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Näyttelyyn liittyviä yleismääräyksiä

Finlandia-talo ei vastaa näyttelyjärjestäjän tai hänen asiakkaansa omaisuudelle
mahdollisesti aiheutuneista vahingoista rakentamisen, näyttelyn tai purun aikana.

Näyttelyn järjestäjä huolehtii siitä, että tämä näyttelytilojen ohjeistus välitetään eteenpäin myös
näyttelyrakentajille.

Näyttelyosastojen kattaminen on näyttelytiloissa olevan automaattisen sammutusjärjestelmän
vuoksi kielletty.

Kaikkien lattiapintojen kantavuus on 400 kg/m². Näyttelyrakenteiden ja -esineiden painon tulee
jakautua tasaisesti lattiapinnalle.

Näyttelyn aikataulut ja valvonta

Näyttelyn järjestäjän tulee sopia näyttelyn rakentamisesta, purkamisesta sekä aukioloajoista
Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorin kanssa.

Näyttelyn järjestäjä laatii näyttelypiirustukset ja toimittaa ne hyväksyttäväksi Finlandia-talon
tapahtumakoordinaattorille (Finlandia-talon turvallisuuspäällikkö hyväksyy suunnitelmat)
ennen näyttelyn markkinoinnin aloittamista ja vähintään 21 vrk ennen näyttelyä. Piirroksista on
käytävä selville osastojen sijainti, koot, korkeudet sekä sähkötarpeet. Näin voidaan puolin ja
toisin varmistaa, että osasto on oikean kokoinen, oikeassa paikassa ja kaikkien sääntöjen
(mm. paloturvallisuus, museoviraston säännöt) mukainen.

Finlandia-talossa on talon suljettuna ollessa kiinteistövartiointi. Näyttelyyn voidaan järjestää
maksullinen lisävartiointi, josta on sovittava erikseen Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorin
kanssa vähintään 21 vrk ennen tilaisuutta.

Näyttelytilojen korkeudet

Kansainvälinen näyttelytilakorkeus 2,50 m soveltuu kaikkiin muihin paitsi alla lueteltuihin
näyttelytiloihin, joissa suositeltava enimmäiskorkeus on 2,20 m:

x A- ja B -salien teknisen kerroksen alle jäävä salien takaosa
x Finlandia-salin sisääntulokerros
x Finlandia-salin parvekelämpiö
x Kongressisiiven sisääntulokerros
x Kongressisiiven lämpiö- ja kokoushuonekerros
x Terassisali
x Veranda-salien 3 ja 4 ulkopuolella oleva porrastasanne

Veranda-salien 1 ja 2 kohdalla olevaa aluetta ei voi käyttää näyttelyalueena

Tarkemmat tiedot tilojen maksimikorkeuksista saat tapahtumakoordinaattorilta.
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Näyttelytilojen pintamateriaalit

Päärakennuksen ja Kongressisiiven sisääntulokerroksen lattiamateriaali on travertiini
(kalkkikivi). Päärakennuksen lämpiöiden ja Kongressisiiven lämpiö- ja kokoustilakerroksen
lattiat on päällystetty siniharmaalla pitkänukkaisella villakokolattiamatolla. Kongressisiiven
muiden tilojen lattiapinnat on päällystetty harmaalla kokolattiamatolla.
pintoihin
Verandan lattia on Café Verandan ja yläkäytävän kohdalla mustaa graniittilaattaa. Verandan
saleissa ja Loungessa lattiapinta on teräshierrettyä tummanharmaata kovabetonipinnoitetta,
joka on peitetty vaaleanharmaalla kokolattiamatolla (palamatto). Mattoa ei poisteta näyttelyitä
varten.

Näyttelyissä ja muissa likaantumiselle/kulumalle altistavissa tapahtumissa kokolattiamatto on
suojattava. Suojauksen voi tilata Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorilta tai muulta
toimittajalta, suojauksen on oltava suojausohjeiden mukainen.

Näyttelytilojen suojaus

Näyttelyn järjestäjä huolehtii lattioiden yleisestä suojaamisesta. Finlandia-talo huolehtii
kuljetusreittien suojalevyttämisestä sisäänkäynniltä näyttelyalueelle.

Messumaton, laminaattiparketin tai vastaavan asentaminen suoraan tilan lattian päälle ei ole
sallittua. Lattia on ensin suojattava levyllä, johon lattia materiaali kiinnitetään. Suojalevyä ei
saa kiinnittää teipillä tai muulla vastaavalla kiinni lattiaan.

Rakenteiden tulee olla paikalle tuotaessa valmiiksi käsiteltyjä. Maaliaineiden käsittely
näyttelytiloissa on kielletty.

Jos seinille halutaan opasteita tms., ne on kiinnitettävä näyttelyständeihin tai vastaaviin
rakennelmiin. Näyttely- ja muun materiaalin kiinnittäminen talon seiniin on ehdottomasti
kielletty. Tämä koskee myös Verandan kiinteitä- ja siirtoseiniä, jotka on verhottu metallisella
reikälevyllä (ei teippiä, nippusiteitä, koukkuja tms.). Teippien kiinnittäminen seinien ja lattioiden
kivipintoihin (marmori, travertiini) ja kokolattiamattoihin on ehdottomasti kielletty. Ainoa sallittu
teippi kokolattiamattoon on heikkoliimainen suojaus-/merkkausteippi.

Materiaalin ripustamisesta kattoon on aina sovittava erikseen. Ripustamista varten katoissa on
ripustuspisteitä, joista on kartta. Ripustamista varten voi Finlandia-talon koordinaattorilta
varata nostimen ja sille kuljettajan, ripustamiseen ja purkuun järjestäjän on varattava oma
somistaja tai muu ripustuksia ammatikseen tekevä henkilö, jolloin voidaan varmistua
ripustuksen turvallisuudesta. Finlandia-talolla ei ole somistajapalvelua.

Mahdollisista vahingoista syntyvät korjaus- tai uusimiskustannukset Finlandia-talo perii
näyttelyn järjestäjältä.

Materiaalin tuonti ja poisvienti

Finlandia-talossa ei ole tiloja näyttelyrakenteiden ja -esineiden valmistamiseen eikä
varastointiin. Näyttelymateriaalin voi toimittaa Finlandia-taloon vasta näyttelyn rakentamisen
alkaessa. Mikäli materiaalia halutaan toimittaa etukäteen, tulee tätä varten vuokrata
varastointitilaksi soveltuva tila Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorilta.
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Näyttelyn järjestäjä huolehtii, että kaikki näyttelyyn liittyvä materiaali kuljetetaan välittömästi
näyttelyn päättymisen jälkeen pois Finlandia-talosta purkuun varatun ajan puitteissa.

Huoltoajo ja tavaroiden toimitus Finlandia-taloon tapahtuu yleensä maanalaisten Finlandia-
talon huoltopihojen kautta. Huoltopihoilta on hissiyhteys suoraan Kongressisiipeen sekä
Päärakennuksen sisäänajo- ja sisääntulokerrokseen. Tapauskohtaisesti voidaan näyttelyn
järjestäjän kanssa sopia myös muista reiteistä. Tavarantoimituksista ja -ajankohdista on
sovittava etukäteen Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorin kanssa. Finlandia-talo voi ottaa
vastaan vain etukäteen sovitut toimitukset.

Näyttelymateriaali Päärakennukseen voidaan tuoda K5-oven ulkopuolella olevalla
tavarahissillä.

K5-oven tavarahissi:
x Oven korkeus 2,09 m
x Oven leveys 1,05 m
x Syvyys 2,60 m
x Nostokyky 1000 kg

Näyttelymateriaali Verandaan tuodaan K5-oven vieressä sijaitsevasta V14-ovesta. V14-oven
leveys on 1,45 m ja korkeus 2,40 m. Näyttelyautot tuodaan Verandaan K5-oven läheisyydessä
sijaitsevasta ovesta V12 jonka leveys on 2,35 m ja korkeus 2,60 m.

Näyttelymateriaali Kongressisiipeen tuodaan Kaupunginmuseon (Hakasalmen huvila) puoleisesta
O-ovesta. Oven leveys on 2,00 m ja korkeus 2,40 m.

Näyttelyn järjestäjä sopii tapahtumakohtaisten sisäänkäyntien sekä hissien käytöstä Finlandia-
talon tapahtumakoordinaattorin kanssa.

Siivous ja jätehuolto

Finlandia-talo järjestää näyttelyalueen yleissiivouksen. Näyttelyosastojen siivouksesta
veloitetaan erikseen ja siivous on tilattava viimeistään 21 vrk ennen tilaisuutta.
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Osastosiivoukseen sisältyy osaston vapaiden pöytätasojen ja lattian kosteapyyhintä ja/tai
imurointi, roskakorien tyhjennys ja roskien poisvienti.

Näyttelyn järjestäjän tulee huolehtia, että näyttelyn rakennus- ja purkuaikoina näyttelyalueella
on riittävä määrä jäteastioita jätteitä ja pahveja varten. Näytteilleasettajien tulee huolehtia
näyttelyosastonsa roskat jäteastioihin tai jätelavalle. Näyttelyn järjestäjä huolehtii rakennus- ja
näyttelyjätteiden poiskuljetuksesta. Finlandia-talon huolehdittavaksi jätetyistä jätteistä
laskutetaan erikseen.

Finlandia-talo voi järjestää näyttelyn rakentamista ja purkua varten roska-astioita sekä
roskalavoja. Tähän palveluun sisältyvät myös ko. jätehuoltomaksut.

Näyttelyalueen sähkö- ja teleasennukset

Osastolle on aina tilattava sähköliittymä, jos osastolla on sähkölaitteita.

Näyttelyosastojen sähkö-, ict- ja teleasennukset tilataan tilauslomakkeilla (2 kpl), jotka saa
Finlandia-talon tapahtumakoordinaattorilta. Lomakkeet tulee palauttaa Finlandia-talon
tapahtumakoordinaattorille viimeistään 21 vrk ennen näyttelyn alkua. Palautuspäivämäärän
jälkeen tulleisiin tilauksiin varataan oikeus 50 % lisämaksuun.

Kaikki tehdyt tilaukset laskutetaan näyttelyn järjestäjältä. Mahdollisesta näytteilleasettajien
suoralaskutuksesta on sovittava erikseen ja tästä veloitetaan erillinen laskutuslisä.

Paloturvallisuus

Näyttelyn järjestäjän on huolehdittava näyttelyn ja rakennusmateriaalien paloturvallisuudesta.
Näyttelymateriaaleista on pyydettäessä esitettävä paloturvallisuustodistukset Finlandia-talon
turvallisuuspäällikölle.

Rakennusmateriaalit:

x Maton on oltava vaikeasti syttyvä, luokka L
x Kattamiseen, verhoamiseen ja somistamiseen käytetyn kankaan tulee olla

paloluokiteltua, luokka SL-1 tai se täytyy palosuojata.
x Palosuojauksesta tulee olla kirjallinen todistus.
x Poikkeavat materiaalit ja rekvisiitat jotka eivät täytä SL-1 -luokitusta on

palosuojattava ja niistä on ilmoitettava tapahtuman järjestäjälle. Todistus
palosuojauksesta on pyynnöstä esitettävä paloviranomaiselle.

Näyttelyosastoa ei saa sijoittaa varauloskäynnin eteen eikä varauloskäyntiä saa peittää
kiinteällä rakenteella tai raskailla kalusteilla. Poistumisreitin on oltava vapaa ja aina
käytettävissä. Finlandia-talon turvallisuuspäällikkö ja/tai palotarkastaja voivat vaatia
rakennelman purkamista ennen näyttelyn avaamista. Lisätietoja paloturvallisuusasioissa antaa
Helsingin Pelastuslaitoksen valvontaosasto, puh. (09) 393 6400.

Kun Pelastuslaitos määrää palotarkastuksen yhteydessä näyttelyyn valvovan palovartijan,
Finlandia-talo veloittaa kustannukset järjestäjältä.
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Autonäyttelyt

Näyttelyn järjestäjän on huolehdittava sekä auton kuljetusreitin että näyttelyosastolla olevan
lattian suojauksesta materiaalilla, joka estää lattiapintojen likaantumisen tai tahriintumisen öljy-
tai kumijäämillä.

Auto voidaan ajaa sisään ulko-ovesta (Terassisali tai Veranda), mutta moottori on
sammutettava sisällä ja autoa on liikutettava työntämällä. Autot, joita ei pysty työntämään
(esim. jotkin automaattivaihteiset autot) saa ajaa varovaisuutta noudattaen näyttelypaikalle.
Finlandia-talon henkilökunta ei voi ajaa näyttelyautoa, vaan auton liikuttaminen on
näytteilleasettajan vastuulla ja mahdolliset vahinkojen korjaukset Finlandia-talo veloittaa
näytteilleasettajalta.

Näyttelyn aikana auton akkukaapelit voivat olla kiinni, mutta suositus on, että kaapelit
irrotetaan mikäli vain mahdollista. Erityisesti tämä koskee vanhoja autoja. Akkukaapelit tulee
irrottaa yöksi tai muuksi vartioimattomaksi ajaksi (esim. viikonloppu).

Auton näytteilleasettajan on myös huolehdittava siitä, että autossa on mahdollisimman vähän
polttoainetta. Auton avainten tulee olla saatavilla mahdollisen hätätilan varalta, esim.
Finlandia-talon turvavalvomossa.

Autonäyttelyiden aikana on huolehdittava, että näyttelyalueella on riittävä määrä
alkusammutuskalustoa.

Näytteilleasettajien pysäköinti

Finlandia-talon alla on QParkin hallinnoima pysäköintihalli QPark Finlandia, josta on suora
hissiyhteys Finlandia-taloon. Vanha pysäköintialue on poistunut käytöstä, eikä alueella ole
luvallista pitää henkilö- tai muutakaan ajoneuvoa muutoin kuin tavaran purku- ja lastausajan.

Finlandia-talolla ei ole mahdollisuutta varata pysäköintipaikkoja tai tarjota maksuttomia
pysäköintipaikkoja QPark Finlandiasta tai vanhalta pysäköintialueelta. Tapahtumakohtaisista
pysäköintijärjestelyistä tulee sopia suoraan Qparkin kanssa.

Ravintolapalvelut

Finlandia-talon ravintolapalveluista vastaa yksinoikeudella Finlandia-ravintola.
Näyttelyrakentajien ja näyttelyjärjestäjien ruokailut on aina tilattava etukäteen.

Tilaisuuden tarjoilusta sovitaan ravintolan myyntipalvelun kanssa
puh. (09) 4024 500
e-mail. ravintola@finlandiatalo.fi

WS-Expogroup Oy

Suosittelemme näyttely- ja messurakentamisessa yhteistyökumppaniamme WS-Expogroup
Oy, joka tuntee tilamme ja on messurakentamisen johtava ammattilainen.

WS-Expogroup Oy
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Sari Kallio
puh. 09-6844 5322
e-mail. sari.kallio@wsexpogroup.fi
www.wsexpogroup.fi


