Asemakeskus - Kansi - Monitoimiareena
Uusi moderni ja monipuolinen kaupunginosa Tampereen ydinkeskustaan
• Hanke koostuu asemakeskuksesta, maailmanluokan tapahtumia, kulttuuria ja huippu-urheilua palvelevasta
monitoimiareenasta sekä kannelle toteutettavan uuden kaupunginosan toimitiloista, asunnoista, palveluista.
• Toteutetaan pääosin ratapihan päälle rakennettavalle kannelle.
• Alueen kehittämisen potentiaali on jopa 350 000 – 400 000 k-m2, jonka I –vaihe on Kansi ja Areena -hanke.

Valtakunnallinen kärkihanke – seudullista kasvua
•
•
•
•
•
•

Lisää elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla.
Valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti kaikkien matkaketjujen solmukohta – loistava saavutettavuus.
Palvelee jopa 3,7 miljoonaa 2 tunnin etäisyydellä asuvaa suomalaista.
Asemanseudun kehittäminen on kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL - sopimuksen kärkihanke.
Suuri strateginen merkitys aluerakenteelle HHT–vyöhykkeen ja Suomen kasvukäytävän kehittämisessä.
Monitoimiareena ja Hakametsän Urheilukampus mahdollistavat valtakunnallisesti merkittävän kulttuurin,
tapahtumien sekä huippu-urheilun kokonaistarjontaketjun.

Keskustan kehittämisen kärkihanke
•
•
•

Luodaan kokonaan uusi kaupunginosa ja työpaikka-alue parhaiten saavutettavalle paikalle ydinkeskustassa.
Alueelle sijoittuu merkittävä osa 2030 mennessä tavoiteltavasta 15 000 keskustan uudesta työpaikasta.
Vähentää ratapihan estevaikutusta ja mahdollistaa liikekeskustan laajenemisen Tullin alueelle ja liittää yliopiston
ja Tampere-talon osaksi ydinkeskustaa.

Asemakeskus - Kansi - Monitoimiareena
Vaikutukset
• Merkittävät työllisyysvaikutukset! – Tampereen työttömyysaste 2015 on 17,7%
• I – vaihe (Deloitte 2015)
• Tampereelle ja seudulle valmistuttuaan lähes 2900 uutta pysyvää työpaikkaa
• Suomessa potentiaalinen kokonaistyöllistämisvaikutus 4500 pysyvää työpaikkaa
• I – III vaiheet luovat yhteensä yli 23 000 työpaikkaa rakentamisen aikana
• Merkittävät rakentamisen aikaiset 2017-2025 kokonaisverotulovaikutukset valtiolle 107 000 000 €. (Deloitte 2010)
• Sujuvat matkaketjut – 5 000 000 asemakeskuksen asiakkaan/matkustajan parempi palvelutaso ja saavutettavuus.
• Areenan toteuttaminen mahdollistaa Hakametsän urheilukampusalueen kehittämisen ja nykyisten pääsarjatason
käytössä olevien liikuntapaikkojen käytön kuntalaisille.

Ajankohtaista ja hankkeen aikataulu
•
•
•

I-vaiheella eli Kansi ja areenaosuudella on lainvoimainen asemakaava -> hanke on realistinen ja ajankohtainen.
Kansi ja Areena -osuuden toteuttajakumppani valitaan 6/2015 käynnistetyllä julkisella hankintamenettelyllä.
Investointipäätös on mahdollista tehdä vuoden 2016 lopussa. Suunnittelu ja toteutus käynnistyvät 2018.
Monitoimiareena ja ensimmäiset asuin- ja toimitilarakennukset valmistuvat 2020.

Miksi ja miten valtion tulisi edistää hanketta - edunvalvontanäkökulma
•
•
•
•
•

Monitoimiareena tarvitsee toteutuakseen 20 miljoonaa euron valtionosuuden OKM:n liikuntapaikkarahoituksesta
sekä/tai säästyneiden veikkausvoittovarojen rahastosta. Nyt on luvattu 4 miljoonaa euroa.
Hyvä vipuvaikutus! Valtio edistää kohtuullisella panostuksella elvyttävän ja työllistävän yksityisen investoinnin
toteutumisen! Kaupungin kokonaispanos Kansi ja areena –hankkeeseen on 60 miljoonaa euroa
Merkittävät valtionosuudet ja valtion osapuolien panostukset kohdistuneet pääkaupunkiseudun hankkeisiin,
kuten Oopperataloon, Musiikkitaloon, Olympiastadionille, Keskustakirjastolle sekä Hartwall Areenalle.
Monitoimiareenan valtionosuus on kokonaisuuden käynnistymisen kannalta kriittisen tärkeä.
Valtiolta toivotaan myös hankkeen toteutuksen valmistelulle myötävaikutusta ministeriöiden sekä
virastojen valmistelussa. Sopimusneuvottelut ja hankkeelle asetettujen vaatimusten valmistelu on
kestänyt useita vuosia.
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