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KUNNOSSAPIDON KESY-TARKASTUSLISTA: Työkohteen 
kartoittaminen (paikan päällä kohteessa ennen tarjouksen 
tekemistä) 

Käyttöohje 

Kunnossapitourakoitsija voi käyttää tätä tarkastuslistaa pohjana, kun hän tutustuu tarjouspyynnön saatuaan 
työkohteeseen paikan päällä kohteessa. Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi tarjouspyyntö- ja suunnitelma-
asiakirjoihin merkittyjen asioiden vastaavuus työkohteessa. Urakoitsija ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista 
tilaajalle. Tähän tarkastuslistaan kirjatut asiat huomioidaan tarjousasiakirjoissa (tarjous, laatu-, turvallisuus-, ja 
ympäristösuunnitelmat), kustannuslaskelmassa ja työsuunnitelmassa. 

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 

Työkohteen rajat ja lähtötiedot vastaavat suunnitelma- ja urakka-asiakirjoissa ilmoitettuja. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/
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Työkohteessa on suojeltavaa kasvillisuutta (mm. uhanalaisia kasveja, perinnekasveja, lain nojalla 
suojeltuja kasveja). 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on suojeltavaa maaperää. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on suojeltavia vesiekosysteemejä (esim. puroja, ojia, lampia, kosteikkoja tms.). 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on suojeltavia rakenteita ja/tai maisemia (mm. muinaismuistot, Valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet, Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY-kohteet). 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

 Työkohteen kasvillisuus on hyväkuntoinen ja terve. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa ei ole EU:lle tai kansallisesti haitallisia vieraslajeja eikä karanteenituhoojia. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 
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Työkohteessa ei ole hoitovelkaa tai poikkeamia määriteltyyn hoitoluokkaan. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työkohteessa on mahdollisuus konetyöskentelyyn. 

 Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Tyhjennä lomake 
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