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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.  

 



Kansainväliset/ 
kansalliset 
haasteet ja 
sitoumukset 

 Viheralaan liittyy monia kansainvälisiä, 
kansallisia ja paikallisen tason haasteita 
(mm. ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuuden väheneminen, eliöiden 
elinympäristöjen häviäminen, 
kaupungistuminen ja väestön ikääntyminen 
sekä näistä kumpuavat sosiaaliset haasteet.) 

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

 EU-jäsenvaltioiden tavoitteeksi on asetettu 
vuoteen 2020 mennessä integroituun 
kaupunkisuunnitteluun sitoutuminen. Tämä 
edellyttää mm. älyteknologian ja 
luontopohjaisten ratkaisujen yhdistämistä 
toimivaksi viherinfrastruktuuriksi -> 
”Viisaaksi kaupungiksi”.  

 

– EU:n ilmastopolitiikka 
– Pariisin ilmastosopimus 
– Energia- ja ilmastostrategia 
– YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteet 
– Suomen Ramsar – kosteikko-

toimintaohjelma 2016–2020 
– Kestävän kehityksen 

yhteiskuntasitoumus 
– Biologista monimuotoisuutta 

koskeva yleissopimus 
– Kiertotalouden tiekartta Suomelle 

2016-2025 



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. 



Vesi KESY-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, 
ilmanlaatu 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. 



Tilaajan  
10 KESY-teesiä 

1. Määritä viherhankkeelle (suunnittelu-, rakennus- ja 
kunnossapitohankkeelle) KESY-tavoitteet eli 1) 
ekologiset, 2) sosiaaliset ja 3) taloudelliset 
tavoitteet. 

2. Noudata ”Less is more”-periaatetta. 

3. Noudata ”No net loss”-periaatetta. 

4. Tarkastele kohdetta sen koko elinkaaren jaksolta. 

5. Ohjaa konsultteja ja urakoitsijoita saavuttamaan 
asetetut KESY-tavoitteet. 

6. Anna päätösvaltaa kohteen käyttäjille.  

7. Edistä toimintakulttuuria, joka mahdollistaa 
hankkeen eri toimijoiden (tilaaja, valvoja, 
suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä ja käyttäjä) 
välisen tiedon vaihdon ja oppimisen toinen 
toisiltaan. 

8. Kerää palautetta onnistumisestasi työtehtävissäsi ja 
KESYn edistämisessä hankkeessa. 

9. Anna kannustavaa ja rakentavaa palautetta 
suunnittelijoille, rakentajille ja kunnossapitäjille 
heidän onnistumisesta työtehtävissään ja KESYn 
edistämisessä hankkeessa. 

10. Noudata Viherammattilaisen 10 KESY-teesiä. 

 



Kunnossapitäjän 
10 KESY-teesiä 

1. Perehdy itse ja perehdytä muut työntekijät KESYn 
mukaisiin toimenpiteisiin. 

2. Suunnittele kunnossapitotyöt huolellisesti ja KESY-
periaatteet huomioiden. 

3. Varmista työskentelyn ja työkohteen henkilö- ja 
ympäristöturvallisuus. 

4. Tee konetyöskentely tehokkaasti välttäen turhaa 
ajoa ja tyhjäkäyntiä. 

5. Käytä ja käsittele kemikaaleja harkitusti ja 
huolellisesti. 

6. Vähennä jätteen määrää ja uudelleen käytä tai 
kierrätä jätteet. 

7. Hinnoittele ja kilpaile reilun hengen mukaisesti - älä 
polje toimialan hintoja.  

8. Kerää palautetta onnistumisestasi työtehtävissäsi ja 
KESYn edistämisessä hankkeessa. 

9. Anna kannustavaa ja rakentavaa palautetta 
tilaajalle, suunnittelijalle ja kunnossapitäjälle heidän 
onnistumisesta työtehtävissään ja KESYn 
edistämisessä hankkeessa. 

10. Noudata Viherammattilaisen 10 KESY-teesiä. 

 



KESY-työkalut 



KESY-
ohjeoppaat 

 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.  

 Ohjeoppaasta voi noukkia kuhunkin 
viherhankkeeseen parhaiten sopivat KESY-
toimenpiteet.  

 Ohjeoppaat on julkaistu pdf-tiedostoina: 

o Tilaajan opas: 
https://www.vyl.fi/site/assets/files/2723/
tilaajan_tyoohjeet2.pdf  

o Suunnittelijan opas: 
https://www.vyl.fi/site/assets/files/2724/
suunnittelijan_tyoohjeet.pdf.  

 

 

https://www.vyl.fi/site/assets/files/2723/tilaajan_tyoohjeet2.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/2723/tilaajan_tyoohjeet2.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/2724/suunnittelijan_tyoohjeet.pdf
https://www.vyl.fi/site/assets/files/2724/suunnittelijan_tyoohjeet.pdf


KESY-
tarkastuslistat 

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

 Tarkastuslistat on julkaistu täytettävinä pdf-
lomakkeina 
(https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/).  

 Tarkastuslistat on koottu seuraavista: 

o Työkohteen kartoittaminen  

o Työprosessin suunnitteleminen 

o Tarjouksen tekeminen 

o Työprosessin arvioiminen 

o Työmaan luovuttaminen 

o Lopputulosten tarkasteleminen 

o Perehdytyksen tekeminen. 

https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/


KESY-
asiakirjamallit 

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

 Asiakirjamallia voi käyttää joko sellaisenaan pohjana 
tai tarvittaessa poimia mallista vain ne 
asiakokonaisuudet, jotka liittyvät hankkeeseen. 

 Asiakirjamallit on julkaistu pdf-tiedostoina 
(https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/).  

 Asiakirjamalleissa on mm.: 

o Konsultti-/urakkatarjouspyyntö 

o KESY-vähimmäisvaatimukset (liite 
tarjouspyyntöön) 

o Konsultti-/urakkatarjous 

o Konsultti-/urakkasopimus  

o Valvontasopimus  

o Valvontasuunnitelma. 

 

 

https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/


KESY-sanasto ja 
laki- sekä 
aputyökaluluettelo 

 Lisäksi on koottu yhteenvedot:  

o KESY-käsitteistöstä 

o KESYä ohjaavista laista, säädöksistä, 
työehtosopimuksista, yleisistä 
sopimusehdoista ja yleisistä 
laatuvaatimuksista 

o KESYä edistävistä aputyökaluista (mm. yleiset 
ohjeet, lomakepohjat, tarkastuslistat). 

 Yhteenvedot on julkaistu pdf-tiedostoina 
(https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/). 

https://www.vyl.fi/tietopankki/kesy/tyokalut/


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


Omavalvonta-
materiaalit 

 Lisäksi työstetty omavalvontamateriaaleja 
(mm. omavalvontasuunnitelmapohja ja 
tarkastuslista)  

o paikalla tehtävien kasvualustojen 
tekemiseen  

o kemiallisten kasvinsuojelutöiden 
tekemiseen 

o kasvintuhoojien hallintaan (mm. 
materiaalien vastaanotto).  

 Omavalvontamateriaali VYL:n verkkosivuilta 
http://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/ ja 
https://www.vyl.fi/tietopankki/viherriski/.   

 

http://www.vyl.fi/ohjeet/omavalvonta/
https://www.vyl.fi/tietopankki/viherriski/


KESY-roolit 



Tilaaja 
määrittää ja 
ohjaa 

 Tilaaja määrittää hankkeen tavoitteet ja 
kilpailutuksen periaatteet. 

 Tilaaja varmistaa asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen hankkeessa. 

 Tilaaja mahdollistaa kestävien 
toimintatapojen vakiintumisen ja uusien, 
innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisen.  

 Tilaaja mahdollistaa, että kaikki hankkeessa 
toimivat tahot – tilaaja, valvoja, 
suunnittelija, rakentaja, kunnossapitäjä ja 
käyttäjä – ovat aktiivisesti tekemisessä 
keskenään hankkeen aikana sekä kehittävät 
hankkeen toteutusta yhdessä. 

 



Suunnittelija 
vaikuttaa ja 
ideoi 

 Suunnittelija vaikuttaa tekemillään 
ratkaisuilla kohteen materiaalivalintoihin, 
toteutusmenetelmiin ja kunnossapidon 
intensiivisyyteen sekä kohteen koko 
elinkaaren aikaiseen kestävyyteen ja 
kustannuksiin.  

 Suunnittelijan tarjoamia 
asiantuntijapalveluja hyödynnetään lisäksi 
rakentamis- ja kunnossapitovaiheissa 
esimerkiksi muutostöiden suunnittelussa, 
vaihtoehtoisten ratkaisujen valinnoissa ja 
kunnossapidon laaduntarkkailussa 
laatukierroksilla.  

 Yhteistyössä tilaajan, rakentajien ja 
kunnossapitäjien kanssa suunnittelija 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja, joilla 
edistetään viherhankkeiden kestävän 
kehityksen mukaisuutta. 

 



Rakentaja 
toteuttaa ja  
mahdollistaa 

 Rakentaja vaikuttaa valitsemillaan 
työskentelymenetelmillä ja työkoneilla 
muun muassa ajalliseen tehokkuuteen, 
työturvallisuuteen, ilman laatuun, melu- ja 
pölypäästöihin. 

 Huolellisella materiaalien käsittelyllä ja 
välivarastoinnilla säästetään hukkaan 
meneviä materiaaleja ja vähennetään 
turvallisuusriskejä työmaalla. 

 Työmaan hule- ja jätevesien sekä muiden 
jätteiden asianmukaisella käsittelyllä 
varmistetaan, ettei ympäristöön päädy 
haitta-aineita ja kiintoainesta. 

 Lähialueelta tehdyillä materiaalihankinnoilla 
edistetään paikallista taloutta ja 
vähennetään kuljetuksista syntyviä päästöjä.  

 



Kunnossapitäjä 
vaalii ja 
varmistaa 

 Kunnossapitäjä vaikuttaa valitsemillaan 
työskentelymenetelmillä ja työkoneilla 
muun muassa ajalliseen tehokkuuteen, 
työturvallisuuteen, ilman laatuun, melu- ja 
pölypäästöihin. 

 Työkohteen lika- ja jätevesien sekä muiden 
jätteiden asianmukaisella käsittelyllä 
varmistetaan, ettei ympäristöön päädy 
haitta-aineita ja kiintoainesta. 

 Kunnossapitäjän kasvillisuuden, 
ekosysteemien ja ekologian hyvä tuntemus 
mahdollistavat kasvillisuusalueiden hoidon 
sovittamisen sen elinkaaren vaiheen 
mukaisesti luonnonmukaisia 
hoitomenetelmien käyttäen sekä 
ekosysteemipalveluja ylläpitäen. 

 



KESY kunnossapidossa 



Tilaajan            
KESY-muistilista 

Muista tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa 

 osallistaa eri osapuolet 

 määrittää kunnossapidolle reunaehdot ja tavoitteet 

 tuottaa riittävät taustatiedot hankintapäätöstä 
varten. 

Muista kilpailutusvaiheessa 

 toteuttaa kilpailutus sulanmaan aikaan 

 laatia selkeät valintakriteerit (mm. KESY-
vähimmäisvaatimukset kunnossapitäjälle) 

 kirjata KESY-tavoitteet ja vaadittavat KESY-
toimenpiteet huolellisesti tarjouspyyntöasiakirjoihin 

 toteuttaa kilpailutus ja käsitellä tarjoukset 
tasapuolisesti 

 luovuttaa kohde asianmukaisesti kunnossapitoon 
(mukana myös suunnittelija ja rakentaja) 

 

 

 



Tilaajan            
KESY-muistilista 

Muista kunnossapitovaiheessa 

 valita valvojaksi henkilö, joka tuntee KESYn 
mukaiset toimintatavat 

 ohjata ja valvoa kunnossapidon toteutumista 
asetettujen KESY-tavoitteiden mukaan 

 hyödyntää kohteen suunnittelijan 
asiantuntijapalveluita (mm. muutostöissä, 
laatukierroksilla). 

Muista kunnossapidon luovutusvaiheessa 

 varmistaa kunnossapidon laatu 
(vastaanottotarkastus) 

 tehdä jälkilaskenta 

 arkistoida asiakirjat 

 kerätä ja antaa palautetta. 

 



Kunnossapitäjän 
KESY-muistilista 

Muista työkohteen kartoitusvaiheessa 

 varmistaa, että lähtötiedot vastaavat suunnitelma- 
ja urakka-asiakirjoissa ilmoitettuja 

  selvittää suojeltujen alueiden, kuten kasvillisuuden, 
maaperän, vesiekosysteemien, rakenteiden ja 
maisemien, olemassa olo 

 varmistaa kasvillisuuden, rakenteiden yms. kunto  ja 
vastaavuus hoitoluokkaan (ei hoitovelkaa) 

 selvittää EU:lle tai kansallisesti haitalliset vieraslajit 
ja karanteenilajit 

 kohteen mitoitus konetyöskentelyn kannalta. 

 

 



Kunnossapitäjän 
KESY-muistilista 

Muista työprosessin suunnitteluvaiheessa 

 laatia joustava työjärjestys 

 varata riittävät henkilöresurssit ja työnohjaus  

 suunnitella konetyöskentely ekotehokkaaksi 

 huomioida kestävät materiaalihankinnat  

 vähentää ja hyödyntää syntyvät jätteet 

 laatia selkeä ja toimiva työmaasuunnitelma 

 huomioida viestintä. 



Kunnossapitäjän 
KESY-muistilista 

Muista tarjousvaiheessa 

 kuvata KESY-tavoitteiden täyttäminen työkohteessa 
(mm. toiminta- ja laatusuunnitelma, 
turvallisuussuunnitelma) 

 huomioida laskennassa ja ajankäytössä KESYn mukainen 
toteutustapa 

 sopimuskauden aikana kohteessa tapahtuvat muutokset 
ja niiden vaikutus kunnossapitotarpeeseen ja –
toimenpiteisiin 

 hyödyntää muiden kohteiden jälkilaskentaa ja kerättyjä 
tietoja 

 hinnoitella urakka oikein. 

Muista perehdytyksessä 

 perehdyttää omat työntekijät ja aliurakoitsijat 

 käsitellä työkohde, työmenetelmät, materiaalit, 
työvälineet- ja koneet, KESY-tavoitteet 

 dokumentoida perehdytys. 



Kunnossapitäjän 
KESY-muistilista 

Muista työprosessin arvioinnissa 

 varmistaa perehdyttämisen toteutuminen 

 tarkastaa työkohteen käynnistämiseen liittyvät 
toimenpiteet 

 materiaalien vastaanottotarkastukset ja 
välivarastoinnin toteuttaminen 

 kunnossapitotöiden laatu- ja kelpoisuusmittaukset. 

Muista työmaan luovutuksessa 

 varmistaa KESY-tavoitteiden saavuttaminen 

 luovuttaa asiakirjat tilaajalle. 

Muista lopputulosten tarkastelussa 

 käsitellä poikkeamat 

 tehdä jälkilaskenta 

 kerätä ja antaa palautetta. 

 



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 

 jokaisella toimijalla on tärkeä rooli KESYn 
eteenpäin viemisessä. 

 työskentelyn aputyökaluja on koottu KESY-
verkkopalveluun. 

 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/

