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TähtiAreena tuo uusia tapahtumia Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 
 

HALLIEN KÄYTETTÄVYYS ON PARANTUNUT LISÄTILOJEN ANSIOSTA 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (TESC) uusi E-halli valmistui syyskuussa. Lokakuussa 
otettiin käyttöön myös hallin yhteyteen valmistunut Logistiikkakeskus. TähtiAreenaksi nimetty 
tapahtumahalli on saanut erinomaisen vastaanoton kuluneen syksyn aikana. Lisätilojen ansiosta 
TESCin eri hallien käytettävyys ja toimintojen samanaikaisuus on parantunut merkittävästi.  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tilat ovat olleet tehokkaassa käytössä. TESC on urheilun ja 
tapahtumien ohella löydetty yhä mittavammassa määrin myös hyvänä tapahtumapaikkana yritysten 
kokouksia, seminaareja, asiakastilaisuuksia ja tapahtumia ajatellen. Vuonna 2013 TESCin tiloissa 
järjestettiin 154 tapahtumaa, joista kokouksia oli 87, urheilutapahtumia 22 ja messuja, näyttelyitä, 
yritystapahtumia, konsertteja tai muita tilaisuuksia 45. Lisäksi tapahtumien aikana pidettiin runsaasti 
pienempiä kokouksia ja seminaareja. 
 

TESCin kävijämäärä vuonna 2013 oli 484 706 kävijää, joista 309 821 oli tapahtumakävijöitä, 170 963 
urheilijoita tai urheilutapahtumien kävijöitä ja 3922 kokousvieraita (tilanne 30.11.2013). Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskus Oy on vuonna 2005 perustettu yhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki (66 %) ja 
Tampereen Messut Oy (34 %). Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 kasvaa 2,8 miljoonasta eurosta 2,9 
miljoonaan euroon. Tase on 20 miljoonaa euroa.  
 
A, C ja D ovat monitoimihalleja, B on varattu urheilulle ja E tapahtumille 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus sai viidennen hallin, kun uusi E-halli valmistui syyskuussa. TESCin 
nykyisen hallikokonaisuuden muodostavat A-halli (11 305 m²), B-halli (2300 m²), C-halli (8500 m²), D-halli 
(4350 m²) ja E-halli (5260 m²). A-, C- ja D-halli palvelevat monitoimihalleina erinomaisesti sekä urheilun että 
tapahtumien tarpeita. Voimistelukäytössä aiemmin ollut B-halli on ollut ensimmäisen kokonaisen vuoden 
ensisijaisesti yleisurheilijoiden käytössä. Uusi E-halli eli TähtiAreena on ensisijaisesti tapahtumahalli. 
 
TähtiAreena toi kaivattua lisätilaa ja loistetta Tampereelle 
 

TähtiAreenaksi nimetty E-halli valmistui syyskuussa 2013. Uusi 11 223 neliön halli sisältää 5263 neliötä 
näyttelytilaa, 3103 neliön logistiikkakeskuksen tapahtumien alihankkijoiden varasto- ja tuotantotiloiksi sekä 
ravintolatiloja. TähtiAreena on saanut syksyn aikana erinomaisen vastaanoton ja runsaasti kiitosta etenkin 
avaruudesta, valoisuudesta ja nykyaikaisuudesta. Uusi tapahtumahalli on messujen ja muiden tapahtumien 
ensisijainen järjestämispaikka, minkä ansiosta muissa halleissa on urheilukaudella mahdollisimman vähän 
katkoja. Tämä parantaa huomattavasti kaikkien hallien käytettävyyttä ja eri toimintojen samanaikaisuutta 
sekä mahdollistaa yhä isompien tapahtumien järjestämisen Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa myös 
tulevaisuudessa. Lisäksi käytännöllinen varastotila tehostaa ja nopeuttaa messurakentamista. Omat 
sisäänkäynnit sekä pohjois- että eteläpäädyssä helpottavat niin ikään tapahtumajärjestäjiä monin tavoin. 
Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja pääurakoitsijana toimi Rakennusliike Aki 
Hyrkkönen Oy. E-hallin kustannukset olivat 15 miljoonaa euroa.  
 
Master Plan luo visioita tulevaisuuteen 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta on muodostunut keskeisen sijaintinsa ja hyvän tavoitettavuutensa 
ansiosta tärkeä tapahtumakeskus, jolla on suuri merkitys Tampereelle ja Pirkanmaalle sekä koko Suomelle.  
Vuonna 2011 julkaistiin TESCin kehittämissuunnitelma Master Plan 2015. Siinä mainituilla uudistuksilla 
halutaan parantaa keskuksen joustavuutta, toiminnallisuutta ja kapasiteettia. Uudistusten ja lisärakentamisen 
avulla syntyvä kokonaisuus palvelee erinomaisesti liikuntaa ja urheilua sekä messujen ja tapahtumien 
järjestämistä. Osa kehittämissuunnitelmaa oli E-hallin rakentaminen, joka on nyt saatu päätökseen. Samoin 
B-halli on saatu yleisurheilijoiden käyttöön. Tulevat kehitys- ja laajennustarpeet suuntautuvat 
pysäköintimahdollisuuksien ja joukkoliikenneyhteyksien parantamiseen sekä hotellin rakentamiseen. 
Kehittämissuunnitelmassa luotiin myös visio 2030, jossa kokonaisuuteen kuuluvat F-halli ja pysäköintihalli. 
Tavoitteena on tehdä TESCistä Euroopan paras messu- ja urheilukeskus vuonna 2030. 
 

Tietoa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta, TähtiAreenasta ja tapahtumista: www.tesc.fi.  
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