Kaukolämpöyrityksen
johdon ajankohtaispäivät

Ilmoittautuminen
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
3.4.2019
adato.fi/koulutuskalenteri
Ilmoittaudu

10.-11.4.2019 Helsinki
Kaukolämpöyrityksen johdon ajankohtaispäivät kokoaa jälleen
pienten ja keskisuurten kaukolämpöyritysten johdon
keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja verkostoitumaan.

Pienemmissä kaukolämpöyrityksissä johto joutuu usein olemaan
asiantuntija monissa yksityiskohdissa ja osallistumaan eri tavalla
operatiiviseen toimintaan kuin isoissa yhtiöissä. Ajan löytäminen
ajankohtaisiin seminaareihin osallistumiselle voi olla haasteellista ja
usein kaivataan lisää verkostoitumista muiden samankokoisten
kaukolämpöyritysten kanssa.
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu pienten ja keskisuurten
kaukolämpöyhtiöiden johdolle ja henkilöstölle. Tilaisuuteen ovat
tervetulleita myös lämpöyrittäjät ja muut kiinnostuneet..

Koulutuspaikka
Hotel Haven
Unioninkatu 17
00130 Helsinki

Koulutuksen kesto
2 pv

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

Majoitustiedot: Majoitusvaraukset 10.3.2019 mennessä osoitteesta:
Hotel Haven
Huonehinnat:

•
•

170 euroa/vrk/yhden hengen huone
190 euroa/vrk/kahden hengen huone

Lisätiedot:

Järjestelyt:

Juha Rakkolainen
Asiantuntija

Paula Peura
Projektikoordinaattori

040 541 6960
juha.rakkolainen@energia.fi

0400 504 949
paula.peura@energia.fi

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
Keskiviikko 10.4.2019 aamupäivä
Päivien puheenjohtajana Energiateollisuus ry:n hallituksen jäsen ja Paimion Lämpökeskus Oy:n
toimitusjohtaja Pekka Vihervuori
9.00

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30

Tilaisuuden avaus
Energiateollisuus ry:n hallituksessa toimivan kaukolämpöyrityksen edustajan puheenvuoro
Pekka Vihervuori
Energiateollisuuden edunvalvonnan ajankohtaiskatsaus
Janne Kerttula, johtaja, palveluntuotanto ja jäsenpalvelut, Energiateollisuus ry
Tietosuoja energiayhtiön arjessa – ET:n tietosuojaselvitys
Saara Naukkarinen, neuvontalakimies, Energiateollisuus ry
Jaloittelutauko
Mitä kaukolämpöverkkojen avaamisella tarkoitetaan?
Antti Kohopää, asiantuntija, Energiateollisuus ry

•
•

Miksi verkot pitää avata?
Yleiset periaatteet verkkojen avaamiselle

Kiinteistöjen lämpöpumput – lämmöt asiakkaan omaan käyttöön vai kaukolämpöverkkoon?
Mirja Tiitinen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

•
•

Poistoilmalämpöpumppujen kytkennät
Miten hybridilämmityksistä lämpöä myös kaukolämpöverkkoon?

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon vaikutukset yrityksiin
Sirpa Leino, asiantuntija, Energiateollisuus ry

•
•
•

Lämmön/jäähdytyksen mittaaminen, laskutus ja ”laskulla” annettavat tiedot
TEM:n Energiatehokkuustyöryhmän työskentely, loppuenergiankäytön tehostamisen toimet
Energiatehokkuussopimustoiminnan kehittäminen

12.30 Lounas

“Hyvät aiheet ja luennoitsijat.”

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma
Keskiviikko 10.4.2019 iltapäivä
Asiakasymmärrys ja kaukolämpöyrityksen uudet palvelut
13.30 Syvällisellä asiakasymmärryksellä parempaa palvelukehitystä
Matti Mustonen, Business Designer ja Teemu Vaarakallio, Service Designer, Palmu

•
•
•

Asiakaspalaute ➔ asiakasymmärrys ➔ kehitystoimenpiteet
Asiakkuuden eri kasvot
Toimialan yhteistyö

15.00 Iltapäiväkahvi
15.30 Avoin palvelualusta – Platform of Trust
Vesa Ilmarinen, hankejohtaja, Platform of Trust

•
•
•

Neutraali datan linkitysalusta, jonka avulla data saadaan turvallisesti liikkeelle
Alustan päällä toimiva kansainvälinen markkinapaikka
Yhteisöllinen kehittäminen synnyttää ekosysteemin

Kiinteistökohtainen jäähdytys, case Kuopion Energia
Petri Turtiainen, kehityspäällikkö, kaukolämpö, Kuopion Energia Oy
16.30 Päivän päätös
19.00 Päivällinen
Ravintola Emo, Kluuvikatu 4, Helsinki

“Hyvin rakennettu ohjelma juuri oikeaan tarpeeseen.”
“Hienoa kun on keskustelukumppaneita samassa tilaisuudessa.
Hyvä ohjelma kokonaisuudessaan. Hyvä rytmitys ohjelmalla ja tauoilla.”

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Ohjelma
Torstai 11.4.2019
Uutta tuotannossa
9.00

Geoenergia – uusia mahdollisuuksia alueelliseen lämmitykseen ja viilennykseen
Teppo Arola, johtava asiantuntija, Geologian tutkimuslaitos GTK
Geoenergia, case Mänttä
Jukka Laukkanen, projektipäällikkö, Nocon Oy
Jaloittelutauko
LNG
Tommy Mattila, myynti- ja markkinointijohtaja, LNG, Gasum Oy

•
•
•

Asema ja tilanne
Käyttö polttoaineena lämmityksessä ja höyryn tuotannossa
LNG kaukolämmön tuotannon varapolttoaineena

Savukaasupesurit, case Vapo
Teemu Klingberg, Director, Energy Solution and Service Sales, Vapo Oy
Kaukolämmön jakelu – ajankohtaista ja uutta
Ajankohtaista kaukolämmön jakelusta
Harri Hillamo, asiantuntija, Energiateollisuus ry

•
•
•

Tekniset tilastot
Ajankohtaiset suositukset, mm. L12/2018 Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohtojen liitosten tarkastus
ja valvonta
Menoveden lämpötilaoptimointi

Teräsputkien puristusliitos hitsin vaihtoehtona, kokemuksia
Aki Pitkänen, verkostopäällikkö, Savon Voima Oyj
12.45 Päätöslounas

“Vahvuudet: kollegoiden tapaaminen ja tiedonvaihto, hyvät aiheet.”

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

