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Katse Hyvinkään huomiseen
Hyvinkään asuntomessualue ja sen ympärille ra-
kentuva Metsäkaltevan kaupunginosa toteuttaa 
omalta osaltaan Helsingin seudun asuntopoliittisia 
tavoitteita. 

Uuden kaupunginosan toteuttamisen on mahdollistanut 
kaupungin harjoittama pitkäjänteinen kaavoitus- ja maa-
politiikka. Metsäkalteva esitettiin kaupungin tulevana laa-
jentumisalueena vuonna 1990 keskustaajaman osayleis-
kaavassa ja kaupunki aloitti tuolloin raakamaahankinnan 
alueelta. Nykyisin lähes kaikki alueen rakentamattomat 
maat, liki 400 hehtaaria, ovat kaupungin omistuksessa. 
Alueen maanhankinnan ja infran rakentamiskustannuk-
set tulevat olemaan n. 80 miljoonan euron suuruusluok-
kaa. Menot katetaan maanmyynti ja -vuokratuloilla sekä 
kaupungin perimillä muilla maksuilla huolimatta siitä, että 
Hyvinkäällä tonttien myyntihinnat ovat Helsingin seudun 
edullisimpia; 1000 m2:n tontti n. 50.000 euroa eli 200 €/k-
m2. Hyvinkään kaupungin omituksessa oleva tonttireservi 
riittää 15 vuoden asuntorakentamista varten. Viime vuosi-
na kaupunki on luovuttanut vuositasolla n. 50 omakotitont-
tia ja vapaita tontteja on jatkossakin tarjolla aivan messu-
alueen vierestä.

Vaikka asuntomessualueen rakentaminen oli osa kau-
pungin normaalia yhdyskuntarakentamisprosessia, vaati 
tiukasti aikataulutettu ja monen tekijän yhteistoimintaa 
edellyttänyt hanke kaikilta osallisilta vahvaa tahtoa ja jous-
tavuutta.

Lämmin kiitos yhteistyökumppanillemme Osuuskunta Suo-
men Asuntomessuille, kaupungin asuntomessutoimistolle, 
kaupungin henkilöstölle sekä kaikille rakennuttajille, suun-
nittelijoille ja urakoitsijoille. Teidän kaikkien yhteistyöllä 
vuoden 2013 asuntomessualue saatiin synnytettyä Metsä-
kaltevaan.

Erityinen kiitos kuuluu messujen rakentajaperheille ja hei-
dän yhteistyökumppaneilleen. Messukohteet rakennettiin 
sinne muuttavien perheiden lähtökohdat ja tarpeet huo-
mioon ottaen. Talot tehtiin asumista varten unohtamatta 
kuitenkaan uusia teknisiä innovaatioita ja muita mielen-
kiintoisia ratkaisuja. Suunnittelijat, talotoimittajat ja muut 
hakkeisiin osallistujat panivat parastaan, jotta yksittäiset 
kohteet ja sitä kautta koko messualue rakentui alueeksi, 
jota saimme ylpeydellä esitellä messuvieraille.Onnistu-
neen messuhankkeen ja upean messualueen siivittäminä 
jatkamme Metsäkaltevan alueen rakentamista. 

H y v i n k ä ä l l ä  o n  h y v ä  h u o m e n !

Raimo Lahti
Kaupunginjohtaja 
Hyvinkään kaupunki
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Asuntomessut Hyvinkäällä 2013

Yhdeksän hehtaarin asuntomessualue aloitti uuden Met-
säkaltevan kaupunginosan rakentumisen. Metsäkalteva 
sijaitsee 3,5 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta 
etelään. Alue rakentuu vuoteen 2030 mennessä yli 6 000 
asukkaan kaupunginosaksi. Metsäkaltevan vahvuuksia 
ovat luontoympäristöä kunnioittaen suunnitellut monipuo-
liset ulkoilu- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet, kaupunki-
keskustan läheisyys ja hyvät liikenneyhteydet. 
Asuntomessuilla oli näytteillä 33 messukohdetta. Hyvin-

käällä messuvieraat pääsivät tutustumaan 29 omako-
titaloon, savusaunaan, merikontista tehtyyn asuntoon, 
Aalto-yliopiston opiskelijoiden suunnittelemaan PiiriHouse 
-moduulikotiin sekä talon rakenteita esittelevään Tuoteta-
loon. 
Asuntomessujen teemana oli ”Kiireetöntä kotoilua ja ak-
tiivista arkea”. Metsäkaltevassa hiihtoladut ja metsäraitit 
alkavat kotikynnykseltä ja alueen keskuspuistossa voi har-
rastaa vaikkapa parkouria. Suojaisat, väljät ja puistoihin 

rajoittuvat tontit luovat mahdollisuuden kotoiluun. Kiireet-
tömän elämän arvostuksen myötä kotien kylpytilat - koti-
kylpylät - nousivat keskiöön. 

Asuntomessuilla Hyvinkäällä vieraili 131 030 maksanutta 
kävijää. Kävijätutkimukseen vastanneista yli 93 prosenttia 
antoi messuille yleisarvosanaksi hyvä tai erinomainen ja 
96 prosenttia piti näyttelykohteiden laatua hyvänä tai erit-
täin hyvänä. 

Järjestyksessään 44. Asuntomessut pidettiin Hyvinkäällä 12.7. – 11.8.2013  
Järjestäjinä olivat Hyvinkään kaupunki ja Suomen Asuntomessut 
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Kiireetöntä	kotoilua	ja	
aktiivista	arkea
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Messuprojektin virstanpylväät
2006
06.11. Kaupunginhallitus päätti neuvottelujen käynnistämisestä asuntomessujen   
 hakemiseksi vuodelle 2013

2007
27.08. Kaupunginvaltuusto päätti hakea vuoden 2013 asuntomessujen järjestämistä

2008
29.05. Suomen Asuntomessujen hallitus myönsi asuntomessut Hyvinkäälle
24.11. Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoimintasopimuksen asuntomessuista

2009
27.04. Kaupunginhallitus nimitti asuntomessutoimikunnan
12.05. Hyvinkään kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut allekirjoittivat   
 puitesopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen

2010
11.01. Kaupunginhallitus hyväksyi messualueen asemakaavaluonnoksen
01.02. Kaupungin messutoimisto perustettiin

2011
18.02. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkistetun asemakaavaehdotuksen
28.03. Kaupunginvaltuusto hyväksyi messualueen asemakaava- ja tonttijakoehdotukset
11.04. Kaupunginhallitus hyväksyi rakentamisohjeen
05.04. Tekninen lautakunta hyväksyi asuntomessualueen tonttien hinnoittelun ja   
 luovutusehdot
07.05. Tontinhakuseminaari järjestettiin
07.06. Tekninen lautakunta hyväksyi messualueen puistojen yleissuunnitelman
13.06. Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoimintasopimukseen tulevat muutokset
28.06. Tekninen lautakunta hyväksyi messualueen kunnallistekniikan ja alikulkusillan   
 rakentamisen
01.08. Tonttihaun ensimmäisen vaiheen hakemusten sisäänjättö
15.08. Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkodin hankesuunnitelman
23.08. Allekirjoitettiin lopullinen, 12.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen korvaava   
 yhteistoimintasopimus kaupungin puolesta 
14.09. Allekirjoitettiin lopullinen,12.5.2009 allekirjoitetun sopimuksen korvaava   
 yhteistoimintasopimus Suomen Asuntomessujen puolesta 2011

2012
27.03. Messualueen työmaatoimisto perustetaan
02.04. Rakentajat pääsivät tonteille
04.07. Ensimmäinen talo harjakorkeudessa (kohde 22)
30.05. Kaupunki perusti messualueelle jätteenkeräyksen (energia-, seka-, puu- ja   
 metallilavat) kierrätyspisteen
07.09. Kaupunki järjesti messualueella rakennusaikaisen yövartioinnin
05.11. Median ensimmäinen ennakkoretki messualueelle

2013
17.01. Messujen tiedotustilaisuus matkamessuilla
09.04. Sopimus bussikuljetusten järjestämisestä paikoitusalueen ja messualueen   
 välillä Hyvinkään Liikenne Oy kanssa (alihankkijanaan Vekka Liikenne Oy ja   
 sähköbussin osalta Reissu Ruoti)
07.05. Median toinen ennakkoretki messualueelle
16.05. Sopimus Lassila & Tikanoja Oy:n kanssa messutapahtuman aikaisen    
 jätehuollon ja siivouksen järjestämisestä sekä wc-tilojen toimituksesta
11.06. Ensimmäisen messutalon lopputarkastus (kohde 11)
28.06. Sopimus X-SEC Oy kanssa messutapahtuman aikaisesta vartioinnista ja   
 järjestyksenpidosta
02.07. Sopimus messuaikaisesta liikenteenohjauksesta Hyvinkään Palloseura ry:n ja   
 HyPS Iki-Concarien kanssa
12.07. Asuntomessut avattiin
23.07. Messujen 50 000 kävijä kukitettiin
06.08. Messujen 100 000 kävijä kukitettiin
11.08. Hyvinkään asuntomessut päättyivät, messuilla vieraili yhteensä 131 030 kävijää
23.09. Kimara Aurinkorinne (kohde 6) palkittiin messujen Paras Talo – kilpailun   
 voittajana
10.10. Loppuseminaari
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Metsäkaltevan alueen kestävän kehityksen mukainen to-
teutus pyrittiin varmistamaan kaavoituksen ohjauksesta 
rakennusten toteutukseen. Alueesta tilattiin LEED ND tar-
kastelu ja rakentamisen ohjausta tehtiin yhteistyössä RA-
TEKON kanssa.

Asuntomessujen tavoitteet

VTT:n koordinoimassa Tulevaisuuden kaukolämpöasuin-
alueen energiaratkaisut (TUKALEN) -projektin erillishank-
keessa tehdään neljässä Hyvinkään asuntomessualueen 
pientalossa energianseurantamittaukset, joilla saadaan 
monipuolista tietoa uusien pientalojen todellisesta energi-
an käytöstä.

Hyvinkään kaupunkistrategia 2009–2017 asettaa yhdeksi 
tärkeimmäksi tavoitteeksi Hyvinkään tunnettuuden noston 
ja erottautumisen muista Uudenmaan kaupungeista. Tämä 
vaatii vahvaa ja tunnistettavaa identiteettiä sekä merkit-
tävää viestinnällistä panostusta. Asuntomessut olivat kau-
pungille suuri mahdollisuus lisätä tunnettuuttaan, koska 
messut ovat perinteisesti saaneet huomattavaa näkyvyyttä 
mediassa. 

Tavoitteet messutapahtumalle
• Lisätä kaupungin vetovoimaa ja luoda positii-

vista tunnettuutta suomalaisten keskuudessa
• Houkutella kävijöitä tutustumaan Hyvin-

kääseen ja käyttämään kaupunkikeskustan 
palveluja

• Houkutella messukävijöitä positiivisilla, kiin-
nostavilla ja ajankohtaisilla aiheilla 

• Vahvistaa hyvinkääläisten ylpeyttä kotikau-
pungistaan

• Markkinoida Metsäkaltevan asuinaluetta

Tavoitteet messualueen toteutukselle
• Kestävän kehityksen mukaisen uuden asunto-

alueen toteutus
• Muuttuvien energiamääräysten huomioiminen 

rakentamisessa 
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Hyvinkään kaupunki ja Suomen Asuntomessut tilasivat 
Pöyry Building Services Oy:ltä LEED for Neighbourhood 
Development tarkastelun asuntomessualueen ekologisen 
suunnittelun ja alueen rakentamisen ohjaamisen työkaluk-
si. Ekologisuus asetettiin tavoitteeksi sekä suunnittelussa 
että alueen valmistuttua myös arjen asumisessa. 
LEED ND on Yhdysvalloista peräisin oleva, vuonna 2010 
käyttöön otettu aluehankkeiden työkalu. Sen avulla voi-
daan asettaa ympäristötavoitteet, ohjata tavoitteiden to-
teutumista sekä mitata ja verrata toteutuneita alueita.

LEED ND yhdistää
• hallitun yhdyskuntarakenteen kehittymisen ja kasvun 

(smart growth) 
• kestävän eli tehokkaan, saavutettavan ja monipuoli-

sen maankäytön sekä 
• energiatehokkaan, uusiutuvan energian käyttöön 

pohjautuvan ekologisen rakentamisen. 

Kestävän kehityksen mukaisen  
uuden asunto-alueen toteutus

Lisäksi arvioidaan alueen monipuolisuutta muun muassa 
eri toimintojen yhteensovittamisen, pyöräilymahdollisuuk-
sien, palveluiden sekä ympäristömielessä herkkien aluei-
den säilyttämisen kautta.

Hyvinkään asuntomessualueen tarkastelun kautta selvisi, 
että LEED ND työkalu, ainakin nykyisessä versiossaan, 
soveltuisi parhaiten suurien kaupunkien saneerattaviin ja 
täydennysrakennettaviin alueisiin. Tarkastelu osoitti, että 
LEED ND:n pakollisetkin vaatimukset olisivat olleet haas-
teellisia toteuttaa Metsäkaltevan alueella.
Siitä huolimatta, että LEED ND osoittautui suoraan Suo-
men olosuhteisiin vaikeasti sovellettavaksi luokitusjär-
jestelmäksi, se toimii erinomaisena ohjaustyökaluna ta-
voitteiden asettelussa ja toteutuksessa suunniteltaessa 
kestävän kehityksen mukaista, viihtyisää ja ympäristöä 
säästävää uutta asuntoaluetta. Metsäkaltevassa LEED 
ND:n painotuksia ja ratkaisumalleja sovellettiin myös yleis-
ten alueiden suunnittelussa.

LEED for Neighbourhood Development tarkastelu
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RATEKO ja Hyvinkään kaupunki järjestivät kevään 2012 
aikana yhteisiä kehittämistapahtumia energiatehokkaasta 
rakentamisesta kohderyhminä Hyvinkään messualueen 
rakentajaperheet, suunnittelijat ja talotehtaiden edustajat. 
Tilaisuudet olivat avoimia myös muille asiasta kiinnostu-
neille. RATEKOn tavoitteena oli auttaa messujen eri osa-
puolia toteuttamaan laadukkaita ja energiataloudellisia 
messukohteita.

Hyvinkään messukohteissa päädyttiin pääsääntöisesti ns. 
matalaenergiatasoon (vuoden 2012 määräykset täyttä-
vään tasoon). Alueelle toteutui useita erityyppisiä passiivi-
taloratkaisuja sekä yksi nollaenergiatalo. Hyvinkään kaikil-
la rakentajilla oli mahdollisuus liittyä energiatehokkaaseen 
kaukolämpöverkkoon, mikä osaltaan helpotti päätöstä 
sopivan lämmitysmuodon valinnassa. Muita alueella käy-
tettyjä lämmitysratkaisuja ovat maalämpö, suorasähkö ja 
ilmalämpöpumppuratkaisut. Lisäksi useimmissa kohteissa 
on hyödynnetty takkalämmitystä energiatehokkuusluvun 
parantamiseksi.

Messukohteista puolet valitsi kaukolämmön lämmitysmuo-
doksi. Loput valitsivat erilaisia hybridilämmitysjärjestelmiä, 

”Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut” 
(TUKALEN) -projektissa VTT ja kaukolämpöalan yritysten 
ryhmä etsivät Tekesin rahoituksen avustamana uusia inno-
vaatioita ja palvelumalleja, jotka johtavat kilpailukykyisem-
piin ratkaisuihin sekä kaukolämpöverkon että kuluttajalait-
teiden toteuttamisessa. Ratkaisuvaihtoehtoja vertaillaan 
ratkaisujen kustannustehokkuuden ja elinkaaren aikaisten 
CO2-päästövaikutusten perusteella. Elinkaaritarkasteluis-
sa alueen energia- ja ympäristötaseessa tarkastellaan 
myös syntyvän jätteen (yhdyskuntajäte, rakennusjäte, lop-
pusijoitus) hyödyntämistä energian tuotannossa. Projektin 
rinnalla, erillisessä hankkeessa Hyvinkään asuntomessu-
alueen valituissa kaukolämmitetyissä pientaloissa, teh-
dään energiaseurantamittaukset, joilla haetaan todellisiin 
kulutustietoihin perustuvaa tietoa rakennusten energian-
käytön reaaliaikaisesta dynamiikasta.

jotka tuottavat lisäenergiaa tai ottavat talteen hukkaläm-
pöä. Esimerkkeinä voidaan mainita aurinkokeräimet, joi-
den tuottamaa sähköä hyödynnetään esim. käyttöveden 
lämmittämiseen sekä erilaiset takkojen savukaasujen läm-
möntalteenottamiseen perustuvat järjestelmät. 

RATEKOn kehittämishankkeessa - ”Energiatehokkuutta 
rakentamisen laadunvarmistuksella” - keskityttiin perus-
asioihin, kuten uusien energiatehokkuusmääräysten mu-
kaisten rakenteiden toteuttamiseen ja työmaan laadunvar-
mistamiseen. RATEKOn kehittämistapahtumien pääpaino 
oli E-luvun laskennassa ja energiatehokkuusmääräysten 
keskeisten asioiden käsittelyssä, rakennusfysiikan pe-
rusteiden ymmärtämisessä, tiiviiden rakenteiden toteutta-
misessa ja tiiviyden mittaamisessa, kosteuden hallinnan 
osalta rakenteiden kosteuden mittaamisessa ja kuivumi-
sen arvioinnissa. RATEKO oli myös mukana messuraken-
tajien työturvallisuuskoulutuksen järjestämisessä. 

Hankkeeseen liittyen RATEKO järjesti alueella toimiville 
rakentajille, suunnittelijoille, talotehtaiden edustajille ja 
kaikille alueella toimiville osapuolille tiiviys- ja kosteuden-
mittausnäytöksiä työmaalla.

Energiatehokkuutta rakentamisen  
laadunvarmistuksella RATEKO

Tulevaisuuden kauko-
lämpöasuinalueen ener-
giaratkaisut TUKALEN

Muuttuvien energiamääräysten huomioiminen rakentamisessa 
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Messualueen rakentamisen valmistelu ja toteutus
Asemakaava

Asuntomessualueen asemakaavatyö käynnistyi kaupungin 
kaavoitusyksikössä loppuvuodesta 2008 yleissuunnitel-
man valmistuttua ja keskustaajaman osayleiskaavaluon-
noksen sisällön hahmotuttua. Asemakaavaluonnoksen 
jälkeen kaupunki tilasi asemakaavaehdotuksen ja raken-
nustapaohjeen laatimisen Arkkitehtitoimisto Jukka Turti-
aiselta. Luonnokseen nähden katuverkostosta tuli ratio-
naalisempi, tonttien muodot ja koot yhdenmukaistuivat ja 
korttelitalo päätettiin siirtää alueen keskukseen, tulevan 
kauppatontin naapuriksi. Alkuperäisen kaavaluonnoksen 
ideat viheralueiden verkostosta ja rakentamisen sijoittu-
misesta kumpareiden rinteille pääosin säilyivät. 

Lisäksi ensimmäistä kertaa Hyvinkäällä alueen suunnit-
telussa huomioitiin yleissuunnitelmatasosta lähtien hule-
vesien käsittely; asemakaavassa on annettu hulevesien 
viivyttämistä koskeva tavoite. Keinojen valinta on jätetty 
rakentajille. Keskeisen puistoalueen hulevedet puoles-
taan kerättiin hulevesiuomaan ja edelleen viivytysaltaisiin, 
joiden ympäristöstä suunniteltiin japanilainen kivipuutarha 
puroineen.
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Asemakaavamääräysten täydennykseksi alueelle laadit-
tiin rakentamisohje. Ohjeen tavoitteena oli sovittaa sekä 
rakennukset että pihat huolellisesti maastoon. Maastoon 
sovittamisen keinoina ovat rakennuksissa mm. asuntojen 
sisäiset tasoerot, rinneratkaisut ja rakennuksen nostami-
nen irti maastosta, sekä pihoilla mm. terassoinnit. Tavoit-
teena oli maastoon ja maisemaan istuva luonnonläheinen 
pientaloympäristö.

Rakennusten odotettiin edustavan tämän päivän arkki-
tehtuuria.Tavoitteena olivat hyvin suunnitellut, toimivat ja 
energia- ja kustannustehokkaat kaupunkirakentamiseen 
soveltuvat asuinrakennukset. 

Rakentamisohjeessa messualue jaettiin rakennusryhmiin, 
joista oli tavoitteena saada sisäisesti riittävän yhtenäisiä 
kokonaisuuksia kuitenkin tarjoten samalla alueelta mah-
dollisuudet monenlaisten asumisratkaisujen toteutukselle. 
Rakentamisohjetta sovellettiin tapauskohtaisesti, ohjeita 
väljästi tulkiten. Tietyille kortteleille asetetusta tiiliverhous-
vaatimuksesta luovuttiin kokonaan, koska tiiliverhottujen 
rakennusten toteuttamiseen ei löytynyt halukkuutta. Tästä 
huolimatta rakentamisohje loi jäntevän pohjan suunnit-
telunohjaustyölle ja messualueen kokonaisilmeen yhte-
neväisyydelle.

Rakentamisohje
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Tonttien haku, rakentajien valinta
ja suunnittelun ohjaus

Luovutettavien tonttien haku sijoittui kesään 2011. Hakijoil-
ta pyydettiin johonkin kortteliin sovitettuja konseptisuunni-
telmia ja sanallista kuvausta alustavista messuteemoista, 
joita olivat asukaslähtöisyys ja ympäristövastuullisuus. 
Asukaslähtöisyydestä jalostuivat sittemmin messutapah-
tumassa näkyvästi esillä olleet rakentajaperheiden tarinat 
ja mm. kotikylpylä-teema. Ympäristövastuullisuus taas 
heijastuu monen talon lämmitysvalinnoissa: useita eri läm-
mönlähteitä yhdistävät hybridiratkaisut löytyvät puolesta 
messutaloja.

Haussa oli 31 omakotitonttia ja hakemuksia saapui 22. 
Alhaisen kiinnostuksen uskottiin johtuvan vuoden 2008 
talouskriisin jälkeen pitkittyneestä taloudellisesta epävar-
muudesta, joka näkyi laajemminkin jätettyjen rakennus-
lupahakemusten määrän heittelehtimisenä. Myöskään 
tonttihakemusten jakauma ei noudattanut kovin hyvin 
rakennustapaohjeessa ennakoitua ryhmitystä, joten täs-
tä jouduttiin joustamaan jo varhaisessa vaiheessa. Ta-
voitteena oli ensi sijassa säilyttää alueen tiiviys ja löytää 
alustavista suunnitelmista riittävästi yhteisiä piirteitä, jotta 
alueen kaupunkikuva säilyisi tavoitellun yhtenäisenä. 

Asuntomessualueen rakentajille järjestetty suunnitte-
lunohjaus oli ensimmäinen kerta, kun Oulun vuoden 2005 
messuhankkeessa pilotoitua koulutus- ja neuvontapro-
sessia sovellettiin Hyvinkäällä. Tontinvaraajia kehotettiin 
palkkaamaan pääsuunnittelija mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Lähellä vuodenvaihdetta päästiin kehittämään 
itse suunnitelmia. Aluksi järjestettiin rakennusryhmittäin 
tutustumis- ja esittelytilaisuuksia, joissa tontinvaraajat ja 
heidän pääsuusuunnittelijansa pystyivät löytämään yh-
teensovittamistarpeet naapureidensa kanssa. Rakennus-
valvonnan, kunnallistekniikan suunnittelun, puistosuun-
nittelun, kaavoituksen ja pelastuslaitoksen asiantuntijat 
neuvoivat pulmatilanteissa. 

Kaavoituksen rooliksi muotoutui valita hakemuksille sopi-
va tontti ja ohjata rakennuksen sijoittumista tontilla. Ra-
kennusvalvonta painotti myös rakennuksen istuttamista 
tontille vaatimalla hyviä, maastonmuotoilut esittäviä piha-
suunnitelmia. Esteettömyysratkaisujen kehittämisellä ha-
luttiin saada innovaatioita pyörätuolikelpoisen saapumis-
reitin niveltämiseksi paremmin esimerkiksi tontin suomat 
korkeusvaihtelut hyödyntäen. Hulevesiratkaisujen suunnit-
telussa työstettiin ratkaisuja tonteittain vaihtuviin maasto-
olosuhteisiin.

Kun suunnitelmat olivat kehittyneet niin pitkälle, että ra-
kentamisohjeiden vaatimukset katsottiin täytetyiksi, puolsi 
suunnittelunohjausryhmä laaturyhmää ohjaamaan suun-
nitelmat rakennusvalvonnan lupaprosessiin. Ensimmäiset 
rakennusluvat olivat lainvoimaisia tavoitteen mukaisesti 
huhtikuun alussa 2012.

Ensi kierroksella varaamatta jääneiden tonttien osal-
ta hakua jatkettiin kevääseen 2012, loput haussa olleet 
omakotitontit varattiin yksi kerrallaan. Myöhemmin tontin 
varanneet muodostivat käytännössä toisen löyhemmän 
suunnittelunohjausryhmän, joille järjestettiin vastaavan-
kaltaisia tilaisuuksia.
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Tontinluovutus

Asuntomessualueen tonttien hinnoittelusta ja luovutus-
ehdoista päätettiin asemakaavan hyväksymisen jälkeen 
teknisessä lautakunnassa 5.4.2011. Tonttien hinnoitte-
lu pohjautui hintatasoon, jolla kaupunki oli viimeisimmät 
omakotitontit luovuttanut. Luovutuspäätöksessä linjattiin 
myös, että omakotitontit luovutetaan myymällä. Koska 
messualueella oli sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
erilaisia tontteja, määriteltiin alueelle korttelikohtaisesti 

kolme erilaista tonttien yksikköhintaa (45 €/m2, 50 €/m2 ja 
55 €/m2). Tonttien myyntihinnat vaihtelivat 36 405 eurosta 
67 485 euroon ja luovutettujen tonttien koot olivat välillä 
809-1227 m2.

Tonttien luovutusehdoista päättämisen jälkeen järjestettiin 
toukokuussa tontinluovutusseminaari. Tonttien pääasi-
allinen hakuaika oli kesällä 2011. Messualueelta luovu-

tettiin rakentajille 27 omakotitonttia sekä yksi asuinpien-
talotontti ryhmärakentamiseen. Tonttien luovutuskirjojen 
allekirjoittaminen ajoittui huhti-lokakuuhun 2012. Ennen 
luovutuskirjan allekirjoittamista rakentajat olivat suunnitte-
lunohjausprosessiin osallistuen työstäneet tonttikohtaiset 
rakentamissuunnitelmansa jo hyvin pitkälle. Allekirjoitta-
misajankohtaan mennessä rakentajat olivat myös allekir-
joittaneet monikantasopimuksen, jossa sovittiin tarkemmin 
hankkeen toteuttamisesta messukohteena.
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Kunnallistekniikka

Kadut
Metsäkaltevan uudelle kaupunginosalle sijoittuva Kra-
vunharjun asuntomessualue on samalla alueen keskus. 
Se käsittää korkeussuhteiltaan vaihtelevassa maastos-
sa katu- ja kevyenliikenteen verkostoa noin 2 kilometriä. 
Haastavista maasto-olosuhteista huolimatta esteettömyy-
delle asetetut vaatimukset kuitenkin täytettiin. 

Pää- ja kokoojakadut ovat reunakivellisiä ja varustettu eril-
lisillä kevyen liikenteen väylillä. Asuntomessujen aikana 
kevyen liikenteen väylät toimivat ulkomyyntialueina. Alu-
een tonttikadut toteutettiin ilman erillisiä kevyen liikenteen 
väyliä, eikä kaduilla ole reunakiviä. Hulevesien johtaminen 
katualueelta tapahtuu noppakivikourujen avulla. Katualu-
een viheralueet on joko nurmettu tai kivetty nurmikivellä. 
Alueella on viisi katuaukiota, joihin on sijoitettu mm. puis-
torakenteita sekä pysäköintiä.

Tonttikatujen ja puistoväylien valaistuksessa käytetään 
uusinta LED- tekniikkaa. Valaisinpylväiden materiaalina 
on puu.
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Sillat
Asuntomessujen kunnallistekniikan rakentamisen yhtey-
dessä rakennettiin alueelle myös kaksi siltaa: Hanko- 
Mäntsälä (vt 25) tien ylittävä Metsäkaltevan risteyssilta ja 
asuntomessualueen koilliskulmaan sijoittuva Kravunarkun 
alikulkusilta.

Metsäkaltevan risteyssilta rakennettiin Hyvinkään keskus-
tan ja Metsäkaltevan uuden kaupunginosan liikenteen su-
juvuuden helpottamiseksi. Sillan leveys on 13,5 m. Sillas-
sa on korostusvalaistus, joka on toteutettu neljällä Optical 
light valaisimella.

Kravunarkun alikulkukäytävä palvelee kevyttä liikennettä 
asuntomessualueen ja tulevan koulun välillä. Alikulku-
käytävän lisäksi sillan alle toteutetaan talvisin hiihtolatu. 
Silta on tyypiltään teräsbetoninen laattasilta, jonka maa-
tuki, siipimuurit ja laakeripalkit maalataan oranssiseen vä-
risävyyn. Sillan erikoisuutena on alikulkukäytävän kattoon 
upotetut LED- valaisimet, jotka muodostavat tähtikuvioita 
(Iso Karhu, Pieni Karhu, Joutsen, Sisilisko, Ilves, Krapu, 
Pieni koira, Iso Koira, Jänis ja Valaskala). Tähtiä esittäviä 
LED- valaisimia on yhteensä 81 kpl.

Rakentaminen
Messualueen kunnallistekniikan rakentaminen jaettiin 
kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisenä toteutettiin mes-
sualueen kunnallistekniikka. Tämän jälkeen toteutettiin 
valtatien 25 ylittävä silta pääkatujärjestelyineen sekä mes-
sualueen viimeistely.

Kunnallistekniikan rakentaminen alueelle valmistui maa-
liskuussa 2012, ja talojen rakentajat pääsivät aloittamaan 
työnsä heti huhtikuun alussa. Talonrakentamisen aloitus 
viivästyi useilla rakentajilla syksyyn, jonka takia viimeiste-
lytyöt voitiin aloittaa vasta keväällä 2013. Kovan talven ja 
hitaasti sulaneen roudan vuoksi työt voitiin aloittaa vasta 
toukokuussa. Viimeistely valmistui suunnitellussa aikatau-
lussa kesäkuun loppuun mennessä.

Hulevedet
Alueen hulevedet laskevat 500 metrin etäisyydellä mes-
sualueesta virtaavaan Vantaanjokeen. Tonteilla edellytet-
tiin hulevesien viivyttämistä, jolloin mahdollisten rankka-
sateiden aiheuttama huippuvirtaama sadevesiviemärissä 
vähenee. Alueen hulevedet johdetaan sadevesiviemäreillä 
Lounatuulenpuistoon rakennettuihin hulevesialtaisiin. Hu-
levesialtaista sadevedet johdetaan avo-ojaa pitkin hallitus-
ti Vantaanjokeen siten, ettei alueelta tuleva virtaama kasva 
luonnontilasta.
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Viheralueet

Metsäkaltevan alueelle teetettiin WSP Finland Oy:llä laa-
tukäsikirja, jossa määriteltiin julkisen kaupunkitilan laatu-
tavoitteet. Käsikirjassa sovittiin mm. katupoikkileikkaus-
ten, pinnoitteiden, valaistuksen ja värityksen periaatteet, 
joita noudatettiin katu- ja puistosuunnittelussa. Alueella 
toteutuneet voimakkaat oranssit ja viininpunaiset kaluste-
värit ovat laatukäsikirjan mukaiset.

Katualueille oli asemakaavassa varattu tilaa pienille ka-
tuaukioille, joiden tarkoituksena oli lisätä alueen yhtei-
söllisyyttä. Näiden aukioiden suunnittelusta järjestettiin 
yhteistyöprojekti Viheraluerakentajat ry:n ja suomalaisten 
betoni- ja kiviteollisuusyritysten kanssa. Yritykset saivat 
esittää oman suunnitelmansa haluamaansa kohteeseen 
ja toimittaa suunnitelman toteuttamiseen tarvittavat ma-
teriaalit. Kahden yrityksen, Rudus Formenton Myötätuu-
lentien aukio ja Lakan Betonin kohde Lounatuulentiellä 
toteutuivat.

Messualueen asemakaavan suunnittelussa ei puistoaluei-
den osalta erityisesti otettu huomioon tulevia asuntomes-
suja. Lounatuulenpuistoon osoitettiin kaavassa Viheralue-
ohjelman mukainen asuinalueleikkipaikka ja ulkoilureitit 
sekä tarvittavat hulevesiaiheet. Yleissuunnitelmavaihees-
sa puiston toiminnallisuutta lisättiin sijoittamalla alueelle 
myös lähiliikuntapaikka parkouralueineen.  Vaihtelevat 
maastonmuodot, lämmin lounaaseen laskeva rinne, maa-
perän kivisyys ja avokalliopaljastumat sekä asuinkorttelei-
ta kehystävä männikkö olivat puistosuunnittelun tärkeim-
mät lähtökohdat.
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Puiston suunnittelussa yhtenä lähtökohtana oli vanhojen 
hyvinkääläisten koristekasvikantojen esittely alueella. 
Näitä Hyvinkään vanhoista puistoista, erityisesti Valtion 
rautateiden keskuspuutarhan rakentamilta alueilta, löy-
dettyjä kasveja varten suunniteltiin Lounatuulenpuiston 
länsiosaan kokoelma-alue. Vanhoja kasveja istutettiin 
kokoelmaan 32 eri lajia tai lajiketta. Kasveista laadittiin 
”Hyvin hyvinkääläistä” –esite, jota jaettiin näyttelyvieraille 
kaupungin osastolla. 

Japanilainen puutarha
Puiston rakennussuunnitelmavaiheessa päätettiin raken-
taa japanilainen puutarha reunustamaan hulevesiaihetta. 
Japanilainen arkkitehti Asako Hashimoto liittyi sattuman 
kautta osaksi viheralueiden suunnittelutiimiä. Japanilaisen 
puutarhan erityispiirre on taitava, alueelta talteen kerätty-
jen kivien käyttö. Arkkitehti Hashimoto opasti itse työmaal-
la oikeita työmenetelmiä puistotyöntekijöille. 

Kiviasetelmat kuvastavat monin tavoin ikivanhan japanilai-
sen puistorakentamisen perinteitä. Japan-teemaa käytet-
tiin hyväksi muuallakin puistossa mm. kasvillisuuden sekä 
tukimuurien suunnittelussa. Japanilaisesta puutarhasta 
laadittiin ”Erittäin eksoottista” –esite, jota jaettiin näyttely-
vieraille kaupungin osastolla.
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Rakentajilta edellytettiin pihasuunnitelman esittämistä jo 
rakennusluvan sisäänjättövaiheessa. Alueen maaston-
muodot ja kivinen maaperä asettivat erityisiä haasteita 
pihojen suunnittelulle. 

Pihojen suunnittelua ja rakentamista ohjattiin rakennusta-
paohjeella. Ohjeissa määriteltiin kadun reunan aitaustapa, 
joka oli eri kortteleissa joko puurakenteinen aita, kivimuuri 
tai leikattu pensasaita. 

Asemakaavassa määrättiin viivyttämään hulevesiä ton-
teilla. Pihoille syntyi hyvin vaihtelevia rakenteita ja me-
netelmiä tarkoitusta varten. Joillakin pihoilla sadevedet 
kerätään tankkeihin kasteluvedeksi käytettäväksi. Joiden-
kin ratkaisuna oli tehdä hulevesistä koristeallas ja yhden 
pihan perälle rakennettiin hulevesien keräyspaikaksi suo 
marjakasvustoineen. 

Pihojen toteutuksessa onnistuttiin varsin hyvin joidenkin 
rakennushankkeiden tiukasta aikataulusta huolimatta. 
Merkittävällä tavalla keskeneräisiä pihoja ei näyttelykoh-
teissa ollut ja pihat muodostivat yhdessä yleisten viheralu-
eiden kanssa viihtyisän kokonaisuuden.

Messualueen pihat
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Kari Kyytsönen 
Aluevalvoja
Asuntomessut Hyvinkäällä 2013

Messurakentaminen 
aluevalvojan silmin

Aluevalvojan tehtävät ajoittuvat yleensä messuvuotta 
edeltäneen vuoden kevättalvesta messutapahtuman jäl-
keiseen syksyyn. Toisin sanoen messualueen varsinaisten 
rakennustöiden alkamisesta siihen, kunnes messuraken-
teiden purkutyöt, alueen loppusiivous ja kunnostus on 
saatettu loppuun ja alue voi siirtyä tavallisen asuinalueen 
elinkaarelle.

Messualueen rakentaminen on normaaliin aluerakenta-
misprosessiin verraten hektinen projekti, jossa talonraken-
tamisen aika rajataan erillissopimuksilla tiukemmaksi kuin 
rakennuslain sallima viisi vuotta. Hyvinkäällä talonraken-
nustyöt päästiin aloittamaan 2.4.2012 ja talojen tuli olla 
valmiina 15.6.2013.

Aluevalvojan keskeisin tehtävä on varmistaa sekä kunnal-
listekniikan, talonrakentamisen että messuteknisten töiden 
eteneminen aikataulussa ja töiden lomittaminen sujuvaksi, 
joustavaksi kokonaisuudeksi. Kun sekä kadun- että talon-
rakentaminen ajoittuvat päällekkäin, on tiukan aikataulu-
tuksen lisäksi varmistettava, että aikatauluja myös nou-
datetaan ja viiveiden sattuessa organisoitava tekemiset 
uuteen asentoon. 

Yksi haasteista on rakentamisen aikaisen liikenteen suju-
vuuden varmistaminen. Lisäksi aluevalvoja toimii alueella 
virkakoneiston edustajana varmistamassa, että rakentami-
nen etenee sopimusten ja lupien mukaisesti. Myös mes-
suaikaisten palvelujen, kuten ravintoloiden, kahviloiden 
ja näyttelytelttojen pohjatyöt sekä ulkonäyttelyalueiden 
rakentamisen ohjaaminen vaativat osansa aluevalvojan 
kapasiteetista.

Aluevalvoja kilpailuttaa kaupungin velvoitteisiin kuuluvat 
messupalvelut, kuten wc-tilat, siivous- ja jätehuollon ja 
vartioinnin sekä valvoo toimintojen saattamisen käyttökun-
toon messuvieraita palvelemaan.

Voikin sanoa, että aluevalvoja on alueen rakentamisen sil-
mät ja korvat, työajan suhteen joustava joka paikan höylä 
sekä tarvittaessa myös rakentajaperheiden tuki joskus yli-
voimaisen tiukalta tuntuvassa toteutusaikataulussa.
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TURVALLISUUS-
KYLÄ

1  Tuotetalo, Suomen Asuntomessut
1a  Piirihouse, Aalto-yliopisto, Wood Program
2  Käpylä 163, Pohjolan Design-Talo Oy
3  Taloautomaatio.fi, Taloautomaatio.fi
4  Hailuoto 153A, Pohjolan Design-Talo Oy
5  RTV-Pintamateriaalitalo, RTV-Yhtymä Oy
6  Kimara Aurinkorinne, Kimara
7  Helmitalo Onnenhelmi, Helmitalo Oy
8  Talvipalatsi, MammuttiHirsi
9  ValmisJukka Trendo, Pyhännän Rakennustuote Oy /Jukkatalo
10  Lapplin Lumo, Lappli-Talot
11  Tunturikoivu 140, Sievitalo Oy
12  Kastellin Plazia 140, Kastelli-talot Oy
13  Hailuoto 153, Pohjolan Design-Talo Oy (Ryhmärakentaminen)
14  Hailuoto 163, Pohjolan Design-Talo Oy (Ryhmärakentaminen)
15  Passiivikivitalo Lumikki, Passiivikivitalot.fi
16  Hailuoto 160, Pohjolan Design-Talo Oy
16a  Savuholvi, Holvisaunat Oy
17  Villa Isover, Saint Gobain Rakennustuotteet Oy / Isover
18  Deko-Talo, Deko-Talo Oy
19  Omatalo Maisema, Omatalo Oy
20  Durofix Kototalo, Durofix kodit Oy
21  Kivenherra, Herrala / Koskisen Oy
22  Villa Domus, Domus Yhtiöt Oy
23  Rock-Kivitalo Cliff, Rock-kivitalot
24  Bassotalo Villa Avanti, Basso Building Systems Oy
25  Lammi-Kivitalo Maja, Lammi-Kivitalot Oy
26  Passiivikivitalo Skaala, Passiivikivitalot.fi
27  Lammi-Kivitalo Validus Motus, Lammi-Kivitalot Oy
28  Jämerä-Sisu, Aeroc Jämerä Oy
29  Duokoti – Merikontti, Elämän tähden ry
30  Villa Ainoa, Ainoakoti
31  Honka Lumi, Honkarakenne Oyj

Aluekartta ja kohdeluettelo
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Asumisen uusia tuulia -  
ryhmärakentamista ja testiasumista
Messualueelle toteutui kuuden perheen ryhmärakennuskohde kaupun-
gin vuokraamalle 4200 neliön tontille. Alustavan tonttivarauksen teki 
ryhmän koonnut talotehdas. Kaupunki teki tontista hallinnonjakosopi-
mukset ryhmän jäsenten kanssa ja talovalmistaja toimitti talot avaimet 
käteen-periaatteella. Hallintaoikeuden kautta kukin perhe sai hallin-
taansa oman osuuden tontista.

Ryhmärakentamisen eduksi todettiin läpinäkyvämpi ja edullisempi kus-
tannusrakenne perinteisiin asuntotuotantomalleihin verrattuna. Kus-
tannustehokkuutta syntyy, kun ryhmä voi yhdessä kilpailuttaa urakoit-
sijoita ja muita toimijoita.Toimintamallin etuna pidetään myös sitä, että 
ryhmässä maallikkorakennuttaja ei jää yksin rakentamisen haasteiden 
kanssa ja yhteinen tekeminen vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä. 
Kohteen kuudesta talosta kaksi olivat avoinna yleisölle (messukohteet 
13 ja 14).

Suomen Asuntomessut toteutti ryhmärakentamiskohteessa nro 13 tes-
tiasumisen viikonlopun. Facebook-kilpailun avulla testiasukkaiksi vali-
koitui nelihenkinen perhe. Perhe asui koetalossa perjantaista sunnun-
taihin samaan aikaan kun messut olivat käynnissä. Mottona oli, että 
”omakotitalo kannattaa kokeilla ennen sen ostamista, samalla tavalla 
kuin autokin koeajetaan ennen ostopäätöstä”.

Ryhmärakentaminen
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LOTTA LINDROOS JA PETTERI RANTASALO:
”Yksi tärkeimmmistä rakennusmateriaalin valintakritee-
reistä oli riskitön ja ekologinen vaihtoehto sekä terveel-
linen asuminen. Siksi valitsimme hirsitalon kodiksem-
me.
Kimaran talomallissa viehätti muun muassa valoisa ja 
avara olohuone, erkkeri isoine ikkunoineen sekä sil-
mää hivelevän kaunis ulkonäkö. Talomallia muokattiin 
toiveittemme mukaiseksi sekä tontille sopivaksi.”

PERHE SAHARINEN
”Koti on suunniteltu mittatilaustyönä perheelle, johon 
kuuluvat vanhemmat ja kaksi tytärtä. Kotiin on saatu 
sisällytettyä lapsille oma asuinkerros, sikarihuone bil-
jardipöytineen sekä lasitettu terassi, jossa ulkotakka ja 
-poreamme.”

PERHE MALKKI
”Kolmihenkisen perheen helppo ja käytännöllinen arki 
toteutuu mainiosti yhdessä tasossa ilman turhia neli-
öitä. Suomalaista asumisunelmaa myötäillen kotia ku-
vaavat valoisuus, vaaleus ja avaruus. Perhettä viehät-
tää ajatus - maalla, mutta kaupungissa.”

Yleisön suosikkeja 
Paras talo ja paras sisustus -äänestyksen tulos

Kivenherra 22

Villa Domus 21

Kimara Aurinkorinne 6
1.

2.

3.
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PERHE MELANDER-SALMINEN:
Maja on nelihenkisen, liikuntaa ja käsillä tekemistä 
harrastavan perheen erilainen koti keskellä luon-
toa. Perheen motto ” vähemmän on enemmän” 
huokuu kaikesta. Avainasioita ovat käytännöllisyys, 
helppohoitoisuus ja tilojen käytön suunnitelmalli-
suus, kuten huoneiden väliovettomuus.

AALTO-YLIOPISTON WOOD PROGRAM:
Piiri-House on Aalto-yliopiston opiskelijoiden
suunnittelema yhden hengen pientalo. Viiteentoista 
neliöön sijoitettu kaikki asumisen vaatimat toiminnot. 
Piiri on pieni, mutta tilava. Sen tilat ovat vaaleat ja 
valoisat.

MERIKONTTI
Merikontti edustaa vaihtoehtoista asumista liikutel-
tavassa kodissa. Tarkoitus on kehittää merikontti-
koteja niin, että asumismuoto olisi mahdollisimman 
vaivaton. Se on mahdollista liittää kunnallistekniik-
kaan ja sijoittaa pysyvästi paikalleen. Merikonttiko-
tia voi laajentaa kontteja lisäämällä.

Puhuttelevia  kohteita

  Lammi-Kivitalo Maja 25

Piiri-House 1a, 
Aalto-yliopisto

  Duokoti – Merikontti 29
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Taide messualueella

Asuntomessujen veistosnäyttelyssä esillä  
maan kärkitaiteilijoita

Messuvieraat pääsivät nauttimaan Hyvinkäällä maan ykkösnimien veistostaiteesta. Suomen 
Kuvanveistäjäliiton veistosnäyttelyssä esiteltiin kymmenen eri taiteilijan töitä.
Näyttelyä tukivat Alfred Kordelinin säätiö ja Uudenmaan taidetoimikunta. Suomen Kuvan-
veistäjäliitto avasi liiton jäsenille yleisen haun näyttelyyn noin vuosi ennen messutapah-
tumaa. Galleristi Hanna Kressin lisäksi veistosten valinnassa olivat mukana Hyvinkäältä 
kaupunginpuutarhuri Terhi Parkkali-Reskola, museonjohtaja Sanna Teittinen ja amanuenssi 
Merja Ilola. Valinnassa painotettiin erityisesti sitä, miten teos sopii alueelle ja lapsiperheille. 

Veistosten sijoittelu huomioitiin viheralueita rakennettaessa mm. jättämällä joitakin suun-
nitelman mukaisia elementtejä toteuttamatta. Näin veistoksille, jotka olivat tyyliltään ja 
kooltaan hyvin erilaisia, onnistuttiin löytämään luontevat paikat, joissa ne hienolla tavalla 
täydensivät viheraluekokonaisuutta. Messualueelle valittujen teosten materiaalinen kirjo 
vaihteli kivestä muoviin, metalliin ja puuhun. Töiden koot vaihtelivat litteistä marmoriveis-
toksista useita metriä korkeisiin teoksiin.

Heti messualueelle saavuttaessa messuvierasta tervehti porttialueen liikenneympyrään si-
joitettu, kolaroivia autoja esittävä, Kimmo Schroderuksen teräksestä ja lujitemuovista tehty 
teos ”90°”. Messujen lapsivieraita riemastutti Sakari Kannoston 5 metriä korkea, kierräte-
tyistä muovileluista koottu ”Raja”.
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2009
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Taideteosten sijainnit messualuella 
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Hyvinkää-osasto ja turvallisuuskylä

Hyvinkää-osasto 
Hyvinkään kaupunki oli messuilla mukana suurella, 200 neliömetrin osastolla, joka noudatti kaupungin brändi-
ilmettä. Osaston kärkiteemat olivat hyvinkääläinen asuminen ja vapaa-aika. Sisäänheitto-ohjelmana toimi onnen-
pyörä, jota pyöräyttämällä jokainen messuvieras voitti Hyvinkää-aiheisen palkinnon. Yhteensä messukuukauden 
aikana jaettiin 24 000 palkintoa ja lisäksi kiloittain karamelleja.
Messuosastolla työskenteli viestintäyksikön johdolla yhteensä reilut 30 asiantuntijaa kaupungin jokaiselta toimi-
alalta. Messukävijät kehuivat osaston värikästä ilmettä, keskeistä sijaintia ja iloisia messuesittelijöitä.
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Turvallisuuskylä
Turvallisuuskylä toi monipuolisesti esille, miten oman kodin ja lähiympäristön turvallisuu-
teen voi vaikuttaa. Turvallisuuskylä oli 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä*, Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenneturvan ja Hyvinkään seura-
kunnan yhteishanke. Eri organisaatioista messukuukauden aikana turvallisuuskylässä työs-
kenteli 150 henkilöä.
Erilaisia työnäytöksiä oli perjantaista sunnuntaihin. Pelastuslaitos oli tuonut paikalle myös 
sprinklerikontin, jossa esiteltiin päivittäin uusinta vesisammutustekniikkaa. 
Hyvinkäällä järjestettiin kevään aikana lasten turvallisuusaiheinen piirustus- ja valokuvaus-
kilpailu yhteistyössä lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Artun kanssa. Kilpailutöitä esitel-
tiin turvallisuuskylässä ja messukävijöiden äänestyksen tuloksena valittiin palkittavat työt. 

*Hyvinkään kaupunki on saanut vuonna 2003 ensimmäisenä suomalaisena kuntana jäse-
nyyden WHO:n alaiseen Safe Community –yhteisöön. Safe Community –jäsenyyden saa 
kunta, jossa on pitkäjänteisesti tehty yhteistyötä turvallisuusasioissa, kartoitettu riskipaikko-
ja ja edistetty tapaturmien torjuntaa. Hyvinkäällä toiminta on saanut nimekseen ”24 Turval-
lista Tuntia Hyvinkäällä”.
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Ryhmävieraat

Hyvinkään asuntomessuilla vieraili yli 160 ryhmää, jois-
ta 154 ilmoittautui ennakkoon. Yhteensä ryhmävieraita 
kävi noin 4000. Ennakkoon ilmoittautuneista ryhmistä 72 
oli kuntien ja kaupunkien henkilökuntaa ja 19 ulkomaisia 
ryhmiä. Ulkomaisia ryhmiä tuli muun muassa Japanista, 
Virosta ja Saksasta, ja mukana oli niin yritys- kuin matkai-
lijaryhmiä.

Ulkomaisia ryhmiä varten kaupunki teki ruotsin ja englan-
ninkielisten esitysten lisäksi erilliset messuesitteet viroksi, 
venäjäksi ja kiinaksi. Näin haluttiin erityisesti palvella kau-
pungin ystävyyskaupungeista saapuneita delegaatioita.

Asuntomessuihin liittyviä seminaareja pidettiin kaupungin 
tiloissa yhteensä 18. Messualueella ryhmille tarjottiin kah-
denlaisia messuesittelyjä. Puolen tunnin Asuntomessuihin 
ja Hyvinkään kaupunkiin keskittyvissä esittelyissä kävi yh-
teensä 55 ryhmää, 10 minuutin messutapahtumaan keskit-
tyvissä esittelyissä 22 ryhmää. Hyvinkään kaupungilta oli 
yhteensä 20 henkilöä vastaanottamassa ja isännöimässä 
ryhmiä.

Ryhmävierailujen osalta ylivoimaisesti kiireisin viikko oli 
5.-11.8. eli messujen viimeinen viikko. Tällöin vieraili yh-
teensä 101 ennakkoon ilmoittautunutta ryhmää. Kiireisin 
päivä oli torstai 8.8., jolloin kävi 35 ennakkoon ilmoittau-
tunutta ryhmää.

 Ulkomaalaisia ryhmiä: 19
 Gyeonggi Urban Innovation Company   
 (Etelä-Korea)
 Architecture and Construction 
  (Valko-Venäjä)
 Shimizu Kenchiku Tour (Japani)
 My Suomi Oy (Japani)
 Nordica Touroperator (Japani)
 Vallox Oy, 2 ryhmää (Saksa)
 Administration Committee of the Wujin   
 Green Building Industry Cluster (Kiina)
 Ystävyyskaupungit (Kiina ja Ruotsi)
 Pärnu REV (Viro)
 OÜ Messiproff (Viro)
 DTZ Baltic
 Estonian-Russian Chamber of Business-  
 men (Viro)
 Matkailijaryhmä (Kiina)
 Estonian University of Life Sciences (Viro)
 Aalto yliopiston energiatekniikan laitos   
 (kansainvälisiä tutkijoita)
 LVM Kinnisvara (Viro)
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Messuvieraiden pysäköintialue sijaitsi kaupungin ydinkeskustassa Hangonsillan 
alueella. Alueella oli 2 000 autopaikkaa. Pysäköityjen autojen päivittäiset määrät 
vaihtelivat 820 ja 1840 auton välillä. Alueella oli erillinen moottoripyörien asfaltoi-
tu pysäköintialue, jonka yhteydessä oli lukollisia lokeroita motoristien varusteiden 
säilyttämistä varten. 

Pysäköinnin ohjauksesta vastasivat Hyvinkään Palloseura ry:n jäsenet, joita työs-
kenteli pysäköintialueella yhtäaikaisesti enimmillään 14 henkilöä ja koko messujen 
aikana yhteensä 150 eri henkilöä.

Liikennejärjestelyt, paikoitus ja 
messubussit

asuntomessuista. Oppaat saivat runsaasti 
positiivista palautetta reippaasta esiintymi-
sestään.

Messuportilla pysäköinti oli järjestetty vain 
messuilla työskenteleville, lehdistön edusta-
jille, invaliditunnuksella liikkuville, tilausajo-
linja-autoille ja polkupyörille. Näytteilleasetta-
japysäköinti oli mitoitettu 300 henkilöautolle. 
Tilausajolinja-autoille oli varattu 30 pysäköin-
tipaikkaa. Vilkkaimpina päivinä näytteilleaset-
tajapysäköintialueen täyttöaste oli yli 100 % 
ja linja-autoja oli pysäköitynä lähes 40 autoa. 
Polkupyörille oli käytössä 125 telinepaikkaa, 
mutta pyöriä oli useana päivänä runsaasti 
enemmän. Messuportin liikenteenohjaukses-
ta vastasivat HyPS Iki-Concarit.

Kaikille Hyvinkään pääsisääntuloväylille oli 
asennettu tilapäiset messuopasteet, jotka 
ohjasivat liikennettä pysäköintialueelle ja 
messuportille. Lisäksi polkupyöräilijöille opas-
tettiin erillinen reitti rautatieasemalta messu-
portille.

Alueelta oli non-stop bussikuljetus messupor-
tille. Matkan pituus pysäköintialueelta mes-
suportille oli n. 3,5 km ja matka kesti n. 10 
minuuttia. Paluumatkalla messubussit ajoivat 
kaupungin keskustan kautta, jolloin messu-
vierailla oli mahdollisuus jäädä tutustumaan 
Hyvinkään palveluihin ja tapahtumiin. Paluu-
matkan pituus oli n. 6,5 km ja matka kesti n. 
20 minuuttia.

Messubussireitti oli suunniteltu niin, että se 
palveli samalla sekä pysäköintialueelle py-
säköiviä, junalla Hyvinkäälle saapuvia että 
hyvinkääläisiä messuvieraita. Messuliiken-
teessä oli 11 linja-autoa, joista 10 oli mata-
lalattiaisia dieselbusseja ja yksi ensimmäinen 
Suomessa valmistettu konversiotäyssähkö-
bussi. 

Lähes kaikissa messubusseissa oli bussi-
oppaat, joita rekrytoitiin yhteensä 14. Bussi-
oppaiden tehtävä oli toivottaa messuvieraat 
tervetulleiksi kaupunkiin ja kertoa lyhyen bus-
simatkan aikana Hyvinkään historiasta, nyky-
päivästä, tapahtumista ja tärkeimpiä tietoja 

29



Tarinan tenho tehosi markkinoinnissa 
ja viestinnässä

Asuntomessut avasivat markkinoinnissaan ensimmäistä kertaa perheiden tarinat messu-
vieraille. Messualueen perheiden koot, elämänvaiheet, asumistottumukset, arvostukset ja 
harrastukset poikkeavat toisistaan ja niinpä myös messualueen kodit puhuivat omaa kiel-
tään asukkaiden tavasta toteuttaa unelmaansa. Nämä tarinat messuvieras sai lukea mm. 
näyttelykohteiden eteen pystytetyistä tarinatauluista.

Median edustajille järjestettiin ennakkoretket messualueelle marraskuussa ja toukokuussa.  
Syksyn ennakkoretkelle osallistui 37 ja kevään retkelle 67 median edustajaa. Lisäksi Matka 
13 –messuilla järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa myös yksi rakentajaperheistä oli mukana 
kertomassa omasta rakentamishankkeestaan ja perheen unelmakodista.

Ennen messuja julkaistiin yhteistyössä Lehtiyhtymä-konsernin aluelehden Aamupostin 
kanssa Messujulkaisu ja Messulehti, joissa perheiden tarinat olivat vahvassa roolissa. Li-
säksi TM Rakennusmaailman messuluettelo ja Dekon sisustusluettelo ilmestyivät totuttuun 
tapaan. Toimittajia kävi messujen aikana akkreditoitumassa tiedotustoimistossa 610, joista 
241 osallistui messuja edeltävään lehdistöpäivään.

Asuntomessut Hyvinkäällä –tapahtumaan liittyviä mediaosumia kertyi marraskuun 2011 
syyskuun 2013 välisenä aikana kaikkiaan 1315 (ei sisällä sosiaalista mediaa). Tarinat ja 
niistä juontuvat sisustus- ja tilaratkaisut olivat monen artikkelin keskiössä. Paljon julkisuutta 
saivat mm. Majan liikunnallinen ja paljon käsillään tekevä perhe, Jämerä-Sisun rockhenki-
nen pariskunta sekä Hailuoto 153 A:n itsenäisen naisen koti.

Viestintä ja markkinointi
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Messukuukauden aikana julkaistiin tiedote lähes joka päivä ja Facebook-sivuille kirjoi-
tettiin pikku-uutisia ja vinkkejä useita päivässä. Lisäksi Hyvinkään kaupunki kertoi mes-
suhankkeesta ”kulissien takaa” jo alkukeväästä alkaen Twitterissä.

Kaupunki teetti messukesänä Villari-lehden, jossa esiteltiin laajasti kaupunkia, sen his-
toriaa ja kesätapahtumia. Kaupungin palkkaamat messuoppaat jakoivat linja-autoissa 
lehtiä ja kertoivat matkan ajan kaupungista, nähtävyyksistä ja ostosmahdollisuuksista. 
Oppaat koulutettiin perusteellisesti kevään 2013 aikana. He saivat runsaasti kiitosta per-
soonallisesta esiintymisestään, esityksen mielenkiintoisesta sisällöstä sekä iloisesta ja 
reippaasta asenteesta. 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut vastasi valtakunnallisesta mainoskampanjasta, joka 
toteutettiin messukesän aikana televisiossa, radiossa, sanoma- ja aikakausilehdissä 
sekä verkkolehdissä, hakukonemainontana ja Facebookissa. Hyvinkään kaupunki teki yhteistyönä konsulttien kanssa kaupungin kirkastamissuunnitel-

man messukesää varten. Suunnitelman lähtökohtana oli miettiä konkreettisia ja kustan-
nustehokkaita keinoja, jotta kaupungissa vierailijoille jäisi mahdollisimman miellyttävä ja 
kotoisa kuva kaupungista. Työn tuloksena kaupungin keskustaa mm. koristivat Hyvinkään 
brändi-ilmeen mukaiset kukkaruukut istutuksineen, tuulibannerit ja mainosjulisteet. Myös 
keskustan siisteyteen kiinnitettiin erityishuomiota.

Hyvinkäällä vietettiin varsinaista tapahtumien superkesää. Pelkästään asuntomessujen 
avajaisviikonloppuna Torin rytmit – musiikkitapahtuma, Motocrossin MM-kilpailut ja Itä-Länsi 
pesäpallo-ottelu keräsivät kaupunkiin n. 25 000 vierasta.

Messujen vaikutus kaupunkiin oli merkittävä: kauppakeskus Willan kävijämäärät lisääntyi-
vät noin 15 prosentilla ja siellä oli lähes 500 000 kävijää heinäkuussa. Ravintoloiden myynti 
nousi merkittävästi ja esimerkiksi Sveitsin Uimalassa oli 7 448 käyntiä enemmän kuin vas-
taavana aikana vuoden 2012 heinä- elokuussa. 

Hyvinkään taidemuseossa  pidetyssä Asunnottomuusmessut-näyttelyssä ja Suomen Rau-
tatiemuseossa oli normaalia kesää selkeästi enemmän kävijöitä. Tätä edesauttoi se, että 
asuntomessulipulla pääsi Sveitsin uimalaan kaksi yhden hinnalla ja taidemuseoon maksut-
ta. Alennuksia mainostettiin mm. messubusseissa jaetussa Villari-lehdessä. 
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Messujen tekijät
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	 MESSUTOIMIKUNTA
 Raimo Lahti, kaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja 
 Pasi Heiskanen, toimitusjohtaja, Suomen Asuntomessut, varapuheenjohtaja
 Jyrki Mattila, toimialajohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Heikki Vuorenpää, messupäällikkö, Suomen Asuntomessut
 Annika Kokko, kaupunginhallituksen pj, Hyvinkään kaupunki
 Pekka Laine, kaupunginvaltuuston jäsen, Hyvinkään kaupunki
 Tuula Vanhatalo, teknisen lautakunnan pj, Hyvinkään kaupunki
 Jukka Salmi, kaupungin hallituksen jäsen, Hyvinkään kaupunki
 Sari Tani, kaupungin hallituksen jäsen, Hyvinkään kaupunki
 Jouni Mattsson, tekninen johtaja, Hyvinkään kaupunki
 Raija-Leena Ahtola-Marks, projektijohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Kari Kyytsönen, aluevalvoja, Hyvinkään kaupunki
 Anna-Kaisa Norojärvi, projektiassistentti, Hyvinkään kaupunki
 Sari-Leena Humppi, tiedottaja, Hyvinkään kaupunki

 
	 lAATUryhMä
	 Heikki Vuorenpää, messupäällikkö, Suomen Asuntomessut, puheenjohtaja
 Pasi Heiskanen, toimitusjohtaja, Suomen Asuntomessut
 Jyrki Mattila, toimialajohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Jouni Mattsson, tekninen johtaja, Hyvinkään kaupunki
 Mika Ahonen, kaavoittaja, Hyvinkään kaupunki
 Marko Kankare, kaupungingeodeetti, Hyvinkään kaupunki
 Terhi Parkkali-Reskola, kaupunginpuutarhuri, Hyvinkään kaupunki
 Pertti Nirkko, rakennustarkastaja, Hyvinkään kaupunki 
 Raija-Leena Ahtola-Marks, projektijohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Kari Kyytsönen, aluevalvoja, Hyvinkään kaupunki
 Hannele Salonen, vastaava rakennuttaja, Hyvinkään kaupunki
 Anna-Kaisa Norojärvi, projektiassistentti, Hyvinkään kaupunki
 Sari-Leena Humppi, tiedottaja, Hyvinkään kaupunki

 
	 TEKNIIKKAryhMä
 Heikki Vuorenpää, messupäällikkö, Suomen Asuntomessut ¨
 Timo Hautakoski, kaupallinen johtaja, Suomen Asuntomessut
 Jouni Mattsson, tekninen johtaja, Hyvinkään kaupunki
 Tapani Heikkinen, toimistoinsinööri, Hyvinkään kaupunki
 Kari Pulkkinen, suunnittelupäällikkö, Hyvinkään kaupunki
 Kimmo Kiuru,  liikenneinsinööri , Hyvinkään kaupunki
 Terhi Parkkali-Reskola, kaupunginpuutarhuri, Hyvinkään kaupunki
 Kari Rättö, työpäällikkö, Hyvinkään kaupunki
 Kalervo Karimies, tiemestari, Hyvinkään kaupunki
 Raija-Leena Ahtola-Marks, projektijohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Kari Kyytsönen, aluevalvoja, Hyvinkään kaupunki
 Anna-Kaisa Norojärvi, projektiassistentti, Hyvinkään kaupunki
 Merja Ovaska, suunnittelija, Hyvinkään kaupunki
 Pertti Nirkko, rakennustarkastaja, Hyvinkään kaupunki

 
	 vIESTINTä-	jA	MArKKINOINTI
 Kari Salmi, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Suomen Asuntomessut
 Annukka Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Hyvinkään kaupunki,
 Sari-Leena Humppi, tiedottaja, Hyvinkään kaupunki
 Raija-Leena Ahtola-Marks, projektijohtaja, Hyvinkään kaupunki
 Mirkka Ruohonen, tiedottaja, Hyvinkään kaupunki
 Pekko Lindblom, tapahtumapäällikkö, Hyvinkään kaupunki
 Tarja Haukkasalo, matkailusihteeri, Hyvinkään kaupunki
 Tarja Blom, kulttuurisihteeri, Hyvinkään kaupunki
 Anne Rantalainen, puheenjohtaja, Hyvinkään yrittäjät
 Pirjo Lappalainen, lehtori, Laurea
 Anne Wikström, Hyvinkää-Riihimäen kauppakamari
 Leena Honkajuuri, tiedottaja, Suomen Asuntomessut
 Jyrki Puuronen, vetäjä, Vetovoimainen Hyvinkää-hanke,

	 	 	 	  
 Raimo Lahti
 Annukka Lehtonen
 Jyrki Mattila
 Jouni Mattsson
 Sari-Leena Humppi
 Raija-Leena Ahtola-Marks
 Anna-Kaisa Norojärvi
 Kari Kyytsönen
 Tuula Vehmas
 Olli-Petri Halme
 Keijo Bragge
 Pirjo Vilpponen
 Matti Niemi
 Timo Huurtola
 Maarit Konu
 Hannele Leino
 Kari Hautanen
 Samuel Kopperoinen
 Heikki Vuorenpää
 Pasi Heiskanen
 Juha Eskelinen
 Tarja Laine
 Seija Paasovaara
 Jarno Tuimala
 Ilkka Järvinen
 Pekka Vänskä
 Viljo Venäläinen
 Pentti Puhakka
 Juha Anttila
 Matti Tohkanen
 Pekka T. Laine
 Ari Mäkelä
 Jorma Mäkelä
 Markku Nihti
 Anne Wikström
 Petri Graeffe
 Anne Rantalainen
 Kimmo Martikainen
 Matti Laukkanen
 Juha Leinonen
 Joonas Romppanen
 Pekka Mommo
 Johanna Viita
 Martti Salonen
 Timo Virmala
 Kari Järvenpää
 Juha Ylönen

NEUvOTTElUKUNTA
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Talous
Asuntomessut Hyvinkäällä 2013

Menot	€ Tulot	€ Netto	€
Asuntomessutoimisto

 2010-2013 Yht.	1	020	000
 Lipputulot Yht.	346	000

Messutapahtuma
Liikenne ja kuljetus

 Paikoitusalueet 440 000
 Viitoitus   32 000
 Liikenteenohjaus   53 000
 Bussikuljetukset 157 000
 Muut kulut     3 000

	Yht.		685	000
 Paikoitustulot Yht.	282	000

Yleisön palvelut
 Vartiointi ja järjestyksen valvonta 35 000
 WC:t, siivous ja jätehuolto 97 000
 Tilavuokrat ja suojaukset 22 000
 Muut kulut   6 000

Yht.		160	000

Viestintä ja markkinointi Yht.				25	000

Kaupunkimarkkinointi
 Hyvinkään osasto messualueella 59 000
 Oppaat busseissa 36 000

Yht.				95	000

Messuista	johtuvat	lisäinvestoinnit
 Japanilainen puutarha ja puro Yht.		100	000

Menot	€ Yht.	2	085	000

Tulot	€ Yht.	628	000

Netto	€ 1	457	000	€	
 
T
 

ilanne 01.10.2013 lisättynä arviolla toteutuvista kuluista vuoden 2013 loppuun (Alv 0%) 
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Messuprojekti oli monien muutosten ja 
sattumien saattelema, kuten projektien 
luonteeseen niin usein kuuluu.

Kaavaa ryhdistettiin ja tontteja väljen-
nettiin vielä viime metreillä, rakennusten 
energiamääräykset muuttuivat kesken 
prosessin ja pieni taantuma tonttihaun alla 
vei monelta hakijalta rohkeuden jatkaa 
prosessia. Perheet pelkäsivät jäävänsä 
kahden asunnon loukkuun tai pankit ei-
vät vain rohjenneet rahoittaa suunniteltua 
hanketta. 

Kaivattu kerrostalokohde ei toteutunut ja 
korttelitalo kutistui päiväkodiksi. Myös lu-
miset talvet tekivät tepposia ja keväällä 
2013 roudan sulamista odotettiin hartau-

Kävijät löysivät väljän, kauniisti toteutetun 
alueen ja laajan messutarjonnan erilais-
ten, mutta kauniisti toisiinsa sointuvien 
rakennusten paletista. Jokaiselle löytyi jo-
takin ja kokonaisuus miellytti. 
Ja kaikkein tärkeintä, messualueen raken-
tajaperheet, alueen tulevat asukkaat, sai-
vat vihdoin todeta, että vuoden uurastus 
tiukassa aikataulussa oli kannattanut.

Heidän kotinsa on kauniilla, laadukkaas-
ti viimeistellyllä uudella alueella, jossa 
asukkaiden hyvinvointi on ollut suunnitte-
lun johtotähtenä. Pieni keskuspuisto las-
ten leikkipaikkoineen, parkour-välineet, 
nurmettu pelikenttä sekä talvella aluetta 
kiertävä latu luovat hyvät edellytykset kii-
reettömään kotoiluun ja aktiiviseen arkeen 
- kaupungin lupaukseen - uusille asukkaille.

Raija-Leena Ahtola-Marks
Projektijohtaja
Asuntomessut Hyvinkäällä 2013

Toisiinsa sointuvien rakennusten paletti
della. Keskeisiä toimijoita vaihtui ja uusien 
kasvojen kanssa opeteltiin yhteistoimintaa.

Onnenkantamoinen oli japanilaisen ark-
kitehdin ilmestyminen työn hakuun viher-
osastolle. Hänestä kuoriutui kivenhaltija, 
joka antoi alueen jylhille kivenlohkareille 
uuden elämän ja tehtävän japanilaisen 
kivipuutarhan rakennuspalikkoina. Messu-
alue sai täysin omaleimaisen ja ainutlaa-
tuisen ympäristön hulevesien ja vanhojen 
perinnekasvien hyödyntämiseen.

Paljon hyviä ideoita ja innolla puuhattuja 
hankkeita hautautui matkan varrelle, mutta 
kun alueen portit avautuivat, lopputulos se-
lätti matkan murheet.  Alue kylpi auringos-
sa ja sää suorastaan hellitteli. Ja kiitosta ja 
kehuja satoi joka suunnalta. 

35



H Y V I N K Ä Ä L L Ä  O N  H Y V Ä  H U O M E N .


