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WANHAN SATAMAN 
TALO-OHJE  
 
Tilavuokraajat, näytteilleasettajat ja ulkopuoliset 
messurakentajat (myöh. asiakas) ovat vastuussa 
näyttelyosastonsa tai vuokraamansa alueen ra-
kentamisesta sekä turvallisuusasioista. 
Nämä ohjeet on toimitettava edelleen kolman-
sille osapuolille esim. suunnittelijoille ja raken-
tajille. 
 
SISÄLLYSLUETTELO 

1. Wanha Satama tapahtumatilana 
2. Rakentamis- ja purkuaika 
3. Tavaratoimitukset, lähetykset ja huolinta 
4. Lattiapintamateriaalit ja kantavuus 
5. Rakennekorkeudet 
6. Tapahtuma-alueen kattaminen 
7. Kiinnitykset ja ripustukset 
8. Maalaaminen ja sirkkelöinti 
9. Esittelyajoneuvot 
10. Paloturvallisuus 
11. Yleiset ohjeet ja palvelut 

 11.1. Rakenteet, kalusteet, somistus 
 11.2. Vesi- ja viemäriliitäntä 
 11.3. Sähköasennukset ja -liitännät 
 11.4. Tietoliikennepalvelut 
 11.5. Pysäköinti 
 11.6. Vakuutus ja vartiointi 
 11.7. Siivous ja biojäte 
 11.8. Anniskeluoikeus 
 11.9. Elintarvikkeet 
 11.10. Teosto- ja Gramex –luvat 
 11.11. Ilmoitus yleisötilaisuuden  
 järjestämisestä 
 
1. WANHA SATAMA TAPAHTUMATILANA 
Wanha Satama on Museoviraston suojelukohde, 
ja se asettaa talon käyttöön tiettyjä rajoituksia. 
Wanhan Sataman kiinteistöistä on saatavana 
tarkempia rakennepiirustuksia, joita tulee tiedus-
tella tapahtuman yhteyshenkilöltä. Kaikki tutus-
tumiskäynnit tulee sopia Wanhan Sataman yh-
teyshenkilön kanssa. 
 
2. RAKENTAMIS- JA PURKUAIKA 
Rakentamis- ja purkuajat ovat aina tapahtuma-
kohtaisia. Asiakas on velvollinen tiedottamaan 
alihankkijoitaan tapahtuman rakennus- ja purku-
aikatauluista.  

  

Poikkeavasta lisärakentamis- tai purkuajasta on 
sovittava viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen ta-
pahtumaa Wanhan Sataman yhteyshenkilön 
kanssa. Lisäajan hinta määrittyy varaustilanteen, 
sekä ajankohdan mukaan tapauskohtaisesti, ja 
siitä sovitaan aina kirjallisesti.  

 
Kaiken tavaran tulee lähteä Wanhasta Satamasta 
purkuajan puitteissa.  
Mikäli Wanha Satama joutuu poistamaan somis-
teita, teippejä tms. osastolta tai tapahtuma-
alueelta, lähetetään asiakkaalle siitä veloitus. 
 
Huomioittehan, että lastaus- ja exit-ovien eteen 
pysäköinti on ehdottomasti kielletty.Autojen tyh-
jäkäynti Wanhan Sataman lastaus- ja kulkuovien 
läheisyydessä on kielletty. Lastauslaituria saa 
käyttää vain klo 07.00 - 23.00 välisenä aikana. 
Purku ja lastaus 07.00-23.00 ulkopuolisena aikana 
tapahtuu, pääovilta tai Kanavakadun puoleisilta 
ovilta. 
 
3. TAVARATOIMITUKSET, LÄHETYKSET JA HUO-
LINTA 
Asiakas toimittaa tapahtumassa tarvitsemansa 
tuotteet ja rakenteet omalla kustannuksellaan 
tapahtuman rakennusajan puitteissa Wanhaan 
Satamaan. 
Tavaroiden tuonti tapahtuu aina tapahtumakoh-
taisten lastausovien kautta. C-salissa on hydrauli-
nen tavaranostin, jonka maksimikuorma on 4000 
kg. Lastaus laiturin oven leveys 210cm ja korkeus 
300cm 
 
Helsingin Messut Oy ei vastaa tavaroiden vas-
taanotosta, purkamisesta, säilytyksestä eikä 
tapahtuman jälkeen edelleen toimituksesta. 
Asiakkaan on huolehdittava lähetysten mukana 
tulevien kuormalavojen ja rullakoiden pois vien-
nistä.  

 
Tapahtumakohtaisiin lähetyksiin on aina merkit-
tävä tapahtuman nimi, tapahtuman järjestäjä tai 
näytteilleasettajayritys sekä osastonumero ja 
lähettäjän yhteystiedot. Tavaroita voi toimittaa 
ainoastaan tapahtuman rakennusaikana. 
 
4. LATTIAPINTAMATERIAALIT JA KANTAVUUS 
Wanhan Sataman lattioiden pintamateriaalit: 
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- A, B, C ja D –salit ovat harmaata epoksipinnoi-
tetta 
- kabinetit ja G/H-salit ovat klinkkerilaattaa 
- E-lasigalleria on liuskekivilaattaa 
- F-sali on mosaiikkibetonia 

 
Lattioiden kantavuus on A - D ja F-saleissa 1000 
kg/m2 ja E, G ,H -saleissa 250 kg/m2.  

 
Omaa mattoa tapahtuma-alueella käytettäessä 
on kiinnitys tehtävä heikkoliimaisella teipillä, ei 
pvc tai selluloosapohjaisella teipillä. Mahdollisista 
puhdistuskuluista veloitetaan asiakasta. Asiak-
kaan omia mattoja ei saa jättää Wanhaan Sata-
maan 
.  
A, B, C ja D -salien lattiat eivät kestä bensiini- ja 
tolueenipohjaisia pesuaineita. 
 
5. RAKENNEKORKEUDET  
Tapahtumarakenteiden standardikorkeudet ovat 
Wanhassa Satamassa 220 cm ja 250 cm.  

 
Rakennekorkeuden ylitys edellyttää aina Wanhan 
Sataman myöntämän luvan. Yli 250 cm korkeista 
tapahtumarakenteista, niissä tiloissa jossa se on 
mahdollista, peritään lisänäkyvyysmaksu.  
Huom! Salien matalissa osissa (260cm) sekä ka-
bineteissa maksimirakennekorkeus on 220 cm, 
eikä sitä saa koskaan ylittää.  
 
Salien ilmastointiaukkoja ei saa koskaan peittää. 

 
6. TAPAHTUMA-ALUEEN KATTAMINEN 
Osastokatoksien tai muiden tapahtuma-aluetta 
peittävien katerakenteiden käyttäminen on kiel-
lettyä. Poikkeuksena ovat selkeästi vettä läpäise-
vät materiaalit, joiden vähimmäisläpäisevyys on 
70 %/ m2. Lisäksi materiaalien tulee olla palosuo-
jattuja. 
 
Erikoislupa kattamiseen on aina pyydettävä Hel-
singin Pelastuslaitokselta. Erikoislupa sekä raken-
nussuunnitelma on toimitettava tapahtuman 
yhteyshenkilölle vähintään 2 viikkoa ennen ta-
pahtumaa. Asiakas vastaa itse luvan hankkimises-
ta. 

 
7. KIINNITYKSET JA RIPUSTUKSET 
Kiinteistön ripustuspisteissä on vaihtelevat paino-
rajoitukset. 

Ripustuspisteet ja ripustettavat materiaalit tulee 
ennakkoon varmistaa ja hyväksyttää Wanhan 
Sataman yhteyshenkilöltä. 
 
Puupilareihin kiinnittäminen voidaan toteuttaa 
ainoastaan sitomalla. 

 
8. MAALAAMINEN JA SIRKKELÖINTI 
Maalaaminen ja sirkkelöinti tapahtuma-alueella 
ilman lupaa on kiellettyä. Wanha Sataman henki-
lökunnalla on oikeus keskeyttää luvattoman työn 
tekeminen ja veloittaa asiakkaalta syntyneet 
puhdistus- ja korjauskulut.  
 
Paikkamaalaukset ovat tapahtuma-alueella erik-
seen sovittaessa mahdollisia, mikäli asiakas sitou-
tuu huolehtimaan kiinteistön suojauksesta sekä 
jälkien puhdistamisesta. 

 
9. ESITTELYAJONEUVOT  
Ajoneuvoja voidaan tuoda Wanhaan Satamaan 
saleihin A, B,C,D ja E. 
Ajoneuvo ei saa ylittää salien painorajoja (kts. 
kohta 4. lattiapintamateriaalit ja kantavuus). Las-
tausovien tarkat mittatiedot saa Wanhan Sata-
man yhteyshenkilöltä. 
 
Ajoneuvo tulee olla pesty ja sijoituskohdan lattia 
tulee suojata matolla. Silikonisuihkeita ei saa 
käyttää Wanhan Sataman kiinteistön sisällä. Nas-
tarenkaat on kielletty.  
 
Sisään tuotavassa ajoneuvossa saa olla polttoai-
netta vain sen verran, mitä tarvitaan ajoneuvon 
sisään ja ulos ajamiseen. Mahdollisuuksien mu-
kaan akun virtajohdot tulee irrottaa. Mikäli auton 
haltija ei ole tapahtuman ajan paikalla, ajoneuvon 
avaimet tulee jättää Wanha Sataman yhteyshen-
kilölle. 
Tuonti- ja vientiajankohdista tulee sopia etukä-
teen Wanhan Sataman yhteyshenkilön kanssa. 
 
10. PALOTURVALLISUUS 
Wanhan Sataman kiinteistön paloturvallisuusoh-
jeista antaa tietoja Wanhan Sataman yhteyshen-
kilö ja Helsingin Pelastuslaitos.  Wanhan Sataman 
edustajalla on oikeus poistattaa rakenteita, kalus-
teita ja materiaaleja, mikäli ne ovat paloturvalli-
suusohjeiden vastaisia. 
 
Palopostit ja sammuttimet 
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Paloposteille on aina oltava esteetön pääsy. Pa-
loposteja osoittavia tunnuskilpiä ei saa peittää, 
eikä edes väliaikaisesti poistaa. 
Sammuttimia eikä niitä osoittavia tunnuskilpiä 
saa ilman lupaa peittää tai siirtää paikaltaan. Ra-
kenteet, kalusteet ja tuotteet eivät saa estää pa-
lo-ovien sulkemista. Exit-ovien edustat tulee pitää 
aina vapaina. 

 
Materiaalivaatimukset 
Tapahtuman rakentamiseen käytettäville materi-
aaleille ja ripustettaville banderolleille on asetet-
tu seuraavat paloturvallisuusvaatimukset: 
- maton on oltava vaikeasti syttyvä, luokka L. 
- verhouksessa tai muuten somisteissa käytetyn 
kankaan tulee täyttää luokan SL-2 vaatimukset. 
- poikkeavat rakennusmateriaalit ja rekvisiitat, 
jotka eivät täytä SL-2 vaatimuksia tulee palosuo-
jata. 
Asiakkaan on vaadittaessa esitettävä luotettava 
selvitys palosuojauksesta. 

 
Poistumistiet 
Salien poistumisväylien leveydet määräytyvät 
mitoituksen 1 henkilö/m2 mukaan: 
60 henkilöä = 1 väylä = 90 cm 
120 henkilöä = 2 väylää =120 cm 
200 henkilö = 3 väylää = 160 cm 
240 henkilö = 4 väylää = 240 cm 

 
Palavat nesteet, kaasut ja työnäytökset 
Tapahtuma-alueella ei saa säilyttää palavia nes-
teitä. Palavien nesteiden ja kaasujen käyttö edel-
lyttää aina Helsingin Pelastuslaitoksen myöntä-
mää kirjallista lupaa. Heliumkaasun säilyttäminen 
ja käyttäminen on Wanhassa Satamassa kiellet-
tyä. 
 
Palavilla nesteillä tai kaasulla toimivia laitteita, 
jotka ovat Suomessa tai Pohjoismaissa viran-
omaisten hyväksymiä (VTT Suomessa), voidaan 
erikoisluvalla käyttää työnäytöksissä ja havainto-
esityksissä. Asiakkaan on anottava aina erillinen 
lupa laitteista ja niiden käytöstä Helsingin Pelas-
tuslaitokselta. Lupa tulee toimittaa viikkoa ennen 
tapahtumapäivää Wanhan Sataman yhteyshenki-
lölle.  
 
Avotuli, tulityölupa 
Laki ja asetus palo- ja pelastustoimesta kieltää 
avotulen teon tapahtumissa.  

Avotulilaitteeksi katsotaan laitteet, joissa esiintyy 
kipinöitä tai joissa käytetään kaasuliekkiä. Hit-
saus, poltto- ja laikkaleikkaus, metallien hionta 
sekä esitykset, joissa käytetään kaasupoltinta, 
muuta avotulta tai kuumailmapuhallinta tarvitsee 
tulityöluvan. 
 
Huom! Myös kynttilät katsotaan avotuleksi. 
 
Wanhan Sataman ulkoalueilla tapahtuvasta avo-
tulen käsittelystä tulee tehdä etukäteen selvitys 
ja pyytää lupa Helsingin Pelastuslaitokselta.  
Hitsaustyötä suorittavalla henkilöllä on oltava 
voimassaoleva tulityökortti ja lupa hitsaukseen 
on pyydettävä Wanhan Sataman yhteyshenkilöl-
tä. 
Tupakointi on kielletty kaikkialla Wanhan Sata-
man kiinteistössä. 
 
11. YLEISET OHJEET JA PALVELUT 
 
11.1. RAKENTEET, KALUSTEET JA SOMISTUS 
Wanhan Sataman rakennuspalvelu auttaa kaikis-
sa tapahtuma- ja osastorakentamiseen liittyvissä 
asioissa. 

 
Asiakas voi käyttää omia somistemateriaaleja 
edellyttäen, että ne kiinnitetään ja poistetaan itse 
vahingoittamatta vuokrarakenteita tai kalusteita. 
Wanhasta Satamasta on ostettavissa ripustuk-
seen tarkoitettavia somistuskoukkuja. 
Wanha Sataman ulkopuolisten rakentajien tulee 
toimittaa rakennepiirustukset hyväksyttäväksi 
Wanhan Sataman yhteyshenkilölle kolme (3) 
viikkoa ennen tapahtumaa. 

 
Piirroksesta tulee käydä ilmi vähintään seuraa-
vat asiat: 
- tarkka pohjakuva, jossa näkyy seinät, kalusteet, 
suurimmat somisteet sekä niiden materiaali 
- rakennekorkeus ja mahdollinen lisäkorkeus  
-sähkösyötön sijainti ja määrä, myös tiedot mah-
dollisesti tarvittavasta 24 h sähköstä. 
 
Osaston rakenteet ja somistus on suunniteltava ja 
toteutettava siten, että osasto on siisti koko ta-
pahtuman ajan. Rakentaminen ei saa häiritä naa-
puriosastoja eikä ruuhkauttaa käytäviä.  Exit-
ovien edustat on pidettävä aina vapaina.  

 
Wanhan Sataman kiinteistön pintamateriaalei-
hin tehtävät kiinnitykset tulee hyväksyttää 
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Wanhan Sataman yhteyshenkilöllä. Mahdollisis-
ta vaurioista aiheutuneet kulut laskutetaan asi-
akkaalta. 
 
HUOM! Osastojen somisteiden ja näyttelymate-
riaalin poistaminen sekä lastausovien avaami-
nen ennen näyttelyn sulkemista on kielletty! 
 
11.2. VESI- JA VIEMÄRILIITÄNTÄ 
Tapahtuma-alueella tarvittavat vesi- ja viemärilii-
tännät tulee sopia erikseen Wanhan Sataman 
yhteyshenkilön kanssa. Vesi- ja viemäriliitännät 
toteuttaa Wanhan Sataman alihankkija. Asiakkaat 
tai rakentajat eivät saa itse tehdä liitäntöjä kiin-
teistössä. Vesi- ja viemäröintiasennukset hinnoi-
tellaan tapauskohtaisesti, mikäli ne ovat mahdol-
lista toteuttaa. 
 
11.3. SÄHKÖASENNUKSET JA -LIITÄNNÄT 
Yksinoikeudet kaikkiin sähkötöihin Wanhan Sa-
taman kiinteistössä on Lemminkäinen Oy:llä. 
Sähköliitännät tilataan aina erikseen Wanhan 
Sataman yhteyshenkilöltä.  Wanhan Sataman 
kiinteiden pistorasioiden ja virtakiskojen käyttö 
on ehdottomasti kielletty. 

 
Tapahtuma- alueella käytettävien laitteiden te-
hontarve ja -määrä tulee ilmoittaa ylikuormituk-
sen välttämiseksi Wanahn Sataman yhteyshenki-
lölle. Omia valaisimia käytettäessä tulee huomi-
oida, että Wanhan Sataman virtakiskot ovat 3-
vaihekiskoja. 
Wanhan Sataman ulkopuolisten rakentajien 
laatimat sähkösuunnitelmat tulee aina hyväk-
syttää Wanhan Sataman yhteyshenkilöllä. 
 
11.4. TIETOLIIKENNEPALVELUT   
Helsingin Messut Oy:llä ja Elisa Oyj:llä on yhteis-
työsopimus Wanhan Sataman tietoliikennepalve-
luista. Talossa on avoin langaton tietoliikenne-
verkko.  Avoimen verkon käyttäjä vastaa koneen-
sa ajan tasalla olevasta virussuojauksesta. Koko 
talon verkko on 100M. 
 
11.5. PYSÄKÖINTI 
Wanhan Sataman läheisyydessä on rajoitettu 
määrä pysäköintipaikkoja. Tapahtumakohtaisia 
pysäköintilupia tulee tiedustella ennakkoon 
Wanhan Sataman yhteyshenkilöltä.  
Yleinen pysäköinti Katajanokalla tapahtuu Helsin-
gin Kaupungin ja Satamalaitoksen hallinnoimilla 
pysäköintipaikoilla vyöhykemaksujen mukaan. 

Wanhan Sataman Kiinteistön alueelle pysäköinti 
on kielletty.  
 
Asiakas on vastuussa siitä, ettei tapahtuman ra-
kennus- ja purkuaikojen pysäköinti ja tavaran 
lastaus aiheuta haittaa kiinteistön naapurustolle 
tai tuki liikennettä. Wanha Satama suosittelee 
valvonnan järjestämistä lastausoville ja Wanha 
Sataman kiinteistöä ympäröiville kaduille,  
Wanha Satama ei vastaa pysäköidyistä autoista. 
 
11.6. VAKUUTUS JA VARTIOINTI 
Wanha Satama vastaa tilojen lukitsemisesta ja 
automaattisen hälytysjärjestelmän aktivoimisesta 
yöajaksi. 
Asiakas vastaa siitä henkilö- tai esinevahingosta, 
jonka se voi toimiessaan tapahtumatilassa aiheut-
taa ulkopuoliselle. Asiakas sitoutuu vakuutta-
maan edellä mainitun vahingon korvausvelvolli-
suuden vastuuvakuutuksella. 

 
Wanha Satama suosittelee jokaisen asiakkaan 
vakuuttavan omat näyttelyesineensä rakennus-, 
purku- ja tapahtuma-ajalle mahdollisen varkau-
den, vahingonteon tai tulipalon varalta. Wanha 
Satama ei vastaa esineiden katoamisesta ja vioit-
tumisesta. Asiakkaan kannattaa varmistaa tapah-
tuma-aikaiset vakuutuksensa omasta vakuutusyh-
tiöstään. 
 
11.7. SIIVOUS JA BIOJÄTE  
Siivous 
Wanha Satama huolehtii tapahtuman yleissii-
vouksesta sisältäen käytävien ja yleisten tilojen 
siivouksen.  

 
Osastosiivous tilataan aina Wanhan Sataman 
yhteyshenkilöltä. Osastosiivous sisältää osaston 
lattioiden imuroinnin ja roska-astioiden tyhjen-
nyksen jokaisen tapahtumapäivän aamuna ennen 
kuin ovet aukeavat asiakkaille. Osastosiivous ei 
sisällä kalusteiden pyyhintää. Wanhassa Satamas-
sa ei ole lainattavia siivousvälineitä. 

 
Biojäte 
Biojätehuollosta tulee aina sopia erikseen Wan-
han Sataman yhteyshenkilön kanssa. Biojätehuol-
to ei sisälly osastosiivoukseen.  

 
11.8. ANNISKELUOIKEUS 
Wanhan Sataman koko kiinteistön tarjoilu- ja 
anniskeluoikeudet ovat Royal Ravintolat Oy:llä.  
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11.9. ELINTARVIKKEET 
Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu on kiellettyä 
ilman erillislupaa.  
Elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä, valmis-
tuksesta ja tarjoilusta täytyy aina sopia etukäteen 
Royal Ravintolat Oy:n kanssa. Elintarvikkeita 
maistatettaessa asiakkaan tulee tehdä omaval-
vontailmoitus (Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäi-
sestä myynnistä, valmistuksesta tai tarjoilusta) 
Helsingin kaupungin Ympäristökeskukselle. 
Lisätiedot www.hel.fi/ymk/lomakkeet. 
Kaikissa ruokien ja juomien tarjoiluun ja maista-
tuksiin liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä 
suoraan Royal Ravintolat Oy:n yhteyshenkilöön p. 
050-364 4276 (päivystävä hovimestari) 

 
11.10. TEOSTO- JA GRAMEX-LUVAT 
Mikäli tapahtuman aikana esitetään musiikkia, on 
asiakas velvollinen tekemään siitä ilmoituksen ja 
maksamaan siitä korvauksen TEOSTO ry:lle ja 
GRAMEX:lle. Lisätiedot: 
www.teosto.fi, www.gramex.fi 
 
11.11. ILMOITUS YLEISÖTILAISUUDEN JÄRJES-
TÄMISESTÄ 
Vastuullisen tapahtuman järjestäjän tulee tehdä 
Helsingin Kihlakunnan poliisilaitokselle ilmoitus 
yleisötilaisuuden järjestämisestä. 

 

LISÄTIETOJA 
 
Helsingin Messut Oy 
Wanha Satama  
puh. 040 450 3180 (keskus), 
fax. (09) 142 358 
 
Helsingin Pelastuslaitoksen valvontaosasto 
(paloturvallisuusasiat) 
puh. (09) 310 1651 

http://www.teosto.fi/
http://www.gramex.fi/

