
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

Kaukolämpöasentajapäivät
5.-6.9.2018, Seinäjoki

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

29.8.2018

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Original Sokos Hotel Lakeus 

Torikatu 2

60100 Seinäjoki 

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

Early Bird –hinta 30.6. asti:

635 eur + alv 24 %

Ilmoittautuminen 1.7. tai sen 

jälkeen: 745 eur + alv 24 %

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Kaukolämpöasentajapäivillä kuulet ajankohtaisia ja käytännönläheisiä 

esityksiä asentajien työtehtäviin ja kaukolämpöalaan liittyen. 

Päivien tärkeänä tavoitteena on tietysti myös koota 

kaukolämpöasentajat ja muut vastaavissa tehtävissä toimivat 

tapaamaan toisiaan sekä vaihtamaan kokemuksia ja näkemyksiä.

Kohderyhmä

Kaukolämpöasentajapäivät on tarkoitettu kaukolämmön käyttö- ja 

kunnossapitotöitä tekeville henkilöille, kuten huoltomiehille, 

laitosmiehille, kaukolämpöasentajille, kaukolämpöyliasentajille sekä 

heidän lähiesimiehilleen.

Majoitus

Original Sokos Hotel Lakeus. Majoitusvaraukset 8.8.2018 mennessä 

tunnuksella BADATO

Varauksen voi tehdä varauskoodilla suoraan netistä www.sokoshotels.fi. 

Huonehinnat:

114 € / 1hh / standard / vrk 

131 € / 2 hh/ standard / vrk

Jokainen majoittuja varaa itse huoneensa ja hoitaa itse laskutustiedot 

tai maksun paikan päällä.

Seminaarissa kumppanina mukana:

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Paula Peura

040 050 4949 
paula.peura@energia.fi

Koulutusassistentti
Adato Energia Oy

Juha Rakkolainen

040 541 6960
juha.rakkolainen@energia.fi

Asiantuntija, kaukolämpö
Adato Energia Oy

http://www.sokoshotels.fi/
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1650
http://www.aistio.fi/


Adato palvelee suomalaisia energiayhtiöitä tarjoamalla koulutuksia sekä viestintä- ja tietopalveluita.

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Keskiviikko 5.9.2018

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

10.00 Tilaisuuden avaus 
Kaukolämmön ajankohtaiskatsaus
Veli-Pekka Sirola, asiantuntija, 
Energiateollisuus ry

• Energiateollisuuden tulevaisuusvisio: 
Energiamurroksen suurin voittaja on asiakas

• Kolmansien osapuolien pääsy 
kaukolämpöverkkoon

Kaksisuuntainen lämpöliittymä 
Hämeenlinnan uimahalliin
Elenia Lämpö Oy

Seinäjoen Energian ajankohtaiskatsaus
Mikko Mursula, lämpöyksikön johtaja, 
Seinäjoen Energia Oy

11.45 Lounas

12.45 Motivaation synnyttäminen 
Sanna Jämsén, Innostumo

• Miten motivaatio syntyy?
• Miten siihen voi vaikuttaa?
• Miten Sinä haluaisit tehdä työtäsi?

14.00 Kahvitauko

14.30 Kunnossapito joustavasti 
toimistolta maastoon
Teemu Heusala, product manager, 
Trimble Solutions Ltd

Varautuminen verkon korjauksiin ja 
korjausmenetelmät
Tatu Luoma, kaukolämpöinsinööri, 
Seinäjoen Energia Oy

• Holkkien ja venttiilien käyttö korjausten 
nopeuttamisessa

• Siirrettävät lämpökeskukset (traktorilla hinattava 
ja merikonttiin tehty)

• Päivystyskärry
• Katastrofivarasto

Lämpökamerakuvaus verkon kunnon-
valvonnan ja vuotojen etsimisen apuna
Marko Mäkinen, ryhmäpäällikkö, Helen Oy

Dronen hyödyntäminen vuotojen 
etsinnässä
Ville Vanhatalo, MultiCopterService MCS Oy

16.30 Päivän päätös

19.00 Päivällinen
Uppalan kartano
Ilmarisenkatu 14, Seinäjoki

“Sopiva sisältö ajankohtaisista asioista”



Adato palvelee suomalaisia energiayhtiöitä tarjoamalla koulutuksia sekä viestintä- ja tietopalveluita.

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

“Jo tutuksi tullut linja seminaarin ohjelman/esitysten osalta toimii eli esitykset tarpeeksi 
lyhyitä ja taukojakin on riittävästi. Tämä on hyvä.”

“Verkostoituminen ehdoton vahvuus, onneksi seminaari järjestetään eri paikkakunnilla.”

“Miellyttävä kokonaisuus, jossa työpäivä ei tuntunut työltä, vaan mielenkiinnolla kuunteli 
muiden samassa veneessä olevien toimintatapoja.”

“Laitoskäynnit ovat aina mielenkiintoisia.”

Torstai 6.9.2018

9.00 Kokemukset tuorepuun polttamisesta ja savukaasujen lämmön talteenotosta
Ari-Matti Mattila, toimitusjohtaja, Kauhavan Kaukolämpö Oy

Seinäjoen Energian 120 MW:n pellettilämpökeskuksen esittely
Veli-Matti Niemelä ja Tomi Pieniniemi

10.10 Kahvitauko ja hotellihuoneiden luovutus

10.30 Tutustuminen Seinäjoen Energian 120 MW:n pellettilämpökeskukseen

13.00 Seminaarin päätös ja lounas


