Verkosto-messut

SÄHKÖVERKOT – KAUKOLÄMPÖVERKOT – KAASUVERKOT –
TIETOVERKOT

Esittelyssä: energia- ja tietoverkkojen suunnittelu,
rakentaminen ja ylläpito, työturvallisuustuotteet ja -palvelut,
verkkojen vianetsintä, koneet maanrakennukseen ja
kaapelointiin sekä henkilönostimet, älykäs kaupunki-infra ja
-liikenne.
Kävijöinä: sähkö- ja tietoverkkoyhtiöiden sekä
energiayhtiöiden edustajat asentajista ylimpään johtoon sekä
kuntajohtajat ja maanrakennusurakoitsijat.
www.verkostomessut.ﬁ/ﬁ/naytteilleasettajille/kavijaproﬁili
Teemana: älykäs ja vastuullinen verkosto – vastuullisuus niin
ympäristön kuin työturvallisuuden kannalta
Yhteistyössä:
STYL ry, Energiateollisuus ry ja Adato Energia Oy
Lisätiedot tapahtumasta: www.verkostomessut.ﬁ
”Energia- ja tietoverkkoalan toimijat nostavat työturvallisuuden yhdeksi
tärkeimmistä tavoitteistaan ja työturvallisuus olikin Verkosto 2019
-messuilla kävijöillä TOP 10 kiinnostuksen kohteissa korkealla.
Haluamme tästä syystä panostaa siihen Verkosto-messuilla entistä
enemmän esitellen alan kiinnostavia toimijoita, uutuustuotteita ja
-palveluita. Verkosto 2021 -messuilla työturvallisuus on yksi messujen
pääteemoista ja teemmekin messuja yhteistyössä Suomen
Työturvallisuuden Liitto STYL ry:n kanssa.”
Tuija Sievola, projektipäällikkö, Tampereen Messut Oy

Kävijät
Verkosto-messuilla kävijöinä on niin sähkö- ja
tietoverkkoyhtiöiden kuin energiayhtiöiden edustajat
asentajista ylimpään johtoon
• Asentaja (verkkoasentaja, vahvavirta-asentaja,
jakeluverkkoasentaja)
• Työnjohtaja – päällikkö, tuotanto, suunnittelu
(käyttöpäällikkö, tuotanto/työpäällikkö, kehityspäällikkö,
verkostopäällikkö, kaukolämpöpäällikkö, -insinööri,
kuntien teknisen toimen päällikkötaso: tekniset johtaja)
• Ylin johto – sähköverkkoyhtiöt, tietoverkkoyhtiöt,
energiayhtiöt, kuntajohtajat,
maanrakennusurakoitsijat
Kävijöitä* mm. Elenia Oy, Helen Sähköverkko Oy, Leppäkosken Sähkö
Oy, Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Sähköverkko Oy, Caruna
Networks Oy, Telia Finland Oyj, DNA Oyj
*Tiedot perustuvat Verkosto 2019 -messujen kävijärekisteriin

Otteita Verkosto 2019 kävijäproﬁilista:

TEEMA: älykäs & vastuullinen verkosto

Älykäs verkonrakentaminen

Älykkäät kumppaniverkostot

Vihreät arvot & ympäristö

Vastuullinen työympäristö

• Verkostoautomaatio
• älyn lisääntyminen mm.
verkkojen kunnossapidossa
• tietoturvan rooli kasvaa
• Digitalisaatio
• Tekoälyn hyödyntäminen
• Datan kerääminen, analysointi ja
hyödyntäminen

• Alan kehittyessä vaaditaan yhä
laajempaa osaamista, jota
yrityksestä ei välttämättä suoraan
löydy. Tämän vuoksi
kumppanuuksien solmiminen tulee
entistä merkittävämmäksi.
• Alalla korostuu tulevaisuudessa mm.
uudenlainen IT-osaamista, josta on
hyötyä laajalti eri alan toimijoille.

• Ympäristöystävällinen
verkonrakentaminen ja tuotteiden
valmistus
• Laatu, luotettavuus, kestävyys
• Uusiutuvat energialähteet tuovat
muutoksia sähkönsiirtojärjestelmään
• Sektori-integraatio
• EU:n Green Deal
• Piikkisähkön hallinta
• Sähköautojen lataus
• Eri energiamuotojen kytkeytyminen
tulevaisuudessa toisiinsa

• Turvallinen verkonrakentaminen
• Työturvallisuus
• Koulutukset (mm.
putoamissuojaus)
• Raportointi
• Turvalliset työvälineet,
työohjeistukset,
toimintatavat
• Henkilönsuojaimet
• Työvaatepalvelut
• Lainsäädäntö
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