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Kansainvälinen rakennus- ja ta-
lotekniikka-alan ammattilaista-
pahtuma FinnBuild 2010, sekä sa-
maan aikaan järjestetty ympäris-
tö- ja yhdyskunta-alan tapahtuma 
Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & 
Viemäri, Jäte & Kierrätys 2010 ke-
räsivät 6.–9.10.2010 runsaasti alan 
ammattilaisia, opiskelijoita ja tällä 
kertaa myös kuluttajia Helsingin 
Messukeskukseen. 

Yli 600 tuotteiden ja palveluiden 
näytteilleasettajaa täyttivät kaikki 
Messukeskuksen alakerran hallit.  
Messujen yhteydessä järjestettiin 
lukuisia asiantuntijaseminaare-
ja ja eri tahojen omia kokouksia, 
kuten Valtakunnalliset Jätehuol-
topäivät.

Rakennusalan tulevaisuus  
puhutti
FinnBuild-messuilla järjestetyssä 
Rakennusalan Tulevaisuusklini-
kassa puhunut arkkitehti Anders 
Nyquist nosti esityksessään esille 
uudenlaisen ajatustavan tärkeyttä 
rakennusalalla. Nyquistin mukaan 
rakennusalan markkinat ovat tu-
levaisuudessa suuret, mutta alalla 
tarvitaan täysin erilaista ajattelu-
mallia. Viidenkymmenen vuoden 
sisällä 75 % ihmisistä asuu kau-
pungeissa ja tämä tuo uusia haas-
teita kaupunkisuunnitteluun. 

Messujen mielenkiintoisimpia 
tuotteita ja ratkaisuja esiteltiin 
Highlights-osastolla, jonne puo-
lueeton tuomaristo oli valinnut 
kuusi näytteilleasettajaa. Valin-
noissa korostettiin energiatehok-
kuutta ja ympäristöystävällisyyttä. 
Valituiksi tulivat Swegon Superwi-
se ilmanvaihdon ohjausjärjestel-
mä, Celsa Steel Service Oy:n rau-
doitusjärjestelmä, Halton Marvel 
ammattikeittiöjärjestelmä, Ico-
pal-konsernin ilmaa puhdista-
va pinnoite bitumikatteille, Lifan 
Renovi pikakiinnitettävä pölyn-
hallintaovi sekä Oraksen Natura 
-suihkusetti.

Ympäristö- ja yhdyskuntames-
suilla monipuolinen sisältö  
Ympäristö- ja yhdyskuntamessuil-
la kiinnostivat erityisesti keskuste-
lut haja-asutuksen jätevesiasetuk-
sesta, energiatuotannon öljy- ja 
hiiliriippuvuudesta sekä nanotek-
nologiasta. Tapahtuma oli ensim-
mäistä kertaa avoinna myös kulut-
tajille lauantaina ja tuolloin esillä 
oli luontoasiat ja kuluttajien ilmas-
tovalinnat kansalaisnäkökulmas-
ta. Ympäristö, Yhdyskunta, Vesi & 
Viemäri, Jäte & Kierrätys -messu-
jen teemana oli tänä vuonna kestä-
vä korjausrakentaminen. n

n Kyösti Aalto

Yhdyskunta-
tekniikka 
kiinnosti

ã Polttoaineen 
kuljetukseen ja 
varastointiin on 
kehitetty uusia 
menetelmiä.

ã Jätevesien 
käsittelyjärjes-
telmien näytteil-
leasettajia oli 
mukana mes-
suilla melko vä-
hän.

ã Ylöjärveläinen 
Avant Tecno Oy 
oli tuonut mes-
suille laajan 
pienkuormainva-
likoiman. 

ã Sortit -nou-
tosäkit on uusi, 
edullinen tapa 
päästä eroon 
rakennusjät-
teestä.

ã Monikäyttöi-
set kurottajat 
ovat yleistyneet 
sekä rakennus-
työmailla että 
maataloudessa.

ã Brokk 160 
-purkurobottia 
voidaan käyttää 
kaikenlaisissa 
purkutöissä ja se 
sopii ahtaisiinkin 
tiloihin.

ã

Työkaluosas-
tot kiinnostivat 
erityisesti kulut-
tajia ja hartia-
pankkirakenta-
jia.

ã Jiirisirkkeleitä 
esiteltiin useiden 
valmistajien 
osastoilla.

ã Hiltin DSH 
9000 leikkurilla 
voi leikata beto-
nia, kiveä, asfalt-
tia, rautaa tai 
putkia.

ã

Husqvarna 
K 970 -laikkaleikku-
ri on uutuus, jossa 
on keskipakoisvoi-
mainen ilmanpuh-
distus sekä erittäin 
tehokas tärinävai-
mennus kahvoissa.

Tilaushinnat
Vaivaton ja edullinen kestotilaus
18 nroa/12 kk vain 99 euroa. 

Hinnat koskevat kotimaahan
tehtäviä tilauksia.
Tilaukset ulkomaille: ota yhteyttä
tilaajapalveluun puh. 020 413 2277
(arkisin klo 8-16).

Kestotilaus on voimassa jatkuvasti
ilman uudistamista, kunnes tilaaja
irtisanoo tilauksen. Kestotilaus jakautuu 
sovittuihin laskutusjaksoihin.
Laskutusjakso voi olla useammassa 
erässä. Uusi kestotilaus laskutetaan
laskutusjakson alussa. Tilaaja voi
irtisanoa kestotilauksen ilmoittamalla
siitä Tilaajapalveluun vähintään yhtä 
viikkoa ennen laskutusjakson päätty-
mistä. Muutos astuu tällöin voimaan
uuden laskutusjakson alkaessa.

Tilaajapalvelu
Puh. 020 413 2277 (arkisin klo 8-16).
s-posti: tilaajapalvelu@viestilehdet.fi
osoite: PL 440, 00101 Helsinki
www.koneviesti.fi

Puhelun hinta soitettaessa 0204-alkuiseen 
numeroon on 1.7.2010 alkaen lanka-
puhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min 
ja matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 
17 snt/min.

Käytä oheista Palvelukorttia
kun haluat:
 tilata lehden itsellesi tai lahjaksi
 ilmoittaa osoitteenmuutoksesta
 peruuttaa tai irtisanoa tilauksesi

leikkaa irti

PALVELUKORTTI
Koneviesti tilauslomake

 Tilaan Koneviestin kestotilauksena 18 nroa 99 e (tilaustunnus K058)

  itselleni  lahjaksi
 alkaen seuraavasta numerosta ___ /___ /201__
 alkaen ___ /___ /201__

 Irtisanon tilaukseni   maksetun jakson loppuun  päättymään heti

 Ilmoitan osoitteenmuutoksen:
   alkaen ___ /___ /201__
   ajaksi ___ /___ /201__ - ___ /___ /201__

Tilauksen maksaja / Vanhat osoitetietoni

Asiakasnumero: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Etunimi  ________________________________________________   

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite  _______________________________________________  

Postinumero _____________ Postitoimipaikka ___________________

Puhelinnumero ___________   -   _______________________

Lahjatilauksen saaja / Uudet osoitetietoni

Etunimi   ________________________________________________

Sukunimi  _______________________________________________   

Lähiosoite _______________________________________________   

Postinumero _____________  Postitoimipaikka  __________________

Puhelinnumero  ___________   -   _______________________

(11 merkkinen numerosarja lehden
takakannesta tai laskusta)

Koneviesti
m

aksaa
postim

aksun.

Viestilehdet Oy
Tilaajapalvelu
Tunnus 5002596
Info: K058 
00003
VASTAUSLÄHETYS


