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KUNNOSSAPIDON KESY-TARKASTUSLISTA: 
Tarjouksen tekeminen 

Käyttöohje 

Kunnossapitourakoitsija 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 

Tarjouksessa on kuvattu, miten tilaajan urakoitsijalle ja kunnossapitohankkeelle 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: 

Tarjouksessa on huomioitu KESYn mukainen toteutustapa. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Tarjouksessa on huomioitu kohteessa tapahtuvat muutokset elinkaaren eri vaiheissa ja niiden vaikutus 
kunnossapitotarpeen ja -toimenpiteiden muutoksille. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Aiemmin toteutuneista työkohteista kerättyjä kustannustietoja ja työkohteiden jälkilaskentaa on 
hyödynnetty. 

Kyllä  Ei  Ei sisälly kohteeseen 

Muuta huomioitavaa: 

Työtä ei ole alihinnoiteltu eikä poljettu toimialan hintoja. 

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: 

Tyhjennä lomake 
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