
Rakennustiedot

Tapahtumapaikka
Messukeskus Siipi, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki. Kartta alla.

Rakennusaika
Keskiviikko 19.4.2023 klo 14–20

Ovet: Messukeskus Siipi ja V11-ovi. Rakennusovilla ei saa pysäköidä. 

Näyttelyn aukioloajat
Torstai 20.4.2023 klo 11–17.30

Sisäänkäynti: Messukeskus Siipi. Osastojen huolto ja tavaroiden täydennys aamulla 
ennen näyttelyn avautumista Siiven sisäänkäynnistä klo 8–10.

Purkuaika
Torstai 20.4.2023 klo 17.30–21
Ovet: Messukeskus Siipi ja V11-ovi.

Kulkuluvat
Rakentajien kulkuluvat rakennusovilta vahtimestarilta rakennusaikana.

Näytteilleasettajille ei ole omia kulkulupia, kaikkien tulee rekisteröityä tapahtuman kävijöiksi.

Näytteilleasettajien tilaukset
Osastolle tarvittavia kalusteita, tekniikkaa ja muita palveluita voi tilata eMessukeskus -palvelusta 

www.emessukeskus.com.

Messukeskus Asiakaspalvelu puh. 040 450 3250, yrityspalvelu@messukeskus.com



Osastopalveluiden päivystysnumero tapahtuma-aikana 040 620 9207,
osastopalvelut@messukeskus.com

Rakentajien kulkuluvat rakennusovilta vahtimestarilta rakennusaikana.

Näytteilleasettajille ei ole omia kulkulupia, kaikkien tulee rekisteröityä tapahtuman kävijöiksi.

Tekniikan myyntipäällikkö Mikael Lehtinen (osastotarjoukset ja näyttelytekniikan myynti)
puh. 040 743 6065, mikael.lehtinen@messukeskus.com

Pyydämme tarkistamaan Messukeskuksesta tilaamienne näyttelytekniikkaan liittyvien tuotteiden ja/tai 
palveluiden toimituksen oikeellisuuden. Huomautukset mahdollisista virheellisistä ja/tai puutteellisista 

toimituksista tulee tehdä Siiven palvelutiskille rakennusaikana.

Rakentamiseen liittyviä ohjeita
Näyttelyalueella lattiamateriaali on osin julkisiin tiloihin tarkoitettua antistaattista, kokolattiamattoa. 

(Emme kuitenkaan suosittele erillistä mattoa, koska se ei pysy kunnolla kiinni matossa). Käytettäessä erillistä 
mattoa tulee se asentaa levyn päälle. Osassa aluetta lattiamateriaali on luonnonkivilaattaa ja käsiteltyä be-
tonia. Teippauksessa luonnonkivilattiaan ja betonilattiaan voidaan käyttää ainoastaan kevytliimaista teip-
piä (palamatolle esim. Finnstabless 4108 ja messuteippi 11735 ja rullamatolle Finnstabless ja messu- teippi 
11744 tai muut vastaavat kevytliimaiset teipit). Mikäli osastolla on käytetty somisteiden tai maton kiinnittämi-

seen liian vahvaliimaista teippiä (ilmastointiteippi, karhuntarra, maalarinteippi), laskutamme jälkikäteen 
aiheutuneet siivouskulut näytteilleasettajalta.

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.

Näyttelyesineet ovat näytteilleasettajan omalla vastuulla ja suosittelemmekin hankkimaan tarpeelliset 
vakuutukset sekä varmistamaan että helposti irrotettavat tavarat ovat lukkojen takana silloin kun osaston 

henkilökuntaa ei ole paikalla. Näyttelyalueen kiinteisiin rakenteisiin saa kiinnittää julisteita tms. ainoastaan 
maalarinteipillä. Julisteiden ja muun vastaavan materiaalin kiinnittäminen tilojen seinille teipeillä, nauloilla, 

ruuveilla tms. ei ole sallittua. Mahdollisista luvattomista ripustuksista ja kiinnitysjäljistä aiheutuvat 
korjauskustannukset laskutetaan jälkikäteen vahingon aiheuttaneelta näytteilleasettajalta.

Logistiikka, varastointi ja huolintapalvelut
Osastolle voi lähettää tavaroita tapahtuman rakennusajasta lähtien. Näytteilleasettajan tulee olla paikalla 

vastaanottamassa lähetys, Messukeskuksen henkilökunta ei voi kuitata lähetystä vastaanotetuksi 
puolestanne. Jos haluat lähettää tavaroita jo ennen rakennusaikaa, ota yhteyttä 

Messukeskuksen huolitsijaan Niemi Messupalveluihin, puh. 020 554 5670, expo@niemi.fi

Toimitusosoite saapuvalle tavaralle on:
Messukeskus / Siipi

Taloyhtiö 2023
Näytteilleasettajan nimi, osastonumero

Messuaukio 1, 00520 HELSINKI

Mikäli haluatte toimittaa tavaraa ennen rakennusajan alkua tai pois näyttelyn jälkeen ota yhteyttä 
Messukeskuksen huolitsijaan Niemi Messupalveluihin.

Tavaroiden varastointi ei ole mahdollista ennen tilaisuutta, sen aikana tai jälkeen muualla kuin 
Messukeskuksessa toimivan huolitsijamme, Niemi Messupalvelut, tiloissa. Pahvilaatikoita, kuormalavoja yms. 

ei voi paloturvallisuusmääräysten vuoksi varastoida näyttelyalueella.



Siivous
SOL siivouspalvelut siistivät yleistilat näyttelypäivien välissä. Messukeskuksessa toimii nykyaikainen jätteiden 

lajittelu, ja messujen rakennus- ja purkuaikoina kaikilla näytteilleasettajilla on mahdollisuus jättää 
osastollaan syntyneet jätteet siivoushenkilökuntamme lajiteltavaksi. Pakkausjätteitä varten tulee 
näyttelyalueelle suuret jäteastiat. Näytteilleasettajat vastaavat näyttelyosastojen siisteydestä. 

Osastosiivoustilaukset voi tehdä SOL Siivouspalvelulle puh. 040 561 7848, sol@messukeskus.com. 

Pysäköinti
Messukeskuksessa on käytössä EuroParkin puomiton Autopay-pysäköintijärjestelmä. 

Järjestelmä perustuu rekisterinumeroiden tunnistukseen sisään- ja ulosajon yhteydessä.

Pysäköintimaksu 14 € 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 pankki- vai 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.

Rekisteröitymällä Autopay-järjestelmän käyttäjäksi osoitteessa www.autopay.io, minkä jälkeen 
rekisteröityjen ajoneuvojen pysäköintimaksut veloitetaan automaattisesti järjestelmään lisätyltä maksukortilta.

Lisätietoa: https://messukeskus.com/messukeskus/tulo-ohjeet/
Europark Asiakaspalvelu: info@europark.fi, puhelin 020 7907 330.

Ravintolapalvelut
Näytteilleasettajat voivat tilata osastotarjoiluita ja lounaslipukkeita 

Compass Group FS Finland Oy:n myyntipalvelusta messukeskus.sales@compass-group.fi

Rakennus keskiviikko 19.4.2023
Hotellin aulan lobby baari avoinna rakennusaikana

Ravintola Platta klo 11-15 (lounas)

Tapahtuma torstai 20.4.2023
Itsepalvelulounas: Panorama klo 11-14 ja Platta klo 11-18.

Kokouspalvelut
Siiven aulan kokouspalvelu palvelee näytteilleasettajia rakennusaikana. 
Siellä voit tehdä viime hetken kaluste- tms. tilauksia tapahtuma-aikana.


