NÄYTTEILLEASETTAJAN OHJEET I FINLANDIA-TALO OY
Näyttelyyn liittyviä yleismääräyksiä
Finlandia-talo ei vastaa näyttelyjärjestäjän tai hänen asiakkaansa omaisuudelle
mahdollisesti aiheutuneista vahingoista rakentamisen, näyttelyn tai purun aikana.
Näyttelyosastojen kattaminen on näyttelytiloissa olevan automaattisen sammutusjärjestelmän
vuoksi kielletty.
Näyttelytilojen korkeudet
Kansainvälinen näyttelytilakorkeus 2,50 m soveltuu kaikkiin muihin paitsi alla lueteltuihin
näyttelytiloihin, joissa suositeltava enimmäiskorkeus on 2,20 m:
· Finlandia-salin sisääntulokerros
Näyttelytilojen suojaus
Messumaton, laminaattiparketin tai vastaavan asentaminen suoraan tilan lattian päälle ei ole
sallittua. Lattia on ensin suojattava levyllä, ja lattiamateriaali kiinnitetään tämän päälle.
Suojalevyä ei saa kiinnittää teipillä tai muulla vastaavalla kiinni lattiaan. Teippien
kiinnittäminen seinien ja lattioiden kivipintoihin 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-talosta 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.
Rakenteiden tulee olla paikalle tuotaessa valmiiksi käsiteltyjä. Maaliaineiden käsittely
näyttelytiloissa on kielletty.
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.
Näyttelymateriaali Päärakennukseen voidaan tuoda K5-oven ulkopuolella olevalla
tavarahissillä.
K5-oven tavarahissi:
· Oven korkeus 2,09 m
· Oven leveys 1,05 m
· Syvyys 2,60 m
· Nostokyky 1000 kg
Siivous ja jätehuolto
Finlandia-talo järjestää näyttelyalueen yleissiivouksen.
Tilassa on jäteastioita jätteitä ja pahveja varten. Näytteilleasettajien tulee huolehtia
näyttelyosastonsa roskat jäteastioihin.
Finlandia-talo on sitoutunut noudattamaan ISO 14001 mukaista ympäristöohjelmaa, ja tämän
ohjelman noudattamista edellytämme myös asiakkailtamme.
Näytteilleasettajan tulee huolehtia osastonsa rakennus-ja purkujätteiden lajittelusta niille

osoitettuihin lajitteluastioihin.
Mikäli osastollanne on ruokailutarjoilua tulee bioroskille tilata jäteastiat Finlandia-ravintolalta
erikseen (ks.ravintolapalvelut)
Näyttelyalueen sähkö- ja teleasennukset
Osastolle on aina tilattava sähköliittymä, jos osastolla on sähkölaitteita.
Paloturvallisuus
Näytteilleasettajan on huolehdittava näyttelyn ja rakennusmateriaalien paloturvallisuudesta.
Näyttelymateriaaleista on pyydettäessä esitettävä paloturvallisuustodistukset Finlandia-talon
turvallisuuspäällikölle.
Rakennusmateriaalit:
· Maton on oltava vaikeasti syttyvä, luokka L
· Kattamiseen, verhoamiseen ja somistamiseen käytetyn kankaan tulee olla
paloluokiteltua, luokka SL-1 tai se täytyy palosuojata.
· Palosuojauksesta tulee olla kirjallinen todistus.
· 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.
Näytteilleasettajien pysäköinti
Finlandia-talon alla on QParkin hallinnoima pysäköintihalli QPark Finlandia, josta on suora
hissiyhteys Finlandia-taloon. Finlandia-talolla ei ole mahdollisuutta varata pysäköintipaikkoja tai tarjota
maksuttomia pysäköintipaikkoja QPark Finlandiasta.
Ravintolapalvelut
Finlandia-talon ravintolapalveluista vastaa yksinoikeudella Finlandia-ravintola. Tilaisuuden
kaikista tarjoiluista, ml. näyttelyosastojen tapahtumanaikaiset osastotarjoilut, on sovittava
ravintolan myyntipalvelun kanssa.
puh. (09) 4024 500 (ma-pe klo 9:00 – 16:00)
e-mail. ravintola@finlandiatalo.fi
Huomioittehan, että myös tapahtuman rakennus- ja purkuaikojen ruokailut on tilattava
etukäteen.

