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Tampere ja Keskusareena vielä neuvotteluun
Monitoimihalli: Yhtiö kaipaisi
lisää julkista rahoitusta, kaupunki
kiirehtii hanketta jo liikkeelle
JORMA HUOVINEN
Aamulehti

Tampereen Keskusareenan eli
monitoimihallin rakentamispäätös lähenee viikko viikolta.
Tampereen Keskusareena Oy
ilmoittaa tulevansa julkisuuteen
toteutuksen osalta helmikuussa.
Hankkeen rahoitus ei kuitenkaan ole kaikilta osin vielä kunnossa. Keskusareena-yhtiön toimitusjohtaja Rikard Bjurström
tunnustaa pettyneensä, että val-

tiolta odotettu kymmenen miljoonan euron rahoitus kutistui
neljään miljoonaan.
– Tarkoituksenamme on vielä
päästä neuvottelupöytään kaupungin kanssa.

”Pidämme tärkeänä”
Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ei sulje ovea monitoimihallin puuhaajilta. Myös hän haluaa vielä
tarkastella toteutuskuviota yhteisessä tilaisuudessa.

Yli-Rajala harmittelee, että
hanke on viivästynyt syystä tai
toisesta, vaikka asemakaava on
jo vahvistunut ja valitukset hylätty.
– Myös kaupungin tahtotila
on, että hanke saataisiin mahdollisimman pian toteutukseen.
Rahoitusosuuden lisäämiseen
kaupungilla ei kuitenkaan ole
halukkuutta.
Kaupunki on sitoutunut osallistumaan Keskusareenan kannen rakentamiskustannuksiin
23 miljoonalla eurolla. Veronmaksajien kontolle ovat jäämässä myös ympäristön katujen 11
miljoonan euron rakentamiskustannukset.
– Kaupunki pitää monitoimihallihanketta tärkeänä. Kau-

pungin osuudesta voidaan kuitenkin keskustella, jos hanke
ylipäätään saadaan liikkeelle,
muotoilee konsernijohtaja.
Yli-Rajala sanoo kaupungin
virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden ilmaisseen huolensa, ettei hanke etene, vaikka
kaikki edellytykset pitäisi olla
kunnossa.

Viimeistelystä tingitään?
Hankkeen kustannusarvio on
nyt rahoituskulujen kanssa noin
128 miljoonaa euroa. Noin 80
miljoonan euron suuruinen yksityinen rahoitus on Bjurströmin mukaan käytännössä koossa.
–Emme voi loputtomiin odottaa toteutuspäätöksen kanssa,

vaikka julkisesta rahoituksesta
jäi uupumaan kuusi miljoonaa
euroa.

Fakta
Keskusareena

”Julkisivu ei muutu”
Rikard Bjurström pitää todennäköisenä, että monitoimihallin
materiaalivalintoja on tutkittava
uudelleen ja haettava säästöä
sieltä. Seinälaatat saatetaan korvata esimerkiksi betonilla.
–Mutta julkisivusta ei tingitä.
Minimivaatimus on, että Tampereen Keskusareena toteutuisi julkisivultaan sellaisena kuin
Daniel Libeskindin toimisto
sen suunnitteli.
Kaupunki joustaa tontinvuokrissa ja kiinteistöveroissa
30 vuotta ja sitoutuu ostamaan
palveluita 15 vuoden ajan.

Tampereen ratapihan päälle
on tarkoitus rakentaa kansi ja
Keskusareena.
Tavoitteena on päästä rakentamaan tänä vuonna, jolloin
monitoimihalli olisi valmis
syksyllä 2017.
Liikevaihto olisi 8 miljoonaa
euroa, josta jääkiekko toisi 54
ja kulttuuri sekä muut tapahtumat 46 prosenttia.
Katsojia mahtuisi enimmillään 14 000. 2 500 kiinteää ja
7 000 pikaruokapaikkaa, yhteensä 700 parkkipaikkaa.

