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Puurakentamisen opintomatka Ruotsiin, perillä Växjössä 3.-4.6.2014
Puurakentamisesta kiinnostuneiden ammattilaisten pyynnöstä järjestämme puurakentamisen opinto- ja
tiedonhankintamatkan Etelä-Ruotsiin, Växjöön kaupunkiin. Siellä on kehitetty puurakentamista jo vuosia,
joten kohteita on jopa kymmenen ja paluumatkalla Suomessa vielä yksi tai kaksi kohdetta (Turku, Lahti).
Matkan aikana on tarkoitus kuulla ja selvittää, miksi Ruotsissa on rakennettu ja rakennetaan edelleen niin
paljon kerrostaloja ja muita isoja kohteita puurakenteisina. Växjö on brändätty myös vihreäksi kaupungiksi.
Oppaat ja tuttu suomi-ruotsi-suomi tulkkikin on, joten kieliongelmia ei tule.
Toivomme, että matkalle (bussi-laiva-bussi) lähtee sellaisia yritysten ja julkisten organisaatioiden edustajia,
jotka voivat ammatillisesti hyötyä matkan aikana nähtävistä puukerrostaloista ja muista suurista
puurakennuskohteista. Matkalla tavattavat uudet kehittämismyönteiset kumppanit ovat myös arvokkaita.

MAANANTAI 2.6.2014, BUSSIN AIKATAULU:
12:00 Bussi lähtee Kuopiosta, Amk-Savonian pihasta, Opistotie 2
14:15 Mikkeli, ABC, Pitkäjärvi
Mikkeli-Lahti-Turku-väli on 366 km, ajoaika 4h, lisäksi taukoajat.
LAIVAN AIKATAULUT:
2.6. Turku klo 20.55 – 3.6. Tukholma klo 06.30 Viking Grace
4.6. Tukholma klo 20.00 – 5.6. Turku klo 07.35 Viking Amorella
Laiva-aikataulu ovat paikallista aikaa. Satamissa on oltava viimeistään tuntia ennen laivan lähtöaikaa.
TIISTAI 3.6.2014:
07:00
Saapuminen Tukholman maaperälle.
12:00 – 13:00 Växjö, jossa lounas, http://fi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xj%C3%B6n_kunta
13:00
Växjö – Euroopan vihrein kaupunki (Växjö Kommun Ab: Sohie Kim Hagdahl)
Växjö – A Modern Wooden City – Hans Andren
14:15
Kaupunkikierros bussilla: oppaana Hans Andren
- Uppfinnaren – puinen toimistorakennus (5 kerrosta),
www.traguiden.se/TGtemplates/TreeProjectPage.aspx?id=2891
- House N – 7000 m2 rakennus Linneauksen Yliopistolla (Prof. Marie Johansson
esittelee)
- Portvakten – 8 kerroksinen puinen asuintalo, 64 asuntoa
www.ncc.se/sv/Byggnader/referensprojekt-byggnader/Portvakten
- Limnologen – 8 kerroksinen asuinrakennus, 134 asuntoa,
www.trapriset.se/trapriset_2012_1/nominerade_2012/kvarteret_limnologen
Kahvi
- Välludden - 5 kerroksinen rakennus
- Stormen – Västergatan City Centre
- Kunnantalo – uusi paraatisisäänkäynti
17:00
Majoittuminen hotelliin
19:00
Illallinen
Miktech Oy l Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli
www.miktech.fi
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KESKIVIIKKO 3.6.2014:
08:15

12:00
13:00
20:00

Kaupunkikierros jatkuu:
- Södra Climate Arena, 15kwh/m2/vuosi, massiivipuusta rakennettu
www.sodra.com/sv/Om-Sodra/Sodra-Climate-Arena
- Kahvi
- Arena City – Urheilukeskus jossa puu päässyt näkyvästi esille (Arena Manager Jan
Sandber ja Magnus Stenbanke), www.vaxjo.se/arenastaden
Lounas
Lähtö Tukholmaan ja laivalle
Laiva Viking Amorella lähtee Turkuun

TORSTAI 4.6.2014:
07:35
08:00, noin
10.00, noin

Saapuminen Turkuun
Tutustuminen Lakea Oy:n rakenteilla olevaan puukerrostalokohteeseen Turussa.
Tutustuminen Lahdessa Puu-Paavolan kerrostalokortteliin tai Heinolan puukerrostaloon.

LASKUTUS
Miktech Oy laskuttaa 395 € ja erikseen 45 € järjestelykulut matkalle osallistuvaa henkilöä kohti,(alv. 0 %)
Matkaan kuuluu matkan johtajan palvelut, tarvittava tulkkaus, asiantuntijaesitykset kohteissa, matkat ja kolmen yön majoitukset
(1hh) sekä seuraavat ruokailut. Maanantaina yksi ruokailu, tiistaina laiva-aamiainen sekä lounas ja päivällinen, keskiviikkona lounas
ja laivassa illalla ruokailu, torstaina laiva-aamiainen ja paluumatkalla ”Suomi-lounas.” Eastwood-ohjelman muutkin palvelut
kuuluvat matkalaisille, myös ennen tai jälkeen matkan. Katso www.eastwood.fi. Muutokset mahdollisia.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 30.4. klo 14 tämän linkin kautta:
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1166252&chk=P4XKTFSH tai osoitteessa www.miktech.fi

tai sähköpostilla tai muu sitova ilmoitus jollekin alla mainitulle henkilölle.
HUOM! Ilmoittakaa, mistä nousette kyytiin.
Lisätiedot, muutostarpeet, bussiin nousun paikka ja ilmoittautumiset, jos et käytä yllä olevaa ilmoittautumislinkkiä:
ari.luttinen@aluekehityssaatio.fi
mauno.multamaki@savonia.fi
aki.hytonen@savonia.fi
sakari.mouhu@savonlinna.fi
harri.valimaki@carelian.fi
aki.hakala@miktech.fi (muutostarpeet)

041 441 9141,Ylä-Savo
044 785 6278, Kuopion seutu ja muu Pohjois-Savo
044 785 6252, - ” 044 417 4966, Savonlinnan seutu ja muu Etelä-Savo
050 379 9112, Pohjois-Karjala
0440 361 624, Mikkelin seutu ja muu Etelä-Savo

EHDOT: Matkan järjestäjänä pidätämme oikeuden muutoksiin. Peruutusehdot samat kuin käyttämämme matkatoimiston
peruutusehdot: Laivamatkan peruutus kuluitta viimeistään 1 kk ennen matkaa. 30 – 15 vrk ennen matkan alkua 25 €. 14 vrk – 72 h
ennen matkaa 50 €. alle 72 h ennen matkaa 100 €. Hotellivarauksen kuluton peruutus 30 vrk ennen matkaa. Osallistujat vastaavat
itse matkavakuutuksistaan. Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 15 matkustajaa.

Tervetuloa mukaan!
Miktech Oy l Sammonkatu 12, 50130 Mikkeli
www.miktech.fi

