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Joulukuussa Tampereelle avautuvaan elämyskeskukseen rakentuu jotain 

poikkeuksellista: oma craft-olutpanimo, jonka padoissa tulee porisemaan 

erikoiseriä tamperelaisia oluita. Pienet, tapahtumapaikkojen omat panimot 

ovat Suomessa ja maailmallakin vielä harvinaisia.  

Tampereella rakennetaan poikkeuksellista elämyskeskusta, ja myös areenan 

panimokumppani Hartwall halusi luoda UROS LIVE -areenan vierailijoille koettavaa, joka 

on vertaansa vailla. Hartwall rakentaa areenalle oman craft-olutpanimon, ja panimossa 

tullaan keittämään erilaisia oluita paikan päällä. 

Satsaamalla paikallisiin craft-oluisiin me olemme mukana viemässä Suomen 

olutkulttuuria ja koko panimoalaa entistä suurempaan nosteeseen. Tämä edellyttää 

meiltä rohkeita tekoja, jotka ovat jopa maailman mittakaavassa poikkeuksellisia. 

Panimo areenan paraatipaikalla tulee olemaan elämys kaikille aisteille

toimitusjohtaja Kalle Järvinen kertoo. 

Pieniä, tapahtumapaikkojen omia panimoita ei olla Suomessa vielä nähty, mutta 

Hartwallilla uskotaan niissä olevan paljon mahdollisuuksia. Muutamia vastaavia löytyy 

maailmalta: viime vuosina esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Britanniassa on avattu 

tapahtumakeskuksiin omia panimoita, ja nyt Tampere saa omansa. 

-areena on elämysten erikoisosaajien huipputilaisuus ja näytönpaikka. 

Olemme areenalla ylpeitä Hartwallin panostuksesta sekä panimon ainutlaatuisuudesta 

 sanoo UROS LIVE -areenan toimitusjohtaja Marko Hurme. 

Tampereen olutkulttuuria pönkittämässä  nyt haussa craft-panimopäällikkö  

UROS LIVE -areenalle rakentuva craft-panimo jatkaa Hartwallin omistautumista 

paikallisiin erikoisoluisiin. Hartwallin Lahden erikoisolutpanimo Mattsson aloitti 

toimintansa vuonna 2017 vastaamaan yhä kasvavaan erikoisoluiden suosioon. Samana 

vuonna teki paluun myös paikallinen Lahden Erikois -olut ja viime syksynä Hartwall 

herätti henkiin palan oululaista oluthistoriaa tuomalla takaisin Toppilan oluen. 

Alkuvuodesta 2021 Hartwall osti Bryggeri Helsingin panimoliiketoiminnan pääkaupungin 

sydämessä. Nyt on vuoro satsata Tampereelle, jossa on jo valmiiksi kukoistava 

olutkulttuuri.  
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Tampereella on laadukkaita omia panimoita ja siellä teollinen historia yhdistyy 

verrattomalla tavalla nykykulttuuriin. Haluamme tuoda kaupunkiin jotain uutta, mutta 

pohjimmiltaan tamperelaista Juhani Mertsalmi, Hartwallin craft-panimoiden 

kehityspäällikkö. 

Hartwallilla haetaan nyt uutta craft-panimopäällikköä luotsaamaan areenalle 

rakentuvaa elämystä. 

uudelle panimolle. Hän pääsee päättämään, millaisia hymynystyröitä kutkuttavia oluita 

areenalla tullaan panemaan ja tarjoilemaan. Ensimmäiset kippistelyt kilahtelevat 

Tampereella joulukuussa, enkä malta odottaa millaisia olutkokemuksia areenalla tullaan 

luomaan kertoo. 

Median yhteydenotot: 

Titta Jaakkola, viestintäpäällikkö, Hartwall, puh. +358 50 592 9245, 

titta.jaakkola@hartwall.fi 
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Meidän tehtävämme on virkistää Suomea. Uskomme, että kaikissa tilanteissa, ihmisissä ja asioissa piilee 

mahdollisuuksia. Lasimme on aina puoliksi täynnä. 

Hartwallilaisia on yhteensä 630, ja panimoala työllistää Suomessa välillisesti 26 000 ihmistä. 

Tuotantolaitoksemme sijaitsee Lahdessa, lähdevesipullottamo Karijoella ja pääkonttori Helsingissä. 

Kehitämme uusia ideoita sidosryhmiemme kanssa  janoamme menestystä yhdessä. 

Laaja tuotevalikoimamme ulottuu vesistä viineihin. Tunnetuimmat tuotemerkkimme ovat Hartwall Jaffa, 

Hartwall Original Long Drink, Hartwall Novelle ja Lapin Kulta. Olemme myös Heineken- ja Pepsi-brändien 

yhteistyökumppani Suomessa. Edistämme vastuullista juomakulttuuria ja pidämme huolen, että sekä 

juomamme että tekomme ovat hyviä. 

www.hartwall.fi  

UROS LIVE on ensimmäinen kaupungin ydinkeskustaan nouseva elämysareena Euroopassa. Areenan 

urheilu-, viihde- ja kongressitarjonnasta vastaavat Suomen johtavat toimijat. Hotellitoiminnasta vastaa 

Lapland Hotels ja ravintolatarjonnan takaa löytyvät muun muassa NoHo Partners, Hartwall, RedBull ja Altia. 

Viihteen lippulaivana toimii Veikkauksen kasino. Lisäksi Tapparan ja Ilveksen kotipelit muodostavat tärkeän 

osan tapahtumista. Lipunmyynnistä kaikkiin tapahtumiin vastaa Lippupiste. Energiat areenalle toimittaa 

Tampereen Sähkölaitos. 

UROS LIVE valmistuu joulukuussa 2021 ja areenalle mahtuu jopa yli 15.000 katsojaa. UROS LIVE -areenan 

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

 

www.uroslive.com  
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