
 

 
  

 
 

Kotiunelmat ja perinnerakentaminen houkuttelivat 15 000 kävijää Asta Rakentajaan 
 

Pirkanmaan suurin rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja asumisen viikonvaihde kokosi 
Tampereelle 15 011 messuvierasta. Kävijöitä kiinnostivat niin perinteiset kädentaidot kuin kodin 
uutuustuotteet ja -palvelut sekä asiantuntijoiden neuvot ja niksit. Seuraavat Asta Rakentaja -messut 
ja Sisustus-tapahtuma toteutetaan 10.–12.2.2017 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 
 

– Ilo huomata, että rakentamista suunnittelevia lapsiperheitä oli liikkeellä hyvin. Positiivinen tunnelma ja 
kävijöiden ostohalukkuus ovat Asta Rakentaja -messujen vahvuus, joka välittyi myös tyytyväisten 
näytteilleasettajien kommenteista. Kävijöitä kiinnostivat erityisesti energiaratkaisut ja niihin liittyvät tuotteet ja 
palvelut, keittiöt, kylpyhuoneet sekä rakennusmateriaalit ja tarvikkeet. Messukansaa vetivät hyvin myös 
perinnerakentamisen työnäytökset, kertoo projektipäällikkö Anne Saarinen Tampereen Messut Oy:stä.   
 

Hyväntekeväisyyshuutokauppa tuotti lähes 5 000 euroa lasten harrastustoimintaan  
 

Sunnuntaina järjestetyssä perinteisessä hyväntekeväisyyshuutokaupassa meklari Aki Palsanmäen johdolla 
kerättiin yhteensä 4 725 euroa. Tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Hope ry:n Tampereen alueen 
toimintaan vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi. Huutokaupattavat tuotteet olivat laadukkaita 
ammattityökaluja, kodinkoneita sekä -elektroniikkaa. Huutokaupan järjesti Puusuutarit ry.  
Katso video: Aki Palsanmäki vinkkaa: ”antiikkimoottoripyörä olohuoneeseen”  
 

Sisustus: Pöytäkattauksissa teemoina dinosaurukset, Super Bowl ja ystävyys  
 
Sisustus-tapahtuma esitteli yksilöllisiä ideoita sekä sisustus- ja somistustuotteita kodin tunnelman 
viimeistelyyn. Dinosaurusten, Super Bowl -legendojen, runojen ja ystävyyden innoittamat kattaukset 
tarjosivat persoonallisten pöytäkoristeluideoiden lisäksi teeman soveltuvat menuvinkit. Toista kertaa Asta 
Rakentaja -messujen kanssa toteutetussa Sisustus-tapahtumassa oli myynnissä piensisustustuotteita, 
taidetta, valaisimia, tapetteja sekä tekstiilejä. Kävijöille oli tarjolla myös sisustusneuvontaa, luentoja ja 
työnäytöksiä.   
 

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

 ”Sähköinen asuntorekisteriote on tuore valtion kärkihanke”  
Päälakimies Jenni Hupli, Suomen Kiinteistöliitto ry   

 ”Television lähetystaajuudet ja jakelutekniikka muuttuvat”  
Erityisasiantuntija Kari Kangas, Viestintävirasto 

 "Tärkeintä sisustamisessa on ajatella omaa sisustustyyliä" 
Juontaja Ellen Jokikunnas  

 Keittiöt: ”Kävijöitä on kiinnostanut erityisesti tekniikka ja valaistus” 
Hanna Paunila, Keittiömaailma 

 ”Saunatrendit 2016: värejä ja sointuvuutta koko asunnon tyyliin” 
Jaakko Soini, Kärävä Sauna 

 

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

Tampereen Messut Oy järjesti Asta Rakentajan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Puusuutarit ry:n 
kanssa 9. kerran. Näytteilleasettajia 291. Toista kertaa toteutetussa Sisustus-tapahtumassa oli 49 
näytteilleasettajaa. Seuraavan kerran tapahtumat järjestetään 10.–12.2.2017.  
 

LISÄTIEDOT: www.asta.fi, www.sisustustapahtuma.fi,  
Facebook: www.facebook.com/astarakentaja / Twitter: @TampereenMessut, #AstaRakentaja, #Sisustus 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi, etunimi.sukunimi@tampereenmessut.fi 
Anne Saarinen, projektipäällikkö, p. 050 357 2342 
Tanja Järvensivu, tapahtuma- ja viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, @TanjaJarvensivu 
Meri Mattila, tiedottaja, p. 0400 914 877, @MeriTMattila 

Asta Rakentaja 2016 

Rakentamisen ja asumisen messut 
Sisustus 2016 

Sisustamisen ja somistamisen tapahtuma 
5.–7.2.2016, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
#AstaRakentaja, #Sisustus  

 

MEDIATIEDOTE 7.2.2016 


