
Kestävän ympäristörakentamisen työkalut -hanke (KESY3) 
TYÖPAJA 17.8.2017/ Kutsu & ohjelma 

 
 
 
Kestävän ympäristörakentamisen työpajat jatkuvat elokuussa – Tervetuloa mukaan!  
 
Viherympäristöliitto ry:n Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -hanke on edennyt kolmanteen 
vaiheeseen, jossa työstetään viheralan käyttöön työkaluja kestävän kehityksen mukaisen 
toiminnan edistämiseen. 
 
Kesän 2017 aikana kuvataan aiemmin laaditun viherhankkeiden prosessikuvausten (KESY1) ja 
toimintamallin (KESY2) pohjalta käytännön toimintaohjeet, miten prosessin eri työvaiheet pitäisi 
toteuttaa, jotta hanke olisi KESYn mukainen. Tarkoituksena on kirjata auki käytännön toimenpiteet, 
joilla "normi" tilaaminen, valvonta, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito voidaan toteuttaa 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  
 
Syksyn 2017 aikana työstetään konkreettisia työkaluja eli työohjeita, tarkistuslistoja, lomakepohjia 
ja muita KESY-työtä helpottavia työkaluja eri työvaiheita ja -tehtäviä varten. Tätä työtä 
käynnistetään työpajassa 17.8.2017, kello 13:00-16:00. Työpaja järjestetään Lepaalla, Hämeen 
ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä (Lepaantie 129,14610 Lepaa, päärakennus, 1. krs, luokka 
165). 
 
Työpajaan ovat tervetulleita kaikki viheralalla toimivat tilaamisen, vihervalvonnan, 
suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaiset sekä materiaalien ja tuotteiden 
valmistajat ja toimittajat. Ilmoittautuminen etukäteen 11.8.2017 mennessä. Muista merkitä 
ilmoittautumisen yhteydessä, mihin työpajaryhmään osallistut: 

− Ryhmä 1: Vihertöiden (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) tilaaminen ja valvonta 
− Ryhmä 2: Viheralueiden suunnittelu 
− Ryhmä 3: Viheralueiden rakentaminen 
− Ryhmä 4: Viheralueiden kunnossapito. 

 
Alustavan työpajan ohjelman löydät ohesta. Työpajaan liittyvä taustamateriaali toimitetaan 
ilmoittautuneille etukäteen tiedoksi maanantaina 14.8.2017 ja se on saatavilla myös paikan päällä 
työpajassa.  
 
Lisätietoa KESY-hankekokonaisuudesta on verkko-osoitteessa https://www.vyl.fi/alan-
kehittaminen/hankkeet-ja-selvitykset/kesy-hanke/.  
 
 
Tervetuloa ideoimaan KESY-työkaluja ja vaikuttamaan viheralan kestävään kehitykseen! 
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KESY3-hankken työpajan ohjelma 
 
Aika:   17.8.2017, kello 13:00-16:00. 
Paikka:   Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikkö, Lepaantie 129,14610 

Lepaa, päärakennus, 1. krs, luokka 165. 
Ilmoittautuminen: 11.8.2017 mennessä. 
Hinta:  Maksuton tilaisuus. 
 
 
Kelloaika 
 
12:45 Kahvi-/teetarjoilu  
 
13:00 Tilannekatsaus Kestävä ympäristörakentaminen (KESY) -hankkeesta 

maisema-arkkitehti MARK Emilia Weckman, Viherympäristöliiton KESY-työryhmän 
puheenjohtaja 

  
13:15 Työpajatyöskentelyn ohjeistus 
 MMM Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki 
 
13:30  Työpajatyöskentelyä neljässä ryhmässä (tauko sopivassa välissä) 

− Ryhmä 1: Vihertöiden (suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito) tilaaminen ja 
valvonta 

− Ryhmä 2: Viheralueiden suunnittelu 
− Ryhmä 3: Viheralueiden rakentaminen 
− Ryhmä 4: Viheralueiden kunnossapito 

 
15:30 Työpajatyöskentelyn yhteenveto ja loppukeskustelu 
 Työpajan osallistujat & MMM Hanna Tajakka, Konsulttipalvelu Viher-Arkki 
 
16:00 Työpaja päättyy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


