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RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA: Työkohteen 
kartoittaminen (paikan päällä kohteessa ennen tarjouksen 
tekemistä) 

Käyttöohje 

Rakennusurakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tutustuu tarjouspyynnön saatuaan 
työkohteeseen paikan päällä kohteessa. Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi tarjouspyyntö- ja suunnitelma-
asiakirjoihin merkittyjen asioiden vastaavuus työkohteessa. Urakoitsija ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista 
tilaajalle/rakennuttajalle. Tähän tarkastuslistaan kirjatut asiat huomioidaan tarjousasiakirjoissa (tarjous, laatu-, 
turvallisuus-, ja ympäristösuunnitelmat), kustannuslaskelmassa ja työmaasuunnitelmassa. 

Tätä tarkastuslistaa voi käyttää joko sellaisenaan tai tarvittaessa poimia lomakkeesta vain ne 
asiakokonaisuudet, jotka liittyvät hankkeeseen.   

Tarkastuslistassa käytetyt keskeiset kestävän kehityksen käsitteet on selostettu KESY-käsiteluettelossa 
Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -hankkeen verkkosivuilta www.vyl.fi/tietopankki/kesy/.

Kohteen ja tarkistajan tiedot 

Työkohde 
Nimi: 

Osoite: 

Hankekoodi: 

Tarkastuksen tekijä 
Nimi: 

Organisaatio: Puhelinnumero: 

Sähköposti: 

Päiväys 

Tarkastettavat asiat 

Työkohteen rajat ja lähtötiedot vastaavat suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa ilmoitettuja. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Työkohteessa on säilytettävää ja/tai suojeltavaa kasvillisuutta (esim. suunnitelmassa säilytettäväksi 
merkittyjä kasveja, uhanalaisia kasveja, perinnekasveja, lain nojalla suojeltuja kasveja). 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on säilytettävää ja/tai suojeltavaa maaperää. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on säilytettäviä ja/tai suojeltavia vesiekosysteemejä (esim. puroja, ojia, lampia, 
kosteikkoja tms.). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on säilytettäviä ja/tai suojeltavia rakenteita ja/tai maisemia (mm. muinaismuistot, 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt RKY-kohteet). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on materiaaleja, kalusteita ja/tai varusteita, joita voidaan kierrättää/ uudelleen käyttää. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on hyödynnettäviä maa-aineksia. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 



Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki  I  tel. + 358 9 548 166  I  info@vyl.fi I  www.vyl.fi 

sivu 3 / 3 
RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA/ 

Työkohteen kartoittaminen 
VYL 03:33.2 

Työkohteessa on mahdollista käyttää kierrätyskiviaineksia (mm. betonimurske, tiilimurske, teollisuuden 
kuonat ja tuhkat). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on pilaantuneita maa-aineksia. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on poistettavaa puustoa, vesaikkoa tai pensaikkoa. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on tilaa työmaa-aikaisten toimintojen (mm. välivarastointipaikat, taukotilat, 
pysäköintipaikat, kulkuväylät) sijoittamiseen. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on mahdollisuus konetyöskentelyyn. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa ei ole EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja eikä karanteenituhoojia. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Tyhjennä lomake 
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	tavoite1: Tavoite: Varmistetaan suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa olevien tietojen (mm. määrälaskelmien, tontinrajojen, urakkarajojen) paikkansa pitävyys maastossa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu sijainti ja määrä. 
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	tavoite2: Tavoite: Edistetään olemassa olevan kasvillisuuden hyödyntämistä. Varmistetaan, että kohteessa säilytettävä/suojeltu kasvillisuus, sen sijainti ja kunto sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet huomioidaan tarjouslaskennassa ja työsuunnittelussa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu sijainti ja laajuus.
	Button11: 
	tavoite3: Tavoite: Edistetään terveen ja häiriintymättömän maaperän hyvinvointia ja säilymistä. Estetään terveen maaperän rakenteen, eliöstön, vesitalouden jne. vaurioituminen rakentamisen yhteydessä. Hautausmaakohteissa varmistetaan, ettei kohteesta viedä maa-aineksia pois. Varmistetaan, että kohteessa säilytettävä/suojeltu maaperä, sen sijainti ja kunto sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet huomioidaan tarjouslaskennassa ja työsuunnittelussa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu sijainti ja laajuus.
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	tavoite6: Tavoite: Vähennetään syntyvää jätettä ja hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja ja tuotteita joko tarkastettavassa rakennuskohteessa tai muissa kohteissa. Huomioidaan kierrätettävien materiaalien ja tuotteiden purkamiseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvät asiat tarjouslaskennassa, työsuunnittelussa sekä välivarastoinnissa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja määrän arviointi.
	Button15: 
	tavoite5: Tavoite: Estetään muinaismuisto- ja muiden suojeltujen kohteiden vaurioituminen tai tuhoutuminen rakentamisen yhteydessä. Edistetään olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä. Varmistetaan, että kohteessa säilytettävät/suojellut rakenteet ja maisemat, niiden sijainti ja kunto sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet huomioidaan tarjouslaskennassa ja työsuunnittelussa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu sijainti ja laajuus.
	Button17: 
	tavoite4: Tavoite: Edistetään vesiekosysteemien hyvinvointia ja kehittymistä. Estetään toimivien ja alkuperäisten vesiekosysteemien vaurioituminen rakentamisen yhteydessä. Varmistetaan, että kohteessa säilytettävät/suojellut vesiekosysteemit, niiden sijainti ja kunto sekä tarvittavat suojaustoimenpiteet huomioidaan tarjouslaskennassa ja työsuunnittelussa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu sijainti ja laajuus.
	Button19: 
	tavoite7: Tavoite: Vähennetään syntyvää maa-ainesjätettä, maa-ainesten edestakaista kuljetusta ja neitseellisten kiviaineisten käyttöä. Hyödynnetään olemassa olevia maa-aineksia joko tarkastettavassa rakennuskohteessa tai muissa kohteissa. Huomioidaan maa-ainesten kuljetukseen ja varastointiin liittyvät asiat tarjouslaskennassa, työsuunnittelussa sekä välivarastoinnissa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja määrän arviointi.
	Button21: 
	Tavoite10: Tavoite: Hyödynnetään paikalla olevaa puumateriaalia esimerkiksi rakennusmateriaalina, hakkeena, maapuina tai muussa käytössä. Huomioidaan kaatoon, raivaukseen, haketukseen, kuljetukseen ja paikalla hyödyntämiseen liittyvät asiat tarjouslaskennassa, työsuunnittelussa sekä työturvallisuudessa. Mittaus-/seurantamenetelmä: Suunnitelma- ja urakka-asiakirjoihin perustuva sijainnin määrittäminen paikan päällä ja määrän arviointi.
	Button24: 
	tavoite9: Tavoite: Ennakoidaan ja vähennetään pilaantuneista maa-aineksista syntyviä terveysvaaroja. Huomioidaan pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn liittyvät asiat tarjouslaskennassa, työsuunnittelussa sekä työturvallisuudessa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Suunnitelma- ja urakka-asiakirjoihin perustuva sijainnin määrittäminen paikan päällä.
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	Button26: 
	tavoite8: Tavoite: Vähennetään neitseellisten kiviainesten käyttöä ja edistetään kierrätysmateriaalien hyödyntämistä. Huomioidaan kierrätyskiviainesten hankintaan, kuljetukseen, varastointiin ja ympäristö- ja lupavaatimuksiin liittyvät asiat tarjouslaskennassa, työsuunnittelussa sekä välivarastoinnissa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja määrän arviointi.
	Button28: 
	tavoite13: Tarkastuksen tavoite: Estetään EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoojien leviäminen. Huomioidaan EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoojien poistoon ja käsittelyyn liittyvät erityistoimenpiteet ja niiden kustannukset tarjouslaskennassa. Huom! Havainnoista on ilmoitettava aina tilaajalle. Lisäksi EU:lle ja kansallisesti haitallisista vieraslajeista ilmoitetaan paikalliseen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) ja karanteenituhoojista ilmoitetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan.Mittaus-/seurantamenetelmä: Kohteen kasvillisuuden, päällysteiden ja maanpinnan silmämääräinen havainnointi ja EU:lle ja kansallisesti haitallisten sekä karanteenilajien tunnistaminen.
	Button30: 
	tavoite12: Tarkastuksen tavoite: Varmistetaan käytössä olevan konekaluston käyttökelpoisuus työkohteessa. Huomioidaan kohteessa mahdollisesti olevat konetyöskentelyä rajoittavat tekijät (mm. tilankäyttö, kohteen rakennusaikainen käyttö tms.) tarjouslaskennassa ja työsuunnittelussa. Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu tilankäyttö.  
	Button32: 
	tavoite11: Tarkastuksen tavoite: Vähennetään työmaa-aikaisten toimintojen haitallista vaikutusta säilytettävään maaperään, kasvillisuuteen, vesiekosysteemeihin ja rakenteisiin. Vähennetään työmaan sisäisen liikenteen määrää. Edistetään työmaan turvallisuutta. Huomioidaan tilankäyttöön liittyvät asiat työmaasuunnittelussa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Silmämääräinen havainnointi ja tarvittaessa mittaamalla varmistettu tilankäyttö.  


