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Messurakentaja tarvitsee hyvää silmää ja puusepän 
perinteisiä taitoja 
  

Onnistunut messuosasto syntyy hyvästä ideasta ja osaavasta toteutuksesta. Puu on usein 
erinomainen materiaaliratkaisu. 

”Selkeälinjaisuus ja värien rohkea käyttö 
puree aina. Kun käyn messuilla, minut 
houkuttelee osastolle yleensä jokin esine ja 
osaston muotoilu. Selkeä värimaailma 
nostaa esiin muiden joukosta”, kertoo 
Vantaan ammattiopisto Varian näyttely- ja 
messurakentajakoulutuksen vastuuopettaja 
Rami Federley. 

”Puuta voisi käyttää vielä enemmänkin 
muun muassa viilutettuina pintoina ja 
huonekaluissa. Plussaa on puisten 
messurakenteiden kierrätettävyys 
useampaan tapahtumaan”, jatkaa Federley. 
 

Toteutus kohderyhmän mukaisesti 

Varian messuosaajien kädentaitoja näkee 
Helsingin Messuhallissa vuosittain. Juuri 
päättyneille Kevät-messuille Varia toteutti 
PEFC Suomen osaston. 

”Vuorovaikutus on messurakentajalle 
tärkeää. PEFC Suomi on tuonut meille 
tuoreita ajatuksia, joita olemme 
toteuttaneet yhdessä jo useammilla 
messuilla. Tällä kertaa varsinkin 
koivuvaneri ja sen pintakäsittely toi 
osastoon näyttävyyttä”, toteaa Federley. 
”Kohderyhmä on olennainen asia. Kun 
olimme nuorille tarkoitetuilla Next Step-messuilla, toiminnallisuus oli avainasemassa. 
Kevätmessujen kaltaisessa tapahtumassa taasen visuaalisuus houkuttelee eniten.” 

 
Tilausta moniosaajille 

PEFC Suomen messuosaston rakennesuunnittelu, materiaalivalinnat ja työn aikataulutus 
olivat osa Kati Komulaisen näyttötutkintoa Variassa. Hän valmistuu tänä keväänä Variasta 
artesaaniksi ja näyttely- ja messurakentajaksi. 
 
           …jatkuu 

Kati Komulainen valmistuu tänä keväänä 
artesaaniksi ja näyttely- ja messurakentajaksi 
Variasta. Näyttötutkintoa ohjaa Rami Federley. 



 

  

PEFC:n osaston teemana tänä vuonna oli kokonaan 
puusta tehty parvekesisustus. Osasto toteutettiin 
yhteistyössä STARK-ketjun kanssa. ”Kun käytössä on 
laadukkaat materiaalit, tulee kokonaisuudesta hyvä”, 
summaa Federlay. STARKilla on käytössä puun 
alkuperän PEFC-seurantajärjestelmä. PEFC-sertifiointi 
on STARKin myymälöissä merkitty hintatietoihin, jotta 
asiakas voi varmistua puun hyvästä alkuperästä.  
 

”Messuosastot tarjoavat meidän artesaaniopiskelijoille 
mahdollisuuksia ottaa haltuun koko prosessi kohteen 
suunnittelusta ja tavaran tilauksista aina osaston 
rakentamiseen ja viimeistelyyn saakka”, kuvaa Federley. 
”Uusia ideoita ja omaa näkemystä tarvitaan, mutta 
perinteiset puusepän taidot ovat edelleen meidän alan 
osaajien valttikortti.” 

 
Messualan yritysten lisäksi harjoittelupaikkoja tuleville 
artesaaneille ovat tarjonneet niin Kansallisteatteri, Kansallisooppera kuin Yleisradion 
lavastamo. Tällä hetkellä työn alla on muun muassa Vantaan Musiikkiopiston musikaalin 
lavasteet Korsossa sijaitsevaan Lumo-saliin.  

 
Yrittäjyys on yksi vaihtoehto artesaanille 

Koulutuksen suorittaneet artesaanit työllistyvät varsinkin messualan yrityksiin. Koulutus 
antaa valmiuksia myös yrittäjäpohjaiseen näyttely- ja lavasterakentamiseen.  

”Yrittäjyys vaatii rohkeutta, mutta sillä on ehdottomasti oma roolinsa”, summaa Federlay. 
”Yritysten ruuhkahuippujen tasaaminen tarjoaa freelanceille merkittävästi mahdollisuuksia. 
Yksi vaihtoehto on myös jatkaa tutkinnon jälkeen opintoja ammattikorkeakoulussa.” 
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