
 

Alustava näytteilleasettajainfo Pii Poon LEGO-rakennustapahtuma 2018 
 
 
Tapahtumapaikka 
Helsingin Messukeskus | Halli 5 
Messuaukio 1 
00520 Helsinki 
 
Aikataulu 
Hallin aukioloajat näytteilleasettajille: 
Perjantai 21.9. klo. 14-21 (rakentaminen) 
Lauantai 22.9. klo 8-19 (huolto 8-9 & 18-19) 
Sunnuntai 23.9. klo 9-18 (huolto 9-10, purkaminen 16-18) 
 
Hallin aukioloajat yleisölle: 
Lauantai 22.9. klo 9-18 
Sunnuntai 23.9. Klo 10-16 
 
Pysäköinti ja saapuminen 
Tapahtuma järjestetään Messukeskuksen hallissa 5. 
Perjantaina näytteilleasettajien rakennusaika alkaa klo 14. Näyttelyiden tulee olla valmiita 
klo. 21 mennessä. Sisäänkäynti rakennus-, huolto- ja purkuaikoina on ovesta 5.6. 
Sisäänkäynti tapahtuma-aikoina 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 tapahtuma-aikana on messuparkissa (Ratapihantie 17, Helsinki). 
Mikäli tarvitset maksutonta pysäköintilipuketta messuparkkiin tapahtuman ajaksi niin 
muistathan ilmoittaa siitä etukäteen. Pysäköintikortti lähetetään tapahtumainfon mukana 
kirjeitse noin viikko ennen tapahtumaa. 
 
Tulo-ohjeet julkisille liikennevälineille löydät osoitteesta www.messukeskus.com/tulo-ohjeet 
 
Ruokailu 
Hesburger ja Eat & Meet -ravintolat, sekä kahvilat palvelevat tapahtuman aukioloaikoina 
lauantaina ja sunnuntaina. 
 
Tarjoamme näytteilleasettajille yhden ruokalipukkeen, sekä yhden kahvilipukkeen per 
näyttelypäivä (la & su). Lisäksi näytteilleasettajille on varattu oma taukotila (kts. kartta), jossa 
on tarjolla virvokkeita, sekä pientä naposteltavaa. Taukotila on avoinna koko tapahtuman 
ajan. 
 
 
 



 

 
 
 
Näytteilleasettajat 
Näyttelypöytiä on kahta syvyyttä, 75 ja 150 cm, näyttelypöytien korkeus on 73 cm. 
Näytteilleasettajat voivat varata valitsemastaan pöytäsyvyydestä haluamansa levyisen tilan 
10 cm jaolla. Esimerkiksi 75 cm x 150/160/170 cm… 
Näytteilleasettajien näyttelyiden väliin jää noin 50 cm tyhjää pöytätilaa. 
 
Yleisö pääsee katsomaan näyttelyitä yhdeltä sivulta lukuunottamatta nurkkapaikkoja. 
Näyttelypöytien ympärille noin 70-80 cm päähän pöydistä asetetaan naruaidat, joilla pyritään 
estämään yleisön pääsy käsiksi näyttelyihin. 
 
Näytteilleasettajia ei velvoiteta olemaan tapahtumassa tai omien näyttelypöytien äärellä 
tapahtuma-aikana. Näytteilleasettajille on varattu tuoleja näyttelypöytiensä viereen. 
 
Näytteilleasettajat ja heidän perheenjäsenet pääsevät ilmaiseksi tapahtumaan. Ilmoitathan 
kuinka monta ilmaislippua tarvitset vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmaisliput 
lähetetään tapahtumainfon mukana kirjeitse noin viikko ennen tapahtumaa. 
 
Ennakkotietojen ilmoittaminen 
Ilmoita seuraavat asiat viimeistään 1.9. mennessä sähköpostitse. 
Pöytätilan varausta ei voi muuttaa 1.9. jälkeen. 
 

1. Pöytätila 
○ Valitse pöydän syvyys (75 cm tai 150 cm) 
○ Valitse pöydän leveys (10 cm välein, esim. 150/160/170…) 
○ Mitä teemaa tuot näytille (esim. omia teoksia, Star Wars tms.) 

 
2. Näytteilleasettajan tai näytteilleasettajien tiedot 

Mikäli näytteilleasettaja on alle 18-vuotias, anna huoltajan tiedot ja erikseen 
näytteilleasettajan nimi. 

○ Nimi 
○ Osoite 
○ Puhelinnumero 
○ Sähköpostiosoite 

 
3. Pysäköintilipuke 

○ Tarvitsetko pysäköintilipuketta messuparkkiin tapahtuman ajaksi 
 

4. Kuvat 
○ Halutessasi voit lähettää kuvia näytteilletuotavista teoksista. 

 
 
 
 



 

Muuta 
Näytteilleasettajille lähetetään noin viikkoa ennen kattava tapahtumainfo, jossa on mm. 
näytteilleasettajapassit, vapaaliput, tapahtuma-alueen kartta, sekä muuta tärkeää infoa. 
Mikäli et ole saanut infopakettia viimeistään 14.9. ota yhteyttä minuun ja lähetän infopaketin 
uudestaan. 
 
Mikäli sinulle jää kysymyksiä niin vastaan mielelläni sähköpostitse tai puhelimitse. 
 
Terveisin, 
 
Timo Ranto 
Tapahtumavastaava, Pii Poo Oy 
timo@piipoo.fi 
044 242 3899 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


