
Järjestämme vuosittain vaativan jätehuollon yleistä koulutusta. Laadukkaan ja ajan- 
tasaisen koulutuksen avulla voitte parantaa organisaationne turvallisuutta sekä säästää 
jätehuoltokustannuksissa. Asiantuntijamme seuraavat alaa jatkuvasti. Koulutuksissa 
olennaisin tieto siirtyy joustavasti yrityksenne tarpeisiin.

Hinta: 750 e + ALV 24 %  
Sisältää lisäksi verkosta ladattavan kurssiaineiston, ateriat sekä edestakaisen kuljetuksen Riihimäellä hotellin ja 
Fortumin välillä. Majoitus ei sisälly hintaan.

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JÄTEHUOLTO, 2 PV 
 
• 25.–26.4.2018 
• 26.–27.9.2018 
• 7.–8.11.2018

Scandic Riihimäki 
Hämeenaukio 1 
11100 RIIHIMÄKI

Kaksipäiväinen kurssi keskittyy vaarallisten jätteiden jätehuoltoon erityisesti jätteitä tuottavien yritysten kannalta. Päivät rakentuvat 
luennoista, ryhmätöistä ja käytännön harjoituksista. Koulutus soveltuu yritysten jätehuollosta, erityisesti vaarallisten jätteiden jäte- 
huollosta, vastaaville ja näitä tehtäviä hoitaville henkilöille sekä muille, jotka haluavat perusteellista tietoa vaarallisten jätteiden 
jätehuollosta. Kouluttajina kursseilla toimivat Fortumin ympäristöhuollon asiantuntijat.

Sisältö:
• jätehuollon lainsäädäntöä käytännönläheisesti

• vastuut ja velvollisuudet jätehuoltoketjussa

• vaarallisten jätteiden, erityisesti pienkemikaalien keräys, varastointi, pakkaaminen, merkintä 
ja lähettäminen käsittelyyn sekä kirjanpito

• vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmät

• Fortumin vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelut yrityksille

• laitosvierailu Riihimäen laitoksella

Jätehuollon koulutukset 
KEVÄT JA SYKSY 2018



Fortum Waste Solutions Oy
Kuulojankatu 1, FI-11120 Riihimäki, Finland
www.fortum.com/wastesolutions
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KURSSIPALVELUIDEMME TOIMITUSEHDOT:

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen kurssit@fortum.com. Veloitukseton peruutus 
on mahdollista viimeistään 3 viikkoa ennen ensimmäistä kurssipäivää. Tämän jälkeen ja ennen kurssin aloituspäivää tehdyistä 
peruutuksista veloitamme puolet kurssin hinnasta. Osallistujan nimi voidaan vaihtaa veloituksetta. Kurssin hinta on kaikille sama, 
riippumatta siitä osallistuuko kaikkiin osaohjelmiin.

Kurssi toteutetaan, jos sille on ilmoittautunut vähintään 10 osallistujaa 15 päivää ennen ensimmäistä kurssipäivää. Kursseille 
otetaan enintään 30 osallistujaa. Fortum varaa oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Riihimäellä tehtävä laitosvierailu 
toteutetaan tuotantotilanteen niin salliessa turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

OHJELMA

PÄIVÄ 1

  Aamiainen ja ilmoittautuminen

09:00–09:30 Avaus ja esittäytyminen

09:30–11.30 Vaaralliset jätteet, vaaralliset aineet, vaarallisten jätteiden luokittelu 

11.30–12.30 Lounas

12.30–14.00 Vaarallisten jätteiden keräilyn järjestäminen: varastointi ja kirjanpito

14:00–14.15 Iltapäiväkahvit

14:15–17:00 Vaarallisten jätteiden pakkaaminen, merkintä  ja lähettäminen käsittelyyn

18:00–21:00 Yhteinen illanvietto: Get together -buffet ja sauna

PÄIVÄ 2

  Aamiainen

08:30–09.30 Vaarallisten jätteiden kuljetukset

09.30–10.30 Vaarallisten jätteiden käsittely

10.30–11.00 Fortum Waste Solutions -palvelut

11:00–11:45 Lounas

11:45–12:15 Siirtyminen Fortumin Riihimäen laitokselle (yhteiskuljetus)

12:15–15:30 Harjoitustehtävät ja tutustuminen Fortumin toimintaan

15:30–16:00 Päätöskahvi ja loppuyhteenveto

Ilmoittaudu kurssille! 
 
www.fortum.fi/wastesolutions/koulutus

Ota yhteyttä asiantuntijaamme: 
 
Auli Westerholm 
Manager, Public Relations 
puh. 050 5300 264 
e-mail: auli.westerholm@fortum.com

Vaarallisten jätteiden jätehuolto, 2pv 


