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Loma-asuntomessut Kalajoella 23.6.-6.7.2014

Kalajoen Loma-asuntomessujen messualue 
sijoittuu Kalajoen Hiekkasärkille, Aurinkohiekat 
nimiselle alueelle. Nimi kertoo paikasta paljon: 
aurinkoa, hiekkaa ja merenrantamaisemaa. 
Alue sijaitsee Hiekkasärkkien pohjoispäässä, 
lähellä matkailukeskuksen ydintä, palveluiden 
välittömässä läheisyydessä.

Aurinkohiekkojen messualue rakentuu dyynin 
rinteille merinäköalan äärelle. Hiekkasärkkien 
karu hiekkainen dyyniluonto ja puhdas 
merellinen tunnelma ovat alueella vahvasti 
läsnä. Kokonaisvaltainen avaruus, hiekan, 
meren ja taivaan laajat pinnat, on hätkähdyt-
tävä näky suomalaisessa maisemassa. 

Aurinkohiekkojen messualueelle toteutuu 28 
rakennusta neljään erityyppiseen kortteliin. 
Yhteensä noin 10 hehtaarin messualueella on 
edustettuina sekä perinteistä loma-asumista 
että modernimpaa lomarakentamista. Loma-
asunnot sijaitsevat Aurinkolammen rannalla ja 
useasta kohteesta on merinäköala.

Kalajoen messut ovat järjestyksessään 11. valtakunnalliset Loma-asuntomessut. Heti juhan-
nuksen jälkeen avautuvat messuportit ovat auki yhteensä kaksi viikkoa, 23.6.-6.7.2014, joka 
päivä klo 10-18. 

Messukohteet ovat pääosin puusta ja 
hirrestä rakennettuja loma-asuntoja. 
Kivipintaa nähdään tehosteina muutamissa 
kohteissa, päämateriaalina sitä on käytetty 
kahdessa kohteessa. Messukohteiden 
pihoissa huomio kiinnittyy siihen, että 
mitään istuksia tai puutarhoja uniikille 
hiekalle ei toteuteta. Näin piharatkaisuissa 
kunnioitetaan olemassa olevaa luontoa. 
Ainoa istutettavaksi hyväksyttävä kasvi on 
meriheinä eli nykyinen rantavehnä. 

Omakotiliitto on mukana Loma-asuntomessuilla yhdessä 
Vapaa-ajan asukkaiden Liiton kanssa. Tule vierailemaan osastollamme Ua1!

Teksti: Asuntomessut. Kuvat: Asuntomessut/Antero Tenhunen

Liput ennakkoon myös netistä!

Pääsylippujen hinnat ja saapumisohjeet
www.asuntomessut.fi

http://www.rakentaja.fi/jasentukku/liput/messuliput/loma_asuntomessut_2014/4230/
http://www.asuntomessut.fi/


Asuntomessut Jyväskylässä 11.7.-10.8.2014

Äijälänrannan valaistukseen on 
panostettu merkittävästi. Alueen 
katuvalaistuksessa hyödynnetään 
uusinta tekniikkaa; alueella on Suomen 
ensimmäinen asuinalueelle toteutettu 
valaisinkohtainen led-katuvalonohjaus. 
Valaistus on ohjelmoitu toimimaan 
käyttäjien tarpeiden mukaan. Alueella on 
myös ympäristöä elävöittävää erikoisva-
laistusta, kuten taideteosten kohde-
valaistukset, risteysalueiden valokuviot, 
siltojen ympäristövalot sekä 
valokalusteet, kuten lasipollarit. 

Kesän 2014 asuntomessut järjestetään Jyväskylän Äijälänrannassa 11.7.-10.8.2014. Äijälänranta
sijaitsee Jyväsjärven itärannalla, Päijänteeseen johtavan Äijälänsalmen läheisyydessä. Matkaa 
näköetäisyydellä olevaan Jyväskylän keskustaan on noin viisi kilometriä. 

Monimuotoisen Äijälänrannan kantavina 
teemoina ovat Aalto ja Puu-Tarha. Teemoilla 
kunnioitetaan maailmankuulun arkkitehti 
Alvar Aallon perintöä sekä Äijälänrannan
pitkää maanviljely- ja puutarhahistoriaa. 
Huomiota on kiinnitetty laadukkaaseen 
arkkitehtuuriin, monipuoliseen viherraken-
tamiseen sekä alueelle suunniteltuihin 
taideteoksiin ja puistokalusteisiin. 

Alueelta löytyy tilaratkaisuja moniin elämän-
vaiheisiin; kotoilusta nauttiville lapsiperheille, 
meneville sinkuille ja varttuneemmille 
pariskunnille. 

Messualueelle rakentuu 37 pientaloa, 
yksityinen päiväkoti sekä Jyväsjärven rantaan 
tuleva 13-kerroksinen tornitalo, Jyväskylän 
Maailmanpylväs. Pientalotonttien koot 
vaihtelevat 500 m2:stä 1800 m2:n. 
Messutapahtumassa on näytteillä 43 
kohdetta – aina 46 huoneistoneliön 
kerrostaloyksiöistä 308 huoneistoneliön 
omakotitaloon.



Asuntomessut Jyväskylässä
11.7.-10.8.2014

Teemareitit ovat uusi ja houkutteleva tapa 
tutustua Asuntomessujen monipuoliseen 
sisältöön. Valittavana on neljä asiantuntijoiden 
räätälöimää reittiä, joista jokaiselta löytyy 6-10 
teemaa syventävää mielenkiintoista ja persoo-
nallista kohdetta sekä messualueella että 
kaupungilla. Aalto-, Puutarha-, Äijä-, ja 
Lapsiperhereittejä voit kiertää omatoimisesti 
kohteelta toiselle teemakarttaa tai verkko-
sovellusta seuraten. 

Puutarhanäyttely
Ensimmäistä kertaa Asuntomessujen yhtey-
dessä järjestettävä puutarhanäyttely koostuu 
messualueen keskellä sijaitsevista mallipuu-
tarhoista. Viheralan toimijoiden erilaisista 
puutarhoista löytyvät alan uusimmat trendit 
sekä ideat ja vinkit. Kukin kokonaisuus on 
toteutettu yksiköllisen teeman pohjalta, jota 
valitut materiaalit, kasvillisuus ja värimaailma 
noudattelevat.

Messujen Yö
Värikäs messukuukausi huipentuu 
perjantaina 8.8. järjestettävään 
Messujen Yöhön, jolloin Asuntomessut 
ovat historiansa ensimmäistä kertaa 
avoinna myös yöaikaan. Pimenevä ilta 
ja läheinen Jyväsjärvi tarjoavat lavasteet 
tapahtumalle, jonka pääosassa loistavat 
messukotien ja -alueen valaistus. Lisäksi 
Messujen Yö tarjoaa valoihin ja valais-
tukseen sekä musiikkiin ja puutarhoihin 
liittyvää oheisohjelmaa. Messukohteita 
on avoinna yli kolmekymmentä.
Tapahtuma avoinna klo 21-01. 

Uutta kesän Asuntomessuilla on alueen 
vihertehokkuuskortteli, Green Factor.
Korttelissa pilotoidaan ensimmäistä kertaa 
Suomessa tonttien viherrakentamisen tehok-
kuutta mittaavaa työkalua. Vihertehokkuuden 
lisääminen monipuolistaa piha-alueiden kasvil-
lisuutta sekä edistää hyvää ilmanlaatua ja sade-
ja sulamisvesien imeytymistä maaperään. 
Asuntomessujen pilottikorttelissa tavoitteena 
on ollut erityisesti edistää luonnonmukaisen 
lajiston käyttöä.

Liput ennakkoon myös netistä!

Tervetuloa 
Omakotiliiton 
osastolle Ua4!
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Omakotiliitto on 1,1 miljoonan kotitalouden ja 2,7 miljoonan perheenjäsenen asialla 
sekä 0,5 miljoonan vapaa-ajan asukkaan asialla!

Tykkää Omakotiliitosta! 
https://www.facebook.com/Omakotiliitto

Seuraa Twitterissä!
https://twitter.com/omakotiliitto

Omakotiliitto on asuntomessujen pääyhteistyökumppani!

Jyväskylän asuntomessuilla Omakotiliiton osasto sijaitsee messualueen ytimessä, 
ulkonäyttelyosastolla Ua4. Osastolla esittäytyvät alueen jäsenyhdistykset: Jyvässeudun 
Omakotiyhdistys ja Jämsän Seudun Omakotiyhdistys. 

Kalajoen loma-asuntomessuilla Omakotiliitto on yhdessä Vapaa-ajan asukkaiden Liiton (VAAL) 
kanssa. VAAL keskittyy vapaa-ajanasumisen edunvalvontakysymyksiin ja tekee työtä 
miellyttävämmän ja turvallisemman vapaa-ajanasumisen puolesta. 

Näin loma-asuntomessujen alla Omakotiliitto ja Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ovat mm. 
painottaneet yhteisessä kannanotossaan (17.6.2014), että vapaa-ajan asukkaat ovat 
voimavara kunnalle ja vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi tulee edistää. 
Lue kannanotto kokonaisuudessaan www.omakotiliitto.fi

Tervetuloa messuille nauttimaan kesästä, 
nähdään Kalajoella ja Jyväskylässä! 

https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto
http://www.omakotiliitto.fi/

