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Asuntomessut Kokkolassa  
 
Myönteinen kuva päällimmäisenä  
 
Asuntomessut vaikuttivat varsinaista messualuetta laajemmalle Kokkolassa kesän 2011 aikana.  
Erilaiset tapahtumat loivat elävyyttä kaupunkikeskustaan. Yrityksille kesä toi asiakkaita ja 
kontakteja. Kokkolan keskustassa oli koko kesän todella vilkasta, ja moni yrittäjä totesikin, että 
asuntomessut olivat heidän liikkeelleen kuin ”toinen joulu”. 
 
Asuntomessuilla kävi kuukauden aikana lähes 128 000 messuvierasta. Joka viides kävijä tuli omasta 
tai lähikunnasta, mutta tulijoita oli kauempaakin. 27 prosenttia ilmoitti messumatkansa olevan 
edestakaisin yli 500 kilometriä. Kokkolalaisista messuilla kävi yli 40 prosenttia.  
 
Paikalliset asukkaat ottivat messut omakseen. Isäntäkortteja, jolla saattoi käydä messuilla 
useamman kerran joko yksin tai vieraiden kanssa, ostettiin 107 kappaletta. Edellisillä messuilla 
isäntäkortteja ostettiin kymmenkunta.  
 
Kaupunkina Kokkola yllätti asuntomessuvieraat iloisesti. Saamansa palvelun koki erittäin hyvänä 
tai hyvänä 87 prosenttia messuvieraista. Lähes 70 prosenttia kävijöistä käytti ruokaravintoloiden tai 
kahviloiden palveluita. Myös matkailupalveluja käytettiin paljon, ja usein käytiin samalla matkalla 
tavarataloissa ja erikoisliikkeissä. Messuvieraiden lasketaan jättäneen Kokkolaan kaikkiaan 15 
miljoonaa euroa. 
  
Valtaosa kävijöistä kiersi alueella yli kolme tuntia. Päivittäin oli kävijöitä keskimäärin n.4.100. 
Vilkkaimpina päivät olivat messujen kaksi viimeisintä lauantaita, kävijöitä oli yli 5.500, jolloin 
koettiin aika ajoin tungosta messukohteisiin. Muutamassa asiakaspalautteessa toivottiinkin, että 
lippujen myynti olisi alkanut jo aiemmin kuin kymmeneltä aamulla. 
 
Odotusarvot messuista täyttyivät hyvin, 95 prosenttia kävijöistä näki ja koki messut hyvänä tai 
erinomaisena. Positiivisena koettiin erityisesti näyttävä messualue ja merenranta. 
Erityistä kiitosta saivat myös liikennejärjestelyt, pysäköinnin ohjaus, bussikuljetus sekä busseissa 
toimineet oppaat. 
 
Bussikuljetus messualueelle oli myös näytteilleasettajien mieleen. Heille tehdyn kyselyn mukaan 
messuilla otettiin erityisesti lapsiperheet hyvin huomioon. Messuorganisaatio sai kiitosta 
toimivuudestaan näiltä messuammattilaisilta.   
 
Messukävijöitä ihastutti myös Neristanissa ollut messujen oheiskohde Knapen talo, johon tutustui 
lähes 14 000 ihmistä. 
 
Tarjontaa kaikille kaupunkilaisille 
 
Asuntomessujen aikana Kokkolassa oli peräkkäin monta tapahtumien täyteistä viikonloppua. Yhtä 
aikaa asuntomessujen kanssa alkoi Mozartin Taikahuilu –oopperan esitykset Kokkolan 
Oopperakesän toteuttamana, seuraavana viikonloppuna Kokkolan täyttivät jalkapallojuniorit 
tukijoukkoineen Suomen toiseksi suurimman juniorijalkapalloturnauksen, Kokkola Cupin 



merkeissä. Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna alkoivat Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlat. Elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin puolestaan Kokkola Rock.  
 
Kokkolan Matkailuoppaiden organisoima iltatori laajeni keskiviikkoilloista myös perjantai-iltoihin. 
Lisäksi oppaat järjestivät opastettuja kävelykierroksia kaupungin vanhimpaan osaan Neristaniin, ja 
ne olivat hyvin suosittuja.  
 

- Kokkolan asuntomessut olivat erinomainen osoitus siitä, mitä kaupunki voi hyvällä 
yhteishengellä parhaimmillaan tarjota.  Kaupunkilaisten tekivät kaikkensa, jotta vieraat 
viihtyisivät. Perheet avasivat kotinsa perhemajoitukseen, yrittäjät palkkasivat lisähenkilöstöä 
taatakseen moitteettoman palvelun ja eri taiteenalojen amatöörit sekä harrastajat esiintyivät 
lähes 200 eri tapahtumassa messukuukauden aikana. Tällaisessa laajuudessa tätä ei aiemmin 
Kokkolassa ole koettu, toteaa messuissa vastannut projektipäällikkö Touko Rauma. 

 
Kokkolan asuntomessuilla vierailivat mm. valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, eduskunnan 
puhemies Eero Heinäluoma, asuntoministeri Krista Kiuru, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, 
Porvoon hiippakunnan piispa Björn Wikström ja Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi. Vieraita 
oli myös Virosta, muun muassa talousministeri Juhan Parts, sekä Kiinan suurlähetystöstä.  
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