
töjä, joilla on iso yhteiskunnalli-
nen ja ympäristöllinen merkitys.

– Esimerkiksi Pietarsaareen 
rakennettiin vuonna 1994 aurin-
koenergiatalo. Vaasan messuilla 
2008 keksittiin ottaa sediment-
tilämpöä merenpohjasta ja hyö-
dyntää kaatopaikkakaasuja, Tuo-
maala luettelee.

Tampereen Vuoreksessa vuon-
na 2012 uutta oli jäteputkijärjes-
telmä. 

Vuores-projektin johtajan Pert-
ti Tammisen mukaan suomalai-
set ovat liian vaatimattomia asu-
miseen liittyvästä osaamisestaan.

– Muutama kuukausi sitten 
täällä asuntomessualueella vie-
raili ryhmä Quebecistä Kanadas-
ta. He olivat ihan aidosti otettu-
ja, kun pääsivät koteihin sisälle 
tutustumaan energiansäästökek-
sintöihin.

Kanadalaiset olivat löytäneet 
Vuoreksen alueen ja sen innovaa-
tiot nettisivuilta.

– Kyllähän nämä asuntomessu-
alueet ovat kaupungeille ikään 
kuin käyntikorttipaikkoja mes-
sujen aukioloajan jälkeenkin.

Kaupungit käyttävät asunto-

messuja uuden asuinalueen luo-
miseen ja lanseeraamiseen. Näin 
myös Kokkolassa kesällä 2011.

– Messuvuosi oli onnistunut, 
mutta kyllähän siinä töitäkin pi-
ti tehdä. Kesälomat käännettiin 
myöhempään ajankohtaan, muis-
telee Kokkolan kaupungin kehi-
tyspäällikkö Jonne Sandberg.

Sandbergin mielestä Kokkola 
sijoittuisi hyvin, jos tarkasteltai-
siin asuntomessujen suosiota lä-
himmän 10 vuoden ajalta.

– Monet isommat kaupungit-
kaan eivät ole olleet niin vahvo-
ja, vaikka meillä on meri toisella 
puolella vastassa.

Hänen mukaansa messukau-
pungin maine on kantanut ja hou-
kutellut kävijöitä Kokkolaan jäl-
keenpäinkin.

Tulevien järjestäjäkaupunkien 
ja asuntomessuorganisaation so-
pimukset on allekirjoitettu vuo-
teen 2020 saakka. Seinäjoen jäl-
keen uusiin koteihin voi tutustua 
Mikkelissä, kesällä 2018 Porissa, 
sitten Kouvolassa ja suvena 2020 
Tuusulassa.

Neuvotteluja seuraavistakin 
vuosista käydään jo nyt. LM–HÄSA

Kaupungit käyttävät 
asuntomessuja uuden 
asuinalueen luomiseen  
ja lanseeraamiseen. 

Seinäjoen jälkeen uusiin 
koteihin voi tutustua 
Mikkelissä ja kesällä 
2018 Porissa.

Virpi Niemistö

Seinäjoen loppuviikosta avautu-
vien asuntomessujen tarjonnasta 
toimitusjohtaja Harri Tuomaa-
la nostaa esille erityisesti Mäihä-
puukerrostalon, joka jatkaa asun-
tomessujen puukerrostalojen pe-
rinnettä. Suomen ensimmäinen 
puukerrostalo rakennettiin Ylö-
järven messuille vuonna 1996.

Mäihä-talon yhteyteen on rää-
tälöity Suomessa vielä melko tun-
tematon rahoitusmalli.

– Rahoituksen järjestäminen 
ja järjestyminen on tärkeä osa 
onnistunutta asumista. Tässä 
Omaksi-rahoitusmallissa maksat 
rakennusaikana seitsemän pro-
senttia asunnon kokonaishinnas-
ta ja saat oikeuden asumiseen se-
kä myöhempään osakkeiden lu-
nastukseen.

Suurin osa eli 34 tämän vuoden 
messujen kohteista on omakoti-
taloja, joista lähes kaikissa taloon 
muuttava perhe on ollut mukana 
rakentamisen alusta lähtien. 

– Alueen tonteille olisi ollut 
enemmän ottajia ja rakennut-
tajia, mitä sinne mahtui, kertoo 
projektipäällikkö Kirsi Joensuu.

Yleensä enemmistö messuil-
le rakentavista myös jää alueelle 
pitkäksi aikaa. Aiemmilta mes-
sualueilta on viime aikoina ollut 
myynnissä yksittäisiä kalliimman 
hintaluokan kohteita. Seinäjoel-
la kustannusarviot liikkuvat noin 
650 000 ja 350 000 euron välillä.

Ylöjärvi  
aloitti puu- 
kerrostalot

Mitkä Messut

Kuukauden koitos

  • Seinäjoen Pruukinrannan 
asuntomessujen avajaisia vie-
tetään 8. heinäkuuta ja messu-
portit sulkeutuvat 7. elokuuta.

  • Asuntomessuja järjestää 
Osuuskunta Suomen Asun-
tomessut, joka on perutettu 
vuonna 1966. Siihen kuuluvat 
muun muassa Finanssialan Kes-
kusliitto, Suomen Asuntoliitto ja 
Suomen Kuntaliitto.

  • Ensimmäiset asuntomessut 
kokosivat väkeä Tuusulaan 
vuonna 1970 ja ensimmäiset 
loma-asuntomessut Ähtäriin 
vuonna 2000. Tänä vuonna ei 
järjestetä loma-asuntomessuja. 
Viimeksi loma-asuntoja esitel-
tiin Kalajoella vuonna 2014. 

  • Viime vuonna Vantaalla 
asuntomessut keräsi lähes 
140 000 kävijää. 

  • Vuonna 2014 tapahtuma jär-
jestettiin Jyväskylässä ja 2013 
Hyvinkäällä.

Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala iloitsee massiivipuumoduuleista rakennetusta Mäihä-puukerrostalosta, joka on ensimmäinen  kestävän         metsähoidon PEFC-setrifikaatin kohde Pohjoismaissa. KUVA: Harri Toivola

Kirsi Turkki
Strasbourg

Euroopan parlamentti päät-
tää tänään keskiviikkona Eu-
roopan yhteisen raja- ja ran-
nikkovartioston perustamises-
ta. Raja- ja rannikkovartioston 
tarkoituksena on antaa parem-
paa tukea jäsenvaltiolle, jon-
ka ulkorajoilla on suhteeton-
ta painetta maahanmuuton, 
terrorismin tai jonkin muun 
syyn takia.

Yhteinen rajavirasto perus-
tetaan nykyisin toimivan Fron-
texin pohjalle. Varsovassa toi-
miva Frontex on koordinoinut 
EU:n jäsenvaltioiden rajojen 
valvontaa, mutta sillä ei ole 
ollut käytössään rajavartijoi-
ta tai kalustoa.

Uuteen virastoon tulee 1 500 
rajavartijan reagointiryhmä, 
joka kerätään EU:n jäsenmais-
ta. Lisäksi reserviin tulee ka-
lustoa, joka voidaan tilanteen 
sattuessa lähettää nopeasti 
paikan päälle.

Suomalainen europarla-
mentaarikko Petri Sarvamaa 
(kok.) pitää päätöstä yhteisis-
tä rajajoukoista Suomen kan-
nalta erinomaisena. Suomella 
on pitkä ulkoraja ja avun tarve 
Suomen rajoillakin voi joskus 
olla mahdollista.

Sarvanmaa on varajäsene-
nä EU-parlamentin valiokun-
nassa, joka käsittelee maahan-
muuttoa ja rajavalvontaa. 

– On jo aikakin, että ulkora-
joista huolehditaan pahan pai-
kan tullen yhdessä.

Yhteisen rajaviraston perus-
taminen on saanut jäsenmai-
den laajan tuen Euroopan par-
lamentissa. Päätös yhteisestä 
rajavirastosta tehdään ennä-
tysajassa. Aloite komissiolta 
tuli vasta joulukuussa. Sarva-
maan mukaan uusi rajaviras-
to saa EU:n budjetista tarvit-
tavat varat. 

Euroopan raja- ja rannikko-
vartiostolla tulee lisäksi ole-
maan vahvempi rooli laitto-

masti EU:ssa olevien kolman-
sien maiden kansalaisten pa-
lauttamisessa kotimaihinsa.

EU:n yhteisen rajavartioston 
voimia käytetään jäsenmais-
sa vain tiukan paikan tullen. 
Pääperiaate on edelleen, että 
jäsenmaat itse huolehtivat ra-
javalvonnastaan.

EU:n raja- ja rannikkovarti-
jat voi pyytää paikalle apua tar-
vitseva valtio. Myös EU-maat 
voivat yhdessä tehdä päätök-
sen tuen lähettämisestä.

– Jos jokin maa ei suostu 
noudattamaan päätöstä ja vaa-
rantaa Schengenin toiminnan, 
niin viimeisenä keinona muut 
voivat palauttaa väliaikaiset si-
särajatarkastukset sen rajoilla.

Europarlamentaarikko Sir-
pa Pietikäinen (kok.) painot-
taa, että siirreltävä kapasiteet-
ti rajoilla on myös taloudelli-
sesti tehokas.

– Tehdään nyt yhdessä jota-
kin, mitä kukaan yksin ei voi, 
Pietikäinen muistuttaa.

Europarlamentaarikot arvi-
oivat, että Suomella on paljon 
annettavaa uudelle rajaviras-
tolle. Suomi on jo tähän men-
nessä ollut varsin aktiivinen 
Frontexin operaatioissa Väli-
merellä. 

Rajavartiolaitoksen vartio-
laiva Merikarhu osallistui ke-
vätkaudella Frontexin operaa-
tioon Kreikassa. Operaation 
tavoitteena oli vähentää Tur-
kin ja Kreikan välistä laitonta 
maahantuloa ja pelastaa me-
rihätään joutuneita.

Aiemmin Suomi on osallis-
tunut Välimeren operaatioihin 
Rajavartiolaitoksen kahdella 
partioveneellä sekä valvonta-
lentokoneella. LM–HÄSA

Vartiolaiva Merikarhu on osallistunut keväällä Frontexin operaati-
oon Kreikan vesillä. KUVA: Mauri Ratilainen, arkisto

Rajavirastolle tehtävää 
myös kolmansien 
maiden kansalaisten 
palauttamisessa.

EU:n yhteisestä 
rajavartiosta 
päätös tänään

tästä on kyse

Nopea reservi

  • EU:n yhteiseen raja- ja 
merivartiostoon tulee 1 500 
rajavartijaa.

  • Suomen osuus joukoista 
on 40–50 rajavartijaa.

  • Rajajoukoilla tehostetaan 
unionin yhteisten ulkorajo-
jen valvontaa.
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