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Šešioliktoji FinnMETKO paroda vyks 2016 
09 01 – 03 Jamsa mieste, Jamsos kolegijos, 
Jamsa miesto ir privačiose žemės savininkų 
teritorijose. Paroda organizuojama kas antrus 
metus. 2014 metų parodoje Jämsä Myllymäki 
dalyvavo virš 36 000 lankytojų ir 430 parodos 
dalyvių. Apie 10 % iš visų apsilankiusiųjų buvo 
svečiai iš užsienio.

Parodos dalyviams skirta medžiaga www.finnmetko.fi puslapyje yra skelbiama anglų k. ir suomių k. 
Užsiregistravę parodos dalyviai yra skelbiami pirmąjame puslapyje.

FinnMETKO yra Suomijos didžiausia ir svarbiausia darbo mašinų sektoriaus paroda – pardavimas. 
Paroda organizuojama nuo 1987 metų. Šįkart paroda organizuojama jau 16 kartą.

Darbo mašinų eksponavimas ir testiniai važiavimai yra pagrindinis parodos bruožas. Išsamūs miško 
darbo mašinų veikimo ir miško ruošos įrenginių, kirtimo ir smulkinimo parodomieji bandymai 
sulaukia daugiausia dėmesio parodoje.

Transporto sektorius, tradiciškai, visada aktyviai dalyvauja parodoje. Komercinės transporto 
priemonės parodoje užima svarbią vietą.

Parodoje taip pat eksponuojami sunkiųjų mašinų sektoriaus papildomų įrenginių, įrangos, 
finansavimo, apmokymo, komponentų, atsarginių dalių ir paslaugų gamintojai, pardavėjai ir 
prekybininkai, taip pat su šia sritimi susijusių grupių atstovai.

Bioenergijos sektorius itin aktyviai dalyvauja parodoje. Parodos tema yra ”Gyvybės jėga iš bioūkio”.

FinnMETKO2016 iš viso apima virš 200 hektarų, skaičiuojant parodos teritorijos išorės ir vidaus dalis, 
stovėjimo aikšteles, eksponavimo, bandomųjų važiavimų ir varžybų teritorijas.

Pagrindinė parodos teritorija yra išsidėsčiusi sauso durpinio miško ir parko miško, žvyro laukų 
zonose. JAO (Jamsos kolegijos) asfalto dangos ir parkavimo vietos yra taip pat panaudojamos 
parodai. Myllymäki verslo parko dalis, priešais pagrindinius vartus, yra centrinė parodos dalis. 
FinnMETKO salėje yra jau 90 iš anksto pastatytų 4 x 4 m stendų.

Miško ruošos demonstravimas vykdomas skirtingais miškelio ruošos ir miško retinimo ruošos 
pavyzdžiais Myllymäki verslo parko artimiausioje miško teritorijoje. Darbo pristatymuose dalyvauja 
Valtra, Nisula Forest Oy, Komatsu Forest Oy, Ponsse Oyj, Sampo-Rosenlew Oy ir Profi Pro Oy. 

Žemės darbų ir bioenergijos prietaisų darbo pristatymo teritorija, apimanti 10 hektarų, yra 
Kaakkolampio žvyro karjere (Kaakkolammin sorannottoalue), t.y. apie 500 m nuo pagrindinės 
parodos teritorijos.

Tarp visų stovėjimo aikštelių ir darbo pristatymų teritorijų, taip pat tarp vartų važiuoja nemokami 
FinnMETKO autobusai. Autobusuose yra įvairiomis kalbomis kalbantys gidai.

Parodos dienos yra ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Paroda veikia kasdien nuo 09.00 iki 
17.00 val.

FinnMETKO2016 parodos stendų pardavimai 
prasidėjo 2015 m. rudenį. Į parodą šiuo metu, 
t.y. iki 2015 12 29 užsiregistravo apie 200 
įmonių.

Parodos organizatoriai yra Koneyrittäjien liitto 
ry, Keski-Suomen Koneyrittäjät ry ir Finnmetko 
Oy. Koneyrittäjien liitto ry yra asociacija, 
vienijanti 2500 žemės darbų, miško ruošos ir 
energijos srities įmones.

Susisiekimas – 250 km atstumas nuo Helsinkio

FinnMETKO2016 paroda vyksta Vidurio 
Suomijoje, Jamsos mieste (Jämsä). Atstumai 
nuo Helsinkio yra apie 250 km, nuo Tampere 
- 90 km ir nuo Juveskiulė (Jyväskylä) - 50 km. 
Artimiausi oro uostai yra Tampere ir Juveskiulė 
(Jyväskylä). Su Jamsa miestu yra labai geras 
susisiekimas, tiek vykstant mašina ar traukiniu, 
ar autobusu

Parodoje yra nemokamos stovėjimo aikštelės 
automobiliams ir autobusams.

Parodos adresas 
Jamsos kolegija (Jämsän ammattiopisto) 
Metsäoppilaitoksentie 14, FI-42300 
Jämsänkoski  
www.jao.fi, www.jamsa.fi. 

Įėjimo mokesčiai 
Dienos bilietas  - 20 €.  
Jaunesni kaip 14 m. įleidžiami nemokamai ir 
lydimi tėvų.

Studentams taikoma 50 % nuolaida, iš anksto 
užsakius grupės bilietus.

Iš anksto užsakytiems grupės bilietams (min. 
10 asmenų) taikoma 10 % nuolaida. 

Dėl bilietų grupėms teirautis  
FinnMetko Oy,  
tania.airosmaa@koneyrittajat.fi

Apgyvendinimas 
Dėl apgyvendinimo teirautis:  
www.himoslomat.fi, himoslomat@himoslomat.
fi, www.jamsa.fi/majoitus
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