
 
 

  

 
Kehittämispäivät 13.–14.10. 
 
Paikka    Turun messukeskus (Messukentänkatu 9–13) 
 
Kohderyhmä  Päivät on suunnattu jäsenlaitosten johtoryhmien sekä KIVOn jaosten jäsenille. 

Osanottoa tilaisuuteen toivotaan jätelaitosten johdon, viestinnän, talouden ja 
hallinnon, käsittelyn, kuljetusten, kehittämisen sekä laatu- ja 
ympäristöasioiden vastuuhenkilöiltä.  

 
Ilmoittautuminen Tilaisuuteen ilmoittaudutaan tiistaihin 28.9. mennessä osoitteessa: 

https://tinyurl.com/kivokehittamispaivat . Huomioithan ilmoittautuessasi 
tilaisuuden peruutusehdot. 
  

Osallistumismaksu  Voit valita osallistumisen molemmille päivillä (200 €) tai vain torstaille (130 
€). Molempien päivien maksu sisältää ohjelman, keskiviikon illallisen ja retket 
sekä torstain kahvit ja lounaan. Torstain osanottomaksu sisältää päivän 
ohjelman sekä torstain ohjelmassa olevat lounaat ja kahvit. Hintoihin lisätään 
ALV. 

 
Koronatilanteen huomioimisen takia on myös mahdollista ilmoittautua 
molemmille päiville ja jättää halutessaan keskiviikon yhteinen illallinen 
välistä (130 €).  

 
Majoitus Majoitusvaraukset kannattaa tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin. Oheisen 

linkin takaa pääset tutustumaan tarjontaan ja tekemään tarvittavat varaukset: 
https://www.yhdyskuntatekniikka.fi/fi/nayttelyvieraille/majoituksen-
varaaminen 

 
Perumisehto Ilmoittautuminen voidaan perua maksutta 10.9. saakka. Tämän jälkeen 

perimme 50 % osanottomaksusta, 28.9. jälkeen tehdyistä peruutuksista koko 
osanottomaksun.  Mikäli tapahtuman järjestäminen perutaan 
viranomaispäätöksen takia, emme peri osanottomaksuja. Koronatilanteen 
niin vaatiessa pidätämme oikeuden rajata tilaisuuden osanottajamäärää 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 
Yhdyskuntatekniikan näyttelyn koronalinjaukset 

Kehittämispäivien osanottajat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan 
Yhdyskuntatekniikan näyttelyn koronalinjauksia.  

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

 
 
 
Keskiviikko 13.10.  
 

Tutustuminen YT-näyttelyyn sekä retket 
 
Keskiviikon ohjelmassa on vapaamuotoinen tutustuminen Yhdyskuntatekniikan näyttelyyn. Koronatilanteen 
salliessa järjestämme ohjelman lomassa retkiä paikallisiin kiertotalouskohteisiin. Kaikki retket kuuluvat 
päivien hintaan, mutta peruuttamatta jääneestä poisjäännistä perimme 20 € retkikohtaisen maksun. Saat 
ohjeet retkille ilmoittautumiseen tilaisuuteen ilmoittautumisesi yhteydessä. Huomaathan, että keskiviikon 
ateriat eivät illallista lukuun ottamatta kuulu ohjelmaan. 
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Lounavoiman ekovoimalaitos Salossa 
Retkellä pääsemme tutustumaan Suomen uusimpaan jätteenpolttolaitokseen, Salon Lounavoimaan. 
Huoltoseisokin takia emme pääse tutustumaan voimalaitoksen sisälle, mutta vierailemme rakenteilla 
olevassa vierailukeskuksessa, laitoksen ulkoalueilla sekä valvomossa. Laitosta esittelevät Lounais-Suomen 
jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä sekä Lounavoima Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki. 
Vierailulle mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 
Kuljetukset: Turun rautatieasemalta klo 9.15 Salon rautatieaseman kautta voimalaitokselle.  Hieman yli 
tunnin kestävä paluukyyti Turun messukeskukseen lähtee voimalaitokselta n. klo 11.45.  
 
Poistotekstiilien käsittelylaitos Paimiossa 
Paimiossa syksyn aikana käynnistyvällä poistotekstiilin pilottivaiheen käsittelylaitoksella jalostetaan 
kotitalouksilta kerätyt poistotekstiilit kierrätyskuiduksi. Retkellä tutustumme laitoksen ja käsittelylinjaston 
toimintaan. 
 
Kuljetukset: Turun messukeskukselta klo 13.30. Tarvittaessa pysähdymme menomatkalla Turun 
rautatieasemalla. Vierailun kesto n. tunnin. Laitosta esittelevät Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n 
asiantuntijat. Vierailulle mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 
Ekopartnereiden käsittelylaitos  
Turun Orikedolla hiljattain avattu linjasto mahdollistaa jätejakeiden entistä paremman erottelun 
kierrätyspolttoaineen valmistamista ajatellen. Huom! Osallistujat tarvitsevat retkelle osallistuakseen omat 
liivit, kypärät sekä turvakengät, niitä ei ole tarjolla paikan päällä. Paikan päällä ollaan n. 30 minuuttia. 
Linjastoa esittelee työnjohtaja Esko Puolokainen. Vierailulle mahtuu 20 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. 
 
Kuljetukset: Turun Messukeskukselta klo 16.00 (Ekopartnereilla n. klo 16.30). Tarvittaessa pysähdymme 
menomatkalla Turun rautatieasemalla. Paluumatkalle lähdemme n.  klo 17.00. 
 
09.00–19.00  Näyttely avoinna 
 
11.00–11.20 Näyttelyn juhlapuhujan puheenvuoro 
 
17.15–18.00  Auditoriossa YT21-palkitsemistilaisuus (kilpailut ja parhaat osastot) 
 
18.00   Kehittämispäivien yhteinen illallinen Bankettisalissa 

 
Torstai 14.10.   
 
Kehittyvä jätehuolto KIVOn ja jäsenten yhteistyönä 
 
8.30–9.00   
 
09.00–12.00  Jätelaitosyhteistyön kehittäminen 

▪ KIVOn ydintoiminta ja jätehuollon kehittäminen 
▪ Jaoskimara –KIVOn eri jaosten puheenjohtaja ja sihteeri esittelevät jaoksen 

toimintaa ja tavoitteita 
▪ Ohjelma täydentyy 

 
12.00–13.00  Lounas 
 
13.00–15.00  Jaosten avoimet tapaamiset  
 

KIVOn jaokset kokoontuvat – mikäli et ole jäsen, tule tutustumaan sinua kiinnostavan 
jaoksen toimintaan! Ohjelmassa laki-, T&K-, viestintä-, koulutus sekä talous- ja 
hallintojaoksen tapaamiset. Ohjelman lomassa iltapäiväkahvit. 


