
Vaarallisten jätteiden peruskurssi, 2 pv
Kaksipäiväinen kurssi keskittyy vaarallisten jätteiden jätehuoltoon, erityisesti jätteitä tuottavien yritysten kannalta. Kurssi 
rakentuu luennoista, ryhmätöistä ja käytännön harjoituksista. Se soveltuu yritysten jätehuollosta, erityisesti vaarallisten 
jätteiden jätehuollosta vastaaville ja näitä tehtäviä hoitaville henkilöille sekä muille, jotka haluavat perusteellista tietoa 
vaarallisten jätteiden jätehuollosta. 

Sisältö:
• jätehuollon lainsäädäntöä käytännönläheisesti
• vastuut ja velvollisuudet jätehuoltoketjussa
• vaarallisten jätteiden varastointi, pakkaaminen, merkintä ja lähettäminen käsittelyyn sekä kirjanpito
• vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmät
• Fortumin vaarallisten jätteiden jätehuoltopalvelut yrityksille
• laitosvierailu Riihimäen laitoksella.

JÄTEHUOLLON KOULUTUKSET
KEVÄT JA SYKSY 2020
 
Järjestämme vuosittain vaativan jätehuollon koulutusta. Laadukkaan ja ajantasaisen 
koulutuksen avulla voidaan parantaa organisaation turvallisuutta sekä säästää jätehuol-
lon kustannuksissa. Kurssipäivät rakentuvat moninaisista luennoista, ryhmätöistä ja  
käytännön harjoituksista. Kouluttajina kursseilla toimivat Fortumin ympäristöhuollon  
asiantuntijat. Kurssit järjestetään Fortumin kierrätys- ja jätehuollon Riihimäen toimi- 
pisteessä osoitteessa Kuulojanjatu 1, 11120 Riihimäki.

Hinta: 750 € + ALV 24 %  
(sisältää lisäksi verkosta ladattavan kurssiaineiston, ateriat sekä edestakaisen kuljetuksen Riihimäellä  
Fortumin ja hotellin välillä, majoitus ei kuulu kurssin hintaan) 

Hinta: 490 € + ALV 24 %  
(sisältää lisäksi verkosta ladattavan kurssiaineiston ja ateriat)

Kertauskurssi
Päivän mittaisella kertauskurssilla kerrataan kaksipäiväisen peruskurssin tärkeimpiä aiheita. Kurssi on tarkoitettu heil-
le, joilla on jo aiheesta perustietämys ja kaipaavat kertausta. Kurssi sopii hyvin sekä käytännön jätehuoltotyötä tekevil-
le, että muille jätehuollon parissa työskenteleville. 

Sisältö:
• katsaus jätehuollon lainsäädäntöön
• vaarallisten jätteiden keräys, varastointi, pakkaaminen, merkintä ja lähettäminen käsittelyyn
• vaarallisten jätteiden kuljettaminen ja kuljetusasiakirjat
• lyhyt kertaus vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmistä.



Kurssipalveluiden toimitusehdot:

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen kurssit@fortum.com    
Veloitukseton peruutus on mahdollista viimeistään 2 viikkoa ennen ensimmäistä kurssipäivää. Osallistujan nimi 
voidaan vaihtaa veloituksetta. Kurssin hinta on kaikille sama, riippumatta siitä osallistuuko kaikkiin osaohjelmiin.

Kursseille otetaan enintään 30 osallistujaa. Fortum varaa oikeuden aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin sekä kurssin 
peruutukseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Riihimäellä tehtävä laitosvierailu toteutetaan tuotantotilan-
teen niin salliessa turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Hinta: 490 € + ALV 24 %  
(sisältää lisäksi verkosta ladattavan kurssiaineiston ja ateriat)

Laboratoriojätekurssi
Laboratoriojätteen syventävällä kurssilla keskitytään erityisesti haastaviin jätevirtoihin, kuten laboratorio- ja pien-
kemikaalijätteisiin. Päivän mittaisella kurssilla käydään läpi yleistä asiaa laboratoriojätteistä, niiden tunnistamiskei-
noja, luokittelua, lajittelua ja pakkaamista. Kurssi soveltuu erityisesti heille, jotka työskentelevät laboratoriojätteiden 
parissa tai joiden toiminnasta näitä jätteitä syntyy.
 
Laboratoriojätekurssi syventää peruskurssin aiheita keskittyen erityisesti pienkemikaalijätteiden hallintaan.

Sisältö:
• katsaus jätehuollon lainsäädäntöön
• laboratorio- ja pienkemikaalijätteiden keräys, varastointi, pakkaaminen, merkintä ja lähettäminen käsittelyyn
• laboratorio- ja pienkemikaalijätteiden luokitus ja yhteenpakkaaminen
• lyhyt kertaus vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmistä.

Lisätietoja:
Veera Tähtinen
Project Sales Manager
puh. 050 911 6768
e-mail: veera.tahtinen@fortum.com

www.fortum.fi/jatehuoltokoulutus


