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PUHEENJOHTAJAN PARRAN JUPINOITA

sikokouksessa hallitukseemme tuli hieman muutoksia. Hallituksesta jäivät pois Heikki Pulkkinen Oulusta ja Tarja Ylitalo
Jyväskylästä. He siirtyivät aktiivisten rivijäsenten joukkoon.
Suuri kiitos Heikille ja Tarjalle hallitustyöstä, jota vuosien
saatossa teitte. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tuija Pajunen Jyväskylästä ja Marko Vuorinen Mikkelistä. Tervetuloa hallitustyöhön mukaan. Hallituksen varapuheenjohtajaksi
valittiin kuluvaksi toimintavuodeksi Pirjo Kosonen ja allekirjoittanut valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet toiminnan
suunnitteluun toiminnansuunnittelupäiville, jotka pidetään
lokakuun lopussa.
Yhdistyksemme loppusyksyn päätapahtumana on kestävän
ympäristörakentamisen (kesy) ja kiertotalouden koulutuspäivä Tampereella 24.10.2019. Ilmoittautuminen on
netissä avoinna ja muistakaa ilmoittautuessanne laittaa sinne
nuo pyydetyt kaksi kysymystä, jotta saamme aktiivista keskustelua aikaiseksi. Koulutuspäivä on jäsenille ilmainen ja
muille hinta on hyvinkin kohtuullinen 75 euroa. Ilmaisen koulutuspäivän mahdollistaa yhdistyksen hyvä taloudellinen tila
ja tarkoituksenamme on käyttää varoja jäsenkunnan hyväksi.
Koulutuspäivien ohjelma on jäsenkirjeen liitteenä.
Uusiksi jäseniksi on hyväksytty kaupunginpuutarhuri Niina
Jussinmäki, Alajärven kaupunki ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen, Helsingin kaupunki. Olette lämpöisesti tervetulleet yhdistyksemme toimintaan.

Toivotan kaikille hyvää hyviä alkusyksyn viikkoja ja nautitaan
Suomen luonnosta ja rakennetuista viherympäristöistä täysin
aistein ja antimin.
Timo Koski

puheenjohtaja
Viheralueet tarjoavat käyttäjilleen, meidän asiakkaillemme,
mitä monipuolisimman tarjonnan. Viheralueilla kulkiessaan
kaikki aistit ovat käytössä ja asiakkaiden mieli toivottavasti
täyttyy hyvistä kokemuksista. Tiedostamatta tai tiedostamalla positiivisia kokemuksia ja aistihavaintoja saadaan viheralueilta. Matkailijat maailmalta, Suomesta tai kaupunkien sisällä
hakevat näitä elämyksien paikkoja kaupungeista ja kunnista.
Elämyksiä ja positiivisia kokemuksia voivat tuottaa niin laajat
maisema-alueet, kulttuurimaisemista rakennettuihin viheralueisiin, kuin pienet puistot tai puistometsät.
Näistä kokemuksista, elämyksistä, markkinoinnista ja brändin
luomisesta saimme kuulla asiantuntevia luentoja kahden päivän ajan Forssan kesäluentopäivillä. Suuri kiitos teille kaikille,
jotka olitte mukana. Ennen kaikkea haluan kiittää Forssan kaupunkia ja Leilaa, että meillä oli mahdollisuus tulla Forssaan ja
tutustua myös Forssan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kiitos
myös loistavista alustuksista, joita Leila oli meille hankkinut.
Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n vuosikokous pidettiin
Forssassa kesäluentopäivien yhteydessä. Vuosikokousta johti
totutusti emeritus kaupunginpuutarhuri Erkki Oinonen. Vuo-
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VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOLUOKITUKSEN UUDISTUSTYÖ

Lisäksi toivotaan, että kuvissa on ihmisiä, tapahtumia, eläimiä tai muuta käyttöön liittyvää toimintaa. Kuvia pitäisi saada
myös eri vuodenajoilta.

Viheralueiden kunnossapitoluokituksen uudistustyö on edennyt loppusuoralle. Uudistustyötä ohjaa Viherympäristöliiton
perustama ohjausryhmä ja eri kunnossapitoluokkien osalta
luokitusta ovat työstäneet pienryhmät (R rakennetut viheralueet, A avoimet viheralueet ja M metsät). Ohjausryhmän
ja pienryhmien työ kootaan uudeksi luokitukseksi vuodenvaihteeseen mennessä ja uusi luokitus esitellään Viherpäivillä
2020. Luokituksen uudistustyön kokoaa ja kirjoittaa ViherArkki.

Tekniset vaatimukset kuva-aineistolle on vähintään 300
dpi:n resoluutio A5-koossa eli kuvan tiedostokoko mieluusti vähintään 2-3 Mt.

Viheralueiden kunnossapitoluokitus - julkaisua sekä koulutusja esittelymateriaalia varten tarvitaan myös monipuolista kuva-aineistoa erilaisista viheralueista. Tarvittavaa kuvamateriaalia varmasti löytyy kuntien ja jäsenistön kuva-arkistoista. Nyt
siis tilaisuus tarjota kuvia oman kunnan viheralueista uuteen
kunnossapitoluokitus – julkaisuun ja koulutusmateriaaleihin!
Ohjausryhmän puheenjohtaja,

Pirjo Kosonen, viherkunnossapitopäällikkö, Vantaan kaupunki

Valokuvia kaivataan uuteen viheralueiden kunnossapitoluokitus -julkaisuun
Viherympäristöliitto ry työstää parhaillaan Viheralueiden hoitoluokitusoppaasta (ns. ABC-luokitusopas) päivitysversiota eli
Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -julkaisua. Loppuvuodesta on tarkoitus käynnistää RAMS-julkaisun taittotyö ja
sitä varten kaivataan runsaasti valokuvia suomalaisista eri kunnossapitoluokkiin kuuluvista viheralueista eri puolilta maata.
Löytyisikö sinun tai edustamasi organisaation kuva-arkistoista
sopivaa kuvamateriaalia, jota olisi mahdollista saada julkaisun
käyttöön?

Toivomuslistalla ovat seuraavat kuva-aiheet
• Rakennetut viheralueet (R), kuten puistot, leikkipuistot,
julkiset ja yksityiset pihat, hautausmaat, katuviheralueet,
kevyenliikenteen väylät, aukiot, suojaviheralueet, kuntoilu- ja liikuntapaikat, uimarannat, koirapuistot, tapatumapuistot, jääkentät, kattopuutarhat ja viherkatot, palsta- ja
kaupunkiviljelyalueet.
• Avoimet viheralueet (A), kuten maisemapellot, käyttöniityt, laidunalueet, maisemaniityt, avoimet näkymät,
arvoniityt.
• Metsät (M), kuten lähimetsät, puistometsät, lähivirkistysmetsät, talousmetsät, suojametsät, ulkoilumetsät,
retkeilymetsät, arvometsät.
• Suojelualueet (S), kuten luonnonsuojelualueet, muinaismuistoalueet tai muulla päätöksellä suojellut alueet.
• Maankäytön muutosalueet (x), kuten tulevaa käyttöä
varten valmennettava metsä- tms. alue.

Kun toimitat kuvia RAMS-julkaisun käyttöön ilmoita:
• kuvauskohde (viheralueen nimi ja paikkakunta)
• kuvausvuosi
• kuvauskohteen nykyinen hoitoluokka (A1-A4, B1-B5,
C1-C2)
• kuvaajan nimi
• mahdolliset kuvan käyttörajoitukset
Varmistathan myös, että toimitat vain sellaisia kuvia, joilla on
kuvaajalta saatu käyttö-/julkaisulupa:
• vuonna 2020 ilmestyvään Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -julkaisuun ja sen tuleviin mahdollisiin
lisäpainoksiin
• Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -julkaisusta
tehtävään esitteeseen
• Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMSista toteutettavaan verkkokoulutusmateriaaliin.
Eli samaa kuvamateriaalia on tarkoitus hyödyntää kunnossapitoluokitusjulkaisun lisäksi myös siihen liittyvässä Viherympäristöliiton tiedotus- ja koulutusmateriaalissa.

Toimita kuvat 31.10.2019 mennessä
Kuvamateriaali toimitetaan Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS -julkaisun toimittajalle Hanna Tajakalle sähköpostitse hanna.tajakka(at)viherarkki.fi
Jos kuvia on useita, voit jakaa kuvat myös jonkin tiedostonjakopalvelun kautta (esim. GoogleDrive, Dropbox, WeTransfer).

Yhteistyöterveisin Viherympäristöliitto ry

ESITTELYSSÄ HALLITUKSEN UUDET
JÄSENET
Tuija Pajunen
Olen Tuija Pajunen ja työskennellyt Jyväskylän kaupungin viherpalvelupäällikkönä 1.2.2019 alkaen. Vastuualueeseeni kuuluu kaupunkiympäristö rakentamattomasta rakennettuun eli
metsät, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Koulutukseltani olen puistopuutarhuri ja maisemasuunnitteluhortonomi YAMK. Työhistoriassani löytyy viheralan kokemusta viljelystä, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja pääsystä mukaan kaupunginpuutarhurien seuran hallitukseen jäsenistölle järjestettävää toimintaa suunnittelemaan ja kehittämään
vihersektoriamme. Aiemmassa työssäni seurakuntasektorilla
olin myös mukana yhdistystoiminnassa ja koin sen tärkeäksi
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toiminnaksi jäsenistön ja oman alan kehittämisen kanavana
muun muassa koulutuspäivien muodossa.
Kotini on Jyväskylässä ja uusperheeseemme kuuluu kolme aikuista lasta, jotka ovat eri vaiheissa opinnoissaan. Vapaa-aikaani vietän pyöräillen, polkujuosten, meloen ja monien muiden
liikuttavien lajien parissa. Mökkeily ja luonnossa liikkuminen
tuovat vastapainoa arjen hektisyydelle ja talvella on mukava
asettautua takkatulen loimotukseen nauttimaan teestä, neulomisesta ja lukemisesta.

Marko Vuorinen
Tervehdys Mikkelistä Etelä-Savosta. Minun nimeni on Marko Vuorinen. Olen Mikkelin kaupunginpuutarhuri ja edustan
Kaupunginpuutarhurien seuran hallituksen uutena jäsenenä
itäistä Suomea.
Mikkeli on perinteikäs päämajakaupunki ja nykyisin yhtenä
tunnuslauseena on ’Saimaan kaunis Mikkeli’. Mikkeli on yksi
osa parhainta ja kauneinta järvi-Suomea. Asukkaita on n.
54 000. Mikkeli herää eloon erityisesti kesällä, sillä täällä on yli
10 500 vapaa-ajan asuntoa. Mikkelin kaupungin rajalta toiselle
on n. 120 km x 60 km.
Itse olen palannut kotiseudulle loppuvuodesta 2015. Olen
syntynyt Ristiinassa, joka on nykyisin osa Mikkeliä. Oli hieno
päästä upeaan, ammattitaitoiseen ja kokeneeseen työyksikköön.
Puutarhurikoulun harjoittelujakson tein Mikkelissä 1985 ja sen
jälkeen tie vei erilaisten puutarha-alan töiden kautta EteläSuomeen ja pääkaupunkiseudulle lähes 30 vuodeksi.
Odotan mielenkiinnolla Kaupunginpuutarhurien Seuran ja
koko alan yhteisöllisyyttä. Meillä on kaikilla annettavaa ja
toivottavasti myös tulevaisuudessa resurssit kunnossa paremman ympäristön tekemiseksi suomalaisille.

Kertomus siitä, miten jättipalsamista bäästään
Lampaat rouskuttivat jättipalsamia tehokkaasti Jyväskylän
Vehkalammenpuistossa. Takana on ensimmäinen kesä viisivuotisesta hankkeesta, jolla selvitetään jättipalsamin torjuntaa lampaiden avulla. Se on osa VieKas-LIFE –hanketta (LIFE17NAT/FI/000528), jossa kehitetään tapoja torjua vieraslajeja
ja kertoa niistä ihmisille. Hanke saa tukea EU:lta.

Puron vasemmalta puolelta rynnistävä
jättipalsami oli valtaamassa 8 hehtaarin
kokoista luonnontilaista Vehkalammenpuistoa, entistä peltoa.

Puistoon rakennettiin neljä laidunta, joilla kierrätettiin 60 lampaan katrasta. Kuivan kesän takia loppukesällä katras pienennettiin 20-päiseksi. Jokainen laidun syötiin kahteen kertaan.

Tarja Ylitalo

Vehkalammesta muodostui nopeasti lapsiperheiden, päiväkotiryhmien ja koululuokkien retkikohde. Puistossa vieraili kesän
aikana arviolta 30 000 ihmistä. Hankkeesta tehtiin tiedote,
joka jaettiin lähitalojen asukkaille. Puistossa on myös infopisteet, joissa kerrotaan hankkeesta ja joista voi ottaa tiedotteen
itselleen.
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Tarja Ylitalo

Tarja Ylitalo

Etukäteisodotuksista poiketen vesakko tuli syödyksi ensimmäisenä ja jättipalsamin taimet saivat vielä venyä hetken aikaa pituutta.

Ensimmäisellä laidunnuskerralla alue muuttui lampaiden
hampaissa nopeasti läpinäkymättömästä vesakosta avaraksi ja
valoisaksi. Jättipalsamin siementaimikko vihertää maanrajassa.

Ilona Rantola

Jättipalsamit ehtivät kasvaa ennen toista laidunnuskertaa jopa
70-senttisiksi.
Infopisteestä sai ottaa myös hanskat, jos halusi kitkeä jättipalsamia. Puistossa järjestettiin neljät kitkentätalkoot VieKas
LIFE ja Terve askel luontoon -hankkeen, Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksen sekä Luonto-Liiton
Keski-Suomen piirin yhteisvoimin. Talkoissa saatiin poistettua
jättipalsamit laidunten väliin jääviltä poluilta.
Kaupunki kävi niittämässä muita aitojen vierustoja, jotta jättipalsamin siemeniä ei kulkeudu ulkopuolelta laidunalueille ja
lampaiden torjuntatehosta saadaan mahdollisimman luotettavaa tietoa.

Ilona Rantola

Toisella laidunnuskerralla lampaat poimivat suuhunsa jättipalsameista vain lehdet. Tämä riitti, sillä varret eivät versoneet
enää, vaan kuivuivat pois.
Ilahduttavan moni asukas on halunnut osallistua: osa itsenäisesti, toiset yhdessä talkoillen tai eläimiä tarkkaillen ja huomioistaan kertoen. Sen mahdollistamisella saamme luotua
ihmisläheistä viherympäristöä ja laadukkaampaa elämää sekä
muille että itselle.

Tarja Ylitalo, Jyväskylän kaupunki

Ensimmäisen kesän perusteella lampaat ovat osoittautuneet
hyväksi vaihtoehdoksi jättipalsamin torjunnassa. Jos toimitaan asutuksen keskellä, kuten Vehkalammella, rakenteet on
tehtävä kestämään yleisön taholta tuleva käyttöpaine: riittävän tukevat ja korkeat aidat, opasteet, varmistettava turvallinen liikkuminen alueella, panostettava tiedotukseen ja
sovittava toimintatavat erilaisissa häiriötilanteissa. Lampaat
vaativat jokapäiväisen tarkistuskäynnin.
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Viherala sai odotetun RAP-rakennuttajapätevyyden
Viheralalle on saatu oma rakennuttajapätevyys. Samalla se on
ensimmäinen FISE Oy:n myöntämä viheralan pätevyys.

Työryhmä pätevyysasian taustalla
Viherympäristöliitto nimesi keväällä 2016 viheralan ammattilaisista ja rakennuttajista koostuvan työryhmän edistämään
viherrakennuttajan pätevyyttä. Työryhmä kartoitti viheralan
rakennuttamisen tilannetta, kokosi perusteluja pätevyyden
tarpeellisuudeksi ja kävi asiasta keskustelua FISEn kanssa.
Viherympäristöliitto neuvotteli työryhmän avustuksella uuden viherrakennuttajan pätevyyden viherrakennuttajan niin
sanotun RAP-pätevyyden. Viherrakennuttajan pätevyys päätettiin yhdistää infran, yleisen ja talotekniikan rakennuttajien
kanssa samaan pätevyyslautakuntaan. Lautakuntaan valittiin
kaksi viheralan edustajaa varajäsenineen. Viherympäristöliiton mandaatilla lautakunnassa istuvat Juha Kivimäki ja Heidi
Järkkä.

Perustelut pätevyyden tarpeellisuudesta
Viherhankkeiden vaatimustaso on noussut ja tämän vuoksi
tarvitaan erityisesti viheralan tuntevia rakennuttajia. Työryhmän esityksessä perusteltiin viherrakennuttajan pätevyystarvetta muun muassa sillä, että ammattitaitoisen viherrakennuttamisen tarve on kasvanut. Julkinen sektori hankkii näitä
palveluja lisääntyvässä määrin ulkopuolisilta asiantuntijoilta.
Kuntaorganisaatiotkin tarvitsevat rakennuttamisen omaa
osaamista. Tarjoamalla viherrakennuttamisen palveluita myös
yksityiselle sektorille, parannetaan yksityisten viheralueiden
tasoa ja kestävyyttä.
Työryhmä sai esityksensä tueksi tärkeitä lausuntoja pätevyysasian puoltamiseksi kaupunkien viherrakennuttajilta ja rakennusalan eri järjestöiltä.

Henkilöpätevyyspalvelu FISE Oy
Viherrakennuttajan pätevyyksiä toteaa FISE Oy:ssä toimiva rakennuttajien pätevyyslautakunta. FISE on vuonna 2003 perustettu rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyspalvelu.
Palvelussa todetaan ja rekisteröidään henkilöpätevyyksiä, jotka perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin tai kiinteistö- ja
rakennusalalla tunnistettuihin muihin pätevyystarpeisiin. Eri
pätevyysnimikkeitä on FISEssä tällä hetkellä noin 80 ja ne on
jaettu viiteen kategoriaan: suunnittelijat, työnjohtajat, rakennuttajat, valvojat sekä energia- ja kuntoasiantuntijat.

Pätevyyteen vaaditaan kouluttautumista ja
työkokemusta
Viherrakennuttajan pätevyysvaatimukset koostetaan samoin
periaattein kuin FISEn muidenkin rakennuttajien pätevyysvaatimukset. Pätevyys koostuu koulutuksesta ja työkokemuksesta. Koulutusvaatimus koostuu tutkinnosta, rakennuttajan
pätevyyskoulutuksesta ja pätevyystentistä.

Tutkintona edellytetään rakennus- tai viheralalla suoritettua
vähintään AMK-tasoista tutkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Pätevyyskoulutuksena edellytetään FISEn hyväksymää
RAP-pätevyyskoulutusta: vähintään kymmenen päivää kurssimuotoista tai jaksotettua viher- tai infra-RAP-koulutusta.
RAP- pätevyyteen vaaditaan rakennusalan tai viherrakentamisen työkokemusta tutkinnosta ja työn vaativuudesta riippuen
seuraavasti:
• rakennusmestari (AMK) tai aiempi vastaava tutkinto
vähintään 8 vuotta
• rakennusalan insinööri (AMK) tai rakennusarkkitehti
(AMK) tai vastaava aiempi tutkinto vähintään 6 vuotta
• rakennusalan diplomi-insinööri, arkkitehti tai insinööri
(YAMK) vähintään 4 vuotta
• hortonomi (AMK) tai aiempi hortonomi vähintään 6
vuotta
• maisema-arkkitehti vähintään 4 vuotta
• muut tutkinnot vähintään 8 vuotta
Työkokemuksen arviointiperusteina ovat muun muassa viimeisen 15 vuoden työkokemus ja työkokemuksesta tulee olla
vähintään kolme vuotta rakennuttajatehtäviä.

Juha Kivimäki & Heidi Järkkä

Kirjoittajat toimivat Rambollissa viheralueiden rakennuttajina,
sekä viherrakennuttajan RAP-pätevyyslautakunnassa.
Lisätietoja aiheesta ja pätevyysvaatimuksesta: www.fise.fi tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@ramboll.fi.
Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämä, Fise: n hyväksymä viherrakennuttajan koulutus on alkamassa 12.11.
Koulutuksen suunnittelussa ovat yhteistyökumppaneina olleet Tampereen kaupunki ja Ramboll Finland Oy.
Lisätietoa koulutuksesta sekä Viher-RAP pätevyyteen hortonomeilta vaadittavasta georakentamisen koulutuksesta:
www.hamk.fi/tyoelamapalvelut/taydennyskoulutus/luonnonvara-ala/
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HYVÄN MIELEN KESÄLUENTOPÄIVÄT FORSSASSA 21.-23.8.2019

Elina Wirkkala, Forssan Seudun Kamerat ry

Päivät aloitettiin keskiviikkoillalla Pre Tour Mykkäelokuvilla tai
vaihtoehtoisesti Loimijokimelonnalla aurinkoisen sään suosiessa meittiä. Luentojen teeman ollessa puistomatkailu ja
markkinointi, kuultiin alssa Suomen matkailun tunnuslukuja
sekä tutustuttiin TripAdvisorin ja muihin sähköisiin medioihin.
Luentojen teemojen johdattelemana mietimme mitä meidän
kannattaisi huomioida alueidemme markkinoinnissa: mitä
meillä on tarjolla elämyksinä, luonnon antimina ja pienten asioiden luksuksena sekä tarinoina.
Merkittävä osa nykytarpeista liittyy paitsi puistojen ja luonnonalueiden saavutettavuuteen myös tuotteistukseen, tuotekehitykseen ja brändäykseen sekä alueiden profilointiin
markkinoinnissa, unohtamatta somen merkitystä ja yhteistyökumppanuutta. Elämykset syntyvät maiseman ja ihmisen välisestä suhteesta, moniaistisesti kokemastamme maisemasta.

Luentomateriaaleihin voit tutustua verkkosivuilla:
https://www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/kesaluentopaivat/.

Kaupunginpuutarhurien Seura kiittää päivien
yhteistyökumppaneita ja tukijoita:
Berner Oy
EG-Trading Oy
Elpac Oy
Erlau
Harviala Oy
J-Trading Oy
Kompan Suomi Oy

Lehtovuori Oy
Ramboll Finland Oy
Oy Piresma Ab
Viher-Aitta
Viherympäristöliitto ry
Vitreo Oy

Jo yleisesti tunnustettua on alueidemme hyvinvointi- ja terveysvaikutukset. Päivien aikan kuulimme myös Green Caretoiminnasta.
Juhlaillallisella jaettiin Green Flag tunnukset Lahden,Kotkan
ja Tampereen kaupungeille ja Lepaan puutarhaopistolle sekä
juhlistettiin Seppo Närheä puutarhaneuvoksen arvonimestä.
Perjantaina tutustuttiin vielä Forssan museoon ja puistoihin
kävelykierroksella sekä istutettiin yhdistyksen muistopuuksi
riippalehmus: Tilia amurensis ”Pendamur”. Kaikenkaikkiaan
päivät olivat onnistuneet ja toivotankin Heikin kanssa ensi
vuonna kaikki tervetulleiksi Ouluun!
Terveisin

Leila Grönholm, Forssan kaupunginpuutarhuri
Matti Nikoskelainen
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KPS SOMEVIIKKO
Viherympäristöliitto on tarjonnut kuluneen vuoden aikana some-kanavansa jäsenyhdistysten käyttöön, viikoksi kerrallaan.

KPS-viikko oli Forssan päivien aikana ja julkaisut tehtiin pääasiassa niiden tapahtumista ja ohjelmasta. Viikon aikan seuran
FB-sivujen käynnit kasvoivat hurjasti, parhaimpana päivänä
julkaisut tavoittivat lähes 400 vierailijaa. Ohessa Essi Mäkisen
(VYL) yhteenveto viikon vaiheista.

Facebook -julkaisut
Julkaisuja tehtiin Viherympäristöliiton Facebook-seinälle 19.8.-25.8.2019 välisenä aikana. Julkaisuja tehtiin 1 kpl per päivä.
Lisäksi useampia julkaisuja luentopäivien aikaan
Kolme parhaiten toiminutta julkaisua VYL Facebookista:

Julkaisun tehokkuus
Tavoitetut henkilöt: 1 063 / Reaktiot, kommentit ja jaot: 51
Tykkäyksiä: 34 (julkaisussa) 13 (jaoissa) / Jaot: 3
Julkaisujen klikkaukset: 83 / Kuvien näyttökerrat: 34
Linkin klikkaukset: 8 / Muut klikkaukset: 41

Julkaisun tehokkuus
Tavoitetut henkilöt: 697/ Reaktiot, kommentit ja jaot: 20
Tykkäyksiä: 18 (julkaisussa) 3 (jaoissa) / Jaot: 1
Julkaisujen klikkaukset: 20 / Kuvien näyttökerrat: 3
Linkin klikkaukset: 4 / Muut klikkaukset: 13

Instagram -julkaisut
Julkaisuja tehtiin Viherympäristöliiton Instagramseinälle 19.8.-25.8.2019 välisenä aikana. Julkaisuja
tehtiin 1 kpl per päivä. Lisäksi useampia julkaisuja ja
tarinoita luentopäivien aikaan.
Vierailut profiilissa: 49 (+28 vs. 12.-18.8.2019)
Tavoitetut tilit: 799 (+162 vs. 12.-18.8.2019)
Näyttökerrat: 8469 (+4009 vs. 12.-18.8.2019)
Parhaiten toiminut päivä: perjantai 23.8. (417 vierailua)
Kampanjan aikana VYL sai 4 uutta seuraajaa
Parhaiten toimineet julkaisut VYL Instagramista:

Twitter -julkaisut
Julkaisuja tehtiin Viherympäristöliiton Twitter-seinälle
19.8.-25.8.2019 välisenä aikana. Julkaisuja tehtiin 1 kpl
per päivä.
Parhaiten toimineet julkaisut VYL Twitteristä:
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Julkaisun tehokkuus
Tavoitetut henkilöt: 704 / Reaktiot, kommentit ja jaot: 31
Tykkäyksiä: 27 (julkaisussa) 2 (jaoissa) / Jaot: 2
Julkaisujen klikkaukset: 36 / Kuvien näyttökerrat: 17
Linkin klikkaukset: 1 / Muut klikkaukset: 18

SYYSKUU

KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN JÄSENKIRJE 3/2019
VIERASKYNÄ: Kaisa Koskelin, Maisemasuunnittelijat Ry			

www.maisemasuunnittelijat.fi

Olen Kaisa Tampereelta, Maisemasuunnittelijat eli MAS puheenjohtaja. Aikaisemmin Viheraluesuunnittelijat VSU yhdistyksen jäsenet ovat hortonomeja ja miljöösuunnittelijoista.
Hallituksessamme on 9 jäsentä eri puolelta Suomea. Jäsenemme työskentelevät kaupungeilla, kunnilla, seurakunnilla,
suunnittelutoimistoissa, arkkitehtitoimistoissa, oppilaitoksissa, kiinteistöpalveluyrityksissä, viherrakennusyrityksissä ja
hyvin useat yhden naisen suunnitteluyrityksissä. Jäseniä on
noin 300. Jokainen jäsen on henkilöjäsen ja tämän lisäksi voi
olla yritysjäsen, jolloin yrityksessä työskentelee vähintään yksi
koulutusvaatimuksen täyttävä suunnittelija, jolla on vähintään
kahden vuoden työkokemus ympäristön suunnittelusta. Yritysjäseninä on noin 50 yritystä.
Koen että, vaikka yhdistys täyttää parin vuoden kulutta 60
vuotta töitä on vielä paljon tehtävänä tämän alan eteen. Maisemasuunnitteluala ei ole vielä erityssuunnitteluala kaikissa
kaupungeissa ja kunnissa, rakennuslupaa vaativissa hankkeissa, vaikka tarvetta olisi. Yhdistyksen tavoitteena on ylläpitää
ja kehittää suunnittelijoiden ammattitaitoa sekä kehittää ammattimaista maisemasuunnittelua ja tiedottaa siitä.
Järjestämme jäsenillemme koulutustilaisuuksia, opintoretkiä
ja tilaisuuksia kumppaneittemme kanssa sekä yhteistyössä
muiden Viherympäristöliiton jäsenyhdistysten kanssa. Elokuussa olimme opintoretkellä lounais-suomen kulttuuriympäristössä, Hvitreskissä, Fagervikissä, Mustion linnassa, Lohjan
Fruticetumissa, Tahvosten taimistolla ja Eg-Tradingillä. Kasvien
ja materiaalien hyvä tuntemus on iso osa ammattitaitoamme
ja ajan hermoilla pitää pysyä ja kouluttautua koko ajan. Toisaalta on tärkeää kertoa tilaajille keitä me olemme. Syyskuussa
osallistumme ensimmäisen kerran Habitare messuille omalla
osastolla, jossa pyrimme tuomaan kuluttajien tietoisuuteen
maisemasuunnittelualaa omana erityisalueena. Syyskuussa
olemme myös VYRAn kanssa yhteisellä osastolla Isännöintipäivillä kolmannen kerran kertomassa, miksi pihan suunnitteluun, rakentamiseen ja hoitoon kannattaa valita ammattilaiset
ja tämän alan asiantuntijat.
Useana vuonna olemme olleet mukana Kevät messuilla, Vihertekissä, Marketanpuiston tapahtumissa jne. Tulossa on myös
VYRAn ja MARKin kanssa yhteinen työmaapäivä Tampereella
4.10. Jäsenet saavat sähköpostitse tiedotteita kumppaneilta,
koulutuksista, seminaareista, matkoista ja tapahtumista sekä
esim. avoimista työpaikoista. Yhdistys tiedottaa ja tekee alaa
tunnetuksi omissa sosiaalisen mediankanavissa facebookissa,
instagramissa ja twitterissä.
Mitä tekee maisemasuunniittelija?
Useat meistä suunnittelevat kuluttaja-asiakkaille yksityispihoja, mökkipihoja tai julkisia kohteita erilaisille tilaajille, rakennusliikkeille taloyhtiöpihoja, kiinteistöpihoja, puistoja,
hautausmaita, kaupunkitiloja, virkistysreittejä, katu- ja liikenneviheralueita, leikkipuistoja jne. Voimme myös inventoida
kulttuuri- ja perinnemaisemia, olla mukana kaavoituksessa
tarvittavissa selvityksissä ja suunnitelmissa. Rakennutamme,
valvomme, rakennamme ja hoidamme kaikkia edellä mainit-

tuja viheralueita myös. Työmme koostuu siis monen eri asian,
materiaalin, kasvin ja toiminnon yhteensovittamisesta ja huomioimisesta.
Yksityisasiakkaille suunnittelu on voi olla hyvin kokonaisvaltainen prosessi, suunnittelija tekee pinnantasaussuunnitelmat,
rakennesuunnitelmat ja detaljit ja tilajaon istutussuunnitelman lisäksi. Yksityispihoissa pihasuunnittelija on monesti sekä
viherasiantuntijana että toteutuksen valvojana. Kun kaavassa
vaaditaan pihansuunnitelmaa laatimaan alan ammattilainen
toivomme, että jäsenemme saisivat olla näissä hankkeissa mukana, harmillisen usein työn tekee arkkitehti.
Olemme mukana useassa Viherympäristöliiton työryhmässä.
MAS ovat edustettuna FISE ja MRL työryhmissä, jotka on tämän hetken suurimpia juttuja . Suunnittelijan näkökulmasta
viherkerroinmenetelmä ja KESY ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja haastavat tekemään asioita toisin, monimuotoisuuden ja biodiversiteetin hyväksi unohtamatta toiminallisuutta
ja kustannustehokkuutta. Suunnittelija vaikuttaa tekemillään
ratkaisuilla kustannuksiin materiaalivalintojen, toteutusmenetelmien ja kunnossapidon intensiivisyyteen, sekä kohteen
koko elinkaaren aikaiseen kestävyyteen ja kustannuksiin.
Yhdistyksenä Maisemasuunnittelijat Ry toimii aktiivisesti ympäri vuoden, jokainen hallituksen jäsen tosin oman leipätyönsä ohella vapaa-ajallaan yhdistyksen hyväksi. Jäseniltämme
on tullut toiveita, että meille suunnattuja kilpailuja on kovin
vähän tai että kuinka voisimme olla helpommin mukana kaupunkien puitesopimuksissa. Puitesopimuksista pienet yksityisyrittäjät rajautuvat pois koulutuksen, henkilömäärän tai
referenssikohteiden puutteen vuoksi.
Toivoisimme, että Kaupunginpuutarhurien seuran kanssa voisimme tehdä yhteistyötä ja kehittää alaa ainakin kilpailujen
kautta. Järjestöpäivillä syyskuussa on kaikki Viherympäristöliiton yhdistykset, työryhmät ja lautakunnat edustettuna. On
hienoa, että useassa tilaisuudessa ja tapahtumassa kaikki yhdistykset tekevät töitä yhteisen, elinvoimaisen ja kauniin ympäristön eteen, jatketaan tällä tiellä!
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KAUPUNGINPUUTARHURIEN SEURAN KOULUTUSPÄIVÄ
KESTÄVÄ YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN (KESY) JA KIERTOTALOUS 24.10.2019

OHJELMA

Tavoitteena on esitellä KESY-toimintamallin toteutumista käytännön viherhankkeissa ja keskustella siitä, miten KESYä voi
soveltaa ja hyödyntää monipuolisesti viherinfrastruktuurin
toteuttamisessa eri vaiheissa – hankinnassa, suunnittelussa,
rakentamisessa ja kunnossapidossa. Samalla tehdään ajankohtaiskatsaus, mitä uutta KESYyn liittyen on tulossa.
9.00
9.30

ILMOITTAUTUMINEN JA AAMUKAHVIT
Tilaisuuden avaus
Puheenjohtaja Timo Koski,
Kaupunginpuutarhurien seura ry

9.45

Mikä ihmeen KESY? KESY pähkinänkuoressa
ja tulevaisuuden näkymiä
MMM Hanna Tajakka, Viher-Arkki
Kestävää tuotteistusta
– KESY palvelumuotoilussa
Tiimipäällikkö Katriina Arrakoski,
Helsingin kaupunki
KESY hankinta-asiakirjoissa – Case Puistotorin puiston peruskunnostushanke
Yleissuunnitteluinsinööri Paula Tuomi,
Jyväskylän kaupunki

10.15

10.45

HANNA TAJAKKA

SUSANNA LAPPALAINEN

Kokouskeskus Puistotorni, Juhlasali 3.krs, Hämeenpuisto 28, TAMPERE

12.15

12.45

13.15

13.45
ILTAPÄIVÄKAHVIT
					
14.15
KESY pienvesien kunnostuksessa
– Case Hupisaarten purojen kunnostus
Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen,
Oulun kaupunki
14.45

11.15

Yleisökeskustelu aamupäivän aiheista
Puheenjohtaja Timo Koski,
Kaupunginpuutarhurien seura ry

15.15

11.30

LOUNAS

15.30

OSALLISTUMISMAKSU

KESY ja kiertotalous – Case Ankkapuiston
ruoppausmassojen hyödyntäminen
Projektipäällikkö Juha Kivimäki, Ramboll CM Oy
KESY ja hulevesien käsittely – Case Vantaan
Tikkurilantien biohiilisuodatus ja luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toiminta
Suunnitteluinsinööri Antti Auvinen,
Vantaan kaupunki
KESY rakennusurakoitsijan kokemana
– Case Ilmastokatu-hanke Helsingin 		
Iso Roobertinkadulla
Projektijohtaja Inari Jansson, VRJ Etelä-Suomi Oy

Yleisökeskustelu iltapäivän aiheista ja
ennakkokysymyksien vastauksia
Puheenjohtaja Timo Koski,
Kaupunginpuutarhurien seura ry
Tilaisuuden yhteenveto
Puheenjohtaja Timo Koski,
Kaupunginpuutarhurien seura ry
TILAISUUDEN PÄÄTÖS

Kaupunginpuutarhurien seuran jäsenille ilmainen.
Muille osallistujille hinta on 75 € + alv 24 %. Sisältää kahvit ja lounaan.

ILMOITTAUDU 15.10.2019 MENNESSÄ

Sähköisesti nettisivujen kautta:
www.kaupunginpuutarhurienseura.fi/ajankohtaista

Voit ilmoittautumisen yhteydessä esittää kaksi KESY-aiheista kysymystä, joihin toivoisit vastauksia päivän aikana.

PYSÄKÖINTI

P-Hämeenpuiston parkkitalo, noin 200 m kokouskeskuksesta.

