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1. NÄYTTEILLEASETTAJAT/MYYJÄT JA TUOTTEET 

Näytteilleasettajina voivat olla esittelymateriaalissa mainit-

tuja tuotteita ja palveluja valmistavat / tuottavat yritykset 

ja niiden valtuuttamat edustajat, yksityiset elinkeinonhar-

joittajat, julkinen hallinto, yhteisöt sekä rekisteröidyt yhdis-

tykset.  

Ainoastaan tuotteet, jotka on mainittu ilmoittauduttaessa 

ja jotka ProAgria-Tapahtumat Oy, jäljempänä järjestäjä, on 

hyväksynyt, saa asettaa näytteille. 

Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet, 

jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleaset-

tajille ja yleisölle. Näyttelyosastolla saa esiintyä vain näyt-

teilleasettajaksi hyväksytyn toiminimen sekä päämiesten ja 

edustajien nimet.  

Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai 

hylätä ilmoittautuminen syytä tähän ilmoittamatta.  

Näyttelyosastolla saa näkyä muu kuin näytteilleasettajan tai 

hänen päämiestensä ja edustajiensa nimi vain järjestäjän 

suostumuksella, jolloin siitä peritään tapahtuman markki-

nointimateriaalissa mainittu rekisteröintimaksu.  

Näytteilleasettaja saa jakaa osastolla vain näyttelyyn hyväk-

syttyjen tuotteiden esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän 

kanssa erikseen sovittu. Tapahtumakohtainen rekisteröinti-

maksu peritään varsinaisen näytteilleasettajan lisäksi jokai-

selta sivunäytteilleasettajalta. Rekisteröintimaksua vastaan 

(sivu)näytteilleasettaja saa näytteilleasettajatiedotteet sekä 

näkyvyyden mahdollisessa messuoppaassa ja tapahtuman 

nettisivuilla.  

2. SOPIMUSVAHVISTUS JA PAIKKOJEN MÄÄRÄÄMI-
NEN 

Kun osallistumisesta on sovittu, lähetetään näytteilleasetta-

jalle sopimusvahvistus. Sopimusvahvistus muuttuu molem-

pia osapuolia sitovaksi 14 vrk:n kuluttua sopimusvahvistuk-

sen päiväyksestä, jos kummallakaan osapuolella ei ole ollut 

aihetta huomautuksiin. Kaikki huomautukset on tehtävä kir-

jallisesti. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin 

30 vrk ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova il-

moittautumispäivästä lukien. 

Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oi-

keutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osasto-

aan tai sen osaa. Järjestäjä määrää osastojen sijainnin ot-

taen mahdollisuuksien mukaan huomioon näytteilleasetta-

jan toivomukset sekä hallien tarkoituksenmukaisen käytön. 

Näytteilleasettajalle varatun tilan sijainti selviää sopimus-

vahvistuksen mukana toimitetusta kartasta. 

3. PERUUTUS JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN  

Näytteilleasettajalla on oikeus kuluitta peruuttaa osallistu-

misensa 14 vrk:n kuluessa sopimusvahvistuksen vastaanot-

tamisesta (kirjallisesti). Osaston käyttöoikeus palautuu jär-

jestäjälle ja sopimus purkautuu, ellei paikanvuokraa koko-

naisuudessaan suoriteta määräaikana.  

Sopimuksen näin tai muulla tavoin näytteilleasettajan 

syystä purkautuessa aiemmin kuin 60 vrk ennen tapahtu-

man alkua, peruutuksesta ei tule kustannuksia. Mikäli näyt-

teilleasettaja peruu 30-59 vrk ennen tapahtuman alkua, ve-

loitamme käsittelymaksuna 50 € + alv. Jos peruutus tapah-

tuu alle 30 vrk ennen tapahtuman alkua, eikä paikkaa saada 

enää myytyä, veloitamme koko paikkamaksun. Jos paikka 

saadaan edelleen myytyä, veloitamme käsittelymaksun 75 € 

+ alv. Maksuehdot mainitaan sopimusvahvistuksessa. 

Mikäli sopimus näytteilleasettajan syystä purkautuu lähem-

pänä kuin 30 vrk ennen tapahtuman alkamista, järjestäjällä 

on oikeus veloittaa myös jo tilatut osastorakenteet ja palve-

lut.  

4. NÄYTTEILLEASETTAMINEN JA OSASTOJEN RAKEN-
TAMINEN 

Näytteilleasettaja vastaa osastonsa pystyttämisestä, somis-

tamisesta, purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja 

jätehuollosta.  

Järjestäjä ei edellytä seinärakenteita. Mikäli näytteilleaset-

taja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pin-

nat näkyvät naapuriosastoille tai käytäville, hänen on huo-

lehdittava myös niiden siistimisestä (esim. vuoraus, maa-

laus tms.) 

Kaikenlainen kiinnittäminen hallien rakenteisiin on kielletty, 

lukuun ottamatta mattoteippauksia lattioihin tapahtuma-

paikan sallimilla teipeillä. 

 Kts. tarkemmin tapahtumapaikan yleisohjeet.  

Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus hallin lat-

tiasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava 

tai niihin on rakennettava kaide tai muu suoja.  

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina etukäteen järjes-

täjän hyväksynnän.  

Kts. tarkemmin tapahtumapaikan yleisohjeet.  

• 250 cm:n korkeuden ylittävät messurakenne- ja somis-

tusratkaisut  

• kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttäminen 

• kattoripustaminen  

• tuotteiden mainostaminen ja jakelu näytteilleasettajan 

oman osaston rajojen ulkopuolella.  

• näyttelyesineiden poiskuljettaminen osastolta ja mes-

suosaston purkaminen ennen tapahtuman päättymistä.  

5. SÄHKÖVIRTA JA -TYÖT  

Jakelujännite messualueella on 400/240 V, 50 Hz. Järjestäjä 

vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa 

järjestäjältä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin 

kuin tarpeelliset asennustyöt.  

Järjestäjä ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheutta-

mista vahingoista.  

Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan säh-

kölaitteista.  
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Sähköasennukset näyttelyalueella suorittaa järjestäjän valit-

sema sähköasennusliike.  

6. PALO- JA MUU TURVALLISUUS 

Turvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa 

olevia lakeja, asetuksia ja turvallisuusohjeita. Paloturvalli-

suutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on 

saatava paloviranomaisten ennakkolupa. Tulityön alaiset 

työt vaativat järjestäjän myöntämän tulityöluvan. Näytteil-

leasettaja vastaa näytteille asetettavien tuotteiden, konei-

den ja laitteiden tuoteturvallisuudesta ja lainmukaisuu-

desta.  

7. VARTIOINTI 

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä 

näyttelyalueella, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, 

rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoami-

sesta. Näyttelyesineiden vastaanottamisesta ja kuittaami-

sesta näyttelyalueella vastaa aina näytteilleasettaja.  

8. VAHINGOT  

Näytteilleasettaja on vastuussa kaikista osastonsa rakentei-

den, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja alihank-

kijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista sekä 

taloudellisesta vahingosta, joita saattaa aiheutua messu-

yleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja/tai mes-

sualueelle.  

9. VAKUUTUKSET  

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten 

tuote-, toiminnan-, vastuu- ja muidenkin vahingon varalta 

tarpeellisten ja kattavien vakuutusten hankkimisesta. Jär-

jestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa ainoastaan järjestä-

jän ja sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista 

ja rakennuksista kolmannelle osapuolelle mahdollisesti ai-

heutuneet vahingot.  

10. HAVAINTOESITYKSET  

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä 

elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tal-

lenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä te-

kijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä mu-

siikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä 

naapuri-osastoja.  

11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY  

Tapahtumajärjestäjä käsittelee henkilötietoja, jotta näytte-

lysopimus voidaan panna täytäntöön. Henkilötietojen käsit-

telyn tarkoituksena on sopimusvelvoitteiden täyttäminen, 

palveluiden toimittaminen ja kehittäminen sekä asiakassuh-

teen hoitaminen ja kehittäminen. Rekisteripitäjän asemassa 

käsittelemme seuraavia henkilötietoja: yhteyshenkilöiden 

etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköposti. Emme luo-

vuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, pois lukien ta-

pahtuman toteuttamisen kannalta välttämättömät alihank-

kijat (tapahtumissa, joihin rekisteröity osallistuu) sekä viran-

omaisten lainmukaiset tiedonsaantioikeudet. 

Emme siirrä, luovuta tai tallenna henkilötietoja EU/ETA alu-

een ulkopuolelle.  

12. KULKULUVAT  

Näytteilleasettajalla, hänen toimihenkilöillään ja alihankki-

joillaan on oltava rakennus- ja purkamistöiden sekä tapah-

tuman aikana järjestäjän antama kulkulupa, joka on pidet-

tävä näkyvästi esillä, mikäli tapahtumassa on kulkulupakor-

tit käytössä. 

13. REKLAMAATIO  

Järjestäjälle on varattava oikeus tapahtuman aikana korjata 

mahdolliset näytteilleasettajaa koskevat haitat ja puutteelli-

suudet. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla 

olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden 

ilmettyä ja viimeistään ennen tapahtuman päättymistä.  

Laskutuksesta tulee reklamoida 8 vrk:n kuluessa laskun saa-

misesta.  

14. YLEISET MÄÄRÄYKSET 

Ylivoimainen este: järjestäjä pidättää itsellään oikeuden ta-

pahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankoh-

taan, ellei tapahtumaa voittamattomien esteiden (force 

majure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.  

Vähittäismyynti on sallittu lain sallimissa rajoissa.  

Painotuotteiden jako on sallittu vain näytteilleasettajan 

vuokraamassa näyttelytilassa.  

Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana tulkinta-

tapauksia käsiteltäessä.  

 Järjestäjän ja näytteilleasettajan väliset riitaisuudet ratkais-

taan ensisijaisesti sovintomenettelynä tai Jyväskylän käräjä-

oikeudessa.  

Kun osallistumisesta on sovittu, näytteilleasettaja sitoutuu 

noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä niiden täyden-

nykseksi annettuja yleisohjeita. 

Vastuullinen järjestäjä ProAgria Tapahtumat Oy 
y-tunnus 3119987-6, kotipaikka Oulu 


