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HYVÄ NÄYTTEILLEASETTAJA, 
 
Farmarin portit avautuvat viikon päästä! Alueen rakentaminen on jo täydessä vauhdissa, ja työt ovat sujuneet 
aikataulussa. Ensimmäisten osastojen rakentaminen alkaa perjantaina klo 8.00.  
 
Nyt on suunnitelmien toteuttamisen aika.  
 

Tehdään yhdessä paras Farmari ikinä!  
 
Henri Honkala, näyttelypäällikkö Anu Portti, näyttelysihteeri 
puh. 040 8277 100  puh. 043 826 8647 
henri.honkala@proagria.fi  anu.portti@proagria.fi  
farmari.myynti@proagria.fi   farmari.myynti@proagria.fi 
 
ps. Farmari-myynnissä eletään juuri nyt niin kiireistä aikaa, että ihan kaikkiin puheluihin ei ole ehditty 
vastaamaan. Parhaiten tavoitatkin meidät sähköpostitse ennen Farmaria. Näyttelyn aikana emme pysty 
vastaamaan sähköpostitiedusteluihin. Silloin parhaiten saat yhteyden käymällä näyttelytoimistossa. 
 
Lisätietoja näyttelystä: www.farmari.net 
Farmari 2017 näyttelyn järjestää ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. 

 

Tässä tiedotteessa: 
 

• FARMARIIN SAAPUMINEN: ALOITA NÄYTTELY- JA KENTTÄTOIMISTOSTA 

• TARKENNUKSIA RAKENTAMISEEN 
o RAKENNUS- JA PURKUAIKATAULUT 
o AJOREITIT JA YHTEYSHENKILÖT 
o KONEKUORMIEN PURKAMINEN JA LASTAAMINEN 
o TAVAROIDEN TOIMITTAMINEN 
o OSASTOJEN SIIVOUS 

• NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTIALUEET  

• FARMARI-ALUEEN KARTTA 

• MARKKINAVALVONTATARKASTUKSIA FARMARISSA 2017 

• MEDIAPALVELUT FARMARIN AIKANA 
 
Aiemmin lähetetyt tiedotteet löytyvät Farmarin sivuilta: 
http://farmari.net/content/valmistaudu-nayttelyyn (tiedotteet sivun alareunassa) 
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FARMARIIN SAAPUMINEN: ALOITA NÄYTTELY- JA KENTTÄTOIMISTOSTA 
 

Kun saavut näyttelyalueelle, käy heti näyttelytoimistossa ilmoittautumassa ja hakemassa tarvittavat 
kulku- ja muut luvat. Näyttelytoimistosta saat mm. esittelijäkortit, pysäköintiluvat ja tilaamasi data-
yhteyden tunnukset. Kenttätoimiston väki ohjaa sinut sen jälkeen omalle osastopaikallesi.  

Näyttelytoimiston kanssa samoissa tiloissa palvelee myös Lipputoimisto, josta voi ostaa asiakaskutsuja 

sekä ruoka- ja kahvilippuja. 7.6. mennessä tilatut ruoka- ja kahviliput Lipputoimisto toimittaa postitse. Sen 

jälkeen tulleiden tilausten liput voi noutaa näyttelytoimistossa sijaitsevasta Lipputoimiston pisteestä. 

Lipputoimisto palvelee Areenassa maanantaista 12.6. alkaen. 

Näyttelytoimisto sijaitsee Seinäjoki Areenassa, ylätasanteella (ks. kartta seuraavalla sivulla). 

Näyttely- ja kenttätoimisto on avoinna seuraavasti: 

Rakennusaikana: pe 9.6. klo 8.00 – 20.00 
ma-ti 12.-13.6. klo 8.00 – 20.00 

Näyttelyn aikana: ke-to 14.-15.6. klo 8.00 – 18.30 
pe 16.6. klo 8.00 – 19.30 
la 17.6. klo 8.00 – 17.30 

Kenttätoimiston puhelinnumero: 040 526 4930 / kenttäpäällikkö Juha Laakso 
Näyttelytoimiston puhelinnumero: 043 826 8647 / näyttelysihteeri Anu Portti 
 
Huomioitahan, että osastopaikan on oltava maksettuna ennen näyttelyyn saapumista. Mikäli olet 
maksanut osaston juuri ennen näyttelyyn saapumista, varaudu esittämään tosite maksusta. 
 

TARKENNUKSIA RAKENTAMISEEN 
 

RAKENNUS- JA PURKUAIKATAULUT: 

Rakentaminen Areena (A ja B): pe 9.6. klo 8.00 – ti 13.6. klo 21.00 (autot pois Areenasta jo klo 18.00) 

Rakentaminen ulko-osastot (poislukien Farmarin tori): pe 9.6. klo 8.00 – ti 13.6. klo 21.00  
HUOM! raskaan kaluston tuonti kentälle mielellään viimeistään ma 12.6. 

Rakentaminen Farmarin tori: ma 12.6. klo 8.00 – ti 13.6. klo 21.00 

Purku kaikilla osastoilla: la 17.6. klo 17.00 – ma 19.6. klo 14.00 
 

AJOREITIT JA YHTEYSHENKILÖT: 
 
Konekenttä 
Mistä sisään: Jouppilantieltä Tiedekatua Seinäjoki Areenan parkkialueelle  
Mistä ulos: tilanteen mukaan joko Areenan piha-alueen läpi Kirkkokadulle tai Areenan eteläpäädyn 
vierestä takaisin Jouppilantielle  
Yhteyshenkilö: Seppo Väisänen, puh. 043 825 2810  
 
Kotieläinosasto 
Mistä sisään: Reittiä Kirkkokatu – Marttilantie – Alasenkatu  
HUOM! Tiistaina klo 15.00 jälkeen alkavat eläinkuljetukset alueelle tukkien liikenteen!  
Mistä ulos: joenrannan kevyenliikenteen väylää Kirkkokadulle  
Yhteyshenkilö: ma 12.-13.6. Ossi Keisala, puh. 040 8440 830, näyttelypäivinä Arja Talvilahti, puh. 0400 
168489 
 



Metsä- ja energiaosastot sekä lukion pihalla sijaitseva konekenttä (osastot KK1 – KK11) 
Rakennetaan ja puretaan Kirkkokadun kautta 
Yhteyshenkilö: Heimo Pirttimäki, puh. 0400 367212 
 
Farmarin tori ja vapaa-aika sekä Vanhat Masiinat 
Mistä sisään: Vapaudentieltä Kalevankatua ja edelleen Kampusraittia pitkin näyttelyalueelle 
Mistä ulos: joenrannan kevyenliikenteen väylää Kauppakadulle ja Vapaudentielle 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila, puh. 044 595 4747 
 
Muut alueet 
Sisäosastot Areenassa: Rakennetaan ja puretaan Kirkkokadun kautta. 
Yhteyshenkilö Kädentaito-osastolle: Marja Hemminki-Haapoja, puh. 044 5454 370 
Yhteyshenkilö Areena ja muut alueet: Juha Laakso, puh. 040 526 4930  

 

KONEKUORMIEN PURKAMINEN JA LASTAAMINEN: 

Näytteilleasettajien käytössä on 9.-19.6. lastausramppi. Ramppi on jääurheilukeskuksen parkkipaikalla. 
Sieltä on lyhyt siirtomatka konekentälle. Ramppi on näytteilleasettajien käytössä ilman ajanvarausta 
saapumisjärjestyksessä.  

Kivimäki Matti, puh. 0500 669 644 ja Kivimäki Lauri, puh. 050 346 6991 

• hoitavat traktorilla maatalouskoneiden siirtoja lastausrampilta osastolle ja takaisin 

Osastojen rakentamisen ja purkamisen aikana on tarjolla palvelua kuormien purkamiseen ja 
lastaamiseen: 

Esa Rintamäki Oy, puh. 0500 360 858 

• käytössä kurottajia ja trukkeja 

Nosto- ja kuljetuspalvelu Oy Pekka Rintamäki, puh. 0400 263 100  

• käytössä nosturiauto, nostokapasiteetti 60 tm  

Palveluista ja laskutuksesta sovitaan suoraan palveluntarjoajan kanssa. Farmari ei vastaa 
palveluista. 

 
TAVAROIDEN TOIMITTAMINEN: 

Mikäli osastolle tulevaa tavaraa on lähetettävä etukäteen, sovi asiasta erikseen näyttelysihteerin  
anu.portti@proagria.fi  tai kenttäpäällikön juha.laakso@proagria.fi, puh. 040 526 4930, kanssa. 

Huomioithan, että ProAgrian toimistolle (Huhtalantie 2) EI VOIDA vastaanottaa messutavaraa.  

 
OSASTOJEN SIIVOUS:  

Jokainen näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa siivouksesta ja jätteistä. Jätteet on vietävä 
jäteastioihin. Halutessaan osaston siivouksen voi tilata SOL –siivouspalvelusta, Kati Mäkelä, puh. 0400 
787410 tai kati.makela@sol.fi  

 

NÄYTTEILLEASETTAJIEN PYSÄKÖINTIALUEET 
  

Näytteilleasettajille on varattu kolme pysäköintialuetta näyttelyalueen välittömästä läheisyydestä. 
Pysäköinti on näytteilleasettajille maksutonta. Pysäköintiin tarvitaan pysäköintilippu, joita saa 
näyttelytoimistosta tarpeen mukaan.  
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Pysäköintialueiden osoitteet ovat: 

1) Kalevankatu 36, 60100 Seinäjoki 
2) Kirkkokatu 9, 60100 Seinäjoki (Marttilan koulu, HUOM! käynti Torikadun puolelta) 
3) Alaseinäjoenkatu/jääurheilukeskus, 60220 Seinäjoki 

 

FARMARI-ALUEEN KARTTA 
 

 



Koko Farmari-alueen kartassa näet mm. näyttelytoimiston, ravintoloiden ja kahviloiden sekä huolto-

porttien sijainnit. 

Näytteilleasettajille ei ole erillistä ravintolaa tai erillistä linjastoa. Kaikki Fazerin ravintolat ja kaikki linjastot 

ovat näytteilleasettajien käytettävissä.  

Mikäli tarvitset näyttelypäivien aikana huoltoajolupaa, käänny näyttely- ja kenttätoimiston puoleen (lupa 

myönnetään perustelluista syistä). Huoltoajo on näyttelypäivinä (ke-la) sallittu vain seuraavina 

ajankohtina: aamuisin klo 7.00 – 9.30 sekä 2h heti näyttelyn sulkeutumisen jälkeen.  

 

MARKKINAVALVONTATARKASTUKSIA FARMARISSA 2017 
 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat tekevät Farmari näyttelyssä tarkastuksia 
näytteillä oleviin tuotteisiin, eli koneisiin, laitteisiin ja henkilönsuojaimiin. Tarkastuksilla selvitellään, onko 
tuote laillisesti markkinoilla ja täyttääkö se sille asetetut vaatimukset. Tuotteita sekä niissä olevia 
merkintöjä sekä osia asiakirjoista valokuvataan tarpeen mukaan tarkastuksia varten. 

 
Työsuojeluhallinnon markkinavalvonnalla huolehditaan siitä, että työkäyttöön tarkoitetut koneet, laitteet 
ja henkilönsuojaimet ovat vaatimusten mukaisia. Valvonta kohdistuu yleensä valmistajaan, 
maahantuojaan tai myyjään, joka on saattanut tuotteen markkinoille. Sen tavoitteena on varmistaa työssä 
käytettävien työvälineiden ja henkilönsuojainten turvallisuus. Suomen markkinavalvonta on osa koko 
Euroopan unionin alueella tapahtuvaa valvontaa.  

 
Messuille tuotteen esille tuovan tahon tulee huolehtia, että  

 tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta 

 tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet 

 tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa 
vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi että  
▪ tuotteessa on CE-merkintä 
▪ tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (koneilla suomen- ja ruotsinkielinen) 
▪ koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti 

ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin. 

 tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus (esim. 
prototyyppi tai koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita). Lisäksi tällaisen 
tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan. 

 
Säännökset:  
Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004 
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008 
Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista 1406/1993 
 
Lisätietoja: Tarkastaja, Mikko Rintala, puh 0295 018 739, työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto 

 

MEDIAPALVELUT FARMARIN AIKANA 
 

Farmarin mediatoimisto palvelee mediaväkeä koko tapahtuman ajan. Voitte toimittaa tiedotteita 

tulostettuna mediatoimistoon Seinäjoki Areenan Komia-kabinettiin keskiviikosta 14.6.2017 alkaen. 

Mediatoimisto ei tulosta materiaaleja. Voitte toimittaa myös sähköisenä tietoa tuotteistanne, uutuuksista 

jne. osoitteeseen: elina.lokasaari@proagria.fi 
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Kerro, että olette mukana Farmarissa! 

Kertokaa omissa kanavissanne, että olette mukana Farmarissa. Yhdessä tekemällä ja kertomalla saamme 

hienon näkyvyyden tapahtumalle. Sosiaalisessa mediassa voitte käyttää risuaitaa #farmari2017.  

 

Tervetuloa Farmariin! 

 


