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MIKSI 
KESY?

Miksi Viherympäristöliitto ry lähti vuonna 
2015 laatimaan kestävän 
ympäristörakentamisen toimintamallia?



Toimintaympäristön muutos



Ilmastonmuutos

https://ilmatieteenlaitos.fi/arviointiraportit

Keskilämpötilan nousu kaventaa 
lajien elinmahdollisuuksia
- Kasvuolosuhteet häviävät tai 

rajoittuvat
- Laji ei voi enää siirtyä tai ei ehdi 

siirtyä olosuhteiden muuttuessa

- Ilkka Hanski

https://ilmatieteenlaitos.fi/arviointiraportit


Luontopaneeli

"Luonnon monimuotoisuuden 
tila on hälyttävällä tolalla. 
Olemme saaneet lukea tänä 
keväänä lehdistä, miten 
kolmasosa Euroopan linnuista 
on kadonnut todennäköisesti 
hyönteisten häviämisen myötä. 
Luonnon monimuotoisuus on 
ihmisen hyvinvoinnin perusta, 
eikä meillä ole varaa olla 
piittaamattomia lajien ja 
elinympäristöjen kadon 
suhteen", toteaa Helsingin 
yliopiston rehtorina aloittava 
Luontopaneelin 
puheenjohtaja Jari Niemelä.

Luontopaneeli, Ympäristötiedon foorumi 28.5.2018



Monimuotoisuus uhattuna
”IPNES-paneelin ennusteiden mukaan maailman luonnon 
monimuotoisuudesta ollaan vaarassa menettää vuoteen 2050 mennessä 
40 prosenttia. Elinympäristöjen heikkeneminen ja ilmastonmuutos lisäävät 
epävakautta ja konflikteja, mikä voi johtaa satojen miljoonien ihmisten 
pakolaisuuteen”, professori Jari Niemelä.

IPNES on kansainvälinen 127 maan muodostama yhteiselin 
(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)



Luontopaneeli
"Arviointiraporttimme osoittavat, että ilman merkittäviä 
suunnanmuutoksia edessämme on vakavia ihmiskuntaa koettelevia 
ongelmia. 
Pölyttäjäkadon vuoksi Kiinassa pölytetään jo nyt omenankukkia käsin. 
Elinympäristöjen heikkenemisen perimmäiset syyt löytyvät massiivisesta 
kulutuksestamme, jota globaali väestönkasvu entisestään ruokkii. 
Kulutuksen haittojen näkyväksi tekeminen tuotteiden hinnoissa verojen ja 
tukien yhdistelmillä olisi varmasti toimiva ohjauskeino kohti viisaampaa 
kulutusta", sanoo ekologian professori ja Luontopaneelin jäsen Janne 
Kotiaho.



Pölyttäjien häviäminen on todellista

Kimalainen pölyttämässä kukkaa. 
Kuva Riku Lumiaro. SYKE Tiedote

Kasveja pölyttävistä eläinlajeista yhä useampi on 
ajautumassa kohti sukupuuttoa ja luonnon 
tarjoamat pölytyspalvelut ovat heikkenemässä, 
toteaa ensimmäinen maailmanlaajuinen pölyttäjien 
ja ruoantuotannon suhdetta koskeva arviointi. 
Pölyttäjien häviäminen on uhka miljoonien ihmisten 
toimeentulolle ja miljardien eurojen arvoiselle ruoan 
tuotannolle, todetaan IPBES-paneelin arvioinnissa. 
IPBES-paneeli on luonnon monimuotoisuutta ja 
luonnon tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja 
käsittelevä hallitusten välinen paneeli. SYKE Tiedote



Saastuminen, esimerkkinä muovi

• Nykymenolla merissä on vuoteen 2050 
mennessä painossa mitattuna 
enemmän muovia kuin kalaa

• Jo vuonna 2025 jokaista kolmea 
kalatonnia kohti merissä on tonni 
muovia

”Meriasiantuntija Janica Borg”, Vantaan Energia 1-18

Mikromuovin vaikutuksia emme vielä tunne!





Kasvinsuojeluaineet
• Pölyttäjien häviäminen

• Suunta kohti minimaalista kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Biopohjaiset 
aineet.

• Tilalle vaihtoehtoiset torjuntakeinot, mekaaninen torjunta, kuuma vesi, 
höyry, polttaminen, ennaltaehkäisevät toimet (katteet, kerroksellisuus)

• Tukes: Uusi kestävän kasvinsuojelun toimintaohjelma 2018-2022, katso 
juttu Viherympäristö 3-18



Rakentaminen hävittää elinympäristöjä 

• Kaupungistuminen etenee 
tiivistäminen uhkaa viheralueita

• Rakentaminen etenee luontoympäristöihin

• Nykyrakentamisen heikkoudet: massatasapaino 
heikko. Materiaaleja kuljetetaan edestakaisin ja 
käytetään hyödyksi heikosti. Erityisesti tonttikohtainen 
hyödyntäminen vähäistä

• Seurauksena: paljon ympäristökuormaa ja turhia 
kustannuksia



Ihmisen toiminta hävittää lajien elinympäristöjä. 
Hyvä esimerkki ovat paahdeympäristöt:

• Mitä selkeämmin laji on riippuvainen 
paahdeympäristöstä, sitä todennäköisimmin 
se on myös uhanalainen tai silmälläpidettävä

• Esimerkiksi arviolta noin 10 prosenttia 
perhoslajeistamme on paahdelajeja, mutta 
yli 50 prosenttia uhanalaisista 
perhosistamme on riippuvaisia 
paahdeympäristöistä



Lajisto muuttuu

• Ihmisen toiminnan ja ilmastonmuutoksen 
takia eläin-, kasvi- ja hyönteislajisto 
muuntuu

• Lajisto siirtyy uusille kasvupaikoille
• Ilmastonmuutos voi muuttaa ympäristöä 

niin nopeasti, että laji ei ehdi sopeutua
• Tätä on tutkinut mm edesmennyt professori 

Ilkka Hanski



Esimerkki lantakuoriainen

Ilkka Hanski, ”Tutkimusmatkoja saarille” kirja

Neljän lantakuoriaislajin 
esiintyminen Gunung Mulun
rinteellä vuosina 1978 ja 2013.

Kolmen lajin kohdalla 
esiintymisalue on siirtynyt 
ylöspäin vuoren rinteellä.



Sademäärän lisäys
Vuotuisen sademäärän 
muuttuminen Suomessa vuosina 
2000–2085 verrattuna jakson 
1981–2010 keskiarvoon 
(prosentteina). 

Muutokset ovat 28 
maailmanlaajuisen ilmastomallin 
tulosten keskiarvoja, jotka on 
esitetty erikseen neljälle 
kasvihuonekaasuskenaariolle 
(RCP8.5: hyvin suuret päästöt, 
RCP6.0: melko suuret päästöt, 
RCP4.5: melko pienet päästöt ja 
RCP2.6: hyvin pienet päästöt). 

Ilmasto-opas.fi



Sopimukset
Suomen valtio ja useat maamme kaupungit, kunnat ja rakennusalan 

toimijat ovat sitoutuneet erilaisiin ympäristöstrategioihin ja -ohjelmiin. 

Näitä ovat muun muassa:

EU:n ilmastopolitiikka: 
http://www.ym.fi/fi-
fi/ymparisto/ilmasto_ja_ilma/ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Euroopan_unionin_ilma
stopolitiikka
Pariisin ilmastosopimus: 
http://www.ym.fi/pariisi2015
Energia- ja ilmastostrategia:
http://tem.fi/energia-ja-ilmastostrategia
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: 
http://www.unric.org/fi/kestaevaen-kehityksen-tavoitteet
Suomen Ramsar -kosteikkotoimintaohjelma 2016–2020: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75329
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus:
http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050.
Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen päätavoitteet 
(biologisen monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö sekä geenivaroista 
saatavien hyötyjen tasapuolinen ja oikeudenmukainen jako) 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79871

http://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/ilmasto_ja_ilma/ilmastonmuutoksen_hillitseminen/Euroopan_unionin_ilmastopolitiikka
http://www.ym.fi/pariisi2015
http://tem.fi/energia-ja-ilmastostrategia
http://www.unric.org/fi/kestaevaen-kehityksen-tavoitteet
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75329
http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79871


Kierrätystavoitteet voimistuvat

EU:n kiertotalouspaketti 2025 – 2030 (suluissa nyt):

Pakkausjätteen kokonaiskierrätystavoite 65 % vuoteen 2025, 70 % 
vuoteen 2030 (nyt 55%)

Muovipakkaukset 50 %, 55 % (25,5,%)
Puupakkaukset 25 %, 30 % (15%)
Lasi 70 %, 75 % (60%)
Paperi ja kartonki 75 %, 85 % (60%)
Alumiini 50 %, 60 % (ei nykytavoitetta)
Rautametallit 70 %, 80 % (50%)



Merkitys viheralalle

• Uudenlaista työtä ja osaamista tarvitaan

• Hulevesirakenteet

• Kasviosaaminen (hulevesirakenteet, puhdistava merkitys)

• Imeytyminen, viivyttäminen, puhdistaminen

• Uudet viherrakennuskohteet: katot, kannet ja seinät



VYL sitoutunut kestävän kehityksen 
edistämiseen

• Viherympäristöliitto ry on tehnyt kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumuksen

• Sitoumuksessa liitto ilmoitti tekevänsä kestävän 
ympäristörakentamisen toimintamallin. Tavoite on 
täyttynyt, malli on julkaistu

• Lisäksi liitto on allekirjoittanut yhdessä 10 jäsenyhdistyksen 
kanssa sitoumuksen edistää kestävää 
ympäristörakentamista viheralalla.



Viheralan KESY-sitoumus



Mitä viherala voi tehdä
Viheralalla on paljon asiantuntemusta

ilmastonmuutoksen torjunnassa
hulevesien hallinnassa
kasvillisuuden monipuolisessa käytössä
erikoisympäristöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja kunnossapidossa
biodiversiteetin häviäminen, uusien kasvuympäristöjen toteutus 
monimuotoisuuden turvaamiseksi

Paras lopputulos saavutetaan yhteistyöllä ja antamalla tila osaamiselle ja 
eri ammattialojen ammattilaisille



KESY-toimintamalli
• Kesy on toimintamalli ja tavoiteohjelma, ei kokoelma sitovia määräyksiä
• Toimintamallia sovelletaan tapauskohtaisesti
• Tilaaja päättää
• Viheralalle tämä on mahdollisuus olla edelläkävijä 
• ”Luonnon puolesta – ei luontoa vastaan”
• Jokainen toimija päättää itse, VYL ei määrää tai sanele, miten pitää 

toimia
• Suunta yhteiskunnassa on selvä. Meille eduksi, että olemme etukäteen 

miettineet, mitä Kestävä kehitys tarkoittaa viheralalla
• Haluamme omalta osaltamme turvata tuleville sukupolville 

elinkelpoisen maapallon säilymisen



Elina Regårdh Kestävä Infra





Kunnossapito
Muutoksia tehtävä, muutoksia tapahtuu huomaamattakin

Tilaaja voi jatkossa edellyttää KESYn mukaisia asioita, esim.
• Kierrätys
• Kompostointi
• Lajittelu
• Vaihtoehtoiset kasvinsuojelutoimet
• Saasteettomat, äänettömät koneet ja laitteet
• Paikallisuus, kotimaisuus
• Elinkaari, pitkä käyttöikä
• Vähäinen huollon tarve



Kompensaatio on uusi keino
• Ekologisen kompensaation tavoite on hyvittää ihmisen aiheuttamat 

luonnon monimuotoisuuden heikennykset, joita syntyy muun muassa 
rakentamishankkeissa ja luonnonvarojen hyödyntämisessä. 

• Kompensaatiohyvitys on luonnon monimuotoisuuden lisäämistä 
jossain muualla kuin heikennettävällä alueella. 

• Hyvitys voidaan toteuttaa joko kunnostamalla tai hoitamalla 
luonnontilaltaan heikkolaatuisia elinympäristöjä tai suojelemalla 
hyvälaatuisia luontokohteita.

• Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon Suomessa -
selvityksessä käytiin läpi 99 luontotyyppiä, joista 41 prosenttia arvioitiin 
kompensaatioon soveltuviksi.

• Julkaisu löytyy: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161156

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161156


Sao Paolo 2015



KESY käytäntöön

Asenteet
Tilaajan tahto ja sitoutuminen

Prosessin eri vaiheiden sitoutuminen
Jokaisella on oma vastuu tavoitteen 

toteutumisessa

It takes time!



Viherympäristöliitto ry, Viljatie 4 C, 00700 HELSINKI
www.vyl.fi |  info@vyl.fi |  Kirjakauppa: kauppa.vyl.fi

+358 9 584 166 (Puutarhaliiton keskus)


