
MESSUJEN PURKAMINEN ASUNTOMESSUT SEINÄJOELLA 2016 

 Näyttelyjen purkaminen 

Purkamisen saa aloittaa vasta messujen päätyttyä su 7.8 klo 18.30. 

Purkaminen tulee olla tehtynä ke 10.8 klo 16.00 mennessä.  Alueen vartiointi lopetetaan tämän jälkeen. 

 

Osastojen purkuajat päivittäin: 

 

                          Sunnuntai 7.8.2016 klo 18-24                           Maanantai 8.8.2016 klo 7-24 

                       Tiistai 9.8.2016 klo 7-24  Keskiviikko 10.8.2016 klo 7-16 

  Poikkeavasta purkuajasta on sovittava Voitto Ahopellon kanssa, puh.0500 - 633951.  

 

Portit Huoltoportti H3 messuravintolan puoleisessa päässä on avoinna purkuaikojen mukaisesti. 

 Pääportin huoltoportti H1 pyritään saamaan käyttöön maanantain 8.8.2016 aikana 

   

 Hallit purkaminen aloitetaan ke 10.8. Halliosastojen purkaminen tulee aloittaa sunnuntain 7.8.2016 aikana 

                                             

 Aita Aidan purku aloitetaan ke 10.8. 

                       

Arvotavarat Pyydämme kaikkia näytteilleasettajia viemään arvokkaat tavarat pois alueelta mahdollisimman  

nopeasti. 

  

Näytteilleasettajakortit ja H-kortit 

 

Vartijat vaativat näyttämään näytteilleasettajakorttia tai H-korttia  

keskiviikkoon 10.8.2016 klo 16 asti.   

 

Jätehuolto/ulkonäyttelyalueet ja hallit 

Jätelavat sijoitetaan huoltoalueelle.  

Pahviprässi sijaitsee edelleen huoltoalueella. 

Ylijäämä lehdet ja esitteet niputetaan kuormalavoille huoltoalueella. Asiassa tulee olla yhteydessä Sol- palvelujen edustajaan 

Ann-Mari Antilaan 0400-622505  

Näytteilleasettajien tulee viedä kaikki jätteensä oikeille paikoille, muuten perästä seuraa siivouslasku. 

Osastorakenteita ei saa viedä jätelavoille tai – astioihin, ellei siitä ole tehty sopimusta  

Sol -palvelujen kanssa.  

  

Asukkaat ja rakentajat messutaloihin 

Asukkaat voivat muuttaa messutaloihin ke 10.8 klo 16 alkaen. Purkuaikana (su - ke) vartijat 

vaativat näytteilleasettajakortin/H-kortin alueelle tultaessa.  

  

Parkkeeraus ja ajoväylät 

Messualueelle saa parkkeerata vain lastauksen ajaksi väylän oikeaan reunaan. Pitempiaikaisena parkkipaikkana toimii iso 

näytteilleasettajaparkki. Katujen varsille ei saa parkkeerata, koska se vaikeuttaa ja hidastaa purkuliikennettä. Ajoväylät tulee 

pitää vapaina. 

  

Sähköistyksen purkaminen 

                      Messuaikaisen sähköistyksen purkaminen aloitetaan ma 8.8.  

  

Erillisten myytyjen tuotteiden haku pois alueelta  

Yritys hakee messutoimistosta H-kortin tuotteen ostavalle asiakkaalle tai menee asiakasta vastaan  

portille, näin he menevät yhdessä osastolle ja pois alueelta. 

 

Yövartiointi päättyy ke 10.8. kello 07.00 

 

WC:t WC:den purkaminen aloitetaan tiistaina 9.8. Näytteilleasettajien sosiaalitila on käytössä 10.8 klo 16 saakka. 

 Purkuajan käytössä puukerrostalo Mäihää lähinnä oleva WC-kontti 
  

Varastokontit: täytyy olla ti 9.8. kello 12.00 tyhjänä. 

 

 Lisätiedot Heikki Vuorenpää 050-5316776 

Voitto Ahopelto 0500- 633951 

 Jätehuolto, Sol- palvelut, Ann-Mari Antila 0400-622505 


