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Talotekniikka rakennuttamisessa 12.-13.10.2021
Helsinki / verkkototeutus

1132021OHJELMA

Tiistai 12.10.2021

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö

10.00 Tauko

10.15 Taloteknisten järjestelmien valintaan vaikuttavat trendit nyt ja tulevaisuudessa

Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, RAKLI ry

11.15 Lounas

12.15 Talotekniset ratkaisut ja niiden erityispiirteet rakennuttamisessa

Toimialapäällikkö Timo Heiskanen, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

13.45 Kahvi

14.05 Valvonta ja käyttöönotto – mihin tulee kiinnittää huomiota?

Talotekniikkaryhmän päällikkö Pasi Hyyppä, Senaatti-kiinteistöt

n. 16.00 Päivän päätös

Keskiviikko 13.10.2021

8.30 Aamukahvi

9.00 Sähkö- ja automaatioratkaisut hankesuunnitteluvaiheessa
Omistaja, DI Kari Sirén, Sähkötekniikka Oy Kari Sirén

Kahvitauko esityksen aikana

11.15 Lounas

12.00 Sähkö- ja RAU-valvonta
Sähköasiantuntija Petri Antikainen, Ramboll CM Oy

Tauko esityksen aikana

14.00 Kahvi

14.20 Talotekniikan rakennuttaminen erilaisissa kiinteistöissä
Tiimipäällikkö/rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen, Ilmarinen

n. 15.30 Koulutuksen päätös
Muutokset mahdollisia



Kuvaus ja kohderyhmä
Koulutus antaa perustietoja talotekniikan rakennuttamisesta ja siitä, mihin tulee kiinnittää huomiota
talotekniikan toimivuuden varmistamiseksi. Päivien aikana perehdyt sekä lämpö-, vesi- ja
ilmastointijärjestelmiin että sähkö- ja kiinteistöautomatiikan kysymyksiin. Lisäät tietojasi mm.
määräyksistä, erilaisista teknisistä ratkaisuista ja niiden kustannuksista, aikataulun hallinnasta sekä
valvonnasta ja käyttöönotosta.

Koulutus on suunnattu rakennuttajille ja tilaajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille ja työpäälliköille, jotka
haluavat lisätä tietojaan ja taitojaan taloteknisten järjestelmien tilaamisesta ja kokonaisuuden
hallinnasta.

Koulutus toteutetaan hybridimuodossa, jolloin voit valita, osallistutko koulutustilassa vai etäyhteyksin
(mikäli tämän vaihtoehdon valitsee vähintään viisi osallistujaa). Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita
alustavan osallistumistapasi.

Ilmoittautuminen ja hinta
Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.2021 osoitteessa: www.kiinko.fi/1332052.
Early Bird -hinta viimeistään 6.8.2021 ilmoittautuneille on 765 euroa. Käytä ilmoittautumislomakkeella
alekoodia EB kohdassa Alennuskoodi. Normaali hinta 7.8.2021 alkaen on 850 euroa.
Hintaan sisältyy opetus, sähköinen aineisto sekä päivien kahvi- ja lounastarjoilut. Hintaan lisätään
voimassa oleva arvonlisävero.

Aika ja paikka
Tiistai-keskiviikko 12.-13.10.2021, Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, Helsinki /
verkkototeutus.

Peruutukset
Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 1.10.2021 Mila Pallassalolle,
mila.pallassalo@kiinko.fi. Tämän jälkeen peruutuskulut ovat 100 %. Osallistumismaksu laskutetaan heti
kun toteutus on vahvistettu ja viimeinen veloitukseton peruutusajankohta on ohitettu. Esteen
sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö samasta organisaatiosta.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Anne Pitkänen Koulutuskoordinaattori Mila Pallassalo
puh. 040 737 0534 puh. 040 412 3244
anne.pitkanen@kiinko.fi mila.pallassalo@kiinko.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.kiinko.fi/1332052


