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Kohti  jätteetöntä  tulevaisuutta?
Puheista tekoihin – uusia ratkaisuja

Tulevaisuuden ennakointi
jätehuollossa
Ekskursio Vantaan Energian jätevoimalaan

Missä mennään
jätelainsäädännössä?
Ympäristöliiketoiminnalla
yhteiskunnallista hyvää

ILMOITTAUTUMISET:
www.jatehuoltoyhdistys.fi
Jätehuoltoyhdistys ry

PERINTEITÄ  &  
ajankohtaisuutta
28. valtakunnalliset Jätehuoltopäivät avataan perinteikkäästi tiukalla
asialla, jätelainsäädännön ajankohtaiskatsauksella. Jätelain toimivuutta on nyt
selvitetty. Mikä toimii ja mikä ei? Mitä siitä seuraa? Mitä kilpailuneutraliteetti
merkitsee jätehuollossa?
Avauspäivänä perehdytään myös ympäristöliiketoimintaan yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Voidaanko esimerkiksi julkisissa hankinnoissa antaa sĳaa
ympäristönäkökulmalle?
Toisena päivänä mietitään, miten jätehuollon alalla voidaan ennakoida tulevaisuutta. Päivän päätteeksi kuullaan uusista kierrätysratkaisuista useiden yritystapausten valossa.
Niin Jätehuoltopäivien puhujat kuin muutkin osallistujat edustavat jätehuoltoalaa laidasta laitaan. Jätehuoltopäivillä onkin oiva tilaisuus vaihtaa ajatuksia
ja vaikuttaa niin tauoilla kuin luentosalissakin. Aikaa on varattu keskustelulle
sekä perinteiseen tyyliin että viestiseinän välityksellä.
Jätehuoltopäivät on aina myös loistava verkostoitumistilaisuus. Kalastajatorpan upeiden puitteiden ansiosta pääsemme ensimmäistä kertaa Helsingissäkin Jätehuoltopäiviin olennaisena osana kuuluvalle illalliselle saumattomasti
ilman siirtymisiä. Myös majoitus järjestyy samassa paikassa.
Ekskursiokohteeksi valikoitui lähes itsestään selvästi Vantaan Energian upouusi jätevoimala. Voimalan koekäyttö alkoi huhtikuussa, ja virallisesti tuotanto
on tarkoitus aloittaa alkusyksystä. Ekskursiolle mahtuu sata ensimmäisenä
ilmoittautunutta, joten mitä aikaisemmin ilmoittaudut, sitä varmemmin mahdut mukaan.
Tervetuloa Jätehuoltopäiville!
Auli Westerholm
puheenjohtaja
Jätehuoltoyhdistys ry

ILMOITTAUTUMISET:
www.jatehuoltoyhdistys.fi
Jätehuoltoyhdistys ry

28.

TIISTAI 7.10.2014
8.30-9.30

Ilmoittautuminen ja tulokahvit

9.30

Jätehuoltopäivien avaus
toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki,
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

valtakunnalliset
Jätehuoltopäivät
7.-8.10.2014 Hilton Helsinki Kalastajatorppa

TEEMA 1: MISSÄ MENNÄÄN JÄTELAINSÄÄDÄNNÖSSÄ?
9.45-11.30

Puheenjohtaja Tuuli Myllymaa, Jätehuoltoyhdistys ry
Katsaus lainsäädäntöön
ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö

KESKIVIIKKO
8.10.2014

Jätelain toimivuuden arviointi
Senior Partner Olli Oosi, Owal Group Oy
Mitä selvityksestä seuraa?
ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö
Kilpailuneutraliteetti jätehuollossa
tutkimusjohtaja Martti Virtanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

TEEMA 3: EKSKURSIO
8.45-11.00

Tutustuminen Vantaan jätevoimalaan
Vaihtoehtona tutustuminen posterinäyttelyyn ja
mahdollisuus esitellä omia postereita

11.30-12.30

Lounas

keskustelua teemasta
11.30-12.30

Lounas

TEEMA 2: YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNALLA YHTEISKUNNALLISTA HYVÄÄ
12.30-16.00

Puheenjohtaja Risto Pohjanpalo, Jätehuoltoyhdistys ry

TEEMA 4: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI JÄTEHUOLLOSSA
12.30-14.00

Mitä jätehuollon tilastot kertovat?
tilastopäällikkö Ville Vertanen, Tilastokeskus

Merkillisiä hyväntekijöitä
kehityspäällikkö Kimmo Nekkula, Suomalaisen Työn Liitto

Jätevirtojen ennakointi suunnittelun apuna
ylitarkastaja Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kierrätysverkolla potkua kierrättämiselle
toimitusjohtaja Harri Välimäki, Kierrätysverkko Oy

Miten koulutus vastaa jätehuollon tulevaisuuden
haasteisiin?
tiimipäällikkö Johanna Krabbe, Edupoli

Raaka-aineet maailmantalouden pyörteissä
Suomen pääekonomisti Pasi Sorjonen, Nordea Oyj
14.00–14.30

Puheenjohtaja Sakari Salaonen, Jätehuoltoyhdistys ry

Kahvitauko & posterinäyttelyyn tutustuminen

14.00–14.30

Materiaalit talteen – kaikki hyötyvät
päällikkö, asiakasratkaisut Jan Österbacka, Ekokem Oyj

TEEMA 5: PUHEISTA TEKOIHIN – UUSIA RATKAISUJA

Puhuuko hinta edelleen julkisissa hankinnoissa?
vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö

14.30-15.30

Case: Vaahtolasin kierrätys
myyntipäällikkö Jarmo Pekkala, Uusioaines Oy

Keskustelua teemasta
Jätehuoltoyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen.

19.00

Illallinen Pyöreässä Salissa

Puheenjohtaja Sakari Salonen, Jätehuoltoyhdistys ry
Case: Kierrätyspolttoaineen laaduntarkkailu
tutkimusjohtaja Jere Heikkinen, Bintec Oy

Ympäristönäkökulma jätehuollon hankinnoissa
tutkija Mari Hupponen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

16.00

Kahvitauko & posterinäyttelyyn tutustuminen

Case: Kattohuopien kierrätys
Country Manager Kati Tuominen, Tarpaper Recycling Finland Oy
Case: Kipsin kierrätys
Marketing Manager Finland Anna-Maria Kowalik, Gypsum
Recycling International A/S
15.30-15.45

Keskustelua päivän teemoista ja päivien yhteenveto

PAIKKA

MAKSUTAPA

Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1,
Helsinki

OSALLISTUMISMAKSU

Huomaa edullinen jäsenhinta ja hyödynnä myös aikaisen
ilmoittautujan edullisempi hinta!
Jäsenhinta koskee henkilöjäseniä sekä yhtä henkilöä/yhteisöjäsen. Jäsenhintaan pääsee jäsenorganisaation ensimmäinen
ilmoittautuja.
Jätehuoltoyhdistyksen henkilöjäseneksi liittyminen onnistuu
vaivattomasti sähköpostitse osoitteella info@jatehuoltoyhdistys.fi
29.8.2014 asti 29.8.2014 jälkeen
Jäsen 2 päivää
Jäsen 1 päivä 7.10. TAI 8.10.

360 €
310 €

400 €
350 €

Ei-jäsen 2 päivää
Ei-jäsen 1 päivä 7.10. TAI 8.10.

540 €
420 €

580 €
460 €

Opiskelĳa 2 päivää
150 €
Opiskelĳa 1 päivä 7.10. TAI 8.10.
100 €
(Osallistumismaksu on arvonlisäveroton, alv 0 %.)

150 €
100 €

Hintaan sisältyy: kokousmateriaali, lounaat, kahvit ja illallinen.
Osallistumismaksu tulee suorittaa mahdollisimman pian
ilmoittautumisen jälkeen, viimeistään 12.9.2014 mennessä.
Oikeus jäsenhintaan tarkistetaan jälkikäteen. Mikäli jäsenmaksu vuodelta 2014 on vielä maksamatta Jätehuoltopäiviin
mennessä, osallistujalta veloitetaan ei-jäsenen hinta lisälaskulla. Jäsenyyden voimassaolon voi varmistaa jäsensihteeriltä
osoitteesta info@jatehuoltoyhdistys.fi.
Opiskelĳaetu: 15 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle Jätehuoltoyhdistyksen opiskelĳajäsenelle ilmainen osallistuminen
(enintään 5 ilmaista opiskelĳaa/oppilaitos). Etu koskee vain
perustutkinto-opiskelĳoita eikä sisällä illallista. Jos joudut
peruuttamaan ilmaisen opiskelĳaosallistumisesi, ilmoita siitä
viipymättä kongressitoimisto Taviconiin jatehuoltopaivat@
tavicon.fi. Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumisista peritään
50 euroa varattujen tarjoilujen ja muiden kulujen kattamiseksi.

ILLALLINEN

Valtakunnallisten Jätehuoltopäivien illallinen järjestetään
Kalastajatorpalla tiistaina 7.10. 2014 klo 19.00.
Illallinen sisältyy osallistumismaksuun ja sille tulee ilmoittautua ennakkoon rekisteröitymisen yhteydessä. Pelkän illallisen
hinta ilman Jätehuoltopäiville osallistumista on 70 euroa/hlö.

POSTERINÄYTTELY

Jätehuoltopäivien yhteydessä järjestetään posterinäyttely,
jossa voi esitellä jäte- ja ympäristöhuollon tutkimus- ja
kehityshankkeiden tuloksia. Posterinäyttelyyn osallistuminen
sisältyy osallistumismaksuun. Näyttelyssä voidaan esitellä vain
roll-up -telineellä varustettuja postereita. Osallistuaksesi posterinäyttelyyn ilmoita posterisi otsikko, josta käy ilmi tärkeimmät tulokset, Jätehuoltoyhdistykselle mahdollisimman pian,
mutta viimeistään 23.9.2014. Siten ehdit tilata roll-up -telineellä
varustetun posterin. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja saat vastausviestissä tiedon, mahtuuko vielä mukaan
ja sopiiko aihe näyttelyyn. Posterin telineineen voi tuoda paikalle mukanaan, pystytysohjeet saat ilmoittautumistiskiltä ja
posteri otetaan mukaan jätehuoltopäivien päätteeksi. Otsikot
ja näyttelyä koskevat kysymykset voi lähettää osoitteeseen
tuuli.myllymaa@ymparisto.fi

Osallistumismaksu maksetaan joko tapahtuman pankkitilille
tai luottokortilla. HUOM! Lasku osallistumisesta lähetetään
vain pyydettäessä ja tällöin peritään 11 euron laskutuspalkkio.
PANKKIYHTEYSTIEDOT:
Pankki: Nordea Järvenpää
Tilinumero: FI53 1064 3000 2090 10
Tilin haltĳa: Jätehuoltoyhdistys ry
Viitteeksi: osallistujan henkilökohtainen viitenumero tai osallistujan nimi
Luottokortilla: VISA, EUROCARD, MASTERCARD
Verkkomaksu voi edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksin
tai yrityskortin käyttäjiltä verkkomaksamisen tunnuslukua (eri
kuin PIN-tunnusluku). Luottokorttivarmennuksissa on pankkitai myöntäjäkohtaisia eroja.

MAJOITUS

Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Kalastajatorpantie 1
1 hengen huone
145 € /vrk
2 hengen huone
165 €/vrk
Majoitusvaraukset hoitaa keskitetysti kongressitoimisto
Tavicon. Varaukset pyydetään tekemään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoita mahdollisista muutoksista
ja peruutuksista kirjallisesti Taviconiin, jatehuoltopaivat@
tavicon.fi.
Huonehinnat sisältävät majoituksen ja aamiaisen.
HUOM! Hotelli edellyttää, että 1 vrk:n huonehinnan suuruinen
varausmaksu maksetaan etukäteen. Huonevarausmaksu tulee
maksaa osallistumismaksun yhteydessä Jätehuoltopäivien
tilille. Majoitus maksetaan lähtiessä suoraan hotelliin joko
luottokortilla tai käteisellä, jolloin myös hyvitetään etukäteen
maksettu huonevarausmaksu.

VAHVISTUS

Osallistumisesta ja hotellivarauksesta lähetetään vahvistus
osallistujan sähköpostiin maksun saavuttua tilille.

PERUUTUSEHDOT

Mikäli osallistuminen perutaan kirjallisesti 12.9.2014 mennessä,
osallistumismaksu palautetaan vähennettynä toimistokulut 50
euroa/hlö ja mahdollinen hotellin peruutuskulu 50 euroa/hlö.
Tämän jälkeen osallistumismaksua ei palauteta.

REKISTERÖINTI JA INFO
Rekisteröinti- ja informaatiopiste:
Hilton Helsinki Kalastajatorppa
Aukioloajat:
tiistaina 7.10. klo 8.30–16.00 ja
keskiviikkona 8.10. klo 8.30–16.00.

ILMOITTAUDU

12.9.2014 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake Jätehuoltoyhdistys ry:n kotisivuilla jatehuoltoyhdistys.fi.

LISÄTIEDOT:

Tavicon Oy
Auri Ollanketo
PL 163 (Ilmailunkatu 20), 33901 Tampere
puh. 03 233 0430, fax 0207 701 201
jatehuoltopaivat@tavicon.fi

www.jatehuoltoyhdistys.fi

