
 
 TURUN MESSUKESKUS  
YLEISET OSANOTTOEHDOT  
1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET  
Näytteilleasettajina voivat olla tilausvahvistuksessa mainittujen tuotteiden valmistajat, tuottajat ja heidän valtuuttamansa edustajat sekä 
alan järjestöt ja julkaisut. Messuosastossa saadaan mainita muu kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajien toiminimi  
vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta/ rinnakkaisnäytteilleasettajasta peritään alin osallistumismaksu 
(RekryExpo rekisteröintimaksu 100 €). Näytteilleasettaja saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä. Turun Messukeskus 
Oy:llä (jäljempänä järjestäjä) on oikeus rajoittaa messuosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta. Näytteille 
asetettuja tuotteita ei saa messujen aikana viedä pois osastolta.  
2. NÄYTTELYTILAN VARAUS  
Järjestäjän 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 toimialaryhmityksen, hallien tarkoituksenmukaisen käytön sekä  
mahdollisuuksiensa mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta lisätä tai vähentää 
varattua pinta-alaa 10 %. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille pohjakartan, johon on merkitty osaston sijainti ja mitat, elleivät 
vastaavat tiedot sisälly muihin näytteilleasettajalle toimitettuihin asiakirjoihin.  
4. MAKSUT  
Laskutus koostuu tilausvahvistuksessa mainituista maksuista, jotka laskutetaan tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen kahdessa 
erässä. Ensimmäinen erä 50 % laskutetaan tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen ja toinen 50 % RekryExpo-lehden ilmestymisen 
jälkeen. Rinnakkaisnäytteilleasettajamaksu laskutetaan aina yhtenä eränä ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Viivästyskorko on 
kulloinkin voimassaolevan yleisen viivästyskoron mukainen.  
5. OSALLISTUMISEN TAI PAKETTIOSASTON PERUUTTAMINEN, OSASTON KOON MUUTTAMINEN SEKÄ  
OSASTON KÄYTTÖOIKEUDEN PALAUTUS  
Mikäli vahvistettu messupaikka on peruutettu viimeistään 30 vrk ennen messujen alkamista, järjestäjällä on oikeus periä 50 % 
paikanvuokrasta ja rakenteista näytteilleasettajalta. Mikäli peruutus tai muutos tapahtuu tämän jälkeen, kaikki näytteilleasettajalle 
kuuluvat maksut peritään täysimääräisinä. 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 tilauksessa merkittyjen rakenteiden ja kalusteiden osalta. 
Järjestäjältä vuokratun pakettiosaston hintaan kuuluu pakettiosaston sisältämien teknisten rakenteiden pystytys ja purku. 
Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa järjestäjälle aiheuttamista 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 1000 kg painavan näyttelyesineen sijoitus  
- 250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut. 250 cm korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä 
vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta.  
Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm, 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.  
Osaston rakentamiseen käytettävien materiaalien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:  
- matto paloa levittämätön (luokka L- kattamiseen käytettävä kangas sekä verhoukseen käytetyt tekstiilit tulee olla paloluokiteltua, 
luokka SL-2 tai se täytyy palosuojata.  
Edellä mainituista vaatimuksista on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, pilari-, lattia- ja  
seinärakenteisiin on kielletty. Näytteilleasettaja on vastuussa messurakennuksille tai messualueelle mahdollisesti aiheuttamistaan 
vahingoista.  
Kaksikerroksisten messurakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisten ennakkolupa. Suunnitelmat  
tällaisista osastoista on esitettävä järjestäjälle 30 päivää ennen ao. messujen alkamista. Toisen kerroksen pinta-alasta veloitetaan 50 %  
lattiatilan neliövuokrasta.  
7. NÄYTTEILLEASETTAMINEN  
Järjestäjän on hyväksyttävä etukäteen seuraavat toimenpiteet:  
- Kaikkien muiden kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä ja edustajiensa nimien maininta näyttelyosastossa. Tällaisesta 
mainonnasta peritään rekisteröintimaksu tai alin osallistumismaksu ts. rinnakkaisnäytteilleasettajamaksu, ellei kyseessä ole 
ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjän kanssa sovittu yhteisosasto tai messukohtaisissa ilmoittautumismateriaaleissa ole määrätty 
toisin.  
- Muiden kuin näytteilleasettajan omien tuote-esitteiden jakelu.  
- Tuotteiden mainostaminen ja jakelu näytteilleasettajan oman osaston rajojen ulkopuolella.  
- Osastoja ei saa tyhjentää eikä purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista. Järjestäjällä on tällöin oikeus veloittaa näytteilleasettajalta  
500 euron sakkomaksu.  
8. SÄHKÖVIRTA JA TYÖT, VESI JA VIEMÄRÖINTI  
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Jakelujännite messualueella on 400/230 V, 50 Hz. Näytteilleasettaja tilaa järjestäjän 
valtuuttamalta sähköurakoitsijalta Extranet-palvelua tai erillistä lomaketta käyttäen osastossaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin  
tarpeelliset asennustyöt. RekryExpossa 1 kW sähköliittymä kuuluu paketin hintaan. Sähköasennukset messualueella suorittaa järjestäjän 
valtuuttama sähköurakointiliike. 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.  



9. PALO- JA MUU TURVALLISUUS, VARTIOINTI  
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja 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 
avautumista järjestäjän toimesta. 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-, 
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 häiriötä aiheuttavat esitykset voidaan keskeyttää. Paljon yleisöä kerääville havaintoesityksille ja niiden  
yleisölle on varattava seinällä käytävästä eristetty tila.  
Järjestäjä huolehtii käytävien ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Näytteilleasettajat vastaavat itse osastojensa siisteydestä sekä 
rakennus ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin. Näytteilleasettaja tilaa tarvitsemansa siivouksen  
omalla kustannuksellaan järjestäjän valitsemalta siivousliikkeeltä extranetin kautta.  
13. RAVINTOLATOIMINTA JA ELINTARVIKKEIDEN MYYNTI SEKÄ TARJOILU  
Järjestäjän valtuuttamalla ravintoloitsijalla on yksinoikeus anniskelu-, ravintola- ja kahviotoimintaan Turun Messukeskuksessa.  
Näytteilleasettajan tulee saada järjestäjän lupa, jos osastolla myydään, säilytetään, valmistetaan tai tarjoillaan elintarvikkeita. Luvan 
saatuaan näytteilleasettajan tulee tehdä myös ilmoitus Turun kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiselle.  
14. KULKULUVAT JA ESITTELIJÄKORTIT  
Rakentamis- ja purkamistöiden sekä messujen aikana messualueella saavat oleskella vain ne henkilöt, joilla on järjestäjän antama 
henkilökortti. Rakennus- ja purkuajan maksuttomia kulkulupia saavat näytteilleasettajat tarvitsemansa määrän. Esittelijäkorttien 
lukumäärä määräytyy osaston pinta-alan mukaan. Näytteilleasettaja saa kulkuluvat käyttöönsä, kun paikanvuokra on kokonaan 
suoritettu. (4 m2 2 korttia, 6 m2 3 korttia, 12 ja 20 m2 4 korttia)  
15. YLEISET MÄÄRÄYKSET  
Ilmaislehtien tai muun mainosmateriaalin levittäminen ja jakelu messualueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.  
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen 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. 
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•Valmiit aineistot toimitetaan osoitteeseen ilmoitukset@ts.fi torstaina 7.11.2019 klo 12 mennessä. 

•Ilmoitusvaraus on sitova, ellei mainostaja tee peruutusta 30 päivää ennen RekryExpo-tapahtumaa eli viimeistään 
21.10.2019 
• Vastuu virheistä ja reklamaatiot 
Turun Sanomat pyrkii julkaisemaan kaikki hyväksytyt ilmoitukset sovittuna julkaisupäivänä. Turun Sanomat ei ole 
vastuussa julkaisun viivästyksestä, mikäli viivästys on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä (esim. sodasta, kapinasta, 
kauppasaarrosta, räjähdyksestä, tulipalosta, viranomaisten toimista, luonnonolosuhteista, häiriöistä kuljetuksissa tai 
viestinnässä, häiriöistä energiatuotannossa, lakoista, työsuluista, työvoiman tai raaka-aineiden puutteesta, konerikosta 
tai muista tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä) tai asiakkaan toimesta tai puolesta toimitetun aineiston 
puutteellisuudesta tai aineiston myöhästyneestä toimituksesta tai muusta asiakkaan vastuulla olevan seikan johdosta. 
Turun Sanomat ei vastaa ilmoitukseen tulleesta virheestä, joka johtuu toimitetusta puutteellisesta tai virheellisestä 
aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta tai virheestä, joka käy selville korjausvedoksesta, mikäli vedos on hyväksytty 
virhettä korjaamatta. Turun Sanomat ei myöskään vastaa vähäisestä paino-, painatus- tai taittovirheestä, joka ei 
vaikeuta ilmoituksen käsittämistä eikä vähennä sen mainosarvoa. Turun Sanomat ei vastaa ilmoitusaineistossa olleen 
viruksen takia ilmoitukseen tulleesta virheestä tai ilmoituksen tästä syystä julkaisematta jäämisestä. 
Mikäli asiakas haluaa vedota suoritusvirheeseen on sen huomautettava Turun Sanomille kirjallisesti seitsemän (7) päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä. Turun Sanomat ei vastaa sen vastuulla olevan 
ilmoituksen viivästyksen, virheen eikä minkään muunkaan tämän sopimuksen mukaisen suoritusvirheen asiakkaalle 
aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton menetyksestä tai liiketoiminnan muusta 
häiriintymisestä tai haitasta eikä kolmannelle osapuolelle syntyneestä vahingosta. Turun Sanomien vastuu ilmoituksen 
poisjäämisestä tai sen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on kuitenkin enintään ilmoituksesta maksettu ilmoitushinta. 
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