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Asuntomessutoimisto 

Maaherrankatu 9-11 , 50100 Mikkeli 



Asumisen vaikutus 
ihmisen hyvinvointiin



Kaavoitus, alue itsessään 

Rakentamisenaikaiset teemat: 

• Kaikki kunnossa 

• Uusiutuminen 

• Saimaa, järvi, vesi 

• Kustannustehokkuus 

Messualue Mikkelissä

Messualue

Kaupunkikeskusta



Kaunis asuinalue Saimaan rannalla, lähellä 
palveluita ja kaupungin keskustaa 

Kaavoituksen onnistuminen takaa monipuolisen 
asuinalueen = monipuolinen kattaus erilaisia 
taloja (esim. yksi- ja kaksikerroksisia, puu – ja 
kivitaloja, omalla tontilla, Saimaa-näkymin ja 
sisämaatontilla) ja erilaisia perheitä

Ennennäkemätöntä suunnittelua 

Sijainti (paikkakunnan sijainti ja messualueen 
sijainti)

Messualueen vahvuudet



Yksityiskohtia 

Messusatama, laivakuljetukset 
Satamasta, matka-aika noin ½ h 

34 pientalotonttia , 4 korttelialuetta 
- 5 omarantaista tonttia 
- 8 Saimaa -näkymillä varustettua tonttia
- 21 sisämaatonttia  
- Avikainen Oy:n paritalot, 2 kpl 
- Mikalon vuokratalo, 10 huoneistoa 

3 puistoaluetta
- Heinzenpuisto
- Nordenstrenginpuisto
- Antellinpuisto

Antellinrannan kävelyreitti 
Huldanrannan nuotiopaikka 



• Pääkohderyhmä 25-54 – vuotiaat naiset 

• Pääkaupunkiseutu ja lähikunnat 

• Yön yli majoittujat 

Ketä tavoitellaan?



Roolit

Osuuskunta Suomen Asuntomessut 
vastaa
• tapahtuman markkinoinnista
• valtakunnallisesta tunnettuudesta,
• Messutekniikasta
• yleisöpalveluista ja 

messukonseptin kehittämisestä. 

Mikkelin kaupunki vastaa 
• alueen kaavoittamisesta
• Kunnallistekniikasta
• messupysäköinnistä 
• tonttien luovuttamisesta



• Kutsukirjeet lähialueen kunnille, 250 km:n säteellä 

• Kaupungin esittelijät + ryhmämatkakoordinaattori
– yhteistyökumppanit 

• Asuntomessujen esittely, kielenkäännökset 
– Talotek –hanke Mikkelin ammattikorkeakoululla ja 

ammattilaisluennot aiheeseen liittyen 
– Muu luentorunko hahmotteilla
– Alueen rakentaminen esim. maisemasuunnittelun tai 

kaavoituksen näkökulmasta – kuntien suunnitteluvastaavat

Asiantuntijaryhmille tarjolla 



www.asuntomessut.fi (alue)

www.visitmikkeli.fi/asuntomessut

– teemaretkiä

– viikko-ohjelmat

– opastetut retket 

– omatoimiretket

Matkailijaryhmille/yksittäisille asiakkaille



• Ennakkomarkkinoinnissa, messualueella, verkossa, keskustassa… 
– www.visitmikkeli.fi/asuntomessut 
– Asuntomessut.fi 
– Median ennakkoretket, bloggarit, alue-esittely, artikkelit, verkkonäkyvyys, kampanjat 

• Asuntomessutoimiston viestivälineitä 
– Asuntomessujen viralliset www-sivut (www.asuntomessut.fi) 

– Facebook-sivut (Asuntomessut ja Asuntomessut Mikkelissä 2017)

– Tiedotusväline – ja aikakausilehtiyhteistyö

– Maksettu aikakausilehtiyhteistyö 

– Viralliset messuluettelot Deko sekä TM

Miten viestimme

http://www.asuntomessut.fi/


Tammikuu 
- Matkamessut, HKI
- Teemat julki 

Huhtikuu 
- Kevätmessut Hki
- Kotimaan messut, Tampere
- Mikkelin rak. messut
- Muuttaja-tarinat julki

Heinä/Elokuu 2017
- Asuntomessut, Mikkeli
- Luentosarjat ammattilaisille
- Saunakonsertit?

Vuodenkierron hahmottelua tiedotuksellisten päätapahtumien osalta

Messut/Helmikuu 
- Viher- ja Tekniikka JKL

Toukokuu
- Mikkelipuiston kevättapahtuma
- Lehdistön ennakkoretki 

Julkaisut
- Seutuopas matkailijoille 
- Uusi ennakkoesitepainos 10 000 
- Yrittäjien messuesite/tarjoukset 
- City-opas/Mikkelin aluekartta 
- Laiturilla –lehti 
- Kesän matkailulehdet 

LOKA/MARRASKUU 
Ryhmät, ennakkomarkkinointi
- Saate ryhmille + materiaalipaketti
- Uutiskirje sidosryhmien kautta 
- Facebook-kampanja 

SYYS/LOKA/MARRAS
Yrittäjät
- Uutiskirje, vko 38 
- SOME - koulutus 5.10 
- Myynnillä menestystä 22.11)

Median ennakkoretki
1.11.2016 
- Kohdetietoluettelo

Pääviestimarkkinointi – ja viestintätyöryhmässä 
- 12.9.2016

Yrittäjäliite marras/joulukuu 
Yrittäjäkirje mikkeli.fi -sivulle
Seutukierrokset 

Kuntakirje 1 / 
marraskuu 



• Tilaa uutiskirje www.saimaansivu.fi/uutiskirje

• Seuraa Facebook-sivuja Asuntomessut Mikkelissä 2017 

• www.asuntomessut.fi päivittyy lokakuun 2016 aikana 
– Sivustolla on useita Mikkeliin rakentavien blogeja 

– Sata tarinaa asuntomessualueesta 1.1.2017 alkaen -

– Kohdetietoluettelo on valmis

– Aluekartta on valmis 

RAKENTAJATARINAT, BLOGOT, SATA PIENTÄ TARINAA

Seuraa alueen rakentumista

http://www.saimaansivu.fi/uutiskirje
http://www.asuntomessut.fi/


Tiedotustilaisuudet 

to 24.11.2016 klo 10-12 

Ti 29.11.2016 klo 17-19 

Novasol ja majoitus



Näyttelypaikkamyynti avautuu 
15.11.2016 

www.asuntomessut.fi

Seuraa alueen rakentumista

http://www.asuntomessut.fi/

