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Näyttelyalueen ja näyttelyn aikaisen toimiston postiosoite:  
 
Jämsän ammattiopisto, FinnMETKO2016 / Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski,  
www.jao.fi, www.jamsa.fi (aikaisemmin Metsäkonekouluntie 14) 
 
Tavaraa toimitettaessa maininta lähetteeseen Martti Järvinen/FinnMETKO2016, näyttelyosaston 
numero sekä lähettävän yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. 
 
Näyttelyalueet ja niille kulku: 
 
Maarakennustyönäytösalue sijaitsee päänäyttelyalueen läheisyydessä noin 800 m kävelymatkan 
päässä. Rakentamispäivinä kulku maarakennustyönäytösalueelle käy Riihijärventietä 
Kaakkolammintielle ja sieltä maarakennustyönäytösalueen huoltotielle. Alueelle on tienvarsiopastus ja 
näyttelyn aikana henkilöautopysäköintialue opasteineen. 
 
Puunkorjuutyönäytösalue kooltaan 7,0 ha sijaitsee Myllymäessä noin 700 m etäisyydeltä pääportilta. 
Alueelle kuljetaan rakentamisaikana Koskenväylän ja Mäntäntien 56 - tienvarsiopasteita seuraten. 
Näyttelyn aikana alueelle on myös maksuton bussikuljetus pysäköintialueilta ja alueella on 
lipunmyyntiportti sekä laajat henkilöautojen pysäköintialueet Mäntäntie 56 molemmin puolin 
(Metsäparkit).  
 
Toinen puunkorjuuntyönäytösalue kooltaan 3,0 ha (ensiharvennushakkuut) on FinnMETKO-hallin 
välittömässä läheisyydessä keskellä päänäyttelyaluetta. Samalla alueella on Päijänteen mhy:n 
metsänhoitokohde. 
 
Kolmas puunkorjuuntyönäytösalue kooltaan 3,0 ha sijaitsee maarakennusalueen ja Jao:n rakennusten 
välisellä alueella. 

 
Asuntoauto– ja vaunupysäköinti 
 
Maksullinen asuntoautojen ja – vaunujen pysäköintialue on Lavakorventie 105:ssä vuoden 2014 tapaan. 
Alueelle kuljetaan näyttelyn aikana Mäntäntieltä Lavakorventietä pitkin tienvarsiopasteita seuraten 
(www.karavaaniparkki.fi). Vaunualueelta pääsee näyttelyyn ilmaisilla FinnMETKO-busseilla. Varaukset: 
antolkkonen@gmail.com. 
 
Näyttelytoimisto ja aukioloajat: 
 
Näyttelytoimisto sijaitsee museorakennuksessa asfalttikentän ja maarakennusalueen välissä. 
Näyttelytoimistoon on alueella ja internetkartoissamme opastus. Samoissa tiloissa toimii PRESS- ja 
MEDIA -keskus sekä SPR:n ensiaputilat ja aluekuulutus. Samoissa tiloissa on sähkötoimittaja Jokiwatti 
Oy ja nostokonetyöstä vastaava Lindroosin Sora Oy:n toimisto. 
 
Näyttelytoimiston aukioloajat: ma 29.8. klo 14 - 18, ti 30.8. ja ke 31.8. klo 9 - 18 sekä näyttelypäivinä    
1.-3.9. klo 8.30 - 17.30.  
 
Ravintola-, grilli- ja pub-palvelut 
 
Maanantaista keskiviikkoon eli rakentamispäivinä voi ruokailla ja kahvitella pääalueella sijaitsevassa 
FinnMETKO2016 ravintolassa (pallokentän päädyssä kts. opasteet ja kartta).  Kaikki näyttelyravintolat ja 
grillit sekä pubit ovat avoinna näyttelypäivinä 1.-3.9.2016 klo 9.00 - 17.00. 
Ravintolapalvelut alueella ovat Casseli Oy:n ja grilli- ja pub -palvelut Finnmetko Oy:n. Osastoille voi 
ravintolapalveluita tilata suoraan Casseli Oy:ltä. 
 
Näytteilleasettajaravintola: 
 
ELONEN -näytteilleasettajaravintola sijaitsee JAO - oppilaitoksen entisessä päärakennuksessa, missä 
on tilat noin 300 ruokailijalle. Ravintola on merkitty karttoihin ja sinne on opasteet. Ravintola on auki 
näytteilleasettajille keskiviikosta 31.8 aina lauantaihin 3.9.2016 asti päivittäin klo 08.00 – 17.00.  
Ravintoloitsija on Elonen Oy. Ravintolan yhteydessä on vuokrattavissa kabinettitiloja.  

http://www.jao.fi/
http://www.jamsa.fi/
http://www.karavaaniparkki.fi/
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Tiedustelut: www.elonen.fi. Näytteilleasettajaravintolassa voi ruokailla FinnMETKO lounas- ja 
kahvilipukkeilla sekä maksaa käteisellä tai luottokortilla. 
 
Ruoka- ja kahvitilaukset osastoille:  
 
Näytteilleasettajien tilaukset koskien osastotarjoilua suoraan www.casseli.fi , myynti@casseli.fi.  
 

Ravintoloissa, pubeissa ja joissakin grilleissä on luottokorttipäätteet. Näyttelyalueella ei ole 
käteisnostomahdollisuutta. Varaa käteistä mukaan. 
 
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 rakentaminen voidaan 
aloittaa la 27.8. klo 8.00. Lahden Messujen rakentamat sisäosastot ovat valmiit ti 30.8.2016 klo 8.00. 
FinnMETKO-hallin osastojen rakentamisen ja varustamisen hoitaa Lahden Messut näytteilleasettajan 
tilauksen mukaan.  
 
Kalustetilaukset:  
 
Myös muiden alueiden näytteilleasettajat voivat tilata osastoilleen rakenteita ja kalusteita Lahden 
Messuilta: Mari Borgman Mari.Borgman@lahdenmessut.fi p. 040 6588 262 tai Jyri Behm: 
jyri.behm@lahdenmessut.fi ,  p. 040 504 2172. 
 
Työnäytösosastojen rakentaminen: 
 
Työnäytösosastojen rakentaminen voidaan aloittaa sopimuksen mukaan.  Ota yhteyttä Erkki Eilavaaraan 
p. 040 900 9421. Puunkorjuuntyönäytöksien valvoja, ohjeistaja ja yhteyshenkilö: Päijänteen 
metsänhoitoyhdistys / raija.koskenranta@paijannemhy.fi. 
 
Rahti ja kuljetukset Jämsässä: 
 
Tavara- ja rahtiterminaali sijaitsee Jämsässä aivan Tampere - Jyväskyläntien (vt 9) kupeessa.  
Kuljetusliikkeitä Jämsässä on useita: Ottelin Oy / p. 014 718 371 email ottelinoy@kuljetus.inet.fi, 
Kuljetusliike Erkki Ojala Oy /  p. 014 713 344 email e.ojala@kuljetusliike.inet.fi, Keski-Suomen Kuljetus 
Oy /  p. 0201 555 927 ja Kuljetuspalvelut Jukka Köntti Oy / p. 0400 927 143 email 
kontti.kuljetus@pp.inet.fi. Yhteystiedot löytyvät internetistä ja näyttelyoppaasta kesäkuussa 2016. 
 
Näytteilleasettajien huoltoajo ja pysäköinti: 
 
Huoltoajo osastoille on sallittu muuna kuin näyttelyaikana näytteilleasettajakorttia vastaan. Huoltoajoon 
ei jaeta erillisiä huoltoajokortteja. Näytteilleasettajille on lisäksi omat merkityt pysäköintitilat 
päänäyttelyalueella pääportin lähellä (kts. kartta) sekä työnäytösalueiden vieressä (kts. kartta). 
Huoltoajoaika aamuisin klo 6.30 – 8.00 ja iltaisin klo 17.30 - 20.00. Ajoneuvojen tulee poistua 
näyttelyalueelta ennen klo 8.00. Näyttelyn auki ollessa klo 9.00 – 17.00 osastoille ei sallita 
huoltoajoa.  
 
Press- ja mediakeskus: 
 
Näyttelytoimiston vieressä on PRESS - huone, jonne voi jättää lehdistötiedotteet maanantaista 
29.8.2016 alkaen. Yhteyshenkilö on Sirpa Heiskanen, sirpa.heiskanen@koneyrittajat.fi 

 
Näytteilleasettajien lipuketilaukset / ruoka- kahvi – olut – lonkero 
 
Lipukkeet tilataan ennakkoon Finnmetko Oy:stä kotisivuilta www.finnmetko.fi. Kaikki lipukkeet 
(asiakaskutsukortit, ruoka- ja juomalipukkeet) laskutetaan käytettyjen eli palautuneiden mukaan.  
 
HUOM! Tilatkaa kaikkia lipukkeita riittävästi, sillä ne laskutetaan käytettyjen mukaan. 

http://www.elonen.fi/
http://www.casseli.fi/
mailto:myynti@casseli.fi
mailto:Mari.Borgman@lahdenmessut.fi
mailto:jyri.behm@lahdenmessut.fi
mailto:sirpa.heiskanen@koneyrittajat.fi
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Näytteilleasettajakortti 
 
Maksuton kortti tilataan osastolla työskentelevien lukumäärän mukaan. Näytteilleasettajakortilla on 
vapaa sisäänpääsy kaikkina päivinä.  
 
Rakentajakortti 29.-31.8.2016 ja 4.-7.9.2016 
 
Rakentamis- ja purkupäivinä rakentajille tilattava maksuton kortti. Tilataan siinä tapauksessa, jos 
rakentajat ovat eri henkilöitä kuin näytteilleasettajat. Tämä kortti ei siis ole välttämätön. 
 
Asiakaskutsukortti  13 € + alv 
   
Ruoka- ja juomaliput:  Ruoka- ja juomahinnat sisältävät alv 
 
Keittolounas   10 €  
 
Lounas   13 € 
 
Erikoislounas  
(ELONEN –näytteilleasettajaravintola) 16 € 
 
Casseli –pihviravintola 
(Pallokentän reuna) 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 200 €  350 €    360 € 
2. 380 V/16 A, voimavirta ei toimiteta  420 €    600 € 
3. 380 V/32 A, voimavirta ei toimiteta  700 €  1000 € 
4. 380 V/63 A, voimavirta ei toimiteta  ei toimiteta  3400 € 
 
Näytteilleasettajat vastaavat itse sisäisistä sähkökytkennöistä eli esimerkiksi lisäpistorasioista. 
Näytteilleasettaja vastaa sähkölaitteidensa toimivuudesta. Muille osastoille sähköä ei saa luovuttaa. 
Sähkön tuottamisesta ja päivystyksestä vastaa koko näyttelyalueella Jokiwatti Oy, 
jarkko.arola@jokiwatti.fi  
 
Sähköpäivystysnumerot jaetaan erikseen elokuussa. Jokiwatti Oy:n toimisto on näyttelytoimiston 
yhteydessä. 
 
Hake osastolle toimitettuna: 45 € / irtokuutiometri (pyöräkoneella toimitettuna, levitys 

sovittava erikseen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jarkko.arola@jokiwatti.fi
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Nosto-/trukkipalvelut:   
 

60 € / alle 30 min 
   85 € / yli 30 min, täydet tunnit (85 €/h) 

Nosto- ja siirtokoneissa on FinnMETKO -  tunnukset sekä 
kuljettajilla FinnMETKO-liivit. 
Trukkipalvelut alkavat ma 29.8.2016 klo 7.00 ja ovat 
käytettävissä 29. – 31.8.2016 klo 7.00 – 18.00 ja näyttelyn 
purussa 3.9.2016 klo 18.00 alkaen erikseen sovitusti. 

 Lindroosin Sora Oy, p. 0400 333 531, email: 
lindroos@lindroosinsora.fi.  
Lindroosin Sora Oy:n toimisto on näyttelytoimiston yhteydessä. 

 
Aluekuulutukset Hanna Nyrönen:   
 

hanna_nyronen@msn.com 
    tai p. 040 727 9385   

55 € (max. 10 s., 5 toistoa) 
   90 € (max. 50 s., 5 toistoa) 

Kuulutusmateriaalit (suomi, englanti) äänitetään pääosin 
ennakkoon, materiaalit toimitetaan suoraan Hanna Nyröselle 
22.8.2016 mennessä. 

 
Raakapuun ja kantojen toimitus osastoille työnäytöksiin: 
 

Raakapuuta esim. koivukuitua voi tilata ennakkoon 
klapikonenäytöksiin. Myös kannonjyrsin käytettävissä. 
Puunkorjuu Jouko Salonen p. 0400 973 987.  
 
Kantoja esim. murskaukseen voi tilata. Arto Salonen, Jämsän 
Konetyö Oy, p. 0400  304 104 email: arto.salonen@pp4.inet.fi 

 
Näyttötaulut telttaravintoloissa: 
 

Näyttöihin voi varata mainosaikaa. Aineistot tulee saada 
12.8.2016 mennessä tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi tai p. 040 
900 9417.  

 
   alle 20 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 680 € (+alv) 
   20 sek – 40 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 780 € (+alv) 

40 sek – 60 sek x 8 kertaa kolmena päivänä 880 € (+alv) 
 
Mainostaminen aluerakenteissa ja alueella oman osaston ulkopuolella:  
 

Sovitaan ennakkoon tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi 
 
 
Lippusalot osastoille: 

 
Järjestäjä vuokraa 6 – 9 metriä korkeita pinta-asennettavia 
lippusalkoja kaikkiaan 70 kpl. 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.-3.9.2016, pystytys 30.-31.8.2016 ja purku 
3.9.2016 klo 18.00 alkaen yhteensä: 250 € + alv/salko. Salot 
varataan mirva.revontuli@koneyrittajat.fi 

mailto:lindroos@lindroosinsora.fi
mailto:arto.salonen@pp4.inet.fi
mailto:tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
mailto:tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
mailto:kontti.kuljetus@pp.inet.fi
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Näyttelyn kotisivut www.finnmetko.fi: 
 

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

 
 
Osastojen siivouspalvelu ja työkoneiden pesu: 
    

Palvelu tilataan E. Salminen Oy / Jussi Konttila p. 040 546 1746  
   jussi.konttila@erkkisalminen.fi 

Hinta sovitaan Jussi Konttilan kanssa. Pesupaikka on 1 km 
näyttelyalueelta Myllymäessä. 

 
Lisäroskiksia tai omia wc - tiloja osastoille:   
 

E. Salminen Oy / Jussi Konttila p. 040 546 1746  
jussi.konttila@erkkisalminen.fi. Hinta sovitaan Jussi Konttilan 
kanssa.   

 
Internet- ja puhelinyhteydet: 
 

Telia Sonera Oy / Jämsän Puhelinvaruste p. 020 720 9750, 
info@puhelinvaruste.fi, www.puhelinvaruste.fi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finnmetko.fi/
mailto:tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
mailto:jussi.konttila@erkkisalminen.fi
mailto:jussi.konttila@erkkisalminen.fi
mailto:info@puhelinvaruste.fi
http://www.puhelinvaruste.fi/
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Yhteyshenkilöt 
 
FinnMetko Oy: markkinointi ja myynti 
Näyttelyn email: finnmetko@koneyrittajat.fi  
 

 Erkki Eilavaara, johtaja p. 040 900 9421 

 Mirva Revontuli, asiakasvastaava p. 040 900 9415 

 Tapio Hirvikoski, ilmoitusmyynti: näyttelyopas, Koneyrittäjä-lehti, näyttötaulut, kuulutukset ja 
kotisivut  p. 040 900 9417 

 Tiina Rajaniemi, Ilmoitusliikenne, näyttelyopas, ja Koneyrittäjä-lehti p. 040 900 9420 

 Tania Airosmaa, ryhmälipputilaukset vain ennakkoon p. 040 900 9410  

 Sirpa Heiskanen, press- ja mediatoimisto p. 040 900 9423 
 
email osoitteet: etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi 

 
Tapahtuman tekninen toteutus  
 

 Erkki Eilavaara, työnäytösalueiden esittely p. 040 900 9421 

 Martti Järvinen, ammattiopiston vastaava p. 040 900 9428 (elo/syyskuu 2016) 

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

 Juha Jalava / Stopteltat Oy, telttojen vuokraus ja pystytys, stop@stopteltat.fi 

 Jarmo Lakaniemi, Jani Laine / Kataja Event Oy, telttojen vuokraus ja pystytys, 
info@katajaevent.fi 

 Esa Lindroos / Lindroosin Sora Oy (trukki,hake) p. 020 730 4040, lindroos@lindroosinsora.fi 

 Panu Viljanen / Casseli Oy, ravintolat, ruokatilaukset osastoille p. 040 531 3921 

 Sähkörakentaminen Jokiwatti Oy, Päivystysnumero 0400 620 572 (toiminnassa näyttelyn 
aikana), jarkko.arola@jokiwatti.fi 

 Yövartiointi S&L Turvapalvelut Oy, info@turvapalvelut24h.fi 

 FinnMETKO-bussit, p. 0400 857 236, keijo.kymalainen@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 

 Keski-Suomen Koneyrittäjät ry: lipunmyynti, pubit, pysäköinti ja liikenteenvalvonta  
Aki Laaja p. 040 589 9856 ja Eila Myllyvirta p. 040 543 8081 

 
Johtoryhmä  
 

 Markku Suominen, Koneyrittäjien liitto ry p. 0440 794 977 

 Asko Piirainen, pj, Finnmetko Oy p. 0500 658 284 

 Aki Laaja, Keski-Suomen Koneyrittäjät ry p. 040 589 9856 

 Pasi Mikkonen, Keski-Suomen Koneyrittäjät ry p. 0400 856 393 

 Erkki Eilavaara, Finnmetko Oy p. 040 900 9421 
 

Lisäinformaatio www.finnmetko.fi ja Koneyrittäjä – lehti  
 
Alueella näyttötaulut ravintolateltoissa sekä aluekuulutukset yleisölle turvallisuusinformaation 
toteuttamiseksi. 
 
TURVALLISUUSOHJEET ALUEELLA LIIKKUMISEEN OVAT NÄYTTELYOPPAASSA MONELLA 
KIELELLÄ. 
 

mailto:finnmetko@koneyrittajat.fi
mailto:stop@stopteltat.fi
mailto:keijo.kymalainen@kabus.fi
http://www.finnmetko.fi/

