
       

 

 

     
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa vilkas vuosi  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen (TESC) tilat ovat olleet kovassa käytössä vuonna 2014. 
Syksyllä 2013 tapahtumakäyttöön valmistunut E-halli eli TähtiAreena on tuonut keskukseen uusia 
tapahtumia ja samalla TESCin eri hallien käytettävyys sekä toimintojen samanaikaisuus on 
parantunut merkittävästi. Monitoimikeskusta käytetään urheilun, messujen ja muiden tapahtumien 
ohella aktiivisesti myös yritysten asiakastilaisuuksiin ja juhliin sekä seminaareihin ja kokouksiin.  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Oy on v. 2005 perustettu yhtiö, jonka omistavat Tampereen kaupunki 
(66 %) ja Tampereen Messut Oy (34 %). Yhtiön liikevaihto kasvaa 2,9 miljoonasta eurosta 3,4 miljoonaan 
euroon vuonna 2014. Kuluneena vuonna TESCin tiloissa järjestettiin 193 tapahtumaa, joista kokouksia oli 
115, urheilutapahtumia 27 ja messuja, näyttelyitä, yritystapahtumia, konsertteja tai muita tilaisuuksia 51. 
Lisäksi tapahtumien aikana pidettiin pienempiä kokouksia ja seminaareja. Vuonna 2013 vastaavat luvut 
olivat 154 tapahtumaa, joista kokouksia oli 87, urheilutapahtumia 22 ja messuja, näyttelyitä, 
yritystapahtumia, konsertteja tai muita tilaisuuksia 45. TESCin kävijämäärä vuonna 2014 oli 501 779 kävijää, 
joista 281 270 oli tapahtumakävijöitä, 4236 kokousvieraita ja 216 273 urheilijoita tai urheilutapahtumien 
kävijöitä (tilanne 30.11.2014). Viime vuonna vastaava kävijämääräluku 30.11.2013 mennessä oli 484 706 
kävijää. Lopullinen kävijämäärä vuonna 2013 oli 528 838 kävijää, joista 310 421 oli tapahtumakävijöitä, 3922 
kokousvieraita ja 214 495 urheilijoita tai urheilutapahtumien kävijöitä.  
 

Monitoimihallien käytettävyys on parantunut viime vuonna valmistuneiden lisätilojen ansiosta 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen 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 sekä urheilun että tapahtumien tarpeita. B-halli on ensisijaisesti yleisurheilijoiden käytössä. 
Viime syksynä valmistunut E-halli eli TähtiAreena palvelee ensisijaisesti tapahtumahallina. Uusi halli oli nyt 
ensimmäisen kokonaisen vuoden käytössä ja siitä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. TähtiAreena on 
saanut kiitosta etenkin avaruudesta, valoisuudesta ja nykyaikaisuudesta. Uuden tapahtumahallin ansiosta 
muissa halleissa on ollut urheilukaudella mahdollisimman vähän katkoja ja hallien samanaikainen 
käytettävyys on parantunut. Lisätilojen ansiosta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa on voitu toteuttaa 
yhä isompia tapahtumia ja uusia tapahtumia on luvassa uudistusten ansiosta myös tulevaisuudessa. 
 

TESC – merkittävä, kehittyvä ja helposti saavutettava tapahtumapaikka Pirkanmaan sydämessä 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta on muodostunut keskeisen sijaintinsa ja hyvän tavoitettavuutensa 
ansiosta tärkeä tapahtumakeskus, jolla on suuri merkitys Tampereelle, Pirkanmaalle ja koko Suomelle.  
TESCiin tehtyjen investointien ansiosta keskuksen toiminnallisuus, joustavuus, monikäyttöisyys ja 
kapasiteetti on parantunut merkittävästi ja kokonaisuus palvelee nyt erinomaisesti liikuntaa ja urheilua sekä 
messujen ja tapahtumien järjestämistä. Lähitulevaisuuden kehitys- ja laajennustarpeet kohdistuvat 
joukkoliikenneyhteyksien ja pysäköintimahdollisuuksien parantamiseen. Vuonna 2014 Tampereen 
joukkoliikenteen bussilinja 14 alkoi liikennöidä suoraan Tampereen keskustasta Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskukseen, mikä on ollut merkittävä parannus. Keskuksen pohjoinen pysäköintialue on päätetty 
päällystää vuoden 2015 aikana. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen pidemmän tähtäimen 
kehittämissuunnitelmassa on myös luotu visio uuden F-hallin, pysäköintihallin ja hotellin rakentamisesta, 
mutta tällä hetkellä kyseiset laajennussuunnitelmat eivät ole ajankohtaisia.  
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen luvassa uusia tapahtumia 
 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen varaustilanne vuoden 2015 osalta näyttää hyvältä. Luvassa on 
useita messuja, yritystapahtumia, asiakastilaisuuksia, kokouksia ja urheilutapahtumia. Kevätkauden 
ohjelmassa on Tampereen Messut Oy:n toteuttamien tapahtumien lisäksi muun muassa Manic Run 11.1., 
Suomen Häämessut 17.–18.1., Rekrytori 4.2., Winter War 7.2., Lantrek 27.2.–1.3., Ammattiautot 
Bussinäyttely 18.–19.3., Karaten SM-kilpailut 29.–29.3., Hot Rod & Rock Show 26.–27.4., Tampereen 
Kansainvälinen Koiranäyttely 2.–3.5., Rotukissanäyttely 9.–10.5., Jehovan Todistajien piirikonventti 12.–
14.6. ja 19.–21.6. sekä Pöytätenniksen veteraanien EM-kilpailut 27.6.–4.7. Tapahtumakalenteri ja lisätietoa 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksesta löytyy osoitteesta www.tesc.fi. 
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