
 

                                      

Forssan Matkatoimisto Oy 
Kartanonkatu 9       
30100 Forssa    Y-tunnus 0230966- 9 
fm.myynti@fmt.fi    SMAL 11695 
puh. 03-43 55 670    KKV 3020/00 MjMV 
www.fmt.fi       
        

  

Puurakentamisen Uudet Tuulet – hanke    Tarjous/matkaehdotus 
Export Factory for Bio Forestry - hanke 
Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla - hanke 
Kaakon puurakentaminen kasvuun – hanke    4.11.2021 
 
Suomen metsäkeskus 
Julkiset palvelut 
PL 176 
00101 Helsinki 

Puurakentamisen tutustumismatka Norjaan 23-25.3.2022 
 
Lentoaikataulu Finnair  
23.3. AY911 Helsinki kello 07:25 -  Oslo      kello 08:05 
25.3. AY916 Oslo      kello 17:15 – Helsinki kello 19:35   
Ajat ovat paikallisaikoja ja annettu sitoumuksetta   

Majoitus 23-25.3.2022  
Wood Hotel, Tårnvegen 55,2380 Brumunddal, Norja 
 
23.3. Keskiviikko                   lounas, illallinen 
Lähtöselvitys etukäteen Finnairin nettisivujen tai Finnair-mobiilisovelluksen kautta 36 tuntia ennen lennon lähtöä. 
Lentoasemalla tulee olla 2 tuntia ennen lennon lähtöä. Siirtyminen turvatarkastuksen kautta lennon lähtöportille. 
Finnairin vuoro AY911 Osloon lähtee kello 7.25. Perille Osloon saavutaan kello 8.05 paikallista aikaa.  
Tapaaminen Thomas Orskaugin kanssa, joka norjalaisen puurakentamiseen asiantuntija.  Thomas on ryhmän 
mukana koko päivän. Ensimmäinen tutustuminen Oslon Gardemoenin lentoaseman puurakentamiseen.  
Tämän jälkeen tapaaminen oppaan kanssa ja siirtyminen bussilla Osloon, minne noin tunnin ajomatka.  
Vierailu Valle Woodsissa, joka on Norjan suurin CLT rakenteinen toimistorakennus, pinta-alaltaan 6700 m2  ja 
rakennuksessa 7 kerrosta. Rakennus on saanut BREEAM sertifikaatin, koska kuluttaa 40 % vähemmän 
energiaa, kuin vastaavat toimistorakennukset. Kun rakennus valmistui se oli Norjan suurin puinen kaupallinen 
rakennus. www.ncc.no/vare-prosjekter/valle-wood-oslo/ Vierailun jälkeen nautitaan lounas. Lounaan jälkeen 
matka jatkuu noin reilun tunnin ajomatkan päähän Honefosiin. Täällä tehdään vierailu Viken Skog 
toimistorakennuksessa, joka ensimmäinen monikerroksinen, kokonaan puinen toimistorakennus ja joka 
rakennettu perinteiseen Norjalaiseen tapaan. www.archdaily.com/96170/viken-skog-headquarter-stein-
halvorsen-sivilarkitekter .Matka jatkuu Biriin, minne noin kahden tunnin ajomatka.Tällä tutustuminen Birin 
hoitokeskukseenhttps://www.vvsaktuelt.no/vant-konkurranse-om-omsorgssenter-pa-biri-127449/nyhet.html  
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Kuljetus Brumunddaliin, missä majoittuminen Wood hotelliin. Yhteinen illallinen hotellissa. Tapaaminen hotellin 
kokoustilassa Tretorgetin toimitusjohtajan Ola Rostadin  kanssa, missä yrityksen toiminnan esittely 
www.tretorget.no/en/. 
 
24.3. Torstai                                       aamiainen, lounas, illallinen 
Aamiainen hotellissa. Tutustuminen Mjøstårnetiin, joka on vahvistettu maailman korkeimmaksi 
puurakennukseksi.  85,4 metrinen torni on rakennettu käyttäen CLT:tä.  Tapaaminen Norjan Life Sciences 
yliopiston, https://www.nmbu.no/en,  professori Ander Q Nyrud kanssa, joka ryhmän mukana tämän päivän. 
Nyrud opettaa ja tekee tutkimusta puuteknologiasta ja metsätaloudesta. Hänen tutkimuksensa keskittyy 
näkökohtiin, jotka vaikuttavat Norjan metsäalan taloudelliseen suorituskykyyn.    
Bussikuljetus Moelviin (40km). Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Toinen osa vierailee Moelve Limtre tehtaalla 
www.moelven.com/no/no/limtre/  ja toinen Moelven Byggmodul tehtaalla www.moelven.com/no/om-
moelven/byggsystemer/moelven-byggmodul-as/.  Vierailun jälkeen paluu Brumunddaaliin, missä lounas 
hotellissa. Lounaan jälkeen kuullaan Ander Q Nyrudin luento hotellin kokoustilassa.  
Yhteinen illallinen hotellissa. 
 
25.3. Perjantai                            aamiainen, lounas 
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Lähtö bussilla 85 km päässä sijaitsevaan Hurdaliin.  
Vierailu vuonna 2019 aloittaneessa Tewon tehtaassa, joka valmistaa moduuleista koostuvia tulevaisuuden 
rakennelmia, joissa kohtaavat ympäristön tarpeet sekä energiatehokkuus kansallisesti ja kansainvälisesti. 
//tewo.no/. Tehdasvierailun jälkeen vierailu Hurdalin ekokylässä, missä nautitaan lounas. 
https://hurdalecovillage.net/  Kuljetus Oslon lentoasemalle, missä tulee olla 2 tuntia ennen lennon lähtöä. 
Finnairin vuoro AY916 Helsinkiin lähtee kello 17.15, minne saapuminen kello 19.35. 
 
Matkan perushinta /henkilö 
  980,00 € , kun 35 -40 matkustajaa 
1033,00 € , kun 30 -34 matkustajaa 

Hintaan sisältyy  
Finnairin reittilennot Helsinki-Oslo-Helsinki turistiluokassa. 
Matkustajamaksut ja lentokenttäverot. 
1 x ruumaan menevä matkatavara max 23kg sekä 1 x käsimatkatavara, max 8 kg. 
Majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa.   
Aamiainen hotellissa. 
Kokoustilan käyttö 23.3. ja 24.3. ohjelman mukaisesti 
3 lounasta ja 2 illallista. 
Ohjelmassa mainitut kuljetukset.  
Ohjelmassa mainitut tai vastaavat vierailukohteet ja tapaamiset. 
Oppaan palvelut. 
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Hintaan ei sisälly 
Yhden hengen huone, lisämaksu 100,00 € 
Kotimaan kuljetukset 
ruokajuomat 
muut kuin ohjelmassa mainitut kohteet ja vierailut 
muut kuin ohjelmassa mainitut ateriat 
Audio kuulokkeet (jos tarvetta näille) 
matkavakuutus, jonka voimassaolon suosittelemme tarkastamaan jo matkan varausvaiheessa. 
 
Hyvä tietää  
Suomen ja Norjan välillä vallitsee henkilöiden vapaa liikkuvuus. Suomen kansalainen ei tarvitse 
matkustusasiakirjaa, kun liikut muissa Pohjoismaissa. Matkustajan on kuitenkin tarvittaessa pystyttävä 
todistamaan henkilöllisyytensä ja kansalaisuuteensa. Suosittelemme matkalle passia tai EU-henkilökorttia. 
 
Matkavakuutus on tärkeä olla matkalla voimassa turvaamassa sairastumista jo ennen matkaa tai matkan aikana. 
Eri vakuutusten ja vakuutusyhtiöiden korvausehdoissa saattaa olla eroja, joten suosittelemme tarkastamaan 
omasta vakuutusyhtiöstä oman matkavakuuden kattavuuden jo matkan varausvaiheessa.  
 
Korostamme, että koronatilanne elää koko ajan mikä voi vaikuttaa matkaohjelman sisältöön. Koronapandemian 
johdosta matkustusrajoitukset ja karanteenisäädökset voivat muuttua nopeasti, joten on tärkeää seurata myös 
matkan aikana viranomaistiedotteita, suurlähetystön verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.  
 
Matkan varaus- ja peruutusehdot  
Matkan vahvistuksen jälkeen varausmaksu 25 % matkan hinnasta, erääntyy 7 vrk kuluttua varauksesta. 
Loppumaksun eräpäivä on 45 vrk ennen matkan lähtöpäivää. Laskuun lisätään toimistomaksu 9,00 € /lasku.  
 
Noudatamme kuluttaja-asiamiehen sekä Suomen matkailualanliiton neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja 
sekä Forssan Matkatoimisto Oy:n lisä- ja erityisehtoja, jotka löytyvät sivuiltamme  
https://www.fmt.fi/hyva-tietaa/matkaehdot .  
Tämä matka on matkapalvelujen yhdistelmä, joka on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 
ollen tähän sovelletaan matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia.  
Kuluttajaviraston Forssan Matkatoimisto Oy:lle myöntämä vakuusnumero on 3020/00MjMV, mikä antaa 
oikeuden järjestää ja välittää matkoja.  
 
Hintaperuste  
Hinta perustuu 4.11.2021 tiedossamme oleviin hinnastoihin, viranomaismaksuihin ja valuuttakursseihin. Mikäli 
ne muuttuvat, pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 30 matkustajan 
ryhmää. Oikeus muutoksiin pidätetään.   
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