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Tausta

• 10. Wascon kansainvälinen konferenssi

• “Waste Material in Construction”

• Science and Engineering of Recycling for Environmental 
Protection

• Pääjärjestäjä Suomessa RIL 

• Taustaorganisaatio on ISCOWA, International Society for the 
Environmental and technical implications of Construction with 
Alternative materials. 

• Mukana myös 11 työpajaa esim. Opetuksesta ja koulutuksesta

• Näyttely
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Konferenssin teemat
• Lessons learnt from practical projects

• Proof of compliance – requirements and quality assurance

• Monitoring and long term performance, both technical and 
environmental

• Durability and ageing

• Interaction and chemical compatibility with other materials and 
structures 

• New products, applications and machinery

• Development of testing methods and standardization

• Development of design and modelling methods

• Processing possibilities and logistics

• LCA and emission modelling

• Regulations and legislation
13.11.2018

5

Osaanottajat ja ohjelma

• Yli 200 henkilöä 26 eri maasta

• Neljä Keynote Lecture-esitystä

• Kuusi parallel-sessiota, joissa yhteensä 134 esitystä 29 eri
maasta

• Esitykset pääosin Abstract tai Extended Abstract-tyyppisiä. 

• Saatavilla erillinen konferenssijulkaisu

• Poster-session

• Kysymyksiä oli mahdollista tehdä myös kännykällä esiintyjille
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Palaute
• Keskimäärin palaute on varsin positiivista: 50% arvosana 4/5 ja 

46,2 % 5/5.

• Esitykset keskiarvo 4/5

• Työpajat 3,33/5

• Paikka 4,35/5

• Sosiaalinen ohjelma, palaute vaihteli: suosikki oli Luonto ja sauna 
4,73/5, heikoin 3,4/5 illallisristeily

• Myös ekskursioista pidettiin 4,25/5
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Kuva: 
Markku Rantala

Kehittämisehdotuksia ja myönteistä
palautetta 1
• Too little time was left for conversations. 

• One or two prepared speeches would have been enough 
for each session.

• Learning cafe or case simulation would be more 
innovative and promote more out-of-the-box thinking.

• More interactive sessions. 

• Workshops should be real workshops not sessions full of 
presentations. 

• Many participants missed the posters.
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Kehittämisehdotuksia ja myönteistä
palautetta 2
• The overall experience of the conference was 

outstanding. 

• To improve selection of the moderator of the sessions. 

• I would change nothing.

• Too short (2 days)

• Conference arrangements were perfect and professional, 
especial thanks to Ville!

• Too little time for conversations and comments

• More mixed sessions, dedicated time for the poster 
sessions with drinks available and more music in the 
reception.
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Omia tunnelmia 1
• Ajankohta oli nappivalinta: oli lämmintä ja kaunista

• Paikka oli varsin toimiva

• Samanaikainen toinen konffa häirinnyt. Päinvastoin se sai
tuntumaan tilaisuuden isommalta

• Esitykset edustivat laajasti alan tutkimusta ja kehitystä.

• Useasta ei ollut varsinaista konferenssitekstiä.

• Olisin kaivannut lisää juttuja päästölaskelmista. 

• Esitysten välillä jonkin verran eroja: toiset erinomaisia toiset vähän
vaatimattomampia. 
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Omia tunnelmia 2
• Konferenssijulkaisu on hankala käyttää (kaikki tekstit yhtenä .pdf-

tiedostona)

• Konferenssijulkaisut Open Access, mikä on erittäin hyvä juttu. 
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Lisätietoja
• Lisätietoa, kuvia ja esitykset  www.wascon2018.com

• Seuraava WASCON on Hong Kongissa 2021
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Kiitos mielenkiinnosta!

Kiitokset: Ville Raassakka RIL ja Minna Leppänen TTY

Valokuvat: Markku Rintala
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