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24.9.2021 
 
 
NÄYTTELYINFO 1 
CLASSIC MOTORSHOW 30.4.-1.5.2022 
 

Järjestyksessään kolmastoista Classic Motorshow järjestetään Lahden Messukeskuksessa 
30.4.-1.5.2022. Näyttelyn pääasiallisena tietokanavana toimii nettisivumme classicmotorshow.fi. 
Sivuja kannattaa seurata, sillä sinne päivitetään tietoa ja ajankohtaisia asioita. 

 
Teema 

Vuoden 2022 teemana on "Työn sankarit - ajoneuvot töissä". 
 
Näytteilleasettajat voivat hyödyntää teemaa oman osastonsa suunnittelussa, mutta emme siihen 
millään tavalla velvoita. 

 
Osastopaikkojen varaus 
 

Classic Motorshown osastovaraaminen on käynnistynyt nettisivuillamme classicmotorshow.fi. 
 
Edeltävinä vuosina näyttelytilat ovat täyttyneet kuukausia ennen tapahtumaa, joten varaukset 
kannattaa tehdä hyvissä ajoin. 
 
Osastot muodostuvat vakiokokoisista ruuduista. Varaamalla useamman ruudun, voit kasvattaa 
osastokokoa.  
 

Näyttelytilatarjous ajoneuvoyhdistyksille 31.1.2022 saakka* 
 
Ajoneuvoalan harrastekerhoille ja yhdistyksille on aiempien vuosien tapaan tarjolla tilaa käyttöön 
veloituksetta. Tarjous on voimassa tammikuun 2022 loppuun, *tai niin kauan kuin tilaa riittää. 
 
Tilatarpeen mukaan 1-2 kpl 6×6 m yhdistysruutua veloituksetta 
– Näytteilleasettajakortteja: 3 / ruutu + osastolla esittelyssä olevien moottoriajoneuvojen määrä 
(ilmoitetaan 1.4.2022 mennessä). 
 
Lisäruudut yhdistyshintaan 280 e + alv / kpl  
– Mikäli yhdistys haluaa varata enemmän kuin kaksi 6x6 m osastoruutua, tarjoamme lisäruudut 
yhdistyshintaan 280 euroa + alv. 
 

Muut osastotyypit: 
 
Yritysruudut 
– koostuu 6×6 m = 36 m2 ruuduista – Hinta: 820 e + alv / ruutu 
– Yhdistämällä useamman ruudun, voit rakentaa haluamasikokoisen kokonaisuuden.  
– Näytteilleasettajakortteja: 3 / ruutu 
 
Yritysosasto 5x4 m 
– 5×4 m = 20 m2 – Hinta: 500 e + alv / kpl  
– Ns. looshipaikka. Katto + kolme seinää jokaisen ruudun ympärillä, yksi sivu    
   avoin käytävälle. Erillisiä, ei yhdistettävissä keskenään yhtenäiseksi tilaksi. 
– Näytteilleasettajakortteja: 2 / osasto 
 
Myyntiruudut 
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– koostuu 3×3 m = 9 m2 ruuduista – Hinta 280 e + alv / ruutu 
– Yhdistämällä useamman ruudun, voit rakentaa haluamasikokoisen kokonaisuuden.  
– Näytteilleasettajakortteja: 2 / ruutu 
 

 
 
Rakennus- ja purkuajat 

 
Rakennusaika on perjantaina 29.4. klo 10-22. Huomioikaa, että osastojen on ehdottomasti oltava 
valmiina klo 22 mennessä. 
 
Näyttelyn purku alkaa ovien sulkeuduttua sunnuntaina 1.5. klo 17 ja jatkuu klo 20 asti. 
 

Juhlavuodet 
 
Mikäli yhdistyksellänne tai yrityksellänne on juhlavuosi tai muu merkkitapahtuma, jota haluatte 
juhlistaa Classic Motorshowssa, ottakaa yhteyttä näyttelyn tuottajaan Petri Niemenmaahan:  
petri.niemenmaa@rloevents.fi, puh. 0400 425 063. 
 

 
Näyttelyajoneuvojen ikä vähintään 25 vuotta 

 
Näytteilleasettajia pyydetään huomioimaan, että Classic Motorshown osastoilla esillä olevien 
ajoneuvojen vähimmäisiäksi on asetettu 25 vuotta, eli tällä kertaa tuoreimmat ajoneuvot saavat 
olla vuodelta 1997. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden poistaa tätä uudemmat ajoneuvot 
näyttelytiloista. 
 
Näytteilleasettajat voivat hakea poikkeusta ikärajaan, mikäli siihen on hyvät perusteet. Kirjalliset 
hakemukset tulee toimittaa järjestäjälle viimeistään 1.4.2022. Järjestäjällä on oikeus hyväksyä tai 
hylätä hakemuksia. Pyydämme myös huomioimaan, että osastolla oleva uudempi kuin 25-vuotias 
ajoneuvo pois sulkee mahdollisuuden parhaan yhdistysosaston palkintoon. 
 

Paras yhdistysosasto 2022 
 
Ensi keväänä palkitaan taas paras yhdistysosasto 2000 euron stipendillä. Valinnan suorittaa raati, 
joka koostuu klassikkoajoneuvoalan asiantuntijoista. 

 
Osaston arvioinnissa merkityksellistä on kokonaisuus, jonka näytteilleasettaja toteuttaa. Eivät siis 
pelkästään ajoneuvot, ei pelkästään osaston somistus eivätkä pelkästään ihmiset tai tarinat vaan 
kaikkien näiden onnistunut yhdisteleminen. 

 
Kokoukset ja tilaisuudet Classic Motorshown yhteydessä 

 
Mikäli suunnittelette tapahtuman yhteyteen kokousta tai muuta yhteistä tilaisuutta, Lahden 
Messukeskuksesta löytyy tiloja tilaisuuksien pitoa varten. Näitä tiloja voi tiedustella: 
 
Terhi Heloaho, 040 6822 662, terhi.heloaho@rloevents.fi 
 

Näyttelytekniikka 
 

Näyttelytekniikkaa, rakenteita ja kalusteita on vuokrattavissa Lahden Messuilta. Myös osastoille 
mahdollisesti tarvittavat sähköliittymät tulee tilata suoraan Lahden Messuilta.  
 
Lisätiedot ja tilaukset: 
Lahden Messut, Jyri Behm, 040 504 2172, jyri.behm@kokolahti.fi 
  

 
Lisätiedot 
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Tuottaja: teemaosastot, myynti ja kaupalliset yhteydet 
Petri Niemenmaa, 0400 425 063, petri.niemenmaa@rloevents.fi 
 
Näyttelykoordinaattori:  
Terhi Heloaho, 040 6822 662, terhi.heloaho@rloevents.fi 
 
Tiedotus: 
Johanna Jäminki, 050 300 5655, johanna.jaminki@rloevents.fi 
 
Yleisjärjestelyt: 
Risto Laine, 0400 969 550, risto.laine@rloevents.fi 
 
classicmotorshow.fi  


