
  

 
Suomen Kädentaidot vilkastuttaa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen aluetta  
 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävä Suomen Kädentaidot -messutapahtuma 
vilkastuttaa liikennettä perjantaista sunnuntaihin 12.–14.11.2021. Ruuhkia muodostuu erityisesti 
Tampereen läntisen kehätien, Sarankulman, Härmälän ja Hatanpään alueille. Alueella liikkuvia 
kehotetaan varaamaan hieman tavallista enemmän aikaa matkantekoon ja huomioimaan 
liikenneturvallisuus ruuhkaisina aikoina. 
 
Tampereen Messut suosittelee messuvieraita käyttämään julkisia kulkuvälineitä saapuessaan tapahtumaan. 
Messu- ja Urheilukeskuksen ohi kulkevia bussivuoroja on lisätty. Messubussi 101 kulkee Keskustorin ja 
messukeskuksen välillä koko päivän. Tänä vuonna messuille on otettu käyttöön myös bussilinja 102, joka 
kulkee Lielahdesta Lamminpään ja Tesoman kautta messuille. Ajantasaiset aikataulut löytyvät 
verkkosivuiltamme kadentaidot.fi/messuinfo/bussilla-messuille ja TKL:n sivuilta. 
 
Tampereen seudun joukkoliikenteen linja 12 ajaa normaalin aikataulun mukaan Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskukseen noin 20 minuutin välein. Reitti kulkee rautatieaseman ja Ratinan kauppakeskuksen 
kautta suoraan messujen pääsisäänkäynnin eteen.  
 
Linja 8 liikennöi Keskustorilta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen suuntaan ja pysähtyy 
Härmälänrannassa Nuolialantielle, mistä on noin kymmenen minuutin kävelymatka messukeskuksen 
pohjoiselle sisäänkäynnille. Kaikilla bussivuoroilla on voimassa normaalit Tampereen seudun 
joukkoliikenteen lippuhinnat. 
 
Maksuttomasti etäpysäköintiin ja Moovy-sovelluksella edullisemmin 
 
Messuvieraiden käytössä on myös maksuton etäpysäköintialue Hakametsän jäähallilla, josta on ilmainen 
bussikuljetus Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen. Maksuton kuljetus lähtee kummastakin suunnasta 
noin 15 minuutin välein. Ajoaika on noin 10 minuuttia. 
 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen alueella vierailijoilla on käytössä 3 300 maksullista 
pysäköintipaikkaa. Pysäköintilipun hinta on 7 euroa ja sen voi ostaa sisäänkäynnin lipunmyyntikassoilta. 
Pysäköintilippu tarkistetaan pysäköintialueelta ulos ajettaessa. Moovy-sovelluksella pysäköinnin hinta on 5 
euroa. 
 
MEDIAN EDUSTAJA: Akkreditointi on käynnissä vielä tänään: www.kadentaidot.fi/fi/messuinfo/medialle. 
 
INFO: Suomen Kädentaidot, 12.–14.11.2021, Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen A-, C-, D- ja E-hallit. 
Messut ovat avoinna pe 12.11. klo 10–18, la 13.11. klo 9–18, su 14.11. klo 10–17, Deli / D-halli aukeaa joka 
päivä puoli tuntia aikaisemmin (aikaistetusti sisään vain Pääsisäänkäynnistä). Tampereen Messut Oy ja 
Taito Pirkanmaa ry järjestävät yhteistyössä Suomen Kädentaidot -messut. 
 
LISÄTIEDOT: www.kadentaidot.fi, Facebook: www.facebook.com/Kadentaidot  
Twitter: @TampereenMessut, Instagram: @suomenkadentaidot, #Kädentaidot #Taidonjuhlaa 
Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi 
Jasmin Saadetdin-Rikkinen, Suomen Kädentaidot -messuista vastaava HR-johtaja Tampereen Messut -
konsernista, p. 040 135 0110, jasmin.saadetdin-rikkinen(at)tampereenmessut.fi 
Paula Huvinen, viestinnän asiantuntija, p 040 585 4352, paula.huvinen(at)tampereenmessut.fi 

SUOMEN KÄDENTAIDOT 
12.–14.11.2021, 

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
#Kädentaidot #Taidonjuhlaa 

 
 

TIEDOTE 10.11.2021 


