehdytys, ohjeet).  
− Kuvataan työturvallisuuteen (mm. käyttäjät, sivulliset ja työnteki-

jät) liittyvät asiat. Tämän osalta voidaan viitata myös turvalli-
suussuunnitelmaan (katso kohta 4.10) 

− Kuvataan, miten tiedotetaan tilaajaa, käyttäjiä, sivullisia, aliura-
koitsijoita ja omaa henkilöstöä. 

− Espoon kaupungin työmaavesiopas 
http://www.espoo.fi/download/no-
name/%7BA52F3656-63DF-4A62-AB03-
ACFDDF8C4D52%7D/65952  

− Helsingin kaupungin työmaavesiohje 
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaa-
vesi.pdf  

− Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhty-
män HSY:n työmaavesiohje 
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesi-
huolto/Documents/tyomaavesiohje.pdf  

− RT 16-11122 Maa- ja vesirakennustyön työmaa-
valvonnan tehtäväluettelo 

− RT 89-11230, Rakennustyömaan hulevesien hal-
linta. Tilaajan ohje. 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen laatusuunnitelman muistilista  
− Rakentamisen omavalvontasuunnitelman muisti-

lista  
− Rakennustöiden itselleluovutuksen muistilista  
− Rakentamisen kestävän kehityksen suunnitelman 

muistilista  
− Rakennustyömaan vesienhallintasuunnitelman 

muistilista  
− Häiriintyneen maaperän kunnostussuunnitelman 

muistilista  
 

http://www.espoo.fi/download/noname/%7BA52F3656-63DF-4A62-AB03-ACFDDF8C4D52%7D/65952
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BA52F3656-63DF-4A62-AB03-ACFDDF8C4D52%7D/65952
http://www.espoo.fi/download/noname/%7BA52F3656-63DF-4A62-AB03-ACFDDF8C4D52%7D/65952
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/tyomaavesi.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/tyomaavesiohje.pdf
https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/vesihuolto/Documents/tyomaavesiohje.pdf
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kuvataan, miten kerätään, käsitellään ja arkistoidaan asiakas-
palautteet.  

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

työssä. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Kuvataan urakkaan varatut kalusto- ja henkilöstöresurssit. 
− Kuvataan laatuosaaminen, laadun valvonta, seuranta ja doku-

mentointi huomioiden sekä oma että aliurakoitsijoiden tekemä 
työ. 

− Kuvataan, miten käsitellään ja dokumentoidaan reklamaatiot. 
− Kuvataan syntyvät asiakirjat ja niiden käsittely ja arkistointi. 

Lomakepohjat 
− Rakentamisen laatusuunnitelman lomakepohja  
− Rakentamisen kestävän kehityksen suunnitelman 

lomakepohja 
− Omavalvontasuunnitelmapohja paikalla tehtävän 

kasvualustan tekemiselle (VYL:n lomakepohja 
2017) 

− Rakentamisen omavalvontasuunnitelman loma-
kepohja  

− Rakennustöiden itselleluovutuksen lomakepohja  
− VYL5008 Urakoinnin laatusuunnitelma 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

4.10 Laatia turvallisuussuun-
nitelma 

Yleistä  
− Otetaan huomioon kohdetta koskevat yleiset työturvallisuusvaa-

timukset sekä tilaajan esittämät turvallisuusvaatimukset ja -tie-
dot. 

− Tuodaan esille sitoutuminen KESY:n mukaiseen toimintaan. 
Ekologiset näkökohdat 
− Noudatetaan tilaajan asettamia raja-arvoja kemikaalien käytölle. 
− Kuvataan, miten varmistetaan ympäristöturvallisuuteen liittyvät 

asiat, kuten: 
o kemikaali- ja muiden päästöjen estäminen ympäristöön 
o kiintoaineksen päätyminen vesistöihin 
o meluhaittojen ehkäisy 
o pölyhaittojen ehkäisy. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen turvallisuussuunnitelman muisti-

lista  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Lomakepohjat 
− Ratu 5012 Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kuvataan toimintaohjeet vahinkotilanteiden varalle (mm. kemi-
kaalien ja kiintoaineksen päästöt). 

− Laaditaan työmaalle saaste- ja kemikaalivuotojen torjuntasuun-
nitelma. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kuvataan turvallisuustehtävien vastuuhenkilöt. 
− Kuvataan, miten varmistetaan henkilöturvallisuuteen liittyvät 

asiat (mm. käyttäjät, sivulliset, työntekijät). 
− Kuvataan toimintaohjeet vahinkotilanteiden varalle. 
− Hyödynnetään aiempien toimeksiantojen asiakaspalautteita. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kuvataan riskitekijät (ja toimenpiteet niiden välttämiseksi), jotka 

voivat tuhota tai vahingoittaa arvokkaita, vanhoja ja/tai suojel-
tuja rakenteita ja alueita.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Kuvataan taloudelliset riksitekijät ja toimintaperiaatteet niiden 

välttämiseksi.  

 

4.11 Laskea rakennustyön 
kustannukset 

Ekologiset näkökohdat 
− Huomioidaan kustannuksissa mahdolliset lisäkustannukset liit-

tyen ekologisten materiaalien ja/tai toimenpiteiden käyttöön.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Huomioidaan kustannuksista asianmukaiset palkat ja korvauk-

set työntekijöille. 
− Huomioidaan kustannuksissa yhteiskuntavelvoitteista (verot, 

sosiaalikustannukset) syntyvät kustannukset. 
− Ei alihinnoitella työtä eikä poljeta toimialan hintoja.  
Kulttuuriset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen kustannuslaskelman muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Rakentamisen kustannuslaskelman lomakepohja  
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
− Viheralueen rakentamisen kustannuslaskuri 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

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

tettuihin määrälaskelmiin ja realistisiin ajankäyttötietoihin.  
− Hyödynnetään aiemmin toteutuneiden työmaiden kerättyjä kus-

tannustietoja ja työmaiden jälkilaskentaa. 
− Kilpailutetaan säännöllisin väliajoin aliurakoitsijat sekä materi-

aalien ja tuotteiden toimittajat, jotta saadaan selville markki-
noilla oleva hintataso.  

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

4.12 Laatia tarjousasiakirjat Yleistä  
− Huomioidaan tilaajan esittämät vaatimukset tarjousasiakirjojen 

muodosta ja sisällöstä. 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

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

Ohjeet 
− RT 16-10696 Rakennusalan töiden kuluttajasopi-

muksen laatiminen 
− RT 16-10756 KVR-urakkatarjouksen laatiminen. 

YSE 1998 asiakirjamalli 
− VYL1003 Tarjouksen jätön tarkistuslista 

 
Lomakepohjat 
− RT 80261 Rakennusalan töitä koskeva urakka-

tarjous kuluttajalle 
− RT 80280 Urakkatarjous 
− RT 80284 KVR-urakkatarjous 
− RT 80332 Pientalon piharakentamisen urakkatar-

jous 
− VYL1008 Urakkatarjous 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.13 Toimittaa tarjousasiakir-
jat tilaajalle 

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

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

4.14 Käydä urakkaneuvotte-
lut 

Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista rakentami-

sen ekologisista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavutta-
miseksi. Tiedot kirjataan pöytäkirjaan. 

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

tamisesta ja tiedottamisesta rakennusurakan 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 
− Rakentamisen urakkaneuvotteluiden muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Rakentamisen urakkaneuvotteluiden pöytäkirja-

pohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5 Sopimusvaihe 

5.1 Käydä sopimusneuvotte-
lut  

Yleistä 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet asetetut 

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

− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet toimeksi-
antoihin liittyvät sisällöt ja rajapinnat muihin työvaiheisiin.  

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

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen ekologisten tavoitteiden edellyttämän tarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

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

asetettujen eettisten ja sosiaalisten tavoitteiden edellyttämän 
tarkkuuden omassa toimeksiannossaan. 

− Sovitaan työmaan johtovelvollisuudesta. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

asetettujen kulttuuristen tavoitteiden edellyttämän tarkkuuden 
omassa toimeksiannossaan. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet kohteelle 

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

− Varmistetaan, että tehtävään on tarvittava ammattiosaaminen, 
kokemus ja riittävät resurssit. 

Ohjeet 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palve-

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

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

pimusehdot RYS-9 1998 
− RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimus-

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

kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen sopimusneuvotteluiden muistilista  
− Rakentamisen johtovelvollisuuksien muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Rakentamisen sopimusneuvotteluiden pöytäkirja-

pohja  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.2 Sopia kokouskäytän-
nöistä 

Ekologiset näkökohdat 
− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset työtehtävien yhtey-

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

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

o raivaustöiden yhteyteen 
o säilytettävän maaperän, kasvillisuuden, vesistöjen ja 

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

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

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

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

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

tustöiden yhteyteen. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Sovitaan suunnitelmakatselmuksen ajoitus. 
− Ajoitetaan työmaakokoukset/-katselmukset ja muut yhteisko-

koukset siten, että tarvittavat muutokset suunnitteluratkaisuihin 
on mahdollisuus tehdä nopeasti. 

TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.3 Sopia tiedottamisesta Yleistä 
− Sovitaan,  

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

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

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

ja oikea-aikaisen tiedon kohteen rakentamisesta.  
− Mahdollistetaan eri toimijatahojen – tilaajan, suunnittelijan, ra-

kentajan, kunnossapitäjän ja käyttäjien – välinen tiedonvaihto 
hankkeen eri vaiheissa. 

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

Lomakepohjat 
− Rakennushankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

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

5.4 Tarkastaa sopimuksen 
vastaavuus sopimusneuvot-
telujen kanssa 

Ekologiset näkökohdat 
− Tarkastetaan, että sopimukseen on kirjattu sopimusneuvotte-

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

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

Ohjeet 
− Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palve-

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

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

pimusehdot RYS-9 1998 
− RT 16-10660 Rakennusurakan yleiset sopimus-

ehdot YSE 1998 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Tarkastetaan, että urakkasummat, yksikköhinnat ja muut palk-
kiot ovat sopimusneuvotteluissa sovitun mukaiset. 

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustöiden urakkasopimuksen tarkastuksen 

muistilista 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
 
Lomakepohjat  
− RT 80260 Urakkasopimus 
− RT 80262 Rakennusalan töitä koskeva kuluttaja-

sopimus RYS-9 1998-S 
− RT 80264 Rakennusalan erikoistöitä koskeva so-

pimus REYS-8 1995-S 
− RT 80265 Pienurakkasopimus 
− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / toimi-

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

varten 
− RT 80333 Pientalon piharakentamisen urakkaso-

pimus 
− VYL3005 Viherurakkasopimus, malli 1 
− VYL3006 Viherurakkasopimus/ Pienurakka, malli 

2 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

5.5 Tehdä sopimus  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? 

6 Valvontavaihe 

6.1 Tuottaa valvonta-asiakir-
jat ja dokumentit 

Yleistä 
− Tuotetaan dokumentit mm.: 

o kelpoisuusmittauksista 
o tarkemittauksista 
o omavalvonnasta 
o itselleluovutuksista 
o poikkeamaraportit. 

− Huomioidaan kohdassa 4.9 mainitut asiat. 
Ekologiset näkökohdat 
− Tehdään ja jaetaan valvonta-asiakirjat mahdollisuuksien mu-

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen omavalvonnan tehtäväluettelo  
− Rakentamisen omavalvonnan KESY-periaatteet  
 
Lomakepohjat 
− Rakentamisen omavalvontasuunnitelman loma-

kepohja  
− Omavalvontasuunnitelmapohja paikalla tehtävän 

kasvualustan tekemiselle (VYL:n lomakepohja 
2017) 

− Kelpoisuusasiakirja 
− Rakennustyön tarkastusasiakirja 
− Työmaapäiväkirja 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

6.2 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa valvonta-, suunnittelu- 
ja kunnossapitohankkeissa 
viheralueiden rakentamiseen 
liittyvissä asioissa 

− Opastetaan taulukoissa RAKENTAMINEN2 – RAKENTAMI-
NEN4 mainituissa asioissa. 
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Taulukko RAKENTAMINEN2: Rakentajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen suunnitteluvaiheessa. 
 
 

RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Suunnittelun aloitusvaihe 

1.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ suunnittelijaa 

Ekologiset näkökohdat 
− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joissa  

o toteutetaan työmaalla massatasapaino 
o työmaalla syntyvien orgaanisten ainesten kierrätys on mah-

dollista 
o rakentamisaikainen ja takuuaikainen kasvillisuuden kastelu-

tarve on minimoitu  
o rakentamisaikana ja takuuaikana kasvillisuuden kastelussa 

voidaan hyödyntää hulevesiä 
o koneiden käyttötarve on minimoitu ja niitä voidaan käyttää 

ekotehokkaasti. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joissa rakentamisella voidaan 

edistää:  
o ekosysteemipalveluiden toimintaa 
o luonnonmonimuotoisuutta 
o säilytettävän maaperän kuntoa 
o säilytettävän kasvillisuuden kuntoa 
o säilytettävien rakenteiden kuntoa 
o säilytettävän vesistön kuntoa. 

Kulttuuriset näkökohdat 

Ohjeet 
− RT 10-11170 Elinkaarisuunnittelun tehtävä-

luettelo ELINK12  
 
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 t  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joissa rakentamisen keinoin voi-
daan säilyttää, hoitaa ja kehittää kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja. 

− Muokataan suunnittelijoiden näkemyksiä ja asenteita liittyen viher-
alueiden esteettiseen ja visuaaliseen laatuun. Kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan toteutetut viheralueet alkavat yhä useammin 
muistuttaa luonnonmukaisia alueita.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joiden rakentaminen ei edellytä 

kalliita toimenpiteitä ja materiaaleja tai erityiskalustoa. 
− Kiinnitetään huomioita kohteen mitoitukseen niin, että koneellinen 

rakentaminen on mahdollista siten, ettei se vahingoita säilytettävää 
kasvillisuutta tai rakenteita. 

− Saavutettavuutta edistävät suunnitteluratkai-
sut  

− Turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut  
− Ekotehokkuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Taloudellista rakentamista edistävät suunnit-

teluratkaisut  
− Koneellista rakentamista edistävät suunnit-

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

1.2 Osallistua aloituskokouk-
seen (tarvittaessa) 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.  Lomakepohjat 
− RT 80320 Aloituskokouksen pöytäkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

2 Suunnittelutyövaihe 

2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ suunnittelijaa. 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa.  Työselostukset/ Oppaat 
− Suunnittelijan opas kestävän viheralueen 

suunnitteluun  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3 Suunnittelun tarkastusvaihe 

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ suunnittelijaa. 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.  

4 Suunnittelun loppuselvitysvaihe 

4.1 Antaa palautetta tilaa-
jalle/ suunnittelijalle. 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.   
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Taulukko RAKENTAMINEN3: Rakentajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen rakentamisvaiheessa. 
 
 

RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Rakentamisen aloitusvaihe 

1.1 Osallistua aloituskokouk-
seen 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys kohteelle asetetuista rakentamisen 

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

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

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

misesta ja tiedottamisesta rakennusurakan aikana.  
− Varmistetaan toimenpiteet sivullisten ja kohteen käyttäjien turvalli-

suuden varmistamiseksi rakennustöiden aikana. 
− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan toimenpiteet kohteen kulttuuriperinnön ja -arvojen 

säilyttämiseksi, suojaamiseksi ja hoitamiseksi rakennustyön aikana. 
− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan yleisistä laatuvaatimuksista poikkeavaan asioiden 

hoitaminen. 

Lomakepohjat 
− RT 80320 Aloituskokouksen pöytäkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan tarvittavat luvat (mm. maisematyölupa) ja sovitaan 
niiden hankinnasta. 

− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 

1.2 Käydä läpi suunnitelma-
asiakirjoissa esiintyvät poik-
keamat ja tarkennettavat asiat 

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

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.3 Tarkastaa työmaakäyttöön 
otettavien alueiden käyttökel-
poisuus ja kunto tilaajan 
kanssa. 

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

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Työmaan aloituksen tarkastuskäynti  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.4 Sopia lisäselvitystarpeista 
ja työmaakäynneistä 

Ekologiset näkökohdat 
− Sijoitetaan työmaakokouksia/-katselmuksia työtehtävien yhteyteen, 

joilla on vaikutusta erityisesti kohteen ympäristöturvallisuuteen.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Osallistetaan kohteen suunnittelija ja kunnossapitäjä osaan työ-

maakokouksista/ katselmuksista. 
− Osallistetaan omistaja ja käyttäjät johonkin työmaakokoukseen/ -

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

Lomakepohjat 
− RT 80310 Työmaakokouksen pöytäkirja 
 

1.5 Päivittää laatusuunni-
telma, työmaasuunnitelma, 
turvallisuussuunnitelma ja ai-
kataulu 

− Täydennetään olevia asiakirjoja aloituskokouksessa ja työmaan 
aloitustarkastuksen yhteydessä havaituilla asioilla.  

− Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa RAKENTAMINEN1, 
kohdissa 4.8−4.10 mainittuihin asioihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.6 Varmistaa resurssien saa-
tavuus ja riittävyys 

Yleistä 
− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja aliurakoitsijalla on käytössään 

riittävät taustatiedot kohteesta. 
− Varmistetaan, että kutakin rakennustehtävää tekee henkilö, jolla on 

parhain osaaminen asiaan. 
− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja aliurakoitsijoilla on käytössä tar-

vittavat rakentamisen työvälineet ja -koneet. 
Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tarvittavat materiaalit, tuotteet ja palvelut ovat 

saatavilla mahdollisimman läheltä kohdetta. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että tarvittavia materiaaleja on saatavilla ympäris-
töystävällisesti tuotettuna.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että rakennustyössä mukana oleville opiskelijoille ja 

uusille työntekijöille on riittävästi tarjolla ohjausta ja opastusta.  
− Varmistetaan, että tarvittavat materiaalit, tuotteet ja palvelut työllis-

tävät mahdollisimman paljon paikallisia ja/tai suomalaisia.  
− Varmistetaan, että tarvittavat materiaalit ja tuotteet ovat eettisin ja 

kestävän kehityksen periaattein tuotettuja.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että materiaalien, tuotteiden, palveluiden ja aliurak-

katöiden hinta on sama tai edullisempi kuin kustannuslaskentavai-
heessa.  

− Varmistetaan, että kuhunkin työvaiheeseen on varattu riittävästi ai-
kaa kullekin työntekijälle/ aliurakoitsijalle.  

− Varmistetaan, että aliurakoitsijoiden työpanos on saatavilla raken-
nustöiden kannalta oikeaan aikaan. 

1.7 Tehdä tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset  

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

palvelujen toimittajat ovat hoitaneet ympäristövelvoitteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökannat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja 

palvelujen toimittajat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

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/ 

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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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että aliurakoitsijat sekä materiaalien, tuotteiden ja 
palvelujen toimittajat eivät aiheuta taloudellista riskiä mm. maksa-
mattomien palkkojen tai verojen vuoksi. 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

1.8 Hankkia luvat ja muut 
asiakirjat 

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

Muut aputyökalut 
− Aluehallintoviraston (AVI) luvat 

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

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

− Maisematyölupa 
− Toimialakohtaiset luvat https://yritys-

suomi.fi/luvat  
− Ympäristöasioiden sähköinen lupapalvelu 

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

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

1.9 Tehdä muut ilmoitukset Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

MITÄ ILMOITUKSIA KUNNOSSAPIDOSSA 
TARVITAAN? 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.10 Hankkia materiaalit Ekologiset näkökohdat 
− Käytetään taimimateriaalia, joka on kasvatettu taimistolla, laillisesti 

kerätty tai otettu talteen kohdealueelta tai sen ulkopuolelta uudel-
leen istutusta varten.  

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

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

rää 
o nurmikon siemenseos täyttää siemenseosluokkansa itä-

vyys-, puhtaus- ja muut laatuvaatimukset. 
− Hankitaan materiaaleja ja tuotteita, jotka:  

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

luomu, muut ympäristömerkinnät) 
o jotka edistävät turvallisempaa kemikaalien käyttöä (sertifioi-

dut, standardoidut, muut ympäristömerkinnät). 
− Käytetään kasvualustoja, joiden valmistamiseen on käytetty kierrä-

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

− Ei käytetä uhanalaisista puulajeista valmistettuja materiaaleja ja 
tuotteita. 

− Käytetään murskebetonia ja muita rakennusjätteitä kiviaineksen 
korvaajina esimerkiksi täyttötöissä. 

− Käytetään ensisijaisesti materiaalien ja tuotteiden tuottajia, jotka: 

Ohjeet 
− RT 17-10721 Rakennustuotteiden yleiset 

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

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

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

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

 
Lomakepohjat 
− RT 80268 Rakennustuotteiden hankinta- / 

toimitussopimus. RYHT 2000 
 
Mittarit 
− Betonikivien hankinnan KESY-mittari  
− Kalusteiden, varusteiden ja välineiden han-

kinnan KESY-mittari  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteiden mukai-
seen toimintaan (mm. tuotannon energiatehokkuus, hiilija-
lanjälki, vesivastuusitoumus, LCA-pohjainen ympäristöja-
lanjälki, Science Based Target (SBT), ekologinen käden-
jälki ym.) 

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

o ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia ekologisesti 
kestävissä tuotantomenetelmissään. (Luettelo ekologisista 
tuotantomenetelmistä/ ekologisesti kestävän tuotannon 
saavutuksista, katso aputyökalusarake).  

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

naiskustannuksista vähintään 25 prosenttia muodostuu 
hankinnoista, joiden tuottaja on todistettavasti täyttänyt lu-
ettelossa olevista vähintään kolme kohtaa.  

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

− Pyydetään materiaalien ja tuotteiden tuottajia osoittamaan tuotanto-
menetelmiensä ekologisuus. Tavoitteena on, että käytettävien ma-
teriaalien, tuotteiden ja palveluiden kokonaiskustannuksista vähin-
tään 25 prosenttia muodostuu hankinnoista, jotka on tuottanut tuot-
taja, joka raportoi vuosittain MINKÄ KEKE-RAPORTOINTIMENE-
TELMÄN KAUTTA? 

− Asetetaan materiaalit, tuotteet ja palvelut järjestykseen sen perus-
teella, mitkä niiden riskit ovat ihmisille ja ympäristölle. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

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

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

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

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Hankitaan materiaalit, tuotteet ja palvelut ensisijaisesti paikallisilta 
tuottajilta ja toimittajilta.  

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

mittaja kuuluu Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) ylläpitämään 
taimiaineistorekisteriin 

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

− Varmistetaan, että jälleen- ja vähittäismyyjien toimittamat materiaa-
lit ja tuotteet on ensisijaisesti tuotettu paikallisesti. HUOM! PAIKAL-
LISUUS ON MÄÄRITETTÄVÄ JOTENKIN ESIM. ETÄISYYTENÄ 
KOHTEESTA? 

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

− Huomioidaan materiaalien hankinnassa suositellut toimitusetäisyy-
det työmaalta, jotka ovat: 

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

Kulttuuriset näkökohdat  
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Tehdään hankinnat tarkkoihin ja paikan päällä tarkastettuihin mää-

rälaskelmiin perustuen – ei tehdä ylimääräisiä hankintoja. 
− Vältetään materiaalihukkaa. 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Hyödynnetään muilta työmailta ylijääneitä ja kierrätettäviä materi-
aaleja. 

− Tehdään yhteishankintoja muiden työmaiden ja toimijoiden kanssa. 

1.11 Sovittaa materiaalitoimi-
tukset ja aliurakoitsijan työt 
kohteen aikatauluihin 

Ekologiset näkökohdat 
− Sovitetaan materiaalien toimitukset siten, ettei niitä jouduta pitkään 

välivarastoimaan työmaalla. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Sovitetaan toimitukset ja aliurakoitsijoiden työt työmaan aikataulu-

tuksen kannalta optimaalisesti.  
− Sovitetaan toimitukset ja aliurakoitsijoiden työt siten, että muut 

suunnitellut työt eivät viivästy.  

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.12 Suunnitella jätehuolto, lo-
gistiikka ja koneiden huolto 

Ekologiset näkökohdat 
− Suunnitellaan rakennusyössä syntyvien maa-, kivi-, kasvi- ja mui-

den orgaanisten aineksien sekä muiden jätteiden lajittelu ja uudel-
leenkäyttö. 

− Laaditaan jätevirran selvitys, jotta voidaan arvioida, miten paljon 
kierrätettävää materiaalia kohteessa syntyy.  

− Suunnitellaan kuljetukset työmaalle ja sieltä pois siten, ettei synny 
turhaa ajoa. 

− Suunnitellaan koneiden huolto ja tankkaus siten, ettei niitä ole tar-
peen tehdä työmaalla vaan niille erikseen toteutetulla paikalla. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustyömaan jätehuollon toteuttaminen  
− Rakennustyömaan logistiikan järjestäminen  
− Koneiden huollon järjestäminen  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Suunnitellaan työmaan jätehuolto siten, ettei se vaaranna turvalli-
suutta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varataan maa-ainesten ja orgaanisen jätteen kierrätykselle ja kom-

postoinnille riittävät tilat lähelle rakennustyömaata. 
− Selvitetään toimijat, jotka ottavat vastaan rakennuskohteesta pois-

tettavaa kasvillisuutta, maa-aineksia tai muita materiaaleja ja tuot-
teita työnaikaiseen säilytykseen ja/tai edelleen välitettäväksi. 

− Varmistetaan ennen työmaalle lähtöä, että mukana on kaikki tarvit-
tava (mm. työkalut, materiaalit, koneet, henkilöstö).  

− Kuljetetaan työmaalle ja sieltä pois täysiä kuormia, jolloin vähenne-
tään kuljetustarvetta. 

− Huolletaan koneet hyvissä ajoin ennen työmaan alkua. 
− Tehdään määräaikais- ja päivittäishuollot säännöllisesti koneen val-

mistajan ohjeiden mukaan. 

1.13 Ilmoittaa töiden aloittami-
sesta ja hankinnoista työryh-
mien vetäjille ja muille asian-
omaisille 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että eri osapuolet ovat tietoisia kohteen rakennustöi-

den aloituksesta ja aikatauluista. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

2 Rakennustyövaihe (sisältää Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaiset työvaiheet täydennettynä VRT:n lisäyksillä) 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2.1 Yleisiä tehtäviä − Noudatetaan: 
o kohteelle laadittua hankekohtaista työselostusta 
o tilaajan ohjeita 
o suunnittelijan ohjeita 
o edellisten puuttuessa yleisiä laatuvaatimuksia. 

− Noudatetaan oman organisaation laatimaa: 
o laatusuunnitelmaa 
o omavalvontasuunnitelmaa 
o kestävän kehityksen suunnitelmaa 
o turvallisuussuunnitelmaa 
o työmaasuunnitelmaa. 

− Noudatetaan turvalliselle kemikaalien käytölle asetettuja tavoitteita 
ja toimintaperiaatteita. 

Työselostukset/ Oppaat 
− Hankekohtainen työselostus 
− 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? 
 

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 
aliurakoitsijat työmaahan ja 
työtehtäviin 

Ekologiset näkökohdat 
− Opastetaan terveen maaperän ja vesistöjen suojaamiseen ja huo-

mioimiseen (mm. konetyöskentely). 

Ohjeet 
− Rakentamisen perehdytysohjeet  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Opastetaan säilytettävän kasvillisuuden suojaamiseen ja huomioi-
miseen. 

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

niiden eri elinvaiheissa sekä niiden aiheuttamat vioitukset (mm. ta-
kuuajan kunnossapito). 

− Opastetaan tunnistamaan, poistamaan ja hävittämään haitalliset ja 
erityisen haitalliset vieraslajit sekä vaaralliset kasvintuhoojat sekä 
niiden leviämisalustat. 

− Opastetaan puhdistamaan haitallisten ja erityisen haitallisten vie-
raslajien käsittelyssä käytetyt työkoneet ja -välineet sekä kuljetus-
kalusto asianmukaisesti. 

− Opastetaan työkohteen jätteiden lajittelussa, käsittelyssä ja kierrä-
tyksessä. 

− Opastetaan noudattamaan toiminta- ja turvaohjeita kemiallisten ai-
neiden varastoinnissa, kuljetuksessa, käytössä ja hävittämisessä. 

− Opastetaan kemikaalien turvalliseen ja huolelliseen käsittelyyn 
(mm. seosten valmistus, levitys, kemikaalien varastointi). 

− Opastetaan koneiden ohjekirjojen sekä kemikaalien käyttöturvalli-
suustiedotteiden käyttöön. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Opastetaan ja innostetaan kestävän periaatteiden mukaiseen toi-

mintaan rakennustehtävissä. Tehdään ”asennekasvatusta”. 
− Opastetaan yleiseen työturvallisuuteen, sivullisten turvallisuuteen ja 

henkilökohtaiseen suojautumiseen. 
− Opastetaan koneiden ja laitteiden käyttöön. 
− Opastetaan asiakaspalveluun (kohteen omistaja, käyttäjät, muut si-

vulliset). 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen perehdytyksen tarkastuslista  
 
Lomakepohjat 
− Rakentamisen perehdytyslomake  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Opastetaan tunnistamaan, suojaamaan ja säilyttämään kohteen 

kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat asiat (mm. kasvillisuus, mai-
sema, rakenteet, rakennukset) rakentamisen aikana. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Perehdytetään hankekohtaiseen työselostukseen sekä tilaajan ja 

suunnittelijan ohjeisiin. 
− Perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan ja muihin kohteen asia-

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

2.4 Tehdä työmaa-alueen 
suojaus 

Ekologiset näkökohdat 
− Suojataan huolellisesti säilytettäväksi merkitty kasvillisuus, vesistöt 

ja muut luonnon alueet. 
− Merkitään ja rajataan maastoon toimeksiannossa määritetyt suoja-

alueet edellä kuvattujen kohteiden ympärille.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään ulkopuolisten pääsy rakennustyömaalle. 
− Kiinnitetään erityistä huomioita kohteen käyttäjien kulun ohjaami-

seen (mm. aitarakenteet, ylityssillat, opasteet ja ohjeet), kun työ-
maa sijaitsee kohteessa, jota käytetään rakennustyön aikana. 

− Suojataan huolellisesti kaivannot.  
− Käytetään suojavyöhykkeiden, kaivantojen ja työmaa-alueen suo-

jaamisessa tukevia aitarakenteita tai muita fyysisiä esteitä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 

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

vaatimukset 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaati-

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

kennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyotur-
vallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf  

− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/infra/tyoturvallisuus/vaara_vaanii_kaivannossa.pdf
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.5 Tehdä työmaa-alueen tar-
vittavat mittaustyöt ja niiden 
tarkastukset 

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 Tarkastaa määrälaskelmat 
ja ilmoittaa virheistä tilaajalle/ 
pääurakoitsijalle 

− Tarkastetaan taulukossa SUUNNITTELUx, kohdassa xxx mainittuja 
asioita huomioiden erityisesti seuraavat näkökohdat. 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että määrälaskelmissa on huomioitu: 

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

voitteet ja mittarit 
o kohteessa edellytettävät erityistoimenpiteet. 

Lomakepohjat 
− Rakennustyömaan määrälaskelman lomake-

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

2.7 Tarkastaa vastaanotetut 
materiaalit ja (tarvittaessa) vä-
livarastoida ne 

Ekologiset näkökohdat Ohjeet 
− Rakennusmateriaalien välivarastoinnin oh-

jeet  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan maa-ainesten ja lannoitevalmisteiden (mm. lannoit-
teet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet) alku-
perä, puhtaus ja laatuvaatimusten sekä säädöstenmukaisuus. 

− Materiaalin vastaanoton yhteydessä kiinnitetään huomioita erityi-
sesti taimimateriaalin, kasvualustojen, muiden maa-ainesten ter-
veyteen ja laatuun sekä puisten pakkausmateriaalien laatuun ja 
asianmukaisuuteen. 

− Haitallisia tai erityisen haitallisia vieraslajeja ja niiden juuria, toukkia 
tai munia sisältäviä maa-aineksia ei käytetä eikä oteta vastaan työ-
maalle. 

− Välivarastoidaan materiaalit työmaalla siten, että 
o ne eivät ole liikenteen, kohteen käyttäjien ja hulevesien ku-

lun tiellä tai vahingoita maaperää. 
o ne ovat suojassa sateelta, paahteelta, tuulelta. 

− Kasvualustat, katteet ja kiviainekset peitetään kuormapeitteellä 
tms., jos välivarastointi jatkuu yli viikon. Estetään tuuli- ja vesieroo-
sio sekä rikkakasvien leviäminen. 

− Kasvien taimia hoidetaan (mm. kastelu ja tarvittaessa lannoitus) vä-
livarastoinnin aikana kunkin lajin vaatimalla tavalla.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Välivarastoidaan materiaalit työmaalla siten, etteivät ne vahingoitu 

(mm. sade, kolhiintuminen, auringonvalo). 
− Tehdä tarvittaessa reklamaatiot mahdollisimman pian vastaanoton 

jälkeen tai heti sen yhteydessä. 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2.8 Ilmoittaa toimenpiteitä 
vaativista kasvintuhoojista ja 
muista vaaroista sekä poistaa 
ne 

Ekologiset näkökohdat 
− Tehdään tarvittavat viranomaisilmoitukset haitallisten ja erityisen 

haitallisten vieraslajien sekä vaarallisten kasvintuhoojien havain-
noista. 

− Poistetaan ja hävitetään haitalliset ja erityisen haitalliset vieraslajit, 
vaaralliset kasvintuhoojat ja niiden leviämisalustat (mm. kasvit, pak-
kausmateriaalit, kasvijäte, maa-aines) määräysten mukaan. 

− Hävitetään sairas kasvillisuus asianmukaisesti. 
− Puhdistetaan huolellisesti kuljetuskalusto, työkoneet ja -välineet, 

joita on käytetty haitallisia ja erityisen haitallisia sekä vaarallisia 
kasvintuhoojia sisältäneiden maa-aineksien, kasvien, kasvijätteiden 
tai muiden materiaalien käsittelyssä. 

− Varmistetaan, ettei kuljetuskaluston, työkoneiden ja -välineiden pe-
suvesien mukana kulkeudu vieraslajeja tai kasvintuhoojia ympäris-
töön. 

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

Ohjeet 
− Ohje vaarallisten kasvintuhoojien hävittämi-

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

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

− Ohje vieraslajien leviämisen estämiseen työ-
koneiden mukana  

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

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

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

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

2.9 Tehdä rakennustyöt 
 
Huom! Jaottelu on tehty Infra 
2015 Rakennusosa- ja hanke-

Yleistä 
Ekologiset näkökohdat 
− Huomioidaan sääolosuhteet. 
− Ei heikennetä rakentamisella kohteen nykyistä ekologista tilaa. 

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

vaatimukset 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/
http://www.vieraslajit.fi/fi
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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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

nimikkeistön mukaan täyden-
nettynä VRT:ssä olevilla lu-
vuilla. 

− Vältetään uhanalaisia lajeja hävittäviä rakennustoimenpiteitä. 
− Estetään vieraslajien leviäminen taimimateriaalin, puisten pakkaus-

materiaalien, kasvijätteen ja maa-ainesten mukana. 
− Hävitetään haitallisten ja erittäin haitallisten vieraslajien leviämis-

alustoina toimineet kasvit, puiset pakkausmateriaalit, kasvijäte ja 
maa-aines asianmukaisesti. 

− Ei lisätä rakennustoimenpiteillä työmaan tulvariskiä. 
− Estetään rakennustöissä syntyvien epäpuhtauksien kulkeutuminen 

työmaan ulkopuolelle tai pohjavesiin. 
− Puhdistetaan rakennusaikaiset jätevedet ennen niiden johtamista 

maaperään. 
− Rakentamisen aikaista kiintoaineksen valumista estetään väliaikai-

silla katteilla, kuten olkikatteella ja maankatekankailla. Maa-aines-
ten huuhtoutuminen voidaan estää myös suodatusaltain ja loivia 
luiskakaltevuuksia käyttäen sekä viimeistelemällä rakennuskohteen 
pintamaat välittömästi rakennustyön päätyttyä. 

− Sulfiittisaven esiintymisalueilla vältetään tarpeetonta pohjaveden 
alentamista ja suojataan rakennusalue siten, ettei haitallisia aineita 
kulkeudu vesistöihin. 

− Kalibroidaan ja säädetään kemikaalien levitykseen käytettävät lait-
teet ja välineet huolellisesti. 

− Tehdään kemikaalien levitys huolellisesti ja tarkoin vain suunnitel-
lulle käsittelyalueelle. 

− Hävitetään valmiiksi sekoitetut ylijääneet kemikaaliseoksen asian-
mukaisesti. 

− Vältetään työkoneiden huoltoa ja tankkausta työmaalla. Jos huolto-
töitä tai tankkausta on tarpeen tehdä työmaalla, suojataan huolto-
/tankkauspaikan maanpinta materiaalilla, joka estää polttoaineen, 
öljyn tai muiden kemikaalien päätymisen maaperään. 

− Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset 
− MaaRYL. Rakennustöiden yleiset laatuvaati-

mukset. Talorakennuksen maatyöt 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT. 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Ohjeet 
− RT 69-11183 Rakentamisen jätehuolto 
− Tunnista pilaantuneet maa-aines ja jäte. 

(Staran turvamappi) 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kasvillisuuden kuljetus  
− Säilytettävän kasvillisuuden hoito rakennus-

vaiheessa  
− Kasvillisuuden siirto ja siirretyn kasvillisuu-

den hoito  
− Kasvillisuuden hoito välivarastoinnin aikana  
− Kasvillisuuden tehohoito rakennusaikana ja 

takuuaikana  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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− Hävitetään työmaalla huollon tai tankkauksen aikana saastuneet 
maa-ainekset (mm. maahan läikkyneiden polttoaineiden saastut-
tama maa-aines) asianmukaisesti. 

− Suojataan kohteen vesialueet, säilytettävä kasvillisuus ja rakenteet 
kunnossapitotöiden aikaisilta vahingoilta (mm. vesistöjen ja kasvilli-
suusalueiden suoja-alueilla rajoitetut työtehtävät).  

− Vältetään koneiden ja laitteiden tyhjäkäyntiä. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Osallistetaan paikallisia asukkaita, yhdistyksiä, yrityksiä, kouluja, 

päiväkoteja, vanhuspalveluita ja muita toimijoita viheralueiden ra-
kentamiseen. 

− Noudatetaan kemikaalien käsittelyssä tarkoin käyttöturvallisuustie-
dotteiden ohjeita (mm. suojaimet). 

− Noudatetaan koneiden käytössä konekohtaisia turvallisuusohjeita. 
− Osataan ensiavun anto. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Suunnitellaan työkoneiden ajolinjat tehokkaiksi – vältetään turhaa 

ajoa.  
− Suojataan kohteeseen välivarastoidut materiaalit sateelta, tuulelta 

ja auringonpaahteelta. 
− Ylimääräiset materiaalit säilytetään huolellisesti, niitä vioittamatta ja 

hyödynnetään toisessa kohteessa.  
− Tehdään rakennustyöt kerralla hyvin ja tilaajan vaatimusten mu-

kaan, jottei ole tarvetta korjata tai purkaa ja tehdä uudelleen. 
 

 
Lait ja asetukset 
− Jätelaki 646/2011 http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 
− Laki nuorista työntekijöistä 1993/998 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/1993/19930998  

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

− Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuo-
rille työntekijöille sopivien kevyiden töiden 
esimerkkiluettelosta 189/2012 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2012/20120189  

− Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuo-
rille työntekijöille vaarallisten töiden esimerk-
kiluettelosta 188/2012 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188  

− Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2015/20150459  

− Työturvallisuuslaki 738/2002 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738  

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

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/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120189
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120189
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150459
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150459
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060591
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060591
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1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat (sisältäen poistettavan, siirrettä-
vän ja suojattavan kasvillisuuden, rakenteet, maa- ja pengerrakenteet, 
avo-ojat ja kaivannot) 
Ekologiset näkökohdat 
− Vähennetään maaperän kunnostuksen tarvetta rajaamalla raken-

nustöistä aiheutuvat häiriöt mahdollisimman pienelle alueelle.  
− Suojataan ja merkitään säilytettävä kasvillisuus, maaperä, vesistöt 

ja muut luontoalueet ja rakenteet sekä suoja-alueet huolellisesti 
yleisten laatuvaatimusten mukaan ennen rakennustöiden aloitta-
mista. Suojausten riittävyys ja kunto tarkastetaan työmaalla tehtä-
vien muiden tarkastuksen yhteydessä.  

− Suojataan mieluiten kokonaisia kasvillisuusryhmiä eikä yksittäis-
kasveja. 

− Noudatetaan erityistä varovaisuutta työskenneltäessä suojavyöhyk-
keeksi määritellyillä alueilla. Käytettävät työvälineet ja -menetelmät 
valitaan siten, etteivät ne aiheuta haittaa kasvillisuudelle, maape-
rälle tai rakenteille. 

− Vältetään kaivu- ja täyttötöitä säilytettävän kasvillisuuden juuristo-
alueella. 

− Jos kaivutöitä joudutaan tekemään puiden juuristoalueella eli 1,5 
metriä lähempänä latvuksen ulkoreunaa, käytetään kaivamatonta 
tekniikkaa, joka ei vioita puiden juuristoa. Tällaisia tekniikoita ovat 
muun muassa imukaivutekniikka, suuntaporaus ja paineilmamyyrä. 

− Säilytettävien puiden juuristo käsitellään yleisten laatuvaatimusten 
mukaisesti, kun on tarve katkaista puiden juuria kaivutöiden yhtey-
dessä. Juurten katkaisusta sovitaan erikseen tilaajan kanssa. 

− Ei edistetä rakentamisella maaperän eroosiota, vaan pyritään säi-
lyttämään ja suojaamaan kasvillisuus eroosioherkillä alueilla, kuten 

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

− Valtioneuvoston asetus kemiallisista teki-
jöistä työssä 715/2001 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715  

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

− Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille 
erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 
475/2006 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20060475  

− Valtioneuvoston asetus rakennustyön turval-
lisuudesta 205/2009 http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205  

− Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suoje-
lemiseksi melusta aiheutuvilta vaaroilta 
85/2006 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2006/20060085  

− Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suoje-
lemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta  
48/2005 http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2005/20050048  

− Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvalli-
suus- ja terveysvaatimuksista 577/2003 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2003/20030577  

− Valtioneuvoston asetus työvälineiden turval-
lisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715
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/2006/20060475
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090205
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060085
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060085
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050048
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050048
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030577
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030577
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rinteissä ja vesistöjen ranta-alueilla. Käytetään esimerkiksi kompos-
tikatetta, pengerryksiä, risunkia tai muita luonnonmukaisia eroo-
siosuojauksia estämään eroosiota ja sedimenttien kasautumista. 

− Varmistetaan, etteivät rakennusaikaiset jätevedet kulkeudu säilytet-
tävään maaperään ja kasvillisuusalueelle. 

− Liikutaan siten, että koneet tai työvälineiden kuljetus ei tiivistä säily-
tettävää maaperää. 

− Toteutetaan rakentamistyöt siten, että säilytettävien alueiden vesi-
talous tai veden luontaiset kulkureitit eivät muutu. 

− Lajitellaan työmaalta poistettavat kalusteet, välineet, varusteet, ma-
teriaalit, kasvillisuus ja maa-aines huolellisesti. 

− Ensisijaisesti hyödynnetään uudelleen tai kierrätetään työmaalta 
poistettavat kalusteet, välineet, varusteet, materiaalit, kasvillisuus ja 
maa-aines. Toissijaisesti ne hävitetään kunkin jätejakeen mukaan 
asianmukaisesti. Kyllästetty puutavara ja muut ongelmajätteet käsi-
tellään viranomaisten ohjeiden mukaan. 

− Päällystemateriaalit ja rakennekerrosten kiviainekset käytetään 
mahdollisuuksien mukaan uudelleen tai kierrätetään ne esimerkiksi 
murskattuna tai sellaisenaan täyttömaa-aineksena. 

− Noudatetaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta pintamaiden 
poistossa ja käsittelyssä alueilla, joilla on kansallisesti tai alueelli-
sesti haitalliseksi tai erityisen haitallisiksi luokitettuja vieraslajeja. 
Haitallisten ja erityisen haitallisten kasvilajien lisäksi huomioidaan 
myös haitalliset ja erityisen haitalliset eläinlajit, jotka munivat tai 
elävät maa-aineksessa. 

− Hoidetaan siirrettyä kasvillisuutta välivarastoinnin aikana ja tilapäi-
sessä istutuspaikassa kunkin kasvin hoito-ohjeita noudattaen siten, 
että kasvualusta pysyy kosteana ja kasvillisuus terveenä ja elinvoi-
maisena. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2008/20080403  

− Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten 
valinnasta ja käytöstä 1407/1993 
http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/1993/19931407  

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931407
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1993/19931407
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
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− Peitetään siirretty maa- ja kiviaines välivarastoinnin aikana huolelli-
sesti tuuli- ja vesieroosiolta sekä rikkakasvien leviämiseltä. 

− Puhdistetaan, korjataan ja viimeistellään säilytettävät rakenteet 
niin, että ne muodostavat kiinteän osan uutta ympäristörakennetta 
ja ovat turvallisia uudessa käyttötarkoituksessaan. 

− Kunnostetaan rakentamisen aikana häiriintynyt maaperä. Määritel-
lään työmaata varten referenssimaaperä (mallimaaperä), joka on 
tyypillinen maaperätyyppi alueella. Maaperän kunnostuksessa huo-
mioidaan referenssinä käytettävän alueen maaperän ominaispiir-
teet. Jos ei ole mahdollista määritellä referenssimaaperää, tehdään 
maaperän kunnostustyö sen mukaan, mikä on maaperän tehtävä 
kyseisellä alueella.  

− Ilmastetaan tiivistynyt maaperä rakennustöiden päätyttyä.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä rakenteiden purkutöiden aikana. 
− Pidetään meluhaitat mahdollisimman vähäisinä.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− Rakennetaan kulttuuriympäristössä siten, että niissä olevat arvot ja 

kulttuuriperintö säilyvät eheinä kokonaisuuksina ja vahingoittumat-
tomina. 

− Hyödynnetään tarvittaessa perinteisiä rakennusmenetelmiä, työta-
poja ja materiaaleja. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Puretaan/poistetaan, kuljetetaan ja varastoidaan poistetut hyväkun-

toiset kalusteet, välineet, varusteet, materiaalit, kasvillisuus ja maa-
aines siten, etteivät ne vahingoitu. Hyödynnetään ne muilla työ-
mailla tai laitetaan kiertoon muille toimijoille ”materiaali- ja tuote-
pörssin” kautta. 
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− Poistetut maa- ja kiviainekset pyritään ensisijaisesti käyttämään sa-
malla työmaalla täyttömaana tai paikalla tehtävien kasvualustojen 
materiaalina.  

 
1200 Pilaantuneet maat ja rakenteet (sisältäen poiston, eristerakenteen 
ja huokoskaasukäsittelyn) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa-ainesten käsittelyn ja välivarastoinnin ai-

kana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
1300 Perustusrakenteet (sisältäen paalut ja arinarakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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1400 Pohjarakenteet (sisältäen vahvistetut maarakenteet, suojaukset ja 
eristeet sekä kuivatusrakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet (sisältäen kallioinjektoinnit, me-
kaaniset lujitusrakenteet ja ruiskubetonirakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen kiviainesten käsittelyn ja välivarastoinnin sekä 

kallion porauksen ja räjäytyksen aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot (sisältäen leikkaukset, kaivannot, 
kaivannon tukirakenteet, vedenalaiset leikkaukset ja kaivannot sekä 
penkereiden alitukset) 
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Ekologiset näkökohdat 
− Ei edistetä rakentamisella maaperän eroosiota, vaan pyritään säi-

lyttämään kasvillisuus eroosioherkillä alueilla, kuten rinteissä ja ve-
sistöjen ranta-alueilla. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen kiviainesten käsittelyn ja välivarastoinnin sekä 

kallion porauksen ja räjäytyksen aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt 
Ekologiset näkökohdat 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Ei edistetä rakentamisella maaperän eroosiota, vaan pyritään säi-
lyttämään kasvillisuus eroosioherkillä alueilla, kuten rinteissä ja ve-
sistöjen ranta-alueilla. 

− Huolehditaan rakennettavan penkereen ja täytön maaperän eliös-
tön, rakenteen, vesitalouden, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon 
toiminnasta rakennustöiden aikana. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset (sisältäen 
suodatinrakenteet, jakavat, eristys- ja välikerrokset, kantavat kerrokset, 
päällysteet ja pintarakenteet, siirtymärakenteet ja erityisrakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja hionnan 
aikana. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset (sisältäen myös 
muurit ja luiskaverhoukset) 
Ekologiset näkökohdat 
− Ei edistetä rakentamisella maaperän eroosiota, vaan pyritään säi-

lyttämään kasvillisuus eroosioherkillä alueilla, kuten rinteissä ja ve-
sistöjen ranta-alueilla. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja hionnan 
aikana. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
2300 Kasvillisuusrakenteet (sisältäen kasvualustat, katteet ja nurmikko- 
ja niittyverhoukset sekä istutukset) 
Ekologiset näkökohdat 
− Huolehditaan rakennettavan kasvualustan eliöstön, rakenteen, ve-

sitalouden, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon toiminnasta raken-
nustöiden aikana. 

− Liikutaan siten, että koneet tai työvälineiden kuljetus ei tiivistä kas-
vualustaa. 

− Käytetään paikalla tehtävän kasvualustan rakentamiseen maanpa-
rannusaineita ja menetelmiä, jotka parhaiten tukevat maaperän 
eliöstön, vesitalouden, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon toimin-
taa sekä kasvillisuuden elintoimintoja ja terveyttä. 

− Rakennetaan paikalla tehtävä kasvualusta hyödyntämällä läheltä 
saatavia maa-aineksia ja maanparannusaineita.  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Käsitellään rakennuspaikalla siirrettäviä tai sinne tuotavia maa-ai-
neksia niiden alkuperän tavoin eli hyödynnetään pohjamaita pohja-
maina ja pintamaita pintamaina. Joissain tapauksissa pohjamaata 
voidaan lannoittamalla uusiokäyttää pintamaana. 

− Käytetään kierrätettäviä aineksia maanparannukseen ja kasvualus-
tan kattamiseen maa-analyysitulosten, yleisten laatuvaatimusten ja 
viranomaisten ohjeiden mukaan. 

− Tehdään kasvualustojen kattaminen mahdollisimman pian kasvu-
alusta- ja istutustöiden jälkeen. 

− Istutetaan kasvillisuusalueet paikalliset olosuhteet huomioon ottaen 
kullekin kasvilajille suotuisana ajankohtana. 

− Ajoitetaan istutetun ja kylvetyn kasvillisuuden kastelu rakennustöi-
den ja takuuajan aikana ajankohtaan, jolloin vedenhaihdutus on 
pienin ja kuivuudesta ei ole vielä haittaa kasvin hyvinvoinnille. 

− Vältetään käyttämästä kasteluun talousvettä. 
− Hyödynnetään kastelussa kerättyjä hulevesiä, harmaita jätevesiä 

tai muita kierrätettäviä vesivaroja. Harmaiden jätevesien ja teolli-
suusvesien soveltuvuus kasteluvedeksi varmennetaan vesianalyy-
sillä.  

− Käytetään kasteluvälineitä, jotka ohjaavat veden tehokkaasti kasvil-
lisuuden juuristolle (mm. maahan upotettava kastelupiikki. kastelu-
putki, tihkukastelujärjestelmä). 

− Kastellaan käyttäen pientä vedenpainetta ja välttäen veden valu-
mista pois kasvin juuristoalueelta.  

− Hyödynnetään kastelupainanteita pitämään kasteluvesi taimien juu-
ristoalueella. 

− Käytetään rakennustöiden ja takuuajan aikana nurmikon leikkuussa 
silppuavaa leikkuria ja jätetään kasvisilppu paikalle lannoitteeksi. 
Leikataan nurmikko niin usein, ettei kasvisilppu ole liian pitkää tai 
määrältään runsasta. 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Käytetään pitkävaikutteisia lannoiteaineita kasvillisuuden lannoitta-
miseen takuuaikana, jolloin vähennetään ravinteiden karkaamista 
vesistöihin. 

− Yhdistetään takuuaikana tarvittaessa kastelu lannoituksen yhtey-
teen, jotta ravinteet saadaan nopeasti kasvillisuuden käyttöön. 

− Käytetään takuuaikana rikkakasvien ja kasvintuhoojien torjunnassa 
ennakoivia ja luonnonmukaisia torjuntamenetelmiä integroidun kas-
vinsuojelun periaatteiden mukaan. 

− Ei levitetä takuuaikana kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita yhtä ai-
kaa.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen kiviainesten, maa-ainesten, kasvualustojen ja 

katteiden käsittelyn ja välivarastoinnin aikana. 
− Tiedotetaan kohteen omistajia ja käyttäjiä takuuaikana tehtävistä 

kasvinsuojelutöistä.  
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
3100 Vesihuollon järjestelmät (sisältäen jäte- ja hulevesiviemärit sekä 
vesijohdot) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä betonituotteiden sahauksen ja hionnan aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät (sisältäen kaiteet, 
johteet, törmäyssuojat, aidat, opastus- ja ohjausjärjestelmät) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (sisältäen sähkön- ja tie-
donsiirtorakenteet, pylväs- ja tukirakenteet, muuntamot, erottimet ja 
keskukset sekä valaistusrakenteet) 
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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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät (sisältäen kaukolämpö- ja 
jäähdytysjohdot sekä maakaasuputkiston) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
3700 Kastelujärjestelmät (sisältäen tihkukastelu-, altakastelu- ja sade-
tusjärjestelmät) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4100 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat (sisältäen be-
toni-, teräs- ja puurakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4200 Sillat (sisältäen tukirakenteet, päällysrakenteet, kannen pintara-
kenteet, varusteet ja laitteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4300 Laiturit 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja 

hionnan aikana. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4400 Perustus- ja tukirakenteet (sisältäen perustukset, siirtymälaatat, 
tukimuurit, -seinät ja portaat) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4500 Ympäristörakenteet (sisältäen suojaus- ja vaimennusrakenteet 
sekä taiderakenteet) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja hionnan 
aikana. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4600 Rakennelmat ja kalusteet (sisältäen suojat, kalusteet, varusteet ja 
rakenteet, kuten vesialtaat) 
Ekologiset näkökohdat 
− Rakennetaan vesiallas ja -rakenne huolellisesti siten, ettei siihen 

jää vuotavia kohtia. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja hionnan 
aikana. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
4900 Muut rakennusosat (sisältäen viherkatot ja katto- ja kansipuutar-
hat) 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Estetään pölyäminen maa- ja kiviainesten käsittelyn ja välivaras-

toinnin sekä puun, kivien ja betonituotteiden sahauksen ja hionnan 
aikana. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

2.10 Huolehtia urakan aikai-
sesta kunnossapidosta 

Ekologiset näkökohdat 
− Huolehditaan suojattavan maaperän eliöstön, rakenteen, vesitalou-

den, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon toiminnasta rakennustöi-
den aikana. 

− Kunnossapidetään suojattavan kasvillisuuden kasvualustaa raken-
nustöiden aikana maanparannusaineilla ja menetelmillä, jotka par-
haiten tukevat maaperän eliöstön, vesitalouden, ravinnetalouden ja 
kaasujen vaihdon toimintaa sekä kasvillisuuden elintoimintoja ja 
terveyttä. 

− Kiinnitetään erityistä huomioita säilytettävän kasvillisuuden riittä-
vään vedensaantiin, kun ympäröivät rakennustyöt muuttavat hule-
vesien kulkureittejä tai maaperän vesioloja. 

− Ajoitetaan suojattavan kasvillisuuden kastelu rakennustöiden ja ta-
kuuajan aikana ajankohtaan, jolloin vedenhaihdutus on pienin ja 
kuivuudesta ei ole vielä haittaa kasvin hyvinvoinnille. 

− Vältetään käyttämästä kasteluun talousvettä. 
− Hyödynnetään kastelussa kerättyjä hulevesiä, harmaita jätevesiä 

tai muita kierrätettäviä vesivaroja. Harmaiden jätevesien ja teolli-
suusvesien soveltuvuus kasteluvedeksi varmennetaan vesianalyy-
sillä.  

− Käytetään kasteluvälineitä, jotka ohjaavat veden tehokkaasti kasvil-
lisuuden juuristolle (mm. maahan upotettava kastelupiikki. kastelu-
putki, tihkukastelujärjestelmä). 

− Kastellaan käyttäen pientä vedenpainetta ja välttäen veden valu-
mista pois kasvin juuristoalueelta.  

− Käytetään pitkävaikutteisia lannoiteaineita suojattavan kasvillisuu-
den lannoittamiseen rakennustöiden ja takuuajan aikana, jolloin vä-
hennetään ravinteiden karkaamista vesistöihin. 

− Huolehditaan työmaan siisteydestä siten, etteivät roskat, pöly, 
kiinto-aines, työmaan valumavedet leviä työmaan ulkopuolelle. 
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Pidetään työmaa-alue siistinä ja turvallisena (mm. kulkureitit, pelas-

tusreitit, jätteenlajittelualue, materiaalien välivarastointipaikka) 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

2.11 Viimeistellä työskentely-
alue itselleluovutusta varten 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, ettei kohteeseen jää saavutettavuutta, turvallisuutta, 

käyttömukavuutta ja esteettisyyttä häiritseviä tekijöitä (mm. työka-
luja, roskia, suoja-aitoja). 

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustöiden itselleluovutus työvaiheit-

tain  
 
Lomakepohjat 
− Rakennustöiden itselleluovutuksen lomake-

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

2.12 Kirjata tehdyt työt ja ha-
vaitut poikkeamat 

Ekologiset näkökohdat 
− Pidetään kirjanpitoa kemiallisten aineiden käytöstä. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kirjataan tilaajalta, omistajalta ja käyttäjiltä saadut palautteet. 
− Tehdään työmaan turvallisuustarkastukset ja dokumentoidaan ne. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Lomakepohjat 
− Kemikaalien kirjanpidon lomakepohja 
− MVR-mittarilomake http://www.tyosuo-

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

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/MVR-mittari/675a68f5-70ad-4cdd-a703-a6e14a7b7aa6
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− Kirjataan asiat, jotka ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia 

tai saaneet aikaan säästöjä. 
− Merkitään suunnitelma-asiakirjoihin rakennustyömaalla tehdyt ma-

teriaali- ja tuotemuutokset, jotka poikkeavat alkuperäisistä raken-
nussuunnitelmista. 

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

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

2.14 Lajitella ja kierrättää jät-
teet 

Ekologiset näkökohdat 
− Tavoitteena on ”nollajäte-työmaa” eli työmaalta ei synny jätteeksi 

luokiteltavaa ainesta. 
− Lajitellaan syntyvät ainekset ja jätteet huolellisesti. Pyritään kierrät-

tämään ja uudelleen käyttämään mahdollisimman paljon syntyvästä 
jätteestä kohteessa. 

− Hävitetään saastuneet maa-ainekset, sairas kasvillisuus ja vierasla-
jit asianmukaisesti. 

− Kerätään ja kompostoidaan ylimääräinen terve kasvi- ja muu or-
gaaninen aines. 

− Tavoitteena on, että 100 prosenttia syntyvistä ylijäämä aineksista 
kierrätetään. 

− Ylijäävä ja käyttökelpoinen aines hyödynnetään ensisijaisesti työ-
maalla ja toissijaisesti muilla työmailla tai laitetaan kiertoon muille 
toimijoille ”materiaali- ja tuotepörssin” kautta. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 

Ohjeet 
− Rakennustöissä syntyvien jätteiden lajitte-

luohjeet  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyökalut 
− Biomassa-atlas https://www.luke.fi/bio-

massa-atlas/  
− Maapörssi https://www.maaporssi.fi/ 

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/TRmittari+2010/0b984116-026f-4b28-8d23-fc5b170ea45f
https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
https://www.maaporssi.fi/
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Vähennetään kohteesta pois kuljetettavan jätteen määrää.  
− Hyödynnetään ylijäämä maa-aines mm. täyttömaana tai paikalla 

tehtävänä kasvualustana. 
− Käytetään kierrätyspuutavaraa valumuoteissa, rakennustelineissä 

tai suoja- ja turvarakenteissa. 

3 Rakentamisen tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: kelpoisuustarkastus, itselleluovutus, vastaanottotarkastus, käyttöönottotarkastus, 
kasvuunlähtötarkastus ja loppukatselmus) 
3.1 Tehdä kelpoisuus- ja tar-
kemittaukset ja dokumentoida 
tulokset 

Ekologiset näkökohdat 
− Tallennetaan mittaustulokset ja tarkastusten tulokset mahdollisuuk-

sien mukaan sähköisesti.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tilaajan asettamat laatutavoitteet täyttyvät. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Työselostukset/ Oppaat 
− Hankekohtainen työselostus 
− 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? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustöiden kelpoisuusmittaukset  
 
Lomakepohjat 
− Rakennustöiden kelpoisuusmittausten loma-

kepohja  



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ3 (Rakentaminen) 
 

 

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

63/77 

RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Rakennustöiden poikkeamaraportin lomake-
pohja  

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

3.2 Ylläpitää työmaan kelpoi-
suusasiakirjaa 

Ekologiset näkökohdat 
− Tallennetaan materiaalit ja ylläpidetään kelpoisuusasiakirjaa mah-

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

Muut aputyökalut 
− Sähköiset asiakirjojen hallintapalvelut. 

3.3 Korjata havaitsemansa 
poikkeamat ja virheet 

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

 

3.4 Tehdä itselleluovutus ja 
dokumentoida se 

Ekologiset näkökohdat −  
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RAKENTAJAN  
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(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että työmaan rakentamiselle asetetut ekologiset ta-
voitteet on saavutettu. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että työmaan rakentamiselle asetetut eettiset ja sosi-

aaliset tavoitteet on saavutettu. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että työmaan rakentamiselle asetetut kulttuuriset ta-

voitteet on saavutettu. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että työmaan rakentamiselle asetetut taloudelliset ta-

voitteet on saavutettu. 

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

Kiinnitetään huomiota kohdassa 2.9 mainittuihin asioihin. Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakennustyömaan vastaanottotarkastuksen 

sisältö  
− Rakennustyömaan käyttöönottotarkastuksen 

sisältö  
− Rakennustyömaan kasvuunlähtötarkastuk-

sen sisältö  
− Rakennustyömaan loppukatselmuksen si-

sältö  
 
Lomakepohjat 
− Rakennustyömaan vastaanottotarkastuksen 

pöytäkirjapohja  
− Rakennustyömaan käyttöönottotarkastuksen 

pöytäkirjapohja  
− Rakennustyömaan kasvuunlähtötarkastuk-

sen pöytäkirjapohja  
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Rakennustyömaan loppukatselmuksen pöy-
täkirjapohja  

− RT 80272 Vastaanottotarkastuksen pöytä-
kirja 

− RT 80273 Takuutarkastuksen pöytäkirja 
− RT 80274 Jälki-/Välitarkastuksen pöytäkirja 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

3.6 Laatia laadunvalvonnassa 
havaituille poikkeamille kor-
jaussuunnitelma 

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

Lomakepohjat 
− Rakennustöiden poikkeaman korjaussuunni-

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

3.7 Sopia poikkeamien korjaa-
misen aikataulusta 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

3.8 Luovuttaa kelpoisuusasia-
kirja tilaajalle 

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

 

3.9 Luovuttaa laatusuunnitel-
maan liittyvät dokumentit tilaa-
jalle/ pääurakoitsijalle 

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

 

4 Rakentamisen loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Rakentamisen taloudellisessa loppuselvityk-

sessä käsiteltävät asiat  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Lomakepohjat 
− RT 80285 Taloudellisen loppuselvityksen 

pöytäkirja 
HUOM! ONKO OLEMASSA OLEVIIN TAR-
PEITA KESY-TÄYDENNYKSILLE? 

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 huomi-

oiden myös lisätyöt. 

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 

4.3 Vertailla taloudellista to-
teumaa asetettuihin tavoittei-
siin 

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

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
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TYÖTEHTÄVÄT 
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HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

 

4.5 Kerätä asiakaspalaute Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään, onko rakentamisessa huomioitu kohteen ekologiset ar-

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

keen rakennusurakoitsijoilta, suunnittelijalta, kunnossapitäjältä ja 
käyttäjiltä. 

− Selvitetään, onko rakentamisessa huomioitu käyttäjien tarpeet, ku-
ten kohteen saavutettavuus, turvallisuus, käyttömukavuus ja es-
teettisyys. 

Kulttuuriset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Asiakas-/käyttäjäpalautteen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Muut aputyökalut 
− RALA-palaute http://www.rala.fi/tuotteet/pa-

laute/ 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään, onko rakentamisessa huomioitu kohteen kulttuuriset 
arvot. 

Taloudelliset näkökohdat 
− Selvitetään, onko rakentamiseen käytetyt rahat tuottaneet odotet-

tua tulosta. 
− Hyödynnetään saatua palautetta rakennustyön kehittämisessä. 

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

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

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

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

5.1 Sopia takuuajan vastuut ja 
velvoitteet sekä kunnossapi-
don sisältö 

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

Ohjeet ja laatuvaatimukset 
− Kasvillisuuden toimitus- ja takuuehdot 

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

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

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

5.2 Tarkastaa määrälaskelmat 
ja ilmoittaa virheistä tilaajalle/ 
pääurakoitsijalle 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa 2.4 esitetyllä 
tavalla. 

−  

5.3 Tehdä silmämääräistä 
kuntoseurantaa 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

−  

5.4 Ilmoittaa toimenpiteitä 
vaativista kasvintuhoojista ja 
muista vaaroista sekä poistaa 
ne 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

−  

5.6 Tehdä kunnossapitotyöt − Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

− Huomioidaan kasvillisuuden tehostetun hoidon tarve kahden en-
simmäisen kasvukauden aikana (mm. kastelu, kasvinsuojelu, rikka-
kasvien torjunta, vieraslajien esiintyminen) 

−  

5.7 Kirjata tehdyt työt ja havai-
tut poikkeamat 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

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

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1480/takuuehdot-2016.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1480/takuuehdot-2016.pdf
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RAKENTAJAN  
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.8 Osallistua tarkastuksiin − Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

−  

5.9 Tehdä korjaukset tilaajan 
kanssa sovitun mukaisesti 

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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Taulukko RAKENTAMINEN4: Rakentajan kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät viher-
alueen kunnossapitovaiheessa. 
 
 

RAKENTAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Kunnossapidon aloitusvaihe 

1.1 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? 

−  

1.2 Osallistua aloituskokouk-
seen (tarvittaessa) 

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

 

2 Kunnossapitotyövaihe 

2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ kunnossapitäjää 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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RAKENTAJAN 
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? 

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? 

 

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? 
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Taulukko RAKENTAMINEN5: RAKENTAJAN kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät toi-
minnan kehittämisessä. 
 
 

RAKENTAJAN 
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 rakentamisen työmenetelmiä. 
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 rakentamisen toimenpiteitä, jotka rasittavat vähän ym-
päristöä. 

− Kehitetään ekosysteemipalveluiden toimintaa edistäviä rakentami-
sen toimenpiteitä. 

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

sen periaatteiden mukaisesti. 

Ohjeet 
− RT 10-11170 Elinkaarisuunnittelun tehtävä-

luettelo ELINK12  
− RT 16-11122 Maa- ja vesirakennustyön työ-

maavalvonnan tehtäväluettelo 
 
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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RAKENTAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Asetetaan kehittämistoiminalle tavoitteet ja mittarit, joilla mitataan 
tavoitteiden saavuttamista. 

− Opastetaan ja innostetaan henkilöstöä kehittämään kestävän kehi-
tyksen mukaisia toimintatapoja ja työmenetelmiä. 

− 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 aliurakoitsijoita ja viheralan ammattilaisia ja 
opiskelijoita. 

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

− Kehitetään rakentamisen toimenpiteitä, joilla osallistetaan kohteen 
käyttäjiä, edistetään kohteen käyttömukavuutta, saavutettavuutta, 
turvallisuutta ja esteettisyyttä. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Kehitetään rakentamisen toimenpiteitä, joilla säilytetään ja ediste-

tään 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 työmenetelmiä, joilla voidaan 

vähentää rakennustöiden kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilman-
laatua heikentäviä päästöjä. 
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RAKENTAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

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

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

2 Materiaalien, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 

2.1 Kehittää omia tuotteita ja 
palveluita 

Yleistä 
− Tuotetaan innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yhdistele-

viä rakentamisen tuotteita ja palveluita. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kehitetään rakentamisen palveluita arvokkaissa kulttuuriympäris-

töissä hyödynnettäväksi, jotka noudattavat perinteisiä työmenetel-
miä 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.  
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RAKENTAJAN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Yhdistetään eri toimijoiden jätevirrat ja muutetaan ne materiaalivir-
roiksi. 

− Kehitetään uusia energiatehokkaampia tuotteita, laitteita ja koneita 
rakentamisen tarpeisiin. 

− Kehitetään menetelmiä, joilla voidaan vähentää tai korvata kemi-
kaalien käyttöä rakentamisessa. 

− Kehitetään tuotteiden ja materiaalien CE-merkintöjen yhteyteen tai 
rinnalle KESY-merkinnät ja tiedot tuotteet materiaalin kestävän ke-
hityksen mukaisesta tasosta.  

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

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

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

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

− Kokeillaan uusia innovaatioita pilottikohteissa.  

 


