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Näytteilleasettaja-informaatio & tilaukset

Turvallisuusohjeet alueella liikkumiseen ovat 
näyttelyoppaassa sekä koneyrittäjä -lehdessä nro 6 

elokuu 2022 monella kielellä.

Varaamme oikeudet tarkennuksiin ja muutoksiin.

www.finnmetko.fi

Jämsä 1.-3.9.

Näytteilleasettajaravintolat

Alueella on kaksi näytteilleasettajaravintolaa. Toinen näytteilleaset-
tajaravintola (Casseli Oy) on pallokentän päädyssä ja toinen näyt-
teilleasettajaravintola (Elonen Oy) on Metsämuseota/messutoimis-
toa vastapäätä koulun rakennusten vieressä, päänäyttelyalueelta 
työnäytöksille menevän polun alussa. Elonen Oy:n näytteilleasetta-
jaravintolassa tarjoillaan ainoastaan 16 € erikoislounaita. Ravintolat 
on merkitty karttoihin ja sinne on opasteet. Ravintolat ovat auki 
näytteilleasettajille maanantaista 29.8.2022 aina lauantaihin 3.9.2022 
asti päivittäin klo 9.00–17.00. Näytteilleasettajaravintoloissa voi 
ruokailla FinnMETKO-lounas- ja -kahvilipukkeilla sekä maksaa 
käteisellä tai luottokortilla.

Ruoka- ja kahvitilaukset osastoille 

Näytteilleasettajien tilaukset koskien osastotarjoilua ennakkoon 
Casseli Oy, email: finnmetko2022@casseli.fi. Näyttelyn aikana 
 tilaukset suoraan Tony Pöppönen p. 044 284 1935.

Ravintoloissa, pubeissa ja joissakin grilleissä on luottokorttipäät-
teet. Näyttelyalueella ei ole käteisnostomahdollisuutta. 

Rakentaminen ja koneiden kuljetus alueelle:

Osalle osastoista kalustoa voidaan tuoda jo viikolla 34 ja viikonloppuna 
26.–28.8., sovi asiasta ennakkoon Finnmetko Oy:n edustajien kanssa. 
Osaston rakentaminen ja koneiden sekä laitteiden kuljetukset voidaan 
aloittaa ulko-osastoille viikolla 34. Asfalttikenttien osastojen rakenta-
minen voidaan aloittaa la 27.8. klo 8.00. Lahden Messujen rakenta-
mat sisäosastot ovat valmiit ma 29.8.2022 klo 8.00. FinnMETKO-hallin 
osastojen rakentamisen ja varustamisen hoitaa KOKO Lahti Oy / 
Lahden Messut näytteilleasettajan tilauksen mukaan. 

Kalustetilaukset: 

Myös muiden alueiden näytteilleasettajat voivat tilata osastoilleen 
rakenteita ja kalusteita Lahden Messuilta: Mari Borgman, mari.
Borgman@kokolahti.fi, p. 040 6588 262 tai Jyri Behm: jyri.behm@
kokolahti.fi, p. 040 504 2172.

Työnäytösosastojen rakentaminen:

Työnäytösosastojen rakentaminen voidaan aloittaa sopimuk-
sen mukaan. Ota yhteyttä Tapio Hirvikoskeen p. 040 900 9417. 
Puunkorjuuntyönäytöksien valvoja, ohjeistaja ja yhteyshenkilö 
ilmoitetaan erikseen.

Rahti ja kuljetukset Jämsässä:

Tavara- ja rahtiterminaali sijaitsee Jämsässä aivan Tampere–
Jyväskylä-tien (vt 9) kupeessa. Kuljetusliikkeitä Jämsässä on 
useita: Ottelin Oy / p. 0400 644 749, email: kuljetus@ottelinoy.
fi, Kuljetusliike Erkki Ojala Oy / p. 014 713 344, email: e.ojala@
kuljetusliike.inet.fi, Keski-Suomen Kuljetus Oy / p. 0201 555 920, 

Näyttelyalueen postiosoite tavaratoimituksia varten:

Gradia Jämsä/Martti Järvinen/FinnMETKO 2022 
Näyttelyosaston numero 
Yrityksen nimi 
Näytteilleasettajan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero-
Metsäoppilaitoksentie 14, FI-42300 Jämsänkoski

Näyttelyalueet ja niille kulku:

Työnäytösalue sijaitsee päänäyttelyalueen välittömässä läheisyy-
dessä Kaakkolammilla. Alueelle on tienvarsiopastus ja näyttelyn 
aikana henkilöautopysäköintialue opasteineen.

Puunkorjuuntyönäytösalue on kooltaan yli 9,0 ha ja se sijait-
see näyttelyalueen kupeessa. Puusto on järeää männikköä, mikä 
harvennetaan näytöksessä. 

Asuntoauto- ja vaunupysäköinti

Maksullinen asuntoautojen ja -vaunujen pysäköintialue on 
Lavakorventie 105:ssä vuoden 2020 tapaan. Alueelle kuljetaan näyt-
telyn aikana Mäntäntieltä Lavakorventietä pitkin tienvarsiopasteita 
seuraten. Vaunualueelta pääsee näyttelyyn ilmaisilla FinnMETKO-
busseilla. Varaukset: antolkkonen@gmail.com, www.karavaani-
parkki.fi.

Näyttelytoimisto ja aukioloajat:

Näyttelytoimisto sijaitsee museorakennuksessa asfalttikentän 
ja työnäytösalueen välissä (kts. katso kartta, seuraa opasteita 
alueella). 

Näyttelytoimiston aukioloajat: ma 29.8. klo 12–18, ti 30.8. ja ke 31.8. 
klo 9–18 sekä näyttelypäivinä 1.–3.9. klo 8.30–17.30. 

Aluekuulutus

Aluekuulutus sijaitsee FinnMETKO-hallin huoltorakennuksessa.

Ensiapu/Jämsänkosken SPR 

SPR:n ensiaputilat sijaitsevat FinnMETKO-hallin huoltorakennuk-
sessa (kts. katso kartta, seuraa opasteita alueella). 

Ravintola-, grilli- ja pubpalvelut

Maanantaista keskiviikkoon eli rakentamispäivinä voi ruokailla ja 
kahvitella pääalueella sijaitsevassa pihviravintolassa (B 3) palloken-
tän päädyssä (opasteet ja kartta). Kaikki näyttelyravintolat ja gril-
lit sekä pubit ovat avoinna näyttelypäivinä 1.–3.9.2022 9.00–17.00. 
Ravintolapalvelut alueella ovat Casseli Oy:n ja grilli- ja pub-palve-
lut Finnmetko Oy:n. Osastoille ravintolapalveluita voi tilata suoraan 
Casseli Oy:ltä.
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Näyttelynjärjestäjä: 
Finnmetko Oy  

Sitratie 7  
FI-00420 Helsinki 

Y-tunnus 0757675-8 
www.finnmetko.fi  

 

Oikeudet 
muutoksiin on 

järjestäjällä

Jämsä 1.-3.9.



Näyttelytavaroiden varastointi:

Kuljetusliike Ottelin, Patalahdenkatu 1 B, 42100 Jämsä puh.0400 
644 749, kuljetus@ottelinoy.fi. Heiltä voi tiedustella ja sopia etukä-
teen näyttelyyn lähetettävien tavaroiden varastointia.

Näyttötaulut telttaravintoloissa:

Näyttöihin voi varata mainosaikaa. Aineistot tulee saada 15.8.2022 
mennessä tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi tai p. 040 900 9417. 

alle 20 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 700 € (+alv)

20 sek – 40 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 800 € (+alv)

40 sek – 60 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 900 € (+alv)

Mainostaminen aluerakenteissa ja alueella oman osaston ulkopuo-
lella: Sovitaan ennakkoon tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

Lippusalot osastoille: 

Järjestäjä vuokraa 6–9 metriä korkeita pinta-asennettavia lippusal-
koja. Vuokrauksen hintaan kuuluu salkojen kuljetus, pystytys ja 
poiskuljetus. Salot osastoille kuljettaa Kuljetusliike Jukka Köntti 
Oy. Salkojen sijainnit osastolla ilmoitetaan suoraan sähköpostilla: 
kontti.kuljetus@pp.inet.fi

Hinta ajalle 1.–3.9.2022, pystytys 30. – 31.8.2022 ja purku 3.9.2022 
klo 18.00 alkaen yhteensä: 300 € + alv/salko. Salot varataan mirva.
revontuli@koneyrittajat.fi

Näyttelyn kotisivut www.finnmetko.fi:

Näyttelyn sivuille myydään näytteilleasettajille bannerinäkyvyyttä 
tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

Osastojen siivouspalvelu ja työkoneiden pesu:

Tiedustelut palveluista ja hinnoittelusta E. Salminen Oy / Jussi 
Konttila p. 040 546 1746 ja tilaukset sähköpostitse pilvi.konttila@
erkkisalminen.fi. Pesupaikka on noin kilometrin päässä näyttelyalu-
eelta Myllymäessä.

Lisäroskiksia tai omia wc tiloja osastoille: 

Tiedustelut E. Salminen Oy / Jussi Konttila p. 040 546 1746 ja tila-
ukset sähköpostitse pilvi.konttila@erkkisalminen.fi. Hinta sovitaan 
Jussi Konttilan kanssa.  

Internet-yhteys:

Näyttelyalueella ei ole näyttelyn järjestäjän puolesta järjestettyä 
internet-yhteyttä.

Yhteyshenkilöt

Finnmetko Oy:n markkinointi ja myynti

Näyttelyn email: finnmetko@koneyrittajat.fi 

• Tapio Hirvikoski, liiketoimintajohtaja,  
tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi, p. 040 900 9417

• ilmoitusmyynti: näyttelyopas, Koneyrittäjä-lehti, näyttötaulut, kuulu-
tukset ja kotisivut, tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi, p. 040 900 9417

• Mirva Revontuli, osastomyynti, varaukset ja tiedustelut,  

mirva.revontuli@koneyrittajat.fi, p. 040 900 9415

• Tiina Rajaniemi, Ilmoitusliikenne, näyttelyopas ja Koneyrittäjä-lehti, 
tiina.rajaniemi@koneyrittajat.fi, p. 040 900 9420

• Ilona Pohjola, ryhmälipputilaukset vain ennakkoon,  
ilona.pohjola@koneyrittajat.fi

• Sirpa Heiskanen, press- ja mediakeskus,  
sirpa.heiskanen@koneyrittajat.fi, p. 040 900 9423

Tapahtuman tekninen toteutus 

• Tapio Hirvikoski, työnäytösalueiden esittely p. 040 900 9417

• Martti Järvinen, GRADIA:n oppilaitoksen vastaava  
p. 040 900 9428 (elo/syyskuu 2022)

• Jyri Behm / KOKO Lahti Oy / Lahden Messut, sisäosastojen 
rakentaminen p. 040 504 2172

• Juha Jalava / Stopteltat Oy, telttojen vuokraus ja pystytys, 
p. 040 350 6565, myynti@stopteltat.fi

• Esa Lindroos / Lindroosin Sora Oy (trukki, hake) 0400 333 531 
(numero käytössä 1.8.–30.9.2022 välisen ajan),  
p. 020 730 4040, lindroos@lindroosinsora.fi

• Panu Viljanen / Casseli Oy, ravintolat, ruokatilaukset osastoille 
näyttelyn aikana Tony Pöppönen p. 044 284 1935

• Sähkörakentaminen Jokiwatti Oy, Päivystysnumero 24/7 näytte-
lyn aikana 0400 620 572, jarkko.arola@jokiwatti.fi

• Yövartiointi, vuokrahälyttimet S&L Turvapalvelut Oy, info@
turvapalvelut24h.fi, päivystysnumero 24/7 näyttelyn aikana  
p. 050 596 0060

• FinnMETKO-bussit, p. 0400 494 980, kimmo.martinmaki@kabus.fi

• Jussi Konttila / E. Salminen Oy, siivouspalvelu ja työkoneiden pesu 
p. 040 546 1746, jussi.konttila@erkkisalminen.fi 

Keski-Suomen Koneyrittäjät ry: tapahtuman tekniset järjestelyt 

• Pasi Mikkonen, järjestyksenvalvonta ja alueturvallisuus  
p. 0400 856 393

• Matti Siikki, liikennejärjestelyt p. 040 752 4620

• Keski-Suomen Koneyrittäjät ry: lipunmyynti, pubit, pysäköinti ja 
liikenteenvalvonta 

• Eila Myllyvirta p. 040 543 8081

Johtoryhmä 

Yhteyshenkilö Tapio Hirvikoski, Finnmetko Oy p. 040 900 9417

Lisäinformaatio www.finnmetko.fi ja Koneyrittäjä-lehti 

Alueella näyttötaulut ravintolateltoissa sekä aluekuulutukset 
yleisölle turvallisuusinformaation toteuttamiseksi.

email: myynti@ksk.fi ja Kuljetuspalvelut Jukka Köntti Oy / p. 0400 
927 143, email: kontti.kuljetus@pp.inet.fi. 

Näytteilleasettajien huoltoajo ja pysäköinti:

Huoltoajo osastoille on sallittu muuna kuin näyttelyaikana näytteil-
leasettajakorttia vastaan. Huoltoajoon ei jaeta erillisiä huoltoajo-
kortteja. Näytteilleasettajille on lisäksi omat merkityt pysäköintiti-
lat päänäyttelyalueella pääportin lähellä (kts. kartta) sekä työnäy-
tösalueiden vieressä (kts. kartta). Huoltoajoaika aamuisin klo 6.30–
8.00 ja iltaisin klo 18.00–20.00. Ajoneuvojen tulee poistua näyttely-
alueelta ennen klo 8.00. Näyttelypäivinä klo 8.00–18.00 osastoille ei 
sallita huoltoajoa. 

Press- ja mediakeskus:

Press-keskus on FinnMETKO-hallin huoltorakennuksessa lähellä 
pääporttia (kts. katso kartta, seuraa opasteita alueella). Press-
keskukseen voi tuoda lehdistötiedotteita maanantaista 29.8.2022 
alkaen. Tiedotteita voi lähettää myös etukäteen paikan päälle osoit-
teella: ”Tiedotteet”, Gradia Jämsä/ Martti Järvinen, FinnMETKO 
2022 lehdistö, Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski. Lähetä 
tiedotteista näytekappale myös osoitteeseen: sirpa.heiskanen@
koneyrittajat.fi. 

Lehdistöpäivä keskiviikkona 31.8.2022

Medialle järjestetään lehdistöpäivä näyttelyalueella keskiviik-
kona 31.8.2022 alkaen klo 11.00, Finnmetko-ravintola (A). 
Tiedotustilaisuuden jälkeen mediaväki tutustuu näyttelyaluee-
seen opastetusti ja itsenäisesti. Lisätiedot lehdistöpäivästä: Sirpa 
Heiskanen, sirpa.heiskanen@koneyrittajat.fi, p. 040 9009 423.

Näytteilleasettajien lipuketilaukset / ruoka – kahvi – olut – lonkero

Lipukkeet tilataan ennakkoon Finnmetko Oy:stä kotisivuilta www.
finnmetko.fi. Kaikki lipukkeet (asiakaskutsukortit, ruoka- ja juoma-
lipukkeet) laskutetaan käytettyjen eli palautuneiden mukaan. 

Tilatkaa kaikkia lipukkeita riittävästi, sillä ne laskutetaan käytetty-
jen mukaan

Näytteilleasettajakortti

Maksuton kortti tilataan osastolla työskentelevien lukumäärän 
mukaan. Näytteilleasettajakortilla on vapaa sisäänpääsy kaikkina 
päivinä. 

Rakentajakortti 29. – 31.8.2022 ja 4. – 9.9.2022

Rakentamis- ja purkupäivinä rakentajille tilattava maksuton kortti. 
Tilataan siinä tapauksessa, jos rakentajat ovat eri henkilöitä kuin 
näytteilleasettajat. Tämä kortti ei siis ole välttämätön.

Asiakaskutsukortti  15 € + 10 % alv

Ruoka- ja juomaliput: 

Ruoka- ja juomahinnat sisältävät alv

Keittolounas 9 €  
Lounas 11 € 
Erikoislounas  16 € 
Kahvi (kahvi ja kahvileivät) 5 € 
Olut  6 €  
Lonkero  6 €

Muut tilaukset: Sähkö-, hake- ja trukkitilauksiin lisätään alv

Osastosähköt:

 Sisäosasto Ulko-osasto Työnäytös

1. 220 V/16 A, normaali 220 € 380 € 470 €

2. 380 V/16 A, voimavirta ei toimiteta 480 € 890 € 

3. 380 V/32 A, voimavirta ei toimiteta 940 € 1775 €

4. 380 V/63 A, voimavirta ei toimiteta  ei toimiteta 3550 €

Näytteilleasettajat vastaavat itse sisäisistä sähkökytkennöistä eli 
esimerkiksi lisäpistorasioista. Näytteilleasettaja vastaa sähkölaittei-
densa toimivuudesta. Muille osastoille sähköä ei saa luovuttaa. 

Tilattaessa useampia sähköjä, laskutetaan aina seuraavan liitty-
mäkoon mukaisesti esim. 2 x sähkö nro 2 = sähkö nro 3. Isommat 
sähkökokonaisuudet (63 A ja yli) hinnoitellaan ennakkoon tapaus-
kohtaisesti näytteilleasettajan kanssa. Kaikkien ulkona käytettävien 
jatkojohtojen ja sähkötuotteiden tulee olla vähintään IP44 suojaus-
tasoa. Alemman suojaustason tuotteet poistetaan yleisen sähkötur-
vallisuuden takia. Sähköt toimitetaan osastojen takareunaan, josta 
näytteilleasettajat omilla kaapeleillaan siirtävät sähkön tarvittaviin 
kohtiin osastolla. Sähkön tuottamisesta ja päivystyksestä vastaa 
koko näyttelyalueella Jokiwatti Oy, jarkko.arola@jokiwatti.fi 

Sähköt kytketään osastoille keskiviikkona 31.8.2022 klo 12 lähtien. 
Sähköt katkaistaan 3.9.2022 klo 18. Lisäsähköistysajasta on sovit-
tava Jokiwatti Oy:n kanssa ja se laskutetaan käytön mukaan

Sähköpäivystysnumero on +358 400 620 572 (24/7) näyttelyn aikana. 

Hake

Hake osastolle toimitettuna: 48 € / irtokuutiometri (pyöräkoneella 
toimitettuna, levitys sovittava erikseen p. 0400 333 531 (numero 
käytössä 1.8.–30.9.2022 välisen ajan).

Nosto-/trukkipalvelut:

65 € / alle 30 min  
90 € / yli 30 min, täydet tunnit (90 €/h)

Nosto- ja siirtokoneissa on FinnMETKO-tunnukset sekä kuljetta-
jilla FinnMETKO-liivit. 

Trukkipalvelut alkavat ma 29.8.2022 klo 7.00 ja ovat käytettävissä 
29.8.–3.9.2022 klo 7.00–18.00 ja näyttelyn purussa 4.9.2022 klo 
18.00 alkaen erikseen sovitusti.

Lindroosin Sora Oy, p. 0400 333 531 (numero käytössä 1.8.–
30.9.2022 välisen ajan), email: lindroos@lindroosinsora.fi. 

Aluekuulutukset KT-Ääni

60 € (max. 10 s., 5 toistoa) 
95 € (max. 50 s., 5 toistoa)

Raakapuun ja kantojen toimitus osastoille työnäytöksiin:

Raakapuuta esim. koivukuitua voi tilata ennakkoon klapikonenäy-
töksiin. Myös kantojyrsin käytettävissä. Puunkorjuu Jouko Salonen 
p. 0400 973 987 email: puunkorjuu.joukosalonen@gmail.com 

Kantoja esim. murskaukseen voi tilata. Arto Salonen, Jämsän 
Konetyö Oy, p. 0400 304 104 email: arto.salonen@pp4.inet.fi
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