
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

Kaukolämmön

strategiaseminaari
2.-3.2.2023 Ruka

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

26.1.2023

adato.fi/koulutuskalenteri

Koulutuspaikka

Scandic Rukahovi

Rukankyläntie 15

93830 RUKA

Koulutuksen kesto

2 pv

Osallistumismaksu

995 euroa + alv / henkilö

Mikäli samasta yrityksestä 

osallistuu viisi tai useampi 

henkilö, on osallistumismaksu 

895 euroa + alv / henkilö

Osallistumismaksuun sisältyy 

sähköinen luentomateriaali 

sekä ohjelmassa mainitut 

tarjoilut.

Kaukolämmön strategiaseminaarin ensimmäisenä päivänä 

toteamme, että lämpö ei lopu. Toisena päivänä käsittelemme 

viestintää ja metsähakkeen roolia lämmöntuotannossa nyt ja 

tulevaisuudessa.

Strategiaseminaarissa käydään avointa keskustelua ja etsitään rohkeita 

ratkaisuja kaukolämpötoiminnan eteenpäin viemiseksi. Tähän 

keskusteluun sinäkin varmasti haluat osallistua. Ilmoittaudu mukaan 

Strategiaseminaariin!

Kohderyhmä

Kaukolämpöyritysten johdolle, hallitusten jäsenille ja johtoryhmille. 

Parhaan annin seminaarista saa, jos yrityksestä osallistuu useampia 

henkilöitä. Seminaariin ovat tervetulleita myös muut kaukolämmön 

tulevaisuudesta kiinnostuneet.

Majoitusvaihtoehtoja

Scandic Rukahovi, varaukset 18.1.2023 mennessä osoitteesta: 

scandichotels.fi tai puhelimitse 08 2374 8948 tunnuksella 

"BADA010223”.

Huonehinta:

• Standard 1 hlö huone 115 euroa/vrk

• Standard 2 hlö huone 132 euroa/vrk

• Superior 1 hlö huone 130 euroa/vrk

• Superior 2 hlö huone 148 euroa/vrk

Rukan kylässä on myös RukaVillage huoneita ja huoneistoja, Tutustu 

huoneistoihin osoitteessa ruka.fi. Varaukset 21.12.2022 mennessä.

Lisätiedot: Järjestelyt:

Ilmoittaudu

Juha Rakkolainen

040 541 6960 

juha.rakkolainen@energia.fi

Asiantuntija

Vassa Arnell

050 5423 751 

vassa.arnell@energia.fi

Koulutuskoordinaattori

https://www.scandichotels.fi/
https://www.ruka.fi/fi/hiihtokeskus/majoitus/rukavillage?adults=2&children=0&infants=0
https://koulutuskalenteri.adato.fi/Default.aspx?tabid=372&id=2471


“Verkostoituminen ja hyvä yhteishenki vahvuuksina.”

“Monipuolinen esiintyjäkaarti, joista osa toi mukavasti näkemyksiä laatikon ulkopuolelta.”

Ohjelma

Torstai 2.2.2023

Seminaarin puheenjohtajana toimii Energiateollisuus ry:n kaukolämmön toimialaryhmän puheenjohtaja Sanna 
Kytömäki, toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

9.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

10.15 Strategiaseminaarin avaus
Sanna Kytömäki

10.30 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta – Energiantuotannon haasteet ja mahdollisuudet pienellä 
paikkakunnalla
Mika Mankinen, toimitusjohtaja, Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

10.50 Energiaverkkojen tiekartta ja kaukolämmön kansallinen strategia
Janne Kerttula, johtaja, Energiateollisuus ry

11.20 Kaukolämmön tulevaisuuden näkymiä
Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

12.00 Lounas

Lämpö ei lopu

13.00 Kunnan rooli ja tarpeet huoltovarmuudessa, varautumisessa ja kriittisen infran suojauksessa
Jaakko Ritola, turvallisuusjohtaja, Kuusamon kaupunki

13.20 Lämpöhuollon huoltovarmuuden iso kuva
Heini Tirri-Kokkonen, johtava varautumisasiantuntija, sähkö- ja lämpöhuolto, Huoltovarmuuskeskus

13.50 Energiahuoltosektorin alueellinen toiminta
Lämpöhuollon tilannekuva ja lämpöpoolin terveiset kaukolämpöalalla
Hille Hyytiä, valmiuspäällikkö, Lämpöpooli, Energiateollisuus ry

14.20 Varautuminen, case Savon Voima
Juha Räsänen, liiketoimintajohtaja, sähköntuotanto ja kaukolämpö, Savon Voima Oyj

14.45 Ensimmäisen päivän seminaariosuus päättyy ja iltapäiväkahvi

Iltapäivällä on mahdollisuus omatoimiseen ohjelmaan. Rukalla on mahdollista toteuttaa monenlaisia talvisia 
aktiviteetteja. Yritykset voivat myös järjestää omia kokouksia. 

19.00 Päivällinen
Rukan kuksa



“Hyvät ajankohtaiset aiheet hyvin rytmitetty päivään.”

“Toimivat järjestelyt kuten aina sekä riittävästi aikaa myös keskusteluille ohjelman ulkopuolelle. Hyvä, 

että oli puhujia myös alan ulkopuolelta.”

Ohjelma

Perjantai 3.2.2023

Seminaarin puheenjohtajana toimii Energiateollisuus ry:n kaukolämmön toimialaryhmän puheenjohtaja Sanna 
Kytömäki, toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Viestintä

9.00 FinDHC:n viestintästrategia
Justus Luokkanen, viestintäkoordinaattori, Palveleva kaukolämpö FinDHC ry

9.20 Adaton asiakasviestintäratkaisu – mistä on kyse ja miten palvelu vastaa kaukolämpöyritysten 
tarpeisiin?
Ari J. Vesa, päätoimittaja, Adato Energia Oy

9.35 Energiayhtiön viestintä – Case Fortum
Minna Robertson, viestintäpäällikkö, Fortum Power and Heat Oy

9.55 Energiayhtiön viestintä – Case Kotkan Energia
Annika Aalto, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kotkan Energia Oy

10.15 Kysymyksiä ja keskustelua

10.30 Kahvitauko

Metsähake yhteiskunnan lämmittäjänä – uskaltaako sen varaan laskea tulevaisuutta?

11.00 Paneelikeskustelu
Moderaattorina Karoliina Muukkonen, asiantuntija, Energiateollisuus ry

Keskustelijat
• Tomi Vartiamäki, toimitusjohtaja, Laania Oy
• Ossi Miettinen, asiakkuuspäällikkö, Metsähallitus
• Juha Räsänen, liiketoimintajohtaja, sähköntuotanto ja kaukolämpö, Savon Voima Oyj

12.30 Seminaariosuus päättyy ja lounas

14.45 Lisämaksusta Ice Karting –kisat halukkaille (sisältää kuljetukset, lämmittelyajon, aika-ajon ja finaalin) 
hintaan 100 euroa + alv. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan. Kesto noin 3 tuntia.

Iltapäivällä on mahdollisuus omatoimiseen ohjelmaan. Rukalla on mahdollista toteuttaa monenlaisia talvisia 
aktiviteetteja. Yritykset voivat myös järjestää omia kokouksia. 

19.00 Päivällinen
Riipisen riistaravintola
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