
 
 
 
 
 
 
 
      Lehdistötiedote 
      Julkaisuvapaa heti 
 
 
Rakenna & Remontoi –messut  ennätyssuuret 
 
Tammikuun lopussa järjestettävät Rakenna & Remontoi –messut ennakoivat näytteilleasettajien 
kiinnostuksen perusteella odotuksia pientalorakentamisen käynnistymisestä, sillä messujen näyttelypaikat  
myytiin loppuun jo viime vuoden puolella.  
 
Messujärjestäjien korviin on kantautunut myös viestejä rakentajien liikkeelle lähdöstä. Vanhaksi menneitä 
tarjouksia päivitetään ja tontteja kysellään. – Ne, jotka tekevät lähikuukausina rakentamispäätöksen, 
nauttivat vielä hintaeduista sekä tonttien- ja työvoiman saatavuudesta. Korkokantojen pysyminen alhaalla 
vielä ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan on rakentajien yhteinen etu, summaa messujärjestelyistä 
vastaavan Suorakanava Oy:n toimitusjohtaja Hannu Myöhänen. 
 
Rakennusvuoden 2010 avausmessut 29.-31.1.2010  
Rakenna & Remontoi –messut avaavat jälleen rakennusmessujen sarjan, sillä seuraavina viikonloppuina 
ovat vuorossa ensin Turun ja sitten Tampereen messut. Vantaan messujen tarjonta ulottuu koko 
rakentamisen prosessiin suunnittelusta sisustamiseen.  
 
Kaikkina päivinä runsaasti asiantuntijaluentoja 
Perjantai on perinteisesti ns. ammattilaispäivä, joskin ovet ovat avoinna myös kuluttajille. Perjantain puolen 
tunnin tietoiskut on kuitenkin tarkoitettu ensisijaisesti taloyhtiöiden hallituksille ja isännöitsijöille. Viikonlopun 
teemat painottuvat puolestaan kuluttajainfoon. Tietoiskut ovat veloituksettomia. 
 
Taloyhtiö-verkkopalvelu, valmis otettavaksi käyttöön 
Viime kesäkuussa lanseerattua Taloyhtiö-palvelua esitellään kaikille yhtiömuotoisesti asuville ja taloyhtiöissä 
toimiville tahoille. – Projekti on lähtenyt todella vauhdikkaasti liikkeelle. Taloyhtiöiltä on tullut runsaasti 
kiitosta ja palvelun kehittämistä ohjaavaa palautetta, kertoo hankkeesta vastaava kehitysjohtaja Pentti 
Teponoja. Uuden portaalin ja sitä tukevan Taloyhtiö-lehden sisältö painottuu vahvasti isoa osaa kerros- ja 
rivitalokantaamme koskettavan korjausvaiheen koordinoimiseen ja ohjaamiseen. 
 
Rakentaja.fi – rakentajan ja remontoijan vahva tuki 
Suorakanavan ”ykköstuote”, Rakentaja.fi-palvelu jatkaa vahvaa kasvuaan markkinajohtajana. Palvelun 
käyttäjiksi on liittynyt jo yli 307 000 rakentajaperhettä. Suorakanava kuuluu Sanoma-konserniin. 
 
Sähköenergian uusin joukkokilpailutus alkaa messujen avajaispäivänä 
Viime vuonna Rakentaja.fi-sivuilla järjestetyissä sähköenergian joukkokilpailutuksissa sähköyhtiötään vaihtoi 
yli 7 000 kuluttajaa. Nyt myös messukävijät voivat ottaa osaa kilpailutukseen, sillä uusin joukkokilpailutus 
starttaa messuilta perjantaina. Mukaan voi liittyä Rakentaja.fi –osastolla numero 37 A2. Mukaan kannattaa 
ottaa sähkölasku, josta selviävät liittymisen yhteydessä tarvittavat kulutustiedot. 
 
Lisätietoja messuista: Suorakanava Oy, Luotsinmäenpuistokatu 1, 28100 PORI – www.rakentaja.fi/messut 
 
Pentti Teponoja  Hannu Myöhänen 
Kehitysjohtaja   Toimitusjohtaja 
GSM 0440 591 906  GSM 0440 532 592 
pentti.teponoja@rakentaja.fi   hannu.myohanen@rakentaja.fi  
 
 
Rakentaja.fi-konsepti on palkittu Tasavallan presidentin  INNOSUOMI  -palkinnolla 


