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Seminaariohjelma

12.00-14.00 
Viherympäristöliiton ja Rakennusteollisuuden  
yhteistyöseminaari "Ei enää jätettä"
Viherympäristöliitto ry ja Rakennusteollisuus ry tiivistävät yhteistyötään. Pre-seminaa-
rissa esitellään Viherympäristöliitto ry:n ja Rakennusteollisuus ry:n välistä yhteistyötä 
sekä järjestetään ensimmäinen seminaari kansallisen Ei enää jätettä (EEJ) -asetuksen 
esittelyllä ja keskustelutilaisuudella. 

14.00-16.00 
Maiseman tietomallintaminen
Maisemasuunnittelun tietomallintamista käsittelevä seminaariosuus koostuu kol-
mesta osasta. Alustuksena toimii tietoisku, jossa käydään läpi tietomallien perusteita, 
vallitsevia ohjeita ja tulevaisuuden näkymiä. Osassa kaksi tutustutaan suunnittelijoiden 
esimerkkihankkeisiin ja niiden tietomalliprosessiin. Ohjelman lopuksi on tietoa eri 
ohjelmistoista, joita voi hyödyntää maisemasuunnittelun tietomallintamisessa, sekä 
varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille.

16.00-18.00 
Osaamispalvelut ja työhyvinvointi
Miten työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia kehitetään työpaikoilla? Jatkuvan 
oppimisen uudistuksen (OKM 2019-23) tavoitteena on kehittää ja uudistaa ihmisten 
osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa sekä vastata työelämän muutoksista johtu-
viin osaamistarpeisiin. TYÖ2030 ohjelman tavoitteena on mm. parantaa työhyvinvointia. 
Pre-seminaarissa käsitellään JATKUMO-hankkeen tuottamia, uusia, testattuja toimin-
tamalleja ja työkaluja työtekijöiden osaamistarpeiden kartoitukseen sekä työhyvinvoin-
nin kehittämiseen.

18.00-19.00 
Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun 2022  
voittajan julkistamisseminaari  
Vuoden ympäristörakenne -kilpailu on jo yli 30 vuoden ajan edistänyt viheralan tunnet-
tuutta ja arvostusta. Kilpailussa on nostettu esiin korkeatasoisia ympäristökokonaisuuk-
sia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti 
kestävää, hyvää ympäristöä. Nyt on jälleen aika julkistaa Vuoden ympäristörakenne 
-kilpailun voittaja kolmen finalistin joukosta.

TIISTAI
7.2.2023
Pre-seminaarit

Maksuttomat Viherpäivien pre-seminaarit järjestetään 7.2.2023!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:  www.viherpaivat.fi



KESKIVIIKKO
8.2.2023

10.00 – 12.30 
Tervetuloa Viherpäiville!

Viheralan kehityshistoria

Tutkittu tieto käytäntöön
Mitä tutkittu tieto on käytännössä, millaista on luotettava tieteellinen 
tieto? Mitä käytännön toimijoiden on tiedettävä tutkimustulosten jal-
kauttamisessa ja tulosten tulkinnassa? Millaisen tiedon pohjalta voidaan 
ylimalkaan lähteä muuttamaan käytännön toimintatapoja?

Kyllin hyvä tieteellisen tiedon taso käytännön työelämän kehittämisessä

Tutkimustiedon jalkauttaminen viheralalla

Tutkimustuloksia viheralan käytäntöihin

Sessio A: Ravinnekierrot ja 
lannoittamisen käytännöt
Maailman poliittisen tilanteen ja ympäristömuutoksen 
vaikutuksesta myös viheralalla joudutaan 
pohtimaan lannoittamisen käytäntöjä ja erilaisien 
ravinnekiertojen tehostamista puiston ja eri 
toimijoiden mittakaavoissa. Fosforin saatavuus 
tulee muuttumaan nyt perustettavien viheralueiden 
elinkaaressa ja ravinnehuuhtoutumat on saatava 
aisoihin, mutta samalla hyvä kasvu on varmistettava 
kulutuskestävyyden ja hiilensidonnan näkökulmista. 
Miten pystymme varautumaan tähän muutokseen?

Ravinteiden kierron periaate viheralan toiminnoissa

Maaperä/kasvualusta kestävän ravinnetalouden 
perusta myös viheralalla

KESY nurmikko – mikä muuttuu?

19.00 Iltajuhla 

VIISAS, ÄLYKÄS, VIHREÄ  
-MUUTTUUKO TIETO TEOIKSI?

Viherpäivien Early Bird 
-hinnat 31.10. asti -10%Lisätiedot:  www.viherpaivat.fi

Viherpäivät 8.-9.2.2023: Viisas, älykäs, vihreä -muuttuuko tieto teoiksi?

Jyväskylän Paviljonki 8.-9.2.2023

15.00 – 17.00 Rinnakkaisluennot A ja B
Iltapäivä jakautuu kahteen teemaan eri luentosaleissa

Sessio B: Investing in Knowledge  
- Case studies of Landscaping
This session will discuss the importance and 
relevance of investment in education, research, 
projects, lifelong learning, innovation and dialogue 
between landscapers and landscape designers in the 
green sector. Many companies invest in education 
and research as part of their business strategy. 
This topic will be addressed through case studies, 
the Wonderwoods project in the Netherlands and 
the climate adaptation work of a Danish landscape 
construction company.

Program details and speakers will be published  
in autumn 2022.

17.00 Kuohuviinitarjoilu

12.30-15.00 Lounas ja Vihertekniikka-näyttely



* Ohjelmaa tarkennetaan syksyn 2022 aikana. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Uudistunut 

Vihertekniikka-näyttely 

avoinna: 

8.2. klo 9.00-18.00

9.2. klo 9.00-15.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.viherpaivat.fi

TORSTAI
9.2.2023

13.30 – 16.00 
Ei koske minua! Vai koskeeko sittenkin? 
Miten isot ilmiöt voivatkin yllättävästi koskea viheralan yksittäistä toimijaa? Miten 
työmaalla voidaan tahattomasti muokata tai jopa katkaista ravinteiden, veden tai 
hiilen kiertokulkuja? Miten voidaan työtapoja muuttamalla puolestaan tukea em. 
kiertokulkuja (ilman lisäkustannuksia)?

Veden kierto työmaakäytännöissä

Biodiversiteetti –tahattomat häiriöt viheralan toteutusketjussa

Miten hiilineutraalisuus määritellään? Miten mittarivalinta vaikuttaa tulokseen?

Malmin lentokentän rakentaminen –case Malmi

Viherpäivien yhteenveto ja päätöspuheenvuorot

Sessio A  
Ekologisuus ja kestävyys pintaa syvemmältä
Nykykeskustelut vilisevät erilaisia kestävyyteen ja 
ekologisuuteen liittyviä käsitteitä, joiden käyttö voi 
olla kuitenkin varsin suurpiirteistä. Ekologinen tuote 
tai toimintapa ei välttämättä ole lainkaan ekologinen. 
Viheralalla on mahdollisuudet terästää omaa rooliaan 
rakennusalan ekologisuuden ja kestävyyden osaajana.

Mitä erilaiset ekomittarit todella mittaavat?

Rakennusprojekteissa käytettävät ekosertifikaatit Leed, 
Breeam, Promise 

Miten suomalainen viherkerroin tukee ekologisuutta tai 
kestävää viherrakentamista?

Ihminen/käyttäjä vs. eko

Sessio B  
Digital practises –hop, step and jump 

9.30 – 11.30 Rinnakkaisluennot A ja B
Aamupäivä jakautuu kahteen teemaan eri luentosaleissa

11.30-13.30 Lounas ja Vihertekniikka-näyttely

Program details and speakers will be published in autumn 2022.

Viherpäivien sponsorit: Tieluiska Oy ja Avant Tecno Oy


