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Lielahti
Magnet
PUOLEENSAVETÄVÄT
TULEVAISUUDEN TOIMITILAT
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Tampereen
keskusta

Haluatko vuokrata
yrityksellesi
uudet toimitilat?

kaikki tiet
vievät perille
Lielahti on mainioiden liikenneyhteyksiensä vuoksi suosittu yrityskeskittymä. Vain puoli kilometriä Vaasantielle, seitsemän kilometriä
Tampereen keskustaan ja nopea pääsy Helsinkiin johtavalle moottoritielle sekä lentokentälle tekevät alueesta houkuttelevan. Tampereen

Lielahti
Magnet

kaupunki suunnittelee myös parhaillaan ratikkaverkoston laajentamista
Lielahteen.
Sijaintinsa erinomaisuuden vuoksi Lielahti on yksi Tampereen nopeimmin
kehittyviä ja kasvavia alueita. Sinne rakennetaan parhaillaan kymmeniä
uusia asuinkerrostaloja. Vanhoille tehdasalueille nousee lisäksi kaksi uutta
kaupunginosaa, Niemenranta sekä sen eteläpuolella oleva Hiedanranta.
Alue houkuttelee asukkaiden mukana uusia yrittäjiä. Lielahti on jo nyt
tunnettu autokauppakeskittymästään, mutta ostovoimaan luottaa myös iso
määrä vähittäiskauppiaita ja teollisuuden toimijoita. Sieltä löytyy mm. kaksi

ETÄISYYDET
Tampere 7 km

kauppakeskusta, Citymarket, Prisma ja kansainvälisiä urheiluliikkeitä.

Helsinki 187 km

Ja pian myös Lielahti Magnet.

Lentokenttä 19 km
Rautatieasema 9 km
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toimitilojen
trendit
Yrityskulttuurit ovat jatkuvassa muutoksessa
– toimialasta huolimatta. Nyt on entistä tärkeämpää
olla askeleen edellä muita. Ja ihmisten ja palvelukon-

muuntojoustavaa
tyyliä ja laatua

septien lisäksi myös toimitilojen tulee mukautua
jatkuvaan muutokseen.
Lielahti Magnetin tarina lähti visiosta rakentaa ammattimaisten yritysten toimitilakokonaisuus, joka palvelee
muuttuvaa yrityskulttuuria. Juuri oikeassa paikassa ja
valmiina joustamaan yritysten tarpeiden mukaisesti.

Suokorven lokaatio on ihanteellinen yrityksille palveluiden läheisyyden
ja hyvien logististen yhteyksien vuoksi. Lielahti on yksi Tampereen
alueen nopeimmin kehittyvistä kasvukeskuksista. Maantieteellisesti
Suokorvenkatu on alueen reunavyöhykkeellä ja tämä luoteinen suunta
on ainoa luonnollinen alueen laajenemissuunta. Paikka toimii ikään
kuin porttina seuraaville rakentuville alueille.
Rakennuksen arkkitehtuurisen suunnittelun tärkeimmät lähtökohdat
olivat aikaa kestävä tyylikkyys ja rakentamisen laadukkuus. Yksityiskohdat
hiotaan tarkasti loppukäyttäjää ajatellen, eikä mennä siitä, mistä aita on
matalin. Rakennus on suunniteltu vastaamaan monipuolisesti erilaisten
yritystoimijoiden tarpeisiin. Muuntojoustava runkoratkaisu mahdollistaa
tilojen räätälöinnin ja oheistilat pystytään suunnittelemaan tapauskohtaisesti. Suunnittelun tavoite oli luoda yrittäjille puitteet menestyksekkääseen
liiketoiminnan pyörittämiseen.

Marko Raiski
arkkitehti SAFA

“ Tervetuloa
tutustumaan
tulevaisuuden
toimitilaratkaisuun!
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sinua varten
rakennettu

laadukkaasti
valmista
AIKATAULU

Lielahti Magnet on suunniteltu muuntojoustavaksi. Rakenne
mahdollistaa jokaisen vuokralaisen tilojen räätälöinnin tarpeiden

Rakentaminen aloitetaan

mukaan. Tiloihin voidaan rakentaa monipuolisia ja yksilöllisiä toi-

kesäkuussa 2019 ja liiketilat

misto-, varasto-, tuotanto- ja palvelutiloja. Suunnittelussa otetaan
huolellisesti huomioon käytännöllisyys ja käyttökokemus. Tilat
rakennetaan tehokkaasti ja kekseliäästi, turhia neliöitä välttäen.

valmistuvat vuonna 2020.

LIELAHTI MAGNET

Näin saadaan aikaan nykyaikainen kokonaisuus, joka on valmis
myös muuttumaan yrityksen kasvaessa.
Olemme rakentaneet toimitiloja monille kymmenille yrityksille,
joten meillä on ammattitaitoa tunnistaa, mitkä asiat ovat teidän
liiketoiminnallenne tärkeitä. Mm. laadukkaat ja aikaa kestävät
materiaalivalinnat, säilytys- ja varastointitilat, oikeanlainen akustiikka
ja valaistus. Hoidamme kaiken suunnittelusta toteutukseen asti,
teidän tarpeitanne kuunnellen.

Muuntojoustavat
toimitilat juuri
sinulle.

JULKISIVU
Lielahti Magnetin julkisivu on tyylikäs,
vaalea ja pelkistetty. Isot lasi-ikkunat
näkyvät ohikulkevalle Myllypuronkadulle.
Rakennuksen julkisivuun voi kiinnittää
yrityksesi valomainoksen huomiota
herättämään.

08 MAGNET | SISÄTILAT

parhaita
ratkaisuja
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Lielahti Magnetin suunnittelu pohjautuu täysin asiakkaan
tarpeiden ympärille. Lähdemme jokaisen vuokralaisen kanssa

RAKENTEILLA
AJO
AJO

telusta, joten osaamme ottaa huomioon yrityksen erityistarpeet.
Tilat ovat muunneltavissa esimerkiksi värien, pinta-materiaalien ja
huonejaon suhteen. Tärkeintä on huomioida tilojen käyttökokemus
ja tehdä lopputuloksesta asiakkaan liiketoiminnan kasvua tukeva
kokonaisuus.
Suunnittelu ja rakentaminen tehdään myös ympäristön ehdoilla.

90°
9
0°°

Led-valaistus rakennuksen sisä- ja ulkoalueilla säästää sähkö ja

-10.21-

mittavalla aurinkosähköjärjestelmällä tuotetaan energiaa ilmanvaihtoon ja talotekniikkaan. Tilat lämmitetään maalämmöllä ja

SUOKORVENKATU

hiilinjalanjälkeä. Rakennusmateriaalit ovat energiatehokkaat ja
rakentaminen tehdään vastuullisesti ja ympäristöarvoja kunnioittaen.
Katja Lampinen
sisustusarkkitehti, Meijou Oy
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viilennyksessä käytetään hyödyksi maakylmää, joka pienentää

280
parkkipaikkaa

yli 8 000 m²
toimitilaa

MYL

Meillä on monipuolisesti kokemusta erilaisten liiketilojen suunnit-

LYPU

-113.00-

yhdessä rakentamaan juuri heille räätälöityä kokonaisuutta.
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KIINNOSTUITKO?

Meijou takaa
rakentamisen
laadun
Meijou on tamperelainen rakennusyhtiö, joka on
erikoistunut uudiskohteiden, kuten liike- ja toimitilarakentamisen urakointiin. Meijoun tavoite on
parantaa työ-, liike- ja palvelutiloja sekä kehittää
uusia toimitila-alueita ympäristönäkökulmaa
unohtamatta.
Meijoun konseptiin kuuluu ennen kaikkea
asiantunteva asiakaslähtöisyys, jonka lopputuloksena
on laadukas toimitila ja tyytyväinen asiakas.

Lue lisää Meijousta ja tutustu
referensseihin osoitteessa
meijou.fi

Lielahti Magnet
in a nutshell
We are building over 8 000 m² retail space
for rent in Lielahti, Tampere. Tampere is the
second largest growth center in Finland, so
the location is ideal for any business. Whether
you´re looking for an office, warehouse,
production or service space, we can tailor the
premises exactly to your needs.
Construction will begin in the summer of
2019 and will be completed in 2020. Check
out our references www.meijou.fi.

Kiinnostuitko,
ota yhteyttä!
Johanna Partanen
+358 40 841 6517
johanna.partanen@meijou.fi
www.meijou.fi

