
Båtutställning kompletterar utbudet på bostadsmässan i Nådendal 
 
Bostadsmässan som ordnas i Nådendal nästa sommar 15.7–14.8 kommer också att vara en båtmässa. 
Under hela mässan kan du bekanta dig med nästan hundra båtar av olika storlekar i 
bostadsmässområdets egen hamn på ön Luonnonmaa. 
 
Ett brett utbud av båtar, från små fiskebåtar till stora långfärdsbåtar, kommer att finnas på bostadsmässans 
båtutställningsområde. Hamnområdet som helhet representerar den senaste kaj- och 
strandbyggnadstekniken. Båtutställningsområdet sträcker sig till stranden, där maritima utställare kommer 
att finnas. 
 
Bostadsmässans båtmässa genomförs av Active Expo Oy, som bland annat arrangerar Nådendals båtmässa i 
maj i Nådendals gästhamn. Enligt Tuomas Levanto, vd för Active Expo Oy, möjliggör bostadsmässans 
hamnområde en omfattande och mångsidig båtutställning. 
 
”Mässhamnen är mycket skyddad och ett bra ställe att bekanta sig med båtutbudet. Hamnen har direkt 
anslutning till Norra Erstan, och farleden har just renoverats, vilket innebär att provkörningar också är 
möjliga. För företagare inom båtbranschen erbjuder bostadsmässan en helt ny möjlighet att nå kunder, och 
eftersom flera evenemang inom båtbranschen har blivit inställda på grund av coronan har intresset för 
denna utställning redan varit stort”, konstaterar Levanto. 
 
Timo Tirri, projektchef för bostadsmässan i Nådendal, ser fram emot båtmässan. Tirri tror att 
båtutställningen kommer att vara ytterligare en anledning att gå på mässan. Dessutom är båtutställningen 
perfekt för området och evenemangets teman. 
 
”Båten är ett naturligt transportmedel i skärgården, både på fritiden och yrkesmässigt. Ett av temana för 
årets evenemang är hemmet på en ö bredvid staden. Eftersom området har ett eget hamnområde kan du i 
framtiden åka med båt till arbetet i Nådendal eller Åbo från bostadsmässområdet”, säger Tirri. 
 
Andelslaget Finlands Bostadsmässa anser också att kompletteringen av bostadsmässan med båtmässan är 
en utmärkt sak.  
 
"Vi vill alltid erbjuda våra gäster på bostadsmässan något nytt att uppleva. Vad skulle vara mer naturligt på 
denna plats än att för första gången organisera en båtmässa i samband med evenemanget? Mässans 
hamnområde kommer att vara bostadsmässans hjärta och evenemangscentrum, som båtutställningen 
kompletterar väl”, säger en glad Heikki Vuorenpää, operativ direktör för bostadsmässan. 
 
Bostadsmässan ordnas 15.7–14.8.2022 i Nådendal, på det område som kallas Lounatuuli på ön 
Luonnonmaa. 
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