News

Kotiuutisia Näsijärven rannalta
numero 3

Koti kaupungin

uudelta keulapaikalta

www.rantatampella.fi

Suunnittelu etenee vauhdilla
Näsijärven rantaan sijoittuva Ranta-Tampella
hahmottuu jo monin eri tavoin. Olemme tehneet
alueesta kiinnostuneiden iloksi muutaman havainnetyökalun, joiden avulla voi kurkistaa tulevaisuuteen.
Esittelemme tässä lehdessä taiturimaista osaamista
sekä perinteisen käsityön että huippumodernin nykytekniikan muodossa. Tyylikäs Ranta-Tampella on
konkretisoitu äärimmäisen pikkutarkaksi pienoismalliksi
ja henkeäsalpaavan todentuntuiseksi videoksi.
Odotamme innolla, että vuosi vaihtuu ja pääsemme
aloittamaan Tampereen uuden keulapaikan rakentamisen – ihan oikeassa mittakaavassa. Ensimmäisten
talojen asuntopohjat ja hinnat julkaistaan kesällä 2016.
Pidämme sinut ajan tasalla.
Ystävällisin terveisin

Ilkka Kääriäinen, aluejohtaja
YIT Rakennus Oy, Tampere ja Pohjanmaa
Voit myös seurata Ranta-Tampellan kuulumisia
internetissä sivulla: rantatampella.fi

Tervetuloa
Ranta-Tampellaan!
Artesaani Nina Pohjanheimo rakensi
Ranta-Tampellan pienoismallin

Kun uusi asuinalue on olemassa vasta paperilla, tarvitaan välineitä, joiden avulla voi hahmottaa millainen alueesta tulee. Ranta-Tampellan yksityiskohtaisesta pienoismallista voit
jo nähdä missä oma tuleva kotitalosi sijaitsee.

Pienoismalli on perinteisen käsityön taidonnäyte, jonka
yksityiskohtien määrä hämmästyttää. Rakennukset, tiet,
puistot, kanava, sillat, muurit, laiturit, portaat, kaiteet,
katuvalot ja istutukset – kaikki on paikoillaan.

Rantatampella.fi-nettisivulta taas löytyy video,
joka siirtää sinut virtuaalimatkalle ympäri
aluetta. Pienoismallin ja videon tekijät taustoittavat tässä lehdessä miten niin todentuntuinen pienoismalli ja esittelyvideo syntyivät.

Nina Pohjanheimo, pienoismallinrakentaja-artesaani, on
rakentanut malleja jo 20 vuotta mm. kaupungeille ja kunnille,
rakennusliikkeille, suunnittelutoimistoille ja talotehtaille.

Uusi asuinalue käsityönä
Kun Nina aloitti pienoismallin rakennustyöt keväällä, hänellä oli jo visio tulevasta asuinalueesta. ”Ranta-Tampellasta tulee kaunis, viihtyisä, sekä varsin korkeatasoinen
asuinalue. Huikaiseva järvimaisema tulee isoista ikkunoista suoraan kotisohvalle. Näkymään kuuluu Näsijärven vuodenaikojen vaihtelu talven hiljaiselosta kesän
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Lähde lennolle
Ranta-Tampellaan

Näe ja koe Ranta-Tampella virtuaalisesti!
Huikean 1,5 minuuttia kestävän videon
suunnitteli ja toteutti 3D-visualisointeihin,
animaatioihin ja videoihin erikoistunut
suomalainen Zoan Visuals.
- Suunnitteluvaiheen alussa kävimme tarkkaan
läpi YIT:n näkemykset ja toiveet visulisoinnille.
Teimme myös tiivistä yhteistyötä alueen suunnittelusta vastaavien arkkitehtien kanssa, sillä visualisointiin optimoitu 3D -malli tehtiin heidän piirustuksistaan ja luonnoksistaan. Lisäsimme niihin
muun muassa kameran kuvakulman, liikkeen ja
valokuvista otetut pintamateriaalit, kertoo projektipäällikkö Pauli Kangasniemi Zoan Visualsilta.
Ylöjärvellä pienoismallin työstäminen oli kesäkuussa ”harjakorkeudessa”.
Pienoismallin mittasuhde on 1:250.

vilskeeseen ja syksyn ilotulituksiin.”
Suunnittelun aluksi Nina sai lakanan kokoisen
asemapiirroksen pöydälleen sekä vinon pinon kuvia rakennuksista, julkisivukuvia, havainnekuvia ja
3D -kuvia. Nina haastatteli alueen arkkitehtejä ja
kävi tontilla hakemassa tunnelmaa.

Ranta-Tampella on
ensimmäinen lajissaan
Pienoismallin tekeminen vei noin neljä kuukautta
aikaa. Työssä tarvitaan sorminäppäryyttä, kunnianhimoa yksityiskohtien suhteen, kolmiulotteista
hahmotuskykyä, pitkää pinnaa ja tarkkuutta. Ja
vielä vähän lisää pitkää pinnaa.
”Ranta-Tampellassa tein ensi kertaa rakennusten
rungot läpinäkyviksi ja valot niiden sisälle. Valaistusta on myös ympäristössä. Julkisivut ovat oikean
värisiä, ja ikkunoissa loistaa valo. Tässäkin työssä
päivät venyivät välillä 15 tuntiin, mutta työ tekijäänsä kiittää!”
Materiaaleissa Nina kertoo olevansa vähän vanhanaikainen. Maastot, talojen rungot, ikkunallisten
talojen seinät ja muut pinnat ovat pahvia. ”Jäkälän
kerään luonnosta, puunrungoiksi poimin ohuita
oksia. Ihmisiä ja autoja voi sentään ostaa valmiina!
Tärkeimmät työkalut ovat mattopuukko, kynäveitsi
ja leikkuualusta. Myös sähkötyökaluja tarvitaan.”

- Ranta-Tampellan animaatiossa todellisuuden
tuntua lisää se, kun animoimme veden liikkumaan

ja auringon kulkemaan päivästä iltaan, jolloin alue
näkyy myös iltavalaistuksessa. Lisäksi siinä on
muutama ihminen, jotka omalta osaltaan lisäävät
tunnetta jo olemassa olevasta alueesta. Alueen
1,5 minuutin lentoretki koostuu kaikkiaan 2 700
kuvasta eli yhdessä sekunnissa on 30 kuvaa. Videon tekemiseen kului kymmenen hengen tiimiltämme kolme kuukautta, kuvailee Kangasniemi.
- Oli hienoa olla mukana Ranta-Tampellan kaltaisessa ainutlaatuisessa projektissa, josta tulee yksi
Tampereen edustavimmista keulakuvista. Kaupunki on lähellä sydäntäni, sillä se oli kotikaupunkini
10 vuoden ajan, hän lopuksi toteaa.
Lähde lentoon ja näe suurenmoinen Ranta-Tampella! Kurkkaa kauniiseen maisemakotiin, jossa
maa, taivas ja vesi kohtaavat: rantatampella.fi 

Työmaa-akrobatiaa
ilman kypärää
Isojen pienoismallien, kuten Ranta-Tampellan,
haaste on kasaamisessa. Ison pohjalevyn päälle
tulevat talot pitää liimata paikoilleen vähän kuin
nosturista käsin. ”Roikun siinä yllä 90 asteen kulmassa, pinsettien kanssa, eivätkä kädet saa vapista. Työ vaatii vahvaa niskaa ja selkää.”
Mittaamisen ja leikkaamisen lisäksi pienoismallin
tekeminen on yhtä sovittamista, vähän kuin oikean
rakentamisen listoitus. ”Valmiiksi viimeisteltyä
työtä voisi itsekin katsella muutaman päivän, mutta yleensä on jo kiire saada työ tilaajalle yleisön
nähtäväksi.” 

Näe Ranta-Tampella
pienoiskoossa!
1/250-mittakaavassa rakennettu yksityiskohtainen pienoismalli on nähtävänä YIT:n Tampereen Asuntomyynnissä, maanantaista perjantaihin kello 9–16, osoite Hatanpään valtatie 11,
1 krs. (sisäänkäynti on Hatanpään valtatien ja
Tampereen valtatien kulmauksessa).

Osallistu nimikilpailuun!
Kolmelta Ranta-Tampellan taloyhtiöltä puuttuu
vielä nimi. Keksitkö sinä osuvat nimet näille hienoille rantataloille?

Lähetä nimiehdotuksesi 11.12.2015 mennessä
sivuillamme osoitteessa www.rantatampella.fi.
Palkitsemme kolme parasta nimiehdotusta.

Näsijärvi
kotisohvaltasi.

Ranta-Tampellan aloituskohteen koteihin tulee
tasokas varustelu ja paljon
yksityiskohtia, jotka tuovat
sekä asumismukavuutta
että iloa silmälle.

Hyvin varusteltu ja kaunis keittiö

Lattialämmitys ja jäähdytys

Toimiva keittiö on mukava kodin sydän. Uusien
kotien keittiöt varustetaan muun muassa integroiduilla kodinkoneilla ja kivitasoilla.

Näkymättömiä kodin mukavuuksia, joista on iso ilo.
Lattialämmityksen ansiosta ikkunat voivat alkaa lattiatasolta eivätkä patterit häiritse sisustamista.
Huoneistojen jäähdytys pitää lämpötilan mukavana
myös kesän kuumina päivinä. 

Sauna suomalaiseen makuun
Tervaleppäpaneelit ja -lauteet tuntuvat, näyttävät ja
tuoksuvat hyvältä. Lasiseinä ja -ovi tekevät saunasta ja pesuhuoneesta näyttävän ja avaran tilan.

Sisustuskuvat aiemmin valmistuneista YIT Kodeista.

UUSI RANTA-TAMPELLA
- askel rantaan, kaksi keskustaan
• uniikki asuinalue Näsijärven rannalla,
vain kävelymatkan päässä keskustasta
• tulossa yli 2000 uutta kotia noin 3500 tamperelaiselle
• omaleimaisia koteja, joista on ainutlaatuiset maisemat
Näsijärvelle, Tammerkosken tai kaupungin suuntaan
• aluetta elävöittävät rantapromenadi ja kanava siltoineen
• rakentaminen alkaa rannan puolelta vuonna 2016
• ensimmäiset asukkaat muuttavat 2017

rantatampella.fi
Ranta-Tampella News on YIT Rakennus Oy:n infolehti
Ranta-Tampellan rakentamisesta. Lokakuu 2015

Ilmoittaudu asiakasrekisteriin –
saat lisätietoa ensimmäisten joukossa!
Ensimmäisten talojen asuntopohjat ja hinnat julkaistaan kesällä 2016,
mutta jo nyt kannattaa ilmoittautua asiakasrekisteriimme osoitteessa
www.rantatampella.fi tai soittamalla Asuntomyyntiimme (arkisin klo 9–16)
p. 020 433 4635*. Saat ensimmäisten joukossa tietoa rakentamisen
etenemisestä. Voit myös esittää omia toiveitasi ja ideoitasi tulevista
Ranta-Tampellan kodeista!
Löydä meidät Facebookista!
facebook.com/YitKotiTampere

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11, 1.krs | 33100 Tampere | puh. 020 433 4635*
palvelemme ma–pe klo 9–16 | asuntomyynti.tampere@yit.fi

www.yitkoti.fi

* Puhelun hinta 0,088 eur/min

YIT Asuntomyynnissä
sinua palvelevat:
Leni Mentula,
myyntineuvottelija,
LKV, YKV
leni.mentula@yit.fi
040 532 2288
Mari Lindholm,
myyntineuvottelija,
LKV, YKV
mari.i.lindholm@yit.fi
040 826 1063

