
 

 

 

 

 

 
      

 

NÄYTTELYOHJEET 

 

Näytteilleasettaminen ja osastojen rakentaminen 
 Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa pystyttämisestä, somistamisesta ja 

siivouksesta. 
 
 Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina Marina Congress Centerin hyväksymisen 

etukäteen: 
- yli  400 kg:n painoisen näyttelyesineen sijoitus 
- 250 cm:n korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut 

 

 Rakennuksen lattiaan, seiniin, kattoon ja pilareihin ei saa kiinnittää mitään näyttely-  
 ja mainosesineitä. Näytteilleasettaja on vastuussa rakennukselle tai näyttelyalueelle 

aiheuttamistaan vahingoista. 

 
 Korotettujen lattioiden, näyttely- ja katosrakennelmien sekä mattoteippien käytöstä  
 on neuvoteltava erikseen Marina Congress Centerin kanssa. 
 

 Rakentamisen vaatiessa sahausta, höyläystä tai hiontaa on ajankohdasta ja paikasta 
neuvoteltava Marina Congress Centerin kanssa. 

 
 Maalaaminen näyttelyosastolla on kielletty. 
 
 Näyttelyyn tuotavien autojen tuonnista on neuvoteltava etukäteen.  

  
 Autonäyttely (max 400 kg / m2): 
 Lämpiöön tuotavissa autoissa tulee olla: 

- puhtaat kesärenkaat 
- noin 2 litraa polttoainetta tankissa 
- avaimet MCC:n infopisteeseen 

- matot renkaiden alle 

 

Tavaran kuljetus ja varastointi 
 Marina Congress Centerissä on lastauslaituri, joka on suorassa yhteydessä tavarahissiin. 

Hissin sisämitat ovat: oven leveys 2.500 mm, oven korkeus 2.250 mm, hissin pituus 
3.600 mm. Hissin kantavuus on 5.000 kg. 

 

 Pääsääntöisesti Marina Congress Centerissä ei ole varastointitiloja näyttely- tai muille 
tavaralähetyksille. 

 
 Näytteilleasettaja vastaa näyttelytavaransa vastaanotosta, purkamisesta, säilytyksestä  
 ja materiaalin poiskuljetuksesta näyttelyn jälkeen. 
 
 Tavaran toimitusosoite ja merkinnät: 

 

Marina Congress Center 

Tilaisuuden nimi ja päivämäärä 

Näytteilleasettajan yhteyshenkilö + puhelinnumero 

Katajanokanlaituri 6 

FIN-00160 HELSINKI 
 

 

Siivous Marina Congress Center vastaa näyttelyalueiden yleissiivouksesta (imurointi + 

mahdollisen roskiksen tyhjennys). Näyttelyosastojen erikoissiivouksesta ja 
jälkipuhdistuksesta vastaa näytteilleasettaja, joka voi sopia Marina Congress Centerin 
kanssa asian hoitamisesta voimassaolevan hinnaston mukaista korvausta vastaan. 
Näytteilleasettajan on itse huolehdittava messumaton poiskuljettamisesta. Messumatto 
on ongelmajätettä ja Marina Congress Center veloittaa alkaen 100 € / matto, mikäli 

matto jätetään Marina Congress Centeriin jatkokäsittelyä varten. 



 

 

 

 

 

 

Palo- ja muu turvallisuus  
 Kiinteistömme on varustettu automaattisella savu- ja sprinklerjärjestelmällä. 

Mahdollisista tulitöistä on sovittava erikseen kirjallisesti. Luvatta tehdyistä tulitöistä 

aiheutuneet vahingot korvaa tekijä. Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä 
voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien 
laitteiden esittelyyn ja käyttöön on saatava paloviranomaisten lupa ennakkoon. 

 
 Näytteilleasettajan on kiinnitettävä huomio mm. Seuraaviin turvallisuusnäkökohtiin: 

- poistumistiet 
- paloturvalliset rakennusmateriaalit: matot, kankaat 

- palavat nesteet ja kaasut, joita rakennuksessa ei pääasiallisesti saa säilyttää eikä 
käyttää  

- savu- ja lämpöilmaisimien ja sprinklersumuttimien sijainti 

      
 

Sähkövirta ja -työt 
 Marina Congress Center vastaa alueen  yleisvalaistuksesta. Jakelujännite Marina 

Congress Centerissä on 220/380 V, 50 Hz. Näytteilleasettaja tilaa Marina Congress 
Centeristä osastollaan tarvitsemansa sähkövirran samoin kuin tarpeelliset asennustyöt. 
Marina Congress Center ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista 
vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista. 

 

Vartiointi Marina Congress Center vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä, mutta ei 

näyttelyosastojen tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai 
katoamisesta ellei vartioinnista ole tehty eri sopimusta Marina Congress Center kanssa. 

 

Vakuutukset 
 Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliseksi katsomistaan vakuutuksista.  
 
 Varastoinnin ja tavaransäilytyksen osalta Marina Congress Center ei vastaa 

omaisuudesta ellei omaisuuden vartioinnista ole tehty eri sopimusta Marina Congress 

Centerin kanssa. 

 
 Marina Congress Centerin ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan 

toimenpiteistä tai laitteista ja rakennuksista kolmannelle henkilölle mahdollisesti 
aiheutuneet vahingot. 

 

Viranomais- ja muut luvat 
 Näyttelyn järjestäjä ja näytteilleasettaja ovat velvollisia hankkimaan kustannuksellaan 

tarvittavat viranomaisluvat. 
 
 Näytteilleasettaja vastaa osastollaan esittämänsä musiikin osalta tekijänoikeuslain 

edellyttämistä maksuista.  

 
 Suoramyynti osastoilla on sallittua vain siitä erikseen sovittaessa. 

 

Ravintolatarjoilut  

  
 Scandic Oy:llä/Marina Congress Centerillä on yksinoikeus ravintolatoimintaan. 

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta tarjoilla osastollaan itse tuomiaan tuotteita 
lukuun ottamatta yrityksen omalla logolla varustettuja pikkumakeisia. 
Tarjoilutilauksia varten, olethan ystävällisesty yhteydessä MCC:n 
myyntipalveluun:+358 9 16661, valikko 3 tai 
sales.marinacongress@scandichotels.com 
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