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Kansainväliset kongressit Tampere-talon keskeinen menestystekijä  
‒ Tampere-talon kokonaistulovaikutus Tampereen alueelle oli 35 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tästä 
kokous- ja kongressitoiminnan osuus oli 18 miljoonaa. Erityisesti touko-heinäkuu on vilkasta kansainvälisten 
kongressien aikaa.  

‒ Tälle vuodelle Tampere-taloon on varmistunut jo 11 kansainvälistä kongressia, joihin odotetaan noin 7430 
osallistujaa. *) Talon tapahtumat kahmaisevat valtaosan Tampereelle tulevasta kongressiväestä. Tällä 
hetkellä Tampereelle on vahvistunut jo kaikkiaan 31 kansainvälistä kongressia, joihin tulee arviolta lähes 
10 000 osallistujaa. 

‒ Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 näkyy Tampere-talon kansainvälisissä tapahtumissa. Ensi vuodelle on 
varmistunut jo 11 kansainvälistä tapahtumaa, joihin on tulossa ainakin 10 000 osallistujaa.  

‒ Asiakkaat valitsivat Tampere-talon vuonna 2015 jo 7. kerran peräkkäin Suomen parhaaksi kokous- ja 
kongressitaloksi. Talon vahvuuksia asiakkaiden mielestä ovat henkilökunnan palveluhalukkuus ja 
ammattitaito, luotettavuus, toiminnan asiakaslähtöisyys ja tilojen toimivuus.  

‒ Tampere on Helsingin jälkeen toiseksi suosituin kansainvälisten kongressien pitopaikka. (Finland 
Convention Bureaun tutkimus 2016.) 

*) Suurimpia kongresseja vuonna 2016 

• Rakennusinsinöörien maailmankongressi touko-kesäkuun vaihteessa (600 osallistujaa; CIB World 
Building Congress 2016) 

• Kesäkuun puolivälissä nuorkauppakamareiden Eurooppa-kokous (2000 osallistujaa, JCI European 
Conference)  

• Gerontologien eli vanhuustutkijoiden pohjoismainen kongressi juhannuksen alla (850 osallistujaa; 
23rd Nordic Congress of Gerontology) 

• Turvallisuutta ja tapaturmien ehkäisyä käsittelevä maailmankonferenssi syyskuun loppupuolella 
(1200 osallistujaa; World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion)  

• Lokakuun alussa 3D-tulostamisen kansainvälinen konferenssi (1000 osallistujaa; 3DSTEP) 
• Lokakuun puolenvälin jälkeen Tampereella säännöllisesti järjestettävä MindTrek tulee tänä vuonna 

Tampere-taloon (1000 osallistujaa)  

Tampere-talon uudet kokous- ja tapahtumatilat   
 
Maestro  
Sana viittaa kapellimestariin, säveltäjään, oman alansa kunnioitettuun legendaan. Sellainen tila tästä 
haluttiin tehdä – Suomen upein kokoustila. Nimi kertoo myös talon kulttuuritarjonnasta ja 
kansainvälisyydestä.  

Talon uusi lippulaiva, 230-paikkainen auditorio ja monitoimitila Maestro, kohoaa 3. kerroksessa. 
Lisäpaikkoja tilaan saadaan tuoliriveillä. Teleskooppikatsomo tekee tilasta helposti muunneltavan. 
Katsomon voi kasata, jolloin tilaan voi kattaa esimerkiksi cocktail-tilaisuuden tai illallisen. Tällöin sinne 
mahtuu jopa 300‒400 ihmistä, kun mukaan laskee myös Maestron edessä olevan lämpiön. Salista on 
esteetön näkymä suoraan Sorsapuistoon, mikä hakee vertaistaan koko Suomen mittakaavassa.  

Duetto 1 + 2 ja Riffi  

Duetto on kahdelle esittäjälle sävelletty musiikkiteos. Riffi on lyhyt, yksittäisistä sävelistä koostuva aihe, 
joka toistuu musiikkikappaleessa. 
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Talon 2. kerroksessa sijaitsee moderni 400 hengen tasalattiatila Duetto 1 + 2, joka voidaan jakaa kahdeksi 
200-paikkaiseksi monitoimitilaksi. Kokousten lisäksi se sopii näyttelyiden ja illallisten sekä upean 
akustiikkansa ansiota myös konserttien pitopaikaksi. Samaan kerrokseen tulee 30‒50 hengelle soveltuva 
pienkokoustila Riffi. Tilojen lämpiöön valmistuu syksyllä 2016 Kaarina Kaikkosen tekstiilitaideteos. 

Uudet tilat ovat talon alkuperäisen arkkitehdin Esa Piirosen sekä Petri Kontukosken käsialaa. Talossa on 
kaikkiaan 16 tapahtumatilaa. Kokoustilojen määrä kasvaa yhdellä ja kokouspaikat lisääntyvät 300:lla. 
Talossa on mahdollista järjestää jopa 5 000 hengen tilaisuuksia. Talon pinta-ala kasvaa 27 300 neliöstä 
30 000:aan. Uusien tilojen myötä Opus 1, Rondo ja Studio poistuvat käytöstä. Rondo ja Studio 
remontoidaan Muumimuseon käyttöön.  

Mitä Tampere-talossa tapahtuu seuraavaksi? 
Uusi aulatila ja myymälä-lipunmyyntipiste avautuvat 1. marraskuuta 2016. Samaan aikaan talo avaa 
ensimmäisen Royal Ravintoloiden kanssa yhteistyössä toteutettavan kahvilakonseptin. Kolme muuta 
kahvila-ravintolaa avautuu toukokuuhun 2017 mennessä. Uuden Tampere-talon ja Muumimuseon 
juhlallinen avajaisviikko pidetään 8.–14.5.2017.  
 
Tampere-talossa toimivat Tampere-talo Oy, Tampere Filharmonia ja Muumimuseo monipuolistavat talon 
kulttuuri- ja tapahtumatarjonta entisestään.  
 

Lisätietoja 
 
Menneet ja tulevat kv-kongressit www.tampere-talo.fi/referenssit  

www.tampere-talo.fi/talouudistuu  
 
www.tampere-talo.fi/tilat  
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