
  

KNX 30 maailmalla 
-juhlaseminaariin

KNX on maailmanlaajuinen älykkään kiinteistön avoi-
meen protokollaan perustuva automaatiostandardi.  
KNX Association aloitti toimintansa vuonna 1990 
teknologiayritysten yhteistyönä. Standardin mukaisia 
laitteita valmistaa 495 yritystä globaalisti. 

KNX on toiminut maailmalla 30 vuotta ja sen kunniaksi 
KNX Finland ry järjestää seminaarin kaikille kiinnostu-
neille. Maksuton seminaari järjestetään 20.10.2020 
Helsingin Crowne Plaza -hotellissa 8.30 – 15.30.  
Seminaarin yhteydessä on näyttelytila.
Hotellin yhteystiedot ja sijainti. >>

Mikäli olet varannut paikan etkä pääse paikalle,  
peruutathan ystävällisesti ilmoittautumisesi  
sähköpostitse viimeistään 13.9.2020 knx@knx.fi.  
Ilmoittamatta poisjääneiltä veloitamme 80 euroa.

Paikkoja on rajoitetusti.  
Paikat täytetään varausjärjestyksessä.
Ilmoittaudu mukaan 25.9.2020 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!
KNX Finland ry

Vuonna 2008 perustettu KNX Finland ry on osa maailmanlaajuista KNX 
Association -verkostoa ja edustaa standardoitua, älykästä ja toimit-
tajariippumatonta rakennusten automaatioteknologiaa Suomessa. 
KNX Finland ry on Suomen johtava kiinteistöjen automaatiotoimialaa 
edustava edunvalvoja, jonka jäsenenä on 105 yritystä tai oppilaitosta. 
Jäseninä on teollisuus-, maahantuonti-, tukkumyynti-, suunnittelu-, kon-
sultointi, integraatio- ja rakentajayrityksiä, toisen asteen oppilaitoksia ja 
ammattikorkeakouluja sekä yksi teknillinen yliopisto.

OHJELMA

    8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi sekä näyttely

 9.00 – 9.30 Seminaarin avaus 
  puheenjohtaja Mikael Sjöblom, KNX Finland ry

 9.30 – 10.00 Integration of building technology with KNX 
  toimitusjohtaja Iain Gordon, GES Digital Ltd

10.00 – 10.30  Tauko ja tutustuminen näyttelytilaan

 10.30 – 10.50 SRI laadun takeena – kehittyvä työkalu  
  kiinteistöjen älyvalmiuteen 
  DI Laura Remes ja DI Eerika Janhunen, Aalto-yliopisto

10.50 – 11.10 Yhteiskunnallisella alustalla avoimuuteen 
  toimitusjohtaja Toni Luhti, Platform of Trust oy

11.10 – 12.20 Lounas

12.20 – 12.40 Avoimet rajapinnat suunnittelijan näkökulmasta 
  puheenjohtaja Jonne Järvinen, NSS ry

12.40 – 13.00 Integraatio ja avoimet järjestelmät  
  – urakoitsijan mahdollisuus kehittää liiketoimintaa 
  toimitusjohtaja Kai Puustinen,  
  Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

13.00 – 13.30 Kiinteistön talotekniset järjestelmät 
  ja kyberturvallisuus 
  tekninen johtaja Pekka Talaskivi, RIL 

13.30 – 14.10  Tauko ja tutustuminen näyttelytilaan, kahvit 

14.10 – 14.30 Vastuullisempaan kiinteistöliiketoimintaan  
  digitalisaation avulla 
  hallituksen puheenjohtaja Petri Suutarinen,  
  Green Building Council Finland

14.30 – 14.50  Eduskunnan näkemys – digitalisaation kehittyminen  
  rakentamisessa Suomessa
  kansanedustaja ja arkkitehti Anders Adlercreutz

14.50 – 15.30 Kakkukahvit ja näyttely

  Muutokset ohjelmaan pidätetään.

TIISTAINA 20.10.2020 Helsingin Crowne Plaza -hotelliin 

KNX juhlii 30-vuotista menestystään 
tänä vuonna. Tervetuloa juhlasemi-
naariin, jonka teemana on älykäs 
kiinteistökanta hyvinvoivassa yhteis-
kunnassa.

Ilmoittaudu seminaariin! 

30 vuotta maailmalla
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