
SUOMEN KIERTOVOIMA
CIRKULÄRKRAFT FINLAND

Yhdyskuntatekniikka 2019 
– alan parhaat kohtaavat

TUOTERYHMÄT:

Yhdyskuntatekniikka-näyttelyiden kävijät 
(Kävijäkysely 2017):
- tekevät hankintapäätökset yksin tai osallistuvat hankintapäätösten 

tekemiseen
- työskentelevät organisaatiossaan tyypillisesti toimihenkilöinä tai 

ylemmän tai keskijohdon tehtävissä
- vierailevat näyttelyssä pysyäkseen ajan tasalla, luomassa 

asiakaskontakteja ja suunnittelemassa hankintoja
- edustavat pääosin kuntia tai yksityisiä yrityksiä ja saapuvat 

näyttelyyn ympäri Suomen 

Yhdyskuntatekniikka on infra-alan 
suurin näyttely ja seminaaritapahtuma 
Suomessa. Yhdyskuntatekniikka 2019 
-näyttelyyn odotamme 5 000 kävijää  ja 
yli 220 näytteilleasettajaa.

Näyttelyn ohjelmassa on mm. tieto-
iskuja, uutuustuotekilpailu, Infra-alan 
monet osaajat -kilpailu ja parhaiden 
osastojen palkitseminen. 

Näyttely järjestetään 19. kerran. Näyttelyn yhteydessä järjestetään maksullisia 
koulutus- ja seminaaritilaisuuksia:

Vesihuoltolaitosten asentajien ja työnjohdon koulutuspäivät ........................VVY ....................... ti-ke 14.–15.5.
INFRA ry:n toiminnanjohtajien neuvottelupäivä............................................. INFRA ....................ke 15.5.
Vesihuoltonuorten tapaaminen ......................................................................VVY .......................ke 15.5.
Tieyhdistyksen seminaari ja tiepäivä .............................................................STY .......................ke-to 15.–16.5.
Vesihuolto 2019 .............................................................................................VVY .......................ke–to 15.–16.5.
Kiertotalouspäivät 2019 .................................................................................KIVO ......................ke–to 15.–16.5.
Vesihuollon kehittämistyöpaja .......................................................................VVY ....................... to 16.5.
Kuntatekniikan päivät ....................................................................................SKTY ..................... to–pe 16.–17.5.
Nuorten Ammattilaisten tapahtuma ..............................................................SKTY .....................pe 17.5.

Tilaisuuksien yhteydessä järjestetään KIVOn vuosikokous, SKTY:n vuosikokous ja hallituksen kokous sekä       
INFRA ry:n hallituksen ja edustajiston kokoukset.

Näyttelyllä on vankka järjestötausta – järjestäjinä viisi 
infra-alan keskeistä järjestöä:

• Energiahuolto
• Informaatiotekniikka
• Jätehuolto
• Katu-, tie- ja liikennetekniikka
• Konekalusto
• Mittaustekniikka ja laboratoriopalvelut
• Satamat ja väylät
• Työmaavarusteet
• Urheilu- ja virkistysalueet
• Vesihuoltotekniikka
• Yhdyskuntasuunnittelu
• Ympäristönsuojelu

Lue lisää: 
www.yhdyskuntatekniikka.fi



AIKA JA PAIKKA
15.-16.5.2019 Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, 
40100 JYVÄSKYLÄ

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT
ke 15.5.2019 klo 09-19
to 16.5.2019 klo 09-15

Kävijöille sisäänpääsy on maksuton, mutta edellyttää 
ennakkorekisteröitymistä.

AVAJAISET SEKÄ KUTSUVIERAS- JA 
ASIAKASTILAISUUS
Avajaistilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.5. klo 18.00. 
Avajaisissa mm. palkitaan näyttelyn parhaat osastot sekä 
Infra-alan monet osaajat -kilpailun voittajajoukkue.
Kutsuvieras- ja asiakastilaisuus on osastoilla klo 19–21.

TIETOISKUT
B-hallin Tietoiskuladossa on päivittäin tietoiskuja. 
Näytteilleasettaja voi varata tietoiskuaikoja hintaan 150 
€/15 min + alv. Varaukset 17.4.2019 mennessä.

REKISTERÖINTIMAKSU JA PAIKANVUOKRAT
•	 Näyttelyalueiden varauskartat löytyvät osoitteesta 

www.yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/
näyttelyalueen_kartat 

•	 Näytteilleasettajakohtainen rekisteröintimaksu:      
225 € + alv; 8.4.2019 lähtien 450 € + alv.

•	 Sisätila: 105 €/m2 + alv. Kulmapaikkakorotus 
sisätilassa 10 %, ei koske yli 70 m2 osastoja. 
Sisäpaikan koko vähintään 6 m2.

•	 Ulkotila: 50 €/m2 + alv. Ulkopaikan koko vähintään 
25 m2. Sisänäytteilleasettajat voivat lunastaa ulkoa 
kylmäpaikan hintaan 30 €/m2 + alv. Tällaisen paikan 
minimikoko on 1 m2.

Näyttelypaikkavaraukset:
näyttelypäällikkö Anna-Maija Hallikas 
puh. 044 553 5263
anna-maija.hallikas@yhdyskuntatekniikka.fi

Osaston rakenteet, sähköt, kalustus ja siivous eivät 
sisälly paikanvuokraan. Ne voi tilata Jyväskylän Messut 
Oy:n näyttelytekniikan kautta; tiedustelut Ari Barck,    
puh.	014	334	0041,	ari.barck@jklmessut.fi.		

LASKUTUS
Rekisteröintimaksu ja paikanvuokra laskutetaan 
ilmoittautumisen jälkeen. Tapahtumaan osallistuminen 
edellyttää, että ne on maksettu.

ILMOITTAUTUMINEN
Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi osoitteessa 
www.yhdyskuntatekniikka.fi/näytteilleasettajille/
ilmoittaudu_näytteilleasettajaksi.  
Ilmoittautumisaika päättyy 17.4.2019.

Yhdyskuntatekniikka 2019 

MAJOITUSVARAUKSET
Kiintiötunnuksen majoitusvarauksia varten ja ohjeen 
varauksien tekemisestä saa ilmoittauduttuaan 
näytteilleasettajaksi. Kaikkia Yhdyskuntatekniikan 
majoituskiintiöitä hallinnoi Jkl Booking.

MAINOSPAIKAT
Näytteilleasettajille tarjolla lisänäkyvyyttä Paviljongin 
ulkopuolelta, aulatiloista ja halleista. Tarkemmat tiedot 
tapahtuman kotisivuilta ja näyttelypäälliköltä.

Lisätiedot: 
www.yhdyskuntatekniikka.fi

 

Jyväskylän Paviljonki
Lutakonaukio 12
40100 JYVÄSKYLÄ
asiakaspalvelu: 
puh. 014 334 0000
info@jklmessut.fi	
www.jklpaviljonki.fi

Yhdyskuntatekniikka
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI
puh. (09) 8689 010
yt@yhdyskuntatekniikka.fi
www.yhdyskuntatekniikka.fi
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