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KUNNOSSAPIDON KESY-TARKASTUSLISTA: 
Työprosessin arvioiminen 

Käyttöohje 

Kunnossapitourakoitsija 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 työkohteen KESY-tavoitteisiin. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Työkohteen käynnistäminen 
Tilaajan kanssa on sovittu kokouksista, laatukierroksista, hankkeen tiedottamisesta ja eri osapuolten 
osallistamisesta sekä urakoitsijan tiedotusvastuusta oman työnsä osalta muille osapuolille. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Töiden käynnistymisestä on ilmoitettu asianomaisille tahoille (mm. työryhmän vetäjä, työryhmä, 
alueurakoissa Aluehallintovirasto AVI). 

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).

Kunnossapitotöiden tekeminen 
Kunnossapitotöissä (mm. kasvinsuojelutyöt, liukkauden esto, kalusteiden pesu, lumien läjitys) 
syntyvien epäpuhtauksien kulkeutuminen työkohteen 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: 

Työkohteen jätehuolto on tehty suunnitellusti ja asianmukaisesti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Viestintä on tehty kohteen käyttäjille suunnitellusti ja asianmukaisesti. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Kunnossapitotöiden omavalvonnassa hyödynnetään seuraavia materiaaleja: 
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonnan käsitteet
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvonnan taustamateriaalit
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelman täyttöohje.
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontasuunnitelman lomakepohja
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontatarkastuksen lomakepohja (työmaalla tehtävää tarkastusta

varten), Laaja versio
- Kemiallisten kasvinsuojelutöiden omavalvontatarkastuksen lomakepohja (työmaalla tehtävää tarkastusta

varten), Tiivistetty versio

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

Tyhjennä lomake 

https://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/

	Muuta huomioitavaa: 
	Muuta huomioitavaa_2: 
	Muuta huomioitavaa_3: 
	Muuta huomioitavaa_4: 
	Muuta huomioitavaa_5: 
	Muuta huomioitavaa_6: 
	Muuta huomioitavaa_7: 
	Muuta huomioitavaa_8: 
	Muuta huomioitavaa_9: 
	Muuta huomioitavaa_10: 
	Muuta huomioitavaa_11: 
	Nimi: 
	Osoite: 
	Hankekoodi: 
	Nimi_2: 
	Organisaatio: 
	Sähköposti: 
	Päivämäärä1_af_date: 
	Puhelinnumero: 
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Selite 1: 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 KUNNOSSAPIDON KESY-LOMAKE: Kunnossapitotyöhön perehdyttäminen. 
	Button2: 
	Selite 2: 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.
	Selite 3: Tavoite: Varmistetaan ajantasainen tiedonvälitys henkilöstölle ja viranomaisille.Mittaus-/seurantamenetelmä: Ilmoituksen ajankohta.
	Button3: 
	Button4: 
	Selite 4: Tavoite: Varmistetaan maa-ainesten ja lannoitevalmisteiden (mm. lannoitteet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet, katteet) alkuperä, puhtaus ja laatuvaatimusten sekä säädöstenmukaisuus. 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.
	Selite 5: Tavoite: Varmistetaan, että materiaalit (mm. kateaineet, maanparannusaineet, lannoitteet, kalkitusaineet) on välivarastoitu työkohteessa 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.
	Button5: 
	Selite 6: Tavoite: Puhdistetaan kunnossapitotöistä syntyvät likavedet ennen niiden johtamista maaperään. Estetään lumikasojen sulamisvesien mukana kulkeutuvan kiintoaineksen ja haitta-aineiden huuhtoutuminen. Estetään kunnossapidon aikainen pölyäminen (mm. hiekoitushiekkojen poisto, lehtien poisto). Estetään pohjavesien ja ympäröivien ekosysteemien pilaantuminen ja tuhoutuminen.Mittaus-/seurantamenetelmä: Kunnossapitokohteesta pois valuvien likavesien määrä- ja laatuseuranta, ilman hiukkaspitoisuudet, lähivesiekosysteemien ja maaperän epäpuhtauksien ja haitta-ainepitoisuudet.
	Button6: 
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	Selite 7: 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.
	Selite 8: 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 kunnossapidon 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.
	Button8: 
	Selite 9: Tavoite: Tehdään yrityksen KESY-toimintamalli näkyväksi myös tilaajalle. Varmistetaan, että Kunnossapitäjän KESY-vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Katso TILAAMISEN KESY-LOMAKE: Kunnossapitäjän vähimmäisvaatimukset. Mittaus-/seurantamenetelmä: KESY-toimenpiteiden kuvaus. Kunnossapitäjän KESY-vähimmäisvaatimuksien Tavoite: Edistetään ekologisten, eettisten ja sosiaalisten, kulttuuristen ja taloudellisten näkökohtien toteutumista työkohteen turvallisuudessa. Vähennetään kunnossapidon vahingollisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisille.Mittaus-/seurantamenetelmä: MVR- ja TR-mittaukset, kunnossapitokohteesta pois valuvien likavesien määrä- ja laatuseuranta, ilman hiukkaspitoisuudet, lähivesiekosysteemien ja maaperän epäpuhtauksien ja haitta-ainepitoisuudet. 
	Button9: 
	Selite 10: Tavoite: Vähennetään loppukäsittelyyn kuljetettavan jätteen määrä. Käytetään uudelleen ja kierrätetään työkohteessa syntyvät jätteet. Vähennetään jätekustannuksia. Ei vaaranneta jätehuollolla kohteen turvallisuutta, käyttömukavuutta ja esteettisyyttä. Vähennetään kohteen roskaantumista. Edistetään maa-ainesten ja orgaanisten jätteiden käsittelyä (mm. kompostointi) paikan päällä tai lähellä kunnossapitokohdetta, vähennetään kuljetuksista syntyviä polttoainekulutusta ja päästöjä. Hyödynnetään muita toimijoita, jotka ottavat vastaan poistettavia maa-aineksia, orgaanista jätettä tai muita materiaaleja edelleen välitettäväksi.Mittaus-/seurantamenetelmä: Jätemäärä, uudelleen käytettävän ja/tai kierrätettävän jätteen osuus koko jätemäärästä, jätekustannukset, kerättävän roskan määrä, roskakierrosten määrä, MVR- ja TR-mittausten tulokset, jätteiden käsittelypaikan etäisyys työkohteesta, polttoainekulutus, käsiteltävän aineksen määrä, Jätteiden välityspaikan etäisyys työkohteesta, välitettävän materiaalin määrä/ osuus pois vietävistä materiaaleista.
	Button10: 
	Selite 11: 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. Pidetään viestinnän sisältö selkeänä ja ymmärrettävänä. Jaetaan KESY-tietoutta ja opastetaan KESY-näkökulmien ja KESYstä syntyvien etujen huomioimiseen kunnossapidossa.Mittaus-/seurantamenetelmä: Viestien läpimeno vastaanottajille, viestien toimitusajankohta, viestien pohjalta tulleet tarkennustiedustelut.
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