Rakentaminen
Osastojen rakennusajat:
Ma-Ke 4.-6.9.

klo 7:00 - 22:00

Rakentaminen tapahtuu pohjoisesta, eteläisestä ja läntisestä huoltoportista sekä
pääsisäänkäynnin huoltoportista. Rakennusaikana käytössä olevat ajoväylät:
Katso oheinen kartta>>
Osastojen somistusaika:
Ke 6.9.

klo 12:00 – 22:00

Paketti- tai kuorma-autolla ajo messualueella
päättyy viimeisenä rakennuspäivänä 6.9. klo 22. Autot on ajettava pois messualueelta välittömästi
purkamisen jälkeen.
Lavettiparkki sijaitsee messualueen pohjoisosassa, ks.kartta>> Kuljetuskalustoa voi tuoda
valmiiksi lavettiparkkiin pe 8.9.2017 klo 20:00 – 22:00. Purkuaikana
la 9.9. lavetit pääsevät ajamaan messualueelle aikaisintaan klo 17.00.
Raskaalla kalustolla tai koneille, joissa on telaketjut, ei saa ajaa kiitoradan päältä!
Maa-aineksia (haketta, karkea soraa) saa käyttää osastoilla, eikä sitä tarvitse poistaa tapahtuman
jälkeen.

Messujen aukioloaika
To 7.9.
Pe 8.9.
La 9.9.

klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 16:00

Huom! Sähköt katkaistaan osastoilta yöksi puoli tuntia näyttelyn sulkemisajan jälkeen, joten
tarvittava yösähkö (esim. jääkaapille, atk-laitteille ym.) tulee tilata erikseen.
Kuljetuskalustoa ei voi säilyttää messualueella messujen aikana. Lavettiparkki sijaitsee
messualueen pohjoisosassa ja näytteilleasettajille varattu oma pysäköintialue eteläosassa.
Pysäköintialueelle pääsee näytteilleasettajakorttia näyttämällä. Pysäköintialueella ei ole
yövartiointia.

Sisäänpääsy messuille
Maxpossa on käytössä yksi kulkulupa, jota rakentajat ja näytteilleasettajat käyttävät. Kulkulupien
postitus aloitetaan elokuun toisella viikolla. Lisää kulkulupia ja kutsukortteja saa paikan päältä
Messutoimistosta. Huom! Kulkuluvat ovat henkilökohtaisia ja ne on pidettävä esillä aina
Messualueella liikuttaessa!
Näytteilleasettajien pysäköintialueelle pääsee kulkulupaa näyttämällä.

Osastojen huoltoajat
Osastojen huolto ja tavaroiden täydennys tapahtuu aamuisin ennen messujen avautumista
yleisölle seuraavasti:
To - La 7.-9.9. klo 7:00 - 9:00
Messujen ollessa avoinna voi tavaraa tuoda ainoastaan yleisösisäänkäynneistä.
Vedenottopisteestä voi hakea kylmää vettä esim. siivousta, kahvinkeittoa tai kukkien kastelua
varten. Suoraan hanasta otettu vesi ei ole juomakelpoista.
Käytettävissä oleva vedenottopiste on merkitty oheiseen karttaan>>
Ajoneuvot on siirrettävä aidatun alueen ulkopuolelle, ennen huoltoajan päättymistä.

Purkuaika
Osastojen purkuajat:
La 9.9.
Su 10.9.
Ma 11.9.

klo 16:00 - 22:00, Huom! Autolla ajo messualueelle avautuu aikaisintaan klo 17:00
klo 7:00 - 22:00
klo 7:00 - 22:00

Huom! Alueen yleisvartiointi päättyy ma 11.9. klo 22:00
Huom! Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta messujen sulkeuduttua.
Kaikki sähkövirta, myös jatkuva virta, katkaistaan osastoilta puoli tuntia näyttelyn päättymisen
jälkeen.
Varkauksien välttämiseksi kehotamme viemään kaikki helposti irrotettavat tavarat pois heti
messujen sulkemisen jälkeen.

Osastoon liittyvät tilaukset
Tiistain 8.8. jälkeen saapuneisiin tilauksiin lisäämme 50 % hinnankorotuksen. Myös viime hetken
muutostyöt tehdään korotetuin hinnoin. Tilaukset tehdään suoraan eMessukeskus-palvelun
kautta. Mikäli haluatte osastonne teknisestä toteutuksesta tarjouksen, voitte olla yhteydessä
tekniseen neuvojaan Paul Palsaseen puh. +358 50 376 0833 / paul.palsanen@messukeskus.com
Rakennusaikana tilaukset tehdään Messutoimistossa.

Messutoimisto
Löytyy messualueen etelälaidalta ja on avoinna messujen aukiolopäivinä sekä rakennusaikana
seuraavasti:
Ma 4.9.
Ti 5.9.

klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 17:00

Ke 6.9.
To 7.9.
Pe 8.9.
La 9.9.

klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 17:00
klo 9:00 – 16:00

Siellä voitte vielä tehdä viimehetken tilauksia. Purkuaikana messutoimisto on suljettu.

Turvallisuus
Palavien nesteiden ja nestekaasun käytöstä (lämmittimet, ruuan valmistus yms.) tulee ilmoittaa
viimeistään 22.8.2017 kirjallisesti tapahtuman järjestäjälle. Nestekaasua ei voi säilyttää ja käyttää
umpinaisessa tilassa. Enimmäismäärä nestekaasua yhdellä osastolla on 25kg, varapulloa ei voi
säilyttää osastolla. Lisäksi tulee nesteiden/kaasun käyttöpaikassa olla käsisammutin (teholuokka
vähintään 27A144B) ja sammutuspeite (ruuan valmistus).
Teltat ja muut rakennelmat tulee rakentaa huomioiden sääolosuhteet. Teltat tulee olla kiinnitetty
maahan kiiloilla ja tarpeellisilla painoilla. Teltasta ja muusta rakenteesta tulee olla kirjallinen
pystytystodistus, jossa rakentaja vakuuttaa rakennelman olevan rakennettu hyvää rakennustapaa
ja asennusohjeita noudattaen.
Rakennelmissa olevissa korokkeissa ja portaissa tulee olla asianmukaiset kaiteet.
Telttoissa ja vastaavissa rakennelmissa tulee olla riittävä määrä hätäpoistumistietä
(Rakennusmääräyskokoelma E1:10) ja varustaa palovaroittimella (yksi/alkavaa 60 neliömetriä
kohden), sekä käsisammuttimin (yksi/alkavaa 200 neliömetriä kohden, teholuokka vähintään
27A144B)
Tapahtumassa käytettävien jatkojohtojen tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia.
Toivomme teidän välittävän tiedot osastonne rakentajille.

Työnäytökset osastoilla – OHJEISTUS
Osastoilla tapahtuvat työnäytökset ovat tapahtuman sydän. Työnäytöksiä suunnitellessa on
tärkeää ottaa huomioon myös naapuriosastot ja messukävijät. Huom! Kovaääniset työnäytökset
on siirretty kiitoradan päässä olevalle erilliselle työnäytösalueelle.
Muistathan siis seuraavat ohjeet:
1) Mitä kovempi ääni näytöksestä syntyy, sen harvemmin näytöksiä saa järjestää. Jos työnäytöksen
seuraaminen vaatii messukävijöiltä kuulosuojaimia, saa näytöksiä järjestää max. 4 kertaa
päivässä, max. pituus 30 min/kerta (erityisesti puu- ja kivimurskaimet, -hakkurit jne.).
Huolehdithan myös siitä, että kävijät saavat tarvittaessa osastoltasi korvatulpat tai
kuulosuojaimet käyttöönsä.
2) Hiljaisempia työnäytöksiä (minikaivurit, sähkölaitteet tms.) saa järjestää vaikka non-stop koko
päivän aikana.
3) Pölyävät ohjelmat: huomioithan naapurit ja messukävijät ja muista että viereisellä osastolla
saattaa olla samanaikaisesti tarjoilu käynnissä. Otettava huomioon erityisesti kuivalla säällä,
jolloin pöly leviää helpommin ja laskeutuu hitaammin.

4) Huomioi naapurit kaikessa toiminnassasi, voit myös sopia näytösaikatauluista naapurisi kanssa
ennakkoon, yhteystiedot saat tarvittaessa meiltä.
Lisätietoja: ohjelmatuottaja Martina Haglund, martina.haglund@messukeskus.com

Muut palvelut
Trukkipalvelut
varataan ennakkoon Niemi Tapahtumapalveluilta, puh. 020 554 5670, expo@niemi.fi
Varastotilaa
voi vuokrata huolitsijan (Niemi Tapahtumapalvelut, puh. 020 554 5670) tiloista, ja ylimääräiset
pahvilaatikot, kuormalavat ym. voidaan säilyttää siellä. Kortteleiden keskeltä ei voida antaa
varastotilaa paloturvallisuusmääräysten vuoksi eikä alueelta löydy muuta varastotilaa.
Osastojen messuaikaisen siivouksen
voitte tilata SOL Oy:ltä, sol@messukeskus.com tai eMessukeskuksesta www.emessukeskus.com.
Jätepisteiden paikat on merkitty oheiseen karttaan.
Messualueella toimii nykyaikainen jätteiden lajittelu, ja messujen rakennus- ja purkuaikoina
kaikilla näytteilleasettajilla on mahdollisuus jättää osastollaan syntyneet jätteet
siivoushenkilökuntamme lajiteltavaksi ja edelleen pois kuljetettavaksi.
Jätepisteiden paikat on merkitty oheiseen karttaan.
Turvallisuuspalvelut
Tarjoaa näytteilleasettajille Securitas Oy, p. +358 400 193 049

Tavaroiden lähettäminen osastoille
HUOM! Maxpo 17 -messuihin liittyvää tavaraa ei voi lähettää messualueelle ennen 4.9.2017.
Kaikki toimitukset haetaan pois lentokentältä ja toimitetaan Niemi Tapahtumapalveluille.
Mikäli toimitatte lähetyksiä postin kautta kannattaa käyttää Kotipakettia tai Ovelle-pakettia, sillä
silloin paketti toimitetaan suoraan osastollenne. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta osastolta,
tuodaan lähetyksen saapumisilmoitus Messutoimistoon ja itse paketti viedään postin
toimipaikkaan, josta sen voi noutaa saapumisilmoitusta vastaan. Postipaketti ja Helposti-paketti
on aina noudettava itse postista, kirjelähetykset toimitamme suoraan osastoille.
Mikäli käytätte omaa kuljetusliikettä, huolitsijaa tai lähettipalvelua tavaran toimittamiseen, on
vastaanottajan hyvä olla osastolla kuittaamassa lähetys. Messukeskuksen henkilökunta ei voi
kuitata lähetystä vastaanotetuksi puolestanne. Jos vastaanottajaa ei tavoiteta, saattaa tavaran
tuoja joutua viemään lähetyksen takaisin omiin varastoihinsa tai jättää tavarat osastolle ilman
kuittausta. Lähetysosoite merkitään seuraavasti:
Hyvinkään lentokenttä / Maxpo 17 -messut
Näytteilleasettajan nimi + osastonumero
Lentokentäntie 50

05820 Hyvinkää
Lähetykseen on hyvä laittaa osastolla olevan vastaanottajan puhelinnumero.
Huolintapalvelut
Voitte myös tilata huolinnan Messukeskuksen huolitsijalta Niemi Tapahtumapalveluilta, jolloin
huolintahenkilökunta hoitaa tavaran lähettämisen ja kuittaamisen. Tällöin osoite merkitään
seuraavasti:
Ennen rakennusajan alkamista:
Niemi Tapahtumapalvelut
Messukeskus
Maxpo 17
Näytteilleasettajan nimi + osaston numero
Messuaukio 1
00520 HELSINKI

Rakennusaikana:
Niemi Tapahtumapalvelut
Hyvinkään lentokenttä
Maxpo 17
Näytteilleasettajan nimi + osaston
numero
Lentokentäntie 50
05820 HYVINKÄÄ

Lisätietoja:
Niemi Tapahtumapalvelut
puh. 020 554 5670
expo@niemi.fi
Näytteilleasettajaruokailu
Näytteilleasettajien ruokailutila sijaitsee kävijäravintolan vieressä. Lisätietoa ravintolapalveluista
sekä ruokalipukkeiden myynti: Casseli Oy, myynti@casseli.fi tai puh 010 4225 950. Ravintoloissa
maksuvälineenä käyvät käteinen,Visa Electron, lounassetelit, pankkikortti sekä yleisimmät
luottokortit. Lisätietoja Casselilta.

Yhteyshenkilöt
Mikäli messuosallistumisenne tiimoilta ilmenee kysymyksiä tai tarvitset muita lisätietoja:
Messukeskus
asiakaspalvelu, 040 450 3250, asiakaspalvelu@messukeskus.com
kenttämestari Jani Lindberg puh. 050 376 0827
etunimi.sukunimi@messukeskus.com
Casseli Oy
myyntipalvelu, puh 010 422 5950
messualueella rakennus- ja messuaikana ravintolapäällikkö Jenny Kira, puh. 040 523 3422.
Tervetuloa Maxpo 17 –messuille!

