
 
 

 
   
 
 
 
 

 

LEHDISTÖKUTSU: Historian suurimmat Verkosto-messut 30.–31.1.2013 
 

Verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnattu Verkosto-messutapahtuma pidetään Tampereen 
Messu- ja Urheilukeskuksessa 30.–31. tammikuuta 2013. Sähköverkot- ja Tietoverkot-messuista 
koostuva kaksipäiväinen tapahtumakokonaisuus on tänä vuonna kaikkien aikojen suurin. Messuilla 
on lähes 140 näytteilleasettajaa ja noin 4800 näyttelyneliötä. 
 

Verkosto 2013 on sähkönsiirto- ja jakeluverkkoalan sekä televiestintäverkkoalan päämessutapahtuma tänä 
vuonna. Messut esittelevät sähkö-, tele- ja tietoverkkoihin, verkkotuotteisiin ja -palveluihin, sähköautoinfraan, 
tie- ja katuvalaistukseen sekä liikenteen informaatiojärjestelmiin liittyviä tuotteita ja palveluita.  
 

Keskeisiä teemoja ovat pientuottajat osana sähkö- ja energiaverkkoa, myrskytuhoihin varautuminen, 
valokaapeli- ja tiedonsiirtoverkot sekä sähköautojen latausverkosto. Messujen ohjelmassa on 
Energiateollisuus ry:n järjestämä Sähkökatkot historiaan -seminaari, Finnet-liitto ry:n toteuttamat 
kaksipäiväiset Verkkopäivät sekä useita muita ajankohtaisia seminaareja ja tietoiskuja. 
 
Alla on tietoa mediatilaisuuksista, mediamatkasta Helsingistä Tampereelle, medialle järjestetyistä palveluista 
sekä akkreditoitumisesta messuille. Akkreditoidu ajoissa – saat lehdistökutsun ja pysäköintilipun postitse.  
 

TIEDOTUSTILAISUUS MEDIALLE 
keskiviikkona 30.1.2013 klo 12.00–13.00, Mars (Seminaarikeskus, 2. krs) 
  

 Internet of Things: Tulevaisuuden laitteiden verkko (IoT) vaatii verkkojen yhteispeliä 
toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry 

 

 Sähköautojen latausverkosto on edellytys sähköautoille Suomessa 
projektijohtaja Juha Stenberg, Sähköautojen latausoperaattori, Eera Oy 
 

 Milloin laajat sähkökatkot ovat historiaa? 
hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö 

 

 Paljonko toimenpiteet maksavat? 
professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

 

 Sähköverkot ja palveluntuottajat - riittävätkö resurssit? 
johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus 

 

 Miten viranomaiset kannustavat verkonhaltijoita uudistuksiin? 
ryhmäpäällikkö Simo Nurmi, Energiamarkkinavirasto  

  
MEDIAMATKA: Helsinki–Tampere  
keskiviikkona 30.1.2013  

 Lähtö Helsingistä Kiasman turistibussipysäkiltä klo 8.30 Paunun tilausajobussilla. 

 Saapuminen messuille, aamukahvit lehdistöhuoneessa. 

 Osallistuminen tiedotustilaisuuteen klo 12–13. 

 Tutustumista messuihin ja seminaareihin oman kiinnostuksen mukaan, lounas lipukkeella. 

 Paluukuljetus Helsinkiin lähtee Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta klo 16.15. 

 Bussi-isäntänä toimii energia-alan asiantuntija ja viestintäkonsultti Pekka Tiusanen. 

 Lisätietoa mediamatkasta antavat: 
Pekka Tiusanen, viestintäkonsultti, p. 050 552 1347, pekka.tiusanen@energia.fi tai  
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi. 

 Ilmoittaudu mediamatkalle akkreditoitumislomakkeella viimeistään perjantaina 25.1. 
 
MUUT TILAISUUDET MEDIALLE 
 

Seminaarit: 

 Energiateollisuus ry:n Sähkökatkot historiaan -seminaarissa pohditaan keskiviikkona 30.1. klo 
13–16 keinoja laajojen sähkökatkojen vähentämiseksi ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. 

 Finnet-liitto ry:n Verkkopäivillä keskustellaan keskiviikkona 30.1. klo 9.00–16.30 ja torstaina 31.1. 
klo 9.00–15.30 verkonrakentamisen haasteista ja tulevaisuuden ratkaisuista.  

 Tarkemmat tiedot kaikista seminaareista ja messujen ohjelmasta: www.verkostomessut.fi (Ohjelma). 

VERKOSTO 2013, Verkkoliiketoiminnan ammattitapahtuma 
Sähköverkot, Sähköverkkojen ammattimessut 
Tietoverkot, Tele- ja tietoverkkojen ammattimessut 

30.–31.1.2013, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
 

LEHDISTÖKUTSU 18.1.2013 



 
 

 
Muut tiedotustilaisuudet: 

 ABB:n media-aamiainen: Uusin teknologia debytoi Kalasatamassa 
keskiviikkona 30.1. klo 9.30–10.30, seminaaritila Pluto (Seminaarikeskus, 2. krs).  
 

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman kertoo älykkäistä teknologioista, jotka debytoivat ensimmäistä 
kertaa maailmassa Helsingin Kalasatamassa. Toimialajohtaja Harri Liukku avaa mahdollisuuksia, joita 
nykyteknologia tuo kotien energiankäytön seurantaan ja ohjaukseen. Lisätiedot: ABB Oy, viestintäpäällikkö 
Jaana Nikkari, p. 050 334 4627, jaana.nikkari@fi.abb.com.  

 
LEHDISTÖLOUNAS 

 Median edustajille tarjotaan lounas messujen aikana. Ilmoittaudu lounaalle 
akkreditoitumislomakkeella. Lehdistölounaslipukkeen saat lehdistöhuoneesta (Kokoustilat, 2. krs). 

 
ILMOITTAUTUMINEN JA HAASTATTELUPYYNNÖT 

 Median edustajat ilmoittautuvat tilaisuuksiin akkreditoitumislomakkeella, jonka kautta voi jättää myös 
haastattelupyyntöjä asiantuntijoille sekä lisätiedusteluja Tampereen Messujen viestintään.  

 
MEDIAN AKKREDITOITUMINEN 

 Median edustajat pääsevät Verkosto 2013 -tapahtumaan täyttämällä 
akkreditoitumislomakkeen, joka löytyy osoitteesta www.verkostomessut.fi (Media).  

 Lähetämme akkreditoituneille toimittajille postitse lehdistökutsun ja VIP-pysäköintilipun.  
Huom.! Lehdistökutsun ja pysäköintilipun saat postitse, jos rekisteröidyt viimeistään torstaina 
24.1.2013 klo 12 mennessä.  

 Tämän ajankohdan jälkeen emme toimita lehdistökutsuja postitse, vaan jätämme valmiiksi täytetyn 
kutsun ja pysäköintilipun pääsisäänkäynnin lippupisteeseen, jossa lukee PRESS. Pyydä siitä 
nimelläsi merkitty kirjekuori ja jätä lehdistökutsu ovimiehelle.  

 Messujen aikana voit akkreditoitua lehdistöhuoneessa. Varauduthan esittämään pressikorttisi.  

 Nouda PRESS-rintamerkki lehdistöhuoneesta (2. krs).  
 
LEHDISTÖHUONE (Kokoustilat, 2. krs)  
Lehdistöhuone on avoinna messujen aukioloaikojen mukaan ke 30.1. ja to 31.1. klo 9–16.  
Kulku lehdistöhuoneeseen on pääaulan kierreportaiden kautta. 

 Median edustajien tulee noutaa lehdistöhuoneesta Tampereen Messujen PRESS-rintamerkki. 

 Messuaikainen akkreditoituminen on lehdistöhuoneessa. 

 Lehdistöhuoneessa on jaossa tiedotustilaisuuden materiaalia, messujärjestäjän ja näytteilleasettajien 
lehdistötiedotteita sekä muuta messuinfoa.  

 Toimittajien käytössä on tietokone ja nettiyhteys, maksuton vaatesäilytys.  

 Päivystys lehdistöhuoneessa:  
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
Meri Mattila, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi  

 
MEDIAN PYSÄKÖINTI  

 Pysäköinti on median edustajille maksuton.  

 Median VIP-pysäköintialue on D-hallin läheisyydessä Ilmailunkadun varrella (opastus alueella). 
Lähetämme viim. to 24.1. klo 12 mennessä akkreditoituneille toimittajille VIP-pysäköintilipun postitse.  

 VIP-pysäköintialueelle pääsee myös pressikortilla, alueelta poistuttaessa tarkistetaan VIP-lippu.  

 Tapahtuman aikana VIP-pysäköintilipun saa lehdistöhuoneesta. Mikäli pysäköit muualla kuin VIP-
pysäköintialueella, saat lehdistöhuoneesta tähän tarkoitetun lipukkeen. 

 
MEDIAMATERIAALIT 
Tapahtuman mediasivuilla osoitteessa www.verkostomessut.fi (Media) on linkit  

 mediamateriaaleihin 

 uutuustuotteisiin 

 tapahtuman logoihin ja kuvapankkiin 

 tiedotustilaisuuden ohjelmaan (puheenvuorot ja materiaalit lisätään 30.1.). 

 
MESSUINFO 

 Aukioloajat:  
Messut ovat avoinna keskiviikkona 30.1.2013 ja torstaina 31.1.2013 klo 9–16. 
 

 Sisäänpääsy: 
Veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi (www.verkostomessut.fi) tai pääsylipulla (20 euroa, sis. alv 10 %). 
 
 



 
 

 Pysäköinti: 
Pysäköinti on maksullinen. Pysäköintilipuke esitetään pysäköinninvalvojalle pysäköintialueelta 
poistuttaessa. Pysäköintilipuke 4 euroa sisällä maksettaessa, 6 euroa ulkona maksettaessa. 
 

 Kulkuyhteydet:  
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sijaitsee osoitteessa Ilmailunkatu 20, Tampere.  
Tampereen kaupungin keskustasta Keskustorilta Messu- ja Urheilukeskukseen liikennöivät 
Tampereen Joukkoliikenteen linjat 1 ja 7. Aikataulut: aikataulut.tampere.fi. 
 

Verkosto 2013 -tapahtumaan on ilmainen bussikuljetus Tampereen rautatieasemalta: 
o Tampereen rautatieasema - Tampereen Messu- ja Urheilukeskus: 

ke 30.1. ja to 31.1. klo 8.30–15.30 välisenä aikana tunnin välein, lähdöt aina puolelta. 
o Tampereen Messu- ja Urheilukeskus - Tampereen rautatieasema: 

ke 30.1. ja to 31.1. klo 9.00–16.00 välisenä aikana, lähdöt aina tasalta.  
 

 Hallit:  
A-halli 
 

 Järjestäjä: 
Tampereen Messut Oy toteuttaa Verkosto 2013 -tapahtuman yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, 
Adato Energia Oy:n ja Finnet-liitto ry:n kanssa. 

 
TähtiUutiset 
Tampereen Messujen TähtiUutiset-verkkolehdessä on Eltel Networks Oy:n markkinointipäällikön Raija 
Fastin haastattelu ”Innovatiiviset toimintatavat vievät kehitystä eteenpäin”. www.tahtiuutiset.fi 
 
Tervetuloa Verkosto 2013 -messutapahtumaan! 
 
LISÄTIEDOT: www.verkostomessut.fi 
 

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Raimo Pylvänäinen, projektipäällikkö, p. 0400 671 923, raimo.pylvanainen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi 
Meri Mattila, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi 
 
 

http://www.tahtiuutiset.fi/

