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Viherympäristöliitto ry: Vuosikertomus 2017

1. YLEISTÄ
Viherympäristöliitto ry on vuonna 1991 perustettu
valtakunnallinen viheralan keskusjärjestö ja
se on yksi Puutarhaliiton toimialajärjestöistä.
Viherympäristöliitto on palvelu- ja
asiantuntijaorganisaatio viheralan kehittämisessä,
ammattialan tunnetuksi tekemisessä sekä aseman
turvaamisessa elinkeinona.
Liiton jäsenenä oli vuoden 2017 lopussa kymmenen
(10) viheralan ammatillista yhdistystä. Yhteisöjäseniä
liitossa oli kolme ja kannattajajäseniä 28.
Liiton keskeisimpiä toimintamuotoja ovat viheralan
edunvalvonta, ammattilaisten täydennyskoulutus,
ammattioppaiden julkaiseminen ja myynti sekä
Viherpäivät näyttelyineen. Lisäksi toimintaan
kuuluu aktiivinen yhteydenpito ja vaikuttaminen eri
sidosryhmiin sekä kampanjointi viheralan tunnetuksi
tekemiseksi.
Tilikauden tulos oli 25 577,07 (2016 28.956,14, vuonna
2015 74 241,04, vuonna 2014 92 106,17, vuonna
2013 81 878,70 euroa ja vuonna 2012 23.249,50
euroa). Liiton talous on vahvalla pohjalla. Liitto sai
tukea ympäristöministeriöltä (9300 €) ja Maiju ja Yrjö
Rikalan puutarhasäätiöltä (30 000 €). ViherFRiski2hankkeeseen saatiin MMM:ltä hankerahaa 35 000 €,
josta noin 4 000 € siirrettiin vuodelle 2018.
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Liiton henkilökunta
Järjestösihteeri Aino Arjaksen vastuulla on
verkkokaupan kehittäminen ja järjestötehtäviä, mm liiton
ja jäsenyhdistysten yhteistyöhön liittyviä tehtäviä.
Projektiassistenttina oli määräaikaisessa työsuhteessa
FM, media-assistentti Tiia Naskali. Hänen työtehtäviinsä
kuuluivat Vihervuoden 2016 loppuraportin kirjoitus,
some-tiedotus, 100puistoa, Puunhalausviikko,
ViherRiski2 –hankkeeseen liittyvä tietopankki.
Vihervuodesta valmistui loppuraportti ja se julkaistiin
Viherympäristön numerossa 2.
Iiris Lettojärvi suoritti 1.10. – 31.12.2017 Helsingin
yliopiston työpaikkaharjoittelun Viherympäristöliitossa.
Tänä aikana hän kävi kesy-toimintaperiaatteiden pohjalta
hoitoluokituksen ja teki siihen tekstikorjausehdotukset,
käänsi WHO-oppaan Urban Spaces: a brief for action
suomeksi, teki dynaamisten kasviollisuusalueiden
keskeisistä käsitteittä kirjallisuuskatsauksen sekä teki
lehtijutun VY-lehteen tutkimusraportista Hållbar
grönyteskötsel.
Vuoden 2016 työstettiin liiton uusi strategia. Työtä
ohjasivat Sratebility Oy ja työryhmä.

Yhdentoista suurimman Suomalaisen kaupungin kaupunginpuutarhurien tapaaminen Oulussa. Kuvassa pohditaan purojen ennallistamista.
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Aloite Euroopan vihervuodesta (European Year of
Greener Cities 2020) työllisti pääsihteeri Seppo Närhiä.
Merkittävän uutena yhteistyömuotona allekirjoitettiin
yhteistyösopimus FISE Oy:n kanssa. Sopimuksen
mukaisesti viheralan pätevyyksiä saadaan FISEpätevyyksiksi.
Uuden strategian mukaisesti allekirjoitettiin
yhteistyösopimus Ikäinstituutin kanssa.

Arvot
Kestävä toiminta
Edistämme reilua ja avointa toimintaa.
Viherympäristöliitto ja sen jäsenyhdistykset
sitoutuvat eettisiin pelisääntöihin ja kestävän
ympäristörakentamisen kriteereihin.

Parempi ympäristö ja parempi yhteiskunta
kaikille
Ponnistelemme lakkaamatta paremman ympäristön
puolesta.

Rohkea tulevaisuusorientoitunut toiminta
Seuraamme tarkasti ajan ilmiöitä ja yleistä kehitystä
kotimaassa ja ulkomailla. Koulutamme tavoitteellisesti
alan ammattilaisia vuorovaikutuksessa kouluttajaja yhteistyötahojen sekä jäsenyhdistysten kanssa.
Vastaamme ketterästi muuttuviin haasteisiin ja
tartumme rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin. Olemme
viheralan parhaita ja luotettavimpia asiantuntijoita ja
toimijoita.

Motto
Toimimme kaikille terveellisen, viihtyisän ja turvallisen
rakennetun ympäristön ja maiseman puolesta.
Mahdollistamme hyvän luontosuhteen rakentumista.
Viherympäristöliitto kattojärjestönä yhdistää (viher)
alan toimijat verkostoksi. Liitto kokoaa, jakaa sekä
kehittää käytäntöjä. Tavoitteena on edistää laatua ja
kestävää kehitystä.

Visio
Strategiakauden lopussa VYL on alan auktoriteetti ja
aktiivinen imagon rakentaja. VYL on alan yhteen sitova
toimija, joka ohjaa ja luo alan toimintatapoja, edistää
laatua ja sitouttaa kestävään toimintaan.

Vuoden 2021 lopussa VYL
1. On alan auktoriteetti ja aktiivinen imagon rakentaja
2. Päättäjät ja viranomaiset kuulevat
Viherympäristöliittoa
3. Palvelee monipuolisesti jäsenyhdistyksiä
4. On vahvasti mukana kansainvälisessä toiminnassa
5. Julkaisee laadukkaita oppaita
6. Laatii alan ohjeet ja pelisäännöt
7. Järjestää täydennyskoulutusta sekä kehittää alan
koulutusta
8. Pätevöittää alan toimijat itse tai yhteistyössä
pätevyyksiä myöntävien tahojen kanssa

Strategiset tavoitteet 2021
1. Viheralan merkitys tunnustettu ja se otetaan
huomioon päätöksenteossa
2. KESY on jokapäiväistä toimintaa
3. MRL, viheralan näkökulmat mukana
4. Viherala houkuttelee uusia ammattilaisia
5. Käytössä on uusi, myönteisiä toimintamalleja
luova mittari, ”viherkädenjälki” kriteereineen ja
seurantamittareineen
6. Kunnissa on käytössä ohjelma, jossa määritellään,
miten viheralueita ja ekosysteemipalveluita
kehitetään ja millainen yhdyskunta palvelee
ihmisten kestäviä elämäntapoja.
7. Laaja sidosryhmätyö, tunnistetaan myös toimintaa
haittaavat tai estävät toimijat. Tunnistetaan
toimintatapaerot
8. KV-toiminta on näkyvää ja tuloksellista
Vuosi 2017 oli Viherympäristöliitolle haasteellinen
mutta varsin tuloksellinen. Vuoden aikana valmistui
monia merkittäviä selvityksiä ja projekteja.
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2. HALLINTO
Liiton varsinaisten jäsenyhdistysten (10 kpl) jäsenten pohjalta laskettu jäsenistö oli 31.12.2017 1557 kpl (ei kannatus-,
eläke- ja kunniajäseniä, vuonna 2014 1538, 2015 1573, vuonna 2016 1525).
Liittokokous pidettiin 7.4.2017 Helsingin messukeskuksessa.
•

VYRA 128, kunniajäsenet 6

•

VIPU jäsenet 47

•

SPY henkilöjäsenet 212, opiskelijajäsenet 55,

•

PR 120, kunniajäsenet 11

yritysjäsenet 25, kunniajäsenet 4

•

METO jäsenet 125

KPS aktiivijäsenet 148, eläkejäsenet 71, joista

•

MARK jäsenet 190, opiskelijajäsenet 38,

•

kunniajäsenet 9
•

MAS yritysjäsenet 45 kpl, henkilöjäsenet 169

kunniajäsenet 10, eläkejäsenet 14
•

kpl, opiskelijajäsenet 65 kpl, kunniajäsenet 7
kpl

Liiton hallitus vuonna 2017:
Puheenjohtaja Sauli Rouhinen.
Hallituksen muut jäsenet:
- KPS (Kaupunginpuutarhurien Seura ry)
Timo Koski varalla Heikki Pulkkinen
- MARK (Suomen Maisema-arkkitehtiliitto ry)
Emilia Weckman varalla Pia Kuusiniemi
- METO ( METO ry /Kuntien metsäasiantuntijat ry)
Tommi Laakkonen varalla Vesa Koskikallio
- PR (Puutarhanrakentajat ry)
Jaani Turunen varalla Sampo Sainio
- SPY (Suomen Puunhoidon Yhdistys ry)
Anu Riikonen varalla Tuomas Helenius
- SRKP (Seurakuntapuutarhurit ry)
Päivi Kiviniemi varalla Markku Husso
- TVY (Taimistoviljelijät ry)
Tomi Tahvonen varalla Jyri Uimonen
- VYRA (Viher- ja ympäristörakentajat ry)
Mikko Jaakkola varalla Jussi Häkkinen
- VIPU (Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry)
Taavi Forssell varalla Sari Suomalainen
- MAS (Maisemasuunnittelijat ry)
Kaisa Koskelin varalla Päivi Sundman
Hallitus kokoontui vuoden aikana 6 kertaa.
Varapuheenjohtaja oli Tomi Tahvonen ja sihteeri
Seppo Närhi. Hallituksen pöytäkirjat muutettiin
päätöspöytäkirjoiksi ja pöytäkirja kirjoitetaan
kokouksen aikana, jolloin se hyväksytään kokouksen
lopuksi. Pääsihteeri laatii hallituksen kokouksiin
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SRKP 113 työvoimajäsenet, 1 euromääräinen, 7
eläkejäsenet, 4 kunniajäsenet

•

TVY yritysjäsenet 69, kunniajäsenet 5

tilannekatsauksen power point -esityksenä. Kaikkia
kokousasiakirjat on hallituksen jäsenten ja varajäsenten
luettavissa liiton sisäisillä sivuilla. Ennen kokousta
lähetetään sähköpostitse vain kokouskutsu ja esityslista.
Puutarhaliiton hallituksessa Viherympäristöliittoa
edustivat Anssi Koskela, Timo Koski, Risto Lehto ja Arttu
Haverinen.
Liiton työvaliokunnassa olivat Sauli Rouhinen, Tomi
Tahvonen, Kaisa Koskelin, Emilia Weckman, Mikko
Jaakkola, Jaani Turunen, Taavi Forssell ja sihteerinä Seppo
Närhi. Työvaliokunta kokoontui yhden kerran.
Liiton puheenjohtajana viisi vuotta olleelle Euroopan
parlamentin jäsenelle Sirpa Pietikäiselle luovutettiin
Viherpäivillä 8.2. Puutarhaliiton kultainen ansiomerkki.

Toimihenkilöt 2017:
•
•

•
•

•

Pääsihteeri Seppo Närhi (ostopalveluna Puutarhaliitto
ry 8 kk)
Liiton kirjanpito Tili Helsinki Oy. Liiton kirjanpidon
laskutus, maksumuistutukset, laskujen hyväksyntä
ProCountor Oy. Liiton tilintarkastuksesta vastasivat
HTM Raimo Kuusela ja puutarhaneuvos Viljo
Muuronen Mikkelistä.
1.6.2014 alkaen liitossa on ollut järjestösihteeri Aino
Arjas.
1.4.2013 alkaen Jyri Uimonen (2,5 kk työpanoksella
vuonna 2017) vastuualueena ViherRiski2 ja
vihervalvojien pätevöittäminen
FM, media-assistentti Tiia Naskali aloitti
määräaikaisessa työsuhteessa 20.8.2015 alkaen.
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•
•

Iiris Lettojärvi 1.10.2017 – 31.12.2017 Helsingin
yliopiston työpaikkaharjoittelu
Essi Mäkinen, sairasloman sijaisuus 27.11.2017
alkaen

Päätoimittaja (VY-lehti, yhdessä Puutarhaliiton kanssa)
Seppo Närhi on vastannut lehden ilmestymisestä ja
taloudesta.
Liiton atk-laitteet päätettiin hankkia leasingperusteisesti Office Management -yritykseltä.
Liitto järjesti varsinaisten jäsenjärjestöjensä kanssa
liiton järjestöpäivän Kööpenhaminassa. Järjestöpäivän
aikana ideoitiin ryhmätyönä liiton strategian
jalkauttamista käytännön toiminnaksi ja toiminnan
painopisteitä lähivuosina. Toisena keskeisenä päivien
teemana oli viestintäsuunnitelman ideointi. Lisäksi
keskusteltiin liiton ja sen jäsenyhdistysten välisestä
yhteistyöstä. Seppo Närhi kertoi liiton ajankohtaisista
asioista sekä työryhmien ja toimikuntien puheenjohtajat
esittelivät omaa toimintaansa.

Liiton yhteisöjäseninä olivat:
Finnish Greenkeepers Association
Järvi-Suomen Vihertietokeskus
Puutarhataiteen Seura ry

Liiton kannattajajäseninä olivat:
Ammattiopisto Livia
EG-Trading Oy
Envire / VRJ Group Oy
Espoon kaupunki
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Harjun oppimiskeskus Oy
Helsingin kaupunki
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Hyvinkään Tieluiska Oy
Hämeen AMK / Lepaa
J-Trading Oy
Jyväskylän kaupunki
Kekkilä Oy
Kompan Suomi Oy
Lakan Betoni Oy
Lappset Group Oy
Lehtovuori Oy
Markkinointi Tihveräinen
Mikkelin kaupunki / viheralueet
Onnenvuoren Sora
Oulun kaupunki
Pihamaa / Ralf Ajalin Oy
Rudus Oy
Schetelig Oy
SGN group
Sito Oy
Tampereen kaupunki
TTS Koulutus

Esitys lakimuutokseksi paikalla tehtäviin kasvualustoihin luovutettiin ministeri Jari Lepälle. Kuvassa Seppo Närhi (vas.) sekä Sauli Rouhinen.
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Marketanpuisto

3. NÄYTTELYTOIMINTA

Liitto on Marketanpuiston Ystävät ry:n jäsen.
Liitto järjesti Jyväskylän Viherpäivät ja Vihertekniikka
– näyttelyn helmikuussa. Tilaisuuteen (seminaareihin ja
näyttelyyn yhteensä) osallistui kaikkiaan 1307 (vuonna
2016 1221) henkilöä ja näytteilleasettajia oli 95 (92)
kpl. Vuonna 2015 Tampereella oli noin 600 henkilöä ja
näytteilleasettajia 55.

Mikkelipuisto
Liitolla on edustus Mikkelipuisto-yhdistyksen
hallituksessa ja liitto on puiston jäsen.

Viherpäivien ja Vihertekniikan osallistujia helmikuussa 2017. Kuva: Tero Takalo-Eskola
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Arvioi 2017 näyttelyn järjestelyjen onnistumista asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvä, 1=huono) Vastaajien määrä: 31

5

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Osaston varaus ja
näyttelyyn valmistautuminen

11

16

3

0

1

31

4,16

Näyttelyn rakentamisaika

20

9

1

0

1

31

4,52

Näyttelyn purkuaika

19

12

0

0

0

31

4,61

Osastosi sijainti

12

9

7

2

1

31

3,94

Paviljonki tapahtu- 14
mapaikkana

16

1

0

0

31

4,42

Asiakaskontaktien
määrä ja laatu

3

11

12

3

2

31

3,32

Yhteensä

79

73

24

5

5

186

4,16

Arvioi 2016 näyttelyn järjestelyjen onnistumista asteikolla 5-1 (5= erittäin hyvä, 1=huono). Kyselyn yhteenvetotaulukko. Vastaajien määrä: 50

5

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Osaston varaus ja
näyttelyyn valmistautuminen

10

27

10

2

0

49

3,92

Näyttelyn rakentamisaika

17

19

5

6

2

49

3,88

Näyttelyn purkuaika

18

18

7

5

1

49

3,96

Osastosi sijainti

14

11

14

8

3

50

3,5

Paviljonki tapah- 24
tumapaikkana

23

3

0

0

50

4,42

Asiakaskontaktien
määrä ja laatu

7

19

17

5

2

50

3,48

Yhteensä

90

117

56

26

8

297

3,86

Arvioi tapahtuman onnistumista 2017. Vastaajien määrä: 137

5

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Seminaarit kokonaisuudessaan

22

77

30

4

1

134

3,86

Vihertekniikka-näyttely kokonaisuudessaan

37

80

15

2

1

135

4,11

Yleiset järjestelyt

41

67

26

2

1

137

4,06

Paviljonki tapahtu- 74
mapaikkana

47

14

1

1

137

4,4

Yhteensä

271

85

9

4

543

4,11

174

Arvioi tapahtuman onnistumista 2016. Kyselyn yhteenvetotaulukko. Vastaajien määrä: 204

5

4

3

2

1

Yhteensä

Keskiarvo

Seminaarit kokonaisuudessaan

46

88

46

6

2

188

3,9

Vihertekniikka-näyttely kokonaisuudessaan

63

119

19

1

0

202

4,21

Yleiset järjestelyt

50

101

37

14

2

204

3,9

Paviljonki tapah- 101
tumapaikkana

76

17

9

1

204

4,31

Yhteensä

384

119

30

5

798

4,08

260
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4. KOULUTUSTOIMINTA
Liitto on järjestänyt koulutustilaisuuksia seuraavasti:
•
•
•

•

•
•

Vihervalvojakoulutus ja valvojatapaaminen
Helsingin messukeskuksessa
Yhteistyössä VYL ja SPY puunhoidon
koulutuspäivä Tampereella
Metsä- ja viherpäivien (Hämeenlinna 2018)
ohjelman suunnittelua yhteistyössä METO:n
kanssa
Symbioosi-seminaari 21.9. Kankaanpään
kaupungin kanssa Kankaanpäässä, ”hyvinvointia
ja yhteisöllisyyttä vihersuunnittelun ja
ympäristötaiteen keinoin”
Useita luentoja KESY-toimintatavasta
jäsenyhdistysten ja sidosryhmien tilaisuuksissa
HAMK Lepaa-näyttely, luentopäivä dynaamisista
kasvillisuusalueista yhteistyössä HAMK:in kanssa

VYL on mukana puutarha-alan ammattitutkinnon
ja erikoisammattitutkinnon perusteiden laadintaa
käsittelevässä ohjausryhmässä.
Liiton edustus on ollut myös TTS koulutuksen,
HAMK/HAMIn ja KEUDA Mäntsälän oppilaitosten
neuvottelukunnissa.
Viherpäivien ohjelman suunnittelusta vastasi liiton
koulutustyöryhmä.
Viherpäivien Vihertekniikka-näyttelyn näyttelypaikkojen
myynnistä vastasi MediaBookers, Hannu Pyykkö.
Näyttelypaikkojen määrä kohosi 92 osastosta 95:een.
Osallistuttu mm kansallisten kaupunkipuistojen
tapahtumaan Forssassa, 11 suurimman kaupungin
kaupunginpuutarhurien tapaamiseen Oulussa 14.-15.9.

5. KONSULTOINTI, EDUSTUKSET
•

•
•

VYL, MARK, MAS ja VYRA jatkoivat yhteistyötä
Suomen Asuntomessujen kanssa erillisen
sopimuksen mukaisesti.
Metsä- ja viherpäivät 2018 Hämeenlinnassa,
ohjelman suunnittelu (Seppo Närhi)
Työpaja ajankohtaisten ja monialaisten
hankeideoiden kehittämiseksi, HAMK ja VYL
Hämeenlinnan 20.2.

•

FISE Oy, viher-ja ympäristörakennuttajan
pätevöittämislautakunta, puheenjohtaja Seppo
Närhi, jäsenet Viherympäristöliiton edustajina
Eeva Blomberg (Marko Pirttijärvi), Juha Kivimäki
(Janne Syrjä), Sari Knuuti (Elina Regårdh). SAFA
Ria Ruokonen.

6. HANKKEET
MMM:n rahoituksella käynnistyi ViherRiski2 –
hanke, jossa laaditaan liiton nettisivuille tietopankki
potentiaalisista kasvintuhoojista, niiden tunnistaminen
ja toimintaohjeet. Työtä ohjaavat ohjausryhmä ja
työryhmä. Hankkeen vastuullinen vetäjä on Jyri
Uimonen ja projektiassistentti Tiia Naskali vastaa
aineiston siirtämisestä nettisivuille. Hanke jatkuu
30.6.2018 asti.
Eviran ja Tukesin ohjeistuksella laaditaan
omavalvontasuunnitelman laatimisen ohjeet ja
kaavakkeet kasvinsuojelutöihin, paikalla tehtävä
kasvualustan valmistukseen sekä kasvintuhoojien

8

seurantaan. Työ tilattiin Viher-Arkilta. Lomakkeet
tulevat liiton nettisivuille vapaasti käytettäviksi.
Kestävä ympäristörakentaminen on edennyt
työpajavaiheiden ja asiantuntijalausuntojen
myötävaikutuksella vaiheeseen, jossa vuoden lopulla
toimintaohje lähti loppulausunnoille. Tilaajien,
suunnittelijoiden, rakentajien ja kunnossapitäjien
käyttöön tarkoitetut tarkistuslistat ja lomakkeet
lähtivät myös arvioitaviksi. KESY-toimintamallista on
kirjoitettu sidosryhmien lehtiin, annettu haastatteluja
sekä käyty luennoimassa useissa eri tilaisuuksissa.
Tiedotusta jatketaan edelleen vuonna 2018.
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7. OPINNÄYTETYÖT, SELVITYKSET
•
•

•
•

•

•

•

Liitto oli mukana viherkattoja koskevan
huoltokortin laatimisessa, valmistui keväällä 2017
Ohjattu opinnäytetyötä Valettavien turva-alustojen
rakentamisen hyvien käytäntöjen selvittäminen,
HAMK Lepaa, Jussi Suominen
Rakennuttajapätevyyden vaatimukset viheralalla,
ylempi amk-tutkinto, ohjaus, Leena Rapo
FISE Oy:n ohjaama viher- ja
ympäristörakennuttamisen ja pihasuunnittelijan
pätevyyksien laatiminen. Kumpaakin työtä ohjaavat
omat työryhmät.
Julkaistiin yksi lyhytvideo yhtiömuotoisen pihan
kasvillisuuden hoidosta. Videon käsikirjoituksesta
vastasi Seppo Närhi ja kuvauksesta Mainostoimisto
Ajaton.
Liiton nettisivut uudistuivat (Avoine Oy ja
toimisto). Sivuille lisättiin hallituksen ja työryhmien
käyttöön sisäiset sivut
Anna von Freyman ja Auri Saarinen, lopputyö,
Kestävä kehitys rakennetussa ympäristössä, SITESarviointijärjestelmän teemojen toteutuminen
Suomessa

•
•

Silja Leppäahon lopputyö, case Kaurialan
Liikennepuisto, HAMK
Omavalvontasopimusmallin työstö koskien
kasvinsuojelua, kasvintuhoojia ja paikalla tehtäviä
kasvualustoja. Työ tilattiin Viher-Arkilta.

Lautakunnat, toimikunnat ja työryhmät
Virallisia lautakuntia, jotka toimivat omien
ohjesääntöjen mukaisesti, ovat Vihervalvojien
pätevöittämislautakunta ja Lähiliikunta- ja
leikkipaikkojen turvallisuuslautakunta. Näihin jäseniksi
valitaan parhaat käytettävissä olevat asiantuntijat.
Kokoonpanossa pyritään edustukselliseen tasapainoon.
Lautakuntien jäsenyydet laitetaan vuosittain tiedoksi
liiton hallitukselle. Lautakuntien puheenjohtajat
vahvistaa liiton hallitus lautakunnan esityksen pohjalta.
Lautakunnat raportoivat liiton hallitukselle. Pöytäkirjat
ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten saatavissa.
Työvaliokunta (valmisteli asioita hallitukselle).

KESY - ohjausryhmän kokous 2017
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•

Pätevöittämislautakunnat
•

Vihervalvojien pätevöittämislautakunta, hyväksyi
uusia vihervalvojia ja otti kantaa koulutuksen
sisältöön.
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen
turvallisuuslautakunta hyväksyi sertifiointikokeen
läpäisseet sertifioidut turvatarkastajat. Lautakunta
kokoontui kolme kertaa. Asialistalla oli mm
yhteistyö Safe to Play Oy:n kanssa, sertifiointia
koskenut webropol-kysely.

•

•

Viherympäristöliitossa on sekä pysyviä toimikuntia että
määräaikaisia työryhmiä.

8. JULKAISUTOIMINTA

Toimikuntiin ja työryhmiin kukin jäsenyhdistys voi
ilmoittaa jäseniä. Toimikunta tai työryhmä voi kutsua
jäseniä myös suoraan. Puheenjohtajan työryhmät ja
toimikunnat valitsevat keskuudestaan.

Kääpäopas, Puiden istuttaminen ja VRT17 sekä Katso
kukkaa! –perennaopas valmistuivat.
Edellisinä vuosina valmistuneiden julkaisujen ja
välitysmyyntiin otettujen julkaisujen myyntiä jatkettiin.
Välitysmyyntiin otettiin uusia oppaita.

Työryhmät ja toimikunnat raportoivat liiton hallitusta.
Pöytäkirjat ja muistiot ovat liiton hallituksen jäsenten
saatavissa.
•

•

•

•

KATSO KUKKAA! Perennojen estetiikka

Mitä kauneus on? Miten syntyy kaunis perennaistutus?

•
•

Katso kukkaa! esittelee perennaistutuksen suunnittelun, perustamisen ja hoidon menetelmiä perennoiden
hyvinvoinnin ja kauneuden tekijöinä. Kirjassa luodaan katsaus perennoiden käytön historiaan sekä esitellään intohimoisia perennapersoonia. Perennoiden ulkomuotoon perehdytään tarkastelemalla mistä ja millaisista osasista lajien kauneus koostuu, millaisia ovat erilaiset muodot, värit ja tekstuurit. Lopuksi perehdytään lajien yhdistämiseen ja sommitteluun – siihen, miten kaunis perennaistutus syntyy.

Kirja soveltuu käsikirjaksi ja inspiraation lähteeksi niin viheralan opiskelijoille ja ammattilaisille kuin kotipuutarhureille.
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Liitto jatkoi yhteistyössä Puutarhaliiton kanssa
Viherympäristölehden ja Vihreän Kirjan julkaisemista.
Liiton jäsenjärjestöjen edustajat olivat mukana lehden
toimituskunnassa.
Lehdellä oli 25. ilmestymisvuosi. Lehti ilmestyi
vuoden aikana kuusi kertaa. Lisäksi keväällä ilmestyi
Vihreä Kirja. Molemmilla tuotteilla on myös omat
nettisivustonsa, jotka ovat yhteisen nettisivujen alla.
Sivustot ovat luettavissa älypuhelimissa ja tableteissa.

Viherympäristöliiton julkaisu nro 60

ISBN 978-952-5225-72-3

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

WHO:n päättäjäopas Urban green spaces: a brief for action
kääntötyö suomeksi: Kaupunkivihreä: opas toimintaan.

KATSO KUKKAA! Perennojen estetiikka

•

MaMa-työryhmä (Maankäytön huomioiminen
maankäytön suunnittelussa, työryhmä ei toimi
toistaiseksi, tilalle perustettiin MRL-työryhmä)
Koulutuspolkutyöryhmä kokoontui kerran.
Asialistalla mm viheralan vetovoimaisuus ja
koulutusta koskeva tietopankki liiton sivuille.
Julkaisutyöryhmä. Liitto on pääkustantaja
Kääpäoppaassa, lisäksi kustannettiin yhdessä
Suomen Puunhoidon yhdistys ry:n kanssa Puiden
istuttamisen, omana kustanteena VRT 17 ja Katso
kukka -perennaopas. Työryhmä kokoontui kerran.
Koulutustyöryhmä vastasi Viherpäivien 2018
ohjelman suunnittelusta.
Tutkimuksen ja hanketoiminnan työryhmä
kokoontui kerran. Asialistalla käynnissä olevat
hankkeet, yhteistyön luominen tutkijoiden kesken
sekä opinnäytetöitä koskeva kyselyn tekeminen.
Hoitotyöryhmä. Ei kokoontunut.
Kestävän ympäristörakentamisen työryhmä
(KESY) ohjasi kestävän ympäristörakentamisen
toimintamallin sekä tilaajien, suunnittelijoiden,
rakentajien ja kunnossapitäjien käyttöön
tarkistuslistojen ja lomakkeiden laatimista. Työtä
tehtiin työpajoissa. Mukana olivat konsultteina
maisema-arkkitehti Emilia Weckman ja MMM
Hanna Tajakka. Seppo Närhi osallistui työn
ohjaukseen.

Kasvualustatyöryhmän keskeinen työ on
seurata lainsäädännön muutoksia ja antaa
lausuntoja asetusehdotuksiin yms. sekä laatia
kasvualustoja koskevia ohjeistuksia. Valmisteltiin
Viherympäristöliiton esitys MMM:lle paikalla
tehtäviä kasvualustoja koskien. Perustettiin erillinen
työryhmä laatimaan uudet kasvualustojen ohjearvot.
Työryhmää vetää Anu Riikonen.
MRL-työryhmä seuraa MRL:n kokonaisuudistusta.
On osallistuttu ympäristöministeriön MRL:n
uudistusta koskeviin tilaisuuksiin.

Tuovi Mutanen

KATSO KUKKAA! Perennojen estetiikka
Viherympäristöliiton julkaisu nro 60
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Katso Kukkaa! Perennojen estetiikka - Viherympäristöliiton
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9. TIEDOTUSTOIMINTA

10. JÄRJESTÖTOIMINTA

Liitto hoiti itsenäisesti tiedottamisen ePress-palvelun
kautta. Liiton jäsentiedotus tehtiin Postiviidakon
uutiskirjeellä sähköpostiosoitteisiin lähetettävällä
VYL viestillä. Jäsentiedote lähetettiin noin kaksi
kertaa kuukaudessa. Liiton nettisivustoa päivitettiin
säännöllisesti.

Yhdistyksen Järjestöpäivä pidettiin Kööpenhaminassa
9.-11.11.2017. Paikalla oli yhdistyksen jäsenyhdistysten
edustajia sekä työryhmien puheenjohtajia. Päivän
aikana työstettiin työryhmissä liiton uuden strategian
pohjalta liiton toimintaa. Työryhmien puheenjohtajat
esittivät yhteenvedon työryhmän toiminnasta.
Seppo Närhi kertoi liiton jäsenyhdistyksille tehdyn
kyselyn yhteenvedon. Lisäksi ideoitiin liiton ja sen
jäsenyhdistysten tiedotusta.

VYL Viestin lisäksi lähetettiin kaksi kertaa kuukaudessa
Postiviidakon uutiskirjeenä VYL Markkinointiviesti,
jonka osoitteiston runko muodostuu verkkokaupan
asiakkaista sekä ammattiryhmittäin kerätyistä
sähköpostiosoitteista.
Viherympäristölehti oli yksi keskeinen liiton
tiedotuskanava. Vihreä Kirja osoitteistoineen toimi
tärkeänä osana liiton päivittäistä esilläoloa alan ja
sidosryhmien työpaikoilla.

Viherympäristöliitto on mukana kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumuksessa.
Yhdistyksen talous- ja toimintaohjesäännöt päivitettiin.
Yhtiöpihojen kasvillisuuden hoitoa käsittelevä lyhytvideo
valmistui

Viherympäristöliitto on julkaissut erilaisia ammattija tiedotuksellisia videoita. Vuonna 2027 julkaistiin
video yhtiömuotoisten pihojen kasvillisuuden
hoidosta (www.youtube.com/user/VYLvideot)

Viherympäristöliiton järjestöpäivät Kööpenhaminassa. Kuva Nørrebro, Superklien The Black market -puistosta.

11

Viherympäristöliitto ry: Vuosikertomus 2017

Viheralan järjestöjen sitoutuminen KESY-toimintatapaan ja eettisiin pelisääntöihin Viherpäivillä 2017.

Viheralan neuvottelukunta (VihNe) piti ensimmäisen
kokouksen ympäristöministeriössä marraskuussa.
Neuvottelukunnan puheenjohtaja on Sirpa Pietikäinen.
Kokoonpano on:
Sirpa Pietikäinen, puheenjohtaja europarlamentaarikko
Seppo Närhi, Viherympäristöliitto ry
Sirkka Juhanoja ja Eeva-Maria Tuhkanen (LUKE)
Satu Mikkonen-Hirvonen (Museovirasto)
Asta Kuosmanen (Marttaliitto)
Liisa Lohtander (Kotiseutuliitto)
Leena Lahdenvesi-Korhonen (Maa- ja
Kotitalousnaisten Keskus)
Harry Berg (YM)
Veli-Pekka Reskola (MMM, maatalousyksikkö)
Timo Taulavuori, Puutarhaliitto ry
Tuomo Salovuori, Green Care
Päivi Rouvinen-Wilenius, SOSTE ry
Erja Rappe, Ikäinstituutti
Tiedonvaihtotapaamisia Eviran kanssa jatkettiin.
Viherympäristöliiton eettiset pelisäännöt ja kestävän
ympäristörakentamisen sitoumus allekirjoitettiin yhdessä
jäsenyhdistysten kanssa.
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Viherympäristöliitto ry ja 10 sen jäsenyhdistystä
ovat allekirjoittaneet sitoumuksen sitoutua eettisiin
pelisääntöihin sekä tavoitteeseen sitouttaa jäsenensä
toimimaan pelisääntöjen mukaisesti.
•
•

•
•
•
•

Hoidamme yhteiskunnalliset velvoitteet ja
noudatamme Suomen lakia, ohjeita ja määräyksiä
Kohtelemme toisiamme tasavertaisesti sekä
kunnioitamme ja arvostamme toistemme
ammattitaitoa ja osaamista
Toimimme yhteistyössä avoimesti ja rehdisti sekä
kilpailemme reilusti
Pidämme ammattitaitomme ja osaamisemme
ajantasaisena
Kannustamme toisiamme laadullisesti hyvään
lopputulokseen
Arvostamme, vaalimme ja kehitämme hyvää ja

Viherympäristöliitto ry: Vuosikertomus 2017

elinvoimaista viherympäristöä

Kestävän ympäristörakentamisen
sitoumus
Viherympäristöliitto ry ja sen 10 jäsenyhdistystä
ovat myös sitoutuneet noudattamaan kestävän
ympäristörakentamisen kriteerejä:
Me, Viherympäristöliitto ry ja sen 10 jäsenyhdistystä,
sitoudumme noudattamaan Viherympäristöliitto ry:n laatimia
kestävän ympäristörakentamisen kriteerejä ja eettisiä pelisääntöjä
sekä jakamaan tietoa näistä kriteereistä ja pelisäännöistä
sekä kannustamaan viheralueiden tilaajia, rakennuttajia,
suunnittelijoita, rakentajia, hoitajia sekä tuotetoimittajia
noudattamaan omassa toiminnassaan näitä yhdessä asetettuja
tavoitteita.
Liiton strategiatyö valmistui Stratebility Oy, Minna
Isoahon ohjauksessa. Työtä teki työryhmä, johon
kuuluivat: Seppo Närhi (esitysten valmistelu), Jaani
Turunen, Jussi Luomanen, Taavi Forssell, Eeva
Blomberg, Jyri Uimonen, Timo Koski, Mikkoa Jaakko
(Ilkka Väre), Sirpa Pietikäinen (Sauli Rouhinen).
Vuoden 2017 alkupuolella selvitettiin lähiliikuntaja leikkipaikkojen turvallisuuspalveluja tilaavilta ja
koulutuksen käyneiltä, miten sertifiointia koskeva
yhteistyösopimus Safe to Play Oy:n kanssa on toiminut
ja onko mahdollista ja millä edellytyksillä jatkaa
sopimusta. Enemmistö vastaajista piti sopimuksen
jatkamista mahdollisena, tilaajista enemmistö oli vastaan.
Lautakunta oli varovaisen myönteinen sopimuksen
jatkosta neuvottelemiselle. Hallitus päätti, että sopimus
päättyy 31.12.2017.

Keskusteltiin liiton jäsenmaksuperusteista ja
tehtiin esitys uusiksi jäsenmaksuiksi vuodelle 2018.

Annetut lausunnot ja aloitteet
Tehty esityksiä ELCA:lle (Euroopan viherrakentajien
kattojärjestö) koskien eurooppalaisen vihervuoden 2020
valmistelua. Teemavuoden nimeksi on esitetty European
Year of Greener Cities 2020. Esitys aloitteeksi
eurooppalaisesta teemavuodesta perusteluteksteineen
laadittiin yhteistyössä Seppo Närhin ja Sirpa
Pietikäisen toimiston kanssa ELCA:lle. ELCA lähetti
aloitteen vuoden 2017 lopulla Euroopan parlamentin,
EU:n komission, Eurooppa-neuvoston ja ENVI:n
puheenjohtajille. ELCA:ssa Suomen esitystä esitteli
ELCAn varapuheenjohtaja Henrik Bos.
Pääsihteeri informoi Euroopan vihervuosi –aloitteesta
Suomen edustajia EU:n parlamentissa sekä Suomen
eduskuntapuolueita.
Tehtiin esitys MMM:lle lannoitevalmistelain
asetuksen 24/11 (Liite IV taulukko C Epäpuhtaudet)
muuttamiseksi niin, että paikalla tehtävän kasvualustan
valmistus helpottuisi. Aloitteen esittivät ministeri Jari
Lepälle puheenjohtaja Sauli Rouhinen ja pääsihteeri
Seppo Närhi.
•

MMM:n asetuksen 24/11 (Liite IV taulukko C
Epäpuhtaudet) kasvinosattomuuden vaatimusta
kasvualustoille ei sovellettaisi sellaisenaan
viherrakentamisen kasvualustoille, vaan se
määriteltäisiin tuote- tai tyyppinimikohtaisesti niin,
että viherrakentamista varten voitaisiin tuottaa
kasvualustoja, joissa on kasvien kasvullisia leviäimiä
(siemenet ja elävät kasvin osat).
Maanparannusaineita, ainakin kierrätysmateriaaleista
tuotettuja maanparannusaineita ja muualta tuotuja,
tutkittuja ja turvallisia maa-aineksia olisi sallittua
käyttää kasvualustan valmistuksessa samalla tavalla
kuin maanviljelyssä ilman, että syntyvän seoksen
tulee ehdottomasti olla vapaata elävistä kasvinosista.

Tammikuussa sopimuksen päättymisestä tiedotettiin
yhteisesti (Safe to Play Oy ja VYL) seuraavasti:

•

Vuonna 2015 Viherympäristöliitto aloitti yhteistyön Safe to Play
Oy:n kanssa tarkoituksena kehittää ja vakiinnuttaa leikki- ja
liikunta-alueiden turvallisuutta koskeva sertifiointijärjestelmä
Suomessa. Nyt, noin kolme vuotta myöhemmin järjestelmä
on vakiinnuttanut asemansa ja siihen luotetaan laajasti sekä
kunta- että yksityissektorilla. Vuoden 2017 lopussa sertifioitujen
yhteismäärä oli 167 ja uusia tulee noin 70 henkilön vuosivauhtia.

FISE Oy:lle laadittiin lausunto viheralan pätevyyksistä.
Lausunto tukemaan saatiin useita puoltavia lausuntoja.

Safe to Play Oy:n visio oli alusta asti kehittää koulutus ja
sertifiointi kansainväliselle kentälle. Nyt tuo askel on otettu
ja Safe to Play Oy näkee tarpeen yhteistyölle kansainvälisen
toimijan kanssa. Tässä tilanteessa sertifiointiin liittyvä toiminta
siirtyy Safe to Play:lle.
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12. KAMPANJAT
Vihervuosi

100 puistoa ja puunhalausviikko

Vihervuosi 2016 loppuraportti valmistui ja se julkaistiin
Viherympäristöä-lehdessä (2-2017). Tammikuussa
pidetty Vihervuoden johtoryhmä antoi teemavuoden
järjestelyistä kiitokset Viherympäristöliitolle.
Euroopan vihervuoden (European Year of Greener
Cities 2020) eteen tehdään töitä. Mallina on Suomen
teemavuosi. Pääsihteeri on laatinut toimintaohjeet
ELCAn käyttöön. Pääsihteeri ja puheenjohtaja ovat
tavanneet ministerit Kimmo Tiilikainen ja Jari Leppä.
Pääsihteeri on lähettänyt tiedotteen asiasta Suomen
edustajille Euroopan parlamentissa sekä Suomen
eduskuntapuolueille.

Vuoden kampanjat juhlistivat Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuotta.
Viherympäristöliiton, Kaupunginpuutarhurien
Seuran ja kansallisten kaupunkipuistojen verkoston
järjestämä 100 puistoa -kampanja 1.5.–30.6.2017
haastoi suomalaiset kertomaan, mistä löytyvät Suomen
parhaat puistot. Kampanja oli osa Suomen itsenäisyyden
satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa (Suomi100).
Ehdotuksia tuli yhteensä 670 eri puolilta Suomea, joista
valittiin tuomariston avustuksella 100 parhaan puiston
lista sekä palkittavat ehdotukset. Asiantuntijaraatiin
kuuluivat Kaupunginpuutarhurien Seuran puheenjohtaja
Timo Koski, ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ja
ympäristötaiteilija Kaisa Berry.
Puunhalausviikko sai ihmiset halaamaan puita ja
osoittamaan arvostuksensa lähiviheralueita kohtaan
jo toisena vuonna peräkkäin. Tempaus järjestettiin
elokuun viimeisellä viikolla 21.–27.8.2017. Suomen
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi halattiin
mm. puuvanhuksia ja annettiin vinkkejä vanhojen
puiden tunnistamiseen. Osallistujat jakoivat omia
halauskuviaan ja kokemuksiaan somessa tunnisteella
#puunhalausviikko.
Molemmat kampanjat kiinnittivät kansalaisten huomiota
lähiviheralueisiin ja niiden merkitykseen. Aiheet
kiinnostivat myös mediaa. 100 puistoa -kampanjasta
tehtiin yhteensä noin 40 juttua ja puunhalausviikosta
26 juttua. Aiheeseen tarttuivat mm. Maaseudun
Tulevaisuus, MTV.fi, HS.fi, Radio Nova, Yle Puhe,
Aamulehti, Keskisuomalainen, Yle Metsäradio,
Satakunnan Kansa, Ilta-Sanomat ja Iltalehti.

Eija Leskinen halaa Heinolan kansallisen kaupunkipuiston
Rantapuistossa kasvavaa Suomen suurinta puuta
#puunhalausviikon hengessä. Kuvaajana Sari Mutanen.
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13. JÄSENYYDET, EDUSTUS JA KANSAINVÄLISYYS
Liiton jäsenyydet ja edustukset:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Puutarhaliitto ry (hallitus ja työvaliokunta)
Puutarhaliiton johtoryhmä (Seppo Närhi ja Jyri
Uimonen)
Marketanpuiston Ystävät ry (hallitus, Jyri Uimonen,
varalla Seppo Närhi)
Mikkelipuistoyhdistys ry
Rakennustietosäätiö (edustajisto, Taina Suonio, varalla
Emilia Weckman)
KevätPuutarha – näyttely (näyttelytoimikunta Seppo
Närhi) ja yleiskoristelutyöryhmä (Seppo Närhi). Lakkasi
toimimasta vuonna 2017. Seppo Närhi on osallistunut
Puutarhaliiton edustajana KevätPuutarhan 2018
neuvotteluihin.
Vihervalvojien pätevöittämislautakunta (yhdessä Suomen
asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n
kanssa)
Leikki- ja lähiliikuntapaikkojen turvallisuuslautakunta
(VYL ja Safe To Play Oy)
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun tuomaristo
(vastuutahot Puutarhaliitto ja RTT, Hannu Koivisto)
Mäntsälän ammattiopiston neuvottelukunta (Pirjo
Kosonen)
Hämeen ammattikorkeakoulu ja -instituutti / Lepaan
yksikön neuvottelukunta (Anssi Koskela)
TTS Koulutuksen Rajamäen yksikön neuvottelukunta
Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutustoimikunta.
Nimi muuttui OPH:n ennakointifoorumiksi (varajäsen
Jouko Hannonen)
Mustilan Kotikunnas -säätiö (hallitus Jyri Uimonen)
Liitto on edustettuna Rakennustietosäätiön KH-kortiston
päätoimikunnassa.
Kaupunkiekologian yhteistyöryhmässä liiton edustajana
on ollut Taina Suonio.
Vihervuoden koordinointi. Vihervuoden johtoryhmän
varapuheenjohtaja oli Sirpa Pietikäinen ja sihteeri Seppo
Närhi. Projektisihteeri Tiia Naskali.

•
•
•
•
•
•

SGRA, Taina Suonio (hallitus)
YGOFORUM, Seppo Närhi
FISE Oy, viher- ja ympäristörakennuttajan
pätevöittämislautakunta, pj Seppo Närhi
Ikäinstituutti, yhteistyösopimus
RTS ympäristösertifikaatti, ohjausryhmä, Seppo
Närhi
Puutarha-alan ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon perusteiden laadintaa
käsittelevässä ohjausryhmä, Seppo Närhi ja Taavi
Forssell (pj).

Liiton kansainväliset yhteydet perustuvat pääosin
jäsenyhdistysten kansainvälisiin yhteistoimintamuotoihin
ja jäsenyyksiin kansainvälisissä järjestöissä.
Jäsenyhdistyksillä on jäsenyydet mm. seuraavissa
kansainvälisissä yhdistyksissä:
VYRA: ELCA (European Landscape Contructors
Association, Nordiska Präsideum)
KPS: World Urban Parks WUP IFPRA
MARK: International Federation of Landscape
Architects IFLA (IFLA Europe)
TVY: International Stauden Union ISU, European
Nurserystock Association ENA
SPY: European Arboricultural Council EAC,
International Society of Arboriculture ISA
SRKP: Nordiska Förening för Kyrkogårdar och
Krematorier NFKK.
METO: Union of European Foresters (UEF), Nordic
Foresters (NF).
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