
  RAKENNUSTIEDOTE 2017 

AMERICAN CAR SHOW 14.-16.4.2017    
 
AIKATAULU 
Rakennusajat: 
to 13.4.17 klo 7.00-24.00 (ovet 6.12, 6.6, 7.5, 7.17). Autoilla ajo päättyy klo 20.00. 
pe 14.4.17 klo 7.00-9.00 (ovet 6.12, 6.6, 7.5, 7.17 ) Osastot oltava valmiina klo 9.00 mennessä kun ovet avautuvat 
lehdistölle! 
Huoltoajat: la-su 15.-16.4.17 klo 7.00-10.00 (ovet 6.12, 6.6)  
Messujen aukioloajat: (Eteläinen ja Pohjoinen sisäänkäynti) 
pe – su 14.-16.4.17 klo 10.00-18.00 
Purkuaika: su 16.4.17 klo 18.00-24.00 (ovet 6.12, 6.6, 7.5, 7.17) 
Sähkövirta katkaistaan osastoilta klo 18.00 (sähköpäivystäjä puh. 040 584 6554) 
 
Kaikki osastot tulee olla purettuna halleista 6 ja 7 sunnuntaina 16.4.17 klo 24.00 mennessä. Mikäli se ei ole 
mahdollista, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä huolitsijaamme Niemi Messupalveluihin, joka palvelee numerossa 
020 554 5670 
 
NÄYTTELYTOIMISTO 
Messukeskuksen asiakaspalvelu päivystää näyttelytekniikkaan liittyvissä asioissa Messutoimistossa (Ylägalleriassa) to 
13.4.17. klo 9.00-20.00 ja pe 14.4.17 klo 8.00-11.00  
FHRA:n henkilökunta päivystää rakennus- ja tapahtuma-aikana hallissa 6 FHRA:n osastolla. 
  
NÄYTTELYTEKNIIKAN TILAUKSET 
Huomautukset mahdollisista virheellisistä tai puutteellisista näyttelytekniikkaan liittyvistä toimituksista tulee tehdä 
näyttelytoimistoon Messukeskuksen asiakaspalvelulle pe 14.4.17 klo 10 mennessä. Viimehetken teknisiin tilauksiin ja 
muutostöihin lisätään 50 % hinnankorotus. 
 
RAVINTOLAPALVELUT 
Tiedot avoinna olevista ravintoloista rakennus-, tapahtuma- ja purkuaikoina löydätte ohessa olevasta liitteestä.  
 
PYSÄKÖINTIKORTIT 
Messukeskuksen pysäköinti on maksullista kaikkina päivinä, myös rakennus- ja purkuaikoina. Kokoaikaiset 
pysäköintikortit ovat myynnissä Messutoimistossa rakennusaikoina to 13.4. klo 9.00-20.00 ja pe 14.4. klo 8.00-11.00 
ja tämän jälkeen pohjoisen sisäänkäynnin kassalla. 
Päiväkohtaisen pysäköintilipun hinta kassalle tai automaattiin maksettaessa on 12 €/ pvä/kerta. 
 
KULKULUVAT 
Rakentajien ja näytteilleasettajien kulkuluvat jaetaan FHRA:n toimesta Messukeskuksen rakennusovilla 
rakennusaikana. Kulkuluvat (rannekkeet) ovat henkilökohtaisia ja ne on pidettävä esillä aina Messukeskuksen ovista 
liikuttaessa. 
  
SIIVOUS 
Pyydämme teitä lajittelemaan osastollanne syntyneet jätteet halleista löytyviin ekopisteisiin. 
Siivoustilauksen tehneelle osastolle jaetaan SOL:n toimesta osaston koosta riippuen 1-4 kpl pahviroskakoreja. 
Osastot, jotka eivät ole tehneet siivoustilausta voivat noutaa pahviroskakorin näyttelytoimistosta ja tyhjentää sen 
itse ekopisteeseen. Jätesäkkejä on myynnissä Stop & Shop-kioskissa. 
Siivoustilaukset: SOL Palvelut Oy, p. 040 753 7587 tai sol@messukeskus.com 
 
Toivotamme teille menestyksekästä tapahtumaa! 
FHRA 
Toimisto, puh 0207 430 750 
 
MESSUKESKUS  
Messutoimisto, asiakaspalvelu, puh. 040 450 3242 (Ylägalleriassa) 
Hallimestari, puh. 040 450 3253  
Sähköpäivystys, p. 040 450 3175  
Ensiapu, puh 040 450 3237 (Alagalleriassa)   

mailto:sol@messukeskus.com

