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TAMPERE-TALO
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Talon yleisesittely
Kokoukset ja kongressit
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Ravintolat
Konsertit ja Tampere Filharmonia
Vastuullisuus ja esteettömyys
Kongressikaupunki Tampere
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• KUUDESTI ARVIOITU SUOMEN PARHAAKSI
KONGRESSIKESKUKSEKSI
• VUODEN KONSERTTISALI 2011
• ENSIMMÄINEN RÔTISSEURS-KILVEN ANSAINNUT
KONGRESSITALO SUOMESSA
• ENSIMMÄINEN JOUTSENMERKIN SAANUT
KONGRESSITALO POHJOISMAISSA
• MUKANA-KONSEPTI FINAALIPAIKALLA KANSAINVÄLISESSÄ KONGRESSITALOJEN INNOVAATIOKILPAILUSSA
• 6,5 MILJOONAA KÄVIJÄÄ VUODESTA 1990
• LIIKEVAIHTO JA MUUT TUOTOT 13 M€ (2013)
• TAPAHTUMIA VUOSITTAIN YLI 600
TALON TOIMIJAT: TAMPERE-TALO OSAKEYHTIÖ,
TAMPERE FILHARMONIA, TAMPERE CONVENTION
BUREAU, TAMPEREEN TAIDEMUSEON MUUMILAAKSO
(VUODESTA 2017)

TIESITKÖ
TAMPERE-TALON TONTILLA
SIJAITSI ENNEN ELÄINTARHA,
JA PIAN TALON ALAKERRASSA
SIJAITSEE TAIDEMUSEO.

TAMPERE-TALO

KATSO VIDEOMME!

Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin kongressi- ja
kulttuurikeskus. Jatkuvasti uudistuva talomme tarjoaa
monipuoliset ja korkealaatuiset puitteet kaikenkokoisille
tilaisuuksille kulttuuritapahtumista maailmankongresseihin
sekä koulutus- ja yritystapahtumiin.
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The LSO were thrilled to
appear for the first time in
Tampere at your wonderful
hall. We had a tremendous
welcome and, without exception, all the staff were extremely friendly and helpful.
We only wish we could have
brought your lovely hall back
to London with us!
SUE MALLET
Director of Planning

Tampere-taloon on
helppoa ja hauskaa tulla
T

ampere-talo sijaitsee aivan Tampereen keskustassa, kävelymatkan
päässä rautatieasemalta sekä hotelleista
ja ravintoloista. Keskeisen sijaintimme
lisäksi asiakkaat arvostavat tarjoamaamme luotettavaa, yksilöllistä ja
asiantuntevaa palvelua. Kaikilla osas-

toillamme työskentelee Tampere-talon
omaa, ammattitaitoista ja talon läpikotaisin tuntevaa henkilökuntaa.

Tampere-talo on Tampere
Klubin kotipesä. Suurten
kansainvälisten kongressien
talosta löytyy tilaa myös pienille kokouksille. Henkilökunta
tekee kaikkensa, jotta vieraat
voivat keskittyä omaan
asiaansa.
AULIS AARNIO
professori
Tampere Klubi

Tervetuloa tutustumaan!

Kuvat: Olli-Pekka Latvala, Saara Sivonen sekä Tampere-talon, Tampere Filharmonian ja Visit Tampereen kuva-arkisto.
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Euromit 2014, the International Meeting on Mitochondrial Pathology, with over 800
participants, was the 10th
edition of a major biomedical
congress. With the excellent
co-operation, flexibility and
can-do attitude of Tampere
Hall we were able to launch a
series of new initiatives that
added greatly to the success
of the event, setting a benchmark for future editions of the
congress. Our congress participants had a great experience
and took home many positive
feelings about Finland.

Kokoukset
ja kongressit
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET •

ASIANTUNTEVA PALVELU
• KONGRESSIT • NÄYTTELYT

• VASTUULLINEN • MESSUT •
RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT
• KONSERTIT • TAMPERE FILHARMONIA • ESTEETTÖMYYS
• MUUMILAAKSO • YLEISÖTAPAHTUMAT • LASTEN TAMPERE-TALO • UUDISTUVA •
KAHVILAT

PROFESSOR HOWARD JACOBS
University of Tampere

M

onipuolisten tilojen ansiosta meillä
voi järjestää mittavia kansainvälisiä
kongresseja, liitto- ja järjestökokouksia,
koulutuspäiviä sekä näyttäviä juhlia ja
asiakastapahtumia sekä näyttelyitä. Tampere-talon 15 erikokoista, teknisesti hyvin
varustettua tilaa soveltuvat 10-5 000 hengen tilaisuuksiin. Vuonna 2016 valmistuu
kaksi uutta, suurta ja moneksi muuntuvaa
tilaa, jotka oheisauloineen on suunniteltu
jopa yli 700 hengelle.

TAMPERE-TALO
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TALON KOKOUSVUOSI
•
•
•
•

300 KOTIMAISTA KOKOUSTA
20 KANSAINVÄLISTÄ KONGRESSIA
10 MESSUTAPAHTUMAA
100 000 KOKOUSVIERASTA

Suomen tyytyväisimmät
kokousasiakkaat
Tampere-talo on Tampereen ja koko Suomen kongressi- ja
kulttuurikeskusten helmi, joka on valittu kerta toisensa
jälkeen Suomen parhaaksi kongressikeskukseksi.
(TNS Gallupin asiakastyytyväisyystutkimukset)

Tampere-talossa järjestetään vuosittain
10-20 kansainvälistä kongressia tieteen,
talouden, teollisuuden ja kulttuurin
aloilla. Kongressitoimiston ammattitaitoinen henkilökunta on asiakkaan apuna
tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa alusta loppuun saakka. Kokouspaketti on vaivaton tapa järjestää
alle 200 hengen kokouksia.

Maailmassa ei ole mitään
mukavampaa kuin viihtyminen,
eikä mikään ole helpompaa.
MYMMELI
Tove Janssonin kirjassa
Muumilaakson marraskuu

Tervetuloa makumatkalle
Rönnvikin viinitilalle Pälkäneelle
Rönnvik on yksi Suomen suurimmista ja palkituimmista
viinitiloista vajaa tunnin ajomatkan päässä Tampereelta ja
1,5 tunnin päässä Helsingistä. Rönnvikissä perinteiseen
idylliseen ympäristöön yhdistyvät uniikit oman tilan viinit ja
oluet sekä modernit kokous-, juhla- ja ravintolapalvelut.
Rönnvikissä tiedät olevasi aina toivottu vieras.
Järjestä illanvietto, tyylikkäät juhlat, asiakastapaaminen tai
koulutus nauttien hämäläisestä maaseutuidyllistä. Pieteetillä
entisöidyt tilat muuntuvat 10-200 hengen kokoontumisiin,
ja ravintola Rönnvik loihtii tapahtumaasi sopivat tarjoilut
lähialueiden tuottajien antimista.
Tule viihtymään ja nauttimaan.
Rönnvikissä käy vuosittain yli 10 000 vierailijaa. He ovat
yksittäisiä reissaajia, isompia ryhmiä, yritysvieraita sekä
perhejuhlavieraita. Rönnvikin tilalta löytyy jokaiselle jotain.

www.ronnvik.com
Pälkäne, Hämeenlinnantie 270  +358 (0)400 737 174  ronnvik@ronnvik.com

6

TAMPERE-TALO

Tapahtumat
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET • ASIANTUNTEVA PALVELU • KONGRESSIT • NÄYTTELYT • VASTUULLINEN • MESSUT • RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT
• KONSERTIT • TAMPERE FILHARMONIA • ESTEETTÖMYYS
• MUUMILAAKSO • YLEISÖTAPAHTUMAT • LASTEN
TAMPERE-TALO • UUDISTUVA •
KAHVILAT

Tässä sitä järjestetään
ja järjestetään.
HEMULI

TUTUSTU TAPAHTUMIIN

Tove Janssonin kirjassa
Muumilaakson marraskuu

TAMPERE-TALO

Tampere-talon seinien suojiin voi loihtia lähes minkälaisen
tapahtuman tahansa. Monipuolisia, neljässä kerroksessa
sijaitsevia tiloja on helppo muunnella vastaamaan asiakkaan
toiveita.

T

ampere-talon Sorsapuistosali ja talon
valoisat, avarat lämpiötilat tarjoavat
monenlaisia mahdollisuuksia erikoismessujen ja kokousten oheisnäyttelyiden järjestämiseen. Myös tasalattiaiset
kokoustilat soveltuvat erilaisiin näyt-

telyihin ja tuote-esittelyihin hyvin.
Kokenut ja asiantunteva henkilökunta
auttaa vaativienkin näyttelyiden järjestämisessä. Vuoden 2016 uudistushankkeen myötä saadaan taloon uusi katettu
lastaus- ja purkualue.

Tracon 8, roolipelija animetapahtuma
Tapahtuman monipuolinen
ohjelma vaatii tapahtumapaikalta paljon. Tampere-talo on
viimeisen neljän vuoden ajan
vastannut vaatimuksiamme
erinomaisesti. Tracon saa joka
vuosi mitä tilaa: laadukkaan,
toimivan tapahtumapaikan
sekä ystävällisen, avuliaan ja
joustavan palvelun.
OUTI SIPPO-PURMA

Tapahtumien näyttämö

P U U TA R H A K AT U 1 3 | TA M P E R E | 0 1 0 2 3 1 5 2 2 2
W W W. S U O M A L A I S E N K L U B I N R AV I N T O L A . F I

R AV I N T O L A C

R A U TAT I E N K AT U 2 0 | TA M P E R E | 0 1 0 6 1 7 9 7 6 0
P Ö Y TÄVA R A U K S E T W W W. R AV I N T O L A - C . F I

Tracon Ry
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TIESITKÖ
TAMPERE-TALO SAI SYKSYLLÄ 2014
RÔTISSEURS-KILVEN TUNNUSTUKSENA
RAVINTOLAN LAADUSTA.

Ja tiedän, että te salaa
pidätte kemuja, sillä teidän
ikkunoistanne näkyy valoa
koko yön.
RUTTUVAARI
Tove Janssonin kirjassa
Muumilaakson marraskuu

Ravintolat
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET • ASIANTUNTEVA PALVELU • KONGRESSIT • NÄYTTELYT • VASTUULLINEN
•
MESSUT •
RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT • KONSERTIT
• TAMPERE FILHARMONIA •
ESTEETTÖMYYS • MUUMILAAKSO • YLEISÖTAPAHTUMAT
• LASTEN TAMPERE-TALO
•
UUDISTUVA • KAHVILAT

TAMPERE-TALO

Tampere-talo on toiminut unohtumattomien juhlien
näyttämönä lukemattomia kertoja. Niinpä juhlatarjoilut
järjestyvät ammattitaitoisesti ja vaivattomasti niin
kymmenelle kuin tuhannellekin juhlavieraalle.

T

ampere-talon maukkaisiin tarjoiluihin kuuluvat muun muassa runsaat
aamiais- ja lounasbuffetit kokousvieraille sekä cocktailtarjoilut ja juhlaillalliset
kongresseihin ja yritystilaisuuksiin.
Suosimme lähiruokaa ja käytämme
luomutuotteita aina kun mahdollista.
Café Soolo vastaleivottuine tuotteineen
palvelee kaikkia kaupunkilaisia. Soolon

Ruokagalleria hivelee sekä silmiä että
makuhermoja useina konsertti-iltoina.
Tarjoilujen lisäksi henkilökuntamme
auttaa mielellään myös juhlien ohjelman
suunnittelussa sekä artistien hankinnassa, olipa kyseessä sitten rento yritysjuhla tai arvokas kutsuvierastilaisuus.

Ensiluokkaiset juhla- ja ravintolapalvelut
or You –
Festivals f !
ere Region

Tamp

www.pirfest.fi
Twitter/@Pirfest
Facebook/Tampere Region Festivals
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Arvostan erittäin paljon Tamperetalon sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa. Monen eri
alan ammattilaisen yhteistyö sujuu
saumattomasti: tilanteita ennakoidaan ja lopputuloksena on ilta, jona
esiintyjät ja vieraat saavat keskittyä
ohjelmaan eikä tilaisuuden järjestäjänkään tarvitse olla huolissaan
tapahtuman kulusta.
SILJA MINKKINEN-POIKOLAINEN
asiamies
Suomen Kulttuurirahaston
Pirkanmaan rahasto

10

TAMPERE-TALO

TALON KONSERTTIVUOSI:
Tampere-talon salissa on hyvä
akustiikka ja lavatekniikka.
Täällä on myös erinomaisesti
asiansa osaava tekninen henkilökunta. Talossa on tosi kotoisaa
ja ilmapiiri on kansainvälinen.
Tampereella on Suomen paras
yleisö, joka uskaltaa innostua!

• 200 OMAA TAI VUOKRATUOTTAJAN
KONSERTTIA
• 50 TAMPERE FILHARMONIAN
KONSERTTIA
• 200 000 TAPAHTUMAKÄVIJÄÄ

SANTTU-MATIAS ROUVALI
ylikapellimestari
Tampere Filharmonia

Musiikki
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • NÄYTTELYT •
VASTUULLINEN • ASIANTUNTEVA PALVELU • KAHVILAT •
KONGRESSIT • YLEISÖTAPAHTUMAT • KOKOUKSET • RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT •
KONSERTIT • TAMPERE
FILHARMONIA • ESTEETTÖMYYS • MUUMILAAKSO
• LASTEN TAMPERE-TALO •
UUDISTUVA • MESSUT

Akustiikaltaan

Tampere-talon kauniisti soivat ja tyylikkäät tilat palvelevat
sekä isoja että pieniä konsertteja. Hyvä palvelu huomioi
vieraiden ja järjestäjien lisäksi esiintyjät.

T

ampere-talo on monipuolinen konserttitalo, jossa yleisön toivottavat
tervetulleeksi 1900-paikkainen, ylväs
Iso sali, kauniisti soiva, 500-paikkainen
Pieni sali, intiimi Studio ja monipuolinen
Sorsapuistosali. Tampere-talo tuottaa
omia konsertteja sekä vuokraa konserttisaleja muille tapahtumatuottajille.
Ohjelmistossa ovat edustettuina kaikki
musiikkityylit, kuten pop, rock, maail-

manmusiikki, jazz, viihde, klassinen ja
lasten musiikki. Vuosittain toteutetaan
mittava oopperatuotanto yhteistyössä
Tampereen Oopperan kanssa. Musiikki&Media valitsi Tampere-talon vuoden
konserttisaliksi 2011.

TAMPERE FILHARMONIA
Tampere-talon Iso sali on Tampere
Filharmonian kotilava. Ylikapelli-

TAMPERE-TALO

KLASSISTA

seuraa meiTä:

MODERNILLE
YLEISÖLLE

TikeTTi on
musiikkiTalo

ainutlaatuinen

PääsyliPuT Tuhansiin konserTTeihin,
klubeille ja fesTivaaleille
Niiskuneiti: Osaatko tanssia mamboa?
Muumipeikko: No jotenkin,
mutta mieluummin tanssin valssia.
Tove Janssonin kirjasta
Muumipeikko ja pyrstötähti

mestari Santtu-Matias Rouvalin tultua
puikkoihin yleisö- ja konserttimäärät
ovat nousseet huimasti. Tampere Filharmonian muusikot vakuuttavat yleisönsä
konsertista konserttiin yhä hioutuneemmalla kuulokuvalla. Tampere Filharmonia on 97 muusikon vahvuudellaan
ainoa täysimittainen sinfoniaorkesteri
pääkaupungin ulkopuolella.

SYVÄSUKELLUKSIA
MUSIIKIN MAAILMAAN
•
•
•
•
•

tähtihaastatteluja pintaa syvemmältä
debattia ja keskustelua ajan ilmiöistä
uunituoreiden levyjen arviot
konserttikalenteri koko kuukaudelle
ja paljon muuta...

nyT TaPahTuu

TUTUSTU. IHASTU. TILAA.
www.rondoclassic.fi tai asiakaspalvelustamme 03-225 1948
lue TikeTin Tarina
ja oTa yhTeyTTä.

MUSIIKKI – IHMISEN – ASIALLA.
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Oli merkittävää, että tämä
järjestettiin juuri meille, että
mekin ollaan jotain muuta
kuin vain tiellä.
Pappilanpuiston
palvelukeskuksen asiakas

TIESITKÖ
TAMPERE-TALOLLE MYÖNNETTIIN
KEVÄÄLLÄ 2014 JOUTSENMERKKI
ENSIMMÄISENÄ KONGRESSIKESKUKSENA
POHJOISMAISSA.

Vastuullisuus
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET • ASIANTUNTEVA PALVELU • KONGRESSIT • NÄYTTELYT • VASTUULLINEN • MESSUT •
RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT
•
KONSERTIT • TAMPERE
FILHARMONIA • ESTEETTÖMYYS • MUUMILAAKSO
• YLEISÖTAPAHTUMAT • LASTEN TAMPERE-TALO •
UUDISTUVA

Nämä nuoret eivät yleensä
jaksa keskittyä puolta tuntia
kauempaa. Nyt he ovat olleet
täällä yli kolme tuntia.
TAYS Pitkäniemen sairaalan
henkilökunnan edustaja

TAMPERE-TALO
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Tampere-talo on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, esteettömästi ja
ympäristöasioissa edelläkävijän roolissa. Talo on kokonaan esteetön, ja liikuntasekä aistirajoitteisten asiakkaiden avustajat pääsevät tapahtumiin ilmaiseksi.
Huomioimme erilaiset kohderyhmät erittäin monipuolisesti.

Vastuullinen edelläkävijä
ESTEETTÖMYYS
Kaikkiin Tampere-talon kokous- ja yleisötiloihin pääsee esteettömästi. Henkilökuntamme on koulutettu opastamaan
ja avustamaan liikunta- ja aistirajoitteisia asiakkaita.

syystä tai toisesta voi fyysisesti tulla
Tampere-taloon. Myös talossa kokouksia järjestävät tahot voivat parantaa
tapahtumiensa saavutettavuutta ottamalla interaktiivisen etäpalvelun osaksi
tapahtumiaan.

MUKANA-PALVELU

LASTEN TAMPERE-TALO

Tampere-talo tarjoaa MUKANA-palvelua toimijoille, joiden asiakkaat eivät

Tampere-talossa järjestetään vuosittain
useita lasten ja nuorten tapahtumia,

SARA HILDÉNIN
TAIDEMUSEO
SARA HILDÉN
ART MUSEUM
Särkänniemi, Tampere  www.tampere.fi/sarahilden

Francis Bacon: Two Studies for a Portrait of
George Dyer / Sara Hildén Foundation Collection

EKOTEOT
Ekoteot ovat osa arkipäiväämme:
pyrimme jatkuvasti minimoimaan
toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Talon ravintoloissa suositaan kausittaisia raaka-aineita, luomua
ja lähiruokaa. Tampere-talossa kaikki
kierrätyskelpoinen materiaali kerätään
talteen ja kierrätetään: 98,80 prosenttia
kokonaisjätemäärästä saadaan hyöty- ja
kierrätyskäyttöön. Talon lämmitysenergia on kaukolämpöä. Talo valaistaan ja
koneet toimivat Tammerkosken vesivoimalla tuotetulla sähköllä ja tilat jäähdytetään Näsijärvestä tulevalla vedellä.

joista osa on maksuttomia. Tampere
Filharmonia järjestää lasten- ja koululaiskonsertteja sekä vierailuja harjoituksiin. Joidenkin konserttien yhteydessä
toimii Lapsiparkki. Tampere-talo valitsee kolmen vuoden välein paikallisen
kummikoulun. Yhteistyön myötä koululaiset pääsevät toimimaan koeyleisönä
ja asiantuntijoina Tampere-talon kulttuuritapahtumissa.
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Tampereella kansainvälisen
kongressin järjestäminen sujuu
helposti. Useat hotellit ja Tampere-talo ovat kävelyetäisyydellä toisistaan. Kongressien
järjestäjät arvostavat saamaansa
ammattitaitoista ja ystävällistä
palvelua.
ELLA NÄSI
toiminnanjohtaja
Tampere Convention Bureau

Kongressikaupunki
Tampere
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET •
NÄYTTELYT • KONGRESSIKAUPUNKI • VASTUULLINEN • MESSUT • RAVINTOLAT
• JUHLAPALVELUT • KONSERTIT • TAMPERE FILHARMONIA
• VIREÄ • MUUMILAAKSO •
YLEISÖTAPAHTUMAT • LASTEN
TAMPERE-TALO • VIHREÄ •
KAHVILAT • UUDISTUVA

Tampere on järvien ympäröimä,
ihmisen kokoinen ja kotoisan
rosoinen idylli täynnä tapahtumia. Tampere-talolla on vuosien
kokemus kongressien järjestämisestä, osaava ja työlleen
omistautunut henkilökunta sekä
upeat puitteet keskustassa,
vehreän puiston katveessa ja
yliopiston naapurissa. Tervetuloa
kylään!
ANNA-KAISA IKONEN
pormestari
Tampereen kaupunki

TAMPERE-TALO

www.tampereconventionbureau.fi
TAMPERE CONVENTION BUREAU TARJOAA MAKSUTONTA
ASIANTUNTIJAPALVELUA KANSAINVÄLISEN KONGRESSIN
KUTSUMISESSA, SUUNNITTELUSSA JA MARKKINOINNISSA.

Tervetuloa Tampereelle!
Tampere on vilkas, vireä ja vihreä sekä turvallinen
kansainvälisen tason kongressikaupunki, jonne on helppo
tulla autolla, junalla tai lentokoneella.

T

ampereen logistinen sijainti tekee
saapumisen helpoksi. TamperePirkkalan lentoasema palvelee hyvin
kansainvälisiä kongressivieraita, ja
vuonna 2015 valmistuvan kehäradan
ansiosta matka junalla Helsinki-Vantaalta taittuu jopa puolessatoista
tunnissa.

Tampere-talo, tasokkaat hotellit sekä
lukuisat kokous- ja illanviettopaikat.
Kaupungin kongressiammattilaisilla
on vankka kokemus kansainvälisten
kokousten järjestämisestä. Kaupungin
runsas, ympärivuotinen kulttuuritarjonta palvelee kokousvieraita myös
kongressin jälkeen.

Tampereen vahvuuksia ovat aktiivinen
tiede- ja yritysmaailma, Suomen parhaaksi kongressikeskukseksi arvioitu

Tampereella kaikki sijaitsee kätevän kävelyetäisyyden päässä. Tänne on helppo
tulla, mutta aina ei halua lähteä pois!
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Vapriikissa

vieraasi viihtyvät!
Teitä palvelevat ammattitaidolla
museoravintola Valssi ja
monipuolinen museokauppa.
Museokeskuksessa vieraanne
voivat tutustua myös yli
kymmeneen näyttelyyn.
Vapriikki tarjoaa elämyksiä,
joista onnistuneet kokoukset
ja juhlat muistetaan.

250-paikkainen ravintola ja
kaupungin upein kesäterassi
Tammerkosken partaalla.
Buffet-tarjoilut onnistuvat 400
hengelle. Lisäksi 111-paikkainen
auditorio, saunakabinetti 10:lle
ja kaksi 40–50 hengen hyvin
varustettua kokoustilaa.

ALAVERSTAANRAITTI 5, TAMPERE / 03 5656 6966 / WWW.VAPRIIKKI.FI
MYYNTIPALVELU: 03 5656 5307 / MYYNTI.MUSEOT@TAMPERE.FI
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60mm

Uudishankkeet
LUOTETTAVA • KULTTUURIKESKUS • KOKOUKSET • ASIANTUNTEVA PALVELU • KONGRESSIT • NÄYTTELYT • VASTUULLINEN • MESSUT • RAVINTOLAT • JUHLAPALVELUT
• KONSERTIT • TAMPERE FILHARMONIA • ESTEETTÖMYYS •
MUUMILAAKSO • YLEISÖTAPAHTUMAT • LASTEN TAMPERE-TALO • UUDISTUVA

45mm

TAMPERE-TALO

Vuonna 2015 käynnistyvän uudishankkeen myötä Tampere-taloon valmistuu
uusia, upeasti varusteltuja kokous-, kongressi- ja tapahtumatiloja, uudistunut
ravintolamaailma, myymälä ja muumiaiheinen taidemuseo. Talosta muotoutuu
ympäri vuoden auki oleva kaikkien kaupunkilaisten olohuone.

Uudistuva Tampere-talo
RAVINTOLAMAAILMA
JA MYYMÄLÄ
Aulatiloihin valmistuu lämminhenkinen ravintolakokonaisuus,
joka palvelee talon kokous-,
konsertti- ja museoasiakkaita
sekä ohikulkijoita.
Uuden myymälän tuotteet valitaan
talon arvoja noudattaen, laatua ja
kotimaisuutta suosien. Koko
sisääntuloaula uudistuu palvelemaan entistä paremmin talossa
vierailevia asiakasryhmiä.

MUUMILAAKSO
Tampereen taidemuseon Muumilaakso on yksi Suomen kansainvälisesti kiinnostavimmista matkailukohteista. Museon kokoelmaan
kuuluu liki 2 000 Tove Janssonin

lahjoittamaa alkuperäiskuvitusta ja kolmiulotteista kuvaelmaa.
Muumilaakso muuttaa Tampere-taloon vuonna 2017.

Muumipeikon äiti ja isä ottivat kaikki heidän tuttavansa
vastaan yhtä rauhallisesti. Sisään tuotiin vain uusia vuoteita ja ruokapöytää suurennettiin. Niin Muumitalosta oli
tullut hulinatalo, missä jokainen teki mitä päähän pälkähti
eikä kukaan pitänyt murhetta huomisesta.
Tove Janssonin
kirjasta Taikurin hattu
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Uudishankkeen myötä 2. kerrokseen valmistuu 500
hengen monitoimisali, joka voidaan jakaa kahteen
osaan. Samaan kerrokseen rakennetaan myös
30 hengen kokoustila sekä lämpiötilat tarjoiluille.
3. kerrokseen rakentuu talon uusi lippulaiva,
noin 220 paikkainen auditorio, jossa yksi
seinistä avautuu ikkunana viereiseen
Sorsapuistoon.

Maksimikapasiteetti

Iso sali
Pieni sali
Sorsapuistosali
Studio

Rondo
Sonaatti 1
Sonaatti 2
Sopraano
Aaria
VIP-huone

2000
500
1000
200
siirtyy Muumilaakson
käyttöön vuonna 2017
250
-”140
140
150
40
22

ESA PIIRONEN
arkkitehti

Tilat

18-60
Opus1 poistuu käytöstä
vuonna 2016

Maksimikapasiteetti

Puistolämpiö 1
Puistolämpiö 2
Ravintola Fuuga
Ravintola Duuri
Café Soolo

150
150
200
200
50
uusi kaksikerroksinen
ravintolamaailma valmistuu
vuonna 2017

Koko talon kapasiteetti vastaanotolla
max 5000
Uudistila 1

Opus 1-4

HEMULI
Tove Janssonin
kirjasta Taikatalvi

Ison salin tunnelmassa perusajatuksena oli suomalaisen musiikillinen
unelma: nautinnollisimman elämyksen
voi saada silloin, kun istuu metsässä
mättäällä ja yläpuolella levittäytyvät
koivun lehvästö ja tähtitaivas ja kuuluu linnunlaulua.

Muuntuvat tilat
Tilat

Aletaan heti, ettei aika
mene hukkaan.

Uudistila 2
Uudistila 3

2x250
valmistuu vuonna 2016
220
-”30
-”-

TAMPERE-TALO

Kaupunki täynnä
mahdollisuuksia
- tee mitä haluat!
Varaukset:
hotellimaailma.fi
tai 020 055 055
(0,29 €/min + pvm/mpm)
cumulus.fi

@cumulushotels

Cumulus Tampere: Hämeenpuisto | Koskikatu | Pinja | Rautatienkatu
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Tampere-talo Osakeyhtiö
Yliopistonkatu 55
PL 16
33100 Tampere

www.tampere-talo.fi

Puh. 03 243 4111
myyntipalvelu@tampere-talo.fi
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Yhteistyössä:

