BEFARING TIL HELSINGFORS
23.-25.september 2018
Avfallsforum Møre og Romsdal inviterer sine medlemmer til fagtur. I september reiser vi til Finland.
Vi skal bo i Helsingfors og besøke avfallsbedrifter der, i Vantaa og i ”Circular Economy Village Riihimäki”.
På programmet for mandag 24.september står et par av Fortum sine anlegg i Riihimäki. Vi skal besøke
et mottaksanlegg for plast, som blant annet tar imot husholdningsplasten som samles inn gjennom
Grønt Punkt Norge. Vi skal også besøke Fortum sitt energigjenvinningsanlegg, som blant annet tar
imot farlig avfall. Vi arbeider også med å få på plass et tredje bedriftsbesøk i Riihimäki.
Tirsdag 25.september besøker vi Remeo Zenrobotics, som produserer roboter til sortering av avfall.
Vi skal høre mer om disse og samtidig besøke en av deres gjenvinningsstasjoner. Siste post på
programmet blir MariMatic i Vantaa, med sin vakuumbaserte avfallshåndtering (Metro Taifun/Metro
Sense).
Det vil bli satt av tid til å se seg om i Helsingfors, både i fellesskap og på egenhånd. Mandag kveld
skal vi besøke den legendariske, russiske restauranten Saslik, hvor vi blant annet får servert ”Baked
Alaska á la Catherine The Great”. Det burde love godt.
Denne gangen må alle bestille sine flybilletter selv, da dette både blir rimeligere og mer fleksibelt.
Vi har forstått at det er flere som ønsker å reise tidligere og få med seg helgen i Helsingfors, derfor
legger vi opp til oppmøte på Glo Hotel Kluuvi og felles middag søndag kveld, 22.september.
I programmet har vi gått ut i fra SAS sine flytider, men det er selvsagt opp til den enkelte når de
ønsker å reise og med hvilket flyselskap.
Siden vi ikke har hele programmet på plass ennå, kan det komme endringer i prisen. Det vil si at
prisen kan bli lavere enn oppgitt.
Vi ønsker påmelding innen 17.august på grunn av lang avbestillingsfrist overfor hotell og reisebyrå.
.
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PROGRAM FOR BEFARING TIL FINLAND – SEPTEMBER 2018
Søndag 23/9
18.55 Ankomst Vantaa Helsinki Airport med SAS (eller tidligere, etter eget ønske)
Oppmøtested: Glo Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4.
21.00 To-retters middag på hotellet.
Mandag 24/9
07.30 Buss til Riihimäki.
09.00 “Circular Economy Village - Riihimäki”
- FORTUM: Sortering og gjenvinning av plast og energigjenvinningsanlegg som
også tar imot farlig avfall til forbrenning.
- Annet bedriftsbesøk (programmet er ikke helt på plass).
- Lunsj i Riihimäki ca. kl. 12.00
14.30 Buss tilbake til Helsingfors med litt «reisemat» om bord.
16.00 Guidet tur i Helsingfors, delvis med buss og delvis til fots.
17.00 Fritid til å oppleve Helsingfors på egenhånd.
20.00 Middag på den russiske restauranten Saslik.
Tirsdag 25/9
08.30 Busstransport til bedriftsbesøk
09.00 REMEO ZENROBOTICS – Robotsortering og posesortering
(Viikintie 31-35, Helsinki)
10.30 REMEO – Gjenvinningsstasjon.
11.15 Busstransport til Järvenpää.
12.00 MariMatic R&D center (Puurtajankatu 2, 04440 Järvenpää)
Lunsj og presentasjon av Metro Taifun-systemet
Demonstrasjon i testhallen
Buss til Kivistö boligområde (Lumikvartsinkatu 7, 01730 Vantaa)
Besøk på «Kivistö Waste transfer Station»
15.30 Busstransport til flyplassen
15.45 Vantaa Helsinki Airport
17.35 Avreise med SAS til Oslo (eventuelt).
NB! Vi tar forbehold om endringer i programmet!
Pris: 5700,- NOK
NB! Reise til /fra Helsingfors er ikke inkludert i prisen. Dette må bestilles og betales av
hver enkelt.
Prisen inkluderer følgende: Overnatting på Glo Hotel Kluuvi i to netter med frokost
(enkeltrom), busstransport mandag og tirsdag, middag søndag kveld og mandag kveld, lunsj
mandag og tirsdag, guidet tur i Helsingfors, samt enkel mat og drikke på bussen tirsdag.
Deltakerne må selv kjøpe seg mat og drikke på flyplassen i Vantaa før hjemreise.
Betingelser:
Påmeldingsfristen er fredag 17.august og påmeldingen er bindende. Det blir ingen refusjon
ved avbestilling etter påmeldingsfristen. Deltakerne må selv ordne med reiseforsikring.

Påmelding: www.avfallsforum.mr.no

