OHJEITA NÄYTTEILLEASETTAJILLE
Aukioloaika

La 10.00-18.00

PYSTYTYSAIKA

Pe klo 15.00 – 18.00 aikaisemmin vain sopimuksen mukaan
La klo 8.00 – 10.00
Su klo 9.00
näytteilleasettajat sisään
Su klo 17.00 – 19.00
Talosta oltava ulkona klo 19.00
Aikoja tulee noudattaa

PURKUAIKA

Su 10.00-17.00

AJO-OHJEET NÄYTTELYTAVAROIDEN TUONTIA JA VIENTIÄ VARTEN
Kaikissa pihaan ajavissa ajoneuvoissa on oltava tuulilasissa näkyvällä paikalla:
”Minä Olen –näytteilleasettaja”, messupaikkanne numero (johon tavaroita
tuodaan/josta niitä haetaan), sekä vähintään yhden paikalla olevan
näytteilleasettajan puhelinnumero.
Jos tulette omalla autolla, niin suosittelemme tavaroiden tuontia parkkihallin kautta.
Q-park Finlandiasta on suora hissiyhteys sisääntuloaulaan.
Ajo parkkihalliin Karamzininrannan kautta. Sisääntuloaulassa on pieni henkilöhissi, jolla pääsee viemään
tavaroita myös 2-kerrokseen. Messuilla on muutama tavarakärry asiakkaiden käyttöön.
Tavaroiden toimitus etupihan puolelta on mahdollista pääovesta M4.
Tavaroiden tuonnin helpottamiseksi sekä piha-alueen turvallisuuden varmistamiseksi etupihalla on
kulkurajauksia sekä järjestyksenvalvojia ohjaamassa liikennettä perjantaina klo 15-18. Oheisessa
kartassa sallittu ajoreitti ja kiertosuunta. Huomioittehan, että pihassa ei ole mahdollisuutta
pysäköidä. Ajoneuvo tulee siirtää välittömästi tavaroiden ajoneuvosta purkamisen jälkeen.
Ohjeiden noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvat ajoneuvon siirtokulut veloitetaan
näytteilleasettajalta.

Painavat tavaramäärät 2 kerrokseen / salikerrokseen
Töölönlahden puolella ajo Karamzininrantaa pitkin talon pohjoispäätyyn, ovi K5.
Tavarahissillä pääsee ylös kaikkiin kerroksiin. Suuret ja painavat tavaramäärät suositellaan
tuotavaksi Töölönlahden puolelta tavarahissillä.
K5 tavarahissin koko 2,09 kork, oven lev 1,05, syv 2,6, nostokyky 1000 kg
Huomioittehan että käytössä on vain yksi tavarahissi, joten hissi voi ruuhkautua.
Myöskään rannan puolella ei ole pysäköintimahdollisuutta, vaan ajoneuvo on välittömästi tavaroiden
siirron jälkeen vietävä pois piha-alueelta.
Reitti K5-hissille:

PAIKOITUS
Finlandia-talon lähietäisyydellä on vain maksullisia pysäköintipaikkoja.
Finlandia-talon vieressä Q-Park Finlandia, josta on hissiyhteys suoraan Finlandia-taloon.
Auton maksimikorkeus 2,5 / 4,5 m (ohjeet puomilla)
Hinta näytteilleasettajille 25 € /vrk (norm 36 e) / vrk (yhtäjaksoinen pysäköinti) .
Alennuslippuja myydään messuinfosta. Käyttöohje messuinfosta.
Ajo parkkihalliin Karamzininrannan kautta.
Lisätietoja ja ajo-ohjeet halliin: https://www.q-park.fi/fi-fi/cities/helsinki/q-park-finlandia/

2 KERROKSEN TAVAROIDEN TUONTI
- KULKUREITTI ON SUOJALEVYTETTY PERJANTAINA
Finlandia -talo on suojelukohde, joten lattiapintojen suhteen noudatettava erityistä
varovaisuutta. 2 kerroksen kulkureitit suojattu levyillä, rullakoiden ja kärryjen kanssa kulku vain
suojatuilla alueilla. Lauantaina EI VOI 2 kerroksessa käyttää rullakoita (suojaukset vain pe)

MESSUPAIKAN SIIVOUS
Näytteilleasettaja vastaa myyntipaikkansa siivouksesta ja jätehuollosta. Kierrätysjäteastiat ovat
näytteilleasettajien käytössä. Jäteastioiden paikat kerrotaan infosta. Näytteilleasettajan tulee jättää
myyntipaikkansa siistiksi, roskien poisviemisestä veloitamme 60 € + alv /h.

KAHVILA- JA RAVINTOLAPALVELUT
Lounas buffet - pohjakerros
Kahvila - 2 kerroksessa
Cafe Veranda - pohjakerros

pe 9-19

la 11-17
la 8 -18
la 8 -18

su 11 - 16
su 9 - 17
su 9 - 16

Lounas 14,00 €, Lyyti-palvelun kautta ennakkoon tilattuna 12,50 € / la ja su
Lyyti-palvelun linkki löytyy nettisivuiltamme (palvelu sulkeutuu 8.2.2019 klo 23.59))
Perjantaina ja lauantaina klo 8-10 voi käydä kahvioissa ostamassa ruokakuponkeja ennakkoon, joita
käyttämällä välttää jonotuksen.

MESSUPAIKKA
Kaikenlaisten telineiden, hyllyjen, vaatetankojen tms. asettaminen oman alueen ulkopuolelle ei ole
sallittua. Myyntipöytien edessä myyminen ei myöskään ole sallittua.
Finlandia-talon kalusteisiin, seinä- tai lattiapintoihin ei saa kiinnittää mitään (pois lukien erikseen
tilatut sermit).
Jos olette varanneet kalustetun messupaikan, niin se on lähtökohtaisesti kalustettu valmiiksi
saapuessanne valmistelemaan perjantaina. Mikäli havaitsette puutteita messupaikkanne kalusteissa,
voitte olla yhteydessä Finlandia-talon infoon (Palvelupiste, pääovien M4 vieressä).
Finlandia-talolta on mahdollista vuokrata kalusteita myös paikan päällä jäljellä olevasta valikoimasta.
Paikan päällä tilatuissa kalusteissa on korkeampi vuokrahinta kuin etukäteen tilatuissa kalusteissa.
Ylimääräiset kalusteet maksetaan paikan päällä palvelupisteelle ja toimitetaan näyttelypisteelle
tilauksen mukaisesti maksun jälkeen. Huomioittehan että toimitusaika voi vaihdella muutamista
minuuteista jopa yli tuntiin, mikäli jonoa tilauksissa on runsaasti.
Kynttilöiden, tuikkujen tai tuoksulamppujen käyttö ei ole sallittua messualueella.

LASKUT
Laskut tulee olla maksettu ennen messuja.
MESSUOHJELMA JA KARTAT LÖYTYVÄT osoitteesta:
www.minaolenmessut.fi

Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi messuille.
Tehkäämme messuja yhdessä ilolla ja sydämellä

