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Taulukko KUNNOSSAPITO1: Kunnossapitäjän kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät 
kunnossapidon tilaamisvaiheessa. 
 
 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
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 kunnossapidon työmenetelmiä, tuotteita ja palveluita. 
− Tarjotaan palveluita, jotka edistävät tilaajan asettamia kestävän 

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

o kohteen ekosysteemipalveluiden toimintaa 
o luonnonmonimuotoisuutta 
o elinkaaren pituutta 

Työselostukset/ Oppaat 
− Viheralueiden hoitoluokitus 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Päätöksentekijän opas – Viherhoidon ABC 
− Kestävä kotipiha -esite https://www.vyl.fi/site/as-

sets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf  

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o maaperän hyvinvointia 
o kasvinterveyttä 
o alkuperäisen lajiston säilymistä. 

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

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Tarjotaan kunnossapidon toimenpiteitä, joilla osallistetaan koh-

teen käyttäjiä, edistetään kohteen käyttömukavuutta, saavutet-
tavuutta ja turvallisuutta. 

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

tetään kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja. 
− Tarjotaan arvokkaissa kulttuuriympäristöissä kunnossapidon 

toimenpiteitä, jotka noudattavat perinteisiä työmenetelmiä ja 
hyödyntävät perinteisiä materiaaleja (mm. laidunnus, niitto, olki-
kate). 

− 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. Tämä pitää 
näkyä myös hoitoluokituksen päivityksessä.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Tarjotaan kunnossapidon toimenpiteitä, joilla tuotetaan laadu-

kasta kunnossapitoa ekotehokkaasti ja taloudellisesti.  

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

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

telo ELINK12  
  

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Ekosysteemipalveluita edistävät kunnossapitotoi-

menpiteet  
− Luonnonmonimuotoisuutta edistävät kunnossapi-

totoimenpiteet  
− Viheralueen elinkaaren pituutta edistävät kunnos-

sapitotoimenpiteet  
− Maaperän hyvinvointia edistävät kunnossapitotoi-

menpiteet  
− Kasvinterveyttä edistävät kunnossapitotoimenpi-

teet  
− Alkuperäisen lajiston säilymistä edistävät kun-

nossapitotoimenpiteet  
− Käyttäjien osallisuutta edistävät kunnossapitotoi-

menpiteet  
− Käyttömukavuutta edistävät kunnossapitotoimen-

piteet  

http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Saavutettavuutta edistävät kunnossapitotoimen-
piteet  

− Turvallisuutta edistävät kunnossapitotoimenpiteet  
− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset kunnossapi-

don työmenetelmät  
− Kulttuuriperintökohteiden perinteiset kunnossapi-

don materiaalit  
− Ekotehokkuutta edistävät kunnossapitotoimenpi-

teet  
− Taloudellisuutta edistävät kunnossapitotoimenpi-

teet  
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 

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 

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
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

1.2 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ pääurakoitsijaa 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa.  Työselostukset/ Oppaat 
− Tilaajan opas kestäviin kunnossapitotöiden han-

kintoihin  
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 
 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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 ja rakentajan osaamista. 
− Noudatetaan oman organisaation: 

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

Lomakepohjat 
− KH 90032 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Tarjouspyyntö 

4.2 Tutustua kunnossapito-
kohteeseen 

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

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

Ekologiset näkökohdat 
− Kiinnitetään huomiota kohteen: 

o ekosysteemipalveluiden toimintaan 
o luonnonmonimuotoisuuteen 
o elinkaaren vaiheeseen 
o maaperän hyvinvointiin 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitokohteessa 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/ 

https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/kasvitaudit-ja-tuholaiset/vaaralliset-kasvitaudit-ja-tuholaiset/tuhoojailmoitus/
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o vesistöjen kuntoon 
o kasvinterveyteen 
o rakenteiden kuntoon. 

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

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Selvitetään kohteen käyttäjät ja heidän näkemyksiään ja toiveita 

kunnossapitoon liittyen. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteessa mahdollisesti olevat: 

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

Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteessa olevat:  

o hoitovelka 
o poikkeamat määriteltyyn hoitoluokkaan 
o mahdollisuus konetyöskentelyyn 
o erityisrakenteet ja -alueet 
o sijainti ja etäisyydet kuljetusten kannalta. 

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

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

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 

Ohjeet 
− KH X4-00455 Kiinteistönhoitopalveluiden han-

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

jouspyyntö- ja sopimusasiakirjat 
 

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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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että kohteen eettiset ja sosiaaliset tavoitteet ja 
niiden saavuttamista mittaavat mittarit on kuvattu selkeästi ja 
annettu riittävä ohjeistus näihin liittyen. 

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

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

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

− Varmistetaan, että kohteen vanhojen ja/tai suojeltujen sekä ar-
vokkaiden rakenteiden, kasvillisuuden ja maiseman kunnossa-
pitoon 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 
o kestävän kehityksen konkreettiset tavoitteet ja mittarit 
o toteutuksen taloudelliset tavoitteet ja mittarit. 

Lomakepohjat 
− KH 90032 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Tarjouspyyntö 
− VYL1006 Talvi- ja kesäkunnossapidon alueurak-

katarjouspyyntö 
− VYL1007 Tarjouspyyntö kuljetuspalveluista 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 

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

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 

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

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605  
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

8/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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 kohteessa 
o kertaalleen valmiiksi tehtyä työtä ei ole tarpeen korjata 

tai uusia. 

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. 

− Vähennetään polttoainekäyttöisten koneiden ja laitteiden käyt-
töä. Erityisesti kaksitahti-moottorilaitteiden käyttöä tulisi vähen-
tää (mm. siimaleikkurit, raivaussahat, lehtipuhaltimet). 

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

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

giaa. 
− Suositaan materiaaleja ja tuotteita, jotka rasittavat mahdollisim-

man vähän ympäristöä (huomioiden valmistus, kuljetus ja 
käyttö). 

Ohjeet 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

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

kinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 
 
Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Määritetään kemikaalien (mm. kasvinsuojeluaineet, liukkauden-
torjunta-aineet, pesuaineet, lannoitteet) käyttötarve seurantaan 
ja tarvekartoitukseen perustuen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Fyysisesti raskaat ja yksitoikkoiset työtehtävät koneellistetaan 

mahdollisuuksien mukaan.  
− 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 
− Suunnitellaan konetyöt niin, että vältetään: 

o ylimääräistä koneiden ja laitteiden käyttöä  
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 KUNNOSSAPITO4, kohdat 1.8 ja 1.13. 

4.6 Suunnitella henkilöre-
surssit ja työnjako 

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

kehityksen toimintaperiaatteet ja on sitoutunut noudattamaan 
niitä.  

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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 kunnossapitotyössä 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 kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ja on 
sitoutunut noudattamaan niitä.  

Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan erikoiskohteiden ja erityistoimenpiteiden poikkea-

vat vaatimukset henkilöstömäärään ja osaamiseen liittyen. 
Muun muassa luonnonmukaisten hulevesirakenteiden ja hule-
vettä hyödyntävien vesialtaiden ja -rakenteiden kunnossapi-
dossa veden mukana tulevan kiintoaineksen säännöllinen pois-
taminen ja jatkokäsittely vaativat enemmän resursseja kuin ve-
sijohtoveden käyttö vesialtaissa ja -rakenteissa. 

− Teetetään erityisosaamista vaativat kunnossapitotyöt asiaan 
perehtyneellä aliurakoitsijalla, jollei omassa henkilöstössä ole 
vaadittavaa osaamista riittävästi. 

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 
− Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työeh-

tosopimus 
− 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


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

11/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

Katso myös kohta taulukko KUNNOSSAPITO4, kohta 1.6. 

4.7 Suunnitella aikataulutus Ekologiset näkökohdat 
− Ajoitetaan työt oikea-aikaisesti kasvillisuuden kehitysvaihe, ra-

kenteiden kunto sekä käytettävät materiaalit ja tuotteet huomioi-
den. 

− Ajoitetaan työt niin, että kohteeseen toimitettavia materiaaleja 
(mm. taimet, kasvualustat ja lannoitteet) ei ole tarpeen väliva-
rastoida kohteessa. 

− Ajoitetaan kemikaalien (mm. kasvinsuojeluaineet, liukkauden-
torjunta-aineet, pesuaineet, lannoitteet) käyttö seurantaan ja 
tarvekartoitukseen perustuen. 

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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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.8 Laatia työmaasuunni-
telma  

Ekologiset näkökohdat 
− Suunnitellaan henkilöstön, koneiden ja materiaalien kuljetukset 

työkohteeseen logistisesti järkevästi. 
− Suunnitellaan työnaikainen koneiden ja kulkuvälineiden pysä-

köinti siten, etteivät päällyste- ja kasvillisuusalueet tai rakenteet 
vaurioidu. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Huomioidaan kohteen liikennejärjestelyissä kohteen käyttäjien, 

sivullisten ja työntekijöiden turvallisuus (mm. puiden ja liikenne-
alueiden kunnossapitotyöt. 

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.  

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon työmaasuunnitelman muistilista  

 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon työmaasuunnitelman lomake-

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

4.9 Laatia laatusuunnitelma  Yleistä 
− Laatusuunnitelma sisältää mm. omavalvontasuunnitelman ja 

kestävän kehityksen suunnitelman. 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

liittyvät kunnossapitotyöt. 
− Yleisten asioiden osalta voidaan viitata kunnossapitäjän voi-

massa olevaan laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmään ja sen asia-
kirjoihin. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon laatusuunnitelman muistilista  
− Kunnossapidon omavalvontasuunnitelman muis-

tilista  
− Kunnossapidon itselleluovutuksen muistilista  
− Kunnossapidon kestävän kehityksen suunnitel-

man muistilista  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

den huomioiminen. 
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. 

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

− Hyödynnetään aiempien toimeksiantojen asiakaspalautteita. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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 
− Kunnossapidon laatusuunnitelman lomakepohja  
− Kunnossapidon kestävän kehityksen suunnitel-

man lomakepohja  
− Omavalvontasuunnitelmapohja kasvinsuojelu-

töille (VYL:n lomakepohja 2017) 
− Kunnossapidon omavalvontasuunnitelman loma-

kepohja 
− Kunnossapitotöiden itselleluovutuksen lomake-

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



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

14/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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, kuten 

kemiallisten kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, jäänsulatusai-
neiden, pesuaineiden tai muiden kunnossapidon kemikaalien 
käytölle. 

− Kuvataan, miten varmistetaan ympäristöturvallisuuteen liittyvät 
asiat, kuten: 

o kemikaali- ja muiden päästöjen estäminen ympäristöön 
(mm. kasvinsuojelutyöt, hiekoitushiekkojen poisto, ulko-
kalusteiden pesu, töhryjen poisto, liukkauden torjunta). 

o meluhaittojen ehkäisy 
o pölyhaittojen ehkäisy. 

− Kuvataan toimintaohjeet vahinkotilanteiden varalle (mm. kasvin-
suojeluaineiden, lannoitteiden ja pesuaineiden päästöt). 

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. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon 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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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

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

tannustietoja ja kohteiden jälkilaskentaa. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon kustannuslaskelman muistilista 
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon kustannuslaskelman lomake-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kilpailutetaan säännöllisin väliajoin aliurakoitsijat sekä materi-
aalien ja tuotteiden toimittajat, jotta saadaan selville markki-
noilla oleva hintataso.  

4.12 Laatia tarjousasiakirjat Yleistä  
− Huomioidaan tilaajan esittämät vaatimukset tarjousasiakirjojen 

muodosta ja sisällöstä. 
− Otetaan huomioon kaikki tarjouspyynnössä esitetyt kohteeseen 

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon tarjouksen teon muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon tarjouksen lomakepohja  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
 

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? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

4.14 Käydä urakkaneuvotte-
lut 

Ekologiset näkökohdat 
− Selvitetään yhteinen näkemys kohteelle asetetuista kunnossa-

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

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

tamisesta ja tiedottamisesta kunnossapitourakan aikana. Tiedot 
kirjataan 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 
− Kunnossapidon urakkaneuvotteluiden muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon urakkaneuvotteluiden pöytäkirja-

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

5 Sopimusvaihe 

5.1 Käydä sopimusneuvotte-
lut 

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. 

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

luhankinnoissa, JYSE 2014 PALVELUT 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 
− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Palvelukuvaus 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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. 

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

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA KESY-
TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon sopimusneuvotteluiden muisti-

lista  
− Kunnossapidon johtovelvollisuuksien muistilista  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon sopimusneuvotteluiden pöytäkir-

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

5.2 Sopia kokouskäytän-
nöistä 

Ekologiset näkökohdat 
− Ajoitetaan katselmukset, laatukierrokset ja muut yhteiskokouk-

set työtehtävien yhteyteen, joilla on vaikutusta kohteen ympäris-
töturvallisuuteen. 

− Ajoitetaan katselmukset, laatukierrokset ja muut yhteiskokouk-
set työtehtävien yhteyteen, joilla on vaikutusta ekologisten ta-
voitteiden saavuttamiseen, kuten: 

o raivaustöiden yhteyteen 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o säilytettävän maaperän, kasvillisuuden, vesistöjen ja 
niiden suoja-alueiden suojaamisen yhteyteen. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Järjestetään hankkeen aikana muutamia katselmuksia, laatu-

kierroksia tai muita yhteiskokouksia, joissa ovat läsnä kaikki 
hankkeen osapuolet (mm. tilaaja, suunnittelija, rakentaja, kun-
nossapitäjä, omistaja ja käyttäjät). 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ajoitetaan katselmukset, laatukierrokset ja muut yhteiskokouk-

set työtehtävien yhteyteen, joilla on vaikutusta kulttuuristen ta-
voitteiden saavuttamiseen. 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

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 kunnossapidosta.  
− Mahdollistetaan eri toimijatahojen – tilaajan, suunnittelijan, ra-

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

Lomakepohjat 
− Kunnossapitohankkeen tiedotus-/viestintäsuunni-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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 
− Tarkastetaan, että urakkasummat, yksikköhinnat ja muut palk-

kiot ovat sopimusneuvotteluissa sovitun mukaiset. 

Ohje 
− Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 AYSE 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 
− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Palvelukuvaus 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

ehdot 2008, KE 08 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapito-/alueurakkasopimuksen tarkastuk-

sen muistilista  
 
Lomakepohjat  
− KH 90037 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Kiinteistönhoitosopimus 
− REP 445 Kiinteistöpalvelusopimus 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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? 

Ohje 
− Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 AYSE 
− KH X4-00405 Kiinteistöpalvelualan yleiset sopi-

musehdot KP YSE 2007 
− KH 90033 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Sopimusohjelma 
− KH 90034 Asuinkiinteistön kiinteistönhoitopalve-

luiden hankinta. Palvelukuvaus 
− KH 90037 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Kiinteistönhoitosopimus 
− Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleiset 

ehdot 2008, KE 08 
 
Lomakepohjat 
− KH 90037 Kiinteistönhoitopalveluiden hankinta. 

Kiinteistönhoitosopimus 
− Kunnossapidon sopimuksen lomakepohja  
− REP 445 Kiinteistöpalvelusopimus 
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? PI-
TÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-/TAR-
KASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMI-
SEN NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

6 Valvontavaihe 

6.1 Tuottaa valvonta-asiakir-
jat ja dokumentit 

Yleistä 
− Tuotetaan dokumentit mm.: 

o kelpoisuusmittauksista 
o tarkemittauksista 
o omavalvonnasta 
o itselleluovutuksista 
o poikkeamaraportit 
o kasvinsuojelutöistä. 

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon valvonnan tehtäväluettelo  
− Kunnossapidon valvonnan KESY-periaatteet  
 
Lomakepohjat 
− Hoito-/kunnossapitopäiväkirja 
− Huoltokirja 
− Kunnossapidon valvontasuunnitelman lomake-

pohja  
− Kunnossapidon valvonta-asiakirjan lomakepohja  
− Omavalvontasuunnitelmapohja kasvinsuojelu-

töille (VYL:n lomakepohja 2017) 
− VYL9001 Hoidon laadun arviointi 
− VYL9002 Puiden kuntokartoituslomake 
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 rakennushankkeissa viher-
alueiden kunnossapitoon liit-
tyvissä asioissa 

− Opastetaan taulukoissa KUNNOSSAPITO2 – KUNNOSSA-
PITO4 mainituissa asioissa. 
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Taulukko KUNNOSSAPITO2: Kunnossapitäjän kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät 
viheralueen ja kunnossapidon suunnitteluvaiheessa. 
 
 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
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 kohteessa syntyvien orgaanisten ainesten kierrätys ja/tai 
kompostointi on mahdollista 

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

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

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

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

edistää:  
o kohteen ekosysteemipalveluiden toimintaa 

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  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o luonnonmonimuotoisuutta 
o elinkaaren pituutta 
o maaperän hyvinvointia 
o kasvinterveyttä 
o alkuperäisen lajiston säilymistä. 

− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joissa kunnossapidolla voidaan 
edistää kohteen käyttömukavuutta, saavutettavuutta, turvallisuutta ja 
käyttäjien osallisuutta. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Ehdotetaan suunnitteluratkaisuja, joissa kunnossapidon keinoin voi-

daan säilyttää, hoitaa ja kehittää kohteen kulttuuriperintöä ja -arvoja 
(mm. niityt, laidunalueet). 

− 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 kunnossapito ei edellytä 

kalliita toimenpiteitä, erityiskalustoa ja intensiivistä hoitoa takuuajan 
jälkeen. 

− Kiinnitetään huomioita kohteen mitoitukseen niin, että koneellinen 
kunnossapito on mahdollista siten, ettei se vahingoita kasvillisuutta 
tai rakenteita (mm. kulkuväylien leveydet ja etäisyydet arvokkaista 
rakenteista tai kasvillisuusryhmistä, lumien läjityspaikkojen sijoittelu). 

− Käyttömukavuutta edistävät suunnittelurat-
kaisut  

− Saavutettavuutta edistävät suunnitteluratkai-
sut  

− Turvallisuutta edistävät suunnitteluratkaisut  
− Ekotehokkuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Taloudellisuutta edistävät suunnitteluratkai-

sut  
− Helppohoitoisuutta edistävät suunnittelurat-

kaisut  
− Koneellista kunnossapitoa 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.   
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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? 
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 KUNNOSSAPITO3: Kunnossapitäjän kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät 
viheralueen rakentamisvaiheessa. 
 
 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Rakentamisen aloitusvaihe 

1.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ rakentajaa 

Ekologiset näkökohdat 
− Opastetaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx mainittu-

jen asioiden huomioimisessa takuuajan hoidossa. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Opastetaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx mainittu-

jen asioiden huomioimisessa takuuajan hoidossa. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Opastetaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx mainittu-

jen asioiden huomioimisessa takuuajan hoidossa. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Opastetaan kasvillisuuden kuljetuksessa (mm. nosto/ siirto kuljetus-

välineeseen, suojaus, tuenta, kastelu). 
− Opastetaan säilytettävän kasvillisuuden suojaamisessa ja hoidossa 

rakentamisen aikana (mm. suojausmenetelmät, kastelu, lannoitus, 
leikkaus). 

− Opastetaan olevan kasvillisuuden siirrossa (mm. siirron valmistelu, 
kasvien käsittely siirron aikana, siirretyn kasvillisuuden hoito). 

− Opastetaan kasvillisuuden hoidossa välivarastoinnin aikana (mm. 
kastelu, suojaus paahteelta ja tuulelta). 

Työselostukset/ Oppaat 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− Hankekohtainen työselostus 
− InfraRYL 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT 
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  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Opastetaan kasvillisuuden tehohoidossa rakennusaikana ja takuuai-
kana (mm. kastelu, lannoitus, kasvinsuojelu, rikkakasvien torjunta, 
vieraslajien tunnistaminen ja torjunta, kasvualustan kunnossapito). 

− Opastetaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx mainittu-
jen asioiden huomioimisessa takuuajan hoidossa. 

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.  

2 Rakennustyövaihe 

2.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ rakentajaa 

− Opastetaan kohdassa 1.1 mainituissa asioissa.  

3 Rakentamisen tarkastusvaihe 

3.1 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ rakentajaa 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.  

3.2 Osallistua vastaanottotar-
kastukseen 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.  

4 Rakentamisen loppuselvitysvaihe 

4.1 Antaa palautetta tilaa-
jalle/ rakentajalle 

− Otetaan kantaa kohdassa 1.1 mainittuihin asioihin.  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5 Takuuajan kunnossapitovaihe (kun osa tai kaikki työvaiheet on tilattu kunnossapitäjältä. Sisältää Infra 2017 Kunnossapitonimik-
keistön mukaan työvaiheet: 6100 Talvihoito, 6200 Puhtaanapito, 6300 Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito, 6400 Kasvilli-
suudenhoito, 6500 Muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät) 

5.1 Sopia takuuajan vastuut 
ja velvoitteet sekä kunnossa-
pidon sisältö 

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

5.2 Tarkastaa määrälaskel-
mat ja ilmoittaa virheistä ti-
laajalle/ pääurakoitsijalle 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa 2.4 esitetyllä ta-
valla. 

 

5.3 Tehdä silmämääräistä 
kuntoseurantaa 

− Toimitaan taulukossa KUNNOSSAPITO4, kohdassa xxx esitetyllä 
tavalla. 

 

5.4 Ilmoittaa toimenpiteitä 
vaativista kasvintuhoojista ja 
muista vaaroista sekä pois-
taa 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 ensim-
mäisen kasvukauden aikana (mm. kastelu, kasvinsuojelu, rikkakas-
vien torjunta, vieraslajien esiintyminen) 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

5.7 Kirjata tehdyt työt ja ha-
vaitut 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? 
 

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

 

5.9 Tehdä korjaukset tilaajan 
kanssa sovitun mukaisesti 

−   

5.10 Konsultoida ja neuvoa 
tilaajaa/ rakentajaa takuuajan 
korjauksissa 

− Opastaa kohdassa 1.1 mainituissa asioissa.  
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Taulukko KUNNOSSAPITO4: Kunnossapitäjän kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät 
viheralueen kunnossapitovaiheessa. 
 
 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1 Kunnossapidon aloitusvaihe 

1.1 Tehdä inventointi ja kunto-
arvio (jos tilaaja/suunnittelija 
ei ole tehnyt) 

Toimitaan soveltaen taulukon SUUNNITTELU4, kohtaa 1.3. 
−  

 

1.2 Konsultoida ja neuvoa ti-
laajaa/ suunnittelijaa kunnos-
sapitosuunnitelman laadin-
nassa 

− Opastetaan taulukossa SUUNNITTELUx, kohdassa xxx mainituissa 
asioissa ELI: 

Ekologiset näkökohdat 
− Huomioidaan vesitalouteen liittyvät tekijät, kuten:  

o pintavesien kulun varmistaminen (mm. pintavesirakentei-
den puhdistus) 

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

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

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

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

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

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

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitosuunnitelman sisältö  
 
Lomakepohjat 

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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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

siota 
o poistetaan haitalliset ja erityisen haitalliset vieraslajit. 

− Huomioidaan maaperään liittyvät tekijät, kuten:  
o määritetään tavoitearvot/ raja-arvot maaperän raken-

teelle/rakeisuudelle, ravinteisuudelle, eliöstölle, vesitalou-
delle, ja kaasujen vaihdolle. 

− Varmistetaan, että on laadittu toimintamalli kompostoinnin toteutta-
miseksi sekä leikkuujätteen ja käyttökelpoisen ruokajätteen kerää-
miseksi kohteesta kompostointiin. 

− Huomioidaan rakenteisiin liittyvät tekijät, kuten:  
o varataan riittävästi resursseja ja oikeat kunnossapitomene-

telmät vesialtaiden- ja rakenteiden puhtaanapitoon varsin-
kin, jos vesivaroina käytetään hulevesiä. Tällöin muun mu-
assa kiintoaineen poistotarve kasvaa. 

− Ohjeistetaan: 
o suoja-alueiden laajuus ja siellä sallitut/ kielletyt toimenpi-

teet. 
o kemiallisten aineiden (mm. kasvinsuojeluaineet, liukkau-

dentorjunta-aineet, pesuaineet ja lannoitteet) käyttö ja raja-
arvot. Tavoitteena vähäinen kemikaalien käyttö. 

o kohteessa sallitut/kielletyt kemialliset aineet ja tuotteet 
(mm. kasvinsuojeluaineet, liukkaudentorjunta-aineet, pesu-
aineet ja lannoitteet). Tavoitteena orgaanisten aineiden 
käytön lisääminen lannoituksessa ja biologiset kasvinsuoje-
lumenetelmien lisääminen.  

o kasteluperiaatteet ja raja-arvot 

− Kunnossapitosuunnitelman lomakepohja  
− Kasvillisuuden terveyden hoitosuunnitelman 

lomakepohja  
− Leikkikentän tarkastus- ja huoltosuunnitel-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

o kastelun ja lannoituksen yhdistäminen huomioiden mm. 
lannoiteaineiden maaperään imeytymisen edistäminen ja 
lannoitteiden huuhtoutumisen estäminen). 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Osallistetaan kohteen käyttäjät ja omistajat kunnossapidon suunnit-

teluun. 
− Suunnitellaan kunnossapito siten, että sen toteutus ei estä kohteen 

tai sen saavutettavuudelle, turvallisuudelle ja käyttömukavuudelle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

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

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

asettamien vaatimusten täyttämiseksi. 
− Määritetään kunnossapitosuunnitelmassa huomioitujen työtehtä-

vien ja tarvittavien materiaalien kustannukset kustannustehok-
kaasti. 

1.3 Osallistua aloituskokouk-
seen 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan yhteinen näkemys kohteelle asetetuista kunnossapi-

don ekologisista tavoitteista ja toimenpiteistä niiden saavutta-
miseksi.  

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

− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Kunnossapidon aloituskokouksen pöytäkirja-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan yhteinen näkemys suunnittelijan ja rakentajan osallis-
tamisesta ja tiedottamisesta suunnittelu- ja selvitystöiden aikana.  

− Varmistetaan yhteinen näkemys asukkaiden ja käyttäjien osallista-
misesta ja tiedottamisesta kunnossapitourakan aikana.  

− Varmistetaan toimenpiteet sivullisten ja kohteen käyttäjien turvalli-
suuden varmistamiseksi kunnossapitotöiden aikana. 

− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan toimenpiteet kohteen kulttuuriperinnön ja -arvojen 

säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. 
− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan hoitovelkaan ja hoitoluokasta poikkeavaan laatuun 

liittyvien asioiden hoitaminen. 
− Varmistetaan tarvittavat luvat (mm. maisematyölupa) ja sovitaan 

niiden hankinnasta. 
− Kirjataan tiedot pöytäkirjaan. 

1.4 Käydä läpi kunnossapito-
suunnitelman poikkeamat ja 
tarkennettavat asiat 

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

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.5 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 rakentaja osaan työmaako-

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

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.6 Tehdä kehitysehdotuksia 
kunnossapitotyön kehittä-
miseksi 

− Tehdään kehitysehdotuksia muun muassa taulukossa KUNNOS-
SAPITO5 mainituista asioista.  

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

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

− Täydennetään olevia asiakirjoja aloituskokouksessa ja kohteen 
kuntotarkastuksen yhteydessä havaituilla asioilla.  

− Erityisesti kiinnitetään huomiota taulukossa KUNNOSSAPITO1, 
kohdissa 4.8−4.10 mainittuihin asioihin. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

1.8 Varmistaa resurssien saa-
tavuus ja riittävyys 

Yleistä 
− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja aliurakoitsijalla on käytössään 

riittävät taustatiedot kohteesta. 

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Varmistetaan, että kutakin kunnossapitotehtävää tekee henkilö, 
jolla on parhain osaaminen asiaan. 

− Varmistetaan, että henkilöstöllä ja aliurakoitsijoilla on käytössä tar-
vittavat kunnossapidon työvälineet ja -koneet. 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tarvittavat materiaalit, tuotteet ja palvelut ovat 

saatavilla mahdollisimman läheltä kohdetta. 
− Varmistetaan, että tarvittavia materiaaleja on saatavilla ympäris-

töystävällisesti tuotettuna.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kunnossapitotöissä 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 kunnos-
sapitotöiden kannalta oikeaan aikaan. 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

1.9 Tehdä tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset 

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat ja materiaalien/ tuotteiden toimitta-

jat ovat hoitaneet ympäristövelvoitteet. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökannat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat ja materiaalien/ tuotteiden toimitta-

jat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että aliurakoitsijat ja materiaalien/ tuotteiden toimitta-

jat eivät aiheuta taloudellista riskiä mm. maksamattomien palkkojen 
tai verojen vuoksi. 

Lait ja asetukset 
− Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-

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

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

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

1.10 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 kohteen kunnon ja 

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

suunnitellut työt eivät viivästy.  

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/
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1.11 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 
− Muinaisjäännösten hoitoluvat 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/ar-
keologinen_kulttuuriperinto/muinaisjaannos-
ten-maisemanhoito/hoitoluvan-hakeminen  

− 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? 

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

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
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/muinaisjaannosten-maisemanhoito/hoitoluvan-hakeminen
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/muinaisjaannosten-maisemanhoito/hoitoluvan-hakeminen
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_kulttuuriperinto/muinaisjaannosten-maisemanhoito/hoitoluvan-hakeminen
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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Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

1.13 Hankkia materiaalit Ekologiset näkökohdat 
− 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). 
− Ei käytetä uhanalaisista puulajeista valmistettuja materiaaleja ja 

tuotteita. 
− Käytetään ensisijaisesti materiaalien ja tuotteiden tuottajia, jotka: 

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 

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 

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

tari  
− Pesuaineiden varusteiden hankinnan KESY-

mittari  
− Taimien hankinnan KESY-mittari  
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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 
− Hankitaan materiaalit, tuotteet ja palvelut ensisijaisesti paikallisilta 

tuottajilta ja toimittajilta.  
− 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? 

Kulttuuriset näkökohdat  
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

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

hiekka, kivituhka) 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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Taloudelliset näkökohdat 
− Tehdään hankinnat tarkkoihin ja paikan päällä tarkastettuihin mää-

rälaskelmiin perustuen – ei tehdä ylimääräisiä hankintoja. 
− Vältetään materiaalihukkaa. 
− Tehdään yhteishankintoja muiden kohteiden ja toimijoiden kanssa. 

1.14 Suunnitella jätehuolto, lo-
gistiikka ja koneiden huolto 

Ekologiset näkökohdat 
− Suunnitellaan kunnossapitotyössä syntyvien maa-, kivi-, kasvi- ja 

muiden orgaanisten aineksien sekä muiden jätteiden lajittelu ja uu-
delleenkäyttö. 

− Laaditaan jätevirran selvitys, jotta voidaan arvioida miten paljon 
kierrätettävää kasvimateriaalia ja ruokajätettä (jos käyttökelpoista) 
kohteessa syntyy.  

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

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

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Suunnitellaan kohteen jätehuolto siten, ettei se häiritse käyttömuka-

vuutta, turvallisuutta ja esteettisyyttä. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Varataan maa-ainesten ja orgaanisen jätteen kierrätykselle ja kom-

postoinnille riittävät tilat lähelle kunnossapitokohteita. 
− Varmistetaan ennen kohteeseen lähtöä, että mukana on kaikki tar-

vittava (mm. työkalut, materiaalit, koneet, henkilöstö).  

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Viheralueen jätehuollon toteuttaminen  
− Kunnossapitokohteen logistiikan järjestämi-

nen  
− Kunnossapitokoneiden huollon järjestämi-

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



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

41/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Kuljetetaan kohteeseen ja sieltä pois täysiä kuormia, jolloin vähen-
netään kuljetustarvetta. 

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

mistajan ohjeiden mukaan. 

1.15 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 kunnossapi-

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

− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 

2 Kunnossapitotyövaihe (sisältää Infra 2017 Kunnossapitonimikkeistön mukaan työvaiheet: 6100 Talvihoito, 6200 Puhtaanapito, 
6300 Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito, 6400 Kasvillisuudenhoito, 6500 Muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät) 

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

− Noudatetaan oman organisaation laatimaa: 
o laatusuunnitelmaa 
o omavalvontasuunnitelmaa 

Työselostukset/ Oppaat 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− KiinteistöRYL 
− Kohteen kunnossapitosuunnitelma 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
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o kestävän kehityksen suunnitelmaa 
o turvallisuussuunnitelmaa 
o työmaasuunnitelmaa. 

− Noudatetaan turvalliselle kemikaalien käytölle asetettuja tavoitteita 
ja toimintaperiaatteita. 

 

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? 

 

2.3 Perehdyttää työntekijät ja 
aliurakoitsijat kohteeseen ja 
työtehtäviin 

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

mioimiseen (mm. kasvinsuojelutyöt, hiekoitushiekkojen poisto, ulko-
kalusteiden pesu, töhryjen poisto, liukkauden torjunta). 

− Opastetaan säilytettävän (luonnon)kasvillisuuden suojaamiseen ja 
huomioimiseen (mm. rikkakasvien ja vieraslajien poisto, kasvinsuo-
jelutyöt, niitto). 

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

niiden eri elinvaiheissa sekä niiden aiheuttamat vioitukset. 

Ohjeet 
− Kunnossapidon perehdytysohjeet  
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon perehdytyksen tarkastuslista  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon perehdytyslomake  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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− 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. kasvinsuojeluaineliuosten valmistus, levitys, kemikaalien va-
rastointi). 

− Opastetaan koneiden ohjekirjojen sekä kemikaalien käyttöturvalli-
suustiedotteiden käyttöön. 

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

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

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

vulliset). 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Opastetaan tunnistamaan ja kunnossapitämään kohteen kulttuuri-

perinnön kannalta arvokkaat asiat (mm. kasvillisuus, maisema, ra-
kenteet, rakennukset) 

Taloudelliset näkökohdat 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 



                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

44/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Perehdytetään kunnossapitosuunnitelmaan sekä tilaajan ja suunnit-
telijan ohjeisiin. 

− Perehdytetään omavalvontasuunnitelmaan ja muihin kohteen asia-
kirjoihin. 

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

2.4 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 
− Kunnossapitokohteen määrälaskelman lo-

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

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

Ekologiset näkökohdat 
− Varmistetaan maa-ainesten ja lannoitevalmisteiden (mm. lannoit-

teet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet) alku-
perä, puhtaus ja laatuvaatimusten sekä säädöstenmukaisuus. 

Ohjeet 
− Reklamaation laadintaohjeet  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
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− Välivarastoidaan materiaalit työkohteessa siten, etteivät ne ole lii-
kenteen, kohteen käyttäjien ja hulevesien kulun tiellä tai vahingoita 
maaperää. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Välivarastoidaan materiaalit työkohteessa siten, etteivät ne vahin-

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

jälkeen tai heti sen yhteydessä. 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
 

2.6 Tehdä silmämääräistä 
kuntoseurantaa 

− Noudatetaan soveltaen kohdassa 1.1 mainittuja asioita. 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kalusteiden, välineiden ja rakenteiden kun-

non tarkastus  
− Puun silmämääräisen kuntoseurannan teke-

minen  
− Viheralueen silmämääräisen kuntoseuran-

nan tekeminen  
 
Lomakepohjat 
− Silmämääräisen kuntoseurannan lomake-

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 

2.7 Ilmoittaa toimenpiteitä 
vaativista kasvintuhoojista ja 
muista vaaroista sekä poistaa 
ne 

Ekologiset näkökohdat 
− Tehdään tarvittavat viranomaisilmoitukset haitallisten ja erityisten 

vieraslajien sekä vaarallisten kasvintuhoojien havainnoista  
− 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 
− Poistetaan ja/tai korjataan käyttäjien turvallisuutta vaarantava kas-

villisuus ja rakenteet (mm. lahot puut, kuivat puun oksat ja latvat, 
rikkinäiset leikkivälineet ja ulkokalusteet). 

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

Ohjeet 
− Ohje vieraslajien ja niiden leviämisalustojen 

hävittämiseen (http://www.vieraslajit.fi/fi)   
− Ohje vieraslajien leviämisen estämiseen työ-

koneiden mukana  
− Ohje vaarallisten kasvintuhoojien hävittämi-

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

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

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

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

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

2.8 Tehdä kunnossapitotyöt Yleistä Työselostukset/ Oppaat 

http://www.vieraslajit.fi/fi
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/content/ilmoita-havaintosi
http://www.vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi
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.%C3%B6t%C3%B6kk%C3%A4tieto.fi/
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Huom! Jaottelu on tehty Infra 
2017 Kunnossapitonimikkeis-
tön mukaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologiset näkökohdat 
− Huomioidaan sääolosuhteet. 
− Ei heikennetä kunnossapidolla kohteen nykyistä ekologista tilaa. 
− Vältetään uhanalaisia lajeja hävittäviä kunnossapitotoimenpiteitä. 
− 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 kunnossapitotoimenpiteillä kohteen tulvariskiä. 
− Kunnostetaan ja palautetaan alkuperäiseen kuntoon kohteen ole-

vista vesiekosysteemeistä vähintään 30 %. TÄMÄ LIITTYY SITES-
KRITEEREIHN, OTETAANKO MUKAAN? ONKO TILAAMISEN/ 
SUUNNITTELUN TEHTÄVÄ? 

− Estetään kunnossapitotöissä syntyvien epäpuhtauksien kulkeutumi-
nen kohteen ulkopuolelle tai pohjavesiin. 

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

− Kohdekohtainen kunnossapitosuunnitelma 
− Viheralueiden hoitoluokitus 
− Alueurakointi. Yleinen tehtäväluettelo 
− KiinteistöRYL 
− Viheralueiden hoito VHT 
− Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä 
− Päätöksentekijän opas – Viherhoidon ABC 
− Kestävä kotipiha -esite 

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

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Ohjeet 
− Hautausmaiden inventointiopas 

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

− Hautamuistomerkkien hoito 
http://www.nba.fi/fi/File/2675/hautamuisto-
merkkien-hoito.pdf 

− Hulevesien hallintarakenteet ja niiden kun-
nossapito http://ilmastotyokalut.fi/fi-

https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/1644/kestava_kotipiha_esite_web.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.greenflagaward.org.uk/media/1019/green-flag-award-guidelines.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmaiden-inventointiopas.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2642/hautausmaiden-inventointiopas.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2675/hautamuistomerkkien-hoito.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2675/hautamuistomerkkien-hoito.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf


                 Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
       TYÖPAJA 17.8.2017/ Materiaali/ RYHMÄ4 (Kunnossapito) 
 

 

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

48/69 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

 
 
 
 
 

− Suojataan kohteen vesialueet, suojeltu kasvillisuus ja suojellut ra-
kenteet kunnossapitotöiden aikaisilta vahingoilta (mm. kasvinsuoje-
lutyöt, vesistöjen ja kasvillisuusalueiden suoja-alueilla rajoitetut työ-
tehtävät).  

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

päiväkoteja, vanhuspalveluita ja muita toimijoita viheralueiden kun-
nossapitoon. 

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

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

ajoa.  
− Suojataan kohteeseen välivarastoidut materiaalit, kuten kateaineet, 

maanparannusaineet, lannoitteet ja kalkitusaineet, sateelta, tuulelta 
ja auringonpaahteelta. 

− Ylimääräiset materiaalit säilytetään huolellisesti, niitä vioittamatta ja 
hyödynnetään toisessa kohteessa.  

− Tehdään kunnossapitotyöt kerralla hyvin ja tilaajan vaatimusten 
mukaan, jottei ole tarvetta korjata ja tehdä uudelleen. 

 
6100 Talvihoito 
Ekologiset näkökohdat 

les/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintaraken-
teet-ja-niiden-kunnossa-
pito_ty%C3%B6kalu.pdf  

− Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet 
− KH 82-00414 Maanäytteenotto kasvualus-

tasta 
− Kosteikko-opas https://www.sli-

deshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas  
− Luonnonhoito kulttuurimaisemissa 

http://www.ymparisto.fi/download/no-
name/%7B0F7D84D0-C467-4991-A018-
FFFB96A92B09%7D/55569  

− Luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteet 
https://julkaisut.metsa.fi/as-
sets/pdf/lp/Bsarja/b63.pdf 

− Maisemalaiduntaminen – opas käytännön 
toteuttamiseen http://lammasyhdistys.fi/wp-
content/uploads/2016/03/maisemalaidunta-
misen_opas.pdf  

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

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

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

http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
http://ilmastotyokalut.fi/files/2014/07/3.2.Hulevesien-hallintarakenteet-ja-niiden-kunnossapito_ty%C3%B6kalu.pdf
https://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas
https://www.slideshare.net/Riistakeskus/kosteikkoopas
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0F7D84D0-C467-4991-A018-FFFB96A92B09%7D/55569
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0F7D84D0-C467-4991-A018-FFFB96A92B09%7D/55569
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B0F7D84D0-C467-4991-A018-FFFB96A92B09%7D/55569
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b63.pdf
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Bsarja/b63.pdf
http://lammasyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/maisemalaiduntamisen_opas.pdf
http://lammasyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/maisemalaiduntamisen_opas.pdf
http://lammasyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/03/maisemalaiduntamisen_opas.pdf
http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_default.aspx
http://restaurointikuvasto.nba.fi/read/asp/r_default.aspx
http://www.nba.fi/fi/File/2123/korjauskortti-15.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/2123/korjauskortti-15.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/587/sankarihautausmaiden-hoito.pdf
http://www.nba.fi/fi/File/587/sankarihautausmaiden-hoito.pdf
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− Vältetään tiesuolan tai muiden ympäristölle haitallisten liukkauden-
estoaineiden käyttöä kohteessa. 

− Ajoitetaan liukkaudentorjunta siten, että kemikaalien (mm. tiesuola) 
käyttö on mahdollisimman vähäistä. 

− Puhdistetaan saastuneet aurauslumet ennen vesistöihin pääty-
mistä. ESIM: https://www.ncc.fi/tarjontamme/infrastruktuuri/lumen-
puhdistus-ja-sulatus/  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Toteutetaan talvikunnossapito siten, ettei se estä tai haittaa koh-

teen saavutettavuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta. 
− Poistetaan lumikasojen aiheuttamat näkemä- ja kulkuesteet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kunnossapidetään kulttuuriympäristöjä niissä olevien arvojen ja 

kohteen käyttötarkoituksen ja imagon mukaisessa kunnossa. 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
 
6200 Puhtaanapito 
Ekologiset näkökohdat 
− Parannetaan kävijöiden roskien lajittelua sijoittamalla kierrätettä-

vien materiaalien keräysastiat roska-astioiden viereen/läheisyyteen. 
− Estetään pölyäminen kunnossapitotöiden aikana (mm. hiekotus-

hiekkojen ja lehtien poisto). 
− Kierrätetään vesialtaista ja rakenteista kerätty kiintoaines ensisijai-

sesti täyttömaana ja maanparannusaineena. Toissijaisesti toimite-
taan se jätelain ja paikallisten ohjeiden mukaan käsiteltäväksi.  

− Hyödynnetään vesialtaissa ja -rakenteissa kerättyjä ja viivytettäviä 
hulevesiä, harmaita jätevesiä tai muita kierrätettäviä vesivaroja. 

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

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

− Ohjeet vesistöjen suoja-alueiden mitoituk-
selle ja kunnossapidolle  

− Ohje kasteluveden vesinäytteen otosta  
− Ohje olevien ekosysteemien kunnosta-

miseksi ja palauttamiseksi alkuperäiseen 
kuntoon.  

 
Lomakepohjat 
− Tiedote kasvinsuojelutöistä  
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
 
Lait ja asetukset 
− Maa- ja metsätalousministeriön asetus in-

tegroidun torjunnan yleisistä periaatteista 
7/2012. http://www.finlex.fi/data/nor-
mit/39161/12007fi.pdf  

https://www.ncc.fi/tarjontamme/infrastruktuuri/lumen-puhdistus-ja-sulatus/
https://www.ncc.fi/tarjontamme/infrastruktuuri/lumen-puhdistus-ja-sulatus/
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Kriteerit_01-18_060208.doc
https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Kriteerit_01-18_060208.doc
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir(4709)
http://www.finlex.fi/data/normit/39161/12007fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/39161/12007fi.pdf
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Harmaiden jätevesien ja teollisuusvesien soveltuvuus varmenne-
taan vesianalyysillä.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Toteutetaan puhtaanapito siten, ettei se estä tai haittaa kohteen 

saavutettavuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kunnossapidetään kulttuuriympäristöjä niissä olevien arvojen ja 

kohteen käyttötarkoituksen ja imagon mukaisessa kunnossa. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Tarkastetaan kohteen siisteys kohteessa käyntien yhteydessä. Kor-

jataan havaitut puutteet mahdollisimman pian. 
− Poistetaan kiintoaines, roskat, lika, töhryt ja muut epäpuhtaudet ra-

kenteista, varusteista ja kalusteista huolellisesti niitä vioittamatta.  
 
6300 Rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden hoito 
Ekologiset näkökohdat 
− Puhdistetaan varjostavat rakenteet, päällysteet ja muut pintamateri-

aalit säännöllisesti heijastavuuden ylläpitämiseksi. 
− Hoidetaan hulevesirakenteet luonnonmukaisen ekosysteemin ta-

voin, luonnon vesilähteitä, alkuperäisiä kasvilajeja ja kasviyhdys-
kuntia sekä muita paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia vesieliöitä 
apuna käyttäen. 

− Vähennetään kemikaalien käyttöä uima-/ vesialtaiden vedenpuhdis-
tuksessa käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä (mm. otsonointi, 
lämpökäsittely). Lopetetaan klooria tai bromia sisältävien kemikaa-
lien käyttö.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

− Maa- ja metsätalousministeriön asetus kas-
vinsuojeluaineiden levitysvälineille asetetta-
vista vaatimuksista, levitysvälineiden tes-
tauksesta ja levitysvälineitä koskevasta ris-
kien arvioinnista 4/2016. http://www.fin-
lex.fi/data/normit/42535/16004.fi.pdf  

 

http://www.finlex.fi/data/normit/42535/16004.fi.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/42535/16004.fi.pdf
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Toteutetaan rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunnossapito 
siten, ettei se estä tai haittaa kohteen saavutettavuutta, turvalli-
suutta ja käyttömukavuutta 

− Huolehditaan kohteen kuivatuksen (mm. kourut, hulevesikaivot, sa-
laojat) toimivuudesta. 

− Varmistetaan rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden kunto ja nii-
den ympäristön esteettömyys.  

− Varmistetaan merkintöjen, esim. suojatie- ja pysäköintiruutumaa-
lausten säilyminen havaittavina. 

− Varmistetaan opasteiden säilyminen ehjinä, havaittavina. 
− Varmistetaan kulkuväylien riittävä leveys (mm. lumen ja kasvillisuu-

den poisto). 
− Estetään hyttysille ja levälle otollisten kasvuolojen syntyminen ve-

sialtaisiin ja -rakenteisiin. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Kunnossapidetään kulttuuriympäristöjä niissä olevien arvojen ja 

kohteen käyttötarkoituksen ja imagon mukaisessa kunnossa. 
− Hyödynnetään tarvittaessa perinteisiä kunnossapitomenetelmiä, 

työtapoja ja materiaaleja. 
Taloudelliset näkökohdat 
− Ajoitetaan kunnossapitotyöt rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden 

kunnon, tarpeiden ja elinkaaren mukaan. 
− Tarkastetaan kalusteiden, välineiden, varusteiden ja rakenteiden 

kunto ja siisteys kohteessa käyntien yhteydessä. Korjataan havaitut 
puutteet mahdollisimman pian. 

− Estetään havaitun vaurion eteneminen väliaikaisin ratkaisuin, jos 
vauriota ei voida välittömästi korjata. 

− Puretaan, kuljetetaan ja varastoidaan poistetut hyväkuntoiset kalus-
teet, välineet, varusteet ja materiaalit siten, etteivät ne vahingoitu.  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

 
6400 Kasvillisuuden ja maaperän hoito 
Ekologiset näkökohdat 
− Seurataan kasvualustan/ maaperän kuntoa maa-analyysein ja kas-

villisuuden lehtianalyysein. 
− Kiinnitetään erityisesti huomiota kasvualustan/ maaperän eliöstön, 

rakenteen, vesitalouden, ravinnetalouden ja kaasujen vaihdon toi-
mintaan. 

− Käytetään maanparannusaineita ja menetelmiä, jotka parhaiten tu-
kevat maaperän eliöstön, vesitalouden, ravinnetalouden ja kaasu-
jen vaihdon toimintaa sekä kasvillisuuden elintoimintoja ja terveyttä. 

− Hoidetaan ja kunnostetaan kasvualustaa/ maaperää hyödyntämällä 
läheltä saatavia maanparannusaineita.  

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

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

− Vaalitaan mahdollisuuksien mukaan kohteelle luontaista kasvilli-
suutta. 

− Estetään pölyäminen kunnossapitotöiden aikana (mm. nurmikon 
leikkuu, niitto). 

− Ajoitetaan kasvinsuojelutyöt siten, että kemikaalien käyttö on mah-
dollisimman vähäistä. 

− Ajoitetaan kasvillisuuden kastelu ajankohtaan, jolloin vedenhaihdu-
tus on pienin ja kuivuudesta ei ole vielä haittaa kasvin hyvinvoin-
nille. 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Käytetään nurmikon leikkuussa silppuavaa leikkuria ja jätetään kas-
visilppu paikalle lannoitteeksi. 

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

− Vähennetään lannoitteiden käyttöä ja ravinteiden karkaamista ve-
sistöihin (mm. pitkävaikutteiset lannoiteaineet). 

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

− Yhdistetään tarvittaessa kastelu lannoituksen yhteyteen, jotta ravin-
teet saadaan nopeasti kasvillisuuden käyttöön. 

− Ei levitetä kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita yhtä aikaa.  
− Hävitetään saastuneet maa-ainekset (mm. maahan läikkyneiden 

kasvinsuojeluaineiden tai polttoaineiden saastuttama maa-aines) 
asianmukaisesti. 

− Tarkastetaan kastelujärjestelmien toimintakunto kohteessa käyn-
tien yhteydessä. Korjataan havaitut viat mahdollisimman pian. 

− Tarkastetaan istutusalueiden katekerroksen paksuus ja kunto koh-
teessa käyntien yhteydessä. Korjataan havaitut puutteet mahdolli-
simman pian. 

− Käytetään rikkakasvien ja kasvintuhoojien torjunnassa ennakoivia 
ja luonnonmukaisia torjuntamenetelmiä integroidun kasvinsuojelun 
periaatteiden mukaan. 

− Vältetään käyttämästä kasteluun talousvettä. 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− 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.  

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Toteutetaan kasvillisuuden ja maaperän kunnossapito siten, ettei 

se estä tai haittaa kohteen saavutettavuutta, turvallisuutta ja käyttö-
mukavuutta. 

− Poistetaan istutusalueiden aiheuttamat näkemäesteet. 
− Kunnossapidetään tuulensuojauskasvillisuutta siten, että suojaava 

vaikutus toteutuu ja säilyy asetettujen tavoitteiden mukaisena. 
− Kunnossapidetään varjostavaa kasvillisuutta siten, että varjostava 

vaikutus säilyy asetettujen tavoitteiden mukaisena. 
− Tiedotetaan kohteen omistajia ja käyttäjiä kasvinsuojelutöistä. PI-

TÄISIKÖ LINJATA ETTÄ KAIKISTA KEMIALLISTEN AINEIDEN 
(LANNOITTEET, PESUAINEET, LIUKKAUDENTORJUNTA-AI-
NEET) KÄYTÖSTÄ PITÄÄ TIEDOTTAA? 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Kunnossapidetään kulttuuriympäristöjä niissä olevien arvojen ja 

kohteen käyttötarkoituksen ja imagon mukaisessa kunnossa. 
− Hyödynnetään tarvittaessa perinteisiä kunnossapitomenetelmiä, 

työtapoja ja materiaaleja. 
Taloudelliset näkökohdat 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Tarkastetaan kasvillisuuden ja kasvualustan kunto ja siisteys koh-
teessa käyntien yhteydessä. Korjataan havaitut puutteet mahdolli-
simman pian. 

− Ajoitetaan kunnossapitotyöt kasvillisuuden ja maaperän kunnon, 
tarpeiden ja elinkaaren mukaan. 

− Poistetaan, kuljetetaan ja varastoidaan poistetut hyväkuntoinen 
kasvillisuus ja kasvualusta siten, etteivät ne vahingoitu.  

 
6500 Muut erityiset hoito- ja käyttötehtävät 
Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN?  

2.9 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 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitotöiden itselleluovutus työvai-

heittain  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden itselleluovutuksen loma-

kepohja  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

2.10 Kirjata tehdyt työt ja ha-
vaitut poikkeamat 

Ekologiset näkökohdat 
− Pidetään kirjanpitoa kemiallisten aineiden (mm. kasvinsuojeluai-

neet, lannoitteet, liukkaudentorjunta-aineet ja pesuaineet) käytöstä. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Kirjataan tilaajalta, omistajalta ja käyttäjiltä saadut palautteet. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Kirjataan asiat, jotka ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia 

tai saaneet aikaan säästöjä. 

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

2.11 Lajitella ja kierrättää jät-
teet 

Ekologiset näkökohdat 
− Tavoitteena on ”nollajäte-työmaa” eli kohteesta 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 kasvien leikkuujätteestä sekä 
kompostoitavasta ruokajätteestä kompostoidaan tai kierrätetään. 

Ohjeet 
− Viheralueiden kunnossapitotöistä syntyvien 

jätteiden lajitteluohjeet  
 
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/  

https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Pyritään ensisijaisesti hyödyntämään ja kompostoimaan syntyvä 
orgaaninen aines kohteessa paikan päällä.  

− Ylijäävä käyttökelpoinen aines toimitetaan muissa lähikohteissa 
hyödynnettäväksi tai paikalliseen ainespörssiin tai muuhun kierrä-
tyspaikkaan muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. 

− Jos kohteessa syntyy ruokajätettä, pyritään syömäkelpoinen ruoka-
aines myymään antamaan ruokalahjoitusohjelmien kautta tai muita 
keinoja käyttäen eteenpäin. 

Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Vähennetään kohteesta pois kuljetettavan jätteen määrää.  
− Hyödynnetään syntyvä kasvijäte ja maa-aines mm. kohteen maan-

parannuksessa, pintamaan paikkauksessa, katteena, eroosiosuo-
jauksena. 

3 Kunnossapidon tarkastusvaihe (sisältää vaiheet: itselleluovutus, laatukierrokset, vastaanottotarkastus, loppukatselmus) 
3.1 Tehdä kelpoisuusmittauk-
set ja toiminnallisten viheralu-
eiden tarkastukset sekä doku-
mentoida tulokset 

Ekologiset näkökohdat 
− Tallennetaan mittaustulokset ja tarkastusten tulokset mahdollisuuk-

sien mukaan sähköisesti.  
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että tilaajan asettamat laatutavoitteet täyttyvät. 
− Varmistetaan, että kohde on kunnossapitotöiden jälkeen käyttäjien 

kannalta saavutettava, turvallinen, käyttömukava ja esteettinen. 
Kulttuuriset näkökohdat 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

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

HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIIN TARPEITA 
KESY-TÄYDENNYKSILLE? 
 
Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitotöiden kelpoisuusmittaukset  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden kelpoisuusmittausten lo-

makepohja  
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
− Toiminnallisten viheralueiden tarkastuslo-

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

3.2 Korjata havaitsemansa 
poikkeamat ja virheet 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 

 

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

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

3.3 Tehdä itselleluovutus ja 
dokumentoida se 

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

voitteet on saavutettu. 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut eettiset ja so-

siaaliset tavoitteet on saavutettu. 
Kulttuuriset näkökohdat 
− Varmistetaan, että kohteen kunnossapidolle asetetut kulttuuriset ta-

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

tavoitteet on saavutettu. 

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapitotöiden itselleluovutus työvai-

heittain  
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapitotöiden itselleluovutuksen loma-

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

3.4 Osallistua laatukierroksille, 
tarkastuksiin ja katselmuksiin 

Kiinnitetään huomiota kohdassa 2.8 mainittuihin asioihin. Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon laatukierroksen sisältö   
 
Lomakepohjat 
− Kunnossapidon laatukierroksen pöytäkirja-

pohja  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

3.5 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 
− Kunnossapitotöiden poikkeamaraportin lo-

makepohja  
− Kunnossapitotöiden poikkeamien korjaus-

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

3.6 Sopia poikkeamien korjaa-
misen aikataulusta 

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

 

3.7 Luovuttaa hoito-/ kunnos-
sapitopäiväkirja tai huoltokirja 
tilaajalle 

Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 

Lomakepohjat 
− Hoito-/ kunnossapitopäiväkirja 
− Huoltokirja 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

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

3.8 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 Kunnossapidon loppuselvitysvaihe 

4.1 Osallistua taloudelliseen 
loppuselvitykseen 

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

Muistilistat/ Tarkastuslistat 
− Kunnossapidon taloudellisessa loppuselvi-

tyksessä käsiteltävät asiat  
 
Lomakepohjat 
− RT 80285 Taloudellisen loppuselvityksen 

pöytäkirja 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

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

4.2 Tehdä jälkilaskenta Ekologiset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Eettiset ja sosiaaliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Kulttuuriset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
Taloudelliset näkökohdat 
− Huomioidaan kaikki kustannuksia aiheuttaneet toimenpiteet 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 kunnossapitokohtei-

siin. 

Muut aputyökalut 
− Projektinhallintaohjelmat 

4.4 Käsitellä poikkeamat Yleistä  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Käsitellään asetettuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, aikatau-
luun, talouteen ja laatuun liittyvät poikkeamat. 

− Selvitetään syyt mahdollisille poikkeamille tavoitteista ja niiden vai-
kutukset kunnossapidon loppulaatuun ja -tulokseen. 

− Arvioidaan, miten toimintaa on kehitettävä jatkossa, jotta asetetut 
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 kunnossapidossa huomioitu kohteen ekologiset 

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

rakentajalta ja käyttäjiltä. 
− Selvitetään, onko kunnossapidossa huomioitu käyttäjien tarpeet, 

kuten 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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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 
(KESY1 MUKAAN) 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 
(KESY2 MUKAAN) 

APUTYÖKALUT 

− Selvitetään, onko kunnossapidossa huomioitu kohteen kulttuuriset 
arvot. 

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

tua tulosta. 
− Hyödynnetään saatua palautetta kunnossapitotyön kehittämisessä. 

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

nossapitohankkeen 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 
− Kunnossapidon asiakirjojen arkistointi  
 
HUOM! ONKO EDELLÄ OLEVIA OLEMASSA? 
PITÄÄKÖ LAATIA KESY:SSÄ? 
TARVITAANKO MUITA OHJEITA, MUISTI-
/TARKASTUSLISTOJA TAI LOMAKEPOHJIA? 
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Taulukko KUNNOSSAPITO5: Kunnossapitäjän kestävää ympäristörakentamista edistävät työtehtävät 
toiminnan kehittämisessä. 
 
 

KUNNOSSAPITÄJÄN 
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 kunnossapidon 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 kunnossapidon toimenpiteitä, jotka rasittavat vähän ym-
päristöä. 

− Kehitetään ekosysteemipalveluiden toimintaa edistäviä kunnossapi-
don toimenpiteitä. 

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

sen periaatteiden mukaisesti. 

Ohjeet 
− RT 10-11170 Elinkaarisuunnittelun tehtävä-

luettelo ELINK12  
 
Muut aputyökalut 
− Vesivastuusitoumus https://sitou-

mus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus  
− Hiilijalanjälkilaskurit 

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

http://figbc.fi/elinkaarimittarit/  
  
 
 

https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus
https://sitoumus2050.fi/commitment/vesivastuusitoumus
http://www.syke.fi/co2laskurit
http://figbc.fi/elinkaarimittarit/
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
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, alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 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 kunnossapidon toimenpiteitä, joilla osallistetaan koh-
teen käyttäjiä, edistetään kohteen käyttömukavuutta, saavutetta-
vuutta, turvallisuutta ja esteettisyyttä. 

Kulttuuriset näkökohdat 
− Kehitetään kunnossapidon 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  
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Kehitetään alan toimijoiden kanssa työmenetelmiä, joilla voidaan 
vähentää kunnossapitotöiden kasvihuonekaasupäästöjä ja muita il-
manlaatua heikentäviä päästöjä. 

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

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

2 Materiaalien, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 

2.1 Kehittää omia tuotteita ja 
palveluita 

Yleistä 
− Tuotetaan innovatiivisia, erilaista osaamista ja tekniikka yhdistele-

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

töissä hyödynnettäväksi, jotka noudattavat perinteisiä työmenetel-
miä ja hyödyntävät perinteisiä materiaaleja. 

Taloudelliset näkökohdat 
− TULEEKO TÄHÄN JOTAIN? 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

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

roiksi. 
− Kehitetään uusia energiatehokkaampia tuotteita, laitteita ja koneita 

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

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

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

− Kehitetään kastelujärjestelmien sekä vesialtaiden ja -rakenteiden 
pumppuja, suuttimia ja muita laitteita niin, että kastelussa sekä ve-
sialtaissa ja -rakenteissa voidaan hyödyntää hulevesiä ja harmaita 
vesiä (mm. epäpuhtauksien ja kiintoaineksen poisto).  

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. 
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KUNNOSSAPITÄJÄN 
TYÖTEHTÄVÄT 

HUOMIOITAVAT KESTÄVÄN YMPÄRISTÖRAKENTAMISEN 
NÄKÖKOHDAT 

APUTYÖKALUT 

− Kehitetään helpot ja nopeat analyysimenetelmät maaperän raken-
teen/rakeisuuden, ravinteisuuden, eliöstön, vesitalouden, kosteu-
den ja kaasujen vaihdon mittaamiseen. 

− Kehitetään työmarkkinoita yhteistyössä paikallisten yrittäjien, oppi-
laitosten, ammattiyhdistysten, työvoimaviranomaisten ja töitä välit-
tävien organisaatioiden kanssa muun muassa edistämällä uuden 
työvoiman palkkaamista kunnossapidonhankkeisiin. 

− Kokeillaan uusia innovaatioita pilottikohteissa.  

 


