LIGHTING THE BALTIC SEA REGION

28.09.2020 klo 13 – 15.30 Porvoo, Taidetehdas
+ mahdollisuus etäosallistumiseen

LUCIA-SEMINAARI
Ohjelma ja ilmoittautuminen – sivu 2
Seminaarin taustaa ja käytännön järjestelyt – sivu 3

Tilaisuuden järjestäjät:
Posintra Oy
Lundinkatu 8
06100 Porvoo

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9
06100 Porvoo

Yhteyshenkilö:
Topi Haapanen
Tel. +358 40 7082 012
topi.haapanen@posintra.fi

Yhteyshenkilö:
Yolanda Potrykus
Tel. +358 40 7250 579
yolanda.potrykus@porvoo.fi

Maanantai 28.9. 2020
Porvoo, Taidetehdas, Tehdassali / etäosallistuminen
12:45

Tilaisuuden teknisen toteutuksen varmistaminen

13:00

Tilaisuuden avaus
- Mikä LUCIA? Miksi Porvoo?

Topi Haapanen
Posintra Oy
Yolanda Potrykus Porvoon kaupunki

Osa 1 LUCIA-hankkeessa kehitettyä
13:10

Kaupunkivalaistus ja taloudelliset kannusteet
- Paljon muutakin kuin energian säästöä

Carlos Lamuela

FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy

13:40

Valaistusinvestointien ennakkoarviointi
Jan Tvrdý
- Työkalu suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy

14:00

Älykkään kaupunkivalaisun tietosivut
- Teknologiaa ihmisten ehdoilla

Topi Haapanen

Posintra Oy

14:10

Keskustelua – osa 1
- Mitä ajatuksia esitykset herättivät?

Osallistujat

14:20

Tauko

Osa 2 LUCIA-hanke Porvoossa
14:30

Uutta Porvoossa – Aleksinpuisto
- Puistosuunnitelman esittely

Mikko Kaunisto

Porvoon kaupunki

14:50

Länsirannan rantareitin älykäs valaistus
- Valaistussuunnitelman esittely

Reija Pasanen

Ramboll Finland Oy

15:20

Keskustelua – osa 2
- Mitä ajatuksia esitykset herättivät?

Osallistujat

15:30

Tilaisuuden päättäminen

Topi Haapanen
Posintra Oy
Yolanda Potrykus Porvoon kaupunki

Ilmoittautuminen
LUCIA-seminaariin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista riippumatta osallistuuko tilaisuuteen paikan päällä Porvoossa vai etäyhteydellä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen 23.9.2020 mennessä tästä:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmo2wx3tE34CjP2oMa655kpMKh2TM6_21Hc-ZCnXUb-2ur2g/viewform
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LUCIA-seminaarin tausta ja tarkoitus
Porvoolainen kehitysyhtiö Posintra Oy ja Porvoon kaupunki ovat mukana kansainvälisessä LUCIA Lighting the Baltic Sea Region -hankkeessa. LUCIA-projektimme tutkii, kehittää ja toteuttaa kestäviä
ja älykkäitä kaupunkivalaistusratkaisuja Itämeren alueella. Porvoossa 28.9.2020 paikan päällä sekä
etäyhteytenä järjestettävässä LUCIA-seminaarissa kuullaan ja keskustellaan hankkeen havainnoista
ja kokemuksista kaupunkivalaistuksen alalta sekä tutustumme, mitä Porvoossa tapahtuu LUCIAhankkeen tiimoilla.
LUCIA-seminaarin varsinaisia kohderyhmiä ovat kaupunkivalaistuksen parissa työskentelevät toimijat. Tilaisuuden tavoitteena on tukea kuntien, kaupunkien infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelijoiden ja -asiantuntijoiden työtä. Myös energiayhtiöiden edustajat, kaupunkivalaistuksen kehittämis- ja suunnittelutehtävissä toimivat yksityisen sektorin asiantuntijat, alan TKI-toimijat ja päätöksentekijät ovat kohderyhmäämme.
Voit tutustua LUCIA-hankkeeseen jo ennakkoon monin tavoin: olemme julkaisseet nipun
informatiivisia tietosivuja, joihin olemme pakanneet mielestämme tämän hetken relevanttia tietoa
kaupunkivalaistuksen eri näkökulmista. Suomen- ja englanninkieliset tietosivut löydät mm.
täältä: https://www.posintra.fi/lucia-hanke/. Pidämme yllä projektiblogia, jossa voit seurata Porvoon LUCIA-pilottikohteen valmistelua ja kehittymistä: https://www.posintra.fi/lucia/. Blogi-päivitykset jatkuvat pilottikohteen edistymän tahdissa. Lisätietoja LUCIA-projektista löydät osoitteessa: https://www.lucia-project.eu/. Seuraa meitä Twitterissä @LUCIA_BSR.

Käytännön järjestelyt
LUCIA-seminaari on ns. hybriditoteutus. Tilaisuuden tekninen toteutus pyritään varmistamaan
huolellisesti ja tavoitteenamme on tarjota korkealaatuinen osallistumismahdollisuus riippumatta
siitä, osallistutko seminaariin paikan päällä vai etäyhteydellä. Taidetehtaan Tehdassalissa on varattu
paikat enintään 30 osallistujalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tekniset tiedot etäosallistumisesta lähetetään osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä (viikolla 39). Seminaarin esitykset tallennetaan. Seminaarin työskentelykieli on suomi.
Jos osallistut tilaisuuteen Taidetehtaalla, tule paikalle vain terveenä – eli kun sinulla ei ole 3 vuorokauteen ollut mitään hengitystieinfektion tai koronaviruksen oireita, et ole oleskellut viimeisen 14
päivän aikana samassa tilassa koronaan sairastuneen kanssa eivätkä viranomaisten asettamat karanteenimääräykset koske sinua. Emme kättele tai halaa tervehtiessä, sisään tullessa desinfioimme
ja/tai pesemme kädet. Kasvomaskien käytön osalta noudatamme viranomaissuosituksia. Huolehdimme hyvästä yskimis- ja aivastamishygieniasta sekä turvaväleistä niin tiloissa liikkumisen kuin istumapaikkojen sijoittelun osalta. Mikäli sinulla todetaan koronavirusinfektio kolmen viikon sisällä
tilaisuuteemme osallistumisesta, pyydämme ystävällisesti informoimaan siitä tilaisuuden järjestäjää. Voimme tällöin ilmoittaa mahdollisesta altistuksesta muille osallistuneille.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
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