Suomen korkeimman hotellin kattoterassilta on huikeat näköalat yli Tampereen. Kuva: Aki Rask

Tampere satsaa jo kesään - Onko
se enemmän kuin kaupunki?
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Tampere vetää puoleensa. Siihen on
yksinkertainen syy: kaupungin tarjoamat
elämykset sekä asukkaille että vierailijoille.
Kaupungissa viihtyvät niin oopperan kuin rapin
ystävät, kokousvieraat ja lomalla rentoutujat,
vegaanit ja mustan makkaran rakastajat, urbaania
ratikkaympäristöä arvostavat ja luonnon polkuja
etsivät.
Yhteistä kaikille elämyksille on niiden vastuullinen tuottaminen.
Kaupungin tavoitteena onkin olla hiilineutraali jo vuonna 2030.
Tampere-talossa järjestetään vuosittain 1100 tapahtumaa, joissa
kävijöitä on 675 000. Yhtiön liikevaihto on 14,6 miljoonaa euroa.
Kuva: Laura Vanzo
Hiilineutraali Tampere-talo
Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus, tapahtumayhtiö
Tampere-talo on ollut yksi Tampereen maamerkeistä jo 30 vuoden
ajan. Se luo hyvinvointia lähes 700 000 kävijälle vuosittain. Talolle
vastuullisuus on sydämen asia.
– Missiomme on luoda asiakkaille elämyksiä Suomen
vastuullisimmalla tavalla. Huomioimme liiketoimintamme vaikutukset
ympäristössä ja yhteiskunnassa. Näin myös asiakkaamme toimivat
kestävästi. Kaupungin yhtiönä yhteiskuntavastuuseemme kuuluu
myös tarjota ilmais- ja matalan kynnyksen tapahtumia, selvittää
viestintäpäällikkö Anne Sivula.
Tampere-talo alkoi rakentaa maailman ensimmäisenä
kongressitalona ympäristöohjelmaa jo 1992. Pitkäjänteinen työ sai
hienon lisäyksen 2014 joutsenmerkillä, ensimmäisenä
tapahtumatalona Pohjoismaissa. Huipennuksena saavutettiin viime
vuonna kiinteistön hiilineutraalius. Seuraava askel on tehdä omasta
liiketoiminnasta yhä vähäpäästöisempää ja auttaa asiakkaita
tuottamaan hiilineutraaleja tapahtumia.
Korkein Suomessa
Solo Sokos Hotel Torni Tampere on ydinkeskustassa 88 metriin
kurottava uusi kaupungin ylpeys. Kaikille avoinna olevasta ylimmän
kerroksen Moro Sky Barista ja sen kattoterassilta on huikeat
näköalat yli koko kaupungin.
– Ystävällinen ja vieraanvarainen henkilöstömme pitää huolen, että
jokainen asiakkaamme kokee vierailunsa elämyksenä. Kaikille,
liikematkustajista lapsiperheisiin, löytyy juuri heille sopivat palvelut.
Kolme ravintolaamme tarjoavat herkkuja niin lapsille kuin
gaalaillallisvieraille ja monipuolisesti muunneltaviin kokoustiloihimme
mahtuu yhteensä 1500 asiakasta, kertoo hotellijohtaja Mikko
Kankaanpää.
Viiden vuoden ikäinen, Green Key -tunnuksen saanut Torni
rakennettiin jo alunperin energiatehokkaaksi. Huoneiden valaistus
sekä lämmitys tai jäähdytys ohjautuu minimitasolle, kun ne ovat
tyhjinä.
Jäähdytykseen tarvitaan normaalisti paljon energiaa, mutta Tornissa
käytetään tähän Näsijärven ja Tammerkosken valmiiksi viileää vettä
eli kaukokylmää.

