
 

Nimike / Item                             maks.                                                  EUR                          Nimike / Item                                          kpl               á EUR 
                                                      max.                                                                                                                                                         pcs           each EUR 
   

Huom! Sähköistyksen sijoituspiirros liitettävä mukaan ehdottomasti! Please! A sketch of lamps and light fittings at the 

stand must be sent with the order. Hintoihin lisätään alv 23 % / VAT will be added to the price. 

 

 

 
 

Näyttelyn sähköistäjä/ 
Electrical installations must be carried out: 
Messusähkö Oy 

Jussi Tamminen 

Rajaportinkatu 1, FIN-33250 Tampere 

Puh./tel. +358 (0)44 366 6080 

fax +358 (0)3 213 1224 

messusahko@messusahko.fi 

SÄHKÖTILAUS 
ORDER FOR ELECTRICAL EQUIPMENT    

   
 

 

Tapahtuman nimi / Exhibition              

 

 

Näytteilleasettaja / Exhibitor Y-tunnus / Vat number 

 
 

Osaston numero / Stand number 

 
 

Osaston koko/m2 /  Stand size/sq m 

Laskunmaksaja / Payer 

 
 

Yhteyshenkilö / Contact person Puh. / Tel. 

 
Fax 

Laskutusosoite / Invoicing address 
 

 

Päiväys / Date 

Postitoimipaikka / Town or city / Country 
 

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys / Signature and name in block letters 

Valovirtaliittymä 

Lighting-current subscription 
 

3 kW / 1 x 16 A  124,00  Kohdevalaisin 

Halogen light 

50 W  18,50 

Voimavirtaliittymä 
Power-current subscription 

9 kW / 3 x 16 A 
 
15 kW / 3 x 25 A 

 
30 kW / 3 x 63 A 

 198,00  Octanorm-valaisin 
Octanor light 

200 W  31,00 

 245,00  Loistevalaisin  
Light fixture fluorecent 
tube 

1x18 W – 
1x36 W 

 20,50 

 306,00  Valonheitin 
Floodlight 

150 W 
300–500 W 

 27,00 

33,50 
Laitteita, jotka tarvitsevat jatkuvan jännitteen. 

(Esim. pakastimia, jääkaappeja, tietokoneita). 
Equipments which need electricity all the time 

Kyllä  

Yes 

Ei  

No 

 

 

 

 Kosketinkisko 1 vaihe 

Busbar 
  23,50 

Lisäpistorasia 
Socket 

10/16A 250 V  23,50 

Näytteilleasettajan omien kalusteiden asennus ja 
muut erikoistyöt 35 € / tunti. 

Installation of exhibitor’s own lightning and other 
special work 35 € / h. 

Tarvitaan 

Needed 

 

 

 

Ei tarvita 

Not 

needed 

 Voimapistorasia 
Power socket 

16 A 380V 

32 A 380V 

63 A 380V 

 32,00 

45,50 

62,00 
Työpaikkakeskus 
Power distribution 
panel on sites 

  76,00 

Erikoisvalot ja –tuotteet / Special lights    2 pvä/3 pvä 

(HUOM! PÄIVÄHINTA / NOTICE DAY PRICE)    2 days/3 days 
Sähkötilaus käsittää sähkön tuonnin näyttelyosastolle sisältäen pistorasian, 

kulutusmaksun sekä näyttelyn aukioloaikaisen päivystyksen. Huom! Valoja 
tilatessa on muistettava tilata myös sähkö! 
 
Lomake on palautettava 14 vrk ennen näyttely-ajankohtaa. Tämän jälkeen 
tehdyistä tilauksista peritään 30 % korotettu hinta. Ulkoalueilla 30 % korotus. 
 

Muiden kuin Messusähkö Oy:n suorittamien asennusten vikakorjauksista 
veloitetaan näytteilleasettajalta 35 eur / tunti. Tilauksiin lisätään laskutuslisä. 

 
Basic charge includes delivery of electrical current to the exhibition stand, including 
the socket, electricity consumption and the possibility of using an electrician during 

the fair open.NOTE! If you order lights you must remember order electricity as 
well. 

 
The form must be returned 14 days before exhibition opening date. Orders placed 
later will be subject to a surcharge (30 %). 30 % extra charge for outdoor 

installation. An exhibitor will be charged for the reparations of the electrical 
damages caused by the installations of the other men as representatives of 
Messusähkö Oy 35 € / h. 

 Par –Spot lamppu 

Par spot lamp 

 20,00/ 30,00 

Robe liikkuva valo                 250 W 
Robe moving light 

 160,00/240,00 

Trussi 4-putkinen 
Truss 4 pipes 

  40,00/60,00 

Ympyrästrussi halkaisija 4 m 
Circle truss, diameter 4 m 

 600,00/900,00 

Sähkölaitteiden hintoihin sisältyy asennusmateriaali ja kalusteiden 

vuokra asennus- ja purkutyöt. Materiaali on sähköurakoitsijan 
omaisuutta ja veloitetaan näytteilleasettajalta niiden täydestä 
arvosta, mikäli ne vahingoittuvat tai katoavat. 

 
The prices of the electrical equipment include the rental of the 

installation and dismantling. The material remains the property of 
the contractor and an exhibitor will be charged for the real value 
of the material, if will be damaged or disappeared. Additional 

payment will be charged with each order. 



Messusähkö Oy              SIJOITUSPIIRROS / A Placing sketch of lamps and light fittings 
Jussi Tamminen   

Rajaportinkatu 1, FIN-33250 Tampere 

Mobile phone +358 (0)44 366 6080 

Fax +358 (0)3 213 1224 

  

   
 

 

Näyttelyn nimi / Name of exhibition: 
 

 

 

    

Näytteilleasettaja / Exhibitor: 

 

 
 

Osaston nro: 

Stand No: 

 

   Mittakaava / Scale: 

  1 ruutu/square = 1 m2 / sqm         
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