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Elämää
onnen ehdoilla.

Uusi asuinalue 
Tampereella



LÄHEMPÄNÄ KUIN LUULETKAAN!
SANTALAHTI PISPARANTA

PAHVITEHDAS

TIKKUTEHDAS

Kolme 

korttel
ialuetta,  

21 taloyhtiötä, noin 

1200 asuntoa.

Santalahti on omaehtoista ja viihtyisää 

kaupunkiasumista, toimivia yhteyksiä, 

aktiivista elämää, rantaa ja ratikkaa. 

Tervetuloa kotiin!

PISPARANTA

PAHVITEHDAS

TIKKUTEHDAS

Monipuolinen valikoima 20–160 m2:n huoneistoja.

KESKUSTAN TUNTUMASSA

ALUEEN RAKENTUMISEN AIKATAULU

• Keskustaan noin 2 km

• Hyvät liikenneyhteydet.

• Kätevä sijainti ratikkareitin varrella.

• Alueen läpi kulkee kevyen liikenteen väylä. 

• Reitit myös Pispalaan ja Pyynikille. 

2017 ensimmäisten kohteiden ennakkomarkkinointi

2018 rakennustyöt alkavat

2019 ensimmäiset kohteet valmistuvat

2022–2023 koko alue valmistuu

Santalahti on monimuotoinen, uutta ja vanhaa yhdistävä asuina-

lue Tampereen keskustan ja Näsijärven tuntumassa. Se tuo elä-

määsi modernin kaupunkiasumisen mukavuudet, kuten viihtyi-

sän kodin, lähiympäristön palvelut ja virkistysmahdollisuudet se-

kä erinomaiset  liikenneyhteydet. 

Monipuolinen asuntovalikoima ja loistava sijainti palvelevat hy-

vin erilaisia elämäntapoja sopien niin ensiasunnon ostajille, sin-

kuille ja pariskunnille kuin lapsiperheille ja senioreillekin.

HELPPO VIIHTYÄ JA VAIHTAA MAISEMAA
Santalahden ympärillä sinua odottavat Näsijärven avarat maise-

mat uusi rantapuisto harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksineen se-

kä läheinen Pyynikin luonnonsuojelualue ja Pispalan värikäs mil-

jöö. Myös päivittäinen liikkuminen työn, asioinnin ja vapaa-ajan 

menoihin sujuu sukkelasti joka suuntaan.

SANTALAHDENPUISTO

NÄSIJÄRVEN NAAPURISSA
• Järvimaisemat, venesatama ja rantareitit lähellä.

• Rantapuistossa uimaranta, matonpesupaikka,  
lintutorni, koirapuisto sekä nurmi- ja harrastus-
alueita.

TAMPERE



As. Oy Tampereen
Pisparannan Arielle

As. Oy Tampereen
Pisparannan Rubino

As. Oy Tampereen
Pisparannan Minerina

As. Oy Tampereen
Pisparannan Jubilee

Santalahden länsipäähän sijoittuvan Pisparannan alueella 

ei sijaitse suojelukohteita, joten se koostuu ainoastaan uu-

disrakennuksista huoneistoineen ja sisäpihoineen. Kortteli 

tarjoaa viihtyisän kodin noin 500 asukkaalle. 

Muiden Santalahden korttelien tapaan Pisparannan ul-

koalueet on suunniteltu ihmisten viihtymistä varten, joten 

autot ja pysäköintipaikat sijoittuvat kätevästi pihakansien 

alle.

Täältä pääset hetkessä Santalahden venesatamaan, Näsijär-

velle ja rantapuistoon lenkille, piknikille tai vaikkapa matto-

pyykille. Ydinkeskustaan siirryt vaivattomasti jalan, pyöräil-

len, autolla, bussilla tai uudella ratikalla, joka tulee kulke-

maan aivan kotisi vierestä. 
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TALOYHTIÖTÄ 

NOIN 500 
HUONEISTOA 

NOIN 750             
ASUKASTA 

PISPARANTA
Omaa rauhaa ja yhdessäoloa.

Santalahden 

kolme kotoisaa 

kortteli
a

Asu 
toiveesi 
todeksi



PAHVITEHDAS
Omaehtoiseen elämään

Santalahden pahvitehtaan monivaiheinen historia alkoi 

jo vuonna 1893. Nyt tehtaan tarinassa kääntyy jälleen uu-

si lehti. Jatkossa se toimii maamerkkinä noin 500 asuk-

kaan kotikorttelille, jonka julkisivut sointuvat sopuisasti 

yhteen vanhojen teollisuusrakennusten kanssa. 

Korttelin erikoisuuksiin kuuluu 1800- ja 

1900-lukujen vaihteessa asuintaloksi ra-

kennettu puuhuvila, joka toimi sittemmin 

pahvitehtaan johtaja Breitensteinin kont-

torina. Santalahden uuden elämän myötä 

tämä suojelukohde peruskorjataan ja ote-

taan alueen asukkaiden yhteiseen käyt-

töön. 
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TALOYHTIÖTÄ 

NOIN 300 
HUONEISTOA 

NOIN 500             
ASUKASTA 

Ota rennosti 
rantapuistossaTuhansien 

tarinoiden 
koti

Santalahden 

kolme kotoisaa 

kortteli
a



TIKKUTEHDAS
Uuden ajan arvoalue

Kätevästi 
keskustan 
kyljessä

As. Oy Tampereen
Tikkutehtaan Hehku

As. Oy Tampereen
Tikkutehtaan Loimu

Tikkutehtaalla värikäs teollisuushistoria yhdistyy luontevas-

ti urbaaniin nykyisyyteen. Tämä Santalahden itäisen pään 

kortteli tarjoaa viihtyisää ja käytännöllistä kaupunkiasumis-

ta noin 500 asukkaalle vain 2 kilometrin päässä keskustasta. 

Sitäkin lähempää löytyvät esimerkiksi Tipotien terveysase-

ma ja Näsijärven uusi rantapuisto, jonne pääsee hetkessä ul-

koilemaan kaikkina vuodenaikoina. 

Vuonna 1926 valmistuneeseen tehtaaseen on tulossa mah-

dollisesti mm. päiväkoti sekä muita liiketiloja erilaisille lä-

hipalveluille. Tehtaan taakse jää myös asukkaiden yhteinen 

pieni puistoalue.

 6   
TALOYHTIÖTÄ 

NOIN 300 
HUONEISTOA 

NOIN 500             
ASUKASTA 

Kolme kotoisaa 

kortteli
a

Santalahden 

kolme kotoisaa 

kortteli
a



UUSI ALKU SANTALAHDELLE JA 
SINULLE!
Santalahden värikäs teollisuushistoria perustuu sen ihan-

teelliseen sijaintiin Näsijärven ja junaradan tuntumassa. 

Alueen ensimmäinen suuri teollisuuslaitos oli vuonna 

1875 perustettu höyrysaha, joka sai pian seurakseen luu-

jauho-, pahvi- ja kattohuopatehtaat sekä työläisten asuin-

rakennuksia ja tehtailijoiden huviloita. 

1900-luvulla Santalahdessa ahkeroitiin mm. sahanterien, 

asfaltin, tervan ja kankaiden valmistuksen, lihanjalostuk-

sen sekä autojen huollon ja myynnin parissa. Tunnetuim-

maksi maamerkiksi kohosi vuonna 1908 haulitehtaan tor-

ni, ja vuonna 1926 valmistui alueelle edelleen jäävä tu-

litikkutehdas. 

Santalahden tulevaisuus arvoalueena avaa uusia mahdol-

lisuuksia myös lähipalvelujen tuottajille ja pienyrityksille. 

Tervetuloa jatkamaan alueen tarinaa!

Tilaa 
tekemiselle   
ja tuoreille 

ideoille

Historiasta 

huomispäivään



PISPARANTA

TIKKUTEHDAS
PAHVITEHDAS

Pohjola Rakennus Oy 
Häme
www.pohjolarakennus.fi

YH Kodit Oy
www.yhkodit.fi

Seuraa Santalahtea somessa!

www.uusisantalahti.fi


