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Tapahtumatoiminnan suuntaviivat
Esipuhe
Tampere ei napeilla pelaa – ei myöskään paikallisen tapahtumatoiminnan edistämisessä.
Tampereen kaupungin lähivuosien satsaukset tapahtumainfrastruktuuriin saavat kyynisimmänkin
tapahtumajärjestäjän herkistymään. Rautatieaseman tuntumaan suunnitellun 11–14 000 katsomopaikan
monitoimiareenan toteutuminen häämöttää vihdoin näköpiirissä. Areenan valmistuttua legendaarinen
Hakametsän halli saa uuden elämän kehitteillä olevan urheilukampuksen kruununa. Tampere-talon uudistusja laajennustyöt ovat jo käynnissä. Tammelan uusi jalkapallostadion etenee kuin Zico Hjelm Itä-Saksan
puolustuksen läpi. Ratinan kehittämistä tapahtuma-alueena jatketaan edelleen. Tullikamarin aukiosta
halutaan luoda uusi urbaani tapahtumakeskus.
Yhdeksi valtakunnan kiinnostavimmista tapahtuma-alueista on nousemassa Lielahden kupeessa sijaitseva
Hiedanrannan upea tehdasalue, joka ennen asuinalueeksi rakentumista palvelee erityisesti
tapahtumajärjestäjien tarpeita. Hiedanrannassa riittää lääniä jopa megaluokan suurtapahtumille, ja alueelle
on olemassa myös raideyhteys.
Samaan aikaan kaupunki panostaa voimakkaasti tapahtumajärjestäjälähtöisten palveluiden kehittämiseen.
Viranomaisten kanssa asiointia pyritään sujuvoittamaan ja yksinkertaistamaan, ja lisäksi suunnitteilla on
kokonaan uusia palveluita tapahtumajärjestäjille. Kaupunki haluaa myös tukea tapahtumatoiminnan
kehittymistä entistä ympäristöystävällisemmäksi. Nyt on hyvä hetki kääntää kurssi kohti Tamperetta. Jos
tapahtumasi on vailla kotia tai olet kehittämässä kokonaan uutta tapahtumakonseptia, ota yhteyttä
Tapahtumatoimistoon niin laitetaan yhdessä pyörät pyörimään. Tampere – Ready for Action.
Perttu Pesä
tapahtumajohtaja
Tapahtumatoimisto
Tampereen kaupunki
Tässä julkaisussa esitellään Tampereen kaupungin tapahtuma- alaa koskevia tavoitteita ja yleisiä linjauksia,
jotka hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2015.

Visio 2025 – Suomen keskeisin tapahtumapaikka
Tampere on Suomen mielenkiintoisin tapahtumakaupunki ja yksi Pohjoismaiden johtavista
tapahtumakeskuksista, jonka monipuolinen tapahtumakenttä houkuttelee väkeä kaikkialta Suomesta ympäri
vuoden ja jossa järjestetään vuosittain useita kansainvälistä mielenkiintoa herättäviä urheilu- ja
kulttuuritapahtumia, messuja ja kongresseja.
Tampere on elävä ja omaperäinen tapahtumakaupunki. Kaupunkilaiset ovat ylpeitä Tampereen
ankkuritapahtumista ja kaupungin monipuolisesta tapahtumakentästä. Tapahtumat näkyvät katukuvassa ja
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kaupungin markkinoinnissa ja ovat erottamaton osa elinvoimaista Tamperetta. Tapahtumat lisäävät
kaupunkilaisten viihtyvyyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ja luovat työpaikkoja.
Tampereen kaupunki tarjoaa tapahtumajärjestäjille parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Selkeän ja
sujuvan hallinnon ansiosta tapahtumien järjestäminen Tampereella on helppoa ja vaivatonta. Kaupungin
asenne on myönteinen ja avoin erilaisille tapahtumille. Infrastruktuuri on nykyaikainen, älykäs, toimiva ja
riittävä myös suurtapahtumien järjestämiseen.
Tampereen kaupunki panostaa voimakkaasti uusien, suurta yleisöä kiinnostavien tapahtumien ideointiin,
kehittämiseen, mahdollistamiseen ja hankkimiseen.

Tapahtumien tavoitevaikutukset
Tampereen kaupunki tavoittelee tapahtumilla yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääntymistä, kaupungin
imagon ja tunnettavuuden vahvistumista sekä tapahtumiin liittyvien elinkeinojen ja aluetalouden kasvua.

Tapahtumat tasapainossa
Tapahtumien vaikutukset vaihtelevat niiden koosta ja luonteesta riippuen. Kaupungin tavoittelema
kokonaisvaikutus saavutetaan vain, jos kaikki tapahtumaluokat ovat tasapainoisesti edustettuna paikallisessa
tapahtumatoiminnassa. Tapahtumat luokitellaan koon mukaan luokkiin pientapahtuma, paikallinen
tapahtuma, päätapahtuma, suurtapahtuma, megatapahtuma ja globaali tapahtuma.

Ankkuritapahtumat
Ankkuritapahtumat ovat toistuvia tapahtumia, jotka ainutkertaisuudellaan tai muilla arvoillaan profiloivat
kaupunkia valtakunnallisesti. Ankkuritapahtumiin lukeutuvat monet keskeiset festivaalit ja muun muassa
urheilun pääsarjaottelut, ja sellaisiksi voidaan lukea myös mm. asemansa vakiinnuttaneiden keikkapaikkojen,
teatterien ja museoiden ohjelmistot. Näiden tapahtumien ja tapahtumapaikkojen toimintaedellytyksistä
kaupungin tulisi erityisesti huolehtia ja pyrkiä pitkäjänteiseen yhteistyöhön niiden kanssa. Kaupungin tulisi
myös auttaa muita korkeatasoisia tapahtumia nousemaan ankkuritapahtumiksi.

Yleisten alueiden ja tapahtumarakenteiden kehittäminen
Kaupunki omistaa ja hallinnoi suurinta osaa suurtapahtumiin soveltuvista alueista ja rakennuksista
Tampereella. Tapahtumainfrastruktuurin kehittämistä on jatkettava ja se on pyrittävä päivittämään 2000luvun tarpeita vastaavaksi. Kaupungin elävöittäminen tapahtumien avulla otetaan huomioon yleisiä alueita
suunniteltaessa. Yleisiä alueita ja kiinteistöjä peruskorjatessa sekä uudiskohteita rakennettaessa huomioidaan
monikäyttöisyys ja tapahtumanäkökulma. Keskeisten julkisten tilojen ja alueiden pitää täyttää
tapahtumajärjestämisen asettamat edellytykset ja mahdollistaa tapahtumien järjestäminen ekologisesti
kestävillä toimintatavoilla.
Tavoitteet
•

kaupungissa on laaja valikoima korkeatasoisia ja monikäyttöisiä tiloja ja alueita, jotka
mahdollistavat niin suurten kuin pientenkin tapahtumien järjestämisen
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•

kaupungin infrastruktuuri huomioi tapahtumatoiminnan ja mahdollistaa kestävän kehityksen
mukaiset ratkaisut

•

tapahtuma-alueita, -paikkoja ja -rakenteita kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Kaupunki tapahtumien hakijana
Tampere on aktiivinen tapahtumien hakijakaupunki ja kumppani tapahtumahauissa. Tampereen painopiste
tapahtumien hakemisessa on aluetaloutta, imagoa ja yhteisöllisyyttä vahvistavissa suurtapahtumissa.
Tavoitteet
•

Tampereella järjestetään vuosittain useita kansainvälisesti näkyviä suurtapahtumia

•

valmiudet suurten tapahtumien hakemiseen ovat asianmukaisella tasolla

•

tapahtumien hakeminen on koordinoitua, pitkäjänteistä ja suunnitelmallista.

Periaatteet tapahtumien hakemiseen
Kaikki haettavat tapahtumat arvioidaan tavoitevaikutusten pohjalta:
•

aluetalous: osallistujien määrä, yleisömäärä, yöpymisten määrä

•

imago: kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys tiedotusvälineissä, puskaradio

•

yhteisöllisyys: paikallisten yhdistysten ja yritysten valmius ja halu osallistua tapahtuman
toteutukseen.

Lisäksi arvioidaan tapahtuman soveltuvuus Tampereelle:
•

paikallinen toimijakenttä: järjestöt, seurat, harrastajat

•

tapahtumainfrastruktuurin soveltuvuus

•

tapahtumaan liittyvät riskit.

Kaupunki tapahtumien mahdollistajana ja järjestäjänä
Kaupunki järjestää itse sille määritellyt tapahtumat sekä luo ja toteuttaa uusia tapahtumakonsepteja.
Tapahtumien hakemisen lisäksi on tärkeää myötävaikuttaa menestyvien vuotuisten tapahtumien
vakiinnuttamiseen, mahdollistaa olemassa olevien tapahtumien kehittyminen ja houkutella kaupunkiin uusia
tapahtumia. Pienempien tapahtumien osalta kaupungin intresseissä on edistää etenkin niiden yhteisöllisiä
vaikutuksia.
Tavoitteet
•

Tampere on houkutteleva tapahtumapaikka ja isäntäkaupunki

•

tapahtuman järjestäminen Tampereella on helppoa, sujuvaa ja mutkatonta
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•

paikallisilla tapahtumilla on hyvät edellytykset kehittyä ja kasvaa

•

kaupungissa on monipuolisesti tapahtumia ympäri vuoden

•

tapahtumiin liittyvä tiedonkulku ja koordinointi yksiköiden välillä on sujuvaa.

Tapahtumien markkinointi ja viestintä
Tapahtumilla on merkittävä vaikutus kaupungin imagoon ja koko maakunnan vetovoimaan. Tampere haluaa
olla elävä, houkutteleva ja näkyvä tapahtumakaupunki. Tämän vuoksi kaupungin brändiä on tärkeää rakentaa
myös tapahtumallisuuden kautta. Tapahtumien on näyttävä kaupungin markkinoinnissa kansallisesti ja
kansainvälisesti.
Tavoitteet
•

tapahtumallisuus ja vahvistuvat ankkuritapahtumat rakentavat kaupunkibrändiä

•

kaupungin kansallinen ja kansainvälinen vetovoima kasvaa.

