
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

Kaukolämpöpäivät 
28.-29.8.2019 Vaasa

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

21.8.2019

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Vaasan kaupungintalo

Senaatinkatu 1, 65100 Vaasa

Osallistumismaksu

• 550 eur + alv Early Bird –hinta 

voimassa 31.5. asti

• 650 eur + alv ilmoittautuminen 

ajalla 1.6.-4.8.

• 750 eur + alv ilmoittautuminen 

5.8. jälkeen. 

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali sekä 

ohjelmassa mainitut tarjoilut.

Lisätiedot ja järjestelyt

Paula Peura

Projektikoordinaattori

Adato Energia Oy

0400 504 949

paula.peura@energia.fi

www.kaukolampopaivat.fi

Kuka on sanonut, että innovatiiviset edelläkävijät olisivat saavuttaneet 

asemansa helpolla. Ei. Takana on jääräpäistä testausta ja yrittämistä, 

turhauttavaa erehtymistä ja lopulta palkitsevaa onnistumista. 

Kaukolämpöalalla on jo nyt huikeita esimerkkejä palvelutoteutuksista ja 

innovaatioista, jotka viitoittavat tietä tulevaan menestykseen. Jos tehdään ja 

toteutetaan vain niitä asioita, joita muutkin ovat tehneet, ollaan osa 

valtavirtaa ja siten auttamattomasti myöhässä. Siksi Kaukolämpöpäivillä 

otetaan voimakas etunoja. Yhtenä teeman onkin edelläkävijyys ja uusien 

oivallusten ruokkiminen.

Pidetäänkö kaukolämpöä yhtenä varteenotettavana tekijänä 

ilmastonmuutosta ratkaistaessa? Mikä ylipäätään on suomaisten mielikuva 

kaukolämmöstä? Asenneilmasto vaikuttaa paljon siihen, millaisessa 

ympäristössä kaukolämpöyhtiöt toimivat, millaisia tuotteita ja palveluita 

asiakkaille kannattaa tarjota ja, millä argumenteilla myyntiä tulisi tehdä. 

Asenteilla ja mielipiteillä on vaikutusta liiketoimintaan, ja siksi teemasta 

keskustellaan myös Kaukolämpöpäivillä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Majoitustiedot:

Ilmoittaudu

Original Sokos Hotel Royal Vaasa

Hovioikeudenpuistikko 18

Majoitusvaraukset tunnuksella 

BADATO19 osoitteesta 

https://www.sokoshotels.fi/fi/vaasa/orig

inal-sokos-hotel-royal-vaasa tai suoraan 

hotellin myyntipalvelusta 

sales.royalvaasa@sokoshotels.fi

31.7.2019 mennessä.

Huonehinnat: 

112 € / vrk / 1hh standard

127 € / vrk / 2hh standard

Original Sokos Hotel Vaakuna

Rewell Center 101

Majoitusvaraukset tunnuksella 

BKAUKOLAMPO19 osoitteesta 

https://www.sokoshotels.fi/fi/vaasa/so

kos-hotel-vaakuna-vaasa 3.8.2019

mennessä.

Huonehinnat: 

125 € / vrk / 1hh standard

145 € / vrk / 2hh standard

145 € / vrk / 1hh superior

165 € / vrk / 2hh superior

mailto:paula.peura@energia.fi
http://www.kaukolampopaivat.fi/
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuksen-tiedot/id/1851
https://www.sokoshotels.fi/fi/vaasa/original-sokos-hotel-royal-vaasa
mailto:sales.royalvaasa@sokoshotels.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/vaasa/sokos-hotel-vaakuna-vaasa


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

Lisää Adaton koulutuksia löydät osoitteesta adato.fi/koulutuskalenteri

Tiistai 27.8.2019

Vaasan Sähkö Oy:n isännöimät etkot: Retki Björköbyhyn, lähtö Vaasasta klo 18.00
Kuljemme linja-autoilla kaunista saaristoreittiä pitkin Suomen ainoaan Unescon luonnonperintökohteeseen, 
Björköbyn kylään. Björköbyssä matka kulkee läpi maalaiskylän paikalliseen satamaan, jossa näkymät jääkauden 
muokkaamiin muodostelmiin ovat huimat. Retkellä on mahdollisuus käydä omatoimisesti Saltkaretin näköalatornilla, 
jonka jälkeen vietämme iltaa yhdessä Salteriet-ravintolassa. Lähtö Björköbystä kohti Vaasaa noin klo 21.30.

Keskiviikko 28.8.2019

Päivän puheenjohtajana Jukka Relander, viestintäpäällikkö, Energiateollisuus ry

08.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
Kumppanit tavattavissa kohtaamispaikalla

10.00 Seminaarin avaus
Jukka Relander, Energiateollisuus ry

Tervetuloa Vaasaan, pohjolan energiapääkaupunkiin
Joakim Strand, kansanedustaja, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Vaasan Sähkön terveiset
Stefan Damlin, toimitusjohtaja, Vaasan Sähkö Oy

Energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuus kaukolämmön kannalta
Jukka Makkonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

11.45 Lounas, verkostoitumista ja kumppanien tapaamista kohtaamispaikalla

13.15 Kaukolämmön tulevaisuus - paneelikeskustelu
Moderaattorina Jukka Relander
Panelistit:
- Jari Kuivanen, lämpöyksikön johtaja, Turku Energia Oy
- Satu Paiho, Senior Scientist, VTT Oy
- Samuli Rinne, Making-City projektin projektipäällikkö
- Jyrki Vainionpää, toimitusjohtaja, Adven Oy

14.30 Iltapäiväkahvi, verkostoitumista ja kumppanien tapaamista kohtaamispaikalla

Ohjelma
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Ohjelma
Uusia ajatuksia, uusia toimintatapoja

15.15 Yrittäjyys ja innovaatiot - uuden bisneksen luominen
Sture Udd, toimitusjohtaja, yrittäjä

Alustatalouden mahdollisuudet
Timo Seppälä, johtava asiantuntija, ETLA & työelämäprofessori, Aalto-yliopisto

Ulkoistettu palvelunkehitys kaukolämpöyhtiöille
Mikael Hautala, COO, Industryhack

17.00 Seminaaripäivän päätös

19.30 Lämpöklubin ovet avautuvat Ravintola Strampenilla (Rantakatu 6, www.strampen.com) 
Iltaa mukana vauhdittamassa Krista Siegfrids

Torstai 29.8.2019

Tuotannon tulevaisuus - Polttaminen vähenee, mistä lämpöä?

09.00 2020-luvun kehityspolku kohti joustavaa ja ei-polttavaa energiajärjestelmää
Pasi Kokko, Head of Customer, Fortum Power & Heat Oy

Kuumavesiakut kaukolämmön varastoinnissa
Juha Esterinen, Adviser, Pöyry Finland Oy

Lämmön varastointi, Case Helen
Jaakko Tiittanen, investointipäällikkö, Helen Oy

10.00 Jaloittelutauko

10.15 Geoterminen energia, Case QHeat
Rami Niemi, innovaatiojohtaja, Quantitative Heat Oy

Pienydinreaktorit kaukolämmön tuotannossa
Ville Sahlberg, erikoistutkija, VTT Oy

11.00 Virvoke- ja kahvitauko, verkostoitumista ja kumppanien tapaamista kohtaamispaikalla

Kaukolämpöverkot ja omaisuudenhallinta

11.30 Kaukolämpöverkot Suomessa
Harri Hillamo, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Kaukolämpöverkkojen omaisuudenhallinta
Jyrki Paavilainen, toimitusjohtaja, Urban Assets Oy

Verkkojen omaisuudenhallinta, case Jyväskylän Energia
Kari Kautto, verkkojohtaja, Jyväskylän Energia Oy

13.00 Seminaarin päätös ja lounas

http://www.strampen.com/
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Kohtaamispaikalla tapaat

http://www.kvl-tekniikka.fi/etusivu/
https://www.kpaunicon.com/
https://www.aistio.fi/
http://www.caligoindustria.com/
https://www.talotohtori.fi/
https://fi.grundfos.com/
https://heatwork.com/fi/
https://hogfors.com/
https://www.isoplus.dk/int/
https://www.keypro.fi/fi/etusivu
https://www.ksb.com/ksb-fi/
https://www.logstor.com/fi
https://www.novox.fi/
https://www.planmix.fi/
http://planora.fi/
https://ramator.fi/
https://www.roxtec.com/fi/
https://heatexchangers.danfoss.com/
https://www.sulzer.com/fi-fi/finland
http://www.tonisco.fi/fi/
https://utilities.trimble.fi/kaukolampo.html
https://www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/kaukolampo-ja-kaukokylma
https://www.wapice.com/fi
http://www.teollisuuspoltin.fi/
https://www.westenergy.fi/
https://www.vexve.com/fi/
https://www.cetetherm.com/en

