
 

 
 

  

 
 
 
 

Asta Rakentaja: Aki Palsanmäki meklaroi hyväntekeväisyyspotin lasten hyväksi  
 

MESSUILTA HAETTIIN INNOKKAASTI IDEOITA RAKENTAMISEEN  
 

Pirkanmaan suurin rakentamisen ja asumisen messutapahtuma Asta Rakentaja sekä uusi 
sisustamisen ja somistamisen tapahtuma Sisustus kokosivat 13.–15.2.2015 Tampereelle 15 919 
messuvierasta. Seuraavat Asta Rakentaja -messut ja Sisustus-tapahtuma järjestetään 5.–7.2.2016. 
 

– Asta Rakentaja ja Sisustus olivat kokonaisuutena onnistunut tapahtuma. Pirkanmaan suurimmat 
rakentamisen ja asumisen messut vetivät jälleen hyvin väkeä ja näytteilleasettajilla oli positiivinen fiilis. 
Monet yritykset kommentoivat sitä, että ihmiset olivat liikkeellä tosi mielellä ja etsivät aktiivisesti tietoa 
rakennus- ja remontointiprojekteja silmällä pitäen sekä tekivät hankintoja. Yleisesti ottaen valoa on selvästi 
näkyvissä pitkään jatkuneen hiljaisen kauden jälkeen. Uusi Sisustus-tapahtuma toi mukavan lisän tarjontaan 
ja se tullaan toteuttamaan Asta Rakentajan yhteydessä myös ensi vuonna, sanoo projektipäällikkö Anne 
Saarinen Tampereen Messut Oy:stä.      
 

Messuvieraita kiinnostivat eniten rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet   
 

Kävijätutkimuksen mukaan 99,5 prosenttia Asta Rakentajan kävijöistä koki tapahtuman vastanneen 
odotuksia ja sama määrä suosittelisi tapahtumaa ystävilleen. Kiinnostavimpina tuoteryhminä nousivat esille 
rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet, saunat ja kiukaat, keittiöt sekä talopaketit. Sisustus-tapahtumaan 
tutustuneista 87 prosenttia koki uuden tapahtuman vastanneen odotuksia. 
 

Aki ja Heli Palsanmäki kokosivat huutokauppayleisöltä yli 3600 euroa hyväntekeväisyyteen 
 

Puusuutarit ry:n järjestämässä perinteisessä Hyväntekeväisyyshuutokaupassa toimivat sunnuntaina 
meklareina yleisön suurta suosiota nauttivat huutokauppa-asiantuntijat Aki ja Heli Palsanmäki. 
Huudettavana oli rakentamiseen ja asumiseen liittyviä laadukkaita tuotteita aina imurista ja suihkusetistä 
monitoimityökaluun, runkonaulaimeen ja sähkökiukaaseen. Televisiosta tuttujen meklareiden johdolla 
hyväntekeväisyyshuutokaupalla saatiin kerättyä yhteensä 3630 euroa. Tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä 
Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen alueen toimintaan. Video: www.asta.fi (Medialle). 
 

Sisustus-tapahtuma toi herkullisen lisän Asta Rakentajan tarjontaan 
 

Asta Rakentajan yhteydessä toteutettiin uusi sisustamisen ja somistamisen tapahtuma Sisustus. 
Sisustustuotteiden, huonekalujen ja lahjatavaroiden lisäksi tapahtumassa oli mahdollisuus kysyä neuvoja 
sisustussuunnittelijoilta. Tuotevalikoimassa nousi vahvana trendinä esille ekologisuus. Esillä oli muun 
muassa muotoilija Tapio Anttilan suunnittelemia ekologisia design-tuotteita. Tavoitteena on kehittää 
Sisustuksesta yhä laajempi tapahtuma Asta Rakentaja -messujen rinnalle.  
 

Tampereen Messut Oy järjesti Asta Rakentajan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja 
Puusuutarit ry:n kanssa 8. kerran. Näytteilleasettajia oli 305. Ensimmäisen kerran pidetyssä Sisustus-
tapahtumassa oli 60 näytteilleasettajaa. Seuraavan kerran tapahtumat järjestetään 5.–7.2.2016. 
 

Videokirjastossa haastatteluja ja tunnelmia Asta Rakentaja -messuilta ja Sisustus-tapahtumasta: 
Asta Rakentaja 2015:  

Rakentamisen laatu Suomessa / Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry  
Taloyhtiön hallituksen vastuut ja velvollisuudet / Markus Talvio, Jurinet Oy 

Millainen on esimerkillinen työmaa laadun osalta? / Anssi Koskenvesa, Mittaviiva Oy  
Jethro Rostedtin vinkit vanhan asunnon ostamiseen / Jethro Rostedt, Aninkaisten Kiinteistövälitys Oy 
Ammattilaisen vinkit laatoitukseen ja laminaatin asennukseen / remonttimies Jorma Piisinen 
Wc- ja lattiakaivoasiat kiinnostavat  / Carl-Johan Sandblom, Geberit Oy 
Näyttävää pintaa kotikonstein: paneeli, liima, saha ja vatupassi / Tapio Outinen, Puutoimi Oy 
Uudisrakentajat ovat ilahduttavasti liikkeellä  / Jussi Vasala, Esan Levykaluste Oy 
Kuusikulmaiset lattialaatat tekevät taas tuloaan / Susanna Rintamäki, Pukkila Oy Ab 
Sisustus 2015: 

Ekologista designia suomalaisesta koivusta / Tapio Anttila / Nordic Hysteria 
Miksi käyttää sisustussuunnittelijaa? / Hanna Niemelä ja Mari Pohjala, Sisustuskonttori 
 

Lisää videoita ja kuvia tapahtumasta sekä mediamateriaalit: www.asta.fi (Medialle). 
 

LISÄTIEDOT: www.asta.fi, www.sisustustapahtuma.fi  

Facebook: facebook.com/astarakentaja / Twitter: @TampereenMessut, #AstaRakentaja, #Sisustus 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, facebook.com/tampereenmessut 
Anne Saarinen, projektipäällikkö, p. 050 357 2342, anne.saarinen@tampereenmessut.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi, @TanjaJarvensivu 
Meri Mattila, viestintäassistentti, p. 0400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi 

Asta Rakentaja 2015, Rakentamisen ja asumisen messut 
Sisustus 2015, Sisustamisen ja somistamisen tapahtuma 

13.–15.2.2015, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 15.2.2015 

http://youtu.be/cOzMHZAq3MI
http://youtu.be/BwgTpEu9La4?list=UUW2W0TGYhbh3byJmxMeDPzw
http://youtu.be/R3Hd16Qq6-4
http://youtu.be/kSvvJ-QTgeM
http://youtu.be/qhvhtsf8rbI
http://youtu.be/-yGug1sZRv8
http://youtu.be/75gCcrwu8YU
http://youtu.be/0suCISmOP-c
http://youtu.be/YD3Yel6e5ek
http://youtu.be/YD3Yel6e5ek
http://youtu.be/gmeGLNQx__E
http://youtu.be/cNaYSbQVZYA
http://youtu.be/fuZI85kqpr0

