
Tervetuloa Nivalan Lietteenkäsittelyn ja maanmuokkauksen 

ammattitapahtumaan 24.9.2020 

 

Lietteenkäsittely ja maanmuokkaus tapahtumasta on tulossa koronaepidemian vuoksi syksyn suurin 

maatalouden ammattitapahtuma Suomessa. Aavalla Nivalan peltoaukealla tapahtuma voidaan toteuttaa 

turvallisesti ja toivomme, että kaikki näyttelyyn saapuvat osallistujat ottavat huomioon oman ja muiden 

näyttelyvieraiden terveyden ja turvallisuuden. Ulkona toteutettava tapahtuma vaatii näytteilleasettajilta 

erityistä huomiota ja hieman haastetta. 

Koronaepidemian vuoksi näyttelyalueella on suositeltavaa pitää 1-2 metrin henkilöturvaväliä ja 

suosittelemme käyttämään myös suojamaskia. Alueelle järjestetään käsienpesumahdollisuus sekä 

käsidesipisteitä käsihygienian turvaamiseksi. Mikäli epäilet altistuneesi koronaepidemialle tai tunnet 

koronaan viittaavia oireita niin ethän osallistu tapahtumaan.  

Näytteilleasettajat, esittelijät ja työnäytöksien henkilökunta huolehtii oman osaston ja näyttelypisteiden 

turvaetäisyyksien, käsihygienian sekä esittelypisteiden pintojen desinfioinnista sekä puhtauden 

toteutumisesta. 

 

Esittelypisteen rakentaminen ja kaluston toimittaminen näyttelyalueelle 

Näyttelyalueella on heikosti tilaa isolle kuljetuskalustolle ja kuorma-autoille, jotka toimittavat koneita ja 

laitteita näyttelyalueelle. Toivomme, että kuljettaja ottaa yhteyttä näyttelyn järjestäjään ennen toimitusta 

ja sopivat kuljetusten purkupaikasta etukäteen. Näyttelyalueen osoite on Kajaanintie 1422 Nivala. 

Näyttelyalueella on tarvittaessa saatavilla nostoapua traktorin etukuormaajalla sekä kurottajalla. 

Pekka Ruostetsaari   Jari Vierimaa 

p. 0400-882 535    p. 040-3447 256 

pekka.ruostetsaari@nivala.fi   jari.t.vierimaa@nivala.fi 

Näyttelypisteitä ja näyttelyyn tuotavia koneita ja laitteita voi tuoda näyttelyalueelle ke. 23.9 klo. 12.00 

alkaen. Näyttelyalueelle on järjestetty 23.9 - 24.9 väliseksi yöksi vartiointipalvelun vartiointi.  

Näyttelypisteet ja näyttelypisteille tuotavat koneet ja laitteet on oltava asennettuna ja rakennettuna sekä 

näyttelypisteillä viimeistään 24.9 klo. 9.45. Näyttely avataan klo 10. 

Työnäytöksiin tarkoitetut koneet ja laitteet on oltava työnäytösvalmiudessa tilaisuuden järjestäjän 

osoittamassa paikassa 24.9 klo. 9.45. Työnäytökset alkavat klo 11. 

Lietekalusto ja levitysvaunut on oltava täytettynä ja työvalmiudessa 24.9 klo. 9.45 Näyttelyalueella on 

lietekontteja, josta vaunut voidaan täyttää. 

Näytteilleasettaja huolehtii, että oma näyttelyalue, esittelypiste, työnäytösalue, näyttelyn koneet ja laitteet 
on oltava siivottuna, purettuna tai pois kuljetettuna pe. 25.9 klo. 16.00.   

24.9 – 25.9 välisenä yönä ei alueella ole vartiointia. 

Näyttelyalueella ei ole sähköä, tarvittaessa ota mukaan oma aggregaatti. 
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Näyttelytoiminta 

Näyttelyn järjestäjä on laatinut työnäytöksille aikataulun. Aikataulu ja näytösten järjestys on laadittu siten, 

että näytökset voidaan toteuttaa mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti. Työnäytökset toteutetaan 

seuraavassa järjestyksessä:  

- lietteen letkulevitykset 

- lietevaunut  

- aurat  

- muut maanmuokkauskoneet 

Näyttelyn työnäytöksiin on ilmoittautunut paljon koneita ja laitteita 

Työnäytösaikataulu on erittäin tiivis. Näyttelyn järjestäjinä toivomme, että työnäytöksiin osallistuvat 

koneidenkuljettajat ja -esittelijät pyrkivät huomioimaan ystävällisesti myös muut näyttelyasettajat ja 

näyttelyvieraat sekä pitämään työnäytösaikataulusta mahdollisimman hyvin kiinni. Työnäytösaikataulu on 

sähköpostin liitteenä. Toivomme, että tutustut siihen etukäteen ja ilmoitat heti mahdollisista 

muutostarpeista. 

Työnäytösalueet rajataan nauhoilla. Asiakkaat ja näyttelyvieraat eivät saa mennä työnäytösalueille.  

Työnäytösten koneidenkuljettajat ja -esittelijät ovat vastuussa koneidensa turvallisesta työnäytöksestä sekä 

siirtymisestä työnäytösalueelle. 

Paikalle tulee Jedu:n ja Kpedun oppilaita, jotka ohjaavat liikennettä näyttelyalueen ajoneuvojen 

parkkeerauksessa sekä avustavat koneidenkuljettajia työkoneiden turvallisesta siirtymisessä 

työnäytösalueille sekä takaisin näyttelypisteelle. 

Näyttelyalueella on asianmukainen äänentoisto ja kuvaus ja juontajapalvelut 

Kuvaus: Antti Kotka, Eagle Media antti.kotka@eaglemedia.fi 

Tapahtuman tulee juontamaan Keijo Pylväs 

 

Jokainen näytteilleasettaja ja työnäytöksen esittelijä voi halutessaan esittäytyä ja esitellä oman 

esittelypisteen tuotteita ja työnäytöksen koneita ja laitteita. Esittelyssä on huomioitava näyttely- ja 

työnäytösaikataulu.   

Kuvaaminen alueella  

Alue on yleistä näyttelyaluetta, jossa kuvaus on sallittua ilman erillistä lupaa. Lentävillä Drone yms. 

kuvauslaitteilla kuvaaminen yleisöalueella ja esittelypisteillä on kiellettyä. Työnäytösalueen sekä 

työnäytösalueella olevien työkoneiden ja työnäytöksien kuvaaminen myös Drone ja muilla lentävillä 

kuvauskalustolla on yleisesti sallittua. 

Yhdessä teemme asiakkaillemme ja vieraillemme miellyttävän, asiallisen sekä turvallisen 

näyttelytapahtuman. 
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