
Uusi Vaasan Sähkö Areena 2020–2021 – Projekti alkaa nyt!

Kaudella 2020-2021 liigakiekkoa pelataan uudessa ja laajennetussa Vaasan Sähkö Areenassa. Areenaan tulee 
noin 5000 kerrosneliötä lisää verrattuna nykyiseen halliin.

Uuteen areenaan tulee noin 800 istumapaikkaa lisää, ja yleisökapasiteetti tulee olemaan n. 5000. Kaikki Areenan 
yleisöpalvelut tulevat olemaan 2. kerroksessa ja pystymme näin tarjoamaan paremmat tilat sekä palvelut 
ottelutapahtuman aikana. Kaukalo tulee pysymään todennäköisesti edelleen saman mittaisena (28m x 58m) ja 
Sport hyökkää Sundom Stå -päätyyn 1. & 3. erässä.

Kolmanteen kerrokseen Areenan C-puolella rakennetaan n. 350–400 hengen ravintolamaailma, mistä on suora 
kulku C-puolen uuteen yläkatsomoon.

Kaudella 2020-2021 meillä on nykyaikainen areena, joka tarjoaa mahtavat puitteet liigakiekolle ja muille 
tapahtumille.

Miten projekti etenee?

Uusi Areena on todella iso projekti, joka alkaa maaliskuussa 2019 ja jatkuu aina syksyyn 2020 asti. Miten projekti 
etenee ja miten se vaikuttaa tulevaan liigakauteen 2019-20? Katso alustava aikataulu!

Maaliskuu – elokuu 2019

Pohjatyöt aloitetaan kevättalvella Areenan ulkopuolella C- & D-sivulla ja tämä rajoittaa osittain parkkialueen 
käyttöä. Näiden sivujen sisääntulot toimivat A-nuorten pudotuspeleissä ja muissa tapahtumissa poistumisteinä, 
mutta ei sisääntuloina.

Keväällä ja kesällä A-puolen runkorakenteet vahvistetaan, ja C- & D-sivujen laajennusosa sekä uusi ulkoseinä 
rakennetaan. Elokuun lopussa uusi ulkoseinä on valmis, ja 2/3 parkkialueesta voidaan taas ottaa käyttöön.
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Syyskuu 2019 – huhtikuu 2020 (liigakausi 2019-2020)

C- & D-sivun laajennusosan valmistelu- ja sisätöitä jatketaan Liiga-kautta kunnioittaen. Muualla areenalla ei ole 
merkittäviä työvaiheita.

Huhtikuu – lokakuu 2020 

Heti Liiga-kauden päätyttyä, nykyinen kaarrekatto poistetaan ja tilalle tulee uusi tasakatto. Loppukevään, kesän 
ja alkusyksyn aikana katsomot rakennetaan sekä toimisto- ja joukkuetilat viimeistellään 1. kerroksessa. Myös 
yleisötilat 2. kerroksessa ja 3. kerroksen ravintolamaailma viimeistellään. Syyskuun viimeisenä päivänä uusi 
Vaasan Sähkö Areena luovutetaan kuntayhtymälle ja ensimmäinen liigaottelu on tarkoitus pelata uudessa 
Areenassa noin 10.10.2020.

Sport pelaa Liiga-kaudella 2020-21 ensimmäiset 8–10 ottelua vieraskentällä. Ajanjaksolla 10.10.2020 – 15.3.2021 
pelataan 30 runkosarjan kotiottelua uudessa Areenassa.

Miten projekti vaikuttaa tulevaan liigakauteen 2019-2020?

Kaupungin puoleinen parkkialue on laajennuksen takia noin 1/3 pienempi. Mietimme parhaillaan mahdollisia 
keinoja parkkipaikkatilanteen parantamiseksi sekä liikenneruuhkien pienentämiseksi.

A-puolen sisääntulo, katsomot ja yleisöpalvelut toimivat kuten ennen myös kaudella 2019-2020. Pieniä 
muutoksia voi tulla pubi- ja kioskipisteisiin, mutta palvelutaso pysyy ennallaan. Myös A-käytävän WC-tilat 
molemmissa päissä ovat normaalisti käytössä ja Kotkanpesän VIP-ravintola on normaalissa ravintolakäytössä.

Sundom Stå seisomakatsomon katsomo ja yleisöpalvelu toimivat kuten ennen myös kaudella 2019-2020. Pieniä 
muutoksia voi tulla pubi- ja kioskipisteisiin, mutta palvelutaso pysyy ennallaan. Katsomon sisäänkäyntinä toimii A-
käytävän pääsisäänkäynti. Myös Sundom Stå -aitio on normaalissa käytössä.

LUONNOS: Uusi Vaasan Sähkö Areena, D-puolen yleisökäytävä 2. kerroksessa
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D-puolen katsomolohkot D2-D4 pysyvät ennallaan, mutta D1-leffakatsomo ei ole käytössä. C-aulan nykyiset WC-
tilat poistuvat ja tilalle rakennetaan toimiva väliaikaisratkaisu samalle alueelle. Ottelutapahtuman aikaiset 
yleisöpalvelut ovat A-käytävällä, Junior-kioskin aulassa sekä C1-C2 -katsomon uudella palvelualueella. Katsomon 
sisäänkäyntinä toimii A-käytävän pääsisäänkäynti ja D-puolen ala-aulan sisäänkäynti (Junior-kioskin aula). Aitiot 
D-katsomon yläpuolella ovat normaalissa käytössä.

Tulemme tekemään tarvittavat muutokset C-puolelle, että voimme varmistaa hyvän palvelutason yleisölle. 

C-sivun ulkopuolella rakennetaan laajennusosaa ja se vaikuttaa C-puoleen seuraavasti:
– C-puolen nykyisen yleisökäytävän palvelupisteet suljetaan kaudella 2019–2020, ja katsomon alla on 

ainoastaan noin 1,5m leveä käytävätila. 
– Sisääntulot toimivat normaalisti sekä sisääntuloina, että poistumisteinä. 
– Varmistaaksemme toimivat yleisöpalvelut, poistamme C-katsomon ensimmäisen penkkirivin – tilalle tulee 

1,5m leveä käytävä kiinni kaukalon laitaan. 
– C-puolen Sundomin päätyyn rakennetaan pubi- ja kioskitiloja joko nykyisen Business Clubin tiloihin, tai 

mahdollisesti uuden laajennusosan tiloihin. Samalle alueelle rakennetaan myös väliaikaiset WC-tilat. 
– C1/C2 -katsomosta poistetaan istumapaikat kokonaan ja sinne rakennetaan palvelualue. 
– Moottoritien päätyyn rakennetaan väliaikaiset WC-tilat.

Tällä tavalla voimme varmistaa hyvän palvelukokonaisuuden C-katsomon yleisölle myös remontin aikana. C-
puolen Platinum ja Gold -kausikorttien hinnoittelussa olemme huomioineet nämä muutokset.

Areenan kaukalo pysyy ennallaan. Toimitsija-aitio on C-sivulla ja joukkueiden vaihtoaitiot A-puolella. Joukkueet 
tulevat jäälle samasta paikasta kuin ennen, ja Sport hyökkää Sundom Stå -päätyyn 1. ja 3. erässä. 
Ottelutapahtuma sisältää myös ensi kaudella samat tehosteet ja elementit kuten aikaisemmin.

Juhlakaudella 2019-2019 ei vielä pelata uudessa Areenassa, mutta saamme seurata projektin etenemistä ja 
samalla nauttia liigajoukkueen taistelusta jäällä.

LUONNOS: Uusi Vaasan Sähkö Areena, näkymä 3. kerroksen ravintolamaailmasta Sundom päädystä.
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