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NÄYTTELYINFO 3 / 2022 
 
 
 
SAAPUMINEN MESSUALUEELLE – Huomioi uusi käytäntö! 

 
Näytteilleasettajarannekkeiden lisäksi näyttelytoimistossa on saatavilla veloituksetta rakentajakortteja, 
joilla osaston rakentajat pääsevät halleihin sisään rakennusaikana eli perjantaina 29.4. klo 10-22 ja 
sunnuntai-iltana 1.5. klo 16.30 jälkeen. 
 
Näytteilleasettajarannekkeet ovat voimassa koko näyttelyn ajan, mukaan lukien myös rakennusajan.  
Rannekkeita voi ostaa lisää näyttelytoimistosta, hintaan 25 euroa/kpl. Maksu käteisellä tai pankki- ja 
luottokorteilla. 
 
NÄYTTELYTOIMISTO 
 
Näyttelytoimisto sijaitsee messukeskuksen sisääntuloaulassa. 
 
Aukioloajat: 
Perjantaina 29.4. klo 10.00–22.00 
Lauantaina 30.4. klo 07.30–17.00 
Sunnuntaina 1.5. klo 09.00–20.00 

Yhteyshenkilö: Näyttelykoordinaattori, Terhi Heloaho, 040 68 22 662, terhi.heloaho@rloevents.fi 
  

Näytteilleasettajamateriaalit ja kulkuluvat 
 
>> Näytteilleasettajarannekkeita ja rakentajakortteja ei tänä vuonna postiteta etukäteen. 
>> Rannekkeet noudetaan saavuttaessa messutoimistosta. 
 
Saapuessanne tulkaa aivan ensiksi messutoimistoon hakemaan kulkulupanne, ilman niitä teitä 
ei päästetä sisään halleihin. 
 
Osaston näytteilleasettajarannekkeet luovutetaan kuittausta vastaan osaston 
yhteyshenkilölle, ellei erikseen ole sovittu muuta noutajaa.  
Varaudu esittämään henkilötodistus kysyttäessä. 
 
Messutoimisto aukeaa perjantaina 29.4. klo 10.00 ja on auki koko rakennusajan klo 22 saakka. 
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OHJELMA 
 
Perjantai 29.4. 
Klo 10.00 Näyttelyn rakentaminen alkaa, huolto-ovet A1, B1, C1, C2, D2, E1 ja E2 
Klo 22.00 Näyttelyn rakentaminen päättyy   
 
Lauantai 30.4. 
klo 07.30 Näytteilleasettajien ja median sisäänpääsy, ovi C1 
klo 09.00  Näyttely aukeaa 
klo 11.00 Vintage muotinäytös, Viivin Vintage & Pinup Petrols & Naisten Automobiiliklubi, 

osasto B11-13   
klo 12.00-12.30 Museoajoneuvoasiantuntija Pasi Myllymäki tavattavissa Museoiässä osastolla,  

osasto B29 
klo 14.00-14.30 Museoajoneuvoasiantuntija Pasi Myllymäki tavattavissa Museoiässä osastolla,  

osasto B29 
 
klo 15.00 Vintage muotinäytös, Viivin Vintage & Pinup Petrols & Naisten Automobiiliklubi, 

osasto B11-13   
klo 16.00 Parhaan yhdistysosaston palkitseminen Kamasa Tools -stipendillä, voittajaosastolla 
klo 17.00  Näyttely sulkeutuu  
 
Näyttelyn ulkopuolista, kiinnostavaa ohjelmaa illaksi:  
klo 17.00 >  Vappu bileet käynnistyy, Ace Cafe / Suomen Moottoripyörämuseo 
klo 18 >  Lahti Cruisingnight, Ace Cafe / Suomen Moottoripyörämuseo 
 
Sunnuntai 1.5. 
klo 09.00 Näytteilleasettajien sisäänpääsy, ovi C1 
klo 10.00  Näyttely ja lipunmyynti aukeaa 
klo 11.30 Vintage muotinäytös, Viivin Vintage & Pinup Petrols & Naisten Automobiilklubi, 

osasto B11-13   
klo 12.00 Museoajoneuvoasiantuntija Antti Vähälä tavattavissa Museoiässä osastolla,  

osasto B29 
klo 13.00 Koppa Cup, Ranskalainen Avenue, osasto A1 
klo 13.00 Vuoden ajoneuvomuseo 2022 -julkistus, Ajoneuvomuseoiden neuvottelukunnan yh-

teisosasto. Osasto C37 
klo 14.00 Museoajoneuvoasiantuntija Antti Vähälä tavattavissa Museoiässä osastolla,  

osasto B29 
klo 15.00 Vintage muotinäytös, Viivin Vintage & Pinup Petrols & Naisten Automobiilklubi, 

osasto B11-13   
klo 16.00 Omistajien helmi 2022 -julkistus, Omistajien helmet -osasto, osasto B5 
klo 17.00  Näyttely sulkeutuu 
klo 17.00  Näyttelyn purku alkaa, huolto-ovet A1, B1, C1, C2, D2, E1 ja E2 
klo 20.00 Näyttelyn purku päättyy 
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RAKENTAMINEN, PURKAMINEN JA OSASTOT 
 

- Messuosastojen on oltava valmiina ja kaikki ajoneuvot oltava osastoilla perjantaina 29.4.  
klo 22.00 mennessä. 

- Ajoneuvojen käynnistäminen näyttelyn aikana on ehdottomasti kielletty. 
- Akkukaapeli on irrotettava näyttelyn ajaksi. 
- Ajoneuvojen alla on oltava suoja valuvien nesteiden varalta. Mikäli nesteitä valuu lattialle,  

laskutetaan niiden aiheuttamat vauriot näytteilleasettajilta. HUOM: näyttelyjärjestäjällä ei ole 
tarjolla kyseisiä suojia! 

- Mikäli tuotte omia mattoja tai muuta vastaavaa osastoille, on niiden kiinnittämiseen  
käytettävät teipit ja liimat itse irrotettava. Myös mahdolliset kiillotus- ja puhdistusaineiden 
lattiaan jättämät jäljet tulee puhdistaa ja omat kiinnikkeet tulee irrottaa, jälkiä jättämättä. 

- Sisäänpääsy näytteilleasettajille lauantaina jo klo 7.30 ja sunnuntaina klo 9.00 alkaen, tällöin 
kulku on ainoastaan näytteilleasettajien sisäänkäynnistä messukeskuksen takaa.  
(C1-ovien vieressä oleva pieni ovi, katso pohjakartta) 

 
Rakentamisen ja näyttelyn aikana kaikkia näytteilleasettajia avustaa kysymyksissä messutoimiston  
lisäksi myös Teijo Lahti (0400 464 900). Kaikki rakentamista / omaa paikkaa koskevat kysymykset 
voi ensisijaisesti osoittaa hänelle. Hänen kauttaan saa yhteyden myös järjestyksenvalvojiin sekä  
liikenteenohjaukseen. 
 
Tekniset kysymykset (sähköt, valot, messurakenteet yms.) Lahden Messut / Jyri Behm 040 504 2172. 
 
Osastojen purkaminen tapahtuu sunnuntaina 1.5. klo 17–20. Osastoja ei saa alkaa purkaa eikä  
kuljetuskalustoa tuoda näyttelyalueelle ennen näyttelyn sulkeutumista klo 17.00.  
 
Purun sujuvuuden vuoksi klo 17.00–17.30 on halleista kulku ainoastaan ulospäin. Pysäköintialueella 
myös ovenedustat ja käytävät on pidettävä vapaina liikkumisen sujuvuuden nimissä. Halleihin sisään  
ajaminen on sallittua vasta klo 17.30 alkaen. Hallien on oltava tyhjillään sunnuntaina klo 20.00. 
 
Rakennus- ja purkuaikana tulee ehdottomasti huomioida, että kaikki kulkureitit pysyvät 
vapaana eikä ovien edustoja ja muita ajoreittejä tukita! 
 
 
NÄYTTELYRAKENTEET JA PALVELUT NÄYTTELYN AIKANA 
 
Siivous 
Näytteilleasettaja vastaa osastonsa siivouksesta. Osastolle mahdollisesti tarvittavat siivouspalvelut voi 
tilata Lahden Messuilta. 
 
Sähköt ja valaistus 
Kaikissa halleissa pidetään täysi valaistus päällä. Näin ollen lisävaloille ei ole tarvetta. Sellaisia  
kuitenkin voi tilata Lahden Messuilta. Samoin sähköliittymät osastolle tilataan Lahden Messuilta.  
 
Pesupaikat 
Messukeskuksen pihalla on pesupiste, joissa voi pestä halleihin tuotavat autot.  
Pääyhteistyökumppanimme Oy Kaha Ab varustaa pesupaikan laadukkailla Sonaxin pesuaineilla ja  
-sienillä. Liitteenä olevaan pohjakarttaan on merkitty pesupisteen paikka.  
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AJONEUVOTIETOLOMAKKEET 
 
Ajoneuvotietolomakkeen Word-pohja löytyy Classic Motorshown internetsivuilta kohdasta:  
(sivuston vasen yläkulma) Näytteilleasettajat >> Ohjeet ja materiaalit  
 
Toivomme, että täytätte lomakkeen jokaisesta osastolla olevasta autosta ja asetatte sen näkyville. 
Esille asetetuista lomakkeista näyttelyvieraat saavat lisätietoa esittelemistänne ajoneuvoista. 
 
 
PARHAAN KERHO-OSASTON PALKITSEMINEN 
Näyttelyn järjestäjä RLO Events Oy yhteistyössä Kamasa Toolsin kanssa palkitsee jälleen parhaan 
kerho-osaston 2 000 € kannustusrahalla.  
Parhaan kerho-osaston palkitseminen tapahtuu lauantaina 30.4. klo 16.00. 
 
PYSÄKÖINTI 
 
Näytteilleasettajat 
Näytteilleasettajapysäköinti on Messukeskuksen takapuolella, jonne ajo tapahtuu Jalkarannantien 
kautta (ks. Pysäköintikartta)! 
 
Näytteilleasettajien pysäköintitila on rajallinen. Alue on rajallinen ja tästä syystä pysäköintikortteja voi-
daan antaa vain yksi jokaiselle näytteilleasettajalle. 
 
Muut pysäköintialueet 
Lahden Messukeskuksen välittömässä läheisyydessä – yhtä lähellä kuin varsinainen näytteilleasettaja-
parkki - on runsaasti pysäköintialueita, jotka näyttelyjärjestäjä on varannut näyttelyvieraiden käyttöön. 
Näillä alueilla pysäköinti on maksutonta ja niiltä on kävely-yhteys näyttelyyn. 
 
INVA, MP ja MP30 -pysäköinti 
Inva- ja moottoripyöräpysäköinnit ovat Messukeskuksen pihalla.  
 
Traileripysäköinti 
Huom! Traileripysäköinti sijaitsee Lahden vanhalla raviradalla. Traileriparkin osoite on Hämeen-
linnantie 35, 15800 Lahti. Katso oheinen kartta.  
 
Erityishuomio: Trailerit ja kaikki muut alle 30-vuotta vanhat ajoneuvot on siirrettävä pois hallien 
edustalta perjantain aikana. Trailereiden vienti näytteilleasettajien P-alueelle on ehdottomasti kielletty. 
 
P30 v 
Messukeskuksen edustalla oleva pysäköintipaikka ja jäähallin P-alue on varattu näyttelyvieraiden  
vähintään 30-vuotta vanhoille ajoneuvoille eikä siihen saa pysäköidä trailereita eikä muuta välineistöä.  
 
P30 v -pysäköintialueelle emme tee paikkavarauksia vaan paikat täyttyvät sitä mukaan kuin on  
tulijoita. Varaudu todistamaan ajoneuvon ikä rekisteriotteesta, sillä liikenteenohjaajia ei ole koulutettu 
tunnistamaan ajoneuvoja muulla tavoin. Tiedoksi myös, että alueella ei ole yövartiointia.  
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RAVINTOLAPALVELUT 
 
Ravintola Koti 
Messukeskuksessa toimiva Ravintola Koti / Tolvanen Oy palvelee näytteilleasettajia messukeskuksen 
toisessa kerroksessa. Avoinna myös rakennuspäivänä. 
Heiltä voi tilata ruoka- ja kahvilippuja näyttelyn ajaksi ennakkoon tai noutaa paikan päältä.  
Yhteystiedot: Tiina Mesiäinen p. 050 468 9689, tiina@tolvanen.fi.  
 
Restel – verkkokauppa osastotarjoiluille 
Osastolle toimitettavat ruuat tai pikkupurtavat voitte tilata ruoat suoraan Restelin verkkokaupasta, he 
palvelevat myös useassa kahvio/ruokapisteessä näyttelytasossa.  
Pääset heidän verkkokauppaansa tästä.  
 
Löydät verkkokaupan myös näyttelyn verkkosivuita (sivuston vasen yläkulma) Näytteilleasettajat >> 
Ohjeet ja materiaalit  
 
 
 
 
TERVETULOA – NÄHDÄÄN LAHDESSA! 
 
 
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Näyttelytoimisto 
Terhi Heloaho 
P. 040 6822 662 
terhi.heloaho@rloevents.fi 
info@classicmotorshow.fi 
 
Tiedotus 
Johanna Jäminki 
P. 040 653 4680 
johanna.jaminki@rloevents.fi 
 
 
 
 
 
 

Osastojen rakentaminen 
Teijo Lahti 
P. 0400 464 900 
 
Näyttelytekniikka ja tilat 
Lahden Messut 
Jyri Behm 
P.040 504 2172 
jyri.behm@kokolahti.fi 


