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RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA: Tarjouksen tekeminen 

Käyttöohje 

Rakennusurakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tarkastaa laatimansa tarjouksen. Tähän 
tarkastuslistaan kirjatut asiat huomioidaan tarjousasiakirjoissa (tarjous, laatu-, turvallisuus-, ja 
ympäristösuunnitelmat) ja kustannuslaskelmassa. 

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 

Tarjouksessa on kuvattu, miten tilaajan urakoitsijalle ja rakennushankkeelle asettamat KESY-tavoitteet 
täytetään. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Toiminta- ja/tai laatusuunnitelmassa on kuvattu KESYn periaatteiden 
mukaan toimiminen työkohteessa. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Turvallisuussuunnitelmassa on kuvattu KESYn periaatteiden mukaan toimiminen työkohteessa. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Aiemmin toteutuneista työmaista kerättyjä kustannustietoja ja työmaiden jälkilaskentaa on 
hyödynnetty. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Hyödynnetään tarjousten toimituksessa – jos tilaaja ei muuta määrää – sähköistä toimitustapaa (mm. 
sähköposti tai tiedostojen jakopalvelu). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Toiminta- ja/tai laatusuunnitelmassa huomioidaan lisäksi seuraavissa materiaaleissa mainitut asiat: 

- Ratu S-1180 Työmaan laatusuunnitelma

Turvallisuussuunnitelmassa huomioidaan lisäksi seuraavissa materiaaleissa mainitut asiat: 

- Ratu 5012 Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma

- Turvallisuussuunnitelma, sisältö (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/turvallisuussuunnitelma_kansi.doc

- Turvallisuussuunnitelma, toteutusorganisaatio (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/toteutusorganisaatio.doc

- Turvallisuussuunnitelma, tehtävien vastuutus (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tehtavien_vastuutus.doc

- Työsuojelun toimintaohjelma (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tstoimintaohjelma_malli.doc

- Rakennustyömaan riskien arviointi (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/riskienarviointi_lomake.doc

- Tuotannon yleissuunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/yleissuunnitteluvaiheen_lomake050405.doc

- Tehtäväkohtainen vaarojen tunnistamis- ja toimenpidelomake (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tehtavakohtainen_lomake0050405.doc

- Työn turvallisuussuunnitelma (TTK) https://ttk.fi/files/3660/Turvallisuussuunnitelma_lomake.pdf

- Rakennustyömaan riskit, muistilista (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/rakennustyomaan_riskit.doc

- Turvallisuusasiat hukkumisvaarallisten töiden suunnittelussa, muistilista (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/hukkumisvaarallisten_toiden_suunnittelu.doc

- Turvallisuusasiat kaivutöiden suunnittelussa, muistilista (VTT)
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/kaivutoiden_suunnittelu.doc

http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/turvallisuussuunnitelma_kansi.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/toteutusorganisaatio.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tehtavien_vastuutus.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tstoimintaohjelma_malli.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/riskienarviointi_lomake.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/yleissuunnitteluvaiheen_lomake050405.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/tehtavakohtainen_lomake0050405.doc
https://ttk.fi/files/3660/Turvallisuussuunnitelma_lomake.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/rakennustyomaan_riskit.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/hukkumisvaarallisten_toiden_suunnittelu.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/kaivutoiden_suunnittelu.doc
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- Turvallisuusasiat putoamisvaarallisten töiden suunnittelussa, muistilista (VTT) 
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/putoamisvaarallisten_toiden_suunnittelu.doc    

- Turvallisuusasiat sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelussa (VTT) 
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/sahkotapaturmavaarallisten_toiden_suunnittelu.doc   

- Vaarojen tunnistaminen (STM) https://ttk.fi/files/3157/RiskiArvi_21_STMlomakkeet2003.pdf.  

Tarjousasiakirjoissa huomioidaan lisäksi seuraavissa materiaaleissa mainitut asiat: 

- RT 16-10696 Rakennusalan töiden kuluttajasopimuksen laatiminen 

- RT 16-10756 KVR-urakkatarjouksen laatiminen. YSE 1998 asiakirjamalli 

- RT 80261 Rakennusalan töitä koskeva urakkatarjous kuluttajalle 

- RT 80280 Urakkatarjous 

- RT 80284 KVR-urakkatarjous 

- RT 80332 Pientalon piharakentamisen urakkatarjous  

 
 

Tyhjennä lomake 

http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/putoamisvaarallisten_toiden_suunnittelu.doc
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/ytya/lomakkeet/sahkotapaturmavaarallisten_toiden_suunnittelu.doc
https://ttk.fi/files/3157/RiskiArvi_21_STMlomakkeet2003.pdf
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