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Mikä ihmeen KESY? 
– KESY pähkinänkuoressa



KESY = 
Kestävä 
ympäristö-
rakentaminen

❖ Viheralan toimintamalli, jota noudattamalla voidaan 
toteuttaa kestävyyden periaatteita viheralan 
työtehtävissä.

❖ KESYn tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja 
kunnossapitää ympäristöä niin, että vältetään, 
lievennetään tai estetään rakentamisen haitallisia 
vaikutuksia.

❖ Viheralan tehtävissä puutumme luonnon 
prosesseihin, kuten veden kiertokulkuun, maaperän 
ja kasvillisuusalueiden toimintaan eli 
ekosysteemipalvelujen kannalta keskeisiin tekijöihin. 

❖ Luontopääoma on kaiken pääoman ja talouden 
perusta. Kaikki taloudellinen toiminta on sen varassa, 
miten hyvin luonto ja sen tarjoamat 
ekosysteemipalvelut toimivat. 

❖ Ilmastopaneeli IPCC:n raportin 2018 mukaan 
maapallon lämpötilan nousu ylittää 1,5 asteen rajan 
2050 mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi 
merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle. 



Pieni KESY-
sanasto

❖ Ekosysteemipalvelut; Luonnon ilmaiseksi tarjoamat, 
elämää ylläpitävät aineelliset ja aineettomat palvelut, 
jotka ovat korvaamattomia, ihmiselle välttämättömiä ja 
ihmisen hyvinvointia lisääviä. Ekosysteemipalvelut 
voidaan jakaa tuotantopalveluihin (esimerkiksi energia, 
makea vesi, ravinto), säätely- ja ylläpitopalveluihin 
(esimerkiksi ilmaston säätely, pölyttäminen, veden 
puhdistus, ravinteiden ja veden kierto, yhteyttäminen) 
ja kulttuuripalveluihin (esimerkiksi virkistys, koulutus ja 
kasvatus, kulttuuriperintö). 

❖ Ekotehokkuus; Tuotannon ja toiminnan tehokkuutta 
mahdollisimman vähäisin ympäristövaikutuksin.

❖ Hiilineutraalius; Tuotetaan vain sen verran 
hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan. 
Hiilineutraalin tuotteen tai systeemin hiilijalanjälki koko 
elinkaaren ajalta on nolla.



Pieni KESY-
sanasto

❖ Kiertotalous; Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää 
tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan 
palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja 
kierrättämiseen. Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole 
riippuvainen luonnonvarojen kulutuksesta.

❖ Luontopohjaiset ratkaisut; Toimenpiteitä, jotka saavat 
inspiraationsa luonnosta tai hyödyntävät luonnon 
prosesseja ja tuottavat samanaikaisesti ekologisia, 
sosiaalisia sekä taloudellisia hyötyjä.

❖ Resurssiviisaus; Kyky käyttää erilaisia resursseja 
(luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteet ja 
palvelut, tilat ja aika) harkitusti ja hyvinvointia sekä 
kestävää kehitystä edistävällä tavalla.



KESY-teemat



Viisi 
tarkastelu-
näkökulmaa

KESY tarkastelee viherhankkeita viidestä 
näkökulmasta:

1. Paikan vesiolosuhteiden vaaliminen

2. Paikan maaperä- ja 
kasvillisuusolosuhteiden vaaliminen

3. Raaka-aineiden, materiaalien ja tuotteiden 
kestävyyden edistäminen

4. Energiansäästön ja ympäristönsuojelun 
edistäminen

5. Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen.



VesiKESY-tavoitteet:

❖ Tulva-alueiden säästäminen

❖ Vesiekosysteemien suojelu

❖ Vesiekosysteemien kunnostus

❖ Hulevesien hallinta

❖ Vedenkulutuksen vähentäminen.



Maaperä ja 
kasvillisuus

KESY-tavoitteet:

❖ Terveen maaperän säilyttäminen

❖ Huonokuntoisen maaperän kunnostaminen 
ja hoito

❖ Olevan kasvillisuuden säilyttäminen

❖ Kasvupaikkaan soveltuvan kasvillisuuden 
käyttö

❖ Vieraslajien hallinta

❖ Kasvimassan lisääminen.



Raaka-aineet, 
materiaalit ja 
tuotteet

KESY-tavoitteet:

❖ Materiaalitehokkuuden edistäminen

❖ Kestävän tuotannon edistäminen.



Energiansäästö 
ja ympäristön-
suojelu

KESY-tavoitteet:

❖ Energiankulutuksen vähentäminen

❖ Uusien energiamuotojen edistäminen

❖ Ilmanlaadun suojeleminen

❖ Turvallisen kemikaalien käytön edistäminen

❖ Pienilmaston parantaminen 
kaupunkiympäristössä

❖ Kasvillisuuden hyödyntäminen rakennusten 
energiansäästössä.



Ihmisen terveys 
ja hyvinvointi

KESY-tavoitteet:

❖ Kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja hoito

❖ Saavutettavuuden, turvallisuuden ja 
käyttömukavuuden parantaminen

❖ Fyysisen, henkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen

❖ Hyötyviljelyn edistäminen

❖ Paikallisen talouden tukeminen.



KESY-teesit



Viherammattilaisen 
10 KESY-teesiä

1. Suojele Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta.

2. Pidä huolta maaperän hyvinvoinnista.

3. Säästä puhdasta vettä ja suojele sen syntysijoja.

4. Edistä ekosysteemipalveluiden toimintaa.

5. Vaali suomalaista kulttuuriympäristöä ja sen 
moninaisuutta.

6. Edistä luontopohjaisten ratkaisujen käyttöä.

7. Ole resurssiviisas.

8. Edistä kiertotaloutta.

9. Toimi ekotehokkaasti.

10. Levitä KESY-osaamista viheralalla ja opasta myös 
muiden alan ammattilaisia KESY-asioissa.

Lisäksi jokaiselle toimijaryhmälle – tilaaja, suunnittelija-
rakentaja ja kunnossapitäjä – on omat KESY-teesit.



KESY-työkalut



KESY                
-ohjeoppaat,
-tarkastuslistat,
-asiakirjamallit

❖ Tilaajan ja suunnittelijan työohjeoppaisiin
on koottu keskeiset toimenpiteet, joiden 
avulla hankkeen kilpailutuksessa tai 
viheralueiden suunnittelussa on mahdollista 
nykyistä paremmin huomioida ekologista, 
sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. 

❖ Tarkastuslistojen tarkoituksena on toimia 
aputyökaluina, joiden avulla voidaan 
tarkastaa onko rakentamisen tai 
kunnossapidon työvaihe toteutettu KESYn 
mukaisesti.

❖ Asiakirjamallit on työstetty hyödyntäen 
pohjana olemassa olevia 
asiakirjamalleja (mm. RT-ohjekortit, -
asiakirjamallit), joita on täydennetty KESY-
asioilla. 



KESY-
verkkopalvelu

❖ Toimintamalli on purettu KESY-
verkkopalveluun helposti omaksuttaviin 
osa-alueisiin (mm. teemoittain ja 
toimijoittain). 

❖ Verkkopalvelusta löytyvät toimintamalliin 
liittyvät työkalut, kuten lomakemallipohjat, 
tarkastuslistat ja työohjeet sekä paljon 
kestävään ympäristörakentamiseen liittyvää 
taustatietoa. 

❖ Lisäksi verkkopalvelusta löytyy 
verkkoluentoja, joita voi vapaasti hyödyntää 
työpaikoilla ja oppilaitoksissa toimintamalliin 
tutustuttaessa.

❖ Verkkopalvelussa esitellään myös käynnissä 
olevia KESY-hankkeita ja opinnäytetöitä. 

❖ Lisätiedot: www.vyl.fi/kesy. 

http://www.vyl.fi/kesy


Tutkinnoissa 
huomioitavat 
KESY-
asiakokonaisuudet

❖ Vieraslajien hallinta

❖ Kasvinterveyden hallinta

❖ Kemikalisaation vähentäminen

❖ Työprosessien omavalvonta

❖ Jätteiden lajittelu, kierrätys ja uudelleen 
käyttö

❖ Päästöjen vähentäminen 

❖ Energiankulutuksen vähentäminen

❖ Puhtaan vedenkulutuksen vähentäminen

❖ Ekosysteemipalveluiden edistäminen.



Mikä oli 
villakoiran 
ydin?

KESY opastaa

❖ miten vältetään, lievennetään tai estetään 
rakentamisen haitallisia vaikutuksia.

❖ miten edistetään ekosysteemipalveluiden 
toimivuutta.

❖ huomioimaan mm. paikan vesi-, maaperä- ja 
kasvillisuusolosuhteet, materiaalivalintojen 
vaikutukset, ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden sekä 
ympäristönsuojelun näkökulmat.

Lisäksi kannattaa muistaa, että

❖ KESY on sovellettavissa koko puutarha-alalle.

❖ työskentelyn aputyökaluja on koottu KESY-
verkkopalveluun.

❖ osaaminen, asenne ja tahtotila ratkaisee!



KESY-materiaalit verkko-
osoitteessa:

www.vyl.fi/tietopankki/kesy/

Lisätiedot:

Viherympäristöliitto ry: 
Seppo Närhi 

seppo.narhi@vyl.fi

mailto:seppo.narhi@vyl.fi


Kysymyksiä tai 
kommentteja?



Kiitos 
mielenkiinnosta!



Viher-Arkin 
yhteystiedot

Viher-Arkki

Hanna Tajakka

Puh: 040 865 7923

hanna.tajakka@viherarkki.fi

www.viherarkki.fi

mailto:hanna.tajakka@viherarkki.fi
http://www.viherarkki.fi/

