
Kestävä ympäristörakentaminen

KESY
Kestävän kehityksen perusehtoja ovat biologisen 

monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden 
säilyttäminen sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen 
toiminnan sopeuttaminen luonnon kestokykyyn pitkällä 
aikavälillä. Kaikkien – myös viheralan toimijoiden – on 
sitouduttava kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. 
Viheralaan liittyy monia kansainvälisiä, kansallisia ja pai-
kallisen tason haasteita, kuten ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen, eliöiden elinympäris-
töjen häviäminen, kaupungistuminen ja väestön ikäänty-
minen. KESY on viheralan yhteinen toimintamalli, joka 
määrittää kestävän kehityksen mukaiset, suomalaisiin olo-
suhteisiin soveltuvat toimintaperiaatteet, toimenpiteet ja 
käytännönläheiset ohjeet ympäristörakentamishankkeen 
tilaamiselle, suunnittelulle, rakentamiselle ja kunnossa-
pidolle. Toimintamalli pohjautuu ulkomailla tehtyihin 
vastaavanlaisiin ohjeistuksiin ja laatumalleihin, erityisesti 
Yhdysvalloissa kehiteltyyn the Sustainable Sites Initiative 
-arviointi- ja sertifi ointijärjestelmään (SITES).

Suomen valtio ja useat maamme kaupungit, kunnat ja ra-
kennusalan toimijat ovat sitoutuneet mm. seuraaaviin ym-
päristöstrategioihin ja ohjelmiin. 

- EU:n ilmastopolitiikka  
- Pariisin ilmastosopimus 
- Energia- ja ilmastostrategia 
- YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
- Suomen Ramsar -kosteikkotoimintaohjelma 2016–2020 
- Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 
- Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuk-
sen päätavoitteet 

Viherympäristöliitto on allekirjoittanut Kestävän kehityk-
sen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudutaan edistä-
mään kestävää ympäristörakentamista. Sitoutumisen 
lisäksi kestävän kehityksen mukainen toimintatapa vaatii 
asennemuutosta ja totuttujen käytäntöjen muuttamista. 

Kestävän ympäristörakentamisen tarkoituksena on suunnitella, rakentaa ja 
kunnossapitää ympäristöä siten, että vältetään, lievennetään tai estetään 

rakentamisen haitallisia vaikutuksia. 
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Viherympäristöliitto ry teetti selvityksen ympäristörakentamisen 
prosesseista ja käytännöistä. Selvitystyössä on kuvattu nykyiset 
prosessit ja käytännöt, kartoitettu prosessiin liittyvät ongelmat ja 
haasteet sekä koottu aiheeseen liittyvät käsitteet. 
Raportti löytyy liiton verkkosivuilta: www.vyl.fi /alan-kehittami-
nen/hankkeet-ja-selvitykset/kesy-hanke/hankkeen-selvitykset/

Viherammattilaisen 10 KESYYY-ttttteeeeeeeeeessssiiiiiiiiiiäää: 

• Suojele Suomen luontoa ja seeeeeennnnnnn 
 monimuotoisuutta.
• Pidä huolta maaperän hyvinvooooooooiiiiiinnnnnnnnnnnnnnniiiissssssstttttttaaaaaa..
• Säästä puhdasta vettä ja suojeeeeeelllllleeeeee  sssssseeeeeeeenn 
 syntysijoja.
• Edistä ekosysteemipalveluideeeeennnnnnnnnn  ttttooooiimmmmmmmmmmiiinnttaaaaa...
• Vaali suomalaista kulttuuriymmmmmmppppppääääääärrrrriiiiiissssssttttttööööööäää jjjaaaa  
 sen moninaisuutta.
• Edistä luontopohjaisten ratkaiiiissssuuujjjjjeeeennnnnn
 käyttöä.
• Ole resurssiviisas.
• Edistä kiertotaloutta.
• Toimi ekotehokkaasti.
• Levitä KESY-osaamista viheraaaallaalllllaaaa jjjjjaaaaa 
 opasta myös muiden alan ammmmmmaaattttttttiilllaaaaiiiissssiiiaaa   
   KESY-asioissa.



KESY-toimintamallissa kuvataan tilaamisen, suunnittelun, 
rakentamisen ja kunnossapidon KESY-periaatteet. Yleisten
toimintaperiaatteiden lisäksi tarkastellaan KESYä viiden eri 
näkökulman avulla:
− paikan vesiolot
− paikan maaperä ja kasvillisuus
− käytettävät raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet
− energiansäästö, ilmanlaatu ja ympäristönsuojelu
− ihmisten terveys ja hyvinvointi.

Vesioloihin liittyvät toiminta-
periaatteet kannustavat 

turvaamaan paikan vesiekosys-
teemipalvelut. Rakentaminen 
sijoitetaan niin, että esimerkiksi 
tulva-alueiden ekologiset toimin-
not ja herkkien vesiekosysteemien 
toiminta turvataan. Ne ohjeistavat 
myös vesiekosysteemien kunnos-
tusta ja hulevesien hallintaa. 

Maaperään ja kasvillisuu-
teen liittyvät toimintaperiaatteet 
edistävät terveen maaperän ja 
kasvillisuuden säilyttämistä, maa-
perän kunnostusta ja hoitoa. Ne 
ohjaavat arvokkaan ja alkuperäi-
sen kasvillisuuden suojelemiseen, 
kasvupaikkaan soveltuvan 

kasvillisuuden käyttöön ja vieras-
lajien hallintaan. 

Käytettävien materiaalien ja 
tuotteiden valintaan liittyvät 
toimintaperiaatteet kannustavat 
materiaalitehokkuuteen, raaka-ai-
neiden vastuulliseen käyttöön 
sekä ekologisesti kestävän 
materiaali- ja taimituotannon 
tukemiseen. Lisäksi materiaalin 
kierrätyksen ja uusiokäytön sekä 
rakentamisessa syntyvän jätteen 
määrän rajoittaminen ja lajittele-
minen ovat keskeisiä näkökulmia.
Suositaan paikallisia tuottajia, 
valmistajia ja materiaaleja.
 

Energiasäästön, ilmanlaadun 
ja ympäristön suojelemiseen 
liittyvät toimintaperiaatteet 
keskittyvät erilaisten päästöjen 
vähentämiseen. Tavoitteena on 
vähentää kasvihuonepäästöjä, 
elinympäristöjen tuhoutumista 
ja haitallisia vaikutuksia ihmisten 
ja eliöiden terveyteen. Periaat-
teet ohjaavat myös kaupunkien 
lämpösaarekkeiden vaikutusten 
lieventämisessä ja rakennusten 
energiankäytön vähentämisessä 
kasvillisuuden keinoin. 

Ihmisten terveyden ja hyvin-
voinnin edistämistä käsittelevät 
toimintaperiaatteet liittyvät eri-
tyisesti sosiaaliseen kestävyyteen. 

Niillä tuetaan kulttuuriympäristön 
arvojen vaalimista, viheralueiden 
saavutettavuutta, turvallisuutta ja 
käyttömukavuutta sekä kaikille 
käyttäjille tasavertaisia käyttö-
mahdollisuuksia. Viheralueilla 
on merkittävä rooli henkisen 
palautumisen sekä terveyttä 
edistävien fyysisten aktiviteettien 
paikkana. Kohtaamispaikat ja 
sosiaalisen kanssakäymisen tuke-
minen vahvistavat yhteisöllisyyttä. 
Hyötyviljely on yksi yhteisölli-
syyttä edistävä toiminnan muoto. 
Tukemalla paikallista taloutta 
esimerkiksi käyttämällä paikallista 
työvoimaa ja materiaaleja kehite-
tään paikallisia yhteisöjä ja niiden 
toimintaa.



KESY-työkalut
Toimintamallin lisäksi tilaajien, suunnitte-
lijoiden, rakentajien ja kunnossapitäjien 
käyttöön on työstetty ohjeita, tarkastus-
listoja ja lomakepohjia, joiden avulla voi-
daan kussakin hankkeessa tarkistaa, onko 
hankkeessa mahdolliset KESY-tavoitteet 
huomioitu.

KESY-seuranta
Viherympäristöliitto ry:lle voi ilmoittaa 
suunnitteilla olevia, käynnissä olevia 
ja valmistuneita KESY-toimintamallin 
mukaisia kohteita. KESY-toimintamallista 
saatuja kokemuksia kerätään yhteen vuo-
sina 2019 ja 2020. Palautteen perusteella 
kehitetään KESY-työkaluja.

Osana KESY-hanketta on kirjattu ylös ja 
arvioitu KESY-näkökulmasta voimassa 
olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, yleisiä 
laatuvaatimuksia ja ohjeita.

Tiedotus ja valistus
Viherympäristöliitto ry tiedottaa KESY-
toimintamallista, laatii tiedotus- ja 
koulutusmateriaalia sekä käy luennoimas-
sa. Sanomaa kohdistetaan oman am-
mattikunnan lisäksi erityisesti viheralan 
sidosryhmiin.

KESY muuttuu päivittäiseksi toiminta-
tavaksi, kun tilaaja sitoutuu ja kun koko 
ketju suunnittelusta kunnossapitoon si-
toutuu noudattamaan sovittuja tavoitteita.

KESY-ydintiimi
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti, hankkeen vastuullinen vetäjä
Hanna Tajakka, MMM, Viher-Arkki
Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry
Hanna-Maria Piipponen, maisema-arkkitehti
Rahoittajat: Maiju ja Yrjö Rikalan puutarhasäätiö, Taike ja Viherympäristöliitto ry.
Kuvat: Seppo Närhi, Hanna Tajakka ja Emilia Weckman. Kaurialan liikennepuisto, Hämeenlinna
Hankkeen toimintamalli ja työkalut työstettiin työpajoissa ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. 
KESY-hankkeen materiaalit tulevat Viherympäristöliiton sivuille 
www.vyl.fi /alankehittaminen/hankkeet-ja-selvitykset/kesy-hanke/


