Energia-alan
ympäristöasiantuntijan
teemapäivät
– perusasiasta
ajankohtaisasioihin

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
27.2.2018
adato.fi/koulutuskalenteri
Ilmoittaudu

Koulutuspaikka
Radisson BLU Royal
Runeberginkatu 2
00100 Helsinki

6.-7.3.2018, Helsinki

Koulutuksen kesto
Energia-alan ympäristöasiantuntijoiden teemapäivät
-seminaari antaa kokonaiskuvan ympäristöasioista
vastaavan tehtäväkentästä ja yrityksen
ympäristövelvoitteista.
Ohjelmassa mm. seuraavat aiheet
- energia-alaan vaikuttava ympäristöpolitiikka
- mitä täytyy raportoida ja kenelle?
- hyvä ympäristölupahakemus ja rekisteröinti-ilmoitus
- ympäristölupien valvonnan sähköinen asiointi uudistuu – VAHTI
muuttuu YLVA:ksi
- kemikaalien varastointi ja käsittely
- päästömittausten laadunvarmistus ja mittausepävarmuus
Seminaari sopii energia-alan yrityksen ympäristöasioista
vastaaville sekä laatu-, turvallisuus-, kehitys- tai
tuotantovastaaville. Tilaisuus sopii myös sellaisille henkilöille,
jotka joutuvat oman tehtävänsä ohella vastaamaan, ottamaan
kantaa tai raportoimaan ympäristöasioista joko yrityksen sisällä
tai suoraan viranomaisille.

Lisätiedot:

Järjestelyt:

Maria Boholm
Koulutussuunnittelija

Paula Peura
Koulutusassistentti

0400 568 239
Maria.boholm@energia.fi

0400 504 949
paula.peura@energia.fi

2 pv

Osallistumismaksu
745 euroa + alv. 24 %
Osallistumismaksuun sisältyy
sähköinen luentomateriaali
sekä ohjelmassa mainitut
tarjoilut.

Majoitustiedot
Majoitusvaraukset 20.2.2018
mennessä tunnuksella ADATO
Radisson Blu Royal,
reservations.finland@radisson
blu.com puh. 020 1234 700 /
yksittäiset huonevaraukset
Huonehinnat: 140 € / vrk /
yhden hengen huone ja 160 € /
vrk / kahden hengen huone
Jokainen majoittuja varaa itse
huoneensa ja hoitaa itse
laskutustiedot tai maksun
paikan päällä.
Peruutusehdot
Voit perua osallistumisesi kuluitta 7 vrk
ennen tilaisuuden alkua. 3-6 vrk ennen
tilaisuutta tehdyistä peruutuksista
veloitamme 50%. Tämän jälkeen
veloitamme koko osallistumismaksun.
Nimenmuutos onnistuu kuluitta.
Tilaisuuden peruuntuessa osallistuja
vastaa itse matkavarauksistaan.
Muutokset mahdollisia

Ohjelma
Puheenjohtaja Katja Kurki-Suonio, Energiateollisuus ry

Tiistai 6.3.2018
9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30

Seminaarin avaus

9.40

Energia-alaan vaikuttava ympäristöpolitiikka
Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry
• ilmastotavoitteet ja -politiikka (päästökauppa,
tuet ja verot)
• ilmansuojelupolitiikka
• muita tavoitteita ja megatrendejä

10.10 Yleiskatsaus ympäristölainsäädäntöön
Laura Siili-Hakkarainen, Ympäristöministeriö
• yleiskatsaus ympäristölainsäädännöstä
• yleisiä suuntaviivoja lainsäädännön ja
hallinnon kehityksessä
• polttolaitoksia koskevat säädökset
• eri viranomaisten tehtävät ja roolit
• luvittajan ja valvojan tehtävät
11.00 Tauko
11.15 Hyvä ympäristölupahakemus ja rekisteröintiilmoitus
Teemu Lehikoinen, Etelä-Suomen AVI
• hakemuksen ja rekisteröinti-ilmoituksen
keskeinen sisältö
• BAT ja BREF
• tarkkailusuunnitelma
• sähköinen asiointi
• muutosten aiheuttamat toimenpiteet
12.15 Lounas

13.15 Mitä täytyy raportoida ja kenelle?
Viranomaisten vaatimukset päästöjen
tarkkailulle ja raportoinnille
Elina Oinonen, Uudenmaan ELY-keskus
• toiminnanharjoittajan raportointivelvoitteet
• päästötietojen tuottaminen ja hyödyntäminen
• hyvän tarkkailuohjelman sisältö
• laadunvarmistus
14.00 Ympäristölupien valvonnan sähköinen
asiointi uudistuu – VAHTI muuttuu YLVA:ksi
Päivi Laurila, Hämeen ELY-keskus
• ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan
otetaan käyttöön uusi järjestelmä YLVA
vuoden 2018 alusta
14.45 Kahvi
15.15 Päästömittausten laadunvarmistuksesta ja
mittausepävarmuuksista
Tuula Pellikka, VTT
• kertaluonteisten päästömittausten
laadunvarmistus
• kiinteästi asennettujen mittalaitteiden
laadunvarmistus (EN 14181)
• mittausepävarmuuksien määrittäminen
16.00 Kemikaalien varastointi ja käsittely
Erkki Teräsmaa, Tukes
• luvat, ilmoitukset, tarkastukset
• vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely
16.45 Keskustelu ja päivän päätös
19.00 Illallinen
Ravintola Krog Madame
http://madame.fi/
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Ohjelma
Keskiviikko 7.3.2018
8.30

Aamukahvi

9.00

Ympäristövaikutusten arviointimenettely,
YVA
Seija Rantakallio, Ympäristöministeriö

9.30

Kaavoitusjärjestelmä
Matti Vatilo, Ympäristöministeriö

10.00 Tauko
10.15 Muutoksenhaku erilaisiin lupiin ja kaavoihin
Kari Kuusiniemi, KHO
• valituslupajärjestelmän muutos tulossa
voimaan 1/2018

12.15 Jätelainsäädäntö
Kati Vaajasaari, Ympäristöministeriö
• jäteluokitus
• tuhka
13.00 Ympäristövastaan tehtävät ja velvoitteet –
energiayhtiön kommenttipuheenvuoro
Pirkko Seitsalo, Vapo Oy
• toiminnanharjoittajan velvollisuudet
• ennakoiva ympäristönsuojelu
13.30- Seminaarin päätös ja kahvi
13.50

10.45 Ympäristöviestintä ja sidosryhmät
Virpi Mäenanttila, Fortum Oyj
• ympäristöviestinnän muodot ja hyödyt
• yhteydenpito sidosryhmiin
• yhteiskuntavastuu
• mistä hyvä ympäristöimago syntyy?
11.15 Lounas
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