
OSASTO, NÄYTTEILLEASETTAJA, KOTIPAIKKA, TOIMIALA/TUOTTEET, 
KOTISIVUOSOITE/ MUU YHTEYSTIETO 
 
PÄÄSALI 
 
2. Käymäläseura Huussi ry 
Tampere 
Tavoitteena on edistää kuivakäymälöiden käyttöä tiedottamalla, tutkimalla,  
selvittämällä, antamalla lausuntoja ja pitämällä esitelmiä. Huussi muuttaa sisälle -kirja, hinta 25€. 
www.huussi.net 
 
*3. DT -keskus Kuivakäymälä (Kopli Oy) 
Kangasala 
kuivakäymälät, jätevesilaitteet, kompostorit, jätevesisuunnittelu, kuivakäymälärakennukset, 
varaosat ja tarvikkeet edellisiin 
www.kopli.fi 
 
*4 Pälkäneen Erise -hanke 2011: erityistä asiaa vedestä ja jätevedestä 
Pälkäne 
Tiedotusta ja neuvontaa talousvedestä, vesistöistä ja jätevesien käsittelystä.  
www.erise.fi 
 
5. Suomen Kiinteistö- ja kantojyrsin Palvelu 
Luopioinen 
Pihapuiden kaadot arboristityönä turvallisesti kiipeillen tai nosturilla. Kantojen jyrsinnät 
ammattitaidolla edullisesti. 
www.kantojyrsin.fi 
 
6. Kustantajain Kirjapalvelu Aaro Turunen 
Luopioinen 
Kodin kunnostamisen, pihan, puutarhan ja raikkaan sisäilman kirjallisuutta.  
Messutarjouksena Raikas vihreä koti-kirja.  
www.kirjapalvelu.fi 
 
*8 Suomen Terveysilma Oy 
Helsinki 
Ilmanvaihtoalan tuotteet 
www.terveysilma.fi 
 
9 Aito Säästöpankki 
Luopioinen 
www.saastopankki.fi 
 
*10, 27 Pajutex Oy  
Vantaa   
Luonnonmukainen suojaus ja kaunistus talollesi. 
www.pajutex.fi  
 
*12 Rakennusperinteen Ystävät ry 
Turku 
perinne- ja korjausrakentamisen julkaisut, Tuuma-lehti 
www.tuuma.net 
 
14 -15 Fingerpori 



Ilmajoki 
Erikoisvaatteita valmistava yritys. Ryppypellavajakut ja -tunikat, keittovillajakut, turvetuotteita 
www.fingerpori.fi 
 
*16 Anna Tapion koulu 
Pälkäne 
yläkoulu, jossa opiskellaan ammatillisia aineita 40 ov peruskouluaineiden lisäksi 
oppilaita mukana esittelemässä, toimintakertomus 
www.annatapio.fi 
 
*17 Merkur - yleishyödyllistä rahoitustoimintaa 
Kööpenhamina 
Rahoitus- ja pankkitoiminta  
www.merkurpankki.net 
 
*18 Luomulaatikko 
Tampere 
Luomuelintarvikkeita 
www.luomulaatikko.fi 
 
*19 Kurjen tila 
Vesilahti 
Yhteisöllinen maatila ja ekokylä 
www.kurjentila.fi 
 
*21 -22 Sateenkaari Perinnetaito Oy 
Akaan Viiala 
Luonnonmukaisiin raaka-aineisiin ja vanhanajan maalarimestariresepteihin perustuvat 
pintakäsittelyaineet. 
www.sateenkaariperinnetaito.fi 
 
23. Raktek Kukkia Oy 
Luopioinen 
Talonrakennusta 
040-5409305 
 
*25 Hattulan Kaakelitehdas Oy 
Hattula 
Käsintehdyt kaakeliuunit, korjauskaakelit vanhoihin uuneihin ja erikoislaatat tilaustyönä. 
www.kaakelitehdas.fi 
 
*28 Wienerberger Oy Ab 
Helsinki 
poltetut TERCA-tiilet ja keraamiset KORAMIC-kattotiilet 
www.wienerberger.fi  
 
30. Asumisterveysliitto 
Heinola 
Neuvoo asumisterveysongelmiin liittyvissä tilanteissa 
www.asumisterveysliitto.fi 
 
*31 Suomen Fengshui ry 
Helsinki 
Yhdistys kokoaa yhteen fengshuin harrastajat ja tutkijat edistämään fengshui -tietoutta  



ja -tutkimusta. 
Tietoa konsulteista ja kursseista, luentoja sekä ulkomaisten opettajien kursseja. 
www.fengshui.fi 
 
*33 -34 Rane. Rakentamisen + asumisen energianeuvonta 
Tampere 
Pientalon korjausrakentajien energianeuvonta 
rane.neuvoo.fi (sivuja ei ole vielä julkaistu) 
www.ekokumppanit.fi 
 
*35 Puusepänliike Tamminen Oy 
 Joutsa 
Sydänpuu - ikkunat ja -ovet, perinteiset puuikkunat, aidot puu-ulko-ovet, 
massiivipuiset sisäpeiliovet 
www.sydanpuu.com 
 
37. Konto Oy 
Karvia 
Valmistaa huopa- ja levytuotteita pintaturpeesta.  Pintaturpeen lisäksi käyttää myös muita 
luonnonkuituja, kuten puuta, pellavaa ja kierrätyspaperia. 
www.konto.fi 
 
*38 Pälkäneen kunta 
Pälkäne 
Kunnan tonttitarjonta ja muu kuntaesitely 
www.palkane.fi 
 
40. Rakentamisen ja asumisen mallit -hanke 
Luopioinen 
Luomuran Terve Talo -hankkeessa haetaan luonnonmukaisen, ekologisen ja terveellisen asumisen 
tulevaisuuden malleja. 
www.luomura.com/ram-hanke 
 
*42 -43 Suomalaiset Tulisijat – Finnish Fireplaces ry  
Helsinki 
Tulisijoihin liittyvä tiedotustoiminta ja neuvonta,  
normistojen ja säädösten kehittymisen seuranta ja informointi jäsenille ja kuluttajille. 
www.tulisijat.tv 
 
*44. Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari 
Helsinki/ Pälkäne 
Rakennussuunnittelu 
www.perttitoivari.fi 
 
Eläinystävällinen ja ekologinen tuotantorakennus 
ELOTAR -hanke  
c/o arkkit.tsto Pertti Toivari 
www.elotar.kotisivukone.com 
 
Uuden Ajan Mummonmökit Ay 
Luopioinen, Pälkäne 
Nykyaikaiset maaseudun pienomakotitalot 
www.mummonmokki.fi  
 



 
45. Savumax Oy 
Hämeenlinna 
Valmistaa, markkinoi ja kehittää energiaa säästäviä lämmitysratkaisuja pientaloihin.  
Päätuotteina ovat savupiippuvaraajat ja aurinkokeräinjärjestelmät.  
www.savumax.fi 
 
*46 ViherUtopia Oy 
Luopioinen 
Kolmen erillisen pientalon asunto-osakeyhtiö Luopioisten kirkonkylässä.   
Talojen esittely molempina päivinä kello 12 -14. 
www.cmit.fi 
 
47. Lämpömuuri-uunit 
Sahalahti 
Aidot muuratut uunit perinteisellä savilaastilla 
Harri Metsälä  
www.mikkolannavetta.fi 
 
47. Arkkitehti Harri Metsälä 
Tilanne m3 osk, vanhaa ja uutta, perinteistä ja modernia korjaus- ja uudisrakentamista  
www.tilanne.org 
 
48. Messuinfo 
 
49. -50. Arkkitehtien neuvontapiste 
la klo 11-16, su klo 11-15  
Arkkitehdit Petra Björkman, Tapani Kivinen, Kristiina Kokko, Pertti Toivari ja Harri Metsälä. 
 
*51 Pomoottori ry 
Orivesi 
Juupajoen, Oriveden ja Pälkäneen sekä entisen Kuhmalahden kunnan alueilla toimiva paikallinen 
leader -toimintaryhmä. Toimialueen pienyrityksille ja yhdistyksille osarahoitusta Pomoottorin 
kehittämisohjelmaa edistäville hankkeille.  
www.pomoottori.fi 
 
*51 Kantri ry 
Tampere 
Tampereen seutukunnan leader-toimintaryhmä 
www.kantriry.fi 
 
*51 Pirkan Helmi ry 
Akaa 
Leader-toimintaryhmä 
www.pirkanhelmi.fi 
 
52. Kylätalot kuntoon -hanke 
Tampere 
Hankkeessa kootaan yleispätevä toimintamalli kylätalojen energia- ja ympäristöasioiden 
kohentamiseen 
www.ekokumppanit.fi/kylatalotkuntoon 
 
52. Kylätalkkari -hanke 
Tampere 



Tavoitteena hankkeessa on kouluttaa maaseudulle paikallisia kodin, kiinteistöjen ja ympäristön 
hoidon palveluntarjoajia vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten käyttöön. 
www.ekokumppanit.fi/kylatalkkari 
 
ALALAVA 
 
56. Geoanalyysi Oy 
Luopioinen 
Uudet EM-bakteeripohjaiset tuotteet komposteihin, biojätteisiin ja kasvualustoihin. 
040- 5586200 
 
*58 Enermix Oy 
Pirkkala 
Maalämpöpumput, Ilmalämpöpumput, Ilmavesilämpöpumput, aurinkokeräimet 
www.enermix.fi 
 
59. KS-Pelti 
Suinula 
Rakennuspeltityöt ja kompostoreita. 
www.ks-pelti.fi 
 
61 Nuohousalan keskusliitto ry / Konneveden Nuohoustyö Ay 
Konnevesi 
Neuvontaa ja esitteitä lämmityksestä ja tulisijojen käytöstä 
 
62. RAKSA-kierrätystori 
Rakentamisen ja asumisen kierrätystavaraa 
 
*63 Paja Kaukomieli 
Luopioinen 
Perinnesoittimet, soitinrakennuksen ja perinnemusisoinnin opetus  
www.kaukomieli.com 
 
*65 Pälkäneen seudun ympäristöyhdistys ry. 
Toiminta-alueena on Pälkäne sekä Kangasalaan kuuluvat Sahalahti ja Kuhmalahti. Keskeisenä 
toiminta-ajatuksena on valvonta, prosessointi ja valistus alueen luonto- ja maisema-arvojen 
suojelemiseksi.  
www.sll.fi 
 
68. Pajuparvi  
Pälkäne 
Pajutöitä ja pajupistokkaita. Kotimaista viinirypälehyytelöä ja herkkuhilloja ja-mehuja. 
040-5746598 
 
68. Oksalan Tila 
Pälkäne 
Oksalan Tilan Perinnepäivät 
0400-830861 
 
69. Mikkolan Navetta 
Luopioinen 
Kulttuuri- ja monitoimikeskus  
Avoinna 1.6. -31.8. tiistaista sunnuntaihin klo 11 -16 
www.mikkolannavetta.fi 
Toimijat: 



Aitopaja Oy, myymälä ja kahvila 050 5660 918 
TerveTalo -keskus / Luomura ry., www.luomura.com 
Muodonmuutoksia ry., www.muodonmuutoksia.net 
Taidelainaamo Kurkistus, www.taidelainaamokurkistus.fi 
Paja Kaukomieli, soitinrakennuspaja, www.kaukomieli.com 
Pertun Puu ja Patina, 0400 176640 
Uuden Ajan Mummonmökit, www.mummonmokki.fi 
Luopioisten yrittäjät, www.luopioistenyrittajat.fi 
Lämpömuuri Harri Metsälä, 044 9678283 
Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivari, www.perttitoivari.fi 
 
*70 AITOPAJA Oy 
Pälkäne 
Siivoustehtävät sisällä ja ulkona, pajamyymälä, kahvila, Eko-tuotteita, kädentaitajien tuotteita ym. 
www.mikkolannavetta.fi 
 
*71 ProNatMat-hanke FIN-EST 2009-2012 
luonnonmateriaaliosaamisen edistäminen 
www.pronatmat.eu 
www.lumoverkosto.fi 
www.renoveeri.net 
 
*72 -73 Mestarientisöijät ry  
Tampere  
Entisöimme kaikkea, paitsi ei ihmisiä. Hyllystä löytyy perinteiset alan tuotteet, 
kuten vanhanajan keittomaalit kelta-, punamulta 
www.entisointi.fi 
 
*74 Anja Wähling Tmi  
Pälkäne 
paperimassatuotteita, käsintehtyjä kortteja, 
kosmetiikkaa, keramiikkaa  
www.anjawahling.net 
 
*75. Kamarikorjaamo 
Toijala 
Rakennusrestaurointi mm. pinkopahvitus, tapetointi, ikkunoiden kunnostus, sisä- ja ulkomaalaus 
sekä kurssit ja koulutus.  
www.kamarikorjaamo.fi 
 
*76. Pihlgren&Ritola 
Toijala 
Kotimaisia paperitapetteja jo 80 vuoden kokemuksella 
www.tapettitehdas.fi 
 
*77. Tmi Pälkäneen Sukka 
Pälkäne 
Pieni yritys, joka valmistaa sukkia, pääartikkeli merinovillaunisukat 
044 -2614060 
 
*78 Erja Tamminen Ay 
Järvenpää 
Sähkömagneettiselta säteilyltä suojaavat tuotteet, mittauspalvelut, konsultaatio ja luennot. 
www.sahkoailmassa.fi 
 



*79 -83 Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry SKEY 
valtakunnallinen yhdistys 
ekokylät ja –yhteisöt 
www.rihmasto.fi/skey 
 
84. Majatohter 
Eesti 
Eestiläisiä ammattilaisia, kalkki-, savi- ja järviruokotyöt 
 
*85 Saviyhdistys Savirakentamisen Edistämiseksi ry - Lerföreningen rf 
Pohja/Raasepori 
ERILAISET SAVIRAKENNUSTEKNIIKAT 
Saviyhdistys edistää saven ja muiden luonnonmukaisten rakennusmateriaalien käyttöä ja 
tutkimusta rakentamisessa. Saviyhdistys kerää tietoja aikaisempien sukupolvien käyttämistä 
savirakennustekniikoista ja pitää rekisteriä olemassa olevista savi- ja olkitaloista. 
 www.saviry.fi 
 
85B The Natural Building Company  
Olkipaalirakentaminen 
www.naturalbuilding.fi/ 
 
ULKOALUEELLA 
 
86.- 94. Kukkian Kädentaitajat 
Luopioinen 
Monipuolisia paikallisia käsitöitä. 
www.kukkiankadentaitajat.fi 
 
*97 Kevox ky 
Kerava 
AKVA FILTERIN ja AQSILIN vedensuodattimet maatiloille, omakotitaloihin, mökeille, retkeilijöille. 
Andyhandy käsienpesulaite. NIKKARI- työkalusäilytys. LIETSO aurinkoilmalämmittimet mökeille. 
VIPUKIRVES. 
0401549200 
 
98. JM-Group/ Orima-tuote 
Orima-tuotteiden valtuutettu jälleenmyyjä Pirkanmaalla. Sadevesijärjestelmät ja tikkaat.   
Myös pienkuormaimien vuokraus. 
050-9180577 
 
*99 Hämeen maalämpö   
HC Heating & Cooling Oy 
Hämeenlinna/ Häme 
Lämpöpumput, lämmitys ratkaisut 
www.hameenmaalampo.fi 
 
100. Pintanikkarit 
Seinäjoki 
Kaikki huonekalujen hoitoon, entisöintiin ja sisustamiseen. Perinteiset tervapohjaiset kyllästeet 
terasseille, laitureille ja hirsimökeille. 
Lisäksi ekologiset pihakalusteet. Tule ja koe uusi Ekotuoli! 
www.pintanikkarit.fi 
 
*102 Kultapellon puutarha  



KUHMALAHTI  
Kesäkukat, vihannesten taimet. 
www.kultapellonpuutarha.com 
 
*103 Ekoinfo ry / Ekorami Oy 
Tampere 
Jätevesi/lampipuhdistamot, niksibetoni, kompostorit ja huussit  
www.ekoinfo.net ja www.ekorami.fi 
 
*104 Tmi Jorma Mäkelä  
Luopioinen    
Selluvillaeristykset, maalämpöpumput ja remonttipalvelut    
sellueristys@gmail.com 
 
*105 Noormarkun sellueriste  
Pori     
Selluvillan valmistus ja eristykset. Tiili- ja mineriittikattojen pesut ja pintakäsittelyt.   
www.sellueriste.fi 
 
*107 Taontapaja Tulikoira Ay  
Luopioinen  
Taontanäytöstä, erityisesti lapsilla tilaisuus ohjattuun taonnan kokeiluun. 
Sepänpajan moninaiset työt ja tuotteet. Myytävänä pieni valikoima mökki/koti tuotteita.  
www.tulikoira.fi 
 
*109 Hämeen Energiapalvelu Oy 
Hauho ja Lahti 
Uusiutuvan ja hajautetut energian laitteet mm. aurinkokeräimet, aurinkopaneelit, tuulivoimalat, 
lämpöpumput (maa, vesi, ilma) biolämpökattilat, asennukset ja huolto. 
www.hämeenenergia.fi 
 
*110-111 Vanha Savotta /kämppä kauppa 
Pälkäne, Rautajärvi 
Perinnevaatteet ja perinnetyönäytökset 
www.vanhasavotta.yrittaa.fi  
 
113. Oscar-Trade 
Toijala 
Helppohalkoja-polttopuun pilkkomislaitteen esittely ja Rankarenki-sahapukki. 
 www.oscartrade.fi 
 
113. Eika-tuote 
Toijala 
Taidekeramiikkaa. 
e.tirroniemi@kolumbus.fi 


