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12.11.2019 

NÄYTTEILLEASETTAJAINFO 2 
HANAA EXPO 30.11.2019 
 
Arvoisa näytteilleasettaja, 
Olemme koonneet tähän Näytteilleasettajainfo 2:seen ajankohtaista tietoa Hanaa Expon 
näytteilleasettajille.  
 
Tapahtuman pääasiallisena tietokanavana toimivat nettisivumme: expo.hanaa.fi. Niitä kannattaa 
seurata, sillä sinne päivitetään tietoa ja ajankohtaisia asioita. 
 
AIKATAULU 
Perjantai 29.11. 
klo 9.30  Kulkuluvat noudettavissa messutoimistosta 
klo 10.00 Expon rakentaminen alkaa, huolto-ovet C1, C2, D2, E1 ja E2 
klo 20.00 Expon rakentaminen päättyy   
 
Lauantai 30.11. 
klo 7.30  Näytteilleasettajien sisäänpääsy, ovi C1 
klo 9.00  Expo aukeaa 
klo 17.00  Expo sulkeutuu  
klo 17.00  Purku alkaa, huolto-ovet C1, C2, D2, E1 ja E2 
klo 20.00 Purku päättyy 
 
klo 20.00 Autourheilukauden päätösbileet alkavat Möysän Musaklubi Mössössä 
 
MESSUTOIMISTO 
Messutoimisto sijaitsee sisääntuloaulassa. 
 
Aukioloaika: 
Perjantaina 29.11. klo 10.00–20.00 
Lauantaina 30.11. klo 7.30–20.00 
 
Messutoimistossa teitä palvelee:  
Reeta Hämäläinen  
P. 040 847 8911 
 
MATERIAALIEN TOIMITUS 
Valitettavasti Postin lakko estää kulku- ja pysäköintilupien toimittamisen etukäteen. Ne ovat 
noudettavissa messutoimistosta perjantaina 29.11. klo 9.00 alkaen. Saapuessanne messualueelle 
tulkaa suoraan messutoimistoon hakemaan kulkulupanne, sillä ilman niitä teitä ei päästetä sisään 
halleihin.  
 
KULKULUVAT 
Näytteilleasettajarannekkeet 
Kullekin osastolle kuuluva määrä näytteilleasettajarannekkeita on noudettavissa messutoimistosta 
perjantaina 29.11. klo 9.00 alkaen. Näytteilleasettajarannekkeet ovat voimassa koko tapahtuman ajan 
ja ne oikeuttavat sisäänpääsyyn myös rakennus- ja purkuaikana.   
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Rakentajakortit 
Näytteilleasettajarannekkeiden lisäksi näytteilleasettajat saavat tarvittavan määrän rakentajakortteja, 
jotka oikeuttavat sisäänpääsyyn rakennus- ja purkuaikana.  
 
OSASTOJEN RAKENTAMINEN 
Osastojen rakentamisaika on perjantaina 29.11. klo 10.00 – 20.00.  
 
Messukeskuksen pihalla on pesupiste, jossa voi pestä halleihin tuotavat autot. Liitteenä olevaan 
pohjakarttaan on merkitty pesupisteen sijainti.  
 
Osastolla on huomioitava seuraavat seikat: 
- ajoneuvojen alla on oltava suoja valuvien nesteiden varalta. Mikäli nesteitä valuu lattialle, laskuttaa 
Lahden Messut niiden aiheuttamat vauriot näytteilleasettajilta 
- ajoneuvoista on irrotettava akkukaapeli tapahtuman ajaksi 
- ajoneuvojen käynnistäminen tapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty 
 
Näytteilleasettajat pääsevät sisään viimeistelemään osastonsa lauantaina jo klo 7.30 alkaen. Tällöin 
kulku on joko messukeskuksen takaa ovesta C1 tai etupuolelta messutoimiston käyntiovesta. 
Huomioikaa, että kyseessä ovat normaalit kulkuovet, joten isojen tavaroiden sisään tuominen ei ole 
mahdollista. 
 
Rakentamisen ja tapahtuman aikana kaikkia näytteilleasettajia avustaa kysymyksissä messutoimiston 
lisäksi myös Teijo Lahti (0400 464 900). Kaikki rakentamista / omaa paikkaa koskevat kysymykset voi 
ensisijaisesti soittaa hänelle. Hänen kautta saa yhteyden myös järjestyksenvalvojiin sekä 
liikenteenohjaukseen. 
 
Matot ja muut rakenteet 
Osastot tulevat paremmin esiin ja näyttävät siistimmiltä sekä houkuttelevammilta kävijälle, mikäli 
niissä on matto. Mikäli teillä ole omia mattoja voi ne ja muut näyttelyrakenteet tilata Lahden 
Messuilta. 
 
Valaistus 
Kaikissa halleissa pidetään täysi valaistus päällä ja näin ollen osastokohtaisille lisävalaistuksille ei ole 
välttämätöntä tarvetta. Mikäli kuitenkin haluatte korostaa osastoanne kohdevaloilla, on sellaisia 
vuokrattavana Lahden Messuilta.  
 
Sähköt 
Mikäli tarvitsette osastollenne sähköliittymän, tulee se tilata Lahden Messuilta.  
sähköliittymä 16A, 230V hinta: 80 € + alv. 24 % 
sähköliittymä 16A, 400V hinta: 160 € + alv. 24 % 
sähköliittymä 32A, 400V hinta: 230 € + alv. 24 % 
 
Tekniset kysymykset, tilaukset ja lisätiedot: 
Lahden Messut/Koko Lahti Oy 
Jyri Behm 
P. 040 504 2172 
jyri.behm@lahdenmessut.fi 
 
 
OSASTOJEN PURKU 
Osastojen purkaminen tapahtuu lauantaina 30.11. klo 17–20. Osastoja ei saa alkaa purkaa eikä 
kuljetuskalustoa tuoda tapahtuma-alueelle ennen Hanaa Expon sulkeutumista klo 17.00.  
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Purun sujuvuuden vuoksi klo 17.00–17.15 on halleista kulku ainoastaan ulospäin. Halleihin sisään 
ajaminen on sallittua vasta klo 17.15 alkaen. Hallien on oltava tyhjillään lauantaina klo 20.00. 
 
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. 
 
Rakennus- ja purkuaikana tulee ehdottomasti huomioida, että kaikki kulkureitit pysyvät vapaana 
eikä ovien edustoja ja muita ajoreittejä tukita! 
 
 
PYSÄKÖINTI 
Näytteilleasettajapysäköinti 
Näytteilleasettajapysäköinti sijaitsee Messukeskuksen takapuolella. Näytteilleasettajapysäköintiin 
pääsee ainoastaan erillisellä näytteilleasettajien pysäköintikortilla. Näitä kortteja tulee kullekin 
osastokoon mukaan ja ne ovat noudettavissa messutoimistosta perjantaina 29.11. klo 9.00 alkaen. 
 
Muu pysäköinti 
Lahden Messukeskuksen pihan pysäköintialueella on tarjolla 400 maksullista pysäköintipaikkaa. 
Pysäköintimaksu on kassalla maksettaessa 8 € tai ulosajettaessa 10 €. 
 
Trailerit 
Trailerit suosittelemme viemään oheiseen karttaan merkitylle P-Trailerit alueelle. Trailereiden 
pysäköinti näytteilleasettajien P-alueelle tai yleisöpysäköintialueelle ei ole sallittua. 
 
RAVINTOLAPALVELUT 
Lahden Messukeskuksen toisessa kerroksessa on Tolvanen Oy:n ravintola, jossa on tarjolla syötävää 
tapahtuman ajan. Heiltä voi tilata ruoka- ja kahvilippuja ennakkoon tai noutaa paikan päältä. Lisätiedot 
ja tilaukset sähköpostilla: tiina@tolvanen.fi tai puhelimitse: Tiina Mesiäinen 050 468 9689. 
 
Messuhalleissa palvelee tapahtuman aikana Restel-kahvio sekä Subwayn myyntipiste. 
 
AUTOURHEILUKAUDEN PÄÄTÖSBILEET 
Muistakaa myös, että Hanaa-lehti järjestää Hanaa Expon kanssa samana iltana autourheilukauden 
päätösbileet Möysän Musiikkiklubilla Lahdessa kello 20.00 alkaen. Tarjolla on mm. livemusiikkia, FinRX, 
F-Rallisarjan ja R-Rallicupin sarjapalkintojenjaot.  
 
Bileisiin on omat liput, jotka maksavat ennakkoon Tiketistä ostettuna 14 € ja ovelta 16 €.   
Tervetuloa ajamaan kauden kisat vielä kerran läpi ja suunnittelemaan tulevaa rennolla bilemeiningillä 
muiden autourheiluhenkisten seurassa!  
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YHTEYSTIEDOT 
 
Messutoimisto 
Reeta Hämäläinen 
P. 040 847 8911 
reeta.hamalainen@hanaa.fi 
 
Osastojen rakentaminen 
Teijo Lahti 
P. 0400 464 900 
teijo.lahti@dezoo.fi 
 
Näyttelytekniikka ja tilat 
Lahden Messut 
Jyri Behm 
P. 040 504 2172 
jyri.behm@kokolahti.fi 
 
Ravintolapalvelut 
Tolvanen Oy 
Tiina Mesiäinen 
P. 050 468 9689 
tiina@tolvanen.fi 
 
Viestintä 
Johanna Jäminki 
P. 050 300 5655 
johanna.jaminki@hanaa.fi 
 
Yleisjärjestelyt 
Risto Laine 
P. 0400 969 550 
risto.laine@hanaa.fi 
 


