
Rakennusten energiaseminaari 9.11.2021 - näyttely kello 8.30-16.30 
Finlandia-talossa, luennot Finlandia-salissa ja näyttely salin lämpiössä 

www.finvac.org/rakennustenenergiaseminaari 

Näyttelypaikan koko ja kalustus 
Näyttelypaikan leveys on noin 2m ja syvyys noin 1,5 m. Hintaan kuuluu normaali sähkö sekä pöytä 60 
cm x 150 cm ja tuoli TAI halkaisijaltaan 70 cm pystypöytä (ei tuolia).  

Näyttelypaikalle on mahdollista varata erillistä korvausta vastaan esim. LED-näyttö. Lisätilauksista 
laskutamme Finlandia-talon hinnaston mukaisen hinnan.  

Roll-up paikka 
Varattuun roll-up –paikkaan voi tuoda yhden, maksimissaan 1 m leveän roll-upin. Paikan päältä saa 
tarvittaessa sähkön roll-up -valoon. 

Rakennusaika 
Rakennusaika on aamulla 9.11. kello 6.45-8.15 ja purku heti tapahtuman jälkeen kello 16.30-18.00. 
Näyttelytila on toisessa kerroksessa Finlandia-salin ulkopuolella.  

Karamzininrannan puoleinen roudausovi K5 ei ole tällä hetkellä käytössä Pikku-Finlandian 
rakennustyömaan vuoksi. Tavaroiden toimitus tapahtuu Finlandia-talon pohjoispäädystä 
hissiyhteydellä Piazzalle. Ajoyhteys Mannerheimintien tien kautta Hakasalmen huvilan kohdalta.  

Pysäköinti tapahtuu Aimo Park Finlandiassa (nimi vaihtunut, aiemmin QPark Finlandia).  

Sisäänkäynti ovista M4 ja K4. Tavarat voi tuoda autolla oven viereen, mutta auto on siirrettävä 
välittömästi lastauksen jälkeen pysäköintihalliin. 

Pysäköinti 
Finlandia-talon yhteydessä on maksullinen Q-Park Finlandia -pysäköintihalli, josta on maanalainen 
kulkuyhteys Finlandia-taloon sen aukioloaikoina. Pysäköintihallissa on 650 paikkaa ja sinne ajetaan 
Karamzininrannan puolelta.  

Varasto 
Yksi solistihuoneista on varattu näytteilleasettajien varastoksi seminaarin ajaksi. Varastoon voi jättää 
esim. Roll-up pussit ja kuljetuslaukut.  

Logot ja bannerit 
Seminaarin logo ja bannerit löytyvät seminaarin nettisivuilta. Näytteilleasettajat saavat vapaasti 
käyttää niitä markkinoinnissaan. 

Ilmoittautuminen 
Seminaarin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti seminaarin nettisivujen kautta. Näyttelypaikka ja 
roll-up -paikkamaksu sisältää kahden henkilön osallistumisen. Jokaisen, myös näytteilleasettajan, on 
ilmoittauduttava henkilökohtaisesti seminaariin (ilmoittautuessa näyttelypaikan varanneiden 
yritysten 2 edustajaa valitsevat osallistuvansa näytteilleasettajana, muut ilmoittautuvat 
seminaarivieraina ja maksavat osallistumismaksun 75 euroa, opiskelijat 35 euroa + ALV 24 %).  

Eteispalvelut 
Sisääntulokerroksesta löytyy maksuton vaatesäilytys sekä ilmoittautumistiski, josta saa nimikyltin 
8.00-8.30 välisenä aikana. 

Lounas sekä aamupäivä- ja iltapäiväkahvi 
Seminaarin osallistumismaksu sisältää lounaan sekä aamupäivä- ja iltapäiväkahvit, jotka tarjoillaan 
näyttelytilassa. Aamukahvia on mahdollista hakea näyttelyn yhteydessä olevasta kiinteästä 
kahvipisteestä. Finlandia-talossa ei ole erikseen maksullista, avoinna olevaa kahvilaa.  

Lisätiedot 
Kaisa Hannula (kaisa.hannula@sulvi.fi / 050 572 2228)  

mailto:kaisa.hannula@sulvi.fi
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