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YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2023 –NÄYTTELYN OSALLISTUMISEHDOT 

9.9.2022 

 

 

1. TAPAHTUMAN TIEDOT  

  

Järjestäjä: Yhdyskuntatekniikka 

Ratamestarinkatu 7 B, 00520 HELSINKI 

puh. (09) 8689 010, yt@yhdyskuntatekniikka.fi, www.yhdyskuntatekniikka.fi 

  

Paikka: Jyväskylä Paviljonki  

  Lutakonaukio 12, 40100 JYVÄSKYLÄ 

  puh. 014 339 8100, paviljonki@paviljonki.fi, www.paviljonki.fi   

 

Aika: 10.-11.5.2023  

 

 Aukioloajat: keskiviikko  10.5.2023 klo 09.00-17.00 

  torstai 11.5.2023 klo 09.00-16.00 

 

Sisäänpääsy: Näyttely on kävijöille maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä ennakkoon 

tai näyttelyn pääsisäänkäynnillä. Ennakkorekisteröityä voi osoitteessa www.yhdyskuntatek-

niikka.fi.  

 

Asiakas- ja kutsuvierasilta sekä palkitsemistilaisuus: Asiakas- ja kutsuvierasilta osastoilla 

on keskiviikkona 10.5.2023 klo 18.30-21; palkitsemistilaisuus klo 19.  

 

 

2. TAPAHTUMAN NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET 

 

Näytteilleasettajia voivat olla yritykset ja niiden valtuuttamat edustajat, yksityiset elinkeinon-

harjoittajat, julkinen hallinto, yhteisöt ja rekisteröidyt yhdistykset. Näytteilleasettaja ei saa il-

man järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. 

 

Näytteilleasettaja vastaa siitä, että näytteille asetettu tuote tai palvelu ei vaaranna tapahtuman 

aikana Jyväskylän Paviljongissa olevien terveyttä, että näytteille asetettavien tuotteiden tai 

palvelujen mahdollisesti edellyttämät viranomaisluvat ovat asianmukaisesti hankittu ja voi-

massa sekä ettei tuotteiden tai palvelujen näytteille asettamisella rikota lakia ja kolmannen 

oikeuksia. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset näyttelyesineet ja palvelut, jotka voivat olla 

vaaraksi tai häiriöksi muille paikalla oleville. 

 

Näyttelyosastolla saa olla näkyvissä vain näytteilleasettajaksi hyväksytyn toiminimen sekä sen 

päämiesten ja edustajien nimet. Näyttelyosastolla saa näkyä muu kuin näytteilleasettajan tai 

hänen päämiestensä ja edustajiensa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin siitä peritään 

rekisteröintimaksu (ns. sivunäytteilleasettajat).  

 

Näytteilleasettaja saa jakaa näyttelyyn hyväksyttyjen tuotteiden ja palvelujen esitteitä ym. 

markkinointimateriaalia vain näyttelyosastolla, ellei järjestäjän kanssa ole muuta sovittu. Vähit-

täismyynti näyttelyosastoilla on kielletty.  
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3. REKISTERÖINTIMAKSU, PAIKANVUOKRAT JA LASKUTUS 

 

Näytteilleasettajien rekisteröintimaksu: 230 € + alv / näytteilleasettaja, 12.4.2023 alkaen 

rekisteröintimaksu on 500 € + alv / näytteilleasettaja. Rekisteröintimaksu peritään varsinaisen 

näytteilleasettajan lisäksi jokaiselta sivunäytteilleasettajalta.  

 

Paikanvuokrat: 

Sisätila: 115 €/m2 + alv. Kulmapaikkakorotus 10 % pinta-alaltaan 70 m2 ja sitä pienemmiltä 

osastoilta. Sisäpaikan koko vähintään 6 m2, poikkeuksena erikoishinnoitellut paikat. 

Ulkotila: 50 €/m2 + alv. Ulkopaikan koko vähintään 25 m2. Sisänäytteilleasettajat voivat lunas-

taa ulkoa kylmäpaikan hintaan 30 €/m2 + alv. Tällaisen paikan minimikoko on 1 m2.  

 

Hintoihin lisätään laskutushetkellä voimassa oleva arvonlisävero. 

 

Rekisteröintimaksua vastaan kaikki näytteilleasettajat saavat näytteilleasettajatiedotteet, 

ekstranetpalvelun sekä näkyvyyden Yhdyskuntatekniikan www-sivuilla ja YT23 tapahtuman 

mobiilisovelluksessa. 

 

Paikanvuokraan sisältyy osaston paikka (sis. paikalleen mittaus, merkitseminen ja osastojen 

numerointi), yleisvartiointi, hallin yleisten alueiden siivous ja yleisvalaistus, rakentamis-, pur-

kaja- ja näytteilleasettajakortit sekä näyttelykutsut. Paikanvuokraan eivät sisälly esim. osasto-

rakenteet, sähköt, kalustus ja siivous. Sähköt, siivous ja ripustuspisteet tulee tilata Jyväskylän 

Messujen ekstranetin kautta, saatavilla on myös rakenne-, kaluste- ja messupalveluja.  

 

Rekisteröintimaksun ja paikanvuokran laskutus: Rekisteröintimaksu ja paikanvuokra las-

kutetaan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli näytteilleasettaja haluaa laskutuk-

sen kahdessa erässä, tulee siitä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin ensimmäi-

sessä erässä laskutetaan rekisteröintimaksu ja 40 % paikanvuokrasta. Loput 60 % paikan-

vuokrasta laskutetaan 29.3.2023 lähtien. Huhtikuun 2023 alusta lähtien tehdyt varaukset on 

maksettava yhdessä erässä. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää, että rekisteröintimaksu 

ja koko paikanvuokra on maksettu ennen näyttelyä. 

 

Erikoishinnoiteltujen osastojen laskutus: Valmisosastot ja t&k-alueen pienosastot laskute-

taan yhdessä erässä ilmoittautumisen jälkeen. Mikäli näytteilleasettaja haluaa laskutuksen 

kahdessa erässä, tulee siitä ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin ensimmäisessä 

erässä laskutetaan valmisosastoista rekisteröintimaksu, palvelumaksu ja 40 % paikkavuok-

rasta ja osastorakenteista. Loput 60% paikkavuokrasta ja osastorakenteista laskutetaan 

29.3.2023 lähtien. Pienosastoista laskutetaan ensimmäisessä erässä 516 € + alv ja 29.3.2023 

lähtien 429 € + alv. 

 

Perumismaksu: Mikäli näytteilleasettaja peruu osallistumisen, ei rekisteröintimaksua palau-

teta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan 12.4.2023 jälkeen, perumismaksuna peritään rekiste-

röintimaksu ja lisäksi 40 % paikanvuokrasta. 

 

Maksuehto: 14 pv netto laskun päiväyksestä, 12.4.2023 lähtien 7 pv netto laskun päiväyk-

sestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Pidemmistä maksuehdoista tulee sopia erikseen 

näytteilleasettajaksi ilmoittautumisen yhteydessä. Järjestäjä voi periä laskutuslisänä 20 € + alv 

/ lasku tapauksissa, joissa paikkavarausta muutetaan toistuvasti.  
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4. ILMOITTAUTUMINEN 

 

Sitova ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella järjestäjän kotisivujen kautta, 

osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi. Ilmoittautumisen saatuaan järjestäjä hyväksyy sen 

lähettämällä tilausvahvistuksen ja kartan osaston sijainnista näytteilleasettajalle. Järjestäjällä 

on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Ilmoittautumisaika päättyy 26.4.2023. Jos näyttelyosasto 

varataan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, ei perumisoikeutta ole. 

 

Järjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova, koskien rekisteröinti-

maksua, näyttelypaikkaa ja paikanvuokraa. Varausvahvistus muuttuu molempia osapuolia si-

tovaksi 14 vrk:n kuluttua varausvahvistuksen päiväyksestä, jos kummallakaan osapuolella ei 

ole ollut aihetta huomautuksiin. Kaikki huomautukset on tehtävä kirjallisesti. Mikäli ilmoittautu-

minen on tehty 12.4.2023 tai sen jälkeen, on varaus sitova varauksen vahvistuspäivästä läh-

tien. 

 

 

5. NÄYTTELYPAIKKA 

 

Näyttelypaikat jaetaan järjestäjän toimesta, pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Paikkojen jakamisessa otetaan huomioon tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, näytteilleaset-

tajien toivomukset ja näytteilleasettajan osaston koko. Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näytte-

lyosaston kokoa. Järjestäjä lähettää näytteilleasettajille tilausvahvistuksen liitteenä kartan, jo-

hon on merkitty osaston sijainti ja koko. Näyttelyalueen kartat löytyvät järjestäjän kotisivuilta, 

osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi.  

 

 

6. NÄYTTELYKUTSUT 

 

Näytteilleasettajat saavat käyttöönsä sähköisen näyttelykutsupohjan. Lisäksi näytteilleasetta-

jat voivat tilata järjestäjiltä haluamansa määrän painettuja näyttelykutsuja.  

 

   

7. RAKENTAMISAIKATAULU 

 

Näyttelyn pystytys: lauantai 6.5.2023 klo 08.00-20.00 

  sunnuntai  7.5.2023 klo 08.00-20.00 

maanantai 8.5.2023 klo 08.00-20.00 

  tiistai 9.5.2023  klo 08.00-22.00 

 

Näyttelyn purku: torstai 11.5.2023  klo 16.00-24.00 

  perjantai 12.5.2023 klo 08.00-22.00 

   

Osastoa ei saa alkaa tyhjentää torstaina ennen purkamisajan alkua.  

 

 

8. VARTIOINTI, VAHINGOT JA VAKUUTUKSET 

 

Järjestäjä huolehtii yleisestä järjestyksestä ja vartioinnista näyttelyalueella. Näytteilleasettaja 

on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, näyttelyesineiden tai toimintansa ja 

alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista sekä taloudellisesta vahingosta, 

joita saattaa aiheutua yleisölle, toisille näytteilleasettajille, järjestäjälle ja/tai messualueelle. 
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Näyttelyesineiden vastaanottamisesta ja kuittaamisesta näyttelyalueella vastaa aina näytteille-

asettaja. 

 

Jokaisen näytteilleasettajan on itse huolehdittava asianmukaisten tuote-, toiminnan vastuu- ja 

muiden vahinkojen varalta tarpeellisten ja kattavien vakuutusten hankkimisesta.  

 

 

9. HAVAINTOESITYKSET JA NÄYTTELYOSASTOILLA ESITETTÄVÄ OHJELMA 

 

Osastoilla järjestettävä ohjelma ei saa ruuhkauttaa käytäviä, eikä häiritä muita näytteilleaset-

tajia tai näyttelyvieraita, esimerkiksi liian voimakkaan äänitason vuoksi. Järjestäjällä on oikeus 

puuttua osastolla järjestettävän ohjelman toteuttamiseen, mikäli sen katsotaan olevan häiritse-

vää.  

 

Kaiken osastolla tapahtuvan toiminnan pitää tapahtua osaston alueella. 

 

Näytteilleasettaja vastaa osastolla esitettävän elävän musiikin tai esitettävien tallenteiden teki-

jänoikeusmaksuista. Lisätietoja: www.teosto.fi.  

 

 

10. NÄYTTELYN PERUMINEN 

 

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman perumisesta tai 

siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen (esimerkiksi pandemian) vuoksi. Jos 

näyttely joudutaan perumaan, pidättää järjestäjä rekisteröintimaksun ja palauttaa maksetut 

osastovuokrat. 

 

 

11. MUUT MÄÄRÄYKSET 

 

Näiden osallistumisehtojen lisäksi tulee noudattaa Jyväskylän Messut Oy:n yleisiä osanotto-

ehtoja https://www.paviljonki.fi/wp-content/uploads/yleiset-osallistumisehdot-2022.pdf ja yleis-

ohjeita https://www.paviljonki.fi/wp-content/uploads/messut_yleisohjeet1.pdf  

Osallistumisehtojen määräysten mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan seuraavaa 

asiakirjojen pätevyysjärjestystä: 

 

1. Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyn osallistumisehdot 

2. Jyväskylän Messut Oy:n yleiset osallistumisehdot 

3. Jyväskylän Messut Oy: yleisohjeet. 

 

Näytteilleasettajien tulee noudattaa Suomen lainsäädäntöä. 

 

Poikkeukset näihin osallistumisehtoihin ja yleisohjeisiin sallitaan vain järjestäjän luvalla. Suo-

menkielisiä osallistumis- ja osanottoehtoja ja yleisohjeita pidetään perustana mahdollisia tul-

kintatapauksia käsiteltäessä. 

 

Järjestäjän ja näytteilleasettajan väliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, 

mikäli asia ei ratkea sovintomenettelynä tai Helsingin käräjäoikeudessa. 
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