
 - 1 - 

 

 
RAKENNUSOHJEET – Ortopedian ja traumatologian päivät 23.-25.11.2022 
 
Tervetuloa Ortopedian ja traumatologian päivät 2022-näytteilleasettajaksi! Tutustu tarkasti näihin ohjeisiin, sillä ne 
sisältävät tärkeää tietoa osallistumiseenne liittyen. Osa ohjeista koskee osastolle tehtäviä tilauksia, osa on muutoin 
huomioon otettavia asioita.  
 
HUOM! Pyydämme teitä välittämään tämän ohjeen myös osastonne suunnittelijalle, mainostoimistolle tai rakentajalle 
sekä niille yrityksenne henkilöille, jotka tulevat olemaan osastollanne tapahtuman aikana tai rakennus- ja purkuaikana.  
 
 
1. MUISTETTAVAT ASIAT LYHYESTI 
 
a) Valmispaketit 
 
Valmispaketti tilataan WS-Expogroup Oy:stä, joka on tapahtuman virallinen rakentaja.  
Jos haluatte tehdä osastolle lisätilauksen (esim. kalusteet, tulosteet ja näytöt), voitte tehdä sen myös tämä linkin kautta:  
https://wsexpogroup.fi/ortopedian-paivat-2022/ 
 
 
Yhteyshenkilönä toimii Paul Franzén, paul.franzen@wsexpogroup.fi puh. 041-5370 101.  
 
Voit myös pyytää tarjousta räätälöidystä messuosastosta. 
 
Lisäksi voitte tilata kalusteita, suurkuvatulosteita (kevytosastoon taustaseinän kokotulostus, ks esimerkki kuvapaketit) jne. 
Muistattehan myös tilata osastosiivouksen. 
 
 
b) Ilman rakenteita tilatut osastot 

 
Mikäli olette varanneet osastonne pelkkänä lattiatilana, eli ilman rakenteita, voitte joko käyttää osastonne toteutukseen 
omaa rakentajaanne tai tehdä tilaukset/pyytää tarjousta WS-Expogroupilta. Autamme mielellämme suunnittelussa. 
Useimmat tekniset tilaukset tehdään WS-Expogroupin kautta. Mikäli käytätte omaa rakentajaanne, muistakaa tehdä 
vähintään seuraavat tilaukset, mikäli niitä tarvitsette:  
 

- Sähköliittymä. HUOM! Osastolle Kuuluu virtasyöttö 8A päivälle. Jos osastolla on sähkölaitteita joiden yhteis- 
sähkökulutus on suurempi, niin näille joudutaan tilamaan erikseen sähköliittymä. Lomake löytyy tilauspaketista. 
Erikoistöistä on sovittava aina erikseen etukäteen. 

- Osastosiivous.  
- Osastotarjoilut.  
- Toimita tai pyydä rakentajaanne toimittamaan WS-Expogroupille osastostanne sijoituspiirros. Tarkempaa tietoa 

kappaleessa 3.  
 
 
c) Yleistä tilauksista 
 
Kaikki tilaukset WS-Expogroupille on tehtävä viimeistään pe 21.10.2022. Palautuspäivämäärän jälkeen tulleista 
tilauksista peritään 50 %:n lisämaksu. Mikäli näytteilleasettaja peruu tilauksensa myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen 
tapahtuman rakentamisen alkua, veloitetaan työkuluina 30 % tuotteen hinnasta.  
 
Kaikki tehdyt tilaukset laskutetaan suoraan näytteilleasettajalta. Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan 
aiheuttamansa vahingot, kadonneet tai vahingoittuneet rakenteet, kalusteet, AV-laitteet, puhelimet ja sähkötarvikkeet 
niiden täydestä arvosta. Mikäli näytteilleasettaja antaa mainostoimiston tai muun ulkopuolisen tehtäväksi osastonsa 
pystyttämisen ja purkamisen sekä valtuuttaa tämän kolmannen osapuolen tekemään WS-Expogroupilta tilauksia, tästä  
on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen pystytystöiden alkamista. Ellei ilmoitusta ole tehty, kaikista tilauksista laskutetaan 
suoraan näytteilleasettajaa.  
 

https://wsexpogroup.fi/ortopedian-paivat-2022/
mailto:paul.franzen@wsexpogroup.fi
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Näytteilleasettajan on hyvä toimittaa nämä rakentamista koskevat säännöt ja ohjeet sekä aikataulut edelleen osastonsa 
suunnittelijoille, rakentajille, somistajille ja purkajille sekä niille henkilöille, jotka ovat osastolla. 
 
 
 
2. AIKATAULUT JA TAVARANTUONTI/VIENTI  
 
Rakennus ja somistus:  
 

- Ulkopuoliset-rakentajat ja muut osastot ti 22.11.2022 klo 11-18  
- WS-Expogroupin rakentamille valmisosastoille pääsee somistamaan ti 22.11.2022 klo 15-18 

 
 
Purkuaika: 
 

- Osastot on purettava ja kaikki somisteet poistettava pe 25.11.2022 kello 15 – 19 
 

Tavarantuonti/vienti: 
 
Tavaran tuonti ja vienti osastolle tulee suorittaa virallisen ajan puitteissa ilmoitettuja ovia käyttäen. Lastaus tapahtuu  
pääsisäänkäynnin kautta. Wanha Satama, SOY tai WS-Expogroup ei voi kuitata puolestanne lähetystä.  
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3. SIJOITUSPIIRROS 
 
Näytteilleasettajan tai tämän rakentajan on lähetettävä hyvissä ajoin (viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa)  
WS-Expogroupille hyväksyttäväksi piirustus osaston ulkonäöstä, rakenteiden korkeuksista, somistuksesta, kiinteiden 
nettiliittymien ja sähköpisteiden sijainnista sekä muista toiminnoista eli sijoituspiirros. Näin voidaan puolin ja toisin 
varmistaa, että osastosi on oikean kokoinen, oikeassa paikassa ja kaikkien sääntöjen (mm. paloturvallisuus, 
museoviraston säännöt) mukainen ja voidaan toteuttaa haluamallasi tavalla. Sijoituspiirros on välttämätön, jotta voimme 
taata onnistuneen lopputuloksen osastollenne, kuten tarkistaa etukäteen mahdolliset rakentamista rajoittavat tekijät esim. 
korkeudet, pylväät, varauloskäynnit ym.  
 
Piirroksesta tulee käydä ilmi ainakin seuraavat asiat: 
 

- tarkka pohjakuva, jossa näkyy osastosi seinät, kalusteet sekä suuret somisteet (sekä ulkomitat) 
- osaston rakennekorkeus, mahdollinen lisäkorkeus ja mainostila  
- sähkösuunnitelma (myös tiedot mahdollisesti tarvittavasta yösähköstä)  
- valaistussuunnitelma  
- mahdollinen vesi- ja viemäripisteiden tarve 

 
Toimita perusteellisempi sijoituspiirros, jos suunnitelmassasi on seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa: 
 

- hätäpoistumisteiden käyttövalmiuteen ja näkyvyyteen (koskee myös niitä osoittavia kilpiä) 
- palopostien ja -sammuttimien saatavuuteen ja näkyvyyteen  
- sprinklereiden suoja-alueisiin (mm. omat kattorakenteet)  
- lämpöpattereiden ja ilmastoinnin toimintaan tai muuhun tärkeään seikkaan 

  
Huom. Mikäli olette varanneet valmisosaston, teidän ei ole välttämätöntä toimittaa sijoituspiirrosta.  
 
 
4. MUUTA HUOMIOITAVAA  

 
a) Rakennuskorkeudet ja pylväät 

 
Tapahtumarakenteiden standardikorkeudet ovat Wanhassa Satamassa ja 250 cm. Rakennekorkeuden ylitys edellyttää 
hyväksymisen. Huom!  Salien matalissa osissa (osastot B1 -B11) katon korkeus on noin 260cm, siinä ei saa koskaan 
ylittää 250cm rakennuskorkeutta.  
 
Rakennekorkeuden ylitys edellyttää aina ennakkolupaa (WS-Expogroup Oy), sillä maksimikorkeudet vaihtelevat 
saleittain.  
 
Huom! Osastojen B12-B15 kiinteät pylväät sijaitsevat osastojen sisällä. Ne näkyvät kartassa (sivu 2) ja voit halutessasi 
pyytää meiltä tarkempaa karttaa.  
 
 
b) Lattian suojaus 
 
Messumattoa, laminaattiparkettia tai vastaavaa lattiapinnoitetta saa asentaa heikkoliimaisella 2-puoleisella teipillä. 
Jos käytätte ulkopuolista messurakentajaa, on näytteilleasettaja vastuussa siitä, että lattia ei vaurioidu eikä siihen jää 
teippiä tai liimapintaa. 
 
 
 
c) Kiinnitykset 
 
Suurempia kiinnityksiä ja ripustuksia suunniteltaessa on oltava yhteydessä Paul Franzén/ WS-Expogroup, 
paul.franzen@wsexpogroup.fi , puh. 041-537 0101. Wanhan Sataman ripustus- ja kiinnitysmahdollisuudet ovat rajalliset. 
Suoraan seinäpintoihin tai pylväisiin ei saa kiinnittää mitään. 
 
 

mailto:paul.franzen@wsexpogroup.fi
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d) Osastojen somistaminen 
 
Osastonne irralliset somisteet ja kaikki tuomanne näyttelymateriaali (laitteet, taulut, esitteet jne.) on poistettava purkuajan 
päättymiseen mennessä. Wanha Satama, WS-Expogroup tai SOY eivät vastaa purkamisen aikana sattuneista vaurioista. 
Mikäli SOY tai WS-Expogroup joutuu poistamaan somisteita osastolta, veloitamme siitä 55,00 EUR/tunti (+ALV 24 %). 
Wanha Satama, WS-Expogroup tai SOY eivät myöskään vastaa purkuajan päättymisen jälkeen taloon jätetyistä 
tavaroista, ellei siitä erikseen sovita.  
 
Messuosaston rakenteet ja somistus kannattaa suunnitella ja toteuttaa siten, että osasto on joka puolelta siisti ja 
edustava koko messujen ajan. Osastolla on oltava yrityksen nimi ja/tai logo selvästi nähtävillä. Osaston toiminta ei  
saa häiritä naapuriosastoja eikä ruuhkauttaa käytäviä.  
 
 
e) Osastojen siivous ja jätehuolto 
 
Näytteilleasettajat vastaavat oman osastonsa siivouksesta. Suosittelemme tilaamaan osastolle osastosiivouksen. 
Siivoukseen sisältyy osaston lattian imurointi ja jäteastioiden tyhjennys ennen molempien tapahtumapäivien aloitusta 
sekä loppusiivous. Mikäli osastolle tilataan siivous, on rakentamisen loputtua maton päältä poistettava suojamuovi, jotta 
siivooja pääsee imuroimaan maton.  
 
SOY vastaa normaalin tapahtuma-aikana syntyneen jätteen poisviennistä, ei kuitenkaan osastorakenteista eikä 
osastomatoista.  
 
 
f) Osastotarjoilut 
 
Osastotarjoilujen suhteen voitte olla yhteydessä Wanhaan Satamaan. Lisätietoja: wanhasatama.fi 
 
 
g) Paloturvallisuus 
 
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 pitää olla kirjallinen todistus.  
- Poikkeavat materiaalit ja rekvisiitat jotka eivät täytä SL-1 -luokitusta on palosuojattava ja niistä on ilmoitettava  
  tapahtuman järjestäjälle. (Huom! Todistus esitettävä pyynnöstä paloviranomaiselle.) 

 
Mikäli osastonne sijaitsee varauloskäynnin kohdalla, on huomioitava, että ovea ei saa peittää kiinteällä rakenteella eikä 
raskailla kalusteilla. Poistumisreitin on oltava aina käytettävissä. Vakavissa tapauksissa saattaa palotarkastaja vaatia 
rakennelman purkamista ennen näyttelyn avaamista. Lisätietoja paloturvallisuusasioissa antaa Helsingin 
Pelastuslaitoksen valvonta-osasto, puh. (09) 393 6400.  
 
 
h) Musiikin esitys osastolla 
 
Tekijänoikeuslain 47 §:n mukaan äänitteiden julkisesta esittämisestä tulee suorittaa korvaus äänitteellä esiintyville 
taiteilijoille ja äänitteen tuottajalle. Äänitteen käyttäjien ei tarvitse maksaa korvauksia erikseen jokaiselle taiteilijalle ja 
tuottajalle. Korvausten keräämisen ja niiden tilittämisen korvauksiin oikeutetuille hoitaa esittävien taiteilijoiden ja 
äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry.  
 
Lisätietoja: www.gramex.fi 
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Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry valvoo ja hallinnoi säveltaiteellista ja siihen liittyvää kirjallista tekijänoikeutta. 
Sen edustamia asiakkaita ovat säveltäjät, sanoittajat, sovittajat ja musiikin kustantajat. Kun messujen ja näyttelyiden 
yhteydessä esitetään musiikkia, tähän tarvitaan Teoston musiikinesityslupa. Esittämisestä tulee myös maksaa korvaus  
voimassa olevan tariffin mukaisesti. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, tuleeko musiikki äänilevyltä, kasetilta, televisiosta tai 
radiosta vai esitetäänkö se elävänä esityksenä. Näytteilleasettajan vastuulla on musiikinesitysluvan hankkiminen omalla 
osastollaan ja järjestämissään tilaisuuksissa esitettävää musiikkia varten.  
 
Lisätietoja 
www.teosto.fi 
 
 
i) Vakuutus ja vartiointi 
 
Näytteilleasettaja vastaa niistä henkilö- tai esinevahingoista, jotka se voi toimiessaan näyttelytilassa aiheuttaa 
ulkopuoliselle. Näytteilleasettaja sitoutuu vakuuttamaan edellä mainitun vahingon korvausvelvollisuuden 
vastuuvakuutuksella. Suosittelemme jokaisen näytteilleasettajan vakuuttavan omat näyttelyesineensä mahdollisen 
vahingonteon, tulipalon tai varkauden varalta. 
 
 
Mikäli teillä heräsi kysymyksiä ohjeisiin liittyen, voitte olla yhteydessä:  
 
Paul Franzén  
WS-Expogroup Oy Ltd 
paul.franzen@wsexpogroup.fi 
Puh: 041-5370 0101 
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