Turun Koti ja Maku -messut
Yleiset osallistumis- ja myyntiehdot

1. Näytteilleasettajat ja tuotteet
Näytteilleasettajina voivat olla tilausvahvistuksessa mainitut yritykset ja edustajat sekä heidän
valtuuttamansa edustajat. Messuosastossa saadaan mainita muu kuin näytteilleasettajan, hänen
päämiestensä ja edustajiensa toiminimi. Näytteilleasettaja saa jakaa osastollaan vain omien
tuotteidensa esitteitä. Tower Events Oy:llä (jäljempänä järjestäjä) on oikeus rajoittaa
messuosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta.
2. Näyttelytilan varaus
Järjestämän lähettämä tilausvahvistus on molempia osapuolia sitova, ellei näytteilleasettaja ole
kirjallisesti reklamoinut asiasta 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä.
Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai
luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.
3. Näyttelyosastojen sijoitus
Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon hallien
tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien
toivomukset. Järjestäjällä on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää
varattua pinta-alaa 10%. Järjestäjä esittää näytteilleasettajalle pohjakartan, johon on merkitty
osaston sijainti ja mitat, elleivät vastaavat tiedot sisälly muihin näytteilleasettajalle
toimitettuihin asiakirjoihin.
4. Maksut
Laskutus koostuu tilausvahvistuksessa mainituista maksuista, josta laskutetaan
tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen. Maksu suoritetaan tarjouksessa mainittujen ehtojen
mukaan, ellei muuten ole sovittu, on maksuaika 14 päivää netto. Maksuajan laskenta alkaa
tilausvahvistuksen hyväksymisestä. Tilausvahvistus on sitova, kun näytteilleasettaja hyväksyy
myyjän tarjouksen. Lasku tulee olla kuitenkin maksettu viimeistään 1 kuukausi ennen
tapahtumaa. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan yleisen viivästyskoron mukainen.
5. Osallistumisen tai osaston peruuttaminen, osaston koon muuttaminen sekä
osaston käyttöoikeuden palautus.
Mikäli vahvistettu messupaikka on peruutettu viimeistään 30vrk ennen messujen alkamista
järjestäjällä on oikeus periä 60% paikanvuokrasta ja vuokratuista rakenteista
näytteilleasettajalta. Mikäli peruutus tai muutos tapahtuu tämän jälkeen, kaikki
näytteilleasettajalle kuuluvat maksut peritään täysimääräisenä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.
Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, jos paikanvuokraa ei suoriteta osanottoehtojen
mukaisessa määräajassa. Jos sopimus käyttöoikeuden palautustilanteessa tai muulla tavoin
näytteilleasettajan sopimusrikkomuksen vuoksi purkautuu, järjestäjällä on oikeus periä
paikanvuokra.

6. Osastojen rakentaminen
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa somistamisesta muilta osin kuin tilausvahvistuksessa
merkittyjen rakenteiden ja kalusteiden osalta. Järjestäjältä vuokratun pakettiosaston hintaan
kuuluu pakettiosaston sisältämien teknisten rakenteiden pystytys ja purku. Näytteilleasettaja
vastaa kaikista osastonsa järjestäjälle aiheutuneista kustannuksista, myös alihankkijoiden tms.
osalta. Järjestäjällä on oikeus veloittaa näytteilleasettajan tilaamista palveluista ennakkomaksu.
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa. Osaston normaali rakennekorkeus on 250
cm. Ylimenevistä rakenteista peritään hinnaston mukainen lisämaksu.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:
- Yli 1000kg painavan näyttelyesineen sijoitus
- 250cm ylittävä seinä tai näköeste. Yli 250 cm ylittävät seinät tai somisteen tulee olla
vähintään 1m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Mikäli osastoon rakennetaan lattia,
jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai
rakennettava niihin kaide tai muu suoja. Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä, ym.
rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on
huolehdittava myös niiden siistimisestä rakentamiseen ja somistukseen, mikäli järjestäjä ei
ole etukäteen hyväksynyt suunnitelmia.

-

Osastoon käytettävien materiaalien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
Matto paloa levittämätön (luokka L- kattamiseen käytettävä kangas sekä verhoukseen
käytetyt tekstiilit tulee olla paloluokiteltua, luokka SL-2 tau se täytyy palosuojata. Edellä
mainituista vaatimuksista on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys. Kaikenlainen
kiinnittäminen hallin katto-, pilari-, lattia- ja seinärakenteisiin on kielletty. Näytteilleasettaja on
vastuussa messurakennuksille tai messualueelle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.
Kaksikerroksisten messurakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisen
ennakkolupa. Suunnitelmat tällaisista osastoista on esitettävä järjestäjälle 30 päivää ennen
messujen alkamista. Toisen kerroksen pinta-alasta veloitetaan 50 % lattiatilan
neliövuokrasta.

Mikäli yritykselläsi on tarvetta messurakenteille suosittelemme kumppaniamme Booth Groupin
Jani Rokalaa 0400 856329 jani.rokala@booth.fi.
7. Näytteilleasettaminen
Järjestäjän on hyväksyttävä etukäteen seuraavat toimenpiteet:
- Muiden kuin näytteilleasettajan omien tuote-esitteiden jakelu.
- Tuotteiden mainostaminen ja jakelu näytteilleasettajan oman osaston rajojen ulkopuolella.
- Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallista purkuajan alkamista. Järjestäjällä on
tällöin oikeus veloittaa näytteilleasettajalta 500 euron sakkomaksu.
o Osastojen rakennuspäivät ovat 4.6. torstaina kello 12:00-22:00 sekä perjantaina 5.6.
kello 06:30-22:00.
o Ulkopaikkojen rakennusaika on perjantaina 5.6. kello 12:00-22:00.
o Purkuajat ovat sunnuntaina 7.6. kello 18:15 – maanantai 8.6. kello 22:00 asti. Purkua
ei saa aloittaa aiemmin kuin sunnuntaina kello 18:15.
o Ovien mitat:
▪ Marli Areena: 333cm x 271cm.
▪ Juissi-halli: 346cm x 271cm.

o

Rakennus sekä purkuaikoina on mahdollista hyödyntää trukkeja. Molemmille
halleille on varattu oma trukki kuskeineen. Trukin tarpeesta on ilmoitettava
vähintään viikkoa ennen tapahtuman alkamista!

8. Sähkövirta ja työt, vesi ja viemäröinti
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 400/230 V, 50Hz.
Näytteilleasettaja saa järjestäjän valtuuttamalta sähköurakoitsijalta erillistä pyyntöä käyttämällä
tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. Järjestäjä ei vastaa
mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Veden ja viemärin tarpeesta on
ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä. Vesi- ja viemäritöistä sekä veden kulutuksesta
aiheutuvat kustannukset veloitetaan näytteilleasettajalta. Turun kaupungin viranomaisten
ohjeiden mukaisesti näytteilleasettajien on ehdottomasti huolehdittava siitä, että viemäriin
juoksutettava vesi siivilöidään vapaaksi kaikista putkistoa tukkivista aineista.
Messujen sähkötyöt hoitaa Rajupaja Oy / Sami Tarkia puh. 040 586 3605.
9. Palo ja muu turvallisuus, vartiointi
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja sekä järjestäjän
paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on
saatava järjestäjän ennakkolupa. Tupakointi on kielletty kiinteistön sisätiloissa. Koneita ja muita
teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja asetuksen vaatimuksia.
Osastoilla ei pääsääntöisesti saa säilyttää palavia nesteitä eikä kaasuja. Järjestäjä voi erityisestä
syystä myöntää kuitenkin säilytysluvan antamillaan ehdoilla. Mikäli osastolle on tulossa
näyttelykatos, suuri peittävä esine tms., joka vaarantaa automaattisen palosammutusjärjestelmän
toiminnan, ratkaistaan tilanne tapauskohtaisesti viimeistään 4 viikkoa ennen messujen alkamista.
Mahdollisen alkusammutuskaluston ja savuilmaisimien laatu ja määrä selvitetään järjestäjän
toimesta. Pienin hyväksyttävä sammutin AB II-E 6 kg tai litran teholuokka tai uuden luokituksen
mukaisesti 34A 144B. Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä messualueella,
mutta ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.
10. Vakuutukset
Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista
ja rakennuksista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.
Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja tai näytteilleasettajan itse aiheuttamia
vahinkoja tämä vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi
katsomistaan varkaus, ja vastuu- tai muista vakuutuksista.
11. Havaintoesitykset
Näytteilleasettaja vastaa ääni- ja elokuvatallenteiden ennakkotarkastuksesta ennen niiden
esittämistä julkisesti sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista messuosastolla esitettävästä
musiikista. Havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Järjestäjä valvoo äänen
voimakkuutta osastolla ja häiriöitä aiheuttavat esitykset voidaan keskeyttää. Paljon yleisöä
kerääville havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava seinällä käytävästä erillinen tila.
Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Näytteilleasettajat vastaavat
itse osastojensa siisteydestä sekä rakennus ja muiden jätteiden kuljetuksesta järjestäjän
osoittamiin jätesäiliöihin. Näytteilleasettaja tilaa tarvitsemansa siivouksen omalla
kustannuksellaan järjestäjän valitsemalta siivousliikkeeltä.

12. Ravintolatoiminta ja elintarvikkeiden myynti sekä tarjoilu
Järjestäjän valtuuttamalla näytteilleasettajalla on oikeus anniskelu-, ravintola- ja
kahvilatoimintaan Marli Areenalla tai Juissi-hallissa. Näytteilleasettajan tulee saada järjestäjän
lupa, jos osastolla myydään, säilytetään tai valmistetaan elintarvikkeita. Messujen järjestäjältä
luvan saatuaan näytteilleasettajan ei tarvitse enää erikseen tehdä ilmoitusta Turun kaupungin
elintarvikeviranomaiselle.
Jokainen myyjä vastaa aina omasta toiminnastaan ja turvallisesta elintarvikkeiden myynnistä.
Myyjien tulee noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista
säilytyslämpötiloista. Jos myyjällä on helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä (siis ruuan
valmistusta tms.), niin käsienpesupiste (lämmin vesi ja saippua, esim. kanisteri) on oltava
myyntipisteellä. Muiden osalta riittää, kun lähistöllä on käsienpesumahdollisuus.
Myyntipisteellä saa valmistaa ruokaa, sekä messuyritys voi myydä kävijöille maisteluannoksia.
Pisteellä tulee kuitenkin olla 6kg sammutin ja sammutinpeite jos ruokaa kuumennetaan, esim.
liedellä, grillillä tms. Pisteellä siis saa käyttää liesiä, rasvakeitintä, uuneja, kaasu- tai
sähkögrillejä. Muista kuin edellämainituista lämmitysmetodeista tulee kysyä järjestäjältä.
Tuto Hockey järjestää näytteilleasettajille ruokailun Marli Areenan 2. kerroksessa. Lounaaseen ei
ole ostettavissa ennakkoon lippuja, vaan maksu tapahtuu paikan päällä suoraan Tutolle.
13. Kulkuluvat ja esittelijäkortit
Ilmoita yrityksesi tarve henkilökunnan kulkupasseista hyvissä ajoin ennen tapahtumaa,
kuitenkin viimeistään viikkoa ennen tapahtuman alkua. Kulkupassit ovat noudettavissa Marli
Areenan infopisteeltä rakennuspäivinä tai messupäivän aamuna.
Rakentamis- ja purkamistöiden sekä messujen aikana messualueella saavat oleskella vain ne
henkilöt, joilla on järjestäjän antama henkilökortti. Rakennus- ja purkutöiden maksuttomia
kulkulupia saavat näytteilleasettajat tarvitsemansa määrän. Esittelijäkorttien lukumäärä
määräytyy osastojen pinta-alan mukaan. Näytteilleasettaja saa kulkuluvat käyttöönsä, kun
paikanvuokra on kokonaan suoritettu.
14. Liput ja maksupäätteet
Rekisteröintimaksuun sisältyvät messuliput ovat saatavissa niin fyysisenä kuin sähköisenäkin
toiveenne mukaan. Jos järjestätte arvontaa lipuista esimerkiksi somessa, niin käyttäkää
häshtägiä #kotijamaku jotta osaamme jakaa arvontaanne myös omissa kanavissamme.
Ilmoittakaa lippujen tarpeesta info@kotijamaku.fi -sähköpostiin viimeistään 30.4.2020 mennessä.
Messuilla näytteilleasettajat käyttävät omia maksupäätteitään myymiseen. Mikäli tarvitsette
maksupäätteitä tapahtumaan, suosittelemme kumppaniamme Tietoareenan Henri Jussilaa
02-412 9200 tietoareena@tietoareena.fi.
15. Yleiset määräykset
Ilmaislehtien tai muun mainosmateriaalin levittäminen ja jakelu yleisellä messualueella ja sen
välittömässä läheisyydessä on kielletty. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen
peruuttamiseen tai siirtämisen toiseen ajankohtaan, ellei niitä voittamattomien esteiden vuoksi
voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana
mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään
molemminpuolisesti Turun kaupunkia. Tilausvahvistus on molempia osapuolia sitova ja siinä
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä niiden täydennykseksi
annettuja ohjeita.

