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TAPAHTUMAN TIEDOT
Yleiset ohjeet ja palvelut
Messujärjestäjä

Osastojen tarkastus ja palotarkastus
La 10.2.2018 klo 9.00

Satu Välimäki
BelMonte
050 566 1004
info@tampereenhaamessut.com

Yhteyshenkilöt Tampere-talossa
Tekninen päällikkö Jyri Tervakangas
050 388 7143
jyri.tervakangas@tampere-talo.fi

Paloturvallisuus

• Osastojen väliin tai osastojen ja seinien väliin jääviä alueita ei
saa paloturvallisuusmääräysten vuoksi käyttää varastointiin.

• Exit-ovien sekä palopostien edustat on pidettävä vapaina.
• Käytävien leveyden tulee olla kolme metriä.
• Sisäosastolla olevista ajoneuvoista tulee mahdollisuuksien
•

•
Projektipäällikkö Mira Mäkelä
(03) 243 4761
mira.makela@tampere-talo.fi

•

mukaan katkaista virta päävirtakytkimestä tai irrottaa akkukaapelit.
Avotulen käyttö tapahtumassa on kielletty. Avotuliksi katsotaan
laitteet, joissa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten
esim. kuumailmapuhaltimet, kaasuliedet, keittimet, öljylamput,
kynttilät tai vastaavat.
Ilma- tai kaasupallojen käyttöön näyttelyrakenteissa tarvitaan
paloviranomaisten lupa.
Osaston katosmaisissa rakenteissa tarvitaan paloviranomaisten
lupa.

Pysäköinti, pihaanajo
Tapahtuma-ajankohta
10.-11.2.2018
lauantai ja sunnuntai

Tapahtuman aukioloajat
La klo 10.00-17.00
Su klo 10.00-17.00

Paikka
Tampere-talo
Yliopistonkatu 55
33100 Tampere
(03) 243 4111

Näytteilleasettajilla on lupa ajaa Tampere-talon pihaan ainoastaan
näyttelytavaran lyhytaikaista purkamista ja lastaamista varten. Pysäköinti ja kuljetuskaluston säilyttäminen piha-alueella on maksullista (automaattiin käy raha tai luottokortti).
Aivan talon läheisyydessä on lisää maksullista pysäköintitilaa näytteilleasettajia ja asiakkaita varten:
• Sairaalankadun pysäköintialue sijaitsee Sorsapuistosalin lähellä
Kalevantien toisella puolella.
Pysäköinti on maksullista arkisin klo 8-18 ja lauantaisin 8-16.
Alueella on pysäköintilippuautomaatti.
• Pysäköintitalot sijaitsevat Tullinaukiolla sekä Pinninkadun ja
Åkerlundinkadun kulmassa.
Ajo-ohjeet: www.tampere-talo.fi kohdasta kulkuyhteydet.

Sisäänkäynti

Näytteilleasettajakortit

Rakennuspäivä

Osastoon kuuluvat näytteilleasettajakortit ovat valmiina
messuosastolla rakennuspäivänä perjantaina 9.2.2018.

Tampere-talon Sorsapuistosali on erillinen rakennus, josta on katettu kulku päärakennukseen. Rakennus- ja purkuaikoina kulku
halliin on sisäpihan kautta, ajojärjestelijöiden ohjeiden mukaisesti.

Näyttelyn rakennus- ja purkuajat

Autolla ajo sisään halliin on kielletty.

Rakennus:
Pe 9.2.2018 klo 14.00-22.00
La 10.2.2018 klo 8.00-9.00

Purku:
Su 11.2.2018 klo 17.00-21.00
Poikkeavat rakennus- ja purkuajat ovat maksullisia
(100 €/h/rakentaja) ja niistä on sovittava etukäteen.

Tampere-talon vahtimestarit
Rakennus- ja purkuaikoina paikalla on aina Tampere-talon
vahtimestari, jonka puoleen voi kääntyä ongelmatilanteissa.

Messupäivät
Messuvieraiden sisäänkäynti on Tampere-talon pääovesta.
Pääovi avataan lauantaina ja sunnuntaina klo 10.00.
Näytteilleasettajien sisäänkäynti (ennen klo 10.00) on D-ovesta
sisäpihan puolelta.
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Tavaran toimittaminen Tampere-taloon

Osaston rakenteet ja kalusteet

Ennakkoon lähetettyä näyttelytavaraa otetaan vastaan Tamperetaloon alla mainittuna ajankohtana. Tampere-talo ei vastaa muuna
ajankohtana lähetetyn tavaran vastaanotosta tai säilytyksestä.

Osastoon kuuluvat rakenteet ja kalusteet ovat lueteltuna
varausvahvistuksessa.

Osastoseinät
Purkuajan päätyttyä näytteilleasettajien tulee pakata poislähtevä
tavara valmiiksi, liittää lähetyksen päälle täytetyt huolintadokumentit sekä tilata tavaroiden nouto mahdollisimman pian näyttelyn
päätyttyä. Tampere-talo ei vastaa taloon jäävien tavaroiden säilytyksestä tai niiden edelleen lähettämisestä.

Tavaran toimitusaika
Ke 8.2.2018 alkaen

Tavaran toimitusosoite:
Tampere-talo, Tampereen Häämessut
Näytteilleasettajayrityksen nimi ja osaston numero
Osaston yhteyshenkilö
Yliopistonkatu 55
33100 Tampere
Kuljetuskärryt
Tampere-talossa on kuljetuskärryjä, joita voi lainata tavaroiden
siirtämiseksi näyttelyosastolle

Luvat
Näytteilleasettaja anoo osastolla mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat tai tekijänoikeussuojan piiriin kuuluvien teosten esittämiseen tarvittavat luvat.
Osastolla tapahtuvista maistiaistarjoiluista tai elintarvikemyynnistä on
sovittava Tampere-talon Ravintolan kanssa.
Myyntisihteeri Tiina Rintamäki-Lehtinen
(03) 243 4647, tiina.rintamaki-lehtinen@tampere-talo.fi

Vastuu ja vakuutukset
Messujärjestäjä ja Tampere-talo huolehtivat yleisestä järjestyksestä ja
vartioinnista, mutta eivät tavaroiden ja rakenteiden vioittumisesta tai
katoamisesta.
Messujärjestäjä ja Tampere-talo suosittelevat jokaisen näytteilleasettajan vakuuttavan omat näyttelyesineensä rakennus-, purku- ja
näyttelyajalle mahdollisen varkauden, vahingonteon tai tulipalon
varalta.
Näyttelytilat ja messurakenteet tulee luovuttaa samassa kunnossa kuin
ne olivat vastaanotettaessa. Messurakenteille ja messualueelle
aiheuttamastaan vahingosta vastaa näytteille-asettaja.

Osastojen rakenteet ovat valkoisia messuseinäelementtejä,
jotka kytketään toisiinsa alumiiniprofiileilla.
Seinien korkeus on 2500 mm.

Pöydät ja tuolit
Osastoon kuuluvat pöydät ja tuolit tuodaan messutilaan ja ne ovat
otettavissa käytävillä olevista kärryistä.
Messuosaston käyttöön varattujen kalusteiden lukumäärä ilmoitetaan
varausvahvistuksessa.
Pöydän koko: l. 1500 mm, s. 500 mm ja k. 720 mm.

Rakenteisiin kiinnittäminen

• Tampere-talon seiniin, verhoihin ja pilareihin ei saa kiinnittää
mitään.

• Messuseiniin saa kiinnittää niin, että irrotettaessa ei jää jälkeä.
• Kattorakenteisiin ripustamisesta on sovittava erikseen.
• Mattojen kiinnittämisessä on käytettävä kevytliimaista teippiä.
Näytteilleasettajan/rakentajan tulee purkamisen yhteydessä
irrottaa teipit lattiasta. Mahdollisista puhdistuskuluista veloitetaan näytteilleasettajaa.

Lisäkalusteet, matot
Osastolla ei ole mattoa, otsalautaa, kohdevaloja, nimitekstiä, ym. ellei
niitä ole erikseen tilattu.
Varausvahvistuksessa on eriteltynä Tampereen Häämessujen kautta
osastolle toimitettavat lisäkalusteet ja palvelut.
Messurakentaja Taikalyhty Oy toimittaa erillisen sopimuksen mukaisesti
vuokrakalusteita; vitriinejä, esittelyhyllyjä, esitetelineitä jne.
www.taikalyhty.fi
yhteyshenkilö: Reijo Kantola
taikalyhty@taikalyhty.fi
(09) 3487 0020, 0400 437 909

Sähkö- ja tietoliikenneyhteystilaukset
Extranet-tilausjärjestelmä
Osastokohtainen sähkö ja tietoliikenneyhteydet tilataan Tampere-talosta
joka urakoi ne osastokohtaisesti.
Extranetin tapahtuma-avain toimitetaan näytteilleasettajalle varausvahvistuksen yhteydessä.

Tilat
Puistolämpiö 1

Tilausten tekeminen

•
•
•
•

Viimeinen tilauspäivä extranetissä normaalihinnalla on 10 vrk ennen
tapahtumaa. Tämän jälkeen tehdyistä tilauksista peritään korotettu
hinta +30%, mikäli toimitus on mahdollinen.

1.krs: kokonaispinta-ala noin 300 m2
rakennuskorkeus 2500 mm
sähkö 16A 230V
lattiamateriaali vaalea/musta marmorimosaiikkilaatta

Extranet-sivusto sulkeutuu 3 vrk ennen tapahtumaa, jonka jälkeen
ennakkotilaaminen ei ole enää mahdollista.

Sorsapuistosali

•
•
•
•
•
•
•

kokonaispinta-ala 1 320 m2
rakennekorkeus 2500-5000 mm

Ravintolapalvelut

sähköliitäntä 63A 400V

Näytteilleasettajat voivat ruokailla rakennus ja messupäivien aikana
Tampere-talon Kanttiinissa (päätalo D-porras, 2. krs)

vesi-, paineilma-, mikrofoni- ja kaiutinliitännät

Ravintoloitsijana toimii Tampere-talon Ravintolat.

nosto-ovet 5500 x 5000 mm ja 3600 x 4200 mm
1. kerroksen 7000 mm korkealla osuudella suurin
sallittu lattiakuormitus on 1000 kg/m2, parven alla 400 kg/m2
lattiamateriaali betoni

