
 

 

 

   Liite 1  

      Osanottajaehtoihin 

 

NÄYTTEILLEASETTAJAJILLE TURVALLISUUS- JA TOIMINTAOHJEET 

PIELISEN MESSUT 14.6.2014 klo 9.00 – 19.00 

Viranomaismääräykset 

1. Paloturvallisuus 
 

 Paloviranomaiset edellyttävät, että kaasu- ja sähkölaitteiden kanssa tekemisissä olevat 

 kauppiaat hankkivat oman alkusammutuskaluston. Vähimmäisvaatimuksena on 

 sammutuspeite. Suosituksena, että kaikista myyntikojuista löytyisi 5 kg:n vaahtosammutin 

 (ruokapisteet). Avotulen teko (ml. sytyttimet, kynttilät jne.) ja helposti syttyvien aineiden 

 käsittely ja säilytys on ehdottomasti kielletty ilman messujen järjestäjän ja paloviranomaisen 

 lupaa. Myyntipaikan, jossa  käsitellään tulta, yhteyteen on sijoitettava vähintään yksi 

 sammutin ja sammutuspeite. 

Ulkoalueen myyntitelttoja ja ulkotoimintoja esille laitettaessa tulee erityisesti huomioida  
riittävät kulkuväylät ja niiden leveydet (vähintään 3 metriä) sekä se ettei alkusammuttimia 
ja kulkuväyliä peitetä tai tukita.  

Sisähalli PielisAreena on hyvä ja turvallinen messupaikka, poistumisteitä löytyy useita ja 
rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin. Nurmeksen palo- ja pelastuslaitoksen 
edustaja asemamestari Sami Meriläinen tarkistaa ennen messuja järjestäjän osalta 
paloturvallisuusmääräysten toteutumisen. 

           

  Alkusammutuskalustoa
1
 on varattava riittävästi. Tapahtumanjärjestäjä varaa  osaltaan 

 tapahtumapaikalle säännösten mukaisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 

 alkusammutuskalustoa.  Alkusammutuskaluston sijainnit on merkitty asianmukaisilla 

 opasteilla ja alkusammutusvälineet ovat esteettömästi saatavilla. Yleisötapahtumissa 

 käytetään vähintään 6 kg jauhesammuttimia, jotka ovat teholuokaltaan  vähintään 27 A 

 144 B tai 6 l nestesammuttimia, joiden teholuokka on vähintään  13  A 144 B  tai 5 kg 

 hiilidioksidisammuttimia sähkölaitteiden yhteydessä.  

 

                                                 
1
 Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan käsisammuttimia, sammutuspeitettä, pikapalopostia ja sankoruiskua. Käsisammuttimet ovat 

enintään 20 kg painoisia sammuttimia. Sammutteena käsisammuttimissa käytetään esimerkiksi jauhetta, vesipohjaista nestettä, 
hiilidioksidia ja vaahtoa.  

 



 

 

 

 

 

  

              

2. Myynti- ja esittelypaikan pystytys ulkoalueelle 

   

 Ulkopaikkoja voi tulla rakentamaan jo 13.6. perjantaina klo 12.00 jälkeen. Ilmoittautuminen 

 sisähallin INFO-messukahvilapisteessä ennen rakentamisen aloittamista.  

 Näytteilleasettajien teltan paikoillaan pysymiseen ja kiinnitykseen tulee varata riittävästi 

 telttapainoja (maakiilojen käyttö päällystetyillä alueilla on kielletty). Ulkopaikat on merkitty 

 vanerikylteillä ja niissä on osaston numero ja mahdollisesti näytteilleasettajan nimi (jos 

 mahtuu). Ulkopaikkojen luovutuksesta vastaava henkilö 14.6. on Lasse Nirhamo, puh. 0440-

 244 683, sitä ennen messupäällikkö Ella Kärki puh. 040- 510 3289. 

 

3. Ympäristöterveydenhuollon määräykset  

Ruokamyyjillä on oltava voimassa olevat hygieniapassit ja he kustantavat itse 

terveystarkastajien mahdollisesti ottamat näytteet.    Ruokamyyjien             on tehtävä 

viranomaisille ennakkotiedotus myyntiartikkeleistaan ja –kojuistaan 1.6. mennessä. Tästä 

ilmoittamisvelvollisuudesta informoidaan näytteilleasettajia vielä toukokuun aikana.  

 

 



 

4. Jätehuolto  

 

Jokainen huolehtii oman myyntipaikkansa ja sen ympäristön siisteydestä ja jätehuollosta 

sekä tapahtuman ajan että myös tapahtuman päätyttyä. Järjestäjä toimittaa suuret roskapisteet jo 

olemassa olevien Hyvärilän omien roskapisteiden lisäksi. Roskapisteitä on 1 kpl 600 litran 

sekajäteastia, jonka tyhjentämisestä vastaa Hyvärilä. Lisäastioita järjestetään 6 kappaletta. 

Biojätteen keräys on järjestetty erikseen ja niitä on messualueella kaksi (2) 260 litran 

biojäteastiaa. 

 

Mikäli myynti- esittelypaikan siisteydessä  on huomauttamista tapahtuman jälkeen, on 

järjestäjällä oikeus periä erillinen korvaus myyntipaikan siivoamisesta 50 € /h (min.1 h) + 

alv 24 %. Yleisten kaupankäyntiperiaatteiden mukaan myyjä vie pois alueelta mukanaan 

tuomansa pakkausjätteen. 

 

5.  Sähkön käytön ohjeet 

  Ohjeistus on laadittu siksi, että välttyisimme sähkövaaratekijöistä ja hengenvaarallisilta 

 sähköpurkauksilta näytteilleasettajien omien sähköliitosten tai ylikuormituksen vuoksi. 

 Vaadimme ohjeiden noudattamista kaikkien  näytteilleasettajien ja  kauppiaiden osalta 

 myös siitä syystä, etteivät sähkön ostaneet ja sähköä tarvitsevat joutuisi kärsimään 

 sähkökatkoksista  ja vääristä asennuksista. 

1. Sähkövedot toimitetaan ne tilanneille näyttelyosastoille. Valovirran yläraja 1kw 

(riittää esim. 10 kpl 100W lamppuun). Voimavirtatilaukset on tehtävä viimeistään 

1.6.2014. Tavalliset vaihtovirtasähköt kuuluvat sisäosastojen hintaan, voimavirta maksaa 

30 e + alv 24 %.  

2. Ulko-osastoilla tavallinen vaihtovirtasähköpaikka maksaa 10 e + alv 24 % ja 

voimavirta 30 e + alv 24 %. 

3. Näytteilleasettaja vastaa itse laitteidensa toiminnasta ja tilatun sähkön riittävyydestä. 

Omien liitosten tekeminen on kielletty. Liitoksia tekee ainoastaan järjestäjän oma 

sähköurakoitsija. 

4. Sähkön luovuttaminen muille kuin näytteilleasettajalle on kielletty.  

5. Sähköpäivystysnumero annetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

6. Tarvittavat luvat, tapahtuman aikaiset luvat ja ilmoitukset 
 

 Tapahtuman järjestäjä hankkii seuraavat tapahtuma-aikaiset luvat ja turvallisuusjärjestelyt:  

 ilmoitus Poliisille yleisötapahtumasta, opasteet tapahtuman aikana, järjestyksen valvonta, 

 liikenteenohjaus tapahtuman aikana ja pelastussuunnitelma, Teosto ry:n ja Gramex ry:n 

 tekijänoikeusluvat.  

 

 MESSUINFO- kahvilassa on pysyvä elintarvikelupa, näytteilleasettajat hankkivat jokainen 

 oman elintarvikemyyntilupansa/tekevät oman elintarvikemyynti- ilmoituksensa.  

 

  

 



 

7. Vakuutukset 
 

Tapahtuman järjestäjä on ottanut  asiakasvastuuvakuutuksen ja työntekijöiden osalta tapaturma- 

työeläke ym. lakisääteiset vakuutukset. Rakennuksen omistaja vastaa kiinteistön omista  

vakuutuksista. Näytteilleasettajat vastaavat oman toimintansa palo-, varkaus- ja  

asiakasvastuuvakuutuksista.  

 

 

8. Pelastussuunnitelma ja turvallisuusasiakirja 
 

Kyseessä on tapahtuma, johon on laadittava pelastussuunnitelma. Yleisötilaisuuden 

pelastussuunnitelma on toimitettu järjestäjän toimesta tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. 

(PeL 16§, 3 mom) ja yleisötilaisuuden tarkastuksesta on sovittu Pelastusviranomainen suorittaa 

palotarkastuksen ja tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden 

alkamista.   

 

 

 

9. Tekniikka (sähkö, ääni, valo, av ) 
 

Perustekniikka, valo ja ääni järjestetään Hyvärilän taholta, lisäksi on hankittu 

äänentoistopalvelut koko messupäivän ajaksi Metakka Media- yritykseltä, Teijo Tikkanen.  

Sähkösuunnitelman laatii Valtimon Sähkötyö Oy ja Sähköasennus Niilo Valpe. 

 

 

10.  Saapuminen ja ilmoittautuminen kauppiaaksi 

  Saapuminen tapahtuu aina näytteilleasettajille tarkoitetun infopisteen kautta, joka on 

 PielisAreenan sisätilan aulassa. Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastamme 

 paikkamaksun suorittamisen, varatun sisäosaston/ulkopaikan paikkatiedot ja palvelut, 

 annamme näytteilleasettaja- kortin, yhteystiedot- koosteen, näytteilleasettajan 

 parkkipaikkakortin sekä ohjeet messujärjestyksestä ja - ohjelmasta.  

 

11.   Ohjeet näyttelyosastolla/myyntipaikalla 

  Ilmoittautumisen jälkeen infopisteestä opastetaan näyttelyosastolle. Paikalla 

 tarkastamme  osaston sijainnin, tilatut palvelut ja tukipalvelut. Näytteilleasettajien 

 on sijoittauduttava  osoitetulle paikalle, eikä muuta tilaa kuin varauksen  yhteydessä on 

 sovittu, saa käyttää.  Järjestäjänä pidätämme oikeuden  välttämättömiin 

 paikkamuutoksiin / -tarkistuksiin,  esimerkiksi turvallisuuden  tai 

 toiminnallisuuden vuoksi. 

 



 

12.       Rakentamis- ja purkamisajat 
 

  Pielisen Messujen PielisAreenan sisätilojen ja sitä ympäröivän alueen rakentaminen ke  

 13.6.2014 klo 12 alkaen. Messualue avataan yleisölle 14.8.2014 klo 9.00. Osastojen on  

 oltava valmiina ja yleisölle avoinna koko messujen aukioloajan klo 9.00 – 19.00. 

Messuosastot  saa purkaa lauantaina 14.6. vasta klo 19.00 – alkaen. 

 

 

13.     Näyttelyosaston/myyntiosaston huolto, pysäköinti 

 Myyntipaikkojen täydennys ja huolto tapahtuu aamulla ennen alueen avaamista ja 

 tarvittaessa messupäivän aikana. Muina aikoina ajoneuvot pidetään poissa alueelta  ja 

 markkinapaikoilta. Näytteilleasettajien autoille on omat merkityt parkkialueensa 

 PielisAreenan takapäädyn alueella, josta on helppo tehdä osaston täydennyksiä. 

  Ulkokauppiaille on varattu PielisAreenan päätysivusta oma alue jossa saa 

 pysäköidä vain näytteilleasettajille osoitetulla pysäköintialueella. 

 Ovien eteen pysäköiminen on turvallisuussyistä kiellettyä 5 metrin vyöhykkeellä. Autolla 

 kuljettavien väylien tulee olla vähintään 6 metriä leveitä hälytysajoneuvojen 

 kulkemista varten. Pysäköintiä tarkkaillaan oman  pysäköinninvalvonnan toimesta. 

 Pysäköinti näytteilleasettajille on  järjestetty  näytteilleasettajille tarkoitetulla P-

 alueella ja se  on sallittua vain erillisellä  pysäköintiluvalla, jonka saa 

 ilmoittautumisen yhteydessä. 

  Asuntoauto, -vaunu tms. majoitusta varten on näytteilleasettajille varattu 

 erillinen parkkialue. Paikkavaraus tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.  

  

14. Yhteistyökumppanien palvelut + näytteilleasettajien sauna 

 

Hyvärilän omat majoitus- ja ravintolapalvelut ovat näytteilleasettajien käytössä 

näytteilleasettajahintaan, samoin Pielis- Golf Oy:n palvelut ja Bomba-Sotkan kylpylän ja 

hotelli- ravintolan palvelut. Näistä on jo laitettu tarjoukset näytteilleasettajatarjouksia www-

sivuillemme.  

 

NÄYTTEILLEASETTAJIEN MESSUSAUNA on lämpimänä Pielisen rannassa, 

messualueella. Miesten ja naisten puolet. MAKSUTON, klo 16.00 – 19.00. Hyvärilän 

nuoriso- ja matkailukeskus tarjoaa löylyt!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Messupäivän aikana messualueella ruoka- ja kahvihuolto on mahdollista joko 

Hyvärilän päärakennuksen ravintolassa tai näytteilleasettajien myyntipisteistä: 

 

Sisäpaikkojen BAARIosastoilta: 

 

a. Nuorten baari /pizzaa, pirtelöä…) 

b. Piirakkabaari (kahvia, karjalaisia leivonnaisia, kalalautasia paikallisista  

 tuotteista) 

c. Voileipä- ja leivosbaari (leivoksia, voileipiä, juomia) 

d. Info- kahvila, sisähallin aulakahvila (näytteilleasettajien kahvit ja munkit, Nurmes  

       40-v. leivokset) 

 

 

 

Ulkopaikkojen elintarvikemyyntipisteistä saa mm. 

 

a. Vuonoksen kotijäätelöä 

b. Rönkön Grillin pehmytjäätelöä, grillimakkaraa 

c. Eräkartanon herne- ja kapakalakeittoa, lettuja, kahvia 

d. Luontopalvelu Erätulet- kodasta kotakahvia ym. 

 

 

 

15. Tietotekniset ratkaisut 

 

Ennakkomarkkinointia ja paikkavarauksia varten on avattu tammikuussa 2014 www-sivut 

osoitteessa http://www.nurmeksenyrittajat.fi/pielisenmessut_2014_nurmeksessa ja Facebook- 

sivut osoitteessa https://fi-fi.facebook.com/Pielisenmessut 

 

Käytämme näitä em. välineitä kokoaikaiseen tiedottamiseen niin yleisölle kuin 

näytteilleasettajille. Lisäksi viestimme näytteilleasettajille sähköpostin välityksellä. Tulemme 

käyttämään Hyvärilän paikallisradiokanavaa kuuluvuusalueen (Nurmes) markkinoinnissa 

myös hyväksemme.  Alueella on vapaa WLAN- nettiyhteys. 

 

PIELISEN IMMEISET- Facebook- alue lanseerataan essujen virallisessa avauksessa ja sinne 

ladataan päivän aikana messuilta tilanteita ja tunnelmia. Päivän 17.00 alkavassa viimeisessä 

ohjelmablokissa julkistetaan päivän Facebookin tykkääjät ja FB-viestejä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nurmeksenyrittajat.fi/pielisenmessut_2014_nurmeksessa
https://fi-fi.facebook.com/Pielisenmessut


 

 

 

 

16. Opasteet, järjestyksen valvonta ja liikenteenohjaus 

 

Tienvarsiopasteet ohjaavat messupaikalle kaikilta pääteiltä. Liikenteenohjauspalvelut 

hankitaan ulkoisina palveluina. PielisAreenan lähin asfaltoitu parkkialue suljetaan ja varataan 

näytteilleasettajille (elintarvikkeiden myyjille).   

Alueopasteita ja näytteilleasettajien karttoja pystytetään ulko- ja sisäalueelle riittävästi. 

 

17. Elintarvikeluvat 

 

Ruokamyyjillä on oltava voimassa olevat hygieniapassit ja he kustantavat itse 

terveystarkastajien mahdollisesti ottamat näytteet.    Ruokamyyjien on tehtävä viranomaisille 

ennakkotiedotus 1.6. mennessä. Ilmoittamisvelvollisuudesta informoidaan näytteilleasettajia 

toukokuun aikana. PielisAreenan sisätilan aulassa INFOMESSU-kahvilassa on pysyvä 

elintarvikelupa. 

 

 

 

18. Näytteilleasettajien ja yhteistyökumppaneiden iltatilaisuus 13.6.2014 klo 19.00 – 22.00 

 

 

Perjantai-illan 13.6. näytteilleasettajien ’Iltalypsyt Navetalla’- verkostoitumistilaisuus  

pidetään Hyvärilän matkailualueen Ravintola Navetassa. Illan pääyhteistyökumppani on  

Pikes Oy. Tarjolla maukasta iltapalaa ja ohjelmaa. Vapaa pääsy!  

Ilmoittautuminen tilaisuuteen samalla osastopaikan vahvistusvarauslomakkeella kuin  

millä messupaikan varaus tehdään. 

 

 
 

 

Tervetuloa näytteilleasettajaksi Pielisen Messuille! 
Uskomme ohjeidemme edistävän onnistuneen messutapahtuman toteutumista 

 

 

 

Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys ry, messupäällikkö Ella Kärki, 040- 510 3289 

karkikonsultit@gmail.com 

 

Pielisen Messu- ja Yrittäjäyhdistys ry/messutiimin sihteeri Minna Kähkönen, 040- 964 3558, 

minna.kahkonen@aamuvirkku.fi 
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