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TIEDOTE ELOMESSUJEN NÄYTTEILLEASETTAJILLE  
 

Messujen aukioloajat: La 12.8.2017 klo 10.00 - 18.00 

  Su 13.8.2017 klo 10.00 - 17.00 

Rakennus- ja purkuajat 
Näytteilleasettajien tulee rakentaa messuosastot perjantaina 11.8. klo 8.00 - 20.00 välisenä aikana. 
Mikäli olet aikeissa saapua rakentamaan osastoasi pe klo 20.00 jälkeen tai vasta la-aamuna, sovithan asiasta 
etukäteen: hanna.velin@hameensanomat.fi  puh. 040 450 1921.  
Autot on poistettava messualueelta la-aamuna klo 8.30 mennessä ja su-aamuna klo 9.00 mennessä. 
Messuosastojen purkaminen on aloitettava sunnuntaina välittömästi klo 17.00 jälkeen.  
Osastojen purkaminen sunnuntaina ennen klo 17.00 on ehdottomasti kielletty.  
 

Osastonumero 
Jokaisella osastolla tulee olla nimikyltti ja osaston numero näkyvissä vähintään A4-kokoisena.  

Osastosi numeron ja sijainnin sekä kohdan ”myytävä/esiteltävä tuote” -tekstin voit tarkistaa ke 2.8. klo 16.00 

alkaen kotisivuiltamme: www.elomessut.fi  kohdasta ”Kävijöille”. 
Näytteilleasettajaluettelo julkaistaan Elomessut-lehdessä, joka lähtee painoon pe 4.8., joten ilmoitathan 
minulle mahdolliset muutokset tietoihinne perjantaihin mennessä. 
Mikäli sinulle ei ole vielä meiliteitse vahvistettu osastosi numeroa, otathan välittömästi yhteyttä Hämeen 
Sanomiin / Hanna Velin, puh. 040 450 1921. 
 

Ulko-osastojen teltat 
Olettehan jo hankkineet ulko-osastollenne teltan? Mikäli asia on vielä hoitamatta, tässä muutaman teltta-
vuokraajan yhteystiedot: 
- MarRent Oy / Jani Tuomainen, puh. 040 040 1000 jani.tuomainen@marrent.fi 
- Tero Suomalainen, puh. 0400 975496 tsuomalainen77@gmail.com 
 

Näytteilleasettaja vastaa siitä että kaikki osaston rakenteet ovat CE -hyväksyttyjä, valmistajan ohjeen ja 
käyttötarkoituksen mukaisesti koottuja sekä teltan tai muun rakenteen valmistajan osoittaman tuulikuorman 
mukaan riittävästi kiinnitettyjä (painot, harukset ja niiden kiinnikkeet). 
 

Kiilojen käyttö teltan kiinnityksessä on ehdottomasti kielletty alueella B. 
 

Huomioittehan että käytettävissänne on juuri sen kokoinen osasto kuin olette varanneet, eikä teltta saa olla 
varaamaanne aluetta suurempi. Mitään muutakaan näytteilleasettajalle kuuluvaa omaisuutta (kuten autoja, 
peräkärryjä, myytäviä tuotteita jne.) ei saa sijoittaa näytteilleasettajalle varatun osastopaikan viereen/taakse.  
 

Sisäosastojen messukalusteet, matot, valaistus 
Osastonne suunnittelussa ja rakentamisessa teitä palvelee tarvittaessa MSP Event Oy, jolta voitte vuokrata 
osastollenne mm. kalusteet, matot ja valaistuksen.  MSP:n tilauslomake löytyy tästä linkistä: 
http://www.msp.fi/fi/index.php?os=5  

Mikäli olette tilanneet sisäosaston seinärakenteilla (sisältäen seinät ja otsavaakarivan), tilaamme ne 
puolestanne valmiiksi MSP Eventiltä. Vanajasaliin asennetaan osastojen alle valmiiksi vaaleanharmaa 
messumatto suojaamaan parkettia. Mikäli haluatte osastollenne toisen värisen maton, tulee teidän tilata  
matto erikseen omalla kustannuksellanne MSP Event Oy:ltä. 
 

Sekä ulko- että sisäosastojen näytteilleasettajien tulee tehdä itse suoraan MSP:lle tarvitsemansa 
messukaluste-, matto-, valaisin- ja otsalautatekstien tilaukset. 
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Saapuminen messualueelle perjantaina 
Saapuessanne perjantaina messualueelle pyydämme teitä ensin tulemaan näytteilleasettajien 
ilmoittautumispisteeseen osoitteeseen: Keinusaarentie 3  
- sisäänajo ARX-talon ja Keltaisen talon välistä 
- ilmoittautumisen yhteydessä saatte kulkuluvan messualueelle 
- tämän jälkeen henkilökuntamme opastaa teidät omalle osastopaikallenne 

Ilmoittautumispiste osoitteessa Keinusaarentie 3 on avoinna  
- rakennuspäivänä perjantaina 11.8. klo 8.00-20.00  
- lauantaina 12.8. klo 7.00-9.00.  
 
Lauantaina (klo 9.00 alkaen) ja sunnuntaina Verkatehtaan pääaulassa sijaitseva Info-piste palvelee sekä 
näytteilleasettajia että messuvieraita. 

Pyrimme palvelemaan teitä kaikissa lisätarpeissa. Sekä osastovuokra että sähkö on maksettava ennen messuja 
laskun eräpäivään mennessä. Emme ota vastaan osasto-/sähkömaksuja enää paikan päällä, vaan ne tulee hoitaa 
etukäteen. Sähköä ei voi tilata osastolle enää paikan päällä. 
 

Paloturvallisuus 
Palolaitos tiedottaa seuraavaa: Teltoissa ja sisätiloissa on tupakointi kielletty. Nuotiota tai nestekaasua käyttävillä 
tulee olla vähintään yksi 6 kg:n jauhesammutin osastollaan. Sammuttimen puuttuminen pitää padat kylminä. 
Kaasupullot on säilytettävä tuettuina ja ne on kytkettävä irti laitteista yön ajaksi. Kaasugrillin käyttö osastolla 
ilman viranomaisten vaatimia ennakkoilmoituksia on ehdottomasti kielletty (kaasua osastollaan käyttävien on 
pitänyt hoitaa nämä ilmoitukset järjestäjälle jo osastoa varatessaan). Muistattehan ettei tapahtuman järjestäjälle 
ilmoittamaanne osastollanne olevaa nestekaasun kokonaismäärää saa ylittää. Ilmoittamaanne määrään 
sisältyvät myös osastollanne sijaitsevat kytkemättömät varapullot. 
 

Elintarvikkeiden myyjille tiedoksi: 
Metrilakritsan myynti on sallittu ainoastaan etukäteen sovituilla osastoilla. 
Grillimakkaran myynti on sallittu vain erikoismakkaroiden myyjille, joiden kanssa on asiasta etukäteen sovittu.  
 

Elomessuille osallistuvien elintarviketoimijoiden tulee tiedottaa saapumisestaan viimeistään neljä arkipäivää ennen messuja 
lomakkeella, joka on saatavissa Elomessujen sivuilta: http://www.elomessut.fi/elintarvikemyyntilomake/ 

Jos elintarviketoimijalla ei Elomessujen alkaessa vielä ole ns. liikkuvaa elintarvikehuoneistoa, on ilmoitus 
elintarvikehuoneistosta jätettävä Hämeenlinnan elintarvikevalvontaan jo neljä viikkoa ennen tapahtuman alkamista. 
Mikäli toimijalla on tänä kesänä jo ennen Elomessuja toimintaa jossakin muussa kunnassa, tämä ilmoitus tehdään 
kyseiseen kuntaan. Eli siihen, missä toimitaan ensimmäisenä. Todistus ilmoituksen käsittelystä on otettava Elomessuille 
mukaan. 
 

Yhdistysten ja vastaavien ei-kaupallisten toimijoiden elintarvikemyynnistä tai maistatuksesta ei tarvitse laittaa ilmoitusta 
elintarvikevalvontaan, jos elintarviketoiminta on riskeiltään vähäistä. Tällaista voi olla esimerkiksi kahvitarjoilu, 
letunpaisto, makeismyynti. Samoin jos kyseessä on tilan omien maataloustuotteiden myynti, ei alkutuottajan tarvitse 
ilmoittaa myynnistään. Esim. jos myy omaa perunaa, marjoja, tuoreita yrttejä. 
 

Elintarviketoiminnan tarkastuksia tehdään tavalliseen tapaan ja tulokset julkistetaan oiva-järjestelmän mukaisesti, 
lisätietoja www.oivahymy.fi. 
 

Ravintoloita varten alueella on biojäteastioita. 
 

Vesipisteet, suihkut 
Vesipisteitä on kaksi, molemmat sijaitsevat Verkatehtaan ulkoseinässä. Vesipisteet on merkattu liitteenä 
olevaan aluekarttaan.  
 

Näytteilleasettajille on varattu Verkatehtaalta pukuhuonetilat, jotka ovat avoinna la ja su aamuina klo 9-10.00 
sekä molempina päivinä tunnin ajan messujen sulkeutumisen jälkeen. Pukuhuonetiloihin on opastus 
Verkatehtaan aulasta ja Lasipihalta.  Messujen aukioloaikana pukuhuonetiloihin pääsee ottamalla yhteyttä 
Verkatehtaan aulan INFO-pisteeseen. 
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Näytteilleasettajat voivat käyttää kaikkia alueen WC-tiloja, joita löytyy runsaasti Verkatehtaan eri 
rakennuksista. Myös Verkatehtaan II-kerroksen näytteilleasettajaravintolan yhteydessä on yksi WC-tila, joka on 
näytteilleasettajien käytettävissä. 
 

Jätehuolto 
Jokainen osasto lajittelee omat jätteensä ja kuljettaa ne jäteastioihin. Ruokaravintoloita varten on biojäteastiat. 
Pahvilaatikot viedään suoraan puristimeen, joka sijaitsee Verkatehtaan lastauslaiturilla ohjelmalavan 
läheisyydessä. 
 

Sähköt 
Sähköt kytketään osastoille lauantaiaamuun mennessä. Jos tarvitsette sähköä jo perjantaina, ilmoitattehan 
etukäteen Hannalle: hanna.velin@hameensanomat.fi   
Sähkömiehillä on lista sähkön tilanneista osastoista. Sähköjä ei voi tilata enää paikan päällä. 
 

Nurmikko 
Kaupunki on ilmoittanut perivänsä nurmikkovaurioista aiheutuneet kustannukset, joten älkää ajako nurmikolle. 
Myös parkkeeraus nurmikolle on kielletty. 
 

Näytteilleasettajatunnukset 
Messujen aukioloaikana autolla ajo messualueella on kielletty. Näytteilleasettajatunnukset ja P-laput autoihin 
saatte INFO-pisteestä saapuessanne messualueelle ensimmäisen kerran.  
 

Näytteilleasettajien P-paikat:  
- Pohjantähden takapihan parkkialue (Wähäjärvenkatu) Kartassa nro 2 
- VR:n alue radan varressa (Pikkujärventietä Hilpi Kummilan tielle) Kartassa numerot 3 ja 4 
- näillä alueilla pysäköinti sallittu vain näytteilleasettajien P-tunnuksella  
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Näytteilleasettajien messuravintola sijaitsee Verkatehtaan toisessa kerroksessa 
Lounas- ja kahvilippuja on mahdollisuus tilata ennakkoon, ks. erillinen liite. 

Messujen tärkeät numerot: 
Messutoimisto  040 450 1921 Hanna Velin   
             040 726 7662 Satu Mattila      
Ensiapu SPR         050 514 2211  
Yleinen hälytysnumero   112 
 
Verkatehtaalla (nro 1) sijaitsevat seuraavat palvelut: 
- messutoimisto (= INFO) - näytteilleasettajien ravintola 
- yleiskuulutukset - näytteilleasettajien suihkutilat 
- inva WC  

Elomessujen Facebook-sivut on avattu – hyödynnä ilmainen markkinointikanava! 
Näytteilleasettajien on mahdollista esitellä omaa yritystään/yhdistystään jo ennakkoon Facebook-sivuillamme: 
https://www.facebook.com/elomessut Lähetä lyhyt esittelyteksti ja kuva/kuvia osoitteeseen: 
satu.mattila@hameensanomat.fi  
 
 
 
MAJOITUSTA TARJOLLA ERIKOISHINNOIN ELOMESSUJEN NÄYTTEILLEASETTAJILLE: 
 
Kysy vapaita huoneita ja muista mainita varatessasi ”Elomessujen näytteilleasettajahinta”: 

Hotelli Emilia 
Raatihuoneenkatu 23, 13100 Hämeenlinna (Hämeenlinnan keskustassa, 700 m messualueelta) 
Osoite navigaattoriin:  Kasarmikatu 6 
Vastaanotto avoinna klo 07-23 
Puh. 03 6122106 
www.hotelliemilia.fi 

Petäys Resort  
sijaitsee Vanajaveden rannalla n. 20 min. ajomatkan päässä Hämeenlinnasta.  
Petäyksentie 35, 14620 Tyrväntö 
Varaukset:  
hotelli@petays.fi  
p. +358 3 673 301 
www.petays.fi  
 

 
RITARIAREENALLA PE-ILTANA ELOMESSUJEN ETKOT JA LA-ILTANA ELOFESTIT  
 
Tänä kesänä pääsemme jälleen nauttimaan Elomessu-viikonloppuun niin perinteisesti kuuluvista 
”iltamenoista”, joiden järjestäjänä toimii HPK Liiga Oy. HPK tarjoaa näytteilleasettajille liput erikoishinnoin la-
illan ysäri-bileisiin. Tarkemmat tiedot löydät tämän meilin liitteestä. 

 
 
Tervetuloa Elomessuille! 
 
Hämeen Sanomien ja Verkatehtaan messutiimi 
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