
Rakenna ja ASU 2014 –messut täyttävät Kuopio-hallin 

 

Rakenna ja ASU 2014 -messut järjestetään 21. – 23 . 2. 2014 Kuopio-hallissa. Messut 

ovat kolmepäiväiset ja palvelevat entistäkin paremmin rakennusprojekteja 

suunnittelevia. 

Messutapahtuma tutustuttaa kävijät rakentamisen ja asumisen teemoihin sekä alan 

uutuuksiin parinsadan näytteilleasettajan osastolla. Messujen ohjelmassa nousevat 

erityisesti esille terveellinen ja energiatehokas asuminen. Rakenna ja ASU 2014 -

messut järjestää Kuopion Näyttely Oy yhteistyössä Kuopion Rakennusmestarit ja –

insinöörit AMK ry:n kanssa. 

 

Messut avaa perjantaina 21. 2. 2014 klo 13.00 Kuopio-hallissa kansanedustaja, 

rakennusneuvos Eero Reijonen. 

 

Rakenna ja ASU –messujen tarjonta on tänä vuonna yhtä laaja kuin aiemminkin. Runsas 

näytteilleasettajamäärä tarkoittaa monipuolista tarjontaa, joten kävijöillä on mahdollisuus 

vertailla tuotteita ja palveluja kattavasti. 

 

Messujen esiintymislavalla on noin kerran tunnissa tietoiskuja. 

Ohjelmassa on mm: 

 ESTÄ HOMEONGELMAT – KORJAA JA HUOLLA TALOASI OIKEIN! 

Tapio Rokkonen, rakennusterveysasiantuntija  

 SÄÄSTÄ ENERGIAA, MUTTA ESTÄ KOSTEUSVAURIOT 

Pekka Vaittinen, Rkm 

 ASUINTALOJEN KÄYTTÖVESI- JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ONGELMAT, ONGELMAN 

HAVAITSEMINEN JA RATKAISUVAIHTOEHDOT 

Mikko Timonen, tuotepäällikkö, Bauer Watertechnology Oy 

 ENERGIATODISTUS / ENERGIATEHOKKUUS 

Hannu Partanen, FinnEnergia Oy 

 HYVÄN RAKENTAMISEN KULMAKIVET-MITEN VARMISTAN RAKENNUSHANKKEENI 

ONNISTUMISEN  

Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti, rakennusterveysasiantuntija 

 

Oppaita on lisäksi jaossa maksutta Sisäilmainfopisteessä: 

 TERVEEN TALON TUNTOMERKIT 

 TERVEEN KOULUN TUNTOMERKIT 

 SISÄILMAOPAS  TOIMIIKO ILMANVAIHTO 

 MITEN ASUT TERVEELLISESTI - STM OHJE 

 SISÄILMASTON TARKISTUSLISTA PIENTALORAKENTAJALLE 

 VIRHESELVITYKSISSÄ JA KORJAUKSISSA HUOMIOITAVAA 

 SEIS HOMEELLE 

 KORJAA KERRALLA KUNTOON 

 TERVEEN PÄIVÄKODIN TUNTOMERKIT 

 MISTÄ APUA SISÄILMA JA HOMEONGELMIIN 

 

 

 

 

 

 



Asian rinnalle viihdykettä: 

 

Rakenna ja ASU 2014 -messujen keventäjäksi olemme valinneet Fillaripianistin 

viihdyttämään messuvieraita ! 

Fillaripianisti Aarno Paakkarin läheisintä musiikkia on perinteinen jazz, stride-piano ja rhythm 

& blues. New Orleans -jazzin poljento kuuluu kauttaaltaan Paakkarin pianonsoitossa. Vasen 

käsi pomputtelee järkähtämätöntä bassoa ja rytmiään, oikean hoitaessa melodian ja muut 

kuviot. Piano ja soittaja liikkuvat pyörillä ympäri Kuopio-hallia messulauantaina ja –

sunnuntaina. 

 

Ilmainen bussikuljetus 

 

Keskustan (Maljalahdenkatu, kaupungintalon takaa) ja Kuopio-hallin välillä on ilmainen  

bussikuljetus matalalattia-bussilla puolen tunnin välein messujen ollessa avoinna. 

 

Bussi lähtee keskustasta aina tasalta ja puolelta ja Kuopio-hallilta 15 yli / vaille, non-stop 

periaatteella. 

 

Ensimmäinen bussi keskustasta lähtee klo 10.00 (perjantaina klo 12.00) ja viimeinen bussi 

lähtee keskustaan Kuopio-hallilta klo 17.15 

 

Median sisäänpääsy ja pysäköinti 

Median edustajat pääsevät messuille esittämällä pressikortin. Pysäköinti on median edustajille 

maksuton.  

 

Lehdistömateriaalit 

Medialle suunnatut materiaalit ja lehdistötiedotteet ovat noudettavissa Messuinfosta Kuopio-

hallin sisäänkäynnin vierestä messujen aukioloaikana. Lisäksi kotisivuillamme 

www.messumaakari.fi on lehdistötiedotteita. 

 

 

 

Messuinfo 

•    Aukioloajat:  

Messut ovat avoinna perjantaina perjantaina 21. 2. klo 12 – 17, lauantaina 22. 2 klo 10 -17 ja 

sunnuntaina 23. 2. klo 10–17. 

  

 

•    Sisäänpääsy:  

Kutsukortilla tai ostamalla ovelta pääsylipun á 10 €. 

Ryhmät 6 euroa / hlö (ryhmässä vähintään 10 hlöä). 

  

•    Pysäköinti:  

Pysäköinti on maksullinen ja lipuke ostetaan lipunmyynnistä. Pysäköintilipuke esitetään 

pysäköinninvalvojalle pysäköintialueelta poistuttaessa. Pysäköintilipukkeen hinta on 3 euroa. 

 

 Naulakko: 

Kuopio-hallissa on Rakennusmestareiden valvoma, ilmainen vaatesäilytys. 

 



Messuravintolassa tarjoillaan joka messupäivä maittava lounas noutopöydästä ja 

Rakennusmestareiden Naiskerhon kahvilasta saa tuoretta kahvia ja leivonnaisia. 

 

 Muksula: 

Lions Club Veljmiehen tädit ja sedät pitävät seuraa ja valvovat lapsia, jos vanhemmat haluavat 

kierrellä hetken tutustumassa messujen tarjontaan. Muksulassa on myös Piirustuskilpailu, 

jossa jokainen osallistuja saa Danske Bankin diplomin. 

  

Tervetuloa Rakenna ja ASU 2014 -messuille!  

 

Lisätiedot: www.kuopionnayttely.fi / www.messumaakari.fi 

 

 

Messujen toteutus: 

Markku Toivanen 

Messumaakari Oy 

puh. 045 122 7997 

 

Järjestäjä: 

Kuopion Näyttely Oy  

 

 

 

 


