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1 SOPIJAOSAPUOLET

1.1

1.2

Osuuskunta Suomen Asuntomessut (jaljempané myfis "Suomen Asun-
to-messut")
Y—tunnus: 0116265-0
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
puh. 0207 437 700
faksi 0207 437 729

TUUSULAN KUNTA (jéIjempana myOs "Messupaikkakunta")
Y-tunnus: 0131661-3
Hyryléntie 16
04300 Tuusula
puh.(09)87181

Jéiljempana yhdessa mybs ”sopijaosapuolet“ ja erikseen "sopijaosa-
puoli".

2 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS

3 MESSUALUE

Suomen Asuntomessut ja Messupaikkakunta jéiriestfivfit yhdessfi
kustannuksellaan vallitsevaa asuntomessukéiytéintiiéi noudattaen
vuoden 2020 kesfillfi viidennetkymmenennet valtakunnalliset asun-
tomessut (jaljemp'ana myds "messut"). Tallé sopimuksella (jéljempéné
myfis "yhtelstolmlntasopimus" tai "sopimus”) Suomen Asuntomessut
ja Messupaikkakunta sopivat néista messuista ja sopijaosapuolten vel-
vollisuuksistaja oikeuksista niihin Iiittyen.

Sopirnus koskee messujen jaijestamista alueella. joke on ohjeeliisesti
osoitettu tahén sapimukseen liitetylla kartalla (Iiite 1) (iéljempané myt‘as
"Messualue").

4 SUUNNITTELUN LiiHTfiKOHDAT JA TAVOITTEET

4.3

Suunnitteiun léhtfikohtana on liitteen 1 ohjeellisesti osoittama Measu-
alue, jolla on voimassa oleva asemakaava.

:EMessujen tarkoituksena on esitella valitt_uja asuntohankkeita. jotka edus-
tavat monipuolista asuntorakentamista. jossa huomioidaan erilaiset talc-
tyy it seké rahoitus-p_____________w__‘ja hallintamuodot. iErI'tyIstéqhuo'mlota'gkIIn'nIteiaan"
LIusien asumisratkaisulgma aS'untbgy

Messujen yhteyteen pyritéan saamaan mielenkiintoisia oheiskohteita ja
asunto- ja taloesittelyé tukevaa ja taydentévéé erikoisnéyttely— ja opas-
tusaineistoa.
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5

5.1

5.2

5.3

5.4

MESSUORGANISAATIO

Messuihin liittyvéé péétéksentekoa. yleisté tiedonkulkua ja suhdetoimin-
taa varten on nimetty asuntomessutoimikunta. jossa on jasenené kolme
(3) edustajaa Suomen Asuntomessuista seka muina jéseniné Messu-
paikkakunnan nimeamat edustajat. Asuntomessutoimikuntaa taydenne-
taan tarpeen mukaan sopijaosapuolten etukateen sopimalla tavalla.
Asuntomessutoimikunnan puheenjohtajana on kunnan nimeamé henkilb,
tai mikéli Sapijaosapuolet niin en'kseen sopivat Suomen Asuntomessu-
jen nimeémé henkilfi. Varapuheenjohtajana toimii vastaavasti toisen so-
pijaosapuolen edustaja.

Asuntomessutoimikunnan tehtévana on:

- Toimia asuntomessuja koskevissa asioissa ylimpana pééttavané eli-
mena.

- Edistéél aktiivisella panoksella messujen toteuttamista taman sepi-
muksen mukaisesti seka toimia eri sidosryhmien yhteistyfin ja tiedot-
tamisen kanavana.

- Valmistella ja toteuttaa messujaljestelyihin liittyvét kayténndn asiat
Messupaikkakunnan Tuusulan kunnanhallituksen maarittelemén toi-
mivalian rajoissa. Messupaikkakunnan maérérahojen kaytfista péate-
taén Messupaikkakunnan johtoséantbjen yrn. maaraysten edellytté-
méllé tavalla.

- Koordinoida haliintokuntien ja muiden osapuolten suunnittelua ja to-
teutusta ja tehda siita tarpeelliset esitykset.

- Huolehtia ja vastata aikataulun valvonnasta ja ohjauksesta taman yh-
teistoimintasopimuksen liitteessa esitetyn aikataulun mukaisesti (m
g).

Asuntomessutoimikunta valvoo ja ohjaa (i) messuprojektia. projektiorga-
nisaatiota. messuprojektin kaynnistémista ja sen toteuttamista varten
Messupaikkakunnan edempéné ehdon 5.5 mukaisesti perustamaa asun-
tomessutoimistoa seké (ii) kéyténnbn toimia hoitavia asiantuntijaryhmié.
joita ovat markkinointi- ja viestintaryhma, laaturyhma ja tekniikkaryhma.
Seka markkinointi- ja viestintaryhmén etté Iaaturyhmén puheenjohtajana
on Suomen Asuntomessujen nimeéma henkilé ja varapuheenjohtajana
Messupaikkakunnan nimeamé henkilb. Elleivat sopijaosapuolet muuta
erikseen sovi, tekniikkaryhman puheenjohtajana on Messupaikkakunnan
nimeamé henkilfi ja varapuheenjohtajana Suomen Asuntomessujen ni-
meama henkilb. Mahdollisesti muiden asiantuntijaryhmien puheenjohta-
jista sopijaosapuolet sopivat erikseen noudattaen periaatetta. jonka mu-
kaan naiden asiantuntijaryhmien puheenjohtajuudet jakautuvat tasan
Messupaikkakunnan ja Suomen Asuntomessujen kesken.

Markkinointi- ja viestintaryhman tehtavana on vastata messujen markki-
noinnista ja viestinnasté. Laaturyhmén tehtava on (i) valmistelia ja méé—
ritella Messualueelle rakennettavan ympéristén laadulliset ominaisuudet.
(ii) valmistella tontinluovutusehdot, (iii) tehda esitys tontinluovutuksista
rakentajille ja (iv) hyvaksyé toteutussuunnitelmat. Tekniikkaryhma osoit-
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5.?

tea Messualueen sisfiltéi messureitin varrelta paikat Suomen Asunto-
messujen ohjeiden mukaan alempana ehdossa 6.11 (Messupaikkakun-
nan tehtévéit ja vastuualueet) mééritellyille messuravintoloille. nayttely-
halleille ja ulkonéyttelypaikoille. Lisaksi Tekniikkaryhmé vastaa (i) Mes-
sualueen kunnallistekniikan, Iiikenteen ja viheralueiden suunnittelusta ja
toteutuksesta seka (ii) néyttelytilojen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Messupaikkakunta perustaa asuntomessutoimiston, jota johtaa Messu-
paikkakunnan projektipaallikkfi. Asuntomessutoimiston tehtavéna on
projektin hoito. toimeenpanon koordinointi seké asiantuntijatybryhmien ja
asuntomessutoimikunnan kokousten valmistelu.

Mikéli asiantuntijaryhméssé paétettavésté asiasta ei péésté yksimielisyy-
teen. ratkaistaan asia éanestyksellé. jossa kummallakin sopijaosapuolel-
la on yksi (1) éani. Aénten mennessa tasan asian ratkaisee asiantuntija-
ryhmén puheenjohtaja.

Sopijaosapuolet vastaavat kumpikin omien edustajiensa palkkaus- ym.
kustannuksista mukaan lukien asuntomessutoimikunnan ja tyéryhmien
tyfi.
Sopijaosapuolet vastaavat tassé jaljempana todetulla tavalla siita. etta
messuja varten on kéytettévissa seuraava henkilfistb:

Messupaikkakunta palkkaa:

- Projektipfifillikfin ajalle 1.8.2017—30.10.2020 (tehtavéné taman so-
pimuksen mukaisten teht’avien koordinointi, toteutus ja johtamlnen)
Projektipaallikbn valintaan tarvitaan Suomen Asuntomessujen etuka-
teen antama hyvaksynté.

- Projektisihteerin ajalle 1.8.2017-30.10.2020 (tehtévané sihteerin
tehtévatja ryhmévarausten koordinointi).

- Aluevalvojan ajalle 1.2.2018 -— 31.8.2020 (tehtévéné Messualueen
rakentamisen koordinointi. osallistuminen messujen valmistelutfiihin.
messuaikaisiin téihin ja messujen purkamiseen).

- Tiedottajan ajalle 1.2.2018 -31.8.2020(tehtévéné messuihin liittyvé
Messupaikkakunnan tiedottaminen. yhteinen tiedottarninen ja tiedo-
tussuunnitelma Suomen Asuntomessujen kanssa niin kuin sopijaosa-
puolet ovat néista asioista etukéteen sopineet). Kunta pyrkii palkkaa-
maan tiedottajan aikaisemmin mahdollisuuksien mukaan.

Tama henkildstfi toteuttaa Messupaikkakunnan puolesta messuja ja
valmistelee messujen paatyttya Messupaikkakunnan taloudelliset Ioppu—
selvitykset ja Messupaikkakunnan puolesta tehtavan loppuraportin.
Messupaikkakunta vastaa omalta osaltaan siité, etta messuihin ja sen
toteuttamiseen on kéytettévissa riittavé ja asiantunteva henkildstb.

Suomen Asuntomessuien henkllbstfi:

- Tolmltusjohtaja: (vastuulla koko messuhankkeen koordlnolntl).
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5.9

5.10

$.11

5.12

5.13

- Kehltysjohtaja (tehtfivfinfi messutapahtuman iohtaminen ja mes-
sutekniikka, koordinoi messuhanketta yhdessfi toimitusjohtajan
kanssa).

- Markkinointijohtaja (tehtfivfinfi messutapahtuman markkinointi,
yhteistyfi- ja kaupalliset sopimukset messulhin Iiittyen).

- Tiedottaja (tehti-ivfinfi messujen tiedottaminen, markkinotnfl Ia
tiedotussuunnitelma yhdessfi Messupaikkakunnan kanssa).

- Projektisihteeri (messujen ajanmessukokousten jfirjestely ja slh-
teeritehtfivfit sekfi toimistotehtfivfit) messuaikana

- Messuoppaat neljfi kappaletta (messuvieraiden opastus sekii
muut messujohdon osoittamat tehtflvfit).

- Muuta henkiléstfié (mukaan lukien lipunmyyntihenkilfistfi) Suomen
Asuntomessujen arvioiman tarpeen mukaan.

Suomen Asuntomessujen palkkaaman henkilbstfin [iséksi Suomen
Asuntomessut huolehtii siita, etté tarpeeliinen muu henkilfistb on muka-
na huolehtimassa messuihin Iiittyvisté tehtévista.

Tamé henkilfistd toteuttaa Suomen Asuntomessujen puolesta messuja
ja valmistelee messujen paétyttya Suomen Asuntomessujen taloudelliset
Ioppuselvitykset. Suomen Asuntomessut pyrkii huolehtimaan omalta
osaltaan siité. etté messuihin ja sen toteuttamiseen on kaytettavissfi riit-
téva ja asiantunteva henkilfistd').

Liséksi yhteisesti sovittaessa voidaan palkata henkilbita. joista aiheutu-
vat kustannukset jaetaan sopijaosapuolten kesken tasan, ellei edellé
olevista vastuista nimenomaisesti muuta johdu.

Messujohto on messuaikainen sopijaosapuolien projektiorganisaatioiden
muodostama toimeenpaneva elin. jonka tehtévana on vastata messujen
jérjestamiseen liittyvien kayténnfin asioiden sujumisesta taman yhteis-
toimintasopimuksen mukaisesti.

Suomen Asuntomessuja edustaa messujohdossa toimitusjohtaja. kehi—
tysjohtaja ja markkinointijohtaja. joista véhintéén yksi (1) on aina messu-
jen aikana paikalla tai tavoitettavissa paikkakunnalta. Suomen Asunto-
messujen edustaja toimii myths messujohdon puheenjohtajana.

Messupaikkakuntaa edustaa messujohdossa projektipaallikkb ja alue-
valvoja, joista toinen on aina messuaikaan paikalla tai tavoitettavissa
paikkakunnalta.

Molernmat sopijaosapuolet osoittavat messujen ajaksi messutoimistoon
oman tiedotushenkilénsa. jotka keskenaén sopivat messujen aikaiset
tyfivuorot. Naista henkilfiisté vahintéén toisen on oltava aina paikalla.
Viestintéé ja tiedoflamista johtaa Messujen aikana Suomen Asuntomes-
sujen tolmitusjohtaja.
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6.14

5.15

5.15

5.17

Suomen Asuntornessut osoittaa edempané ehdossa 8.8 (Sopfiiaosapuof-
ten yhteiset tehta‘ivét) méériteltyyn messutoimistoon kaksi (2) toimisto-
henkilfié, joista toinen on aina paikalla vastuullisena toimistonhoitajana.

Messupaikkakunta osoittaa messujen ajaksi osoittaa edempéné ehdos—
sa 8.8 (Soptjaosapuolten yhteiset tehtavét) maériteltyyn messutoimis-
toon (i) autolahetin, (ii) yhden toimistorutiinit hallitsevan henkilbn seka
(iii) niin sanotun yleismiehen teknisiin avustustehtéviin. Kaikki néma
henkilfit ovat Messualueella paikalla.

Messutoimiston kayttfifin tuleva auto pyritaén hankkirnaan yhteistyéso—
pimusten kautta. Autoon mahdollisesti liittyvét kustannukset sopijaosa-
puolet jakavat keskenéén tasan.

Jos messuorganisaation henkilbstfissé tai muissa olosuhteissa tapahtuu
messujen jéljestémisen kannalta oleellisia muutoksia, tulee sen sopija-
osapuolen. jonka vaikutuspiirissé téllainen muutos on, informoida siita
toista sopijaosapuolta ja tarvittaessa kéydé neuvottelut muutosten edel-
lyttémisté toimenpiteisté.
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6.2

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

MESSUPAIKKAKUNNAN TEHTAVAT JA VASTUUALUEET

Suunnitella ja rakentaa Messualueen vesihuoltoverkosto. kadut ja puis-
tot ym. kunnallistekniset tyét. valvoa mahdollinen kaukolémmdn raken-
taminen seké sopeuttaa niihin séhkb-ja tietoliikenneverkostojen suunnit-
telu niin. etté Messualueen talojen rakentaminen voidaan varmuudella
toteuttaa témén yhteistoimintasopimuksen liitteena olevan aikataulun
mukaan (liite 2).

Luovuttaa viipymétté Messualueen ja muun sopijaosapuolten sopiman
alueen asemakaavan tai muun soveltuvan Igaavan sisaltamat asunto-
korttelitontit rakentajille alempana ehdossa 10 (Monikantasopimus) viita-
tuilla. vallitsevan messukéytannfin mukaisilla Messualueen monikanta-

. sopimuksilla seka huolehtia niiden allekirjoittamisesta 31.4.2019 men-
nessé.

Tolmittaa Suomen Asuntomessuille 30.4.2019 mennessfi Messu-
alueen Iopullinen ja yksitylskohtainen tontflkartta tiestbineen.

Huolehtia tonttimarkkinoinnista ja yhteydenotoista rakentajiin ja asukkal-
siin ja huolehtia mybs tontti-ilrnoittelusta.

Edellé ehdossa 5.4 (Messuorganisaatfo) viitatun tekniikkaryhman ohjeis-
tuksen ja aikataulutuksen mukaan (i) suorittaa kustannuksellaan teltta-ja
ulkonayttelyalueiden mittaus ja puustokartoitus seka (ii) merkité maas—
toon mittausten mukaisesti teltta- ja ulkonéyttelyalueet ja (iii) luovuttaa
tiedot Suomen Asuntomessuille tai Suomen Asuntomessujen osoittamal-
[e taholle suunnittelun perustaksi.

Huolehtia 15.6.2020 mennessé siité. etté témén yhteistyt‘asopimuksen
liitekartassa (Iiite 3). esitetyille alueille varataan ja kunnostetaan paikoi-
tusalue vahintaén 3000 henkiléautolle ja muulle vastaavalle seka 4O lin-
ja-autolle ja muulle vastaavalle.

Vastata ja sitoutua siihen, etté Messualue on 15.6.2020 mennessa tai
muuna Suomen Asuntomessujen hyvaksymané aikana seka Suomen
Asuntomessujen etté Messupaikkakunnan kaytetlévissé téssa yhteis—
toimintasopimuksessa tarkoitettuihin tarkoituksiin.

Huolehtia kustannuksellaan messujen aikana paikoituksesta ja yleisfikul-
jetuksesta messuportille.. Messupaikkakunta vastaa yleisten aluaiden
puhtaanapidosta. jétehuollosta seka vartioinnista ja jarjestysmiestoimin-
noista liitteen 4 mukaisesti.

Paikoituksen hoito:

- Messupaikkakunta vastaa paikoitusalueiden rakentamisesta ja kun—
nossapidosta.

- Messupaikkakunta vastaa paikoituksen ohjaajien palkkaamisesta.
koulutuksesta. laitteista (muun muassa puhelimet) ja suojavaatetuk—
sista. Suomen Asuntomessut avustaa koulutuksessa sopijaosapuol-
ten etukéteen sopimalla tavalla.
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5.10

8.11

8.12

- Messupaikkakunta vastaa paikoitusalueella myytévien paikoituslippu-
jen painatuksesta. Pééporttien Iuona Iippukopeissa myytavisté paikol—
tuslipuista vastaa Suomen Asuntomessut.

- Messupaikkakunta (paikoitusvastaava) vastaa paikoitusalueella myy-
tyjen P-lippujen tilityksesté suoraan Messupaikkakunnan rahatoimis-
toon.

- Messupaikkakunta saa pysékfiintimaksun tuoton téysimééréisené it-
selleen.

- Messupaikkakunta voi perié messuilla kévijdilta kohtuullisen korvauk-
sen paikoitusalueen ja Messualueen vélisesté kuljetuksesta. Korva-
uksesta sovitaan Suomen Asuntomessujen kanssa etukéteen erik—
seen viimeistaén messuja edeltavén marraskuun Ioppuun mennessé.

Yleisten alueiden puhtaanapito ja jatehuolto:

- Messupaikkakunta tilaa kustannuksellaan valiaikaiset yleisfikéymalét
niihin Iiittyvine huoltoineen seka huolehtii kustannukseilaan niiden
pois kuljettamisesta messujen péétyttyé.

- Muut puhtaanapitoon ja jétehuoltoon Iiittyvat velvollisuudet jakautuvat
sopijaosapuolten kesken Iiitteen 4 mukaisesti.

Messupaikkakunta huolehtii kustannuksellaan liitekarttaan merkittyjen
véliaikaisten messuravintoloiden. kahviloiden. nayttelyhallien ja ulkonayt-
telyalueiden kunnallistekniikasta (vesi-, vieméri) sekéi naiden pohjien pe-
rustamis— ja asfalttipééllystetbisté. Messuravintoloiden ja néyttelyhallien
pohjapinta-ala on yhteensa noin 5000 m2 ja ulkonayttelypaikkojen noin
400 jm (syvyys 4 - 5 m). Hallien ja ulkonayttelyaiueiden sijainti paatetaan
yhdessé asuntomessutoimikunnassa. Hallit ja ulkonéyttelyalueet sijoite-
taan Messualueen sisélle messureitin varrelle Suomen Asuntomessujen
etukéteen antamien ohjeiden mukaan.

Messupaikkakunta toimittaa kustannuksellaan véliaikaiset séhkdliittymét
yhdessa sovittaviin paikkoihin ja siité eteenpain kaapeloinnit suojaputki-
tuksineen edella mainituille véliaikaisille halleille, kahviloille ja ulkonéyt-
telyalueille.

Suomen Asuntomessut huolehtii kustannukseflaan kaapeloinneista lilt-
tymista eteenpéin ja alakeskuksista mukaan Iukien purkutyfit.

Mahdollisista muista rakennettavista. valiaikaisista erillisnayttelytiloista
sovitaan sopijaosapuolten valillé etukateen erikseen.

Messupaikkakunta huolehtii kustannuksellaan hankkimiensa tassé eh-
dossa mainittujen valiaikaisten rakennusten ja rakennelmien purkami-
sesta ja pois kuljettamisesta Messualueelta messujen péétyttyé.

Messupaikkakunta huolehtii kustannuksellaan Messualueen ulkopuolella
ja paéteiden varsiin tarvittavien valiaikaisten liikenneopasteiden ja niiden
paikkojen suunnittelusta. valmistamisesta, pystytyksesta. huollosta mes—
sujen aikana seka niiden poistamisesta messujen pastyttya. Liikenne-
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opasteiden tulee olla Suomen Asuntomessujen antamien ohjeiden mu-
kaiset.

6.13 Messupaikkakunta huolehtii messujen aikana Messualueen puistojen
seké yleisten alueiden nurmikoiden ja Istutusten kastelusta ja muusta
hoidosta.

6.14 Messupaikkakunta huolehtii mahdollisten itse rakennuttamiensa tilojen ja
laitteiden seké néiden tilojen ja laitteiden aiheuttamien vahinkojen va-
kuuttamisesta ja vakuutusten voimassa pysymisesté taman sopimuksen
voimassaolon ajan.

6.15 Messupaikkakunta vastaa 31.12.2019 asti ennakkoesitteiden ja mainon—
nan kustannuksista Messupaikkakunnan pé'lattémien resurssien mukai-
sesti, mikéli sopijaosapuolten valillé ei toisin etukéteen sovita. Messu-
paikkakunta tekee messujen ennakkoesitteen viimeistaan 31.5.2018
mennessa. Messupaikkakunta ja Suomen Asuntomessut pyrkivét sovit-
tamaan yhteen tapahtumamarkkinoinnin ilmeen omassa markkinoinnis-
saan ja tiedottamisessaan. Messupaikkakunta voi edellé mainitun ajan—
kohdan jalkeenkin markkinoida tapahtumaa ja parantaa messuihin liitty-
via palveluja ornalla kustannuksellaan. Markkinoinnin Iinja mukaan Iukien
ennakkoesitteiden ilme ja sisélté on kuitenkin sovittava Suomen Asun-
tomessujen kanssa etukéteen. Messupaikkakunnalla ei ole oikeutta
myydé esitteesta mainospaikkoja ilman. etté siité on sovittu etukateen
Suomen Asuntomessujen kanssa. '

6.16 Suomen Asuntomessujen harkinnan mukaan ja Suomen Asuntomessu-
jen kanssa erikseen sovittavalla tavalla Messupaikkakunnalle voidaan
antaa oikeus sijoittaa Messualueelle ilman erillista korvausta Messupaik-
kakunnan infopiste. jossa Messupaikkakunnalla on oikeus esittéé Mes-
supaikkakuntaa. elinkeino- ja koulutustoimintaa. kuntasuunnittelua ja ra-
kentamista koskevaa informaatiota seka markkinoida siellé Messupaik-
kakuntaa niin kuin sopijaosapuolet ova! siita etukateen sopineet. Messu—
paikkakunta vastaa kaikista matkailulinfopisteen kustannuksista, mukaan
Iukien myés pystytys. purku ja poiskuljetus.

7 SUOMEN ASUNTOMESSUJEN TEHTAWKT JA VASTUUALUEET

7.1 Suomen Asuntomessujen tavoitteena on antaa suurelle yleisfille ja asi-
antuntijoille monipuolista tietoa asunto— ja ymparistératkaisuista ja ai-
kaansaadajulkista keskustelua ja edistaé tallé tavoin asunto-ja ympéris-
tfisuunnittelua seké -rakentamista.

7.2 Suomen Asuntomessut antaa ohjeet ja tarvittaessa mééréykset naytteil-
Ieasettajille ja tekee parhaaksi katsomallaan tavalla tarvittavat palvelu-.
ulko- ja aéni-mainossopimukset seka tarvittavat messujen toteuttami-
seen Iiittyvat kaupalliset ja muut sopimukset ellei tassa yhteistybsopi-
muksessa ole muuta nimenomaisesti sovittu. Suomen Asuntomessuilla
on oikeus sijoittaa messutapahtuman ajaksi tarvittava mééré ulko-
mainoksia aidatun messualueen sisapuolelle. péésiséankaynnin Iahei-
syyteen ja parkkipaikoille.

7.3 Palvelujen tarjoajia etsitéén mahdollisuuksien mukaan kilpailujen perus-
teella. Valinnassa painotetaan seka Tuusulan seudun palveluyrittajia et-
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III

7.5

7.3

7.7

7.3

T3

ta aiempaa kokemusta vastaavlen massatapahtumien palveluiden jarjes-
tamisesta.

Suomen Asuntomessut pyrkii huolehtimaan siita, etlé messuravintolan
pitéjaksi valittava ravintoloitsija alihankkijoineen velvoitetaan liittymaan
Messualueen yhteiseen jétehuoltojarjestelmaan ja pyrkiméan mahdolli-
simman suureen jatteiden hybtykéyttfibn.

Suomen Asuntomessut ohjaa, valvoo ja avustaa omien néytteilleasetta-
jiensa nfiyttelyn pystytykseen liittyvisté tavaran vastaanoton. varastoin-
nin, vartioinnin ja jatehuollon kustannuksista seké nayttelyn purkamises-
ta ja purkamiseen liittyvén jéltehuollon kustannuksista seké jéljestéé niité
varten tarvittavan kaluston. henkilfistfin ja jéteastiat. Tassfi tybssé avus-
taa aluevalvoja.

Messujen jérjestémiseen kuuluvina Suomen Asuntomessujen tehtévina
ja kustannuksina ovat edelleen Messualueen aitaaminen. paasisaan-
kaynnin porttivahtien palkkaaminen. yleisb’opastus. Messualueen opas-
teet. kartatja esittelytaulut. Edelleen Suomen Asuntomessut tekee tarvit-
tavat sopimukset ja vastaa messujen aikana ravintolan. kahvioiden. en-
siavun ja lastenhoidon (Muksula) toteutuksesta.

Paasiséénkéynnillé on aina messuaikana kello 7.00 -— 21.00 yksi tai kak-
si Suomen Asuntomessujen palkkaamaa henkilba porttivahtina tarkista-
massa paasyliput. kulkuluvat ja kaikkien sisaanpyrkijéiden ”kunnon".
Messupaikkakunta huolehtii kustannuksellaan messujen vartioinnista
kaikkina muina aikoina.

Messutapahtuman markkinoinnin johto ja koordinointivastuu on Suomen
Asuntomessuiila, ellei tassé sopimuksessa ole muuta nimenomaisesti
sovittu. Suomen Asuntomessujen tehtéviné ja kustannuksina ovat ylei-
sfille ja asiantuntijoille suunnattu mainoskampanja. yhteismarkkinointi-ja
tiedotussopimukset seka messuluettelot. Suomen Asuntomessut on tar-
peellisessa méarin velvollinen kuulemaan ja inforrnoimaan Messupaik-
kakuntaa pééttéesséan tapahtumamarkkinointiin Iiittyvisté asioista. Mai-
nonnan ja tiedotuksen suunnitelmat tehdéan yhteisesti Messupaikka-
kunnan kanssa pyrkien ottamaan huomioon Messupaikkakunnan vies-
tinnalliset linjaukset. .

Suomen Asuntomessut valitsee mainostoimiston. jolla myfis Messupaik-
kakunta voi teettaé kustannuksellaan mainontaan liittyvié toimeksiantoja.
Suomen Asuntomessut valitsee mybs mediat. Suomen Asuntomessut
huolehtii itse ja yhteistyfikumppaneidensa kanssa siité. etta messujen
markkinointiin ja mainontaan kanavoituu arviolta vahintaén 275.000 eu-
roa (jéljempana myfis "Markkinolntipanostus"). Markkinointipanostuk-
seen kuuluvat muun muassa ilmoituskulut, markkinointiin ja mainontaan
Iiittyvét tuotantokustannukset. Suomen Asuntomessujen eri yhteistyfita~
hoille tai yhteistyfitahojen kautta neuvottelemat ja hyddynnettavissa ole-
vat alennukset seké muut messujen markkinoinnin ja mainonnan valilli-
set ja vélittémét erat. Suomen Asuntomessut esittéé Messupaikkakun-
nalle markkinointisuunnitelman 30.12.2019 mennessa
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.15

7.17

7.15

Yhteismarkkinointiin Ilittyvia sopimuskurnppaneita valittaessa otetaan
mahdollisuuksien mukaan huomioon Tuusulan seudulla toimivat yrityk-
set.

Suomen Asuntomessut vastaa pfiésylippujen myynnisté. tilityksesté,
maksupéétteiden hankinnoista, pankkikuluista seka péasylippukoppien
hankinnasta ja péésylippujen painatuskuluista. Suomen Asuntomessuilla
on oikeus valita ja paéttéa ne ennakkomyyntipisteet. joista Iippuja mes-
suille on saatavissa. Suomen Asuntomessuilla on myds oikeus péattéé
tallaisille myyntipisteille kanavoitavien Iippujen méarasta ja maksettavis—
ta myyntiprovisioista. jotka suoraan véhentavat jaettavaa paasymaksutu-
loa. Pé’asylippujen myyn nista syntyvat pankkikulut vahentavét myfis suo—
raan péésymaksutuloa. Kévijémaérén maksimoimiseksi Suomen Asun-
tomessuilla on oikeus myydé asiakaskutsukortteja normaalia messulip-
pua edullisemmalla hinnalla.

Suomen Asuntomessut vastaa péésylippukopeista tapahtuvasta pysé-
kfiintilippujen myynnisté ja myyntitulojen tilityksesté Messupaikkakunnal-
le.

Suomen Asuntomessut maksaa Messupaikkakunnan osuuden paésylip-
putuloista laskua vastaan seka kaikki pysakdintilipputulot Messupaikka-
kunnan kirjallisesti etukéteen ilmoittamalle tilille kahden (2) viikon valein.
Messupaikkakunnalla on oikeus tarkastaa péésylippujen myyntié ja tili-
tysta.

Suomen Asuntomessut osallistuu myOs Messualueen suunnitteluun ja
toteutuksen valmisteluun antaen korvauksetta Messupaikkakunnan kayt-
won aikaisemmilta asuntomessuilta hankkimaansa aineistoa, projektiai-
katauluja ja asiantuntemustaan elleivét salassapitovelvollisuus tai muut
syyt téta rajoita.

Suomen Asuntomessut vastaa messukévijfiihin ja naytteilleasettajiin
suuntautuvista messututkimuksista ja niiden toteuttamistavasta kului-
neen. Messupaikkakunta saa laittaa rnessututkimuskaavakkeeseen
omia kysymyksia. Suomen Asuntomessuilla on kuitenkin oikeus tarkis-
taa ja tarvittaessa harkintansa mukaisesti muuttaa tai poistaa naité ky-
symyksié.

Suomen Asuntomessut tekee tarvittavat sopimukset Iiittyen muun muas-
sa messuluettelojen tuottamiseen, messujulkaisuihin. messulehteen ja
messuradioon tai muuhun mediaan.

Messupaikkakuntaa, kuntasuunnittelua ja -rakentamista koskevaa infor-
maatiota varten Suomen Asuntomessut varaa messuluefieloista korva-
uksetta Messupaikkakunnan kéyttdfin kaksi (2) sivua. Messupaikkakunta
toimittaa kustannuksellaan aineiston messu- ja sisustusluetteloita varten
30.3.2020 mennessé. Liséksi Suomen Asuntomessut antaa kaksisataa
(200) kappaletta sisustusluetteloita ja kolmesataa (300) kappaletta mes-
suluetteloita korvauksetta Messupaikkakunnan kéyttbén.

Suomen Asuntomessut varaa seka Messupaikkakunnan etté omaan
kéyttbfinsé tuhat (1000) kappaletta avajaiskutsukortteja. tuhat (1000)
kappaletta asiakaskutsukortteja seké péivittain Messualueella tybskente-
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12 MUUT ASIAT

Ellel toisin ole nimenomaisesti sovittu. tassé yhteistoimintasopimukses-
sa mainitut euromfiérét eivat sisélla tapahtumahetkella voimassa olevaa
arvonliséveroa. Jos sopijaosapuoli vastaa jostakin tehtévésté. se pitaa
siséllaan myfis kustannusvastuun.

13 NOUDATETTAVAT TOIMINTAPERIAA'I'TEET

Sen liséksi ja ohella mita muualla tassa sopimuksessa tai taman sopi-
muksen Iiitteissa on sanottu tassé sopimuksessa ja sen téyttémisessé
noudatettavista velvollisuuksista ja toimintaperiaatteista. sopijaosapuolet
sitoutuvat noudattamaan kaikessa toiminnassaan terveytta, turvallisuut-
ta ja ymparistansuojelua koskevia periaatteita ja pyrkivét mybtévaikut-
tamaan siihen, etta néita noudatettaisiin myds heidan muiden sopimus-
kumppanien seka mahdollisesti kéyttamiensfi alihankkijoiden toiminnas-
sa.

13.1 Terveys, turvallisuus ja ympéiristii (myfihemmin ”HSE")

13.1.1

13.1.2

13.1.3

Sopijaosapuolten on kiinnitettavé erityista huomiota HSE-kysymykslin.
Sopijaosapuolten on tarpeellisessa méérin tiedotettava ornalle henkilfis—
tfilleen. alihankkijoilleen ja urakoitsijoilleen seka muille témén sopimuk-
sen téyttamiseen osallistuville tiedossaan olevista HSE—méérayksisté.

Messupaikkakunnan on ilmoitettava Suomen Asuntomessuille kaikista
taman sopimuksen téyttémisen yhteydessa sattuneista onnettomuuksis-
taja uhkaavista tilanteista seka muista vaarallisista olosuhteista.

Molemmat sopijaosapuolet pyrkivat toteuttamaan messut ympéristoa
mahdollisimman vahan rasittavalla tavalla, pyrkien muun rnuassa jéttei-
den mahdollisimman tehokkaaseen hybtykayttdfin.

13.2 Velvolllsuudet tyfintekijfiitfi kohtaan

Tassé sopimuksessa tarkoitettuja velvollisuuksia téyttaessaan sopija-
osapuolten tulee kunnioittaa tyfintekijfiidensé ihmisoikeuksia. tarjota
tybntekijdilleen hyvét ja kilpailukykyiset tybehdot seka hyvétja turvalliset
tybskentelyolosuhteet. Liséksi sopijaosapuolten tulee varmistaa. etté
IL01n saannfiksié lapsitybvoiman kéytfista (ILO 138) noudatetaan.

13.3 Liiketoiminnan rehellisyys

Sopijaosapuolten tulee varmistaa. etteivét ne tai niiden alihankkijat suc-
raan tai epésuorasti tarjoa. maksa. pyydé tai vastaanota Iahjuksia mis-
saén muodossa tassé sopimuksessa tarkoitettuja palveluita suoritetta-
essa.

13.4 Lainsfifidfinnfin noudattaminen

Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan voimassaolevia lakeja. ase-
tuksia ja muita viranomaismaéréyksié kaikessa toiminnassaan seké
toimimaan voimassa olevaa kilpailulainséadantba noudattaen.
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13.5 Sopljaosapuolten alihankkijat

13.6 Purkuolkeus

Mikéli sopijaosapuolet tulevat kéyttémaén alihankkijoita tassé sopimuk-
sessa tarkoitettujen sopimusvelvoitteiden suorittamiseen ja tekemaén
sopimuksia niihin liittyen, tulee sopijaosapuolten mahdollisesti tehtéviin
alihankintasopimuksiin [iitettévalla ehdolla varmistaa, etté myds alihank-
kija noudattaa tassa ehdossa esitettyja periaatteita.

Sen lisaksi ja ohella mita edempané ehdossa 16 (Sopimuksen purkami-
nan) on maéritelty purkuoikeudesta, on toisella sopijaosapuolella oikeus
purkaa tama sopimus valittfimésti mikali sopijaosapuoli olennaisesti tai
toistuvasti rikkoo edella mainittuja toimintaperiaatteita eiké ole korjannut
menettelyaén kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa toisen so-
pijaosapuolen todisteellisesti tiedoksi antamasta kirjallisesta ja purkupe-
rusteen sisaltamésta vaatimuksesta.

14 SALASSAPITO JA ASIAKIRJOJEN JULKISUUS

Eilei toisin ole sovittu tai ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (62111999), sellaisena kuin se on voimassaolevana. sisélta-
mien nimenomaisten séénnfisten soveltaminen muuta edellyta, sopija-
osapuolet sitoutuvat pitémaén salassa kaikki témén sopimuksen sisal-
témét ja kaikki sopimuksen perusteella toiselta sopijaosapuolelta saa-
mansa tiedot. mukaan lukien liiketoimintaan liittyvan luottamuksellisen
aineiston. Toisen sopijaosapuolen luovuttamia luottamuksellisia tietoja
tai aineistoa voidaan kayttaa ainoastaan sopijaosapuolen organisaatios-
sa vain témén sopimuksen toteuttamiseksi. Salassa pidettavia tietoja tai
aineistoa voi Iuovuttaa kolmannelle tai kéyttéa sopijaosapuolen organi-
saatiossa vain, jos siité on alkuperaisen sopijaosapuolen kanssa etuka-
teen kirjallisesti sovittu tai jos kyseessé on témén sopirnuksen kaltaisen.
vastaavan myéhemman messutapahtuman jérjestéminen. jonka jérjes—
tamisesté tietoja luovuttava sopijaosapuoli on vastuussa. Sopijaosapuo-
let sitoutuvat Iisaksi pitérnéan salassa tété supimusta koskevien neuvot-
telujen sisalldn. Mikéli sopijaosapuoli rikkoo tété ehtoa. on toisella sopi-
jaosapuolella sen liséksi ja estémétté mité muualla tassé sopimuksessa
tai sen Iiitteissa on todettu korvausvelvollisuudesta, oikeus vaatia rikko-
neelta sopijaosapuolelta kertakaikkisena sopimussakkokorvauksena
100.000 euroa.

15 SOPIMUKSEN SIIRTAMINEN

15.1

15.2

Sopijaosapuoleila ei ole oikeutta siirtaa taté sopimusta tai sen osaa kol—
mannelle osapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen etukéteen antamaa
kirjallista suostumusta ellei aiemmin tassa sopimuksessa ole nimen-
omaisesti toisin sovittu.

Mikali sopijaosapuoli siirtéa taman sopimuksen mukaisen nimenomaisen
sopirnusvelvoitteensa kokonaisuudessaan tai osittain vastoin tamén so-
pimuksen ehtoja, on (i) toisella sopijaosapuolella oikeus témén sopimuk-
sen purkamiseen tai (ii) vaihtoehtoisesti ja ehtoon 17 (Vahingonkorvaus)
siséltyvésté’l rajoituksesta riippumatta 5e voi vaatia rikkonutta sopija-
osapuolta maksamaan sopimussakkona 30.000 euroa.
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16

16.1

1 6.2

17

18

19

20

SOPIMUKSEN FURKAMINEN

Sopijaosapuoli saa purkaa témén sopimuksen kirjallisella ilmoituksella
valittbmin oikeusvaikutuksin. mikali toinen sopijaosapuoli laiminlyé sopi-
muksen mukaiset tehtéviensa hoitamiset niin, etta se olennaisesti vaikut-
taa sovitun tydn toteuttamiseen ja onnistumiseen tai mikéli toinen sopi—
jaosapuoli muutoin rikkoo taman sopimuksen mééréyksié eiké ole kor-
jannut menettelyéan kotmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siité,
kun on saanut tiedon toisen sopijaosapuolen kirjallisesta purkuperusteen
sisaltamasta purkuvaatimuksesta.

Purkaminen on toimitettava kirjallisesti alempana ehdossa 20 (Rekla-
maatioiden ja ilmoitusten toimittaminen) mainittuihin osoitteisiin samassa
ehdossa mainituille yhteyshenkildille.

VAHINGONKORVAUS

Sopimuksen purkautuessa sopimusrikkomuksen vuoksi muissa kuin
edella ehdossa 15 (Sopimuksen siinéminen) viitatuissa tilanteissa sopi—
musrikkomukseen syyllistynyt sopijaosapuoli on velvollinen korvaamaan
toiselle sopijaosapuolelle sopimuksen purkarniseen johtaneen vahingon
vain, jos sen maéra on vahintéan 30.000 euroa. Vahingonkorvauksen
enimmaismaara on kuitenkin aina 500.000 euroa. Valilliset eivét tule
korvattavaksi miltaan osin.

SOPIMUKSEN MUUTI'AMINEN JA TKYDENTAMINEN

Tate sopin'lusta tai sen Iiitteité voidaan muuttaa ta] taydentaa vain sopi—
jaosapuolten yhdessé ailekiljoittamalla khjalllsella sopimuksella tai liit-
teellé. V

REKLAMAATIOT JA ILMOITUKSET

Sopijaosapuolten on tehtava mahdolliset virheilmoituksetja huornautuk-
set seka muut vastaavat ilmoitukset kirjallisesti neljéntoista (14) vuoro-
kauden kuluessa siité kun se on saanut tiedon perusteen olemassaolos-
ta.

REKLAMAATIOIDEN JA ILMOlTUSTEN TOIMITTAMINEN

Kaikki virheilmoitukset, huomautukset ja valitukset sake muut vastaavat
ilmoitukset ja muu yhteydenpito sopijaosapuolten vélillé silté osin kuin
sen on edellytetty toteutettavan téssé sopimuksessa kinjallisesti sen Ii-
séksi kuin on mééritelty edellé ehdossa 16 (Sopimuksen purkaminen),
voidaan toimittaa postitse. feksilla, sahkbpostilla tai henkildkohtaisesti
seuraavien yhteystietojen mukaisesti:

1) Suomen Asuntomessut

Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Toimitusjohtaja Harri Tuomaala
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
séhkdposti harri. uomaala asuntomessut.fi
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21 KOKO SOPIMUS

tal

Osuuskunta Suomen Asuntomessut
Kehitysjohtaja Heikki Vuorenpéa
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
séhkfiposti heikki.vuoren aa asuntomessutfi

2) Messupaikkakunta

[LISM KUNNANIKUNNAN NIMI]
[LIsAA VIRKANIMIKEITI'I'I'ELI JA NIMI]
[LIsAA KATUOSOITE]
[LISAA POSTINUMERO]
faksi [LISAA FAKSINUMERO]
sahkcsposti [LISAA SAHKOPOSTI]
tal

[LISAA KUNNANIKUNNAN NIMl]
[LIsAA ViRKANlMIKE/TITI'ELI JA NIMI]
[LIsAA KATUOSOITE]
[LIsAA POSTINUMERO]
faksi [LISAA FAKSINUMERO]
sahkcsposti [LISAA SAHKOPOSTI]
Mikali téssé’l ehdossa mééritellyissé yhteystiedoissa tapahtuu muutos.
on sopijaosapuoli velvollinen ilmoittamaan muutoksista toiselle sopija-
osapuolelle kirjallisesti tassé ehdossa mééritellyllé tavalla. Ellei ilmoitus-
ta tehdé toteutuneesta muutoksesta huolimatta, on ilrnoitusten katsotta-
va toimitetun sopimuksen mukaisesti. mikali ilmoitukset on toimitettu
tassa sopimuksessa maériteltyjen yhteystietojen mukaisesti tai jos yh-
teystiedoissa on tapahtunut taman sopimuksen allekirjoittamisen jélkeen
muutoksia ja niisté on ilmoitettu sopijaosapuolelle taman sopimuksen
edellyttéméllé tavalla. néiden uusien ja ilmoitettujen yhteystietojen mu-
kaisesti.

Témé sopimus ja Iiitteet, joihin on viitattu téssé sapimuksessa siséltévét
sopijaosapuolten vélisen koko sopimuksen ja yhteisymmérryksen téhén
asiaan Iiittyen. Tamé sopimus syrjéyttéa ja lakkauttaa kaikki aikaisem-
mat téhén asiaan Iiittyvat sopijaosapuolten valiset ja niihin Iiittyvat sopi—
mukset. yhteisymmérrykset. sitoumukset. vakuutukset, takuut. neuvotte-
lut, keskustelut ja jérjestelyt olivatpa ne minké luonteisia tahansa ja flip-
pumatta siité. ovatko ne kirjallisessa muodossa vai ei.

22 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA VOIMASSAOLO

Tamé sopimus tulee voimaan heti. kun sen on asuntomessutoimikunta
hyvaksynyt. ja kun molemmat sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet.
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23 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

23.1

23.2

Tahén sopimukseen sovelletaan Suomen Iakia. Sopimuksesta mahdolli-
sesti aiheutuvat erimielisyydet pyritéén ratkaisemaan sopijaosapuolten
valisissa neuvotteluissa. Jos neuvottelut eivét johda sovinnolliseen lop-
putulokseen. ratkaistaan tasta sopimuksesta johtuvat sopijaosapuolten
véliset erimielisyydet Helsingin karajéoikeudessa.

Kaikki tété sopimusta koskevat vaateet on saatettava kasittelyyn viimeis-
taan kuuden (6) kuukauden kuluessa messujen péattymisesta tai muu-
toin vaateet on katsottava rauenneiksi.

Téta sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kum-
mallekin sopijaosapuolelle. Allekirjoittaneet sopijaosapuolet vahvistavat.
etté he ovat Iukeneet ja ymmértavét taysin taman sopimuksen ehdot. ai-
katauluvaatimukset seké omat vastuunsa ja velvoitteensa.

[sopijaosapuolten allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
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VAKUUDEKSI. tamén sopimuksen ovat alla mainittuna ajankohtana allekirjoittaneet sopija-
osapuolten asianmukaisesti valtuuttamat edustajat.

Paikkaja paivamaéré:

TUUSULAN KUNTA

— (alleklu'oltus) — (alleklrjoltus)

"‘— (nlmenselvennys) — (nlmenselvennys)

m . t‘a‘se‘rn—a)

Palkka ja paivémaaré:

OSUUSKU NTA SUOMEN ASUNTOMESSUT

(allekitjoitus) (alleklrjoitus)

(nimenselvennys) {nlmenselvennys)

(asema) (asema)
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SOPUAOSAPUOLET

Osuuskunta Suomen Asuntomessut (jfiljempfinfi myés "Suomen Asunto-
messut”)
Y-tunnus: 0116265-0
Pasilankatu 2
00240 Helsinki
puh. 0207 437 700
faksi 0207 437 729

Tuusulan kunta (jéljempfinfi myfis ”Messupaikkakunta”)
Y-tunnus: 0131661-3
Hyrylfintie 16
04300 Tuusula
puh. (09) 87 181

Jfiljempfiné yhdessfi myés ”Sopijaosapuolet” ja erikseen ”Sopijaosapuoli”.

SOPIMUKSEN TARKOITUS JA susflm‘)

Tfimfin sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Sopijaosapuolten tahto jfirjes-
tfifi valtakunnalliset asuntomessut (jfiljempéné myés ”Messut”) Tuusulassa
vuonna 2020. T5555 sopimuksessa mfiéritellfifin yhteistybn puitteet. Sopijaosa-
puolet sitoutuvat laatimaan vakiintuneen tavan mukaisen Messupaikkakunnan
ja Suomen Asuntomessujen vfilisen yhteistoimintasopimuksen téiméin sopimuk-
sen liitteenéi 1 olevassa muodossa ainoastaan téydentéien liitteessfi 1 avoimeksi
ji-itetyt tekniset yksityiskohdat (j'a‘ljempfinéi myés ”Yhteistoimintasopimus"). Yh-
teistoimintasopimus allekirjoitetaan viimeistfién 15.10.2018

Messujen tarkoituksena on esitelléi monipuolista asuntorakentamista ja asumi-
sen uutuuksia. Kummankin Sopijaosapuolen tavoitteena on saada aikaan mes-
sualue ja Messut, joiden mybté vahvistetaan Messupaikkakunnan asemaa
asumisen mallipaikkakuntana. Messut tukevat Messupaikkakunnan asuntopo-
liittisten tavoitteiden toteutumista. Osapuolet sopivat panostavansa tasa-
osuuksin yhteensé véihintfifin kolmesataatuhatta euroa(300000 €) messualu-
eella tapahtuviin yhteisesti sovittaviin asumisen kehittfimishankkeisiin.

Sopijaosapuolet tiedostavat ja vahvistavat, ettei Messujen onnistunut toteut-
taminen ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ole mahdollista ellei
Messupaikkakunta parhaan kykynsfi mukaan myétfivaikuta asioihin kaikkien
sellaisten tekijéiden ja asioiden osalta, jotka ovat sen méfirfittéivisséi tai hallitta-
vissa. Messupaikkakunta mybs ymmértfifi ja hyvéiksyy, ettfi Messupaikkakun-
nan antamien tietojen ja jo téméin sopimuksen allekirjoittamisen seurauksena
Suomen Asuntomessut joutuu mahdollisesti kéiynnistfimfifin Messujen toteut-
tamiseksi téhtfiévfit toimenpiteet ja laatimaan sitoumuksia kolmansien sopija-
osapuolien kanssa. Lisfiksi sopijaosapuolet myétfivaikuttavat messutapahtu-
man sisfillénluomiseen, markkinointiin ja viestintééin yhdessfi tavoitteenaan
kaksisataatuhatta (200.000) messuvierasta. Asuntomessujen yhtenéi teemana
nostetaan esille asuntomessujen 50—vuotista historiaa asumisen kehittéijéinfi.
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5.1

MESSUALUE

Messualue sijaitsee Tuusulan kunnan Rykmentinpuiston kunnanosassa liitteen
2 ohjeellisesti osoittamalla alueella. Alueelle on vahvistettu osayleiskaavan
muutos, ja alueen asemakaava on vireillfi (asemakaava ehdotusvaihe). Messu-
paikkakunta omistaa kaava-alueen. Messujen kéiytettévissfi on liitekarttaan ra-
jattu alue.

SUUNNI1TELUORGANISAATIO JA SEN TEHTRVKT

Messupaikkakunta ja Suomen Asuntomessut perustavat yhdess'a' Messuja var-
ten viimeistéiéin vuoden 2017 aikana asuntomessutoimikunnan, jossa on jfise-
nenfi kolme (3) edustajaa Suomen Asuntomessuista sekfi muina jéiseninf-i Mes-
supaikkakunnan nimefimfit edustajat. Asuntomessutoimikuntaa tfiydennetfifin
tarpeen mukaan Sopijaosapuolten etukfiteen sopimalla tavalla. Asuntomessu-
toimikunnan puheenjohtajana on kunnan nimefimfi henkilé, tai mikfili Sopija-
osapuolet niin erikseen sopivat Suomen Asuntomessujen nimefimfi henkilt‘i.
Varapuheenjohtajana toimii vastaavasti toisen sopijaosapuolen edustaja.

Asuntomessutoimikunnan tehtévfinfi on ylimpéinéi toimielimenéi valmistella
messuprojektia, messuprojektin kéynnistfimistfi seké aktiivisella panoksella
johtaa ja edistéiéi Messujen toteuttamista ja pitéfi yhteyttéi yhteistyc'itahoihin.

Asuntomessutoimikunta valvoo ja ohjaa myés kfiyténnfin toimia hoitavia asian-
tuntijaryhmiéi, joita markkinointi- ja viestintéiryhméin, tekniikkaryhméin ja laatu-
ryhmfin liséksi perustetaan Sopijaosapuolten etukéiteen sopimalla tavalla.

Markkinointi- ja viestintéryhmfin sekéi laaturyhmén puheenjohtajana on Suo-
men Asuntomessujen nimefimfi henkil6 ja, elleivét Sopijaosapuolet muuta erik-
seen sovi, tekniikkaryhmfin puheenjohtajana Messupaikkakunnan nimeéimé
henkilé. Muiden asiantuntijaryhmien puheenjohtajista Sopijaosapuolet sopivat
erikseen noudattaen periaatetta, jonka mukaan néiden asiantuntijaryhmien
puheenjohtajuudet jakautuvat tasan Messupaikkakunnan ja Suomen Asunto-
messujen kesken.

Asuntomessutoimikunnan tehtfivéinfi on myés laatia hankkeelle projektisuunni-
telma osatehtfivineen ja aikatauluineen sekfi kfiynnistéfi projekti ja hankkia sille
resurssit. Tfillaisen projektisuunnitelman tulee olla valmis 1.12.2017 mennessé.
Asuntomessutoimikunnan tulee myc'js valvoa kaikkien nfiiden osa-alueiden to-
teutumista.

MESSUJEN KUSTANNUKSET, MAKSUT JA TULOT

Sopijaosapuolten vfiliset tehtfivfit, kustannukset ja tulot Messujen osalta ja-
kaantuvat vakiintuneen messukfiytfinnifin mukaisesti. Tfillaisia kohtia tai niihin
liittyvié ovat muun muassa seuraavat:

(i) Suomen Asuntomessut ohjaa Messujen valmistelua ja organisointia.

(ii) Suomen Asuntomessut voi jfirjestéiéi samana kesfinfi myfis loma-
asuntomessut.
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5.2

6

6.1

(iii)

(M

(V)

M)

(vii)

Suomen Asuntomessut perii rakentajilta ja nfiytteilleasettajilta koh—
tuulliset nfiyttelylliset maksut ja muut kfiytfinnijn mukaiset korvauk-
set.

Suomen Asuntomessut neuvottelee ja vastaa kaikista Messujen kau-
pallisista sopimuksista yhteistyfikumppaneiden ja nfiytteilleasettajien
kanssa.

Rakennuttajat/talotehtaat hankitaan yhdessfi.

Messupaikkakunta vastaa kustannuksellaan maankfiytén suunnitte-
lusta ja rakentamisesta messutapahtuman toteuttamisen edellyttfi-
mésséi aikataulussa ja laajuudessa.

Messupaikkakunta vastaa kustannuksellaan paikoitusalueiden raken-
tamisesta ja messuaikaisesta toiminnasta ja saa tfistfi ,tulevat paikoi-
tusmaksutulot itselleen. Paikoitusmaksun suuruudesta Sopijaosapuo-
let sopivat etukfiteen erikseen.

(viii) Messupaikkakunta palkkaa tarvittavan péfitoimisen henkiléstfin Mes-

(iX)

sujen toteutukseen. Péfitoimiseen henkilfistéén kuuluvat muun mu-
assa seuraavat henkil6t:

o Projektipfifillikké, joka palkataan viimeistééin 1.8.2017. Ennen
projektipéifillikfin valintaa, Messupaikkakunnan tulee kysyfi
Suomen Asuntomessujen sitova kannanotto

o Projektisihteeri

o Tiedottaja

o Aluevalvoja

Néyttelyvierailta (Suomen Asuntomessujen soveltaman levikintarkas-
tuksen ohjeitten mukaiset maksaneet kfivijéit) perittéiva'istéi péfisy-
maksusta kertyneistéi tuloista Suomen Asuntomessut saa 82 % ja
Messupaikkakunta 18 %.

Sopijaosapuolten tarkka ty6njako vastuineen selvififi Yhteistoimintasopimuk-
sesta.

KAAVOITUS JA MESSUJEN SIsKLTé

Messualueelle kaavoitetaan ja Messuilla esitelléifin véhintfién kolmekymmentfi
(30) erityyppisté omakoti- tai paritaloa tai rivitaloasuntoa. Asuntomessuilla
tuodaan esille uudentyyppisiéi asuntoratkaisuja ja tavoitteena on kehittfiéi uusia
asuntotypologioita. Tarkemmin tonttien jakautumien erityyppisille taloille
méiéiritelléiéin laadittavassa asemakaavassa sekfi rakentamisohjeissa. Messu-
paikkakunnalla ei ole tiedossaan esteitéi, jotka tavoitellun kaavoituksen voisivat
estéiéi tai sité viivyttfifi. Messupaikkakunta on kertonut Suomen Asuntomessuil-
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6.2

6.3

7

le kaikki tiedossaan olevat messualuetta koskevat seikat. Tavoite on aikaan-
saada asuntorakenteeltaan monipuolinen néiyttelytarjonta huomioiden myés
taloteollisuuden tuotteet. Sopijaosapuolten my6hemmin sopima osa omakoti-
talotonteista, kuitenkin véhintéiéin puolet, luovutetaan talotehtaille ja loppuosa
yksityisille rakentajaperheille.

Rakentamisessa ja messutapahtumassa sekfi viestinnfisséi korostetaan péiéiosin
tavallisen perheen edullisia asuntoratkaisuja. Tonttien hinnoittelun tulee olla
maltillista.

Sopijaosapuolet selvittéivfitja sopivat erikseen messuihin mahdollisesti liittyvis-
t5 oheiskohteista. Tuusulan keskustasta tai sen lfiheisyydestfi haetaan oheis-
kohde messuille, joka voi olla myés peruskorjauskohde.

SOPIMUKSEN PMUKMINEN

KOKO SOPIMUS

Suomen Asuntomessuilla on oikeus péifittéiéi tfimé sopimus ja siihen liittyvfit
velvoitteet, mikfili Suomen Asuntomessujen kokemukseen perustuen on il-
meistéi, ettei Messujen onnistunut toteuttaminen ole mahdollista kaavoituk-
sen viivéistymisesté tai jostain muusta syystfi johtuen tai mikfili Messupaikka-
kunta muutoin rikkoo témén sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Téillainen
sopimuksen kirjallinen irtisanominen on kuitenkin tehtfivfi viimeistfifin
31.5.2018. edellfi ehdossa 1 (Sopijaosapuolet) méiéiriteltyyn Messupaikkakun-
nan osoitteeseen. Sopijaosapuolilla ei téiIIaisessa sopimuksen péifittfimistilan-
teessa ole mitéén velvoitteita tai vastuita toisiaan kohtaan. Messupaikkakun-
nalla ei ole oikeutta pfifittéifi tfitfi sopimusta muuta kuin Suomen Asuntomes-
sujen etukfiteen hyvfiksymien painavien perusteiden johdosta.

Sopimus raukeaa ilman erillisté irtisanomista, mikfili kirjallista ja sitovaa sopi-
musta (monikantasopimus) véhintfifin 30 messukohdevarauksesta ei ole alle-
kirjoitettu 30.4.2019. Sopijaosapuolilla ei tillaisessa sopimuksen péiéttfimisti-
lanteessa ole mitéiéin velvoitteita tai vastuita toisiaan kohtaan. Raukeamista-
pauksessa Messupaikkakunta vastaa mahdollisista rakennuttajien korvausvaa-
timuksista.

Témfi sopimus ja liitteet, joihin on viitattu téissfi sopimuksessa siséiltfivfit Sopi-
jaosapuolten vfilisen koko sopimuksen ja yhteisymmfirryksen tfihéin asiaan liit-
tyen. Témfi sopimus syrjéyttfié ja lakkauttaa kaikki aikaisemmat tfihfin asiaan
liittyvéit Sopijaosapuolten véiliset ja niihin Iiittyvfit sopimukset, yhteisymméir-
rykset, sitoumukset, vakuutukset, takuut, neuvottelut, keskustelut ja jfirjeste-
Iyt olivatpa ne minkfi Iuonteisia tahansa ja riippumatta siitfi, ovatko ne kirjalli-
sessa muodossa vai ei.
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9 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA TKYDENTAMINEN

Tété sopimusta tai sen liitteité voidaan muuttaa tai téydentéé vain Sopija-
osapuolten yhdessé allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella tai liitteellé.

10 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO .IA VOIMASSAOLO

Téméi sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat Sopijaosapuolet ovat sen al-
lekirjoittaneet ja sopimus on lainvoimaisesti hyvéksytty kunnan toimivaltaises-
sa péétbksentekoelimessé. Sopimus on voimassa, kunnes Sopijaosapuolet ovat
allekirjoittaneet Yhteistoimintasopimuksen ja sopineet téméin sopimuksen
mukaisista asioista tai kun témén sopimuksen voimassaolo on pééttynyt eh-
don 7 mukaisesti (Sopimuksen pdc’ittdminen).

11 SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Téhén sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tésté sopimuksesta mahdolli-
sesti aiheutuvat erimielisyydet pyritéén ratkaisemaan Sopijaosapuolten vélisis-
sé neuvotteluissa. Jos neuvottelut eivéit johda sovinnolliseen Iopputulokseen,
ratkaistaan ti—isté sopimuksesta johtuvat Sopijaosapuolten véliset erimielisyy-
det Helsingin kéréjéoikeudessa.

Tété sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin
Sopijaosapuolelle. Allekirjoittaneet Sopijaosapuolet vahvistavat, etté he ovat
lukeneet ja ymmfirti-ivét t‘a‘ysin téimén sopimuksen ehdot, aikatauluvaatimuk-
set seké omat vastuunsa ja velvoitteensa.
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VAKUUDEKSI, tfimén sopimuksen ovat alla
asianmukaisesti valtuuttamat edustajat.

Helsingissé kmaaliskuuta 2016

TUUSULAN KUNTA

/

Hann en ' u \

kunnanjohtaja

OSUUSKUNTA SUOMEN ASUNTOMESSUT

mainittuna ajankohtana allekirjoittaneet Sopijaosapuolten

”f;
Tuula Hyttinen

kunnansihteeri

E>N fl! ’#L

Erkka Valkila Pési Heiskanen
Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja
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LIITE 2
LIITE YHTEISTOIMINTASOPINIUKSEEN TEHTKVK— JA KUSTANNUSJAKO, pvm

'l'aulukkoon on koottu messupajkkaktmnan ja Suomen Asuntomessujen
vastuut eri tehtfivistfi. Vastuuseen kuuluu tehtfivfin kokonaisuudcsta
vastaaminen kustannuksineen, mm. suunnittelu, totcutus, valvonta ja
purkutybt, ellei muuta ole mainittu. Sarakkeessa oleva prosenttiluku
ilmoittaa vastuuosuutta koko tehtfivfistfi kustannuksineen. Jos molemmissa
sarakkeissa on X, vastaavat molemmat osapuolet vain omiin
hankintavastuisiin tehtfivistfi kustannuksinecn.

AVA

tilavuolq'at
kalusteet varusteet

- ml varitulostin tiedotustoimisto
- faksi

- tuolit
oimistokokonaisuuden kiintefi

saatavuus messualueella messualueelle

sfihkb vesikulut

oimistokokonaisuuden siivous-

arvittavat autot kuluineen
lomakkeet, kfiyntikortit, postileimasimet yms. tarvikkeet,

lomakkeet
tietokoneet

KUNTA

hallitseva henkilt)
teknisiin avustustehtfiviin ><

><
><

><
><

><
><

min 4 henk
2 henk ><

><
><

><
><

><
><

LIITTYV MARKKINOINTI JA SOPINIUKSET

ennakkoesitteet mainonta 3 1 . 12.2019 asti



markkinointi 1.1.2020 alkaen

kuten ulko-
messuihin

AIKOITUS JA LHKENNEOP
min 3000 autoa

VIP-vieraat, INVA,
250 henkiléautoa +bussit

varsien

varten 15.6.2020 mennessa

ravintola:
- vesi- viemarbinti

- vaakasuorien pohjicn perustaminen lattioiden pintamateriaalin
asti

- lattioiden
vilat

6mm tai kjvituhka
- vesi- viemfirbinti

sfihkfi alakeskuksille

alakeskuksilta
vcden sfihkfin kulutus

aitaaminen
tavaran vastaanotto vaIastointi

kartat

alueiden nurmikoiden istutusten kastelu hoito
roska-astiat

YleisO-WC:t

valiaikaisiin rakcn’oamiseen

>4
><

><
><

><
><

><
><

alkaa 16.6.2020

250mZ + tenassit ja
(1000 m2),
1600m2 +

800

esim luiskat, tukimuurit,
sadevesiviemfirflinti

;(a' n.
cltta terassialue



T
- ravintolatoiminnot
- kahvila-
- tiloineen
- lastenhoito tiloineen

- Paikoitusalueiden

TEHUOLTO
astioineen

aiheutuvien

SIIVOUS

- roskien kcrfifiminen messu-

- messu- roskakorien

en
bidcn siivous huolto

oimistokokonaisuuden siivous

OINTI JA
Ovartiointi

- kaksi klo 21-07 messu-

cnnen messujen
.00-21.00

vahti klo 07-930 18.30-21.00
klo 9.30 - 18.30

Kaksi messuaikana klo 10-18
messuaikana klo 10-18

tarvittava vartiointi 2 klo 07-21

MUUT ASIAT

vajaisjfiljestelyista, pfiattfijfiisista sekfi yhteisesti jaljestettavistfi
tiedotustilaisuuksista 50 %

><
><

><
><

><
><


