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KUNNOSSAPIDON KESY-TARKASTUSLISTA: 
Työprosessin suunnitteleminen 

Käyttöohje 

Kunnossapitourakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tarkastaa laatimansa työprosessin. 
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/.

Työkohde 
Nimi: 

Osoite: 

Hankekoodi: 

Tarkastuksen tekijä 
Nimi: 

Organisaatio: Puhelinnumero: 

Sähköposti: 

Päiväys 

Tarkastettavat asiat 
Työjärjestyksen suunnittelu 
Työntekijät voivat edetä työtehtävästä toiseen ilman turhaa odottelua. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Hakkuiden, puunkaatojen ja pensaikon/vesakon raivaustyöt on ajoitettu huomioiden lintujen 
pesimäaika. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kemialliset kasvinsuojelutyöt on ajoitettu huomioiden pölyttäjähyönteisten lentoaika. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Henkilöstöresurssien suunnittelu 
Työtehtävät on jaettu tasapuolisesti huomioiden henkilöstön vahvuudet ja osaamiset, työjärjestys, 
työkierto sekä aikataulut. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on työllistetty alan opiskelijoita (mm. harjoittelijat, työssäoppijat) ja heidän ohjaamiseen 
on varattu riittävät resurssit. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on työllistetty nuoria, maahanmuuttajia, pitkäaikaistyöttömiä, kuntoutujia ja/tai 
vammaisia ja heidän ohjaamiseen on varattu riittävät resurssit. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kokemattomat työntekijät on sijoitettu työryhmiin, joissa on kokenut ja ohjaava tiiminvetäjä ja 
työporukka. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Työkohteen läheisyydessä toimivia aliurakoitsijoita on hyödynnetty kunnossapitotöissä, joihin itsellä ei 
ole aikaa, oikeaa kalustoa tai osaamista. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kuhunkin työvaiheeseen on varattu riittävästi aikaa kullekin työntekijälle/aliurakoitsijalle. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

 Työntekijöillä/aliurakoitsijoilla on työssä tarvittavat pätevyydet ja kelpoisuudet. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Konetyöskentelyn suunnittelu 
Aiemmin kerättyjä koneiden käyttötietoja on hyödynnetty koneresurssien suunnittelussa. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkoneet on valittu työkohteen mittakaavan ja tilankäytön mukaan. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteeseen on valittu ehjiä, huollettuja, vähän polttoainetta tai sähköä kuluttavia ja vähäpäästöisiä 
työkoneita. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Koneiden huolto ja tankkaus on suunniteltu niin, ettei niitä ole tarpeen tehdä työkohteessa vaan niille 
erikseen toteutetulla paikalla. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Konetyöt on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että konetyöskentely on tehokasta. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Konetyöt on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että koneiden siirtymät työkohteesta toiseen sekä 
työkohteen ja tukikohdan välillä ovat lyhyitä. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Konetyöt on suunniteltu ja ohjeistettu niin, että kuljetetaan kohteeseen ja sieltä pois täysiä kuormia. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Konetyöskentely on suunniteltu niin, että kohteen käyttäjät eivät ole kohteessa tai kohteen käyttöaste 
on alhaisin. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kohteen suojelun tai muun erityisen syyn vuoksi konetyöskentelyyn liittyvät rajoitukset on huomioitu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Koneiden käyttöä seurataan urakan aikana. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Materiaalihankintojen suunnittelu 
Materiaalimäärät perustuvat työkohteessa paikan päällä tarkastettuihin määrälaskelmiin. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on hyödynnetty siellä olevia materiaaleja (mm. maa-aineksia, kasvijätettä). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on hyödynnetty muista työkohteista kierrätettäviä materiaaleja (mm. maa-aineksia, 
kasvijätteitä, kompostia, hiekoitushiekkaa). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteeseen on valittu materiaaleja ja tuotteita, jotka rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä 
(mm. kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet, ekologiset torjunta-aineet ja lannoiteaineet). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Materiaalit ja tuotteet on hankittu läheltä työkohdetta. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Materiaalien toimitus on ajoitettu niin, ettei materiaaleja ole tarpeen välivarastoida kohteessa. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Jätehuollon suunnitteleminen 
Kunnossapitotyö on suunniteltu niin, ettei jätettä synny. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kunnossapitotyössä syntyvien maa-, kivi-, kasvi- ja muiden orgaanisten aineksien sekä muiden 
jätteiden lajittelu ja uudelleenkäyttö on suunniteltu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteen jätehuolto on suunniteltu niin, ettei se vaaranna kohteen turvallisuutta, käyttömukavuutta 
ja esteettisyyttä. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Maa-ainesten ja orgaanisen jätteen kierrätykselle ja kompostoinnille on varattu riittävät tilat lähelle 
kunnossapitokohdetta. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

On selvitetty, ketkä toimijat ottavat vastaan poistettavia maa-aineksia, orgaanista jätettä tai muita 
materiaaleja edelleen välitettäväksi. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Työmaasuunnitelman tekeminen 
Henkilöstön, koneiden ja materiaalien kuljetukset ja siirrot työkohteeseen on suunniteltu logistisesti 
järkevästi. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työskentelyn aikaisten toimintojen (mm. välivarastointipaikat, pysäköintipaikat) sijoittaminen on 
suunniteltu niin, etteivät säilytettävä kasvillisuus, maaperä, vesiekosysteemit tai rakenteet ja niihin 
liittyvät suoja-alueet vaurioidu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Lumen läjitys, välivarastointi, huolto- ja kulkureitit sekä pysäköinti on sijoitettu alueille, joiden 
maaperä on häiriintynyt aikaisemman käytön seurauksena. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteen liikennejärjestelyissä on huomioitu kohteen käyttäjien, sivullisten ja työntekijöiden 
turvallisuus. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Viestinnän suunnittelu (kohteen käyttäjille) 
Viestinnän ajankohta ja viestintämenetelmät on sovittu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Viestinnän sisältö on suunniteltu. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Kunnossapitotöiden omavalvonnan suunnittelussa hyödynnetään seuraavia materiaaleja: 
• Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonnan käsitteet
• Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonnan taustamateriaalit
• Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelman täyttöohje.
• Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelman lomakepohja.

(Lomakkeet on ladattavissa verkkosivulla https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/.) 

Tyhjennä lomake 

https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/
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	Selite 22: Tavoite: Vältetään turhia hankintoja ja hukkaan meneviä materiaaleja. Mittaus-/seurantamenetelmä: Työkohteesta ylijäävien materiaalien määrä. 
	Button23: 
	Selite 23: Tavoite: Vähennetään muualta tuotavien materiaalien määrää. Vähennetään kuljetustarvetta, kuljetuksista syntyviä päästöjä ja kustannuksia. Lisätään kasvijätteen kierrätystä syntypaikallaan. HUOM! Materiaalien on kuitenkin vastattava suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa määriteltyjä laatuvaatimuksia.Mittaus-/seurantamenetelmä: Paikalla olevien materiaalien osuus kohteessa käytettävästä materiaalista. Kemiallisten lannoiteaineiden ja kateaineiden ostomäärä
	Selite 24: Tavoite: Vähennetään uusien materiaalien määrää, hyödynnetään ylijääneitä tai kierrätettäviä materiaaleja. HUOM! Materiaalien on kuitenkin vastattava suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa määriteltyjä laatuvaatimuksia.Mittaus-/seurantamenetelmä: Ylijäämä ja/tai kierrätettyjen materiaalien osuus kohteessa käytettävästä materiaalista. 
	Button24: 
	Button25: 
	Selite 25: Tavoite: Vähennetään materiaalien ja tuotteiden valmistuksesta syntyviä päästöjä, energiankulutusta ja neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. Edistetään kierrätysmateriaalien käyttöä ja kiertotaloutta. Korvataan kemikaaleja ekologisilla tuotteilla. HUOM! Materiaalien on kuitenkin vastattava suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa määriteltyjä laatuvaatimuksia. Mittaus-/seurantamenetelmä: Tuotteiden hiili- ja vesijalanjäljet. Uusiomateriaalien määrä kokonaiskäyttömäärästä kohteessa. Materiaalien ja tuotteiden ympäristömerkit (mm. EPD -ympäristöseloste, FSC®, PEFC™, Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, The Blue Angel, Bra Miljöval, luomu, muut ympäristömerkinnät ja -sertifioinnit). HUOM! Ympäristömerkkien vaatimukset ja mittausmenetelmät vaihtelevat toisistaan. Tämän vuoksi ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia.
	Button27: 
	Selite 27: Tavoite: Vähennetään kuljetuksien määrää, polttoainekuluja ja päästöjä sekä kuljetuksiin ja siirtoihin käytettyä aikaa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Polttoainekulutus, työajan seuranta.
	Selite 28: Tavoite: Varmistetaan kohteiden ehjänä pysyminen kunnossapitotöiden aikana. Vähennetään kohteiden korjaus-/kunnostustarpeita. Mittaus-/seurantamenetelmä: Suoja-alueiden mitoitus, suojausten riittävyys, olevien kohteiden/rakenteiden kunto ja laatu kunnossapitotöiden päättyessä. 
	Button28: 
	Selite 29: Tavoite: Estetään säilytettävän ja terveen maaperän vaurioituminen kunnossapitotöiden aikana. Vähennetään tarvetta kunnostaa olevaa maaperää kunnossapitotöiden päättyessä.Mittaus-/seurantamenetelmä: Suoja-alueiden mitoitus, suojausten riittävyys, maaperän kunto ja laatu kunnossapitotöiden päättyessä.
	Button29: 
	Selite 30: Tavoite: Edistää työkohteen turvallisuutta.Mittaus-/seurantamenetelmä: MVR- ja TR-mittausten tulokset, käyttäjien ja työntekijöiden palaute. 
	Button30: 
	Selite 31: Tavoite: Edistetään avointa ja aktiivista tiedonvälitystä eri osapuolten kesken. Toteutetaan viestintä monipuolisesti eri viestintämenetelmiä hyödyntäen. Ajoitetaan viestintä niin, että käyttäjät ehtivät varautua kunnossapidosta aiheutuviin häiriöihin ja rajoituksiin. Mittaus-/seurantamenetelmä: Viestien läpimeno vastaanottajille, viestien toimitusajankohta. 
	Button31: 
	Selite 32: Tavoite: Pidetään viestinnän sisältö selkeänä ja ymmärrettävänä. Jaetaan KESY-tietoutta ja opastetaan KESY-näkökulmien ja KESYstä syntyvien etujen huomioimiseen kunnossapidossa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Viestien pohjalta tulleet tarkennustiedustelut.
	Button32: 
	Button26: 
	Selite 26: Tavoite: Vähennetään kuljetustarpeen määrää ja kuljetuksista syntyviä päästöjä. Tuetaan paikallista/ alueellista/ kotimaista tuotantoa ja yritystoimintaa. Mittaus-/seurantamenetelmä: Toimitusetäisyys, tuotanto-/valmistusmaa ja/tai -paikkakunta.
	Button33: 
	Selite 33: Tavoite: Vähennetään välivarastoinnin aikana syntyvää materiaalien vaurioitumisriskiä ja välivarastoinnin vaatimaa tilantarvetta työkohteessa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Välivarastoinnin pituus.
	Button34: 
	Selite 34: Tavoite: Vähennetään loppukäsittelyyn kuljetettavan jätteen määrä. Vähennetään jätekustannuksia.  Mittaus-/seurantamenetelmä: Jätemäärä, jätekustannukset.
	Button35: 
	Selite 35: Tavoite: Mahdollistetaan työkohteessa syntyvien jätteiden uudelleen käyttö ja kierrätys. Arvioidaan syntyvän jätteen määrä. Vähennetään jätekustannuksia.  Mittaus-/seurantamenetelmä: Uudelleen käytettävän ja/tai kierrätettävän jätteen osuus koko jätemäärästä, jätekustannukset.
	Button36: 
	Selite 36: Tavoite: Edistetään työkohteen turvallisuutta ja siisteyttä (mm. hajuhaitat, rotat) sekä työkohteen toimivuutta ja ympäristöturvallisuutta. Vähennetään kohteen roskaantumista.Mittaus-/seurantamenetelmä: Kerättävän roskan määrä, roskakierrosten määrä, MVR- ja TR-mittausten tulokset.
	Button37: 
	Selite 37: Tavoite: Edistetään maa-ainesten ja orgaanisten jätteiden käsittelyä paikan päällä tai lähellä kunnossapitokohdetta, vähennetään kuljetuksista syntyviä polttoainekulutusta ja päästöjä. Mittaus-/seurantamenetelmä: Käsittelypaikan etäisyys työkohteesta, polttoainekulutus, käsiteltävän aineksen määrä.
	Button38: 
	Selite 38: Tavoite: Edistetään työkohteesta pois vietävän materiaalin uudelleen hyödyntämistä ja nopeaa kiertoon saamista. Mittaus-/seurantamenetelmä: Välityspaikan etäisyys työkohteesta, välitettävän materiaalin määrä/ osuus pois vietävistä materiaaleista. 


