
Pii Poon LEGO-rakennustapahtuma - Alustava näytteilleasettajainfo 
 
Tapahtumapaikka 
Helsingin Messukeskus | Halli 5 
Messuaukio 1 
00520 Helsinki 
 
Huolto-ovi 5.6 
Ratapihantie 
00520 Helsinki 
 
Aikataulu 
Hallin aukioloajat näytteilleasettajille: 
Perjantai 27.9. klo. 14-20 (rakentaminen) 
Lauantai 28.9. klo 8-19 (huolto 8-9 & 18-19) 
Sunnuntai 29.9. klo 9-18 (huolto 9-10, purkaminen 16-18) 
 
Hallin aukioloajat yleisölle: 
Lauantai 28.9. klo 9-18 
Sunnuntai 29.9. Klo 10-16 
 
Pysäköinti ja saapuminen 
Tapahtuma järjestetään Messukeskuksen hallissa 5. Sisäänkäynti rakennus-, huolto- ja 
purkuaikoina on huolto-ovesta 5.6. Huolto-ovi ei ole  käytössä tapahtuman aukioloaikana. 
Sisäänkäynti tapahtuman aukioloaikana on Messukeskuksen pääsisäänkäynneistä. 
 
Rakennus- ja purkuaikana auton voi pysäköidä väliaikaisesti oven 5.6. edustalle lastauksen 
ajaksi.  Autot tulee siirtää välittömästi lastauksen jälkeen pois ylätasanteelta. 
Näytteilleasettajien käytössä on kuljetuskärryjä, jotka löytyvät oven 5.6. vierustalta. 
 
Pysäköinti viikonlopun aikana on messuparkissa (Ratapihantie 17, Helsinki). Tarjoamme 
näytteilleasettajille ilmaisen pysäköinnin tapahtuman ajaksi. Pysäköintilupa on voimassa koko 
viikonlopun ajan 27.-29.9.2019. 
 
Ruokailu ja kahvio 
Hesburger ja Eat & Meet -ravintolat, sekä kahvilat palvelevat tapahtuman aukioloaikoina 
lauantaina ja sunnuntaina. Perjantaina ravintolat ja kahvilat ovat suljettuina. 
 
Näytteilleasettajille on varattu oma taukotila, jossa on tarjolla kahvia, virvokkeita ja pientä 
naposteltavaa. Taukotila on avoinna tapahtuman rakennus-, huolto- ja aukioloaikoina. 
 
 
 



Näyttelypöydät ja näytteilleasettajat 
Näyttelyalueet ovat pääosin suorakulmaisia pöytäkokonaisuuksia. Näytteilleasettajille jää 
pöytien sisäpuolelle oma alue johon kävijät eivät pääse. Näytteilleasettajille varataan tuoleja 
alueille.  
 
Yleisö pääsee katsomaan näyttelyitä yhdeltä sivulta lukuunottamatta nurkkapaikkoja jotka ovat 
avoinna kahdelta sivulta. Näyttelyalueiden ympärille, noin 50 cm päähän pöydistä asetetaan 
metalliset aidat, joilla pyritään estämään yleisön pääsy käsiksi näyttelyihin.  
 
Näyttelyt tulee tuoda perjantaina rakennusaikana klo 14-20. Näyttelyiden tulee olla valmiita 
rakennusajan perjantaina klo 20. Näyttelyiden tulee olla tapahtumassa koko tapahtuman ajan. 
Purkamisen voi aloittaa sunnuntaina tapahtuman päätyttyä klo 16 ja niiden tulee olla purettuina 
klo 18. 
  
Näytteilleasettajia ei velvoiteta olemaan tapahtumassa tai omien näyttelypöytien äärellä 
tapahtuma-aikana. Näytteilleasettajien perheet pääsevät ilmaiseksi tapahtumaan (max 2 
aikuista + lapset). 
 
Näytteilleasettajat saavat itselleen näytteilleasettajapassit. Näytteilleasettajapassi oikeuttaa 
sisäänpääsyyn kaikkina tapahtuman aukioloaikoina, mukaan lukien rakennus-, huolto- ja 
purkuajat.  Tapahtuman huolto-ovesta 5.6 ei pääse kulkemaan ilman 
näytteilleasettajapassia. 
 
Näytteilleasettajapassiin ovat oikeutettuja näytteilleasettajat ja kuljetuksessa avustavat henkilöt. 
Tarvittava näytteilleasettajapassien määrä varmistetaan näytteilleasettajilta ennen tapahtumaa. 
 
Näytteilleasettajat ovat tapahtuman aikana oikeutettuja seuraaviin alennuksiin: 
LEGO-irtopalikkapussit -20 % 
Rakenna oma LEGO-figuuri -20 % 
Muut LEGO-tuotteet -10 % 
 
Alennus koskee ainoastaan Pii Poon LEGO-myymälän tuotteita. 
Ostosten yhteydessä tulee esittää näytteilleasettajapassi. 
 
Muuta  
Näytteilleasettajille lähetetään noin kahta viikkoa ennen tapahtumaa kattava tapahtumainfo, 
jossa on mm. näytteilleasettajapassit, vapaaliput, tapahtuma-alueen kartta, pysäköintilupa sekä 
muuta tärkeää infoa. 
 
Olen yhteydessä teihin elokuun loppupuolella tarvittavien näytteilleasettajapassien määrä, 
pysäköintilupia sekä muita käytännön järjestelyjä koskien. 
 
Mikäli teille jää kysymyksiä niin vastaan mielelläni sähköpostitse tai puhelimitse.  



 
Terveisin, 
 
Timo Ranto  
Tapahtumavastaava, Pii Poo Oy  
timo@piipoo.fi  
044 242 3899 


