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

RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA/ 
Lopputulosten tarkasteleminen 

VYL 03:33.7 

sivu 1 / 2 

RAKENTAMISEN KESY-TARKASTUSLISTA: Lopputulosten 
tarkasteleminen 

Käyttöohje 

Rakennusurakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tarkastaa urakan lopputulokset. Tähän 
tarkastuslistaan kirjatut asiat huomioidaan mm. jälkilaskennassa. 

Tätä tarkastuslistaa voi käyttää joko sellaisenaan tai mallina ja hyödyntää tämän tarkastuslistan sisältöä 
organisaation omissa lomakepohjissa.  

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 

Rakentamisesta ja takuuajan hoidosta on kerätty palautetta tilaajalta, suunnittelijalta ja käyttäjiltä. 

Kyllä  Ei 

Muuta huomioitavaa: 

Rakentamisen hankinnasta ja valvonnasta on annettu palautetta tilaajalle. 

Kyllä  Ei 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Rakennuskohteen suunnitteluratkaisuista on annettu palautetta suunnittelijalle.  

Kyllä                       Ei                         

Muuta huomioitavaa:  

Rakentamisen jälkilaskenta ja poikkeamien käsittely on tehty. 

Kyllä                       Ei 

Muuta huomioitavaa: 
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