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Löydä mielimaisemasi Tampereelta

Elämä on
parempaa rannalla
Järvi on osa suomalaista mielenmaisemaa. Ranta virkistää ja
rauhoittaa, kutsuu ulkoilemaan ja huuhtomaan arjen kiireet pois
mielestä vuoden ympäri. Ammennatpa voimasi avannosta tai
aavaa selkää katsellen, meillä on mistä valita. Tie Tampereen
parhaimpiin rantakoteihin alkaa YIT:ltä.
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SAATESANAT

KOTEJA RAKKAUDESTA RANTOIHIN

RANNAT JA RANTALUONTO ovat meille suomalaisille rakkaita. Me YIT:llä olemme iloisia
voidessamme tarjota Tampereen monipuolisimman valikoiman ranta-asumisen
vaihtoehtoja uutta kotia etsiville.
NIEMENRANNASSA ELETÄÄN Näsijärven rannalla kuin lomalla konsanaan, Ranta-Tampella
tarjoaa puolestaan uniikkeja vaihtoehtoja keskustan läheisyydessä viihtyville.
Rauhaniemeen on suunnitteilla uusia hyvän tuulen YIT Koteja perinteisen kansankylpylän
naapuriin. Tohlopinrannassa virittäydytään tulevaisuudessa omalle taajuudelle idyllisissä

Ilkka Kääriäinen

maisemissa. Erilaisiin elämäntilanteisiin ja -tarpeisiin suunniteltuja koteja yhdistää rannan

Yksikönjohtaja, Asuminen Tampere

läheisyys, mikä tarjoaa lukemattomia tapoja nauttia enemmän arjesta.

Elä kuin olisit lomalla!
Niemenrannan uusimman osan valtit, pitkä Näsijärven rantaviiva, rantareitistö ja
runsaat vehreät puisto- ja oleskelualueet, tuovat lomafiilistä jokaiseen arkipäivään.
Työpäivän jälkeen voi lähteä veneilemään Näsijärvelle suoraan kotisatamasta.
Arjesta nauttiminen huomioidaan suunnittelussa myös pihojen, kotien sekä
vehreiden puistoalueiden osalta.

HALKONIEMEN
SATAMA

TAMPEREEN
TÄHTITORNI

TAMPEREEN
NIEMENRANNAN ELEGIA

TAMPEREEN
RANTAPOUKAMA
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SENIORIKOTEJA
NIEMENRANNASSA

TAMPEREEN NESTORIN ELLI
Kerrostalo | Federleynkatu 8
Asukkaiden käytössä on viereisen talon yhteistilat,
uima-allas ja kuntosali. Arvioitu valmistuminen 5/2020.
Lunastettava vuokratontti. C2013

TAMPEREEN NIEMENRANNAN ELEGIA
Kerrostalo | Federleynkatu 58, Raamikatu 2
Muuttopäivä lähestyy – tutustu valikoimaan ja varaa uusi
kotisi. Valmistuminen 29.11.2019. Lunastettava
vuokratontti. C2013

Esim.
m²
krs
mh.
1 h+kt+alk 32,5
2/6
42 720
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
2 h+kk
43,0
1/6
48 900
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
3 h+kt+s
63,0
1/6
71 760
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
yit.fi/nestorinelli

Esim.
m²
krs
mh.
2 h+k
43,5
2/7
47 950
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
2 h+kt
50,5
2/7
51 781
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
3 h+k+s
63,0
5/7
67 021
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
yit.fi/tampereenelegia

vh.
142 400
7 638
163 000
10 105
239 200
14 805

vh.
159 950
9 396
172 600
10 908
223 400
13 608

TAMPEREEN TÄHTITORNI
Kerrostalo | Niemenrannanaukio 1
Koteja tulevan raitiotiepysäkin viereen. Alueen korkeimman
asuintalon ylimmistä kerroksista tulee avautumaan hienot
näköalat puistoihin ja Näsijärvelle. Valmistuminen 11/2020.
Lunastettava vuokratontti. C2013
Esim.
krs
m²
mh.
1 h+kt
30,0
6/12
40 620
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
3 h+kt+s
66,5
7/12
71 250
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
3 h+kt+s
72,0
6/12
80 970
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
yit.fi/tahtitorni

vh.
135 400
6 810
237 500
15 096
269 900
16 344

HELPPOJA IRTIOTTOJA

LÄHELLÄ PALVELUJA, KAUKANA ARJESTA

- Arjen sujuvuus on huomioitu alueen suunnittelussa niin

Mutkaton arki on myös palvelujen saatavuutta. Niemen-

rannan, pihojen kuin kotienkin osalta. Lomafiilistä jokai-

rannassa Lielahden monipuoliset palvelut ovat kävelymat-

seen päivään tuo esimerkiksi se, että suoraan kotiovelta

kan päässä ja alueen sisällä on hyvät lähipalvelut, kuten

voi lähteä vaivatta upeisiin maisemiin lenkille, pyöräile-

ruokakauppa ja leipomo. Pisteenä iin päälle Niemenranta

mään, puistoon pelailemaan, piknikille, uimaan tai aurin-

sijoittuu suunnitellun ratikkareitin varrelle. Tampereen Ran-

koa ottamaan. Monista asunnoista on hienoja näkymiä

tapoukamaan on tulossa useita perheasuntoja ja sen julki-

järvelle ja puistoalueille, kuvailee YIT:n projektipäällikkö

sivu on suoraan Näsijärven suuntaan.

Mari Peltonen.
MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN KORTTELIPIHAT
Talojen yhteisiltä korttelipihoilta jokainen löytää itselleen
luontaisen tavan nauttia arjesta. Pihoilla tulee olemaan
hiljaisempia alueita rauhoittumiseen ja aktiivisempia alueita kuntoiluun ja leikkiin sekä tilaa yhdessä tekemiseen ja

ENNAKKOMARKKINOINTI
ON ALKANUT.
MYÖS PERHEASUNTOJA!

oleskeluun.
- Pihasuunnittelulla mahdollistetaan monenlainen tekeminen, kuten grillaus, kuntoilu tai vaikka laatikkoviljely.
Kantavana ajatuksena on se, että monikäyttöinen piha
laajentaa asumisen reviiriä kodin seinien ulkopuolelle.

TAMPEREEN
RANTAPOUKAMA

Aivan kuten lomakylässä, Peltonen kertoo.
YHTEISÖLLINEN RANTAPOUKAMA
Uusimman ranta-alueen ensimmäiseen kohteeseen Rantapoukamaan tulee asukkaiden yhteinen askartelutila ja
RANTAREITTI

tarpeiden mukaan muokkautuva kodinhoitotila. Ulkoiluvälinevarastossa voi huoltaa harrastusvälineitä ja kurapisteellä huuhtoutuvat kätevästi koiran likaiset tassut ja
lasten kumisaappaat.
- Yhteisessä kodinhoito- ja askartelutilassa voi esimerkiksi
pitää pieniä tapahtumia tai sinne voi koota vaikka lasten
leikkinurkkauksen. Parvekkeellisen tilan lopullisen käyttötarkoituksen voivat asukkaat päättää itse, sanoo Mari
Peltonen.

TAMPEREEN RANTAPOUKAMA
Kerrostalo | Raamikatu 34
Uusia koteja Näsijärven rantaan. Ennakkomarkkinoinnissa.
Lunastettava vuokratontti. C2013
Esim.
m²
krs
mh.
1 h+kt+alk 33,5
2
42 420
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
2 h+kt+s
43
2
49 920
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
3 h+kt+s
64
1
69 840
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
4 h+kt+s
86
3
99 840
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
4 h+kt+s
94
5 123 840
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
yit.fi/rantapoukama

vh.
141 400
17 923
166 400
23 005
232 800
34 240
332 800
46 010
412 800
50 290
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KEVYEN LIIKENTEEN RANTAREITTI
AVAUTUI RANTA-TAMPELLAAN
Ranta-Tampella on yhdistynyt Tampellan
alueeseen uudella kevyen liikenteen rantareitillä.
Reitin varrelle tulee muun muassa
Tampereen ensimmäinen kanava,
kiipeilyseinä, ulkokuntosali,
oleilulaituri ja maisemasilta.

Ranta-Tampellan raitti kutsuu
Ranta-Tampellassa nautitaan ranta-elämästä kivenheiton
päässä kaupungin vilinästä. Harvassa ovat keskustassa
paikat, joissa uimapaikka löytyy kotioven vierestä. RantaTampellassa sekin on mahdollista. Keulakorttelia kiertävä
rantaraitti on monipuolinen ulkoilupaikka.

Tampereen Ykköspurjeeseen alkuvuonna muuttanut Kaija Kyttänen käy
miehensä kanssa uimassa ja vesijuoksemassa aivan uuden kodin vieressä
niin pitkään, kuin Näsijärvi on auki.
- Liikuntapaikan luona on luonnonkivistä tehdyt portaat, joita pitkin pääsee
helposti järveen. Rannassa on riittävästi syvyyttä vesijuoksemiseenkin.
Aiemmin kävimme iltaisin Rauhaniemessä uimassa, mutta nyt ei tarvitse lähteä
paljon ulko-ovea kauemmas, kertoo Kaija Kyttänen.
JÄÄTÄ PITKIN SIILINKARILLE
Kyttäsen mukaan ranta on suosittu ulkoilureitti, jossa liikkuu paljon lenkkeilijöitä
ja pyöräilijöitä. Liikuntapaikalla joogataan järvimaisemassa. Talvella rannasta
pääsee suoraan hiihtämään tai retkiluistelemaan jäälle ja vaikka Siilinkarille
mehulle ja makkaralle. Ulkoilumahdollisuuksien lisäksi uuden
kodin parhaita puolia on maisema ja oma rauha.
- Järvinäköalaan herää joka aamu hyvällä mielellä. Asuinpaikkana RantaTampella on osoittautunut rauhalliseksi ja keskustaan pääsee tarvittaessa
kävellen. Täällä asutaan varmaan loppuikämme, Kyttänen kehuu.

Visualisointi taideteoksesta Tärkeitä asioita.
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TAMPEREEN RANTAKAARI
Kerrostalo | Ranta-Tampellan katu 3
Osassa koteja on lasiseinäinen sauna tai lasiliukuovella
varustettu koko kodin levyinen lasitettu parveke. Arvioitu
valmistuminen 11/2020. Lunastettava vuokratontti. C2013
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Esim.
m²
krs
mh.
2 h+kt
35,0
1/8
56 070
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
2 h+kt+s
65,5
1/8
91 620
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
3 h+kt+s
96,0
1/8 175 830
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
yit.fi/rantakaari

vh.
186 900
24 850
305 400
46 505
586 100
68 160

YIT KOTI
KANAVAN VARRELTA

TAMPEREEN KANAVAMESTARI
Kerrostalo | Koelaitoksenkatu 4
Upea 14-kerroksinen tornitalo. Arvioitu valmistuminen
5/2020. Lunastettava vuokratontti. C2013
vh.
183 300
21 420
240 300
40 545
323 500
56 993
P

Esim.
m²
krs
mh.
1 h+kt+alk 28,0
1/14
73 320
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 		
2 h+k+s
53,0
3/14
96 120
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
3 h+k+s
74,5
3/14 129 400
1
Vuokratontin arvioitu lunastusosuus		
yit.fi/kanavamestari

Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.
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JUKKA TURTIAINEN OY
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TAIDETTA ARJEN TÄRKEISTÄ ASIOISTA

sa teos pitää suunnitella kestäväksi osaksi rakennusta ja

On tärkeää muistaa ostaa kaupasta kardemummaa, jos

sen mittakaavaa, kissan kokoiset kirjaimet näkyvät kauas.

rupeaa leipomaan pullaa. On hyvä myös muistaa halata

Maija Kovari on suunnitellut myös Tampereen 240-vuo-

puolisoa, ja käydä välillä kävelyllä. Arjen tärkeistä asioista

tisjuhlateoksen Kosken kuulemat. Ympäristötaideteoksen

syntyi idea taideteokseen, joka tulee näkyväksi osaksi

inspiraationa olivat tamperelaisilta ohi kuullen muistiin-

Hyvinvointikeskus Tampellanrantaa. Ikäihmisten Hyvin-

merkityt lauseet. Taiteilijan mukaan teokset ovat sukulaisia

vointikeskuksen tilataideteoksen suunnitteli kuvanveistäjä

keskenään, molemmat kertovat arjesta ja sen arvosta.

Maija Kovari.

Tärkeitä asioita asennetaan paikoilleen marraskuussa.

- Kaikki teokseni ovat paikkasidonnaisia. Tärkeitä asioita
-teoksen teemaksi valikoitui muistaminen. Kaikki me tar-

IKIFITIN PALVELUA ARJEN TÄRKEISIIN ASIOIHIN

vitsemme välillä tukea tärkeiden asioiden muistamisessa

Ikifitin 63-paikkainen hyvinvointikeskus ikäihmisille avau-

osana kiireistä arkea, kuvailee Maija Kovari.

tuu vuoden 2020 alussa. Ryhmäkotimuotoisen asumi-

Rakennuksen kumpaankin päätyyn tuleva kaksiosainen

sen lisäksi tarjolla on vuokra-asuntoja sekä kuntoutus- ja

teos koostuu noin seitsemän metriä korkeista muisti-

lääkäripalveluja ikääntyneille. Näsijärven rantamaisemat,

listoista, joiden tekstit on leikattu alumiinilevystä ja pulve-

viherajattelu ja kattoterassi istutuksineen tuovat arkeen

rimaalattu valkoisiksi. Valaistut tekstit erottuvat näyttävästi

elämyksiä. Upeat ylimmän kerroksen sauna -ja juhlatilat

tummanruskeaksi käsiteltyä betonitaustaa vasten.

tarjoiluineen ovat kaikkien kaupunkilaisten vuokrattavissa.

- Tekstit on kirjoitettu oman isäni käsialalla. Kaupunkitilas-

YIT ASUNTOUUTISET LOKAKUU 2019

6

Hyvän tuulen niemi
Rauhaniemeen lähelle Näsijärveä rakentuu kuuden
asunto-osakeyhtiön stressivapaa vyöhyke,
jossa mieli lepää ja keho virkistyy.
Tutustu uuteen asuinalueeseen: yit.fi/rauhaniemi

RAUHANIEMI
HYVÄN TUULEN NIEMI

Suunnitteilla uusia koteja Rauhaniemeen:

ILMOITTAUDU KOTIPIIRIIN
Saat ensimmäisten joukossa
tietoa ennakkomarkkinoinnin alkamisesta:
yit.fi/rauhaniemi

Tohlopissa
retkiluistellaan ja
wake-lautaillaan
Tohlopinrannan asukkaat yhdessä kaikkien tamperelaisten
kanssa saavat nauttia luistelukaudesta Tohlopin valaistulla
retkiluisteluradalla. Tulevilla talvi- ja kesäkausilla ulkoilijoita
palvelee myös kaapelivetorata. Talvella siinä huvitellaan
lumilaudalla ja jään päällä vedettävän ”donitsin” kyydissä,
kesällä wakeboard-laudalla, vesisuksilla ja ”donitsilla”.
Luisteluradan auraajan ja idean isän Tuukka Tuomisen
mukaan rata houkuttelee luistelijoita myös pidemmän
matkan päästä.
- Luistelurata on ollut huippusuosittu ja pienen järven
jäällä retkiluistelu on turvallista. Talvisin meiltä löytyy
kahvila ja vuokraamo, josta voi vuokrata retkiluistimia,
monoja ja potkukelkkoja. Lisäksi järjestämme tapahtumia,
joissa koko perhe voi liikkua yhdessä, harrastuspohjalta
toimintaa vetävä Tuominen kertoo.
Tohloppijärven rantaan tulee uusia YIT Koteja, joissa
nautitaan hienoista järvimaisemista omalla taajuudella:
yit.fi/tohlopinranta.
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Asuntoikkuna herättää tulevan
YIT Kotisi henkiin
®

Virtuaalisen Asuntoikkunan avulla voit
nähdä tulevan asuntosi sellaisena
kuin se tulee olemaan. Päätöksen
tekeminen on helppoa, kun suunnitteilla
olevaa kotia ei tarvitse hahmottaa
vain pohjakuvan perusteella.
Huoneistostudion digitaalinen
Asuntoikkuna-palvelu tulee jatkossa
käyttöön YIT:n Pirkanmaan
alueen uudiskohteisiin.

ATTE MIIKKULAINEN
Huoneistostudio

”Haluamme tehdä asiat
helpoksi asiakkaalle,
sähköinen allekirjoitus
on aikaa säästävä
vaihtoehto.”
MAARIT RIIHELÄ
Myyntipäällikkö

YIT lähti ensimmäisten joukossa mukaan, kun tampere-

kaakelit ja kaapistot. Materiaaleja ja värejä vaihtamalla

lainen Huoneistostudio aloitti Asuntoikkuna-palvelun

pystyy näkemään, miten esimerkiksi tumma keittiö vaikut-

tarjoamisen ja kehittämisen kolme vuotta sitten. Aidosti

taa koko tilan ilmeeseen. Sisustusratkaisuja ei tarvitse

asiakaslähtöinen tapa esitellä tulevia YIT Koteja on nope-

tehdä vain mallipalojen perusteella, Miikkulainen kertoo.

asti osoittautunut ylivertaiseksi perinteisiin tapoihin verrat-

Virtuaalisen mallin avulla voi kulkea tulevan kodin eri tilois-

tuna.

sa ja kurkistaa vaikkapa vaatehuoneen sisälle tai arvioida

- On hassua, että uudiskohde pitäisi ostaa eri tavalla kuin

mitä kaikkea tulevaan lastenhuoneeseen mahtuu.

olemassa oleva asunto. Asuntoikkunan idea lähti asiakkaan tarpeesta saada parempi kuva siitä, mitä hän on

VARAA OMA AIKASI YIT:N ASUNTOMYYNNISTÄ

ostamassa, kertoo idean isä ja Huoneistostudion toimitus-

Tampereen alueen ennakkomarkkinoinnissa ja myynnissä

johtaja Atte Miikkulainen.

olevat YIT Kodit, joissa Asuntoikkuna on jo käytössä löytyvät YIT:n asuntomyynnistä. Edistyksellinen tekniikka ei

KONKREETTISTA APUA SISUSTUSPÄÄTÖKSIIN

kotikoneella pyöri, mutta tulevaa kotia pääsee katsomaan

Suunnitteilla olevan uuden kodin ostamiseen liittyy paljon

asuntomyynnin tiloissa ohjatusti tavalliselta näytöltä ilman

kysymyksiä. Miten materiaalivalinnat vaikuttavat kodin

virtuaalilaseja tai muita hankalia lisälaitteita.

ilmeeseen? Millaiset maisemat tulevan kodin ikkunoista

- Virtuaalisesta asuntoesittelystä saa halutessaan sähkö-

näkyy? Vastaukset konkretisoituvat, kun tulevaan kotiin

postiin videopätkiä ja kuvia. Kun tulevan asunnon ja sen

pääsee vierailemaan virtuaalisesti.

mahdollisuudet on nähnyt konkreettisesti, päätöksenteko

- Asuntoikkunassa tilaan voidaan tuoda kaikki rakennut-

nopeutuu eikä toiveiden asunto ehdi mennä miettiessä

tajan tarjoamat materiaalivaihtoehdot, kuten lattiapinnat,

ohi, Atte Miikkulainen sanoo.

TEE KAUPAT SÄHKÖISESTI!
YIT:llä asuntokauppojen teko onnistuu myös etänä. Sähköinen
allekirjoitus on vaihtoehto, jos et pääse paikan päälle tai haluat
tehdä kaupat mahdollisimman mutkattomasti. Saat kaikki tarvittavat
asiakirjat ja paperit sähköpostitse ja voit käydä ne läpi YIT:n myyjän
kanssa haluamallasi tavalla; sähköpostitse, puhelimitse, Skypellä
tai videoneuvottelussa. Kauppakirja hyväksytään sähköisesti
pankkitunnusten avulla.
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ARTTURINTORNI
ON MUUTTOVALMIS

Moderni maisemakoti palveluiden läheltä
Remonttihuoletonta elämää uudessa kotitalossa palveluiden tuntumassa. Myös
uimahalli, urheilutalo ja Keijärven uimaranta lähellä! Lasitetut parvekkeet ja hissi
helpottavat arkea. Vielä muutamia koteja vapaana. Ota yhteys asuntomyyntiimme,
niin sovitaan yksityinen esittely juuri sinulle sopivana ajankohtana.

YLÖJÄRVEN ARTTURINTORNI
Kerrostalo | Rantajätkäntie 4
Muuttovalmis 13-kerroksinen tornitalo on paikkakunnan
maamerkki! Talo on esteetön, turvallinen ja rauhallisella
sisäpihalla on mukava istua kukkapenkkien keskellä. Oma
tontti. C2013
Esim.
m²
2 h+kt+s
45,5
3 h+kt+s
71,5
yit.fi/artturintorni

krs
8/13
5/13

mh.
58 470
77 160

vh.
194 900
257 200

MUUTTOVALMIITA KOTEJA.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

TAMPEREEN KAISLA
Kerrostalo | Männistönkatu 3 B
Kaisla rajoittuu puistoon ja on päättyvän kadun viimeinen
talo. Muuttovalmis. Kaupungin vuokratontti. C2013
Esim.
1 h+kt
2 h+kt+s
2 h+kt
3 h+k+s
yit.fi/kaisla

m²
29,0
45,0
46,5
73,0

krs
3/6
1/6
1/6
3/6

mh.
36 900
53 970
50 550
86 610

vh.
123 000
179 900
168 500
288 700

Uusi koti Halkoniemen sataman upeissa
maisemissa
Halkoniemen satama on uusi alue Lentävänniemessä. Viihtyisän venesataman
ympärille rakentuu asuinalue, jota vesi ja luonto ympäröivät. Bussipysäkki on
vieressä ja suunniteltu raitiovaunulinja tulee kulkemaan Lentävänniemeen.

Soita ja varaa
yksityisesittely
YIT ASUNTOMYYNTI
Hatanpään valtatie 11 (1 krs.)
33100 Tampere
Palvelemme ma–pe klo 9–16
p. 020 433 4635
asuntomyynti.tampere@yit.fi
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MAARIT RIIHELÄ
myyntipäällikkö, KTM, LKV, RAKI
maarit.riihela@yit.fi
020 715 0150, 050 368 2263

ARI SYRJÄLÄ
myyntineuvottelija, LKV, YKV
ari.syrjala@yit.fi
020 433 4635, 050 390 0429

Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokravastikkeen maksamisesta.

ANNIKA HÖGMAN
myyntineuvottelija, LKV, KiAT
annika.hogman@yit.fi
020 433 4635, 044 552 1620

