
LASTEN JA NUORTEN OLYMPIALAISET 
– YLEISET OSALLISTUMISEHDOT

Lähettämällä sähköisen ilmoittautumisen näytteilleasettaja sitoutuu osal-
listumaan messutapahtumaan ja noudattamaan Lasten ja Nuorten Olym-
pialaisten (Järjestäjä) yleisiä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi 
laadittuja ehtoja tai annettuja ohjeita.

1. ILMOITTAUTUMINEN NÄYTTEILLEASETTAJAKSI 
Tehdään lähettämällä sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen 
saatuaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vah-
vistaa tai sähköpostilla näytteilleasettajalle. Näytteilleasettaja ei saa ilman 
Järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen osastoaan tai 
sen osaa.

2. NÄYTTELYOSASTOJEN SIJOITUS
Järjestäjä määrää osastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon tilan tar-
koituksenmukaisen käytön, näyttelykohtaisen toimialaryhmityksen sekä 
mahdollisuuksien mukaan näytteilleasettajien toivomukset. Järjestäjällä 
on oikeus näytteilleasettajaa kuulematta  muuttaa osaston sijaintia, jos ta-
pahtuman sijoitus muuttuu alkuperäisestä suunnitelmasta.

3. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN, OSASTON 
KÄYTTÖOIKEUDEN PALAUTUMINEN JÄRJESTÄJÄLLE
3.1. Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa seitsemän 
(7) vuorokauden kuluessa lähettämästään vahvistuksesta. Peruutus tai 
muutos näyttelytilan kokoon on tehtävä kirjallisesti. Jos näytteilleasettaja 
peruuttaa ilmoittautumisensa myöhemmin, on Järjestäjällä oikeus periä 
osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukai-
sesti. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä 
(30) vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova ilmoit-
tautumispäivästä lukien. Nämä peruutus- ja maksuehdot koskevat myös 
ilmoittautumisen yhteydessä tilattua osastoratkaisua kokonaisuudessaan.
3.2. Näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle: 
a) jos näytteilleasettaja peruuttaa ilmoittautumisensa tai 
b) jos näytteilleasettaja ei suorita osallistumismaksuja messukohtaisten 
osallistumisehtojen mukaisessa määräajassa tai
c) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelytilaa käyttöönsä 
d) näytteilleasettaja muutoin olennaisesti rikkoo osallistumisehtoja tai nii-
den täydennykseksi annettuja ohjeita. 
Jos näyttelytilan käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle kohdan 3.2 mukaisesti, 
on Järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä Järjestäjän 
vahvistaman ilmoittautumisen mukaisesti. Järjestäjällä on tällöin oikeus 
myydä näyttelytila uudelleen tai käyttää tila muuhun tarkoitukseen.

4. OSASTOJEN RAKENTAMINEN
Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta, 
purkamisesta, poiskuljetuksesta, siivouksesta ja jätehuollosta (poislukien 
valmisosasto). Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, pilari- ja sei-
närakenteisiin on kielletty.  Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastolleen 
tilaamista töistä ja tarvikkeista tai muutoin osastonsa Järjestäjälle aiheut-
tamista kustannuksista, myös alihankkijoiden tms. osalta. Järjestäjällä on 
oikeus laskuttaa näytteilleasettajan tilaamat palvelut ennen tapahtumaa. 

5. NÄYTTEILLE ASETTAMINEN
Näytteilleasettajan on hyväksytettävä Järjestäjällä etukäteen seuraavat toi-
menpiteet:
- Muiden kuin näytteilleasettajan omien tuotteiden tai markkinointima-
teriaalin jakelu ja
- Kaikki jakelu ja muu toiminta näytteilleasettajan oman osaston rajojen 
ulkopuolella
- Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista, 
purkuaika alkaa lauantaina 11.5.2019 klo 18:00 jälkeen.

6. VAHINGOT JA VAKUUTUKSET
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa rakenteille, laitteille ja näyttelyesineil-
le tms. omaisuudelle sattuvista rikkoutumis-, varkaus- yms. vahingoista. 
Näytteilleasettaja vastaa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näytte-
lyesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja 
esinevahingoista, joita kolmansille osapuolille (kuten yleisölle tai toisille 
näytteilleasettajille),  Järjestäjälle, messurakennuksille ja/tai messualueelle 
aiheutuu. Näytteilleasettaja vastaa asianmukaisten henkilö-, omaisuus-, 

ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman 
henkilökunnan toimenpiteistä tai Järjestäjän laitteista ja rakennuksista 
näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista 
vahingoista.

7. SÄHKÖVIRTA JA –TYÖT 
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta. Näytteilleasettaja tilaa Järjes-
täjältä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset 
asennustyöt. Näytteilleasettaja vastaa osastolle tuomistaan sähkölaitteista. 
Sähköasennukset tekee Järjestäjän valtuuttama sähköurakoitsija. Järjestäjä 
ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista.

8. VARTIOINTI SEKÄ PALO- JA MUU TURVALLISUUS
Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä hallissa, mutta 
ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittu-
misesta tai katoamisesta. Paloturvallisuuden sekä näyttelyosaston raken-
teiden ja materiaalien suhteen on noudatettava voimassa olevien lakien 
ja asetusten lisäksi Myyrmäkihallin yleisiä turvallisuusohjeita. Näytteil-
leasettajan on etukäteen hankittava poliisi- tai paloviranomaisten lupa 
mahdollisesti luvanvaraisille rakenteille, laitteille tai esityksille. Koneita ja 
muita teknisiä välineitä esiteltäessä on noudatettava työturvallisuuslain ja 
-asetusten lisäksi Myyrmäkihallin turvallisuusohjeita.

9. HAVAINTOESITYKSET 
Näytteilleasettaja vastaa Järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, vi-
deo-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta 
ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja 
maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Järjestäjä mak-
saa näytteilleasettajien puolesta Teosto ja Gramex -maksut. Esitykset eivät 
saa häiritä naapuriosastoja.

10. KULKULUVAT
Näytteilleasettajan osastohenkilökunnalla ja alihankkijoilla on oltava val-
mistelu- ja purkamistöiden aikana  järjestäjän antama henkilökohtainen 
kulkulupa, joka on pidettävä näkyvästi esillä. 

11. FORCE MAJEURE
Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapah-
tuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen 
esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään Järjestäjän vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota Järjestäjä ei ole voinut 
kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia 
Järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoi-
maisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, 
tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, 
luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa. Lakko, sulku, boi-
kotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös 
silloin, kun Järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän 
alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamispe-
rusteeksi.

12. MUUT EHDOT
Myyrmäki-hallin ravintoloitsijalla on yksinoikeus ravintolatoimintaan 
Myyrmäki-hallissa. Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada sovin-
nollisesti ratkaistua, käsitellään ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoi-
keudessa. Järjestäjällä on oikeus nostaa kanne myös vastaajan kotipaikan 
alioikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki.


