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Tutkimus- ja kehityspäivät 
 
Suomen Kiertovoima ry KIVO järjestää yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa jätelaitosten tutki-
mus- ja kehitystehtävissä oleville henkilöille suunnatun kollegatapaamisen. Tapaamisen tarkoituksena on vaih-
taa ajankohtaisia ajatuksia, tehdä avauksia ja kehittää alan T&K-toimintaa.  
 
Aika 16. – 17.9.2020 
 
Paikka  Hotelli Kakola, Graniittilinnankatu 2, Turku 

 
Ilmoittautuminen Ilmoittautumiset tulee tehdä 1.9.2020 mennessä https://link.webropolsur-

veys.com/EP/97FA117170F5A17C  
 
Osallistumismaksu  Osallistumismaksu 370 € (+ ALV) sisältää ohjelman, sähköisen aineiston, tutustu-

miskohteen bussikuljetukset sekä koulutuspäivien lounaat, kahvit ja illallisen. 
Osanottajan on mahdollista valita koulutuspaketti myös ilman illallista hintaan 
300 € (+ALV). 
 
Kaksipäiväiset koulutukset ovat kokonaisuuksia, eikä niihin ole mahdollista saada 
erikseen yhden päivän hintaa. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Mikäli osal-
listuja on estynyt saapumaan koulutukseen, hän voi lähettää tilalleen toisen henki-
lön yrityksestään. Muutoksesta on ilmoitettava KIVOlle. 
 

Majoitus Osallistujat huolehtivat majoituksensa varaamisesta ja kustannuksista itse. Majoi-
tusta varten on varattu kiintiöhintaisia hotellihuoneita kokoushotellista Kako-
lasta. Yhden hengen huoneen kiintiöhinta on 114 € / vrk ja kahden hengen huo-
neen 124 € / vrk. Majoitusvarauksen voit tehdä sähköpostilla (sales@hotelka-
kola.fi), varaustunnuksella KiVo2020. Ilmoita varausta tehdessäsi oma sähköpos-
tiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Kiintiö on voimassa 1.9.2020 saakka. 

 
Koronavirusepidemia ja osallistuminen tilaisuuksiin 

 
KIVOn järjestämiin lähitilaisuuksiin ei saa osallistua, mikäli osanottajalla on ko-
ronavirusoireita. KIVO ei suosittele tällä hetkellä (tilanne 10.6.2020) riskiryhmien 
osallistumista tilaisuuksiin. Mikäli et pysty osallistumaan lähitilaisuuteen, ole yh-
teydessä KIVOon. Tapahtuman osanottajamäärä on rajattu alle 50 henkilöön. KIVO 
seuraa viranomaisten ohjeistusta. 
 

Perumisehto Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti.  
 

Tilaisuus voidaan perua, jos koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia.  
 
Yhteyshenkilöt ja lisätiedot 

Tapahtumakoordinaattori Anu Heikkilä (044 237 2894, anu.heikkila@kivo.fi).  

https://link.webropolsurveys.com/EP/97FA117170F5A17C
https://link.webropolsurveys.com/EP/97FA117170F5A17C
mailto:anu.heikkila@kivo.fi
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OHJELMA 

KESKIVIIKKO 16.9.2020 

 

09.30–11.30 Vierailu LSJHn poistotekstiilihallille. Paikan päällä tutustumme mm. infrapunaskannereihin, la-

jittelutoimintaan sekä pieneen näyttelytilaan. Vierailulle osallistuvia tiedotetaan erikseen vie-

railun yksityiskohdista. 

 

11.30–12.30 Ilmoittautuminen ja lounas  

 

12.30–12.40 Tilaisuuden avaus 

  Asiantuntijat Timo Hämäläinen ja Heli Haapea, Suomen Kiertovoima ry 

 

12.40–13.00 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ajankohtaiset hankkeet 

  Toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

 

13.00–14.30 Teema 1: Tutkimusyhteistyö oppilaitosten kanssa 

   

Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhteistyö kiertotalouden ke-

hittämisessä 

Lehtori, projektipäällikkö Henna Knuutila, Turun ammattikorkeakoulu ja tutkimus- ja kehitysvas-

taava Miia Jylhä, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 

 

Työryhmätyöskentelyä jätelaitosten tulevaisuuden osaaja- ja T&K-tarpeiden määrittelemiseksi 

  

14.30–15.00 Iltapäiväkahvit 

 

15.00–17.00 Teema 2: Ilmastonmuutos ja kiertotalous – uhat ja mahdollisuudet 

   

Kaupungin, jäteyhtiön ja yritysten välinen T&K-yhteistyö  

Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, Salo 

 

Jätelaitoksen kasvihuonekaasupäästöjen seuranta – Mallin luominen ja seurannan haasteet 

Projektityöntekijä Marika Makkonen, Rosk´n Roll Oy Ab 

 

Keskustelua jätelaitosten päästölaskennan nykytilasta 

 

19.00   Illallinen kokoushotellilla ennakkoon ilmoittautuneille 

 

TORSTAI 17.9.2020 

 

09.00–11.00 Teema 3: Ravinteet ja biojäte – Kiinnostavat avaukset ja jätelaitosten yhteistyö 

Ympäristöministeriön biojätekampanja kokoaa elintarvikeketjun sidosryhmät yhteistyöhön 

Viestinnän asiantuntija Kaisa Halme, Suomen Kiertovoima ry 

 

Jätelaitosten biojätteen erilliskeräyskokeilujen esittely ja keskustelu yhteisistä kehitystarpeista 

 

11.00–12.00 Lounas 

 

12.00–14.00 Teema 4: Miten T&K tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista? Mitä uusi jätelaki tar-

koittaa?  

 

Jätelakiehdotuksen keskeisten elementtien yhteenveto 

Asiantuntijat Timo Hämäläinen ja Heli Haapea, Suomen Kiertovoima ry 

 

Ennakkotehtävän käsittely työryhmissä. Osallistujat valitsevat lähempänä tilaisuutta annetuista 

teemoista yhden, johon tutustuvat etukäteen tarkemmin.  
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14.00–14.45  Jätelaitosten ajankohtaisten hankkeiden esittelyä ja tilaisuuden yhteenveto 

 

14.45–    Lähtökahvit 


