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Mediatiedote 23.2.2023:  

Jyväskylän Rakennusmessut järjestetään 17.−19.3.2023 
Paviljongissa kahden vuoden tauon jälkeen 
− Messuohjelmassa monipuolisia teemoja aina asuntoflippauksesta 
energiatehokkaaseen asumiseen ja keskisuomalaisiin hankkeisiin 
 
Jyväskylän Rakennusmessut kerää 17.−19.3.2023 Paviljonkiin yli 140 näytteilleasettajaa 
esittelemään uutuuksia ja trendejä rakentamisen, remontoinnin, sisustamisen ja 
pihanlaiton teemoista. Messuilla on monipuolista ohjelmaa kolmen päivän ajan. 
Ohjelma sisältää suosittuja teemoja, tämän päivän polttavia aiheita sekä 
mielenkiintoisten paikallishankkeiden esittelyjä, kuten 4-tien rakennusprojekti, Kehä 
Vihreä ja Jyväskylän keskustan rakennushankkeet tällä vuosikymmenellä.  
 
− Jyväskylän Rakennusmessut järjestetään messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa 
kahden vuoden tauon jälkeen. Messut järjestetään perinteisesti joka vuosi, joten 
uskomme että näille messuille on jälleen kysyntää. Yli 140 näytteilleasettajaa saapuu 
esittelemään uutuuksia ja trendejä, joten katsottavaa varmasti riittää, sanoo Matti 
Kuosmanen, Jyväskylän Rakennusmessuista vastaava projektipäällikkö Jyväskylän 
Messuilta. 
 
Jyväskylän Rakennusmessut tarjoaa tietoa, ratkaisuja, vinkkejä ja inspiraatiota neljän 
teeman ympäriltä. Näitä ovat uudisrakentaminen, remontointi ja talotekniikka, 
sisustaminen ja koti sekä vapaa-ajan asuminen ja piha. Messuilla on myös 
monipuolista ohjelmaa kolmen päivän ajan. Ohjelma sisältää suosittuja teemoja, 
päivän polttavia aiheita sekä paikallisesti kiinnostavia näkökulmia. 
 
Sisustamisen ammattilaiset paikalla 
 
Sisustaminen ja koti on yksi suosituista messuteemoista, josta Keski-Suomen 
yksinyrittäjä 2022 -palkinnon saanut sisustussuunnittelija Maru Hautala ja monet muut 
sisustussuunnittelijat ja -bloggaajat nostavat esiin uusia mielenkiintoisia näkökulmia. 
Näitä ovat mm. sisustuksen huomiointi jo rakennusvaiheessa, aistiesteetön 
sisustaminen sekä asuntoflippaus, josta Meja Designia edustaja Meja Hynynen kertoo. 
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Puheenvuoroja energiatehokkaasta ja ekologisesta rakentamisesta ja asumisesta 
 
Messuohjelma sisältää ajankohtaisia puheenvuoroja energiatehokkaasta 
rakentamisesta ja asumisesta. Aiheissa on mukana esimerkiksi sähkönkäyttö ja 
lämmitys älykodeissa. Ekologisesta ja omavaraisesta asumisesta ja sähköntuotannosta 
messuilla on kertomassa hyvinvointivalmentaja ja mediapersoona Kirsi Salo Juvan 
Onnellisten kylä -hankkeensa myötä. Messuilla käydään myös paneelikeskustelu 
hiilineutraalista rakentamisesta. 
 
Keskisuomalaiset hankkeet esillä 
 
Tapahtuma tarjoaa mielenkiintoista ohjelmaa myös Keski-Suomen hankkeista. 
Messuilla kuullaan 4-tien rakennusprojektista, Jyväskylän keskustan viher- ja 
virkistysalueiden Kehä Vihreästä sekä Keski-Suomen Vuoden Kylä 2023 voittajasta 
Laukaan Äijälästä. Esillä ovat myös aiheet julkinen taide rakennetussa ympäristössä 
Kankaalla sekä Äijälänrannan asuntomessualueella asuminen asuntomessujen jälkeen. 
Messuilla saadaan tietoa myös Jyväskylän keskustan rakennushankkeista tällä 
vuosikymmenellä sekä tulevaisuuden näkymistä asunto- ja 
kiinteistösijoitusmarkkinoilla. 
 
Ohjelmaa myös ammattilaisille 
 
Jyväskylän Rakennusmessut tarjoavat paljon ohjelmaa myös rakentamisen ja 
remontoinnin ammattilaisille. Messuilla pidetään puheenvuoroja kiertotalousratkaisuista 
betonirakentamisessa ja kerrotaan uudistetusta kierrätys- ja jätelainsäädännöstä. 
Messuilla kuullaan myös teollisen puurakentamisen kehittämisestä sekä 
lämmöntuottotapojen eduista pientaloasumisessa ja soveltuvuudesta 
remonttikohteissa. Mukana on myös konkreettisia tietoiskuja, kuten rakennusmateriaalin 
3D-tulostus sekä laserskannaus rakennus- ja saneeraushankkeen lähtötietojen 
keräämisessä   
 
Vinkkejä kodin ja kesämökin pihasuunnitteluun 
 
Kodin ja kesämökin pihanlaitto on yksi trendeistä, joka kiinnostaa suomalaisia yhä 
enemmän. Huvila & Huussi -ohjelmasta tunnettu pihasuunnittelija Kati Jukarainen jakaa 
messuilla parhaat ideat koti- ja mökkipihan suunnitteluun ja hoitoon. Messuilla kuullaan  
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myös luonnonmukaisesta puutarhahoidosta ja Jyväskylän yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan historiasta, toiminnasta ja kehittämisestä. 
 
 
Lisätietoa: 
- Jyväskylän Rakennusmessujen ohjelma: https://www.paviljonki.fi/messut/jyvaskylan-
rakennusmessut/kavijoille/ohjelma/ 
- Messuille akkreditoituminen: https://messut.gest.fi/jyvaskylan-
messut/Rakennusmessut-2022-Media--- 
- Lisätietoa Jyväskylän Rakennusmessujen ohjelmasta: Matti Kuosmanen, Jyväskylän 
Rakennusmessut, myyntipäällikkö, 050 337 8730, matti.kuosmanen@paviljonki.fi 
- haastattelut ja kuvia Rakennusmessujen puhujista: Tiina Autio, markkinointi- ja 
viestintäpäällikkö, Jyväskylän Rakennusmessut, tiina.autio@paviljonki.fi, 040 489 0976 
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