


Agenda

• Tilannekatsaus

• Logistiikka

• Ravintolapalvelut

• Markkinointi ja viestintä

• Osastorakentamisen palvelut ja 
aikataulut

• Ohjelma

Kysymykset ensisijaisesti chatin 
kautta!
Vapaa keskustelu 
tilaisuuden lopussa.
Esitysmateriaali ladattavissa 
eMessukeskus-palvelusta
tilaisuuden jälkeen.



Tilannekatsaus

• Messuista tulossa erittäin kattavat. Käytössä 5 messuhallia ja ulkoalueet.

• Yleinen maailmantilanne herättää huolta, mutta ei ole näkynyt voimallisemmin 
messutilanteessa.

• Valtakunnalliset messutapahtumat ovat parantaneet asemiaan suhteessa 
globaaleihin näyttelyihin.

• Kevään messut ovat startanneet hyvin Suomessa ja näytteilleasettajat sekä 
ovat kävijät olleet tyytyväisiä. Kesän tapahtumissa kävijämäärät jopa ylittäneet 
2019 tason



Tavaratoimitukset 
ja logisti ikka

Aikataulut ja käytettävät ovet löytyy:
https://material.messukeskus.com/aikat
aulut-ja-
sisaankaynnit/maatalouskonemessut/

Laajempi tietopaketti löytyy
https://maatalouskone.messukeskus.com/tiet

oa-naytteilleasettajille

https://material.messukeskus.com/aikataulut-ja-sisaankaynnit/maatalouskonemessut/
https://maatalouskone.messukeskus.com/tietoa-naytteilleasettajille


Tavaratoimitukset ja logistiikka
• Teemme pohjakartan ja ennakkoilmoituksienne perusteella sisäänajosuunnitelman joka 

löytyy https://maatalouskone.messukeskus.com/tietoa-naytteilleasettajille osiosta 12.9.22 
eteenpäin

• Niemi toimii logistiikkakumppanina. Yhteystiedot:
• expo@niemi.fi / 0954205584

• Niemeltä päävastuussa Tuukka Suomela

• Logistiikkatilaa käytössä 6.10. alkaen ja messujen jälkeen 19.10. saakka
• Tavaratoimitukset 6.-10.10. vaatii aina ennakkosopimisen Niemen yhteyshenkilöiden kanssa

• Osa ulkonäyttelyaluetta toimii myös logistiikka- ja pesutilana 10.-12.10. Ulkoalueiden rakennusaika 
12.10. klo 8-->

• Ajoramppi käytössä 6.-19.10.22

https://maatalouskone.messukeskus.com/tietoa-naytteilleasettajille
mailto:expo@niemi.fi


• Kontaktoimme näytteilleasettajat viikoilla 33 & 34 (15.8.-
26.8.)

• Ulkovarastonnin tilajako vko 35 alussa (29.8.-31.8.)

• Sisäänajoaikataulun luonti ja tarkennukset vko 35 & 36 
(29.8.-9.9.)

• Toivomme kaikilta ulkovarastotilaa tarvitsevilta 
ennakkotiedot tilan tarpeesta 26.8. mennessä.

Logistiikan tarvekartoitus & kontaktointi



• Varastointialueelle toimitetaan ajoramppi koneiden purkua ja lastausta 
helpottamaan, ajosillan päädyn korkeus n. 115cm

• Ulkovarastoalueet käytössä 6.-12.10. ja 15.-19.10.

• Varastoalueet jaetaan osastoittain tilatarpeen ja ennakkovarausten perusteella

• Jos ennakkovarausta ei ole,
alueelle ei ole mahdollista 
vastaanottaa koneita 
6.-10.10.

Ulkovarastotila & ajoramppi



• Niemen vakiokalustoon kuuluu 2,5t-3,5t vastapainotrukkeja, muuta kalustoa 
vaativista nosto- ja haalaustarpeista pyytäisimme ilmoittamaan 12.9. mennessä.

• Yhteystiedot:

• expo@niemi.fi / 0954205584

• Niemen yhteyshenkilö Tuukka Suomela

Muu kalusto & yhteystiedot

mailto:expo@niemi.fi


Ravintolapalvelut
Osastotarjoilut

• Compass Group Oy toimii Messukeskuksessa vastaavana ravintoloitsijana. Tarjoilutilaukset Compass Group Oy:n myyntipalveluun viimeistään viikkoa ennen 
messujen alkamista. Tuotteet toimitetaan osastolle aamulla ennen messujen avautumista tai sovittuna aikana. Osastotarjoiluvalikoima: Tarjoilutilaus 
osastolle Räätälöity tarjoilutilaus: Compass Group Oy:n myyntipalvelusta, messukeskus.sales@compass-group.fi tai puh. 040 450 3252

Elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu osastolla

• Ruokatuotteiden tarjoilu ja maistatus sekä pakattujen ruokatuotteiden myynti messuosastolla on sallittua (pl. popcorn ja purukumi). Ei-pakattujen ruokatuotteiden 
myynti ei ole sallittua. Kahvia saa tarjoilla mutta ei myydä. Omia elintarvikkeita tarjoillessa tai myydessä osastolla, tulee asiasta ilmoittaa viimeistään 4 arkipv ennen 
messuja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. Lisätietoja, yhteystiedot ja tietojen ilmoittaminen sähköisellä lomakkeella >> Jos jaat osastollasi ainoastaan 
pieniä määriä paperikääreellisiä makeisia, sipsejä tai kahvia, ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Alkoholin tarjoilu osastolla

• Suomen alkoholilainsäädännön mukaan alkoholimyynti ja -tarjoilu on aina luvanvaraista ja valvottua toimintaa. Messukeskuksessa anniskelulupa on Compass Group 
Oy:llä. Anniskelulaki kieltää omien tai sponsoroitujen alkoholijuomien tuomisen messuille.

Henkilökunnan ruoka-arvolipukkeet

• Rakennus- ja näyttelyaikoina ruoka-arvolipukkeita voi ostaa pankki- tai luottokortilla Messutoimistosta (Ylägalleriassa), Eat & Meet ravintolasta (Ylägalleriassa) sekä 
Stop & Shop kioskista (Alagalleriassa). Lipukkeet käyvät maksuvälineinä kaikissa Compass Group Oy:n ylläpitämissä ravintoloissa Messukeskuksessa.

• Ennakoon tilattuja laskutussopimuksella ostettuja lipukkeita voi palauttaa veloituksetta kuluvan messun messu- ja purkuaikana. Messujen jälkeen palautettavista 
lipukkeista peritään 35 € palautuskulu. Palautukset tulee tehdä Ravintola Eat & Meet:iin tai Stop & Shop kioskiin. Etukäteen tai paikan päällä maksettuja lipukkeita ei 
voi lunastaa takaisin. Lounas- ja kahvilipukkeiden tilaaminen ennakkoon

https://foodandco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/helsinki/messukeskus/naytteilleasettajille/
mailto:messukeskus.sales@compass-group.fi
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys/ulkomyynti/
https://foodandco.fi/ravintolat/Ravintolat-kaupungeittain/helsinki/messukeskus/naytteilleasettajille/




Osastorakentaminen

• Osastorakentamisen yleiset ohjeet 
löytyy https://www.emessukeskus.com/#/help/detail/729/16557?lang=fi
Infoa ja vastauksia turvallisuusasioista saatte hallimestari@messukeskus.com, 
puh 040-4503253

• Osastorakenteet voi tilata haluamaltaan kumppanilta tai tuoda omat. 
Ripustuspisteet ja sähköt tilattava aina Messukeskuksesta.

• Voitte antaa alihankintojen tilausoikeuden myös rakentajallenne www.emessukeskus.com palvelussa 
”Jaa käyttäjäoikeuksia” osiossa.

• Messukeskus tarjoaa täyden palvelun osastorakennuspalvelut ja messuaikaisen 
palvelun

• Myyntiosasto 6-50 m2 kokoluokkaan, kysy 
leo.potkonen@messukeskus.com, 045-665 8577

• Trussi- ja mattopaketit, kysy Leo

• Muut osastotarjoukset: tekniikan myyntipäällikkö 
sanna.olasmaa@messukeskus.com, 050-305 9301

• Tekniikan tilaukset kannattaa tehdä viimeistään 2.9.2022 mennessä

Silloin varmistat edullisemmat hinnat ja tiettyjen 
kalusteiden saatavuuden

• Myyntiosastorakenteet pyritään saamaan valmiiksi ke 12.10. klo 12 
mennessä ellei sovittu muusta ajasta erikseen

Myyntiosasto grafiikkapinnoilla ja kalusteillaMyyntiosasto

https://www.emessukeskus.com/#/help/detail/729/16557?lang=fi
mailto:hallimestari@messukeskus.com
http://www.emessukeskus.com/
mailto:leo.potkonen@messukeskus.com
mailto:sanna.olasmaa@messukeskus.com


Koneiden pesupaikat

• Toteutamme alueelle koneiden itsepalvelu pesumahdollisuudet Kärcherin
laadukkailla kuumavesipesureilla 10.10. klo 10 - 12.10. klo 17.45 (halliin ajo 
päättyy klo 18.) Paikka huolto-oven 6.6 vieressä

• Tarjolla myös pesupalvelu 2018 messujen malliin 6.10-12.10.
• Pieni kone tai työlaite (esim. traktori, kylvökone) 25€ +alv

• Iso kone tai työlaite (esim puimuri, lantavaunu) 50€ +alv

• Pesu tapahtuu liikkuvalla kalustolla varastoalueella

• Messukeskus laskuttaa käytetyt palvelut

• Palvelun toteutus Piceno Oy, Markku Aho, ennakkotilaukset markku.aho@piceno.fi, 
0456025991

mailto:markku.aho@piceno.fi


Markkinointi

Vahva panostus printtimainontaan, some-mainontaan, 
hakusanamainontaan ja uutiskirjeisiin.

• Tilaa printtikutsut eMessukeskuksesta www.emessukeskus.com ) 
13.9.2022 mennessä.

• Saat kutsut omalla yritysnimellä painettuna, kun tilaat kutsut 
1.9.2022 mennessä.

• Tapahtumassa on käytössä myös sähköinen eKutsu, joka 
mahdollistaa kutsun lähettämisen kerralla vaikka sadoille 
asiakkaille. Lähetys www.emessukeskus.com kautta (Lähetä 
eKutsuja)

• Osastoon sisältyy 5 kpl käytettyjä kutsuja. Loput kutsut
laskutetaan käytettyjen kutsujen mukaan hintaan 12 € + alv/kutsu.

http://www.emessukeskus.com/
http://www.emessukeskus.com/


Markkinointi

Markkinoi messuosallistumistasi!

• Hyödynnä tapahtuman valmiit, maksuttomat materiaalit, kun 
kerrot asiakkaillenne, että olette mukana messuilla!

• Tarjolla logot, bannerit ja julisteet

• Voit käyttää materiaaleja esim. nettisivuilla, uutiskirjeissä, 
ilmoituksissa, somessa, myymälän ilmoitustaulussa ja sähköpostin 
allekirjoituksessa.

• Lataa materiaalit mediapankista osoitteesta:

• https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/MaatalousKonemessut+%
7C+Agricultural+Machinery+Trade+Fair/

https://mediabank.messukeskus.com/kuvat/MaatalousKonemessut+%7C+Agricultural+Machinery+Trade+Fair/


Viestintä: Uutuudet kiinnostavat kävijöitä

Messujen uutuustuotekilpailu
Kerro uutuuksista 2.9. mennessä
https://maatalouskone.messukeskus.com/uutuustuotekilpailu/
– kaikki ilmoitetut saavat näkyvyyttä 
www.maatalouskonemessut.fi
Koneviesti/Käytännön maamies/Suomalainen maaseutu

--------------------------------
Suomen Messusäätiön rahoittama Agri-INNO-palkinto 
10 000 euroa: 30.9. mennessä
https://maatalouskone.messukeskus.com/agri-inno-palkinto/



Viestintä

• Tiedottaja tiedottaa tapahtumasta medialle, päivystää lehdistökeskuksessa

• Yritykset: tiedotteet medialle sivuille

• Ilmoittakaa omista tiedotustilaisuuksista tiedottajalle 
teija.armanto@messukeskus.com puh 050 376 0804

• SOME fb: kasvatetaan & pyydetään sisältönostoja
https://www.facebook.com/MaatalousKonemessut
https://www.facebook.com/events/1292443374259878

mailto:teija.armanto@messukeskus.com
https://www.facebook.com/MaatalousKonemessut
https://www.facebook.com/events/1292443374259878


Ohjelma

Keskeisiä aiheita ohjelmassa ovat muun muassa datalla johtaminen, kestävä 
ruokajärjestelmä ja huoltovarmuus, CAP 27, ympäristöasiat, biokaasu ja 
energia, kotieläintuotanto ja eläinten hyvinvointi, metsäohjelma sekä työssä 
jaksaminen. 

Ohjelman tuottaa ProAgria yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa. 
Ohjelmaa ovat rakentamassa muun muassa:

AgriHubi, Bisnes+ Oy, Biocode Oy, BSAG, Demeca Oy, Faba, Luke, Maa- ja 
kotitalousnaisten Keskus, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, 
Maanmittauslaitos, Maitoyrittäjät, Mela, Mtech Digital Solutions Oy, OP ryhmä, 
Pihvikarjaliitto, ProAgria, Ruokavirasto, Siipikarjaliitto ry, Sikayrittäjät ry, Valio 
Oyj ja Vihreä Kasvu -työryhmä.



Tietoa näytteilleasettajille -nettisivu

• Tietoa näytteilleasettajille -nettisivulle on koottu kaikki tärkeimmät asiat 
ja päivämäärät messuihin liittyen helposti yhteen paikkaan.

• Laita kalenteriin tärkeät päivämäärät mm. laskutustietojen 
tarkistamiselle, lisätilauksille, alanäytteilleasettajien ilmoittamiselle, 
kulkulupien tekemiselle...

• https://maatalouskone.messukeskus.com/tietoa-naytteilleasettajille

https://maatalouskone.messukeskus.com/tietoa-naytteilleasettajille


eMessukeskus

• www.emessukeskus.com

• Lisätilaukset osastolle: esim. kalusteet, lisäpistorasiat ja paljon muuta.

• Tekniikan tilaukset kannattaa tehdä 2.9.2022 mennessä

• Päivitä yritysprofiili - maksimoi hyöty näkyvyydestä tapahtuman nettisivujen 
näytteilleasettajasivuilla

• Ilmoita alanäytteilleasettajat

• Kerro osasto-ohjelmasta – näkyvyyttä tapahtuman nettisivujen ohjelmasivulla

• Lähetä eKutsuja

• Tee osastohenkilökunnalle kulkuluvat

http://www.emessukeskus.com/



