
POHJOIS-SUOMEN ERÄMESSUT  
OULU 25.-28.5.2017  

 
 

TIETOA NÄYTTEILLEASETTAJALLE 

 

 

MESSUJEN AUKIOLOAJAT torstai 25.5. 10-18 

perjantai 26.5. 10-18 

   lauantai 27.5.  10-18 

   sunnuntai 28.5. 10-16 

INFOPISTEEN AUKIOLOAJAT tiistai 23.5. 12-22 

keskiviikko 24.5. 06-22 

   torstai 25.5. 06-19 

   perjantai 26.5. 09-19 

   lauantai 27.5. 09-19 

   sunnuntai 28.5. 09-18  

OSASTOJEN RAKENTAMISAJAT tiistai 23.5. 12-22 

keskiviikko 24.5. 06-22 valmisosastot valmiit n. klo 14.00 

   torstai 25.5. 06-09 

  

OSASTOJEN PURKUAIKA Osastojen purkaminen saa alkaa su 28.5. messujen päätyttyä klo 16. Osastojen 

on oltava purettuina klo 22 mennessä. Tarkemmat purkuohjeet jaamme 

messujen aikana. Ethän aloita purkamista vielä messujen ollessa avoinna! 

PYSÄKÖINTI Ouluhallin parkkialue on varattu näytteilleasettajille ja on maksuton. Parkki-

tilan ollessa rajallinen suosittelemme yhteiskyytejä tai julkisen liikenteen 

käyttöä. Citybussin B-linja liikennöi kaupungista messualueelle. 

ILMOITTAUTUMINEN Saapuessasi messuille ilmoittaudu infopisteeseen, joka sijaitsee Ouluhallissa 

aulan jälkeen oikealla. Infosta saat infopaketin sekä  esittelijä- ja 

pysäköintikortit, samoin kuin viime hetken tilaukset ym. Tee kaikki paikan 

päällä tarvitsemasi lisätilaukset infon kautta. Infossa on myös kopiointipalvelu 

pientä maksua vastaan.. 

ESITTELIJÄKORTIT Esittelijä-, pysäköinti- ym. kortit jaetaan ensisijaisesti vain infosta. Mikäli 

haluat, että lähetämme niitä etukäteen postitse, otathan yhteyttä toimistoomme. 

LISÄTILAUKSET Etukäteen tilattavien lisäpalveluiden, kuten sähkön, rakenteiden, kalusteiden, 

siivouksen, laajakaistayhteyden ja asiakaskutsujen, tilaus onnistuu 

näppärimmin netissä osoitteessa info@lapinmessut.fi. 

SÄHKÖ JA VESI Sähkötilaukset osastoille ilman lisäkuluja tulee tapahtua viimeistään 10.5. 

mennessä. Tämän jälkeen tilatusta sähköstä joudumme perimään +20% 

korotetun hinnan. Sähköjen asennus osastoille on valmis viimeistään 24.5. klo 

14.00. Rakentamisaikana sähköä voi ottaa väliaikaisista jakokeskuksista. Myös 

vettä on saatavissa tilauksesta osastolle. 

VALMISOSASTO JA RAKENTEET   Rakenteiden tulee olla sellaisia, että ne turvaavat osastojen intimiteetin. 

Valmisosastoja ja yksittäisiä rakenteita tai kalusteita voit tilata kauttamme 

ilman lisäkuluja 10.5. mennessä. Kalustopalvelut toimittaa MSP Event Oy, 

info@msp.fi, puh. 010 6176 300. Valmisosastot ovat valmiina ke 24.5. noin 

klo 14 mennessä, mistä alkaen pääset järjestämään osastoasi. 

SIIVOUS Messujärjestäjä vastaa messualueen yleisestä siivouksesta ja jätehuollosta 

rakennus- ja messuaikana. Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa siivouk-

sesta messujen aikana ja päätteeksi. Mikäli tarvitset siivouspalvelua 

osastollesi, tilaathan sen ajoissa. Siivouksen hinta on 32 € + alv 24 % / kerta, 

max. 27 m². Lisäneliöt 1 € + alv 24 % / m².  

INTERNET-YHTEYS Laajakaistayhteyden voit tarvittaessa tilata osastollesi meiltä. 



 

 

ASIAKASKUTSUT Mikäli haluat kutsua asiakkaitasi tai kumppaneitasi messuille ja vierailemaan 

osastollasi, voit tilata asiakaskutsukortteja meiltä tai ostaa infosta. Kiinteä 

tilaushinta on 7,00 € / kpl (+ alv 10 %) ja jälkilaskutushinta 9,00 € / kpl (+ alv 

10 %). 

ENNAKKOLIPUT Yleisön ennakkopääsyliput ovat myynnissä verkkokaupassa osoitteessa 

www.lapinmessut.fi.  Ennakkolippuja voi myös tilata info@lapinmessut.fi 

MESSUOPAS Messuilla ei  ilmesty varsinaista messuopasta. Messuoppaana toimii 

Erämessujen mobiilisovellus Lapin Messut. Saatte ohjeet miten täydennätte 

omia tietoja ja mainostatte omaa toimintaa yleisölle. Järjestäjien puolesta 

lisäämme kaikki perustiedot.  

KAHVILAT JA RAVINTOLAT  Lentopalloseura Ettan kahviossa (Ouluhallin L-alue) on näytteilleasettajille 

tuotteita erikoishintaan. Ettan kahvioon käyviä edullisia kahvi- ja pullalippuja 

voi ostaa kahviosta.. Ouluhallin 2. kerroksessa toimii ruokaravintola Nallikari 

Oy. Myös messujen ulkoalueella on useita ruokaa tarjoavia yrityksiä.  

NÄYTTEILLEASETTAJIEN TILAT Näytteilleasettajien käyttöön on varattuna Ouluhallissa kaksi pukuhuonetta / 

wc- ja suihkutilaa, avaimen saa infosta. Aamuisin ja iltaisin suihkussa on 

mahdollista käydä tunti ennen messujen avaamista ja tunti sulkemisen jälkeen. 

TURVALLISUUS Messuille on tehty lainmukainen turvallisuussuunnitelma. Messujärjestäjä 

vastaa messualueen yleisestä järjestyksestä ja yövartioinnista rakennus- ja 

messuaikana. Ensiapupiste sijaitsee info-pisteen läheisyydessä Ouluhallissa.  

MAJOITUS Erikoishintaista majoitusta näytteilleasettajille tarjoavat yhteistyö-

kumppanimme Cumulus ja Scandic. Lisätietoa tarjouksista löydät 

nettisivuiltamme. 

RAHANNOSTO Huomioithan, ettei Ouluhallissa voi nostaa käteistä. Lähin nostoautomaatti on 

Raksilan marketeilla, jonne on matkaa noin 300 m.  

 

Lisää tietoa messuista löydät Internet-sivuiltamme, jossa on oma osio näytteilleasettajille. Autamme mielellämme kaikissa 

kysymyksissäsi puhelimitse ja sähköpostitse sekä tietysti messuinfossa paikan päällä.  

Lämpimästi tervetuloa mukaan 12. Erämessuille ja menestyksellisiä messupäiviä!  

 

Messuosoite: Ouluhalli, Ouluhallintie 20, 90130 OULU 

Pohjois-Suomen Erämessut 2107 

Mikko Vikström  Erkki Kuoksa 

Messupäällikkö  Tiedottaja 

puh. 0400 891402  puh. 0400 891402 

mikko.vikstrom@lapinmessut.fi erkki.kuoksa@pp.inet.fi 

http://www.lapinmessut.fi/pohjois-suomen-eramessut/ 

info@lapinmessut.fi 
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