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Pikaohje rakentajille
Näyttelyosaston rakentaminen ja purkaminen
Osaston rakentaminen:
tiistaina19.4.2022 kello 9.00-20.00
Huolto: keskiviikkona 20.4.2022 ja torstaina 21.4.2022 klo 7.00-8.00
Osaston purku:
Torstaina 21.4.2021 klo 15.30 – 20.00. Purun saa aloittaa aikaisintaan klo 15.30.
Tietoja ja ohjeita rakentajille

Näytteilleasettajan on tiedotettava edelleen osastonsa suunnittelijoille ja
rakentajille alla olevat osastojen rakentamista koskevat ohjeet. Niistä poikkeaminen
on sallittua vain järjestäjän tai Messukeskuksen kirjallisella suostumuksella.
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Järjestelyaikataulu
Rakennusaika
Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman yleisestä turvallisuudesta ja hänellä on
vastuu valvoa ohjeiden noudattamista.
Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta.
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa turvallisuudesta rakenteiden, näyttelyesineiden
ja osastolla tapahtuvan toiminnan osalta.
Tapahtumarakentaja vastaa rakentamisen turvallisuudesta rakentamallaan
osastolla niin esine- kuin henkilövahinkojen osalta.
Nämä ohjeet on toimitettava edelleen tapahtuman suunnittelijoille ja rakentajille.
Tiedot perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmiin sekä Pelastustoimen
lainsäädäntöön.
Tähän ohjeeseen on koottu ainoastaan keskeisimmät alan säädösten edellytykset.
Rakennusaika 19.4.2022 kello 9-20
Rakennusaikana käytössä olevat huolto-ovet ovat V11-ovi ja kevyelle tavaralle
Siiven sisäänkäynti ks. kartta. Ajoneuvot voivat ajaa V11-ovelle auton pikaista
purkua varten. Kun tavarat on purettu, auto on viipymättä ajettava pois
huoltotunnelista. Autojen tyhjäkäynti huoltotunnelissa on kielletty.
V11 ja Siiven sisäänkäynnin oville on varattu rajoitetusti kumipyöräisiä kuljetuskärryjä
tavaran osastoille kuljettamista varten. Kuljetustarpeen niin vaatiessa
näytteilleasettaja voi ottaa yhteyttä huolitsijaan. Niemi® Messupalvelut Oy:n
yhteystiedot löytyvät näyttelyn perustiedoista.
Kaikkiin raskaisiin tavarankuljetuksiin on käytettävä V11-ovella sijaitsevaa
tavarahissiä. Kuljettamiseen klinkkerilaatoituksella on käytettävä kumipyöräisiä
pumppukärryjä, joita löytyy V11- ovelta (perinteiset nylon-renkaat eivät käy).
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Kuljetuskärryjen kanssa liikuttaessa on pyrittävä kulkemaan kovilla lattiapinnoilla.
Kärryjen pyörien tulee olla pehmeät. Tiloissa liikuttaessa tulee noudattaa erityistä
varovaisuutta, varoen seiniä ja ovenpieliä. Tarvittaessa lattia tulee suojata.
Purkaminen
Purkuaika 21.4.2022 kello 15.30-21
Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta tilaisuuden päätyttyä.
Tilat on luovutettava takaisin Suomen Messuille samassa kunnossa kuin ne olivat
näytteilleasettajan käyttöön annettaessa. Alueelle jääneet tavarat siirretään
huolitsijan (Niemi® Messupalvelut Oy:n) toimesta pois näyttelyn purkuajan
päätyttyä. Tavarat ovat noudettavissa huolitsijan varastosta kuukauden kuluessa.
Suomen Messut veloittavat syntyneet kustannukset näytteilleasettajalta.
Poikkeavasta menettelystä on sovittava tapahtuman järjestäjän kanssa etukäteen.
Messukeskus ei korvaa osastoilta varastettua tavaraa.
Pysäköinti
Messukeskuksessa on käytössä EuroParkin puomiton Autopay-pysäköintijärjestelmä.
Järjestelmä perustuu rekisterinumeroiden tunnistukseen sisään- ja ulosajon
yhteydessä.
Pysäköintimaksu oikeuttaa kertapysäköintiin yhden vuorokauden aikana.
Ennakkoon ostamalla taksa kevenee sitä edullisemmaksi, mitä useamman
vuorokauden pysäköit.
Maksutapavaihtoehdot. Näin voit maksaa pysäköinnin:
- Messukeskuksen maksuautomaateilla. Automaatista on mahdollista tulostaa
pysäköintikuitti maksutapahtuman päätteeksi. Kuitin voi myös tilata
matkapuhelimeen. Maksukortteina käyvät yleisimmät Electron-, pankki- ja
luottokortit. Maksukortilla tulee olla sallittuna verkkomaksaminen, jotta kortin
käyttö on mahdollista. Yhdistelmäkorteissa voi valita, meneekö veloitus pankkivai luottopuolelta. Maksuautomaatilla ei ole käteismaksumahdollisuutta.
- Ostamalla ennakkoon yhden tai useamman päivän pysäköinnin Europarkin
nettisivuilla www.autopay.io
- Autopayn nettisivuilla osoitteessa www.autopay.io 48 tunnin kuluessa
pysäköinnin päättymisestä. Tämä ei vaadi kirjautumista tai rekisteröitymistä
palveluun.
- Mobiilimaksuna EasyPark-sovelluksella, jonka voi ladata App Storesta, Google
Play -kaupasta tai Windows-kaupasta.
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Rekisteröitymällä Autopay-järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa www.autopay.io,
minkä jälkeen rekisteröityjen ajoneuvojen pysäköintimaksut veloitetaan
automaattisesti järjestelmään lisätyltä maksukortilta.

Huom! Lastaus- ja purkualueella pysäköinti on kielletty.
Ohjeita osastojen suunnitteluun
Näyttelyalueella lattiamateriaali on suurimmilta osin julkisiin tiloihin tarkoitettua
antistaattista, kokolattiamattoa. Osassa aluetta lattiamateriaali on
luonnonkivilaattaa. (Emme kuitenkaan suosittele erillistä mattoa, koska se ei pysy
kunnolla kiinni matossa). Käytettäessä erillistä mattoa tulee se asentaa levyn päälle.
Teippauksessa luonnonkivilattiaan voidaan käyttää ainoastaan kevytliimaista
teippiä (palamatolle esim. Finnstabless 4108 ja messuteippi 11735 ja rullamatolle
Finnstabless ja messuteippi 11744tai muut vastaavat kevytliimaiset teipit). Mikäli
osastolla on käytetty somisteiden tai maton kiinnittämiseen liian vahvaliimaista
teippiä (ilmastointiteippi, karhuntarra), laskutamme jälkikäteen aiheutuneet
siivouskulut näytteilleasettajalta.
Näyttelyrakenteet, -kalusteet ja -sähköt voitte tilata osastollenne eMessukeskus verkkopalvelun kautta. Palvelun käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.
Lattiapintojen kantavuus on enintään 400 kg/m² tasaista kuormaa, pistekuormaa
enintään 3000 kg. Tiloissa olevat lattiakaivojen kannet eivät kestä kuormitusta.
Näyttelyalueella olevien kiinteistön kalusteiden käyttö ei ole sallittua. Myöskään
näyttelyalueen kiinteisiin rakenteisiin ei saa kiinnittää mitään. Mahdollisista
luvattomista ripustuksista ja kiinnitysjäljistä aiheutuvat korjauskustannukset
laskutetaan jälkikäteen vahingon aiheuttaneelta näytteilleasettajalta.
Tarkista tapahtuman osallistumisehdoista näyttelykohtaiset ohjeet yli 250 cm
korkeista rakenteista ja veloitukset lisämainostilasta. Kaikki vakiorakennekorkeuden
2,5m ylittävät rakenteet on sijoitettava vähintään kahden (2) metrin päähän
naapuriosastosta, ellei näytteilleasettaja itse kirjallisesti toisin sovi naapuriosaston
kanssa. Tämä ei koske näyttelyesineitä.
Tilojen suojaus
Rakenteiden tulee olla valmiiksi maalattuja ja käsiteltyjä paikalle tuotaessa.
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Maalaaminen tai muu vastaava työ ei ole sallittua näyttelyalueella. Matot on
suojattava huolellisesti, mikäli on vaaraa niiden tahrautumisesta.
Osastojen sähköasennukset ja valaistus
Näyttelysähköistyksestä ja kaikista sähköasennuksista Messukeskuksen tiloissa vastaa
nimetty yhteistyökumppani.
Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista. Laitteiden
tulee täyttää SFS 6000-7-711 -standardin mukaiset vaatimukset. Alle 20 A
pistorasiaryhmät on varustettava 30 mA:n vikavirtakytkimellä.
Pyydämme erityisesti huomioimaan, että jokaiselle näyttelyosastolle, jolla käytetään
sähkölaitteita, on tilattava sähkö erikseen. Tällä tavoin vältämme
ylikuormitusvaaran. Messukeskuksen kiinteät pistorasiat (seinissä tai pylväissä) eivät
myöskään ole näytteilleasettajien käytössä. Mikäli osastolle on otettu sähköä
toiselta osastolta tai suoraan kiinteistä pistorasioista, laskutamme jälkikäteen
kyseiseltä näytteilleasettajalta pistorasian (16A 230V 3,6 kW) hinnan lisättynä +50 %
tekniikan hinnankorotuksella.
Trussi- ja valopuomiripustukset tilataan Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä,
puh. 040 450 3258, svv.myynti@messukeskus.com Myös lisätiedot tilakohtaisista
ripustusmahdollisuuksista Suomen Videoviestintä SVV Oy:ltä. Mahdollisesti
tarvittavat ripustusmateriaalit yms. veloitetaan erikseen.
Ripustaminen
Ripustaminen tilan katosta tehdään aina Suomen Messujen toimesta. Kun asiakas
haluaa ripustuksia, tulee niistä toimittaa tiedot ja tarvittavat piirrokset Siiven
työnjohtajalle tai tekniselle neuvojalle, viimeistään 7 päivää ennen tilaisuuden
alkua.
Ripustaminen on mahdollista Siivessä rajoitetuilla alueilla (erillisen kartan mukaan).
Kaikki ripustukset tulisi varmistaa etukäteen paikan päällä. Mitkään banderollit eivät
saa peittää näkyvyyttä hätäpoistumisteille tai sammuttimille.
Annamme kustannusarvion kevyille alle 15 kg / piste sekä raskaammille yli 15 kg /
piste ripustuksista asiakkaan tarjouspyynnön perusteella. Asiakas toimittaa
materiaalit vähintään 5 päivää ennen tilaisuutta, jotta kalustepalvelu voi varmistaa,
että heillä on kaikki tarpeellinen ripustuksen tekemiseen.
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Banderolleissa tulee olla ”lippusolat” ylä- ja alapäässä sekä lippusoliin tulevat
tangot. Itse ripustamiseen tulevat narut, siimat, vaijerit, lukot löytyvät
Messukeskuksesta. Somistamiseen käytetyn kankaan tulee olla ensisijaisesti
paloluokiteltua materiaalia, luokka SL-2 (B-s1, d0) ja niistä tulee olla
paloluokitustodistus.
Muussa tapauksessa tulee ne palosuojata. Palosuojauksesta on esitettävä
luotettava selvitys.
Vesi, viemäri ja paineilma
Näyttelyalueelle ei ole mahdollista saada vesi-, viemäri- tai paineilmaliitäntöjä.
Heliumilmapallot
Heliumilmapalloja voi osastoilla käyttää ainoastaan somisteina. Messu- tai
tapahtumavieraille ei näyttelyosastoilta voi jakaa heliumpalloja. Veloitamme
näytteilleasettajalta tarvittaessa jälkikäteen näyttelyn jälkeisestä heliumpallojen
siivous- ja poistotyöstä aiheutuvat kustannukset (mm. kattorakenteista palloja
poistettaessa tarvittavasta nostokalustosta aiheutuvat kulut).
Langattomat mikrofonit osastoilla
Mikäli tilaisuudessa käytetään asiakkaan omaa langatonta mikrofonijärjestelmää
ja/tai dataliikennettä, tulee siitä sopia etukäteen Messukeskuksen kanssa. Lisätietoja
asiasta, puh. 040 450 3258, email: svv.myynti@messukeskus.com
Moottoriajoneuvot osastolla
Näyttely- tai kokousalueelle esittelyä varten sijoitetuista ajoneuvoista,
kuljetusvälineistä sekä työkoneista (myöhemmin tekstissä kalusto) tulee olla virta
pois kytkettynä pääkatkaisijasta tai akun kengän tulee olla irrotettuna.
Virta voidaan kuitenkin pitää kytkettynä, seuraavien edellytysten täyttyessä
• esittely edellyttää virran kytkettynä pitämistä
• kalusto on uutta ja käyttämätöntä
• virta-avaimet säilytetään niin, ettei yleisö pääse niihin käsiksi
• esittelytilaan sijoitetaan vähintään teholuokan 27A144BC jauhesammuttimia
tai vähintään teholuokan 21A 144B vaahto- tai nestesammuttimia
seuraavasti:
• kaluston määrä 1 - 3 kpl, 1 sammutin
• kaluston määrä 4 - 7 kpl 2 sammutinta
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esittelytarpeesta ja kaluston määrästä tehdään ilmoitus Suomen Messujen
palveluvastaavan toimistolle viimeistään 45 päivää ennen tapahtuman
alkua.
Mikäli osastolla on moottoriajoneuvoja, vuokramattoina käytetään
rullamattoa.

Käytetylle tai itse rakennetulle kalustolle luvan virran kokoaikaiselle kytkettynä
pitämiselle myöntää palveluvastaavan toimisto.
Tapahtuman järjestäjä valvoo määräysten noudattamista. Kalusto, jonka osalta
määräystä ei ole noudatettu, voidaan siirtää omistajan kustannuksella pois tiloista.
Varastointi ja osastoille saapuvat tavaralähetykset
Mikäli teillä on tarvetta tavaroiden varastoinnille ennen tilaisuutta, sen aikana tai
jälkeen, olethan yhteydessä yhteistyökumppaniimme
Niemi® Messupalvelut Oy
Palvelu on maksullinen ja tilattava aina etukäteen. Niemi Messupalvelut, puh. 020
554 5670, expo@niemi.fi
Mikäli toimitatte lähetyksiä osastollenne tavarantoimittajien kautta, huolehdittehan
itse lähetysten vastaanottamisesta paikan päällä. Suomen Messujen henkilökunta
ei voi kuitata lähetystä vastaanotetuksi puolestanne.
Lähetysosoite merkitään seuraavasti:
Messukeskus Siipi
Tapahtuman nimi
Näytteilleasettajan nimi + osastonumero / tila
Messuaukio 1
00520 HELSINKI
Paloturvallisuus
Messukeskuksessa on automaattinen sprinkleri vesisammutusjärjestelmä, joka
asettaa rajoituksia osaston kattamiselle. Näyttelykatos tai muu peittävä esine ei saa
vaarantaa sammutusjärjestelmän toimintaa.
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Osaston kattamiseen, verhoamiseen ja somistamiseen käytetyn materiaalin tulee
olla paloluokiteltua, luokka Sl-2 (B-s1, d0) tai se täytyy palosuojata. Paloluokiteltu
harsokangas tai palamaton ritiläkate täyttävät asetetut vaatimukset. Ritiläkatteen
aukkorakenteen tulee olla säännöllinen katettavalla pinta-alalla. Teltat eivät täytä
vaatimuksia harsokatosta, vaan ovat umpikatteita.
Katteesta on toimitettava selvitykset Suomen Messujen tekniselle neuvojalle
viimeistään 45 päivää ennen tapahtumaa hyväksymistä varten. Näyttelykatoksen
aiheuttaman alkusammutuskaluston ja palovaroittimien määrän päättää
Hallimestari.
Styroksia saa käyttää jos se on S-laatua ja siitä on toimitettava luokitustodistus.
Ohjeet perustuvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan sekä palo- ja
pelastustoimesta annettuihin lakeihin ja asetuksiin. Tarkempia tietoja löytyy tästä
kansiosta otsikolla ”Ohjeet osastojen rakentamisesta ja paloturvallisuudesta”.
Palosuojattujakin paloherkkiä materiaaleja käyttäville osastoille suosittelemme
vähintään 27A 144B C jauhesammuttimen sijoittamista osastolle. Aaltopahvin
käyttö osastosomisteissa on kokonaan kielletty.
Osastojen väliin jääviä alueita, esim. tekniikkatiloja tai osastojen taustatiloja, ei saa
paloturvallisuusmääräysten takia käyttää varastointiin. Palopostit on jätettävä
vapaiksi.
* EPS-eristeiden (esim. styroksi) käyttö kokoontumistiloissa on mahdollista.
Materiaalin on oltava aina S-laatua. Todistus materiaalin laadusta sekä
testaustodistus paloluokasta on oltava toimitettuna hallimestarin toimistoon.
Muistattehan lukea myös liitteenä olevat ohjeet: Näyttelyrakentaminen ja
turvallisuus Messukeskuksessa. Lisätietoja paloturvallisuusasioista antaa
Messukeskuksen palveluvastaavan toimisto, puh. 040 450 3253
Siivous

Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyosastojen siisteydestä. Osastosiivoustilaukset
voi tehdä SOL Siivouspalvelulle, puh. 040 561 7848, sol@messukeskus.com

Ravintolapalvelut
Compass Group FS Finland Oy:lla on yksinoikeus ravintolatoiminnan ja siihen liittyvän
vähittäismyynnin harjoittamiseen Messukeskuksessa. Tämän yksinoikeuden nojalla
Compass Group vastaa kaikista pysyvistä ja tilapäisistä ravintola- ja
anniskelupaikoista Messukeskuksessa myös tarjoilusta osastoilla.
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