
 
 

Tiedote 2.12.2020 

 

Vepe Oy toimittaa jääkiekkokaukalot Tampereen keskustaan 2021 joulukuussa 

valmistuvaan UROS LIVE -areenaan.  

 

Vepe Oy toimittaa monitoimiareenalle kaksi huippumodernia kaukaloa. Tamperelaiset liigajoukkueet  

Tappara ja Ilves pelaavat kotiottelunsa uudella UROS LIVE -areenalla sen valmistuttua joulukuusta 2021 

alkaen. Vuosittain areenalla saadaan nauttia kotimaisesta jääkiekosta vähintään 70 ottelun edestä. UROS 

LIVE -areena toimii myös Jääkiekon MM-kisojen päänäyttämönä toukokuussa 2022. 

”Kilpailutusprosessin aikana kävi selväksi millaisia voimavaroja UROS LIVE -areena projektiin Vepen 

pitkäaikainen, yli 40 vuoden kokemus jääkiekkokaukaloiden innovatiivisena suunnittelijana ja valmistajana 

tuovat mukanaan. Merkittävät viimeaikaiset kansainväliset referenssit maailmanmestaruus- ja olympiatason 

jääkiekkotoimituksista vakuuttivat meidät siitä, että Vepen kanssa on mahdollista suunnitella ja toteuttaa 

ennennäkemätön ja toimiva kokonaisuus areenaamme. Meille oli tärkeää, että tarpeitamme ja toiveitamme 

kuunnellaan -löysimme Vepen kanssa heti alusta hyvän ja eteenpäin vievän keskusteluyhteyden. Yhdessä 

tulemme pääsemään loistavaan lopputulokseen ja luomaan samalla jotain todella ainutlaatuista”, toteaa 

UROS LIVE -areenan toimitusjohtaja Marko Hurme. 

 

”Meillä on halu ja kyky oppia jatkuvasti löytämään uusia toimintatapoja varmistaaksemme aina parhaat 

ratkaisut asiakkaidemme tarpeisiin. Yhteistyö on lähtenyt hienosti käyntiin ja olemme innolla mukana 

toteuttamassa tätä ainutkertaista hanketta”, kertoo Vepe Oy:n toimitusjohtaja Antti Terkomaa. 

Suomen tuleva ykkösareena tarjoaa huikeat puitteet maailmanluokan konserteille, konferensseille,  

messuille, sekä urheilu- ja show-tapahtumille. Hotelli, kasino ja areena kattavine palveluineen muodostavat 

ainutlaatuisen kokonaisuuden, luoden uudenlaista synergiaa toimijoille ja vierailijoille areenan digitaalisen 

ekosysteemin avulla. 
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Vepe Oy on 1934 perustettu Tuusulassa toimiva perheyritys, joka suunnittelee, valmistaa ja toimittaa 

asiakkailleen laadukkaita rakennus-, urheilu-, aita- ja alihankintatuotteita ja -palveluita. Vepe 

jääkiekkokaukalot on valmistettu käsityönä ensiluokkaisista materiaaleista, tehtaallamme Tuusulassa.  

Vepe on suunnitellut, valmistanut ja toimittanut yli 2000 jääkiekkokaukaloa vuodesta 1976 lähtien 

maailmanlaajuisesti 26 maahan. Pekingin 2022 talviolympialaisissa sekä talviparalympialaisissa 2022 

pelataan Vepen kaukaloissa.  

UROS LIVE -areena on ensimmäinen kaupungin ydinkeskustaan nouseva elämysareena Euroopassa.  

Liigajoukkueet Tappara ja Ilves tulevat pelaamaan kotiottelunsa UROS LIVE -areenalla. Joulukuussa 2021 

valmistuvan elämysareenan kokonaiskatsojakapasiteetti on runsaat 15 000 katsojaa. UROS LIVE -areenan 

omistavat LähiTapiola, OP, Ilmarinen, SRV sekä Tampereen Kaupunki. 

UROS LIVE -areenan havainnekuvat: https://srv.imagebank.fi/public/category/10000142. Havainnekuvien 

julkaisemisen yhteydessä tulee mainita; Arkkitehdin näkemys, muutokset mahdollisia. Copyright © SRV/ 

Credit Tomorrow AB / Studio Libeskind/ Aihio Arkkitehdit. 


