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TAPAHTUMAKESKUKSEN UUSI E-HALLI VALMISTUU SYKSYLLÄ 2013 
 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (TESC) viime vuonna julkistettu kehittämissuunnitelma 
Master Plan 2015 sisältää uudistuksia, joiden ansiosta keskuksen joustavuus, toiminnallisuus ja 
kapasiteetti paranevat huomattavasti. Uudistusten ja lisärakentamisen avulla syntyvä kokonaisuus 
palvelee erinomaisesti liikuntaa ja urheilua sekä messujen ja tapahtumien järjestämistä. Yksi osa 
kehittämissuunnitelmaa on ollut uuden E-hallin rakentaminen. Ensisijaisesti tapahtumakäyttöön 
rakennettavan hallin rakennustyöt on aloitettu ja E-hallin on määrä olla valmis syyskuussa 2013. 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta on muodostunut keskeisen sijaintinsa ja hyvän tavoitettavuutensa 
ansiosta tärkeä tapahtumakeskus, jolla on suuri merkitys Tampereelle ja Pirkanmaalle sekä koko Suomelle.  
 

– E-halli on A-hallin pohjoispäätyyn toteutettava 11 223 neliön tapahtumahalli, joka sisältää 5263 neliötä 
näyttelytilaa, 3103 neliön logistiikkakeskuksen tapahtumien alihankkijoiden varasto- ja tuotantotiloiksi sekä 
ravintola- ja kokoustiloja. TESCin hallitus päätti hallin suunnittelusta syyskuussa 2011, korkein hallinto-
oikeus hylkäsi valitukset kesäkuussa 2012 ja nyt lokakuussa saimme rakennusluvan. Rakennustyöt ovat 
hyvässä vauhdissa ja halli on valmis ennen ensi syksyn messukauden alkua syyskuussa 2013, sanoo 
toimitusjohtaja Hannu Vähätalo Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:stä. 
 

Uusi E-halli tulee olemaan 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. Lisäksi käytännöllinen varastotila tehostaa ja 
nopeuttaa messurakentamista. 
 

E-hallin arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja pääurakoitsijana toimii 
Rakennusliike Aki Hyrkkönen Oy. E-hallin kustannusarvio on 13,5 miljoonaa euroa.  
Rahoitus: Tampereen Messut Oy 1,5 miljoonaa euroa, pankkilaina 12 miljoonaa euroa, Tampereen 
kaupungin takaus, sijoitetun pääoman tuotto 4 %. 
 
TESCissä vilkas urheilun, tapahtumien ja kokousten vuosi 2012  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen tilat ovat olleet kuluneena vuonna tehokkaassa käytössä ja kävijöitä 
on riittänyt sekä urheilun että tapahtumien merkeissä. Yritykset ovat käyttäneet aktiivisesti myös 
tapahtumakeskuksen kokous- ja seminaaritiloja. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa (TESC) 
järjestettiin vuonna 2012 suurempia urheilu-, messu- ja muita tapahtumia 54. Lisäksi tiloissa pidettiin yli 200 
kokousta. Keskuksen kävijämäärä kuluneena vuonna oli 546 517, joista 221 661 oli urheilijoita tai 
urheilutapahtumien kävijöitä, 316 101 tapahtumakävijöitä ja 8755 kokouskävijöitä (tilanne 30.11.2012). 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2012 on 2,8 miljoonaa euroa ja tase 7 
miljoonaa euroa. TESCin omistaa Tampereen kaupunki (66 %) ja Tampereen Messut Oy (34 %). 
 

 
B-halli siirtyi yleisurheilijoiden käyttöön – kahden hallin lattiapinnat uusittiin 
 

Voimistelukäytössä aiemmin ollut B-halli remontoitiin tänä vuonna yleisurheilijoiden käyttöön ja voimistelijat 
siirtyvät uuteen harjoittelukeskukseen Tampereen Ikuriin. B-hallissa voidaan tarvittaessa toteuttaa myös 
tapahtumia, mutta pääasiallisesti se on varattu urheilutoimintaan. Näin voidaan varmistaa, että 
yleisurheilijoilla on koko harjoittelukauden ajan paikka käytettävissä, vaikka A-hallissa järjestettäisiinkin 
tapahtuma. Remontoinnin yhteydessä A- ja B-hallin lattiat saivat uuden tartan-pinnoitteen. 
 
TESCin uudistetut nettisivut avautuivat 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen uudistetut nettisivut avattiin 13.12. osoitteessa www.tesc.fi. 
Nettisivuilta löytyy tietoa muun muassa vuoden 2013 tapahtumista ja tapahtumakeskuksen tiloista. Lisäksi 
sivuilla voi seurata uuden E-hallin rakentamisvaiheita.  
 
Lisätiedot: 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy, www.tesc.fi 
Hannu Vähätalo, toimitusjohtaja, p. 0500 620 806, hannu.vahatalo@tesc.fi 
Olli Tokoi, kehityspäällikkö, p. 050 329 5265, olli.tokoi@tesc.fi 
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tesc.fi 


