
Yleiset	  osallistumisehdot 25.-26.4.2020, la-su 10.00-16.00
Mikkelin	  Rakentajamessut,	  Saimaa Stadiumi

	  
1.	  Näyttelytilan	  hinnat	  ja	  laskutus	  
Näyttelytilan	  veloitus	  HUOM!	  ilman	  osastorakenteita	  71€	  /m 2.	  
Yli	  25	  m2	  	   tilavarauksen	  veloitus	  on	  62	  €	  /m2.	  
Kulmapaikkalisä	  +10%.	  Ulkotilat	  25	  €	  /m2.	  
Hintoihin	  lisätään	  alv.	  24	  %.	  Paikkavuokran	  laskutukset	  ajalla
15.2.2020-10.4.2020, 10 pv. netto. Viivästyskorko 8%.	  

	  
2.	  Näyttelytilan	  varaaminen	  ja	  ehdot	  
Näyttelytila	  varataan	  näytteilleasettajapaikan	  varauslomakkeella.	  
Järjestäjä	  vahvistaa	  paikkavarauksen	  kirjallisesti	  tai	  sähköpostitse.	  
Näytteilleasettaja	  voi	  perua	  varauksen	  kirjallisesti	  14	  vrk:n	  
kuluessa	  varausvahvistuksen	  saamisesta.	  Näyttelytilavuokran	  
laskun	  	  eräpäivän	  jälkeen	  tapahtuvasta	  varauksen	  perumisesta	  on	  
järjestäjällä	  oikeus	  periä	  60% näytteilleasettajavuokrasta. 
Myöhemmin	  kuin	  30	  vrk	  ennen	  tapahtuman	  ajankohtaa	  tehdyn	  
varauksen	  peruuntumisesta	  järjestäjällä	  on	  oikeus	  periä	  75	  %	  
näytteilleasettajamaksusta.	  Näytteilleasettajalla	  ei	  ole	  oikeutta	  
myydä	  tai	  luovuttaa	  osastoaan	  tai	  osaa	  siitä	  kolmannelle	  
osapuolelle	  ilmoittamatta	  siitä	  järjestäjälle.	  Osaston	  käyttöoikeus	  
ja	  näytteilleasettajan	  kaikki	  oikeudet	  lakkaavat	  mikäli	  osastoa	  ei	  
ole	  otettu	  käyttöön	  viimeistään	  tapahtuman	  avauspäivää	  
edeltävän	  päivän	  iltana	  kello	  20.00	  tai	  asiasta	  muuta	  sovittu.	  

	  
3.	  Näyttelyosastojen	  sijoitus	  
Järjestäjä	  osoittaa	  näytteilleasettajalle	  osaston	  paikan	  huomioiden	  
mm.	  toimialaryhmityksen,	  tilojen	  tarkoituksenmukaisen	  käytön	  
sekä	  näytteilleasettajien	  toivomukset.	  Varausvahvistuksen	  
liitteenä	  lähetetään	  osastokartta,	  johon	  on	  merkitty	  osaston	  
sijainti	  ja	  mitat.	  Järjestäjä	  varaa	  itselleen	  oikeuden	  osastokarttojen	  
muutoksiin	  tapahtuman	  valmistelun-‐	  ja	  rakentamisen	  aikana.	  

	  
4.	  Osastorakenteet ja vastuut vahingoista
Näytteilleasettaja	  vastaa	  itse	  oman	  osastonsa	  rakentamisesta,	  
varustamisesta	  ja	  siivouksesta.	  Näytteilleasettaja	  on	  vastuussa	  
kaikista	  tapahtumatilalle	  aiheuttamistaan	  vahingoista.	  

	  
5.	  Energia	  
Alueella	  on	  normaali	  yleisvalaistus.	  Osastoille	  on	  mahdollista	  saada	  
valo-‐	  tai	  voimavirtaliittymä.	  Valovirta	  57	  € 	  /5-‐osainen	  pistorasia.	  
Voimavirta	  78	  €/yksiosainen	  pistorasia.	  Hintoihin	  lisätään	  alv	  24	  %.	  
Osaston	  sisällä	  tapahtuvista	  asennuksista	  vastaa	  näytteilleasettaja.	  

	  
6.	  Havaintoesitykset	  ja	  äänentoisto	  
Näytteilleasettaja	  vastaa	  siitä,	  että	  esitettävä	  materiaali	  on	  
hyväksyttyä,	  luvallista	  ja	  hyvän	  tavan	  mukaista.	  Äänentoisto	  tai	  
tavaroiden	  sijoittelu	  ei	  saa	  häiritä	  muita	  näytteilleasettajia	  tai	  
muuten	  häiritä	  yleistä	  viihtyvyyttä.	  Järjestäjällä	  on	  oikeus	  kieltää	  
tai	  rajoittaa	  tätä	  pykälää	  rikkova	  toiminta.	  

	  
7.	  Vartiointi	  ja	  vakuutukset	  
Järjestäjä	  huolehtii	  messualueen	  yleisvartioinnista.	  Järjestäjällä	  on	  
vastuuvakuutus,	  joka	  kattaa	  järjestäjän	  toiminnasta	  kolmannelle	  
osapuolelle	  aiheutuneet	  henkilövahingot.	  Järjestäjä	  ei	  kuitenkaan	  
vastaa	  näytteilleasettajalle	  näyttelyesineiden,	  rakenteiden	  tms.	  
mahdollisesta	  vaurioitumisesta	  tai	  katoamisesta.	  Näytteilleasettaja	  
vastaa	  itse	  omista	  vastuu-‐	  ja	  tavaravakuutuksista	  sekä	  
palveluksessaan	  olevan	  henkilökunnan	  vahinkovakuuttamisesta.	  
Rakennus	  –	  ja	  purkutöiden	  aikana	  sekä	  näyttelyn	  aukioloaikojen	  
ulkopuolella	  saavat	  alueella	  oleskella	  vain	  ne	  henkilöt,	  joilla	  on	  
siihen	  oikeuttava	  järjestäjän	  antama	  kortti	  näkyvästi	  esillä.	  

	  

8.	  Paloturvallisuus	  
Paloturvallisuuden	  osalta	  on	  noudatettava	  lakeja,	  asetuksia	  sekä	  
mahdollisia	  paloviranomaisten	  tai	  messujärjestäjän	  erikseen	  
antamia	  määräyksiä.	  Avotulen	  tekemiseen	  ja	  sellaisten	  tuotteiden	  
esittelyyn,	  jotka	  todennäköisesti	  vaarantavat	  yleistä	  
paloturvallisuutta	  on	  näytteilleasettajan	  itse	  hankittava	  erillinen	  
lupa	  paloviranomaisilta	  ennen	  tapahtuman	  alkamista.	  
	  
9.	  Valitukset	  ja	  vastuut	  
Järjestäjää	  kohtaan	  suunnatut	  valitukset	  tulee	  toimittaa	  
järjestäjälle	  kirjallisesti	  7	  vrk:n	  kuluessa	  näyttelyn	  päättymisestä.	  
Järjestäjä	  ei	  ole	  korvausvastuussa	  näytteilleasettajalle	  tapahtuman	  
tuoton	  tai	  kävijämäärän	  osalta.	  Yleisesti	  noudatetaan	  vastaavien	  
tapahtumien	  yhteydessä	  vallalla	  olevia	  käytäntöjä	  ja	  ehtoja.	  
Kaikissa	  tapauksissa	  järjestäjän	  vastuu	  rajoittuu	  korkeintaan	  
näytteilleasettajamaksun	  palauttamiseen.	  
	  
10.	  Ylivoimainen	  este	  
Ylivoimaisen	  esteen	  sattuessa	  järjestäjä	  pidättää	  itselleen	  oikeuden	  
tapahtuman	  peruuttamiseen	  tai	  siirtämiseen	  toiseen	  ajankohtaan	  
tai	  paikkaan.	  Järjestäjän	  vastuu	  rajoittuu	  tällaisissa	  tapauksissa	  
korkeintaan	  näytteilleasettajamaksun	  palauttamiseen.	  
	  
11.	  Näytteilleasettajat	  ja	  tuotteet	  
Näytteilleasettajia	  voivat	  olla	  messuesitteessä	  mainittuun	  
teemaan	  liittyvien	  tuotteiden	  ja	  palveluiden	  tarjoajat	  sekä	  alan	  
järjestöt,	  yhteisöt	  ja	  julkaisut.	  
	  
12.	  Vähittäismyynti	  
Näytteilleasettajalla	  on	  oikeus	  sopimuksessa	  hyväksyttyjen	  
tuotteiden	  vähittäismyyntiin	  omalla	  osastollaan.	  
	  
13.	  Messuluettelo	  
Näytteilleasettajaa	  koskevat	  perustiedot	  mainitaan	  messujen	  
näytteilleasettajaluettelossa	  veloituksetta.	  
Näyttelyluettelo on näkyvissä messujen internet sivulla
kahdentoista	  kuukauden	  ajan.	  Luettelossa	  julkaistavat	  tiedot	  on	  
toimitettava	  messujärjestäjälle	  10.4.2020 mennessä. 	  	  
Järjestäjä	  ei	  vastaa	  mahdollisista	  virheellisistä	  tiedoista	  
aiheutuneista	  vahingoista.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hyväksytty	  näyttelytilan	  varaussopimus	  sitoo	  molemmat	  osapuolet	  
noudattamaan	  osallistumisehtoja	  ja	  muita	  ohjeita.	  

	  
Messujen	  vastuullinen	  järjestäjä:	  Mikkelin	  Messut	  
Oy	  ExpoMedia	  Finland	  Ab	  (Y	  2100040-‐5)	  
Pankkiyhteys:	  Osuuspankki	  FI25	  5734	  7520	  0311	  10	  


