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RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA: Työprosessin 
arvioiminen 

Käyttöohje 

Rakennusurakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tarkastaa työprosessin käytännön 
toteutumista. Tähän tarkastuslistaan kirjatut asiat huomioidaan mm. omavalvonnan ja itselleluovutuksen 
dokumentoinnissa. 

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/.

Työkohde 
Nimi: 

Osoite: 

Hankekoodi: 

Tarkastuksen tekijä 
Nimi: 

Organisaatio: Puhelinnumero: 

Sähköposti: 

Päiväys 

Tarkastettavat asiat 
Perehdyttäminen 

Työntekijät ja aliurakoitsijat on perehdytetty työmaan KESY-tavoitteisiin. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työmaan käynnistäminen 

Tilaajan kanssa on sovittu työmaan kokouksista, hankkeen tiedottamisesta ja eri osapuolten 
osallistamisesta sekä urakoitsijan tiedotusvastuusta oman työnsä osalta muille osapuolille. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/


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

sivu 2 / 3 
RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA/ 

Työprosessin arvioiminen 
VYL 03:33.5 

 

Muuta huomioitavaa: 

Työmaan suojaukset on tehty asianmukaisesti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Materiaalien vastaanotto ja välivarastointi 

Vastaanoton asianmukaisuus sekä materiaalien ja tuotteiden laatu ja turvallisuus on varmistettu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Välivarastoinnin asianmukaisuus on varmistettu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Materiaalien vastaanotossa hyödynnetään seuraavia lomakepohjia: 

- Kasvien vastaanottotarkastus -lomakepohja (VYL:n Viherriski2-lomakepohjat)

- Katteiden vastaanottotarkastus -lomakepohja (VYL:n Viherriski2-lomakepohjat)

- Kivimateriaalin vastaanottotarkastus -lomakepohja (VYL:n Viherriski2-lomakepohjat).

Rakennustöiden tekeminen 

Rakennustöissä syntyvien epäpuhtauksien kulkeutuminen työmaan ulkopuolelle ja pohjavesiin on 
estetty. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Kemikaalien (mm. kasvinsuojeluaineet, lannoitteet, maalit, puhdistusaineet) käsittely on tehty 
asianmukaisesti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Koneita on käytetty ekotehokkaasti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteen henkilö- ja ympäristöturvallisuus on hoidettu asianmukaisesti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Rakennustöiden omavalvonnassa hyödynnetään seuraavia materiaaleja: 

- VYL01:11.1 Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvonnan käsitteet

- VYL01:11.2 Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvonnan taustamateriaalit

- VYL01:11.3 Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvontasuunnitelman täyttöohje

- VYL01:11.4 Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvontasuunnitelman lomakepohja

- VYL01:11.5 Paikalla tehtävän kasvualustan tekemisen omavalvontatarkastuksen lomakepohja
(työmaalla tehtävää tarkastusta varten)

- (Lomakkeet on ladattavissa verkkosivulla https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/paikalla-tehtavan-
kasvualustan-tekemisen-omavalvonta/

Tyhjennä lomake 

https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/paikalla-tehtavan-kasvualustan-tekemisen-omavalvonta/
https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/paikalla-tehtavan-kasvualustan-tekemisen-omavalvonta/
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	Text41: Tavoite: Edistetään kohteelle asetettua ekologista, eettistä ja sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Opastetaan ja asennekasvatetaan henkilöstöä ja aliurakoitsijoita KESYn mukaiseen toimintaan. Mittaus-/seurantamenetelmä:  KESY-tavoitteiden toteutuminen. Katso RAKENTAMISEN KESY-LOMAKE: Rakennustyöhön perehdyttäminen.  
	Button42: 
	Button43: 
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	Button45: 
	Button46: 
	Button47: 
	Button48: 
	Button49: 
	Button50: 
	Text51: Tavoite: Varmistetaan, että hankkeeseen ja kohteeseen liittyvä tiedotus sujuu hyvin ja tietoa jaetaan tasapuolisesti ja selkeästi hankkeen kaikille osapuolille (mm. omistajat, käyttäjät, tilaaja, suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä). Edistetään hankkeen toteutuksen läpinäkyvyyttä.Mittaus-/seurantamenetelmä: Eri viestintämenetelmien hyödyntäminen, viestinnän säännöllisyys ja tiheys, eri osapuolille menneet tiedonannot, asiakaspalautteet.
	Text52: Tavoite: Varmistetaan kohteessa työskentelevien, rakennustyöaikana kohdetta käyttävien ja sivullisten turvallisuus. Varmistetaan säilytettävän kasvillisuuden, maaperän, vesiekosysteemien ja rakenteiden säilyminen vaurioitumattomina. Mittaus-/seurantamenetelmä: Työmaan ja kaivantojen suojauksien riittävyys ja kunto, työmaaopasteiden määrä ja kunto, säilytettävien alueiden suojausten riittävyys ja kunto sekä niitä ympäröivien suoja-alueiden riittävyys, tapaturmat, läheltäpiti-tilanteet, 
	Text53: Tavoite: Varmistetaan maa-ainesten ja lannoitevalmisteiden (mm. lannoitteet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet, katteet) alkuperä, puhtaus ja laatuvaatimusten sekä säädösten mukaisuus. Estetään haitta-aineiden ja epäpuhtauksien pääsy maaperään. Varmistetaan erityisesti taimimateriaalin, katteiden, kasvualustojen, muiden maa-ainesten terveys ja laatu sekä puisten pakkausmateriaalien laatu ja asianmukaisuus. Estetään EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenituhoojien leviäminen. 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: Tuoteselosteet, materiaalien ja pakkausmateriaalien silmämääräinen havainnointi ja EU:lle ja kansallisesti haitallisten vieraslajien sekä karanteenilajien tunnistaminen.
	Text54: Tavoite: Varmistetaan, että materiaalit on välivarastoitu työmaalla niin, etteivät ne ole liikenteen, kohteen käyttäjien ja hulevesien kulun tiellä ja etteivät ne vahingoitu (mm. sade, kolhiintuminen, auringonvalo, tuuli). Varmistetaan materiaalien ehjyys ja käytettävyys sekä työkohteen turvallisuus. Vähennetään materiaalihukkaa. Sijoitetaan välivarastointi säilytettävän kasvillisuuden, maaperän, vesiekosysteemien ja rakenteiden ja niiden suoja-alueiden ulkopuolelle. Vähennetään kohteiden korjaus-/kunnostustarpeita. Hoidetaan kasvien taimet (mm. kastelu ja tarvittaessa lannoitus) välivarastoinnin aikana kunkin lajin vaatimalla tavalla. Säilytetään ylimääräiset materiaalit huolellisesti, niitä vioittamatta ja hyödynnetään ne toisessa kohteessa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Etäisyys kulkureiteistä, materiaalien suojausmenetelmät, vahingoittuneen materiaalin määrä, välivarastoinnista aiheutuneet vahingot, taimimateriaalin kasvuunlähtö.
	Text55: Tavoite: Puhdistetaan rakennusaikaiset hule-, jäte- ja likavedet ennen niiden johtamista maaperään. Estetään rakentamisenaikaisen kiintoaineksen ja maa-ainesten huuhtoutuminen ja tuulieroosio. Estetään rakentamisenaikainen pölyäminen. Estetään pohjavesien ja ympäröivien ekosysteemien pilaantuminen ja tuhoutuminen. Mittaus-/seurantamenetelmä: Rakennuskohteesta pois valuvien hule-, jäte- ja likavesien määrä- ja laatuseuranta, ilman hiukkaspitoisuudet, lähivesiekosysteemien ja maaperän epäpuhtauksien ja haitta-ainepitoisuudet. 
	Text56: Tavoite: Kalibroidaan kemikaalien levitykseen käytettävät laitteet ja välineet huolellisesti. Tarkennetaan kemikaalien annostusta. Tehdään kemikaalien käsittely ja käsittelyn aikainen suojautuminen käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaan. Vähennetään altistumista kemikaaleille. Pidetään käytössä olevista kemikaaleista luetteloa ja kirjanpitoa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Kemikaalikäsittelyn tasaisuus, kemikaalien käyttömäärät, kemikaaliperäiset herkistymiset ja sairastumiset, ajantasainen kemikaaliluettelo ja kemikaalikirjanpito, omavalvontasuunnitelma, omavalvontatarkastukset.
	Text57: Tavoite: Tankataan ja huolletaan koneet vain siihen tarkoitetussa paikassa pois työkohteesta.  Estetään polttoine-, öljy- ja muiden kemikaalipäästöjen pääsy maaperään ja vesistöihin. Ei seisoteta koneita turhaan työkohteessa tai käytetä niitä turhaan tyhjäkäynnillä. Vähennetään turhaa edestakaista ajoa. Kuljetetaan kohteeseen ja sieltä pois täysiä kuormia. Edistetään rakentamisen etenemistä. Vähennetään polttoaineen kulutusta ja konetyöskentelystä syntyviä päästöjä. Edistetään työturvallisuutta. Mittaus-/seurantamenetelmä: Tankkaus- ja huoltokirjamerkinnät, koneiden käyttötunnit kohteessa, kuormien täyttöaste, polttoainekulutus, hiilidioksidipäästöt, työkoneiden sähköinen ajoseuranta.
	Text58: Tavoite: Edistetään ekologisten, eettisten ja sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten näkökohtien toteutumista työmaan turvallisuudessa. Vähennetään rakentamisen vahingollisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille.Mittaus-/seurantamenetelmä: MVR- ja TR-mittaukset, rakennuskohteesta pois valuvien hule-,  jäte- ja likavesien määrä- ja laatuseuranta, ilman hiukkaspitoisuudet, lähivesiekosysteemien ja maaperän epäpuhtauksien ja haitta-ainepitoisuudet. 


