OHJEITA OTTELUUN SAAPUVILLE TAMPERE
Jääkiekon MM-kisat pelataan 13.5.-29.5.2022 Tampereella ja
Helsingissä. Kaikki tässä viestissä kerrotut ohjeet löytyvät myös
2022 Jääkiekon MM-kisojen nettisivuilla olevasta Fan
Guidesta. Fan Guiden löydät tämän linkin takaa.

SAAPUMINEN NOKIA ARENALLE
Nokia Arena sijaitsee osoitteessa Kansikatu 3, 33100 Tampere.
Nokia Arena – Google Maps
Areenan keskeisen sijainnin takia suosittelemme käyttämään
julkista liikennettä.
Saavuthan areenalle ajoissa, välttääksesi ruuhkat.
Suosittelemme myös tulostamaan pääsylipun tai ottamaan
siitä kuvan, mahdollisten datahäiriöiden vuoksi.
OTTELULIPPU SISÄLTÄÄ JOUKKOLIIKENNEMATKAT NYSSELIIKENTEESSÄ OTTELUPÄIVÄNÄ
Tampereella pelattavien jääkiekon MM-kisojen
otteluiden pääsyliput sisältävät matkaoikeuden Tampereen
seudun joukkoliikenteen busseissa ja ratikoissa sekä Nyssealueen junissa (Tampere/Lempäälä/Nokia/Orivesi/Tesoma).
Matkaoikeus pitää vahvistaa näyttämällä lipussa olevaa
viivakoodia lippulaitteella aina bussin tai ratikan kyytiin
noustessa, erillistä Nysse-lippua ei tarvita. Junaliikenteessä
lippu näytetään asemalaiturin lippulaitteella. Matkaoikeus on
voimassa ottelupäivänä kaikilla vyöhykkeillä alkaen klo 06
päättyen seuraavaan yöhön klo 04. Etu on voimassa
Tampereella pelattavien jääkiekon MM-kisojen otteluiden
pääsylipuilla, 1 hlö/lippu.
Lisätiedot www.nysse.fi/mm-jaakiekko
Kävellen
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Jalkaisin saapuminen areenalle on helppoa ja vaivatonta.
Areenalle pääsee kulkemaan kävellen Sorinsillan ja
Sorinkadun kautta. Sorinsillalla on kaksi kulkureittiä, jotka
sijaitsevat Kansikadulla sekä Kannen rakennuksien Opaalin ja
Topaasin välissä. Kolmas kulkureitti areenalle sijaitsee
Sorinkadulla, josta pääsee kääntymään Kansikujalle.
Kävelyreittien varrelta löydät myös opasteita kohti Nokia
Arenaa.
Polkupyörällä
Kannen alueella tai Sorinsillalla ei ole erillisiä pyöräparkkeja.
Kannen alueen lähistöltä n. 250 metrin etäisyydeltä areenasta
löytyy useita pyöräparkkeja: Vuolteenkadun ja
Tuomiokirkonkadun viheralueiden vieressä, Sorinkadulla ja
Ratapihankadulla. Näihin voi myös pysäköidä potku- ja
sähköpotkulaudat.
Raitiovaunulla
Areenalle pääsee kahdella eri linjalla. Linjalla 1 saavuttaessa
areenaa lähin pysäkki on Sorin aukio, joka sijaitsee
Hatanpään valtatiellä. Linjalla 3 saavuttaessa lähin pysäkki on
Tulli, joka sijaistee Itsenäisyydenkadulla. Lähin
raitiovaunupysäkki on Sorin aukiolla, josta kävelee areenalle
muutamassa minuutissa. Raitiovaunujen reitit löydät täältä.
Bussilla
Suurin osa Tampereen paikallisliikenteen eli Nyssen busseista
pysähtyy Tampereen keskustassa, josta on lyhyt kävelymatka
areenalle. Lähimpiä bussipysäkkejä ovat Linja-autoasema,
Rautatieasema, Sorin Aukio, Ratina ja Yliopisto. Katso Nyssen
aikataulut >
Junalla
Tampereen päärautatieasema sijaitsee noin 600 metrin
päässä areenasta. Rautatieasemalta kävelee 5 minuutissa
areenan pääoville. VR on lisännyt junavuoroja useille
pelipäiville. Katso ajankohtaiset juna-aikataulut VR:n sivuilta.
Taksilla
Ottelutapahtumien aikana Sorinkatu on läpiajettavissa.
Invataksit tuovat asiakkaat Sorinkadulle, josta on esteetön
kulku areenalle. Invataksit pystyvät tekemään U-käännöksen
ja poistumaan Sorinkadun eteläpäästä.
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Muut taksit käyttävät lähimpiä taksiasemia, jotka sijaitsevat
linja-autoaseman itä- ja länsipuolella, Rautatieasemalla,
Koskipuistossa, Suvantokadulla ja Tampere-talolla.
Omalla autolla
Suosittelemme jättämään oman auton kotiin, sillä areenalla
ei ole erillisiä omia pysäköintialueita. Areenan lähistöltä löytyy
kuitenkin 3500 parkkipaikkaa 5-10 minuutin kävelymatkan
päässä pääovilta. Lähimmät pysäköintimahdollisuudet ovat
•
•
•
•

Finnpark Tullintori (4min)
Finnpark Koskikeskus (8min)
Finnpark Hämppi A (9min)
Finnpark Asema (8min)

Moovy on laatinut kaupunkiin etelästä, idästä ja lännestä
ajaville areenavieraille kartan, josta löytyvät tulosuunnasta
suositellut pysäköintihallit.
Tampereen kaupungin maksutonta liityntäpysäköintiä voi
hyödyntää areenan tapahtumien yhteydessä vapaasti.
Lisätietoja Näin tulet areenalle - Nokia Arena

OVIEN AUKEAMINEN
Nokia Arena avataan 90 minuuttia ennen ensimmäistä peliä,
ja edellisten pelien päättymisen jälkeen, kun halli on ensin
tyhjennetty. Liput tarkastetaan sisäänkäynnin yhteydessä ja
samalla varmistetaan, että kiellettyjä esineitä ei tuoda halliin.
Areenalle ei saa tuoda omia juomia tai ruokia. Jätäthän
matkalaukut, sateenvarjot ja muut ylimääräiset esineet kotiin,
sillä areenalla ei ole vaate- eikä tavarasäilytystä.
Noudatathan myös yleisiä koronavirustartunnan ehkäisyn
ohjeita – käytä maskia, pidä etäisyyttä ja huolehdi
käsihygieniasta.
ESTEETTÖMYYS
Esteettömyys on huomioitu Nokia Arenalla jo ympäristön
suunnittelussa, joten apuvälineillä kulkeminen areenalla on
helppoa ja sujuvaa.
Esteetön sisäänkäynti sijaitsee pääovien A ja B välissä,
Sorinkadun ja Sorinsillan kulmassa. Nokia Arenan kaikkiin
kerroksiin pääsee hissillä.
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Invataksin saattoliikenne tapahtuu Sorinkadulta, jossa sijaitsee
kolme maksutonta esteetöntä pysäköintipaikkaa. Maksullisia
esteettömiä parkkipaikkoja löytyy Aimo Park Areenan
pysäköintitiloista.
TURVALLISUUS
Turvallisuuteen liittyvissä järjestelyissä noudatetaan Suomen
lakia.
Kiellettyjä esineitä ovat:
• Aseet
• Räjähteet
• Lähitaisteluaseet, tangot ja sauvat, nyrkkiraudat ja
vastaavat esineet
• Ruoka ja juoma
• Pillit, vuvuzelat, äänitorvet, megafonit ja vastaavat
esineet ‐ Lamput ja vastaavat esineet, jotka voivat
haitata toisia, erityisesti taskulamput, vilkkuvalot,
laserosoittimet ja muut vastaavat esineet
• Liput metalli- tai puutangoissa (liput muovitangoissa
ovat sallittuja 1 m pituuteen saakka)
• Mitkä tahansa esineet, joilla voi nauhoittaa
ammattimaisessa tarkoituksessa ääntä tai ääntä ja
videota, lähettää lähetystä, tai millä vain tavalla
levittää ääntä tai ääntä ja videota nauhoitteina,
uutisina, kuvauksina pelistä, tai pelin osia tai koko pelin
verkkoon. Poikkeuksena kännykät, tabletit ja
kämmentietokoneet.
• Kamerat kauko-objektiiveilla
• Eläimet
• Mainokset tai muut kaupalliset materiaalit
RUOKA JA JUOMA
Nokia Arenalta löytyy yhteensä 22 ravintolaa ja baaria, jotka
tarjoavat unohtumattomia ruoka- ja juomaelämyksiä
jokaiseen makuun. Huomioithan, että alkoholijuomia ei saa
viedä katsomoon.
Lisätietoja Ruoka ja juoma - Nokia Arena

MAKSUTAVAT NOKIA ARENALLA
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Nokia Arena toimii cashless-periaatteella, eli maksutapana
toimii yleisimmät pankki- ja luottokortit ja muut kontaktittomat
maksutavat. Nokia Arenan sisällä on rahanvaihtopiste, jossa
käteisen voi ladata Arena Food & Beverage -kortille.
Huomioithan ettei kortille ladattua rahaa palauteta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit lähettää viestiä
osoitteeseen: tickets@2022.iihfworlds.com. tai katsoa löytyykö
vastaus kysymykseesi täältä: Usein kysyttyä - Nokia Arena
Lisää tietoa Nokia Arenasta löydät: Info - Nokia Arena
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OHJEITA OTTELUUN SAAPUVILLE HELSINKI
2022 Jääkiekon MM-kisat pelataan 13.5.-29.5.2022
Tampereella ja Helsingissä. Kaikki tässä viestissä kerrotut
ohjeet löytyvät myös 2022 Jääkiekon MM-kisojen nettisivuilla
olevasta Fan Guidesta. Fan Guiden löydät tämän linkin
takaa.
SAAPUMINEN HELSINGIN JÄÄHALLIIN
Helsingin jäähalli sijaitsee osoitteessa Nordenskiöldinkatu 11–
13, 00250 Helsinki. Helsingin jäähalli – Google Maps
Saavuthan areenalle ajoissa, välttääksesi ruuhkat.
Suosittelemme myös tulostamaan pääsylipun tai ottamaan
siitä kuvan, mahdollisten datahäiriöiden vuoksi.
Kävellen
Jalkaisin saapuminen jäähallille on helppoa ja vaivatonta.
Pasilan ja Triplan suunnasta pääsee kulkemaan kävellen
suoraa Pasilankadun ja Veturitien vartta
Nordenskiöldinkadulle. Keskustan suunnasta voi valita reitin
joko Töölönlahden rantaa, Kisahallin ohi Urheilukatua pitkin tai
suoraa Mannerheimintietä Nordenskiödinkadulle saakka.
Kävelyreittien varrelta löydät myös opasteita kohti Helsingin
jäähallia.
Polkupyörällä
Polkupyörällä saavuttaessa pyörän voi jättää joko Triplan
pyöräparkkiin sisätiloihin ja jatkaa matkaa kävellen tai julkisilla
tai kurvailla suoraa jäähallin pääsisäänkäynnin läheisyydessä
sijaitsevaan pyöräparkkiin. Huomaathan, että pyöräparkki ei
ole valvottu.
Raitiovaunulla ja bussilla
Jäähallille pääsee keskustan suunnasta kaikilla
Mannerheimintietä pohjoiseen kulkevilla linjoilla: 2, 4 ja 10.
Pois tulee hypätä Kansaneläkelaitoksen pysäkillä.
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Bussivaihtoehtoja on useita sekä keskustasta, että
Triplan/Pasilan aseman edustalta, tarkemmat tiedot löydät
HSL:n Reittioppaasta.
Junalla
Pasilan asemalta on jäähallille noin 1,6 km ja Helsingin
Päärautatieasemalta noin 2,6 km matkaa. Molemmista
matkaa jäähallille voi jatkaa jalkaisin tai julkisen liikenteen
avustuksella. VR on lisännyt junavuoroja useille pelipäiville.
Katso ajankohtaiset juna-aikataulut VR:n sivuilta.
Taksilla
Taksien pysähdyspaikka on Nordenskiöldinkadun varressa
aivan hallin edessä pääsisäänkäynnin puolella. Invataksit
pääsevät tuomaan asiakkaat suoraa jäähallin Esisäänkäynnille, josta on esteetön kulku pyörätuolikatsomoihin
E1 ja E9.
Omalla autolla
Suosittelemme jättämään oman auton kotiin, sillä jäähallin
parkkipaikasta vain osa on yleisökäytössä ja saapuminen
hallille kävellen tai julkisilla on vaivatonta. Lähin parkkipaikka
on Olympiastadionin parkki, josta on noin 10–15 minuutin
kävelymatka jäähallin pääoville.
OVIEN AUKEAMINEN
Helsingin jäähallin ovet avataan yleisölle 60 minuuttia ennen
ensimmäistä peliä, ja edellisten pelien päättymisen jälkeen,
kun halli on ensin tyhjennetty. Liput tarkastetaan
sisäänkäynnin yhteydessä ja samalla varmistetaan, että
kiellettyjä esineitä ei tuoda halliin. Jäähalliin ei saa tuoda
omia juomia tai ruokia. Jätäthän matkalaukut, sateenvarjot,
lastenrattaat ja muut ylimääräiset esineet kotiin, sillä jäähallilla
ei ole vaate- eikä tavarasäilytystä. Noudatathan myös yleisiä
koronavirustartunnan ehkäisyn ohjeita – käytä maskia, pidä
etäisyyttä ja huolehdi käsihygieniasta.
ESTEETTÖMYYS
Helsingin jäähallin esteetön sisäänkäynti on E-sisäänkäynti,
joka sijaitsee Nordenskiöldinkadun puolella hallin
vasemmassa reunassa, lipunmyyntirakennuksen ”katolla”.
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Katsomoissa on MM-kisojen aikaan 10 pyörätuolipaikkaa,
jotka sijaitsevat katsomoiden E1 ja E9 edessä. Saattajien
paikat sijaitsevat pyörätuolipaikkojen vieressä.
E-katsomoiden myyntipisteet sijaitsevat katsomon E1 takana.
HUOM! Pyörätuolipaikat on myyty katsomoihin F1 ja E9.
Käytössä ovat kuitenkin katsomot E1 ja E9, jolloin molempiin
katsomoihin on esteetön kulku. Liput, joissa paikkamerkintä on
katsomoon F1, paikat ovat katsomossa E1.
Järjestyksenvalvojat ohjaavat tarvittaessa asiakkaat oikeille
paikoille. Oma inva-ajoneuvo on mahdollista jättää hallin
edustalle. Järjestyksenvalvojat ohjaavat auton joko E-ovien
edustalle tai alas A-ovien viereen.
TURVALLISUUS
Turvallisuuteen liittyvissä järjestelyissä noudatetaan Suomen
lakia.
Kiellettyjä esineitä ovat:
• Aseet
• Räjähteet
• Lähitaisteluaseet, tangot ja sauvat, nyrkkiraudat ja
vastaavat esineet
• Ruoka ja juoma
• Pillit, vuvuzelat, äänitorvet, megafonit ja vastaavat
esineet ‐ Lamput ja vastaavat esineet, jotka voivat
haitata toisia, erityisesti taskulamput, vilkkuvalot,
laserosoittimet ja muut vastaavat esineet
• Liput metalli- tai puutangoissa (liput muovitangoissa
ovat sallittuja 1 m pituuteen saakka)
• Mitkä tahansa esineet, joilla voi nauhoittaa
ammattimaisessa tarkoituksessa ääntä tai ääntä ja
videota, lähettää lähetystä, tai millä vain tavalla
levittää ääntä tai ääntä ja videota nauhoitteina,
uutisina, kuvauksina pelistä, tai pelin osia tai koko pelin
verkkoon. Poikkeuksena kännykät, tabletit ja
kämmentietokoneet.
• Kamerat kauko-objektiiveilla
• Eläimet
• Mainokset tai muut kaupalliset materiaalit

RUOKA JA JUOMA
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Helsingin jäähallista löytyy useita kioskeja sekä baareja, jotka
tarjoavat erilaista purtavaa ja juotavaa jokaiseen makuun.
Huomioithan, että alkoholijuomia ei saa viedä katsomoon.
MAKSUTAVAT HELSINGIN JÄÄHALLISSA
Jäähallin myyntipisteissä käy maksutapana käteisen lisäksi
kaikki muut kortit paitsi Diners Club ja American Express.
Jäähallin lipunmyynnissä ei käy käteinen.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit lähettää viestiä
osoitteeseen: tickets@2022.iihfworlds.com.
Lisää tietoa Helsingin jäähallista löydät: Helsingin jäähalli.
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