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    kaksi keskustaan. 

Askel rantaan,
Ranta-Tampellan kanava siltoineen ja rantaraitti oleskelualueineen rakennetaan alueen asukkaiden ja kaikkien tamperelaisten iloksi.                            Taiteilijan näkemys.

rantatampella.fi


Seuraavana vuorossa:
Kanavakortteli  
Näsijärven rannalla sijaitsevan Ranta-Tampellan ranta-
raitti ja kanava kävelysiltoineen tulevat olemaan upea 
jatke kantakaupungille. Tyylikkään alueen rakentaminen 
on hyvässä vauhdissa.

Marraskuussa juhlimme Keulakorttelissa sijaitsevan 
Näsinkeulan peruskiven muurausta. Talon naapuriin 
tulevan Ykköspurjeen maisemakotien suunnittelu on 
loppusuoralla ja myynti alkaa kevään aikana. Lisäksi 
Kanavakortteliin rakennettavan Kanavanvahdin kotien 
myynti on alkanut. 

Tässä numerossa kerromme tarkemmin tulevien  
YIT Kotien rakentamisesta ja niiden kotiautomaatio-
valmiudesta. 

Antoisia lukuhetkiä!

Ilkka Kääriäinen, aluejohtaja
YIT Rakennus Oy, Tampere ja Pohjanmaa

PS  Käy katsomassa kuinka upealta Ranta-Tampella 
näyttää valmiina, videon löydät osoitteesta  
rantatampella.fi  

Ranta-Tampella on
massiivinen palapeli
Ranta-Tampella on tällä hetkellä Tampe-
reen suurimpia rakennushankkeita. 
Alueella on monta toimijaa, sillä sinne 
rakennetaan yhtä aikaa YIT Kotien 
ensimmäisiä asuintaloja, kunnallis- 
tekniikkaa ja kohta myös kanavaa. 

– Olen saanut olla mukana aluerakentamisen 
suunnittelussa ja vaiheittaisen aluerakentamisen 
toteutuksessa Rantatunnelin rakentamisen aloi-
tuksesta lähtien eli noin kolmisen vuotta. Aloitim-
me työt  raivauksella ja siivouksella. Sen jälkeen 
alueella toteutettiin mittavat massanvaihtotyöt ja 
rantaan rakennettiin esikuormituspenkereet muun 
muassa rantatunnelista ja alueelta louhitulla lou-
heella. Koko alueen esirakentaminen jaksottuu 
neljään vaiheeseen. Nyt olemme saaneet toisen 
vaiheen valmiiksi ja Tampereen kaupunki on käyn-
nistänyt kolmannen vaiheen massanvaihtotyöt, jo-
hon esimerkiksi Kekkosentien kaivuutyöt kuuluvat, 
selostaa työpäällikkö Pasi Mäkinen. 

Tarkkuutta vaativaa  
logistiikkaa
– Ranta-Tampellan rakentaminen on logistinen 
palapeli, jossa on vaadittu jo pari vuotta tiivistä 
yhteistyötä ja sujuvaa vuoropuhelua kaikkien toi-
mijoiden kesken. Alue saattaa ulkopuolisen silmin 
näyttää tilavalta rakentaa, mutta paikat ovat lo-
pulta melko ahtaat, sillä täällä rakennetaan yhtä 
aikaa taloja, kunnallistekniikkaa sekä aluetta 

palveleva imuputkijätejärjestelmä. Lisäksi kortte-
lin halkaiseva rakennettava kanava asettaa omat 
haasteensa ja vaatii tarkkaa aikataulujen yhteen-
sovittamista. Kaupunki aloittaa kanavan tekemi-
sen sen keskiosasta huhtikuussa 2017 ja kana-
va tullaan aukaisemaan Tammerkoskeen vuonna 
2019. Lisäksi alueen läpi kulkee yksi Tampereen 
kaupungin tärkeistä kevyen liikenteen väylistä, 
joka pidetään kuljettavissa koko rakentamisen 
ajan, selvittää Mäkinen.

Uniikkia käsin tehtyä
– Meillä rakentamisen laatutaso on korkea. Muun 
muassa Kanavanvahdin julkisivujen tiiliseinät 
muurataan paikan päällä sen sijaan, että käyt-
täisimme valmiita tehdaselementtejä. Keulakortte-
lissa on tiilijulkisivujen lisäksi rapattuja julkisivuja. 
Vain käsin tekemällä pintoihin saadaan vanhan 
rakennuskannan mukainen uniikki ja rouhea jälki. 
Erityistä Kanavakorttelin asuintalojen rakentami-
sessa on raideliikenteen melu- ja tärinäeristyksen 
huomioiminen. Lisäksi koteihin on valittu ääntä 
eristävät desibeli-ikkunat, kertoo Mäkinen. 

Korkea laatutaso
–  Ranta-Tampellan YIT Kodeissa mukavuustekijöitä 
on paljon, kuten parvekkeiden lasiset liukuovet ja 
lattialämmitys, jonka ansiosta kodeissa ei ole pat-
tereita ja putkia sisustusta häiritsemässä. Ranta- 
Tampellassa näköaloista voi valita mieleisensä. 
Kanava on jo yksin hieno ja kun siihen lisää kävely- 

sillat ja kadut liikkeineen, kokonaisuudesta tulee 
upea kaupunkinäkymä. Jos taas pitää luonto- 
näkymistä, tarjolla on aavaa järvenselkää, kuvailee 
Mäkinen YIT Kotien maisemavalikoimaa. 

Kaikille tamperelaisille
– Ranta-Tampellasta löytyy hyviä puolia kaikille 
tamperelaisille. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille sii-
tä tulee hieno kohtaamispaikka kävelyraitteineen, 
puistoineen, aukioineen ja kahviloineen. Kevyen 
liikenteen väylät tulevat kulkemaan keskustasta 
Särkänniemeen, Lapinniemeen ja Kauppiin, Mäki- 
nen sanoo. 

Työpäällikkö Pasi Mäkinen,
Asunto Oy Tampereen Näsinkeula,  
YIT Rakennus Oy

Kanavanvahti 3 h+kt 61,5 m2

Kanavanvahdin valoisissa kodeissa 
on yksilöllisiä ja oivaltavia tila- 
ratkaisuja, kuten tässä 2-kerrok- 
sisessa loft-tyyppisessä kodissa! 
Katso vapaana olevat kodit  
osoitteessa yit.fi/kanavanvahti
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Asunto Oy Tampereen Kanavanvahti
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Asunto Oy Tampereen Kanavanvahti
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yit.fi/kanavanvahti


Sisävesikanavan varrelle, Tammerkosken suun lähelle kohoava Tampereen Kanavanvahti  
(kuvassa oikealla) lunastaa nimensä mukaisesti paikkansa Ranta-Tampellassa.

Taiteilijan näkemys Kanavanvahdin maisemakodista, josta on näkymät myös kaupunkiin. 
Katso osoitteessa rantatampella.fi, miltä maisemat näyttävät eri kerroksista katsottuna. 

Tampereen Ykköspurje tulee rannalle, 
osasta koteja näkymät Näsijärvelle.

Marraskuun lopun harmaudessa, 29.11.2016 ko-
koontui bussien tuomina lukuisa kutsuvierasjoukko 
juhlistamaan Ranta-Tampellan asuinalueen ja sen 
ensimmäisen YIT Kotien talon, Asunto Oy Tampe-
reen Näsinkeulan peruskiven muurausta. 

Näsijärven aavan ulapan ääressä peruskiveen 
muurattuun lieriöön laitettiin peruskirjan lisäksi 
Näsinkeulan pääpiirustukset, muuraushetkellä 
Suomessa käytössä olevat metallirahat, päivän 
Aamulehti, Näsijärven merikortti ja Rapalan uistin.  
 

Ranta-Tampellan henki
Lieriöön pakattiin myös Ranta-Tampellan henki, 
jonka puhalsivat yhdessä kaikki peruskiven muu-
raajat: Tampereen kaupungin pormestari Anna-
Kaisa Ikonen, Hypoteekkiyhdistyksen sijoitus-
johtaja Juho Pajari, YIT:n toimitusjohtaja Kari 
Kauniskangas, YIT:n aluejohtaja Ilkka Kääriäi-
nen ja Näsinkeulan vastaava mestari Arto Lah-
densivu, Näsinkeulan tulevat asukkaat, alueen ra-
kentajat sekä sidosryhmien edustajat. Tilaisuuden 
tunnelman perusteella talletettu henki on ystävälli-
nen ja yhteisöllinen. 

Näsijärven ranta- 
vyöhykkeen helmi
Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kiteytti puheessa 
tilaisuuden tunnelman ja odotukset uudesta 
alueesta seuraavasti:
– Olemme saavuttaneet yhdessä yhden pitkän tien 
tärkeistä etapeista. Ranta-Tampellasta tulee Näsi-
järven rantavyöhykkeen helmi. Laadukas arkki-
tehtuuri ja upea yleisten alueitten kokonaisuus 
tekee Ranta-Tampellasta ainutlaatuisen alueen, 
joka tulee varmasti lisäämään Tampereen kes-
kustan vetovoimaa houkuttelevana asuinpaikkana.  
 

Todeksi tuleva unelma
Tilaisuudessa oli alueen rakentajien lisäksi myös 
Näsinkeulan YIT Kotien tulevia omistajia. Heille 
pimenevä iltapäivä soihtuineen, maljoineen ja 
ohjelmineen oli varmasti ikimuistoinen. Se oli 
hetki, jolloin heidän omat kotiunelmansa alkoivat 
toteutua. Näsinkeulan kotien arvioitu valmistumi-
nen on maaliskuussa 2018. 

PORMESTARI ANNA-KAISA IKONEN:

”Tule hyvä järvenranta- 
kaupunki!”
”Olkoon tähän rakentuva Ranta-Tampellan asuntoalue onnellisten asukkaiden ja  
menestyvien yritysten kaupunkikeskus. Sen myötä kaikille tamperelaisille avautuu uusi 
viihtyisä paikka, jossa voi nauttia kaupunkielämästä tulevien vuosikymmenten ajan.” 
Asunto Oy Tampereen Näsinkeulan peruskirja

Peruskiveä muuraamassa YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas, Tampereen kaupungin por-
mestari Anna-Kaisa Ikonen, Hypoteekkiyhdistyksen sijoitusjohtaja Juho Pajari ja YIT:n aluejohtaja 
Ilkka Kääriäinen. 

TULOSSA MYYNTIIN 
KEVÄÄLLÄ:

Tampereen 
Ykköspurje 
Onko tässä kotiunelmasi?  
Suunnitteilla olevan Ykköspurjeen 158- 
neliöisessä läpitalon päätyhuoneistossa  
on näkymät kolmeen suuntaan. Koko kodin  
levyinen lasitettu parveke avautuu Näsijär- 
velle. Keittiössä on saareke ja erkkeri. Kylpy- 
huoneessa poreamme ja kulku parvekkeelle. 

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu asiakasrekis- 
teriimme osoitteessa: rantatampella.fi  
tai soittamalla Asuntomyyntiimme arkisin 
klo 9–16 p. 020 433 4635*. Jos olet  
ilmottautunut aiemmin, olet jo valmiiksi 
ensimmäisinä lisätietoa saavien joukossa. 

AS OY TAMPEREEN YKKÖSPURJE
Ranta-Tampellan katu 7, 33100 Tampere
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HUONEISTOPOHJA 1:100
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Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.
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• Uusi asuinalue Näsijärven rannalla.
• Vain kävelymatka keskustaan. 
• Uniikki rantaraitti ja kanava siltoineen.
• Yli 2 000 uutta kotia noin 3 500   
 tamperelaiselle. 
• Maisemat Näsijärven, Tammerkosken tai  
 kaupungin suuntaan.

•  Kaksi tyylikästä kokonaisuutta: 
 Keulakortteli ja Kanavakortteli. 
•  Alueen ensimmäisen talon, Näsinkeulan  
 arvioitu valmistuminen on 29.3.2018. 

rantatampella.fiUUSI RANTA-TAMPELLA - 
kaupungin uusi keulapaikka

Ranta-Tampella News on YIT Rakennus Oy:n 
infolehti Ranta-Tampellan rakentamisesta. 3.2017

Tampereen Näsinkeula 
Kerrostalo | Ranta-Tampellan katu 5    
Rakenteilla. Arvioitu valmistuminen 29.3.2018.  
Energialuokka C. yit.fi/näsinkeula 

Vain muutama vapaana! krs mh. vh. Lunastus1

2 h+kt 36,0 m² 2. 66 840 222 800 25 200  
3–4 h+kt+s 136 m² 8. 330 000 1 100 000 95 200  
4 h+kt+s 143 m² p.–1. 234 840 782 800 100 100 
4 h+kt+s 161 m² 8. 435 000 1 450 000 112 700  
1 Vuokratontin arvioitu lunastusosuus. Valinnainen, osakkeenostajilla on mahdolli- 
suus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja vapau- 
tua tontin vuokravastikkeen maksamisesta. Kysy lisää Asuntomyynnistä. 

Tampereen Kanavanvahti 
Kerrostalo | Koelaitoksenkatu 2    
Rakenteilla. Arvioitu valmistuminen 31.8.2018.  
Energialuokka C. yit.fi/kanavanvahti 
Esim.  krs mh. vh. Lunastus1

2 h+kt 36,0 m² 11. 81 840 272 800 26 640 
2 h+k+s  53,0 m² 11. 111 540 371 800 39 220 
3 h+kt 61,5 m² 2.–3. 100 440  334 800 45 510  
3 h+k+s 106 m² 13. 205 800 686 000 78 440
1 Vuokratontin arvioitu lunastusosuus. Valinnainen, osakkeenostajilla on mahdolli- 
suus lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin määräosasta yhtiölle ja vapau- 
tua tontin vuokravastikkeen maksamisesta. Kysy lisää Asuntomyynnistä. 

Uniikkeja kotiunelmia Ranta-Tampellassa!

Haluatko kuulla ensimmäisten 
joukossa uusista Ranta-Tampellan 
YIT Kodeista?   
Ilmottaudu asiakasrekisteriimme osoitteessa 
rantatampella.fi tai soittamalla Asuntomyyn-
tiimme arkisin klo 9–16 p. 020 433 4635*.  
Jos olet ilmottautunut aiemmin, olet jo valmiiksi 
ensimmäisinä lisätietoa saavien joukossa. 

YIT Asuntomyynti   
Leni Mentula p. 040 532 2288,  
Ari Syrjälä p. 050 390 0429 ja  
Mari Lindholm p. 040 826 1063,  
Hatanpään valtatie 11, Tampere,  
p. 020 433 4635  
(*puhelun hinta 0,088 eur/min),  
asuntomyynti.tampere@yit.fi,  
facebook.com/YitKotiTampere, yit.fi  

AS OY TAMPEREEN NÄSINKEULA
Ranta-Tampellan katu , 33100 Tampere
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7., 8. KERROS B34, B36

mittakaava 1:100
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JUKKA TURTIAINEN OY

Rakentaja pidättää oikeuden kaikkiin muutoksiin.
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Näsinkeula 3–4 h+kt+s  136 m2 

Kotiautomaatio avuksi
Ranta-Tampellan YIT Kotien kotiautomaa-
tio lisää asumisen turvallisuutta ja arjen 
sujuvuutta. 

Nyt rakenteilla olevissa Ranta-Tampellan Näsin-
keulan ja Kanavanvahdin YIT Kodeissa tulee ole-
maan Kotona/poissa -toiminto: yhdestä kytkimes-
tä sammutetaan sähköt mm. valaisimista, keittiön 
liesitasosta, astian- ja pyykinpesukoneesta sekä 
kiukaasta. 

Lisätyönä mielenrauhaa
Yllä kuvaillun perusratkaisun lisäksi saatavilla on 
kotiautomaatioratkaisu, jolla turvallisuutta voi pa-
rantaa entisestään. 
– Lisähintaisena muutostyönä saatavan Piece of 
Mind -kotiautomaatiopaketin avulla kodista voi 
sulkea vedensyötön, astianpesukoneessa on vuo-
tohälytys ja kodin valaistusta voi ohjata yksittäin ja 
valaistuskokonaisuuksina, kertoo YIT:n muutostyö-
insinööri Laura Pohjoismäki. 

Yksilöllisiä tilavalaistuksia
– Yhdellä painalluksella saatavat valaistuskoko-
naisuudet räätälöidään esimerkiksi ruokailuun ja 
tunnelmointiin sopiviksi. Valokatkaisimien lisäk-
si valaistusta voi ohjata ulkoisen ohjausyksikön 
avulla, esimerkiksi tabletilla tai matkapuhelimella, 
jatkaa Pohjoismäki.

Räätälöityä luksusta
– Piece of Mind -paketin lisäksi saatavilla on eri-
laisia Plus-toimintoja. Esimerkiksi moottoriohjat-
tujen sälekaihtimien avulla valaistustila on helppo 
viimeistellä halutuksi, Pohjoismäki toteaa. 

Turvallisuuden ja mukavuuden lisäksi älykkääs-
sä YIT Kodissa voi Plus-toiminnolla ohjata etänä 
esimerkiksi kodin huonekohtaista lämmitystä ja 
jäähdytystä. 

Kanavanvahti 
2 h+k+s 53,0 m2 
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Asunto Oy Tampereen Kanavanvahti

Kanavanvahti 3 h+k+s 106 m2 

KANAVANVAHTI

NÄSINKEULA

Tulossa! 
YKKÖSPURJE

Ranta-Tampellan persoonalliset YIT Kodit 
tarjoavat oivallisia tilaratkaisuja, valoa ja  
avaria näkymiä.

Keulakorttelin Näsinkeulan maisemakodeissa upea järvinäköala 
avautuu suurten, lattiaan asti ulottuvien ikkunoiden kautta.  
Enää muutama unelmakoti vapaana, tutustu: yit.fi/näsinkeula

Kanavanvahdin yksilöllisten kotien maisemat avautuvat kanavan 
silloille, Näsijärvelle ja kaupungin keskustaan päin. Valoisat kodit  
ovat suosittuja, katso vapaana olevat: yit.fi/kanavanvahti

Tutustu alueeseen ja katso video osoitteessa rantatampella.fi

Kuva aiemmin valmistuneesta YIT Kodista.
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Asunto Oy Tampereen Kanavanvahti
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