
 

 

Rakentamisen ympäristötehokkuuden 
tulevaisuuskoulutus 
  Ti 20.05.2014 klo 09:00-15:00, Isku-Auditorio, Mukkulankatu 19, LAHTI 

 

 

Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden innoittavia puheenvuoroja sekä avaamaan uusia 
kanavia ympäristötehokkaan rakentamisen tulevaisuuteen. 

 

 

Ilmoittautumiset  

Koulutuksen hinta 100 €/osallistuja (alv 0 %) sis. kahvit. 

 

Ilmoittautumiset tarja.palvi@lamk.fi, 044 – 708 1040.  

Lounasta voi nauttia auditorion viereisessä lounaspalvelu Tähtisessä. Suosittelemme 
tekemään lounasvarauksen ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Lisätietoja  

reetta.janis@lamk.fi, 050 301 8167  

www.lamk.fi/ecomill   

 

 

  2050 

”Kehittyvien maiden elintaso on nostettu uusien CO2-vapaiden kaupunkien ja paikallisen 
uusiutuvan energian avulla uudelle tasolle. Länsimaiden rakennuskanta on peruskorjattu CO2-
vapaaksi.” 

     Ari Känsäkoski 2013 

 

Mikä on sinun skenaariosi? 

mailto:tarja.palvi@lamk.fi
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 Rakentamisen ympäristötehokkuuden 
tulevaisuuskoulutus 
Ti 20.05.2014 klo 09:00-15:00, Isku-Auditorio, Mukkulankatu 19, LAHTI 

 

 

 

Ohjelma 

8:30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen 

 

9:00  Tervetuloa osallistumaan aktiivisesti koulutukseen  

Projektipäällikkö Reetta Jänis ja projektisuunnittelija Päivi Kärnä,  

EcoMill-projekti  

9:10 Koulutuksen avaus    

 Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen, Aalto-yliopisto 

9:20 Tulevaisuuden talojen haasteet – lähes nollaenergia ja riskien hallinta 

 Laatupäällikkö Pekka Seppälä, Oulun kaupunki 

9:50 Valaistustekniikan mahdollisuudet tulevaisuudessa  

TkT Leena Tähkämö, Valaistustekniikka ja sähköinen talotekniikka, Aalto-
yliopisto 

10:20 Oppia perinteestä – materiaalitehokkuutta ja elinkaariajattelua 
 Arkkitehti Harri Metsälä 

10:45 Rakentamaton rakennus on paras rakennus  

 Hall. pj. Jukka Ilmonen, Ethical Environmental Management –osk 

 

11:15 Lounas (omakustanteinen)    

 

12:15  Toimitilamme huomenna    

Sisustussuunnittelija Ari Känsäkoski, Venture 

12:45 Kenellä on varaa olla hyödyntämättä ilmaista energiaa? Aurinkoenergian 
varastointi rakennuksen lämmityksessä   

Master of Quality Pasi Puikkonen, LVI-suunnittelu PAM-energia Oy 

13:15  Iltapäiväkahvi    

13:30 Miten asutaan 2050?    

 johtava asiantuntija Jyri Nieminen, Finnmap Consulting Oy 

14:00  Minitulevaisuustutkimus  

 Katseen tulevaisuuteen suuntaa Mika Aaltonen 

15:00  Tilaisuus päättyy 

 



 

KTT Mika Aaltonen toimii pää-
töksentekoon keskittyvän tutki-
musalueen johtajana Aalto yli-
opistossa, Helsinki Sustanability 
Centerin toimitusjohtajana ja 
Royal Society of Artsin Itämeren 
alueen johtajana. Hän on kirjoit-
tanut 12 kirjaa, joista viimeisim-
män The Renaissance Soceity 
yhdessä tanskalaisen kollegansa 
Rolf Jensenin kanssa. Kirja käsit-
telee länsimaisten yhteiskuntien 
uudelleen muotoutumista. 

 TkL Pekka Seppälä on työsken-
nellyt vuodesta 2002 lähtien 
laatupäällikkönä Oulun kau-
pungin rakennusvalvonnassa. 
Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto valitsi  hänet v. 2014 ra-
kennusalan diplomi-insinööriksi. 
Hän on paneutunut rakentami-
sen kosteudenhallintaan, ra-
kennusten energiatehokkuuden 
parantamiseen ja uusiutuvien 
energianlähteiden hyödyntämi-
seen. 

 

Arkkitehti Harri Metsälä 
tutkii perinteistä puura-
kentamista ja perinteisten 
rakennusaineiden ja ra-
kenteiden mahdollisuuk-
sia nykyisten rakennus-
määräysten maailmassa. 
Hän on tamperelaisen 
Tilanne-osuuskunnan 
hallituksen puheenjohtaja 
ja tekee tutkimus- ja 
suunnittelutöiden lisäksi 
myös hirsitöitä ja uuni-
muurausta.  

 

TkT Leena Tähkämö tutkii va-
laistuksen ja valonlähteiden eko-
logisuutta ja kustannustehok-
kuutta. Hän on tutkinut sekä ulko
- että sisävalaistusta kestävän 
kehityksen näkökulmasta. Ennen 
työtään tutkijana Aalto-yliopiston 
Valaistusyksikössä hän työsken-
teli mm. ympäristöpäällikkönä 
Helvar Oy:ssä, jolloin hän pereh-
tyi yrityksen ympäristövastuihin, 
ympäristöjärjestelmään ja ympä-
ristölainsäädäntöön.  

Tohtorin tutkintonsa hän on suo-
rittanut Aalto-yliopiston Sähkö-
tekniikan korkeakoulussa ja Uni-
versité Paul Sabatierissä Toulou-
sessa. 

 

Rakentamisen 

ympäristö-
tehokkuuden 
TULEVAISUUS 
koulutus 

Puhujat 



 

Ari Känsäkoski on sisustussuunnitte-
lija joka työskentelee Lahden muotoi-
luinstituutissa ekologisen rakentami-
sen, korjaustakentamisen, tulevaisuu-
dentutkimuksen ja tietokoneavustei-
sen suunnittelun opettajana. Hän toi-
mii myös ArchiCAD-kouluttajana sekä 
Energia-analyysin kouluttajana ja tuo-
tekehittäjänä M.A.D.issä. 
Pientalosuunnittelijana hän toimii Bau-

log Oy:ssä. Hän on toiminut energiatehokkaan arkkiteh-
tuurin suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä muun muassa 
Pöyry Architects Oy:ssä ja Evata Finland Oy:ssä. 

 

 

 

Tulevaisuuksien johtaja Jukka 
Ilmonen toimii hallituksen 
puheenjohtajana Ethical 
Environmental Management –

osuuskunnassa.  
 
Hän on luomuviljelijä. 

 

Pasi Puikkonen PAM Energia 
Oy:sta on osallistunut satoihin 
kotimaisiin ja kansainvälisiin 
uuden teknologian 
kaupallistamishankkeisiin.   

Aurinkolämpöä on hyödynnetty 
perhepiirissä 70- luvulta lähtien ja 
aurinkolämpöratkaisuja 
kehitetään nyt jo toisessa 
sukupolvessa.  

 

DI, EMBA Jyri Nieminen on joh-
tava asiantuntija Finnmap Con-
sulting Oy:ssä, joka on osa noin 
9000 asiantuntijan kansainvälistä 
Sweco Groupia. Hän on tehnyt 
pitkän uran VTT:ssa, jossa hän 
erikoistui energiatehokkaan ra-
kentamisen kehittämiseen. Hän 
on ollut kehittämässä ratkaisuja 
kaikkiin ensimmäisiin Suomessa 
rakennettuihin matalaenergia-, 
passiivi- ja nollaenergiataloihin 
mukaan lukien Pietarsaareen jo 
1994 rakennettu lähes nollaener-
giatalo. Hän on toiminut koor-
dinaattorina 
ja osallistu-
jana useissa 
kansainväli-
sissä ympä-
ristötietoisen 
rakentami-
sen hank-
keissa. 

 

Rakentamisen 
ympäristö-
tehokkuuden 
TULEVAISUUS 
koulutus 

Puhujat 


