
Tapahtuma                                                                                                                                                           2019 

Yritys 
 

 Osasto nro  

Osoite 
 

 

Yht. henkilö 
 

 Sähköposti  

Puh 
 

 Allekirjoitus  
 

Jyväskylän Messut Oy, PL 127, 40101 JYVÄSKYLÄ 
sähköposti: info@jklmessut.fi, puh (014) 334 0000 

Osaston koko: __________________________________________ 
 

jälkitilaus, hintoihin lisätään +30% 
 
 

 
 
 

OSASTOSIIVOUSTILAUS 3 VRK 
 
Lassila & Tikanoja huolehtii yksinoikeudella messutapahtumien siivouksen Jyväskylän Messut Oy:n ja Lassila & Tikanojan välisen 
sopimuksen mukaisesti. Tarjoamme Teille mahdollisuutta hyödyntää tätä sopimusta myös messuosastollanne. Puhdasta ja 
viihtyisää messuosastoa myös vieraanne arvostavat! 
 

Osaston koko Tarjouksemme Osaston koko Tarjouksemme 

1–6 m2 73 € 81–100 m2 220 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 

7–12 m2 88 € 101–130 m2 246 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 

13–20 m2 106 € 131–200 m2 287 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 

21–40 m2 137 € 201–300 m2 379 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 

41–60 m2 172 € 301–600 m2 511 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 

61–80 m2 193 € + 1 € / m2 (alarajan ylittävät neliöt) 601 m2 – Tarjouksen mukaan 

 

Osastosiivous sisältää: 
 

 rakennusaikaisen siivouksen, poislukien suurten puukappaleiden ja yli yhden henkilön kuljetettavissa olevien isojen 
roskien raivauksen 

 suojamuovien poiston osastojen matoilta 
 lattioiden, tasojen, tuolien ja ovien siivouksen näyttelypäivän jälkeen 
 roskakorien tyhjennyksen päivittäin ja soitosta tarvittaessa 
 osastopaikan loppusiivouksen messujen päätyttyä, kun näyttelyesineet/rakenteet on purettu 

 
Kertasiivous tapahtuman aikana 60 € / h, minimiveloitus 1 h. 
 
Jos hoidatte siivouksen itse, voitte tilata osastollenne pelkän muovien poiston hintaan: 
 

 alle 25m2, 20 € 
 26m2-100m2, 60 € 
 101m2-800m2, 0,25 €/m2 
 801m2 ja sitä suuremmat tapauskohtaisesti 

 
Suosittelemme tilauksen tekemistä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, koska jälkitilauksena tilattua 
siivouspalvelua voimme tarjota vain rajallisesti. Jälkitilausten hintaan lisäämme 30 %. 
 
Siivoushintatietoja koskevissa kysymyksissä teitä palvelevat: 
Palveluohjaaja Anna-Mari Laitinen, puh. 050 385 7509, anna-mari.laitinen@lassila-tikanoja.fi 
Palveluesimies Merja Pyrrö, puh. 050 385 8922 merja.pyrro@lassila-tikanoja 
 
Hallien lattiaan voi kiinnittää vain sellaisella teipillä, joka irtoaa lattiasta jälkiä jättämättä, esim. Eurocel 704, 
www.eurocel.it.Teippiä voi ostaa Paviljongin aulainfosta / messutoimistosta. Mikäli käyttämästänne teipistä jää jälkiä 
lattiaan, veloitamme siivouskustannukset teiltä tai osastonne rakentajalta. 
 
Yllämainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %. 
 
Lassila & Tikanoja Oyj Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1680140-0 www.lassila-tikanoja.fi 
 


