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Asuntomessut tänään ja tulevaisuudessa
Pasi Heiskanen, arkkitehti
Toimitusjohtaja, Osuuskunta Suomen Asuntomessut
pasi.heiskanen@asuntomessut.fi

Lähtökohdat
Suomen Asuntomessut on vuonna 1966 perustet-
tu yleishyödyllinen osuuskunta, jossa on kahdek-
san jäsentä: Osuuspankkikeskus, Danske Bank Oyj, 
Suomen Asuntoliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen 
Messusäätiö, Säästöpankkiliitto, Asuntoreformi-
yhdistys ja Finanssialan Keskusliitto. Ensimmäiset 
Asuntomessut järjestettiin vuonna 1970, jonka jäl-
keen Asuntomessuista on muodostunut Suomen 
suurin vuosittainen yleisötapahtuma ostettujen 
pääsylippujen määrän perusteella. 

Suomen Asuntomessut toimii täysin omarahoit-
teisesti ja suurimmat tuloerät ovat pääsylipputulot 
sekä näyttelypaikkamyynti. Suurimmat kulut muo-
dostuvat puolestaan messujen järjestämiskuluis-
ta, markkinoinnista sekä henkilökunnan palkois-
ta. Maksaneiden kävijöiden määrät ovat vuosittain 
vaihdelleet 82 000 ja 271 000 välillä. Suurimmat kä-
vijämäärät Asuntomessut keräsi 1990-luvulla hui-
pentuen Asuntomessuihin Tuusulassa, jossa tehtiin 
kaikkien aikojen kävijäennätys eli 271 000 maksa-
nutta messuvierasta. 2010-luvulla kävijämäärä on 
asettunut 120 000–140 000:n välille paikkakunnas-
ta riippuen. Kävijämäärään vaikuttavat ennen kaik-
kea alueellinen asukasmäärä eli kävijäpotentiaali, 

Asuntomessut on sekä messujen järjestäjä, että 
suuri yleisötapahtuma. Tässä kirjoituksessa nämä 
kaksi ulottuvuutta erotetaan toisistaan siten, että 
Suomen Asuntomessut tarkoittaa tapahtuman jär-
jestää eli Osuuskunta Suomen Asuntomessuja ja 
Asuntomessut puolestaan tapahtumaa. 

Asuntomessutapahtumaa voidaan arvioida näyt-
teilleasettajien markkinapaikkana, medialle sisällön 
tuotannon lähteenä, rakentamisen ja suunnittelun 
ammattilaisille oppimis- ja vertailukohteena sekä 
tietysti suurelle yleisölle tietoja ja ideoita tarjoavana 
elämyskohteena. Sähköisen tiedonvälityksen ansi-
osta Suomen Asuntomessut on läsnä myös ympäri-
vuotisesti omien sivustojensa sekä sosiaalisen me-
dian moninaisten kanavien välityksellä.

Suomen Asuntomessujen missio eli perusteh-
tävä on kehittää asumisen laatua. Suurelle yleisöl-
le Suomen Asuntomessut näyttäytyy käytännössä 
lähes pelkästään tapahtumana. Lieneekin paikal-
laan ensisijaisesti pohtia miten tämä perustehtävä 
näkyy tämän päivän asuntomessutapahtumassa ja 
millaisia näkymiä se avaa lähitulevaisuudessa. En-
nen kuin käymme käsiksi tapahtuman sisältöön nyt 
ja tulevaisuudessa, on hyödyllistä ymmärtää tapah-
tuman toimintaympäristö, eli se, mistä lähtökohdis-
ta tapahtuma ”ponnistaa”.

Kuva 1. Messualue Vantaan Kivistössä on kaikkien aikojen tiivein 
asuntomessualue.

Kuva 2. Ensimmäiset Asuntomessut 
järjestettiin Tuusulassa vuonna 1970.R

ak
en

ta
ja

in
 k

al
en

te
ri 

20
16

  |
  ©

 R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

 R
TS

, R
ak

en
nu

st
ie

to
 O

y 
ja

 R
ak

en
nu

sm
es

ta
rit

 ja
 in

si
nö

ör
it 

AM
K 

R
KL

 ry



251

taloudellinen suhdanne, messusisällön kiinnosta-
vuus sekä messujen aikainen säätila.

Suomen Asuntomessut järjestää myös Loma-
asuntomessuja, joista ensimmäiset järjestettiin 
vuonna 2000. Viimeisimmät Loma-asuntomessut 
järjestettiin Kalajoella 2014. Loma-asuntomessu-
jen kävijämäärä on ollut keskimäärin noin 35 000. 
Tapahtumaa ei järjestetä vuosittain, vaan ainoas-
taan loma-asumiseen sopivan, riittävän kompaktin 
ja luonnonkauniin paikan löytyessä. 

Suomen Asuntomessujen organisaatio ja liike-
vaihtomme ovat varsin pieniä, vakituisen henkilö-
kunnan määrä on seitsemän henkilöä ja liikevaihto 
noin 3 milj. euroa vuodessa.

Miten Asuntomessut järjestetään?
Asuntomessut järjestetään vuosittain aina yhteis-
työssä isäntäkunnan kanssa. Isäntäkunta valjastaa 
omalta puoleltaan asuntomessuhankkeelle pro-
jektipäällikön, tiedottajan, aluevalvojan sekä tar-
vittaessa muita henkilöitä. Tämä isäntäkaupungin 
henkilöstö muodostaa paikkakunnalla toimivan 
messutoimiston.

Messuhankkeen läpivientiin muodostetaan kau-
pungin kanssa yhteinen organisaatio toimielimi-
neen. Tarvittavia työryhmiä ovat: tekniikka-, markki-
nointi ja viestintä-, sekä laatutyöryhmä. Työryhmät 
valmistelevat oman vastuualansa asiat messutoi-
mikunnalle, joka toimii ylimpänä messuhanketta 
valvovana päättävänä elimenä. Hankkeen perus-
tana on kaupungin kanssa solmittu yhteistoimin-
tasopimus, jossa on kirjallisesti sovittu messuhank-
keen työn-, kustannus- ja tulonjaosta. Tämän lisäksi 
messuhanketta ohjataan yksityiskohtaisen projekti-
suunnitelman avulla, johon on kirjattu hankkeen ta-
voitteet, tarkka aikataulu, viestintäsuunnitelma, jne.

Maa-alueet ovat pääsääntöisesti täysin isäntä-
kunnan omistuksessa, joten kaavoitus ja maan-
luovutus rakentajille sujuvat jouhevasti. Messualu-
een rakentamisen tavoitteista ja sisällöstä sovitaan 
yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja kunnan 
kesken hyvissä ajoin, eli käytännössä noin viisi vuot-
ta ennen varsinaista messutapahtumaa. On tärke-
ää, että Asuntomessujen tavoitteista on käyty pe-
rusteellinen keskustelu ja että kaikki hankkeessa 
mukana olevat, niin luottamusmiehet kuin virka-
miehetkin, ovat sitoutuneet hankkeeseen ja selvil-
lä yhteisestä päämäärästä. Sitoutuminen, avoimuus 
ja luottamus ovat keskiössä, jotta varsin monitahoi-
nen ja nopeasti etenevä hanke saadaan vietyä halli-
tusti ja aikataulussa maaliin.

Suomen Asuntomessut osallistuu tiiviisti alusta 
alkaen maankäytön suunnitteluun sekä projektin 
kokonaisvaltaiseen läpivientiin ja tekee tarvittavat 
yhteistyösopimukset messujen näytteilleasettajien 

kanssa sekä vastaa pääosin messuajan vaatimista 
palveluista. Palvelut, kuten esimerkiksi aitaukset, 
äänentoisto, muksula, ensiapu, ravintolapalvelut, 
jne. tapahtuvat ostopalveluna, jotka kilpailutetaan 
pääosin vuosittain.

Kaavoitusprosessit ovat monimutkaistuneet eri-
tyyppisten, entistä laajempien selvitystarpeiden 
myötä ja esimerkiksi paikoitellen tarvitaan varsin 
laajoja ympäristöselvityksiä. Osallistaminen ja kuu-
lemismenettely tuovat omat haasteensa ja mah-
dollisuutensa kaavoitusprosessiin. Lisäksi valitus-
ten todennäköisyys uusien asuinalueiden kaavoihin 
kasvaa, kun kaupunkirakennetta tiivistetään ole-
massa olevan asutuksen keskelle tai reunoille. Asun-
tomessujen näkökulmasta tulee siis varautua kaa-
vamenettelyn pitkään käsittelyyn sekä mahdollisiin 
valituksiin, jolloin messuhankkeet on käynnistettävä 
entistä aikaisemmin, jotta kaava saadaan vahvaksi ja 
rakentaminen voidaan käynnistää. Messujen järjes-
tämisestä onkin sovittu aina vuoteen 2019 saakka ja 
tänä vuonna 2015 käydään neuvotteluja jo vuoden 
2020 Asuntomessujen järjestämisestä.

Asuntomessut on perinteisesti järjestetty heinä-
kuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin ja mes-
sujen kesto on ollut yhteensä neljä viikkoa sisältäen 
viisi viikonloppua. Messujen järjestämiseen liittyvä 
prosessi sekä itse messutapahtuman läpivienti ovat 
jatkuvan kehitystyön kohteena. Konseptia ja proses-
seja hiotaan edellisten messujen kokemusten sekä 
kunnilta, yhteistyökumppaneilta ja yleisöltä saa-
dun palautteen perusteella. Jokaisella messulla teh-
dään sekä kävijä-, että näytteilleasettajatutkimus, 
joka toimii tärkeänä työkaluna kehitystyössä tulevia 
messuja varten. Edellisten vuosien messututkimuk-
set löytyvät Asuntomessujen kotisivuilta.

Kuva 3. Vuoden 2016 Asuntomessut järjestetään Sei-
näjoella. Kuvassa suunnitelma Pruukinrannan messu-
alueesta. 
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Miten asuntomessutapahtuma on 
muuttunut viimeisten vuosien aikana?
Median murros
Messut on media, samalla tavalla kuin sanomaleh-
distö, radio ja niin edelleen. Media on tällä hetkellä 
keskellä merkittävää mullistusta, jossa tiedon tuot-
tamisen muodot ja jakelukanavat uudistuvat no-
peasti kuluttajatottumusten muuttuessa. Tiedon 
ja viihteen rajapinta hämärtyy, koska olemme siir-
tymässä kohti elämysmaailmaa. Toimituksellisesti 
tuotetun informaation osuus kaikesta kohtaamas-
tamme informaatiosta vähenee jatkuvasti, ja sa-
malla syntyy yhä uusia sosiaalisesti tuotettuja infor-
maatiomalleja. Sosiaalisesti tuotetun sisällön osalta 
esimerkkeinä käyvät Wikipedia, Youtube ja blogit, 
sekä erilaiset yhteisöt kuten Facebook.

Asuntomessut kohtaa siis muiden medioiden ta-
voin kuluttajien käyttäytymisen muutoksen. Tämä 
haastaa Asuntomessuja ainakin kahta kautta: toi-
saalta sähköisen viestinnän ja palvelujen tulee ke-
hittyä ja tukea itse tapahtumaa, toisaalta sisällölli-
sesti tulee pystyä tarjoamaan asumiseen liittyvää 
informaatiota entistä helpommin hahmotettavassa 
ja elämyksellisessä muodossa.

Asuntomessut on kehittänyt näytteilleasettajil-
le sähköisen näyttelypaikkojen varausjärjestelmän 
ja kuluttajille mahdollisuuden ostaa liput nettikau-
pan kautta. Asuntomessuista ja niiden sisällöstä on 
saatavilla entistä enemmän tietoa kotisivuiltamme, 
ja samaan aikaan Asuntomessut kehittää jatkuvas-
ti kasvavaa kuvallista tietopankkia ’ideagalleriaa’ 
kuluttajien rakentamisen ja sisustamisen ideoiden 
tueksi. Facebook, Instagram sekä Twitter on myös 
luonnollisesti valjastettu palvelemaan kuluttajia 
heidän tarpeissaan. 

Yhteiskunnan kehitys vaikuttaa  
myös Asuntomessujen sisältöön
Suomen kansan keski-ikä kasvaa ja muuttoliike suu-
rimpiin kaupunkeihimme jatkuu. Näköpiirissä on 
vähintään puolen miljoonan uuden asunnon raken-
nustarve vuoteen 2030 mennessä. Yli kaksi kolmas-
osaa asuntotuotannon tarpeesta kohdistuu kol-
melle suurimmalle kaupunkiseudulle [1]. Samaan 
aikaan talouksien keskikoko pienenee jatkuvasti. 
Esimerkiksi Helsingin kotitalouksien keskikoko on 
noin 1,8 henkilöä ja yhden hengen talouksia on lä-
hes 49 % [2]. 

Myös yhteiskunnan arvonmuutokset vaikuttavat 
käsityksiimme asumisesta. Ympäristöarvojen koros-
tuminen kaavoituksessa, rakentamisessa ja asumi-
sessa ylimalkaan heijastuu esimerkiksi materiaalien 
kierrätettävyytenä, energiankulutuksen vähentymi-
senä ja uusiutuvan energian tuottamisena. Kaupun-
kirakennetta tulisi tiivistää ja palvelujen sekä julki-
sen liikenteen olla helposti saavutettavissa.

Yhteiskunnan muuttuessa myös Asuntomes-
sujen tulee muuttua ja mieluiten rohkeasti enna-
koiden uutta suuntaa ja tulevaisuuden näkymiä. 
Suomen Asuntomessut on pyrkinyt vaikuttamaan 
siihen, että uusien asuntomessualueiden asema-
kaavojen tulisi olla luonteeltaan sallivia ja kokei-
levia sekä kehittämistä rohkaisevia. Toivomme 
asuntosuunnittelijoiden, rakennuttajien, raken-
nusliikkeiden ja talotehtaiden tarttuvan rohkeasti 
Asuntomessujen tarjoamaan tilaisuuteen kehittää 
tuotteitaan ja tuoda esiin viimeisimpiä uutuuksiaan 
ennakkoluulottomasti. Asuntomessut haluaa edes-
auttaa mahdollisuuksia koerakentamiseen sekä in-
novatiiviseen suunnitteluun, joten asemakaava ja 
rakennustapaohjeistus eivät varmastikaan muo-
dostu esteeksi asuntomessualueilla. Onhan Asun-
tomessuilla esitelty ensimmäiset aurinkokeräimet 

Kuva 4. Kuluttaja voi ostaa lipun Asuntomessuille 
myös sähköisenä netistä.

Kuva 5. Asuntomessuilla Vantaalla kesällä 2015 oli näh-
tävänä Euroopan suurin asuinpuukerrostalo PuuMera.R
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ja energiatalot jo vuonna 1980 Kuopiossa, Suo-
men ensimmäiset Loft-asunnot sekä teräskerrosta-
lo Tampereella vuonna 1990, Euroopan ensimmäi-
nen täysin esteetön asuinalue Joensuussa vuonna 
1995 ja Suomen ensimmäiset puukerrostalot Ylöjär-
vellä vuonna 1996, vain muutamia pilottihankkeita 
mainitaksemme. 

Asuntomessualueita valittaessa pyrimme jatkos-
sa entistä enemmän kannustamaan kuntia huomi-
oimaan ympäristöarvot, kestävä kehitys ja usein 
unohtuva esteettömyys heti kaavaluonnoksista läh-
tien aina katujen ja rakennusten toteutukseen saak-
ka.

Tulevat Asuntomessut
Vuoden 2016 Asuntomessut ovat Seinäjoella, kes-
kustan välittömässä läheisyydessä Kyrkösjärven te-
kojärven vieressä. Messuilla tulevat korostumaan 
paikallinen rakennusperinne modernein maus-
tein, pohjalainen kädentaito sekä yrittäjyys. Vuo-
den 2017 Asuntomessut ovat Mikkelissä, jossa mes-
sualue on osa kaupungin laajempaa hanketta, jossa 
hyödynnetään keskustan läheisyydessä sijaitsevia 
Saimaan rantoja. Messualueella tullaan näkemään 
suojellun luonnon sekä historiallisten kohteiden, 
kuten Porrassalmen taistelun museotien yhteen-
sovittamista pientalorakentamiseen. Vuonna 2018 
Asuntomessut siirtyy länsi-rannikolle Poriin, jossa 
kaupunkikeskusta jatkaa laajenemistaan Kokemä-
enjoen rantamaisemassa Karjarannan alueelle. Lu-
vassa on vanhaa puukaupunkia mukaileva koko-
naisuus kerrostaloja unohtamatta. Vuoden 2019 
Asuntomessut rakentuvat Kouvolaan vanhalle Kori-

an varuskunnan alueelle. Messukohteet tulevat si-
jaitsemaan historiallisten varuskuntarakennusten 
lomassa lähellä Kymijokea. Vuoden 2020 sekä vuo-
den 2021 Asuntomessupaikkakunnista käydään 
neuvotteluja vuoden 2015 aikana.

Yhteenveto
Asuntomessut on jo vuosikymmeniä onnistunut 
säilyttämään kiinnostavuutensa niin kaupunkien, 
teollisuuden, median kuin kuluttajienkin näkökul-
masta. Asuntomessut on tiettävästi tapahtuma-
na myös koko maailmassa ainoa laatuaan. Mennyt 
menestys ei kuitenkaan ole tae tulevasta, sillä vaa-
timukset muuttuvat ja jatkuva kehitystyö on välttä-
mätöntä.

Suomen Asuntomessut pyrkii vastaamaan muut-
tuvan yhteiskunnan vaatimuksiin ja kuluttajien toi-
vomuksiin ottamalla oppia saadusta palautteesta 
sekä jatkuvalla kokeilu- ja kehittämistyöllä. Näkö-
piirissä olevia mahdollisuuksia tarjoavat väestön 
ikääntyminen, asumisen kustannusten alentami-
nen, kestävä kehitys ja entistä monipuolisempi ja 
innostavampi tapa sisällön tuottamiseen. Tärke-
ää on myös kyetä sisällöstä viestimiseen kuluttaji-
en toivomalla tavalla ja kuluttajien toivomia kana-
via pitkin.

En kuitenkaan epäile hetkeäkään Suomen Asun-
tomessujen kykyä vastata tuleviin haasteisiin ja 
luotan vahvasti toiminnan jatkuvuuteen pidem-
mälläkin aikavälillä. Vahvuutenamme on koko laa-
ja yhteistyökumppaniverkostomme, joka auttaa 
Asuntomessuja sekä samalla toinen tosiaan jatku-
vassa kehitystyössä. Onhan meillä yhteinen intres-
si, suomalaisen asumisen laadun parantaminen. Sil-
lä tiellä on hyvä ja turvallista jatkaa.

Lähteet
[1] J. Antikainen ja E. Holstila, 2015
[2] Helsingin kaupungin tilastokeskus, 2013

Kuva 6. Tampereen Asuntomessuilla esiteltiin vuon-
na 2012 lähes nettonollaenergiatalo Lantti, jossa tar-
vittava energia saadaan aurinkopaneeleista ja -keräi-
mistä sekä kaukolämmöstä.
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