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Erilainen joulu?

LIITY HÄRMÄLÄ-SEURAN JÄSENEKSI!

Jäsenmaksun hinnat:
Henkilöjäsen 10 €/vuosi
Yhteisöjäsen 30 €/vuosi

Tilinumero: FI3721541800003988

Maksun jälkeen ilmoitus osoitteeseen:

webmaster@harmala-seura.net

Ilmoita sähköpostissa nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Hyvä lukija, elämme epävarmoja aikoja korona-
pandemian vuoksi. 
 Erilaiset suositukset, määräykset ja mitä niitä 
kaikkia tavallisia ihmisiä koskevia vaatimuksia on-
kaan meille asetettu, niin yritämme kuitenkin elää 
mahdollisimman normaalia elämää. 
 Emme vielä tiedä, saammeko jouluksi lunta tai 
onko korona rauhoitettu vielä joulunpyhiinkään 
mennessä. 
 No, toimimme itse kukin annettujen ohjeiden 
mukaan tai omien mieltymystemme mukaisesti. 
Muistetaan kuitenkin pitää yllä suojaetäisyyksiä ja 
ahtaissa paikoissa uutta puhdasta maskia. Maskin 
kohdallakin puhtaus on yhtä tärkeää kuin käsien 
pesu ja muu hygieniakin on. 
 Otetaan kuitenkin osaa järjestettyihin tapahtu-
miin edellä mainittujen varotoimien kanssa, niin 
emme todennäköisesti saa tai tartuta muitakaan 
tartuntatauteja toisillemme.
 Tulossa on erilainen itsenäisyyspäivä ja erilainen 
joulukin, jota muistellaan jälkikäteen kuka mistä-

kin syystä. 
 Nyt ajankohtaisia keskustelunaiheita on Nuo-
lialantien liikenne jälleen kerran, sekä Hatanpään-
valtatien alueella suoritettavat kaivuuhommat, jot-
ka osaltaan vaikuttavat liikkumiseemme. 
 Internetissä on kyselyä Nuolialantien nopeus-
rajoituksista, joka liittyy kaupungin suunnitelmiin 
muuttaa ensi vuoden aikana niin Härmälän kuin 
Rantaperkiönkin nopeusrajoitukset neljästäkym-
pistä kolmeenkymppiin tunnissa. Nuolialantien ra-
joitus on alustavissa suunnitelmissa tarkoitus pitää 
nykyisessä neljässäkympissä linja-autonkuljettajien 
vaatimuksesta. Tampereella on toki sellaisiakin alu-
eellisia pääkatuja, joilla nopeusrajoitus on 30 Kmh. 
Näin on esimerkiksi Koivistontiellä Koivistonkyläs-
sä. 

Tehdään itselle Joulu

Nyt kun tätä kirjoittaessani maa on lumeton ja illat 
kovin pimeitä, niin voimme itse kukin tehdä ikku-

noistamme jouluisia erilaisilla jouluvaloilla ja muil-
lakin joulukoristeilla. 
 Ota valokuva omista jouluvaloistasi ja lähetä ku-
va Nurkkakuntaan sähköpostilla nurkkis@tpnet.fi. 
Valitsemme kuvista parhaat tulevaisuudessa julkais-
tavaksi ja palkitsemme valitut kuvat Härmälä-Seu-
ran julkaisemalla kirjapalkinnolla. 
 Siispä, vietetään joulunodotusaikaa ja joulua 
niin normaalisti kuin vain mahdollista koronan ra-
joituksin. 
 Muistetaan ystäviä ja omaisiamme erilaisilla 
uusilla innovaatisilla tavoilla, esimerkiksi Härmä-
lä-Seuran julkaisemalla kirjalla. Nyt on aikaa lu-
kea alueemme historiasta kertovaa julkaisua.  

Näillä aatelmilla toivotan kaikille lukijoillemme oi-
kein Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. 

Juhani Skogberg
Härmälä-Seura ry:n puheenjohtaja

Puheenjohtajalta

Nurkkakunta-lehti on Härmälä-Seura ry:n 
toimittama kotiseutujulkaisu. Se ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa,maaliskuussa, tou-
kokuussa, elokuussa ja marraskuussa, Här-
mälän, Rantaperkiön, Hatanpään ja Saran-
kulman kaupunginosien alueilla.

Painos 4500 kpl.

HÄRMÄLÄ-SEURAN PUHEENJOHTAJA
Juhani Skogberg

NURKKAKUNTA-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA
Jari-Pekka Heimolinna

TOIMITUSRYHMÄ
Juhani Skogberg JoS
Kyllikki Nikkanen

ULKOASU
Jari-Pekka Heimolinna

WEBMASTER
Veli-Pekka Eloranta

ILMOITUSHINNAT (voimassa toistaiseksi)
1/1-sivu 460 €
1/2-sivu 250 €
1/4-sivu 150 €

1/8-sivu 90 €
Rivi-ilmoitukset (2 palstaa, 3 riviä) 20 €
Takasivu/sisäkansi sopimuksen mukaan

PAINOPAIKKA
Alma Manu, Tampere

JAKELU
Tampereen Ykkösjakelut, Tampere

ILMOITUSMATERIAALIT:
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi
nurkkakuntalehti@gmail.com

ILMOITUSTIEDUSTELUT: 
ilmoitukset.nurkkakunta@tpnet.fi

NETTISIVUT: 
www.harmala-seura.net

Härmälän Omakotiyhdistyksen joulutulilla on joka vuosi vieraillut Joulupukki. Tänäkin vuonna joulutulet järjestetään  
Härmälänpuistossa torstaina 17.12. klo 18.00.
Kannen kuva: Juhani Skogberg

Rahastonhoitaja:
Antti Sato

HÄRMÄLÄ-SEURA ry. 
Puheenjohtaja 
Juhani Skogberg

JOHTOKUNTA 2020
Jäsenet:
Hannu Merikoski
Eeva-Liisa Holappa
Wäinä Järvelä
Kyllikki Nikkanen

Varajäsenet:
Antti Sato 
Erkki Nikkanen
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HÄRMÄLÄN LÄHIKIRKKOALUEEN ADVENTIN JA JOULUNAIKA 2020

KAUNEIMMAT JOULULAULUT HÄRMÄLÄN KIRKOSSA

JOULUNAJAN HARTAUDET JA MESSUT

to 24.12. klo 16 jouluaaton hartaus Peltolammin seurakuntakeskus, 
klo 17 jouluaaton hartaus ja klo 23 jouluyön messu Härmälän kirkko
pe 25.12. klo 9 sanajumalanpalvelus Härmälän kirkko

su 13.12. klo 16 Kuule Kauneimmat Joululaulut
su 13.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut - Härmälän kirkon pihalla
su 13.12. klo 18 Kuule Kauneimmat Joululaulut

ke 23.12. klo 18 Kuule Kauneimmat Joululaulut

Suosittelemme tilaisuuksissamme kasvomaskien käyttöä, hyvää käsihygieniaa ja turvavälejä. 
Tiloissamme on voimassa rajoitukset väkimäärän suhteen.

Kauneimmissa Joululauluissa lauluvihkon voi ottaa tilaisuuden jälkeen mukaan kotiin vietäväksi. 

Epidemian vuoksi muutokset mahdollisia, ajankohtaiset tiedot kannattaa tarkistaa ennen tilaisuutta nettisivuilta 
www.tampereenseurakunnat.fi/etelainen. Sivuilta löydät myös tiedot striimattavista tilaisuuksista.

facebook.com/TampereenEtelainenSeurakunta/

YouTube - Eteläinen seurakunta TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA¤
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• Hieronta • Fysioterapia • Lymfaterapia

www.kunto-partola.fi 
p. 03 3140 0600

ITÄ-APTEEKKI 
Pirkkala

Kiitos kuluneesta vuodesta  & terveyttä tulevalle vuodelle

ma-pe 8.30-20 la 9-18 su 12-18

Teksti ja kuva: Kyllikki Nikkanen

Joulupukki 
– tarua vai totta?

Joulusesonkiin valmistautuminen on 
koronarajoituksista huolimatta täydes-
sä vauhdissa. Postiluukuistamme on jo 
lokakuusta lähtien tullut monenlais-
ta esitettä ja luetteloa, joissa tarjotaan 
hankittavaksi pukinkonttiin käyttöta-
varoita, asusteita ja leluja, mutta myös 
nykyään niin muodikkaita ja ajankoh-
taisia aineettomia lahjoja esim. lahja-
kortteja erilaisiin palveluihin ja tapah-
tumiin. 
 Konkreettisen tuntuman jouluun 
sain minäkin viime viikolla, kun sel-
vittelin vaatekomeroni hyllyjä. Sieltä-
hän löytyi viereisessä kuvassa oleva 
vanha joulupukin naamari ja punainen 
tonttulakki. Niitä oli käytetty 60-luvul-
la, kun mieheni toimi joulupukkina su-
kulaislapsille.  
 Joulupukki – perinteinen ja laajal-
le levinnyt ilmiö on vertaansa vailla. 
Se tunnetaan kautta koko maailman. 
Suomi tunnetaan joulupukin kotimaa-
na. Vuonna 1927 Korvatunturi nimet-
tiin joulupukin ja tonttujen vakituisek-
si asuinpaikaksi. 
 Rovaniemellä on Napapiirin tun-
tumassa joulupukin pääposti, jonne 
saapuu vuosittain tuhatmäärin eri 
puolilta maailmaa lasten lähettämiä 
kirjeitä joulupukille. Valtaosa kirjeis-
tä tulee Japanista, Englannista ja Yh-
dysvalloista. Muistan itsekin kirjoitta-
neeni 40- ja 50-luvuilla kirjeitä jou-
lupukille. Kirjeet laitettiin isän pääl-
lystakin taskuun illalla. Isä lupasi aa-
mulla töihin mennessään laittaa kir-
jeet postilaatikkoon.
 Mieleeni on jäänyt muutama jou-
lupukin vierailu. Naapurini lapset ih-
mettelivät, miksi heillä isä tai äiti vuo-
rovuosina olivat aina saunassa juuri sil-
loin, kun pukki tuli. Kerran lapset huo-
masivat, että pukilla oli samanlainen 
sormus kuin äidilläkin oli. En muista, 
miten asia selitettiin lapsille.
 Meillä isä oli yleensä pukkina. Ker-
ran tunnistin hänet ja olin irrottanut 
häneltä parran. Seuraavana vuonna 
meille tilattiin pukki Härmälän Hau-
koista. Haukat olivat partiopoikia, jot-
ka pientä korvausta vastaan toimivat 
pukkeina. Minä halusin esiintyä pu-
kille edukseni, lauloin ja esitin jänis-

hyppyjä. Kului vuosikymmen ja erää-
nä lauantai-iltana tanssipaikalla minua 
tuli hakemaan komea nuorimies. Tans-
siessamme hän kertoi, miten olin esittä-
nyt hänelle jänishyppyjä. Pukki paljas-
tui naapurimme pojaksi. Hän haki mi-
nua usein myöhemminkin tanssimaan 
ja kysyi aina, että ”Saiskos Joulupuk-
ki luvan?” Mieheni on kertonut, että 
eräänä jouluna hän istui isänsä takana 
sängyllä, kosta hän pelkäsi niin kovas-
ti pukkia. Pukilla oli huonot hampaat 
ja hän oli varoittanut perheen lapsia 
makean syömisestä.
 Tuoreemman kokemuksen joulupu-
kista, lahjatoiveista ja jouluaaton pet-
tymyksestä sain muutama vuosi sitten. 
Härmälänrannan Verstaalla on viime 
vuosina järjestetty koko perheen joulu-
tapahtumia. Lapset saavat siellä kertoa 
joulupukille lahjatoiveitaan, jotka puk-
ki merkitsee vihkoonsa muistiin. Erää-
nä vuonna pukki (tuttu mies naapu-
rista) kyseli minulta lahjatoiveita. Ker-
roin toivovani yhtä lisähuonetta asun-
toomme, työhuonetta, jollainen minul-
la oli Helsingin kodissamme ollut. Jou-
luaattona totesin, että en saanutkaan 
työhuonetta. Seuraavan vuoden jou-
lutapahtumassa kerroin tämän pukil-
le. Hän selitti minulle, että huone olisi 
ollut liian kallis. Moni pieni lapsi olisi 
silloin jäänyt täysin ilman lahjoja.
 Olipa joulupukki tarua tai totta, se 
on kuitenkin säilyttänyt suosionsa eri 
muodoissaan jo vuosisatoja. Pukki on 
ollut Keski-Euroopassa jo keskiajalla 
suosittu hahmo, joka on edustanut he-
delmällisyyttä tai sitten itse paholais-
ta. Nykyinen punanuttuinen pukki on 
Coca-Cola-yhtiön luoma hahmo.
 Liike-elämälle joulusesonki ja 
-myynti on hyvin keskeinen ja monil-
le jopa elinehto. Millainen olisikaan 
lasten joulu, jos joulupukki ei tulisi. 
Kyllä näin aikuisenakin tuntuu hyväl-
tä, kun kuusen juurelle ilmestyy paket-
teja, vaikka olisi sovittu, että mitään ei 
osteta. Usein paketit ilmestyvät sinne 
ikään kuin itsestään. Pukkiko ne sinne 
toi – sitäpä ei tiedetä.
 Toivotan oikein lämmintä ja rauhal-
lista joulua kaikille Nurkkakunnan lu-
kijoille!   •

Tällaista Joulupukin naamaria käytettiin muun muassa 60-luvulla.
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Kuuselakeskus, Nuolialantie 46, 33900 Tampere, p. 044 512 0806 • sointusenioripalvelut.fi 

Kuuselan lähitori Joulukuu 2020 
 

LÄHITORIN 
TOIMINTA  

ON KAIKILLE 
AVOINTA 

 

Koti kuntoon...

24 h verkkokauppa

Kodinkone varaosat- ja tarvikkeet

piketa.com

Kodinkoneet - Kylmälaiteet

Kiinteistöpesulakoneet

Valtuutettu takuu - Keskushuolto

Lentokentänkatu 9 b A-talo

33900 Tampere

Palvelua Rantaperkiössä

puh. 03- 2333 200

Härmälän historiaa

Vuonna 2001 Nurkkakunnassa Härmälän koulun silloinen rehtori Markku Palt-
tala kirjoitti Härmälän alueen koululaistilanteesta. 
 Koulutilatyöryhmä oli vuonna 2000 raportissaan todennut, ettei koulutila-
ongelmaa ole Härmälässä. Härmälän koulussa oli tuolloin tosin kaikki tilat käy-
tössä, Rantaperkiön ja Multisillan koulussa oli 1.- ja 2.-luokkalaisia, mutta Pelto-
lammin koulussa oli käyttämätöntä luokkatilakapasiteettia.
 Vuonna 2001 ensimmäisiä asuntoja oli jo rakennettu Härmälänrannan alueel-
le ja Hatanpään alueen asukasmäärätkin olivat kasvussa. Muu Härmälänrannan 
asutusalueen rakentaminen siinsi vasta tulevaisuudessa. Hatanpään 1.- ja 2.-luok-
kalaiset kävivät Rantaperkiön koulua, jonka jälkeen he siirtyivät Peltolammille.
 Palttala kirjoitti, että uusien asuinalueiden vaikeuttaa oppilasmäärien ennus-
tettavuutta pidemmällä aikavälillä. Siinä hän oli oikeassa, sillä 2010-luvulle tul-
taessa kävi niin, että esimerkiksi Rantaperkiöstä ei välttämättä ekaluokkalainen 
enää mahtunut läheiseen Härmälän kouluun, vaan joutui kulkemaan kauemmas 
Peltolammin koululle.
 Tällä hetkellä tilanne on vielä enemmän sekaisin. Härmälän koulu on nyt sul-
jettu sisäilmaongelmien takia ja odottaa remonttia, jonka alkamisajankohta on 
vasta vuonna 2023. Nyt on ollut aikomus laittaa valtuustoaloitetta Härmälän kou-
lun remontin aikaistamiseksi. Peltolammin koulu on käyttökiellossa niin ikään si-
säilmaongelmien takia ja tontille on rakennettu väistötilat. Härmälän koululaiset 
ovat tänä syksynä siirtyneet Hatanpään yläkoulun tiloihin, jonka oppilaat ovat 
siirtyneet heidän altaan pois Koivistonkylän Tredun tiloihin.   • 

Nurkkakunta 1/2001



6

www.harmala-seura.net

Nuolialantien 
uudistaminen valmistui 

tämän vuoden osalta 
ajallaan

Teksti ja kuva: Juhani Skogberg

Nuolialantie sai uuden kevyenliikenteen väylän. Nyt kaksisuuntainen pyörätie on selkeästi merkitty ja sen yli kulkeville jalankulkijoille on maalattu selvä suojatie. Tämä 
tarkoittaa sitä, että polkupyöriäkin koskee tämä sääntö: Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

Sulkavuoren keskuspuhdistamolle ra-
kennettava siirtoviemäri Pirkkalasta 
kohti Rantaperkiötä aiheuttivat mitta-
via liikennehaittoja Nuolialantielle tänä 
kesänä. Nyt työ on valmistunut Leirin-
täkadun risteykseen saakka ja samal-
la uudistettiin kevyen liikenteen väylät 
Pirkkalan suuntaan. 
 Pyörätie on saanut kunnollisen pääl-

Kysely Facebookissa 
Nuolialantien nopeusrajoituksesta

Härmälä on helmee -Facebook-ryhmään on tehty kysely Nuolialantien nope-
usrajoituksesta. Vastaamalla siihen, mikä on mielestänne sopivin nopeusrajoi-
tus, olette samalla mukana kannanotossa, joka toimitetaan Tampereen kaupun-
gin päättäjille. 

lysteen ja riittävät hyvät merkinnät tur-
vallisen kulun varmistamiseksi. 
 Valmetinkadun risteyskin on jälleen 
käytössä liikennevalo-ohjattuna ja lii-
kenne sujuu aiempaa paremmin Pirk-
kalankin suuntaan. 
 Pirkkalan puolella Pereen risteys ja 
Partola risteykset ovat nyt uudistettui-
na ja entistä sujuvampina.   •
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Pienet ilmot

Varaa itsellesi edullinen ilmoitus tältä paikalta. Vain 20 €/kerta Varaa paikkasi 
ajoissa! Kahdelle palstalle, kolme riviä! Ilmoitus sähköpostilla, jossa on ”ilmoi-
tusteksti”, ilmoittajan nimi, yhteystiedot ja laskutusosoite. Laskutetaan ennen 
lehden ilmestymistä sähköpostilaskulla.

***

Liity Härmälä-seuran Facebook-ryhmään 
Härmälän historialliset paikat ja tapahtumat

Torpista Lentokoneisiin -kirjassa raotetaan ovea Härmälän ja 
Rantaperkiön historiaan, kurkitaan talojen, torppien ja tehtai-
den ovista, tähyillään taivaalle nousevia lentokoneita ja muistel-
laan muutenkin menneitä; kun kessu kasvoi paikallisessa puu-
tarhassa tai kun kaupungin ensimmäinen rollikka ajoi Hatan-
pään valtatietä kohti Härmälää.

Jaana Alajoki:
Härmälä-Rantaperkiö, 

torpista lentokoneisiin

15€Tilaukset s-postilla nurkkakunta@tpnet.fi.
Kaksi kirjaa ilman postimaksua ennakkoon 
maksettuna. Laskutetaan sähköpostilla ja 
kirjat toimitetaan maksun tultua Härmälä-
Seuran tilille. 

JOULULAHJAKSI!
Yritysuutisia

Tammer Neliöt Oy LKV avasi Kiinteistömaailman toimipisteen elokuun lopussa 
väliaikaisiin toimitiloihin Veskan kokoustiloihin, ja marraskuun alussa valmistui-
vat omat toimitilat Veskan toiseen kerrokseen. 
 Kiinteistömaailman yrittäjinä Veskassa toimii Tapio Anttila yhdessä vaimonsa 
Heli Anttilan kanssa. Heillä on yrittämisestä ja yritystoiminnasta laaja kokemus. 
Pirkanmaa on tullut tutuksi viimeisen 14 vuoden aikana, Heli ja Tapio muutti-
vat v. 2006 Pirkkalaan, ja siitä asti asuneet Pirkkalassa omakotimiljöössä. Här-
mälä ja Härmälänranta ovat myös tuttuja paikkoja, tuttavaperheiden luona vie-
railujen ja ulkoilulenkkien myötä.
 – Alkuvaiheessa toimimme kahden henkilön voimin, mutta nyt kun olemme 
saaneet omat toimitilat käyttöömme, meitä on yhteensä kuusi henkilöä, joista 
viisi asuntokaupan ammattilaista tekemässä työtä asiakkaiden asuntoasioiden 
kanssa ja yksi henkilö tekemässä hallinnollisia töitä, kertoo yrittäjä Tapio Antti-
la.
 Kiinteistömaailma Pirkkalan sijainti kauppakeskus Veskassa on Tampereen ja 
Pirkkalan rajalla, vilkkaassa ja kehittyvässä kauppakeskittymässä. Luonnollises-
ti toimipisteen toiminta ei rajoitu pelkästään Pirkkalaan, vaan kattaa myös Tam-
pereen ja lähialueet, esimerkiksi luontaisesti myös Lempäälän. Varsinainen lä-
hialue on tietenkin Härmälä, Härmälänranta ja Pirkkala kokonaisuudessaan.
 Kiinteistönvälityksen ammattitaitoa uudessa Kiinteistömaailman toimipistees-
sä löytyy henkilökunnan puolesta.
 – Kaikki välittäjämme omaavat kokemusta alalta, ja ovat saaneet tuloksia ai-
kaan edellisissä toimipaikoissaan, he ovat siirtyneet uuteen Kiinteistömaailmaan 
Tampereen muista kiinteistönvälitysliikkeistä. Esimerkiksi Rantaperkiössä perhei-
neen asuva Petri Laine on toiminut kahdessa kiinteistönvälityksessä 13 vuoden 
ajan menestyksekkäästi.
 Pirkkalan Kiinteistömaailma tavoittelee osuutta alueensa markkinoista, ja 
panostaa markkinointiin sekä aktiiviseen työntekoon asiakkaiden palvelussa ja 
suunnitelmien toteuttamisessa.
 – Kiinteistömaailma on useimmiten valittu kiinteistönvälitysketju, ja Kiinteis-
tömaailma on kärkitoimijoita uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä sekä 
markkinajohtaja esimerkiksi tarjouskauppa-palvelussa, joka toimii erinomaisesti, 
kun tavoitellaan parasta kauppahintaa oman kodin myynnissä. Meillä Kiinteis-
tömaailma Pirkkalassa toiminnan lähtökohta on laadukas asiakaspalvelu, lisäar-
von tuotto asiakkaille ja asiakkaiden tarpeiden ja unelmien täyttäminen asun-
non vaihdossa.
 Yritys on avaamassa joulukuussa myös uuden Kiinteistömaailman toimipis-
teen Kuusamoon, joka keskittyy Kuusamo-Ruka alueen asuntoihin ja vapaa-ajan 
kohteisiin, osallistumalla myös uudisrakennusprojekteihin Rukan alueella.
 Kiinteistömaailman toimisto kauppakeskus Veskassa, toisessa kerroksessa, on 
avoinna ma–pe klo 10.00–16.30, ja myös muuna aikana sopimuksen mukaan.  
Parhaiten oman välittäjän tapaa sopimalla tapaaminen etukäteen.
 – Tervetuloa tutustumaan ja asiakkaaksi, kutsumalla meidät kotikäynnille, ker-
romme samalla kodistanne hinta-arvion ja kerromme palvelustamme, lisää Ta-
pio Anttila.  •

Pirkanmaan uusin Kiinteistömaailma 
on kauppakeskus Veskassa

HÄRMÄLÄ-SEURA RY

SYYSKOKOUS
tiistaina 8.12. klo 18.00.

Härmälän Lentoasemalla, Tampereen Laskuvarjokerhon 
tiloissa. Lepolantie 35, 33900 Tampere, sisäänkäynti pihan 

puolelta. Esillä sääntöjen mukaiset asiat.
Tervetuloa!

Hallitus



Kiinteistömaailma/Tammer Neliöt Oy LKV
Kauppakeskus Veska
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
pirkkala@kiinteistomaailma.fi
kiinteistomaailma.fi/pirkkala

Petri Laine
Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja

puh. 050 543 1033

petri.laine@kiinteistomaailma.fi

Mikäli tehokas, suoraviivainen ja asiakkaan 

tarpeet huomioon ottava myyntityyli sopii 

sinulle, olen kaipaamasi välittäjä. Olen 

toiminut myynnin parissa eri tehtävissä 

viimeiset 25 vuotta, joista viimeiset 13 vuotta 

kiinteistönvälitysalalla. Suomen lisäksi puhun 

työkielenä ruotsia ja englantia. Minulla on LKV-

pätevyys ja lisäksi toimin kaupanvahvistajana. 

Autan sinua mielelläni niin osto kuin myymiseen 

liittyvissä asioissa. Soita ja sovi tapaaminen.

Mika Ranne
Myyntineuvottelija

puh. 040 508 8269

mika.ranne@kiinteistomaailma.fi

Terve, olen toiminut kiinteistönvälityksessä 3 

vuotta ja nyt aloittanut Kiinteistömaailmalla. 

Korona-tilanteesta huolimatta asuntokauppa 

käy oikein hyvin. Tällä hetkellä pulaa on 

tarjonnasta, ostajia on liikkeellä myyjiä 

enemmän. Tarjouskaupalla saadaan 

markkinoilta paras kauppahinta. Ole minuun 

yhteydessä, laitetaan asiat rullaamaan.

Kati Elo
Myyntineuvottelija

puh. 044 906 8703

kati.elo@kiinteistomaailma.fi

Asuntounelmista totta tyylikkäästi – Kati 

välittää ❤

Oman kodin ostaminen on yleensä yksi 

parhaimmista ja suurimmista hankinnoista 

elämämme aikana. Jokainen koti on myös 

ainutlaatuinen, siksi yksilöllisesti räätälöity 

myynti- ja markkinointisuunnitelma on sujuvan 

kodinvaihtosi kivijalka. Tehdään siitä myös 

turvallinen ostos!

Ota yhteyttä, toteutetaan asuntounelmasi.

Anssi Rintala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAt

puh. 044 792 2632

anssi.rintala@kiinteistomaailma.fi

Minulla on yli 30 vuoden kokemus kaupan 

eri aloilta, joista 6 viimeistä vuotta 

kiinteistönvälittäjänä takaavat onnistuneen 

lopputuloksen, olitte sitten ostamassa tai 

myymässä asuntoanne. LKV-pätevyyden 

lisäksi olen suorittanut Kiinteistönvälitysalan 

ammattitutkinnon (KIAT). Ota yhteyttä kun 

tarvitset ammattitaitoista ja asiantuntevaa 

palvelua asuntokaupoissa.

Tapio Anttila
Yrittäjä, Kiinteistönvälittäjä, LKV

Kaupanvahvistaja

puh. 040 732 3067

tapio.anttila@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma on useimmiten valittu kiinteistönvälitys- 

ketju. Yhdessä meitä on yli 600 ammattilaista Pirkanmaan 

uusin Kiinteistömaailma on kauppakeskus Veskassa, 

Tammer Neliöt Oy LKV. Härmälä ja Härmälänranta on 

lähialuettamme, kun haluat oman alueesi parhaimmat 

asiantuntijat palvelukseesi, ole meihin yhteydessä. 

Parhaillaan kysyntä on vilkasta ja asunnot vaihtavat 

omistajia, nyt on oikea aika ottaa askel suunnitelmien 

toteuttamiseen. Toimeksiantosopimuksiimme sisältyvät 

veloituksetta ammattimainen kuvaus video- ja 

ilmakuvauksella, sekä asiakirjakulut.

Kiinteistömaailma Veskassa
kuva tulee myöhemmin!

RT Tampere Vehmainen 53 m2

Oh, tupak, mh, vh, kph, sauna   
Vestonkatu 67 E
Valoisa päätykaksio. Olohuoneesta käynti 
aidatulle takapihalle, jossa terassi ja hyvin 
tilaa ulkokalustolle sekä grillille. Huoneistolle 
kuuluu myös tilava ulkovarasto. Hoitovastike 
238,50 €/kk. As Oy Tampereen Vestonkatu 
67 on omalla tontilla sijaitseva kuuden talon 
yhtiö, jossa yhteensä 21 huoneistoa. 
Sovi esittely / Mika Ranne

Uusin Kiinteistömaailma Pirkanmaalla sijaitsee  
kauppakeskus Veskassa Pirkkalassa.

Petri Laine
Kiinteistönvälittäjä, LKV, 
kaupanvahvistaja
050 5431 033
petri.laine@kiinteistomaailma.fi

Mikäli tehokas, suoraviivainen 
ja asiakkaan tarpeet huomioon 
ottava myyntityyli sopii sinulle, olen 
kaipaamasi välittäjä. Olen toiminut 
myynnin parissa eri tehtävissä viimeiset 
25 vuotta, joista viimeiset 13 vuotta 
kiinteistönvälitysalalla. Suomen lisäksi 
puhun työkielenä ruotsia ja englantia. 
Minulla on LKV-pätevyys ja lisäksi 
toimin kaupanvahvistajana. Autan sinua 
mielelläni niin osto kuin myymiseen 
liittyvissä asioissa. Soita ja sovi 
tapaaminen.

Mika Ranne
Myyntineuvottelija
040 5088 269
mika.ranne@kiinteistomaailma.fi

Terve, olen toiminut kiinteistön-
välityksessä 3 vuotta ja nyt aloittanut 
Kiinteistömaailmalla. Korona-tilanteesta 
huolimatta asuntokauppa käy 
oikein hyvin. Tällä hetkellä pulaa on 
tarjonnasta, ostajia on liikkeellä myyjiä 
enemmän. Tarjouskaupalla saadaan 
markkinoilta paras kauppahinta. Ole 
minuun yhteydessä, laitetaan asiat 
rullaamaan.

Kati Elo
Myyntineuvottelija
044 9068 703
kati.elo@kiinteistomaailma.fi

Asuntounelmista totta tyylikkäästi – Kati 
välittää ❤️ 

Oman kodin ostaminen on yleensä 
yksi parhaimmista ja suurimmista 
hankinnoista elämämme aikana. 
Jokainen koti on myös ainutlaatuinen, 
siksi yksilöllisesti räätälöity myynti- ja 
markkinointisuunnitelma on sujuvan 
kodinvaihtosi kivijalka. Tehdään siitä 
myös turvallinen ostos!

Ota yhteyttä, toteutetaan 
asuntounelmasi.

Anssi Rintala
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAt
044 7922 632
anssi.rintala@kiinteistomaailma.fi

Minulla on yli 30 vuoden kokemus 
kaupan eri aloilta, joista 6 viimeistä 
vuotta kiinteistönvälittäjänä takaavat 
onnistuneen lopputuloksen, olitte sitten 
ostamassa tai myymässä asuntoanne. 
LKV-pätevyyden lisäksi olen suorittanut 
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinnon 
(KIAT). Ota yhteyttä kun tarvitset 
ammattitaitoista ja asiantuntevaa 
palvelua asuntokaupoissa.

Tapio Anttila
Yrittäjä, Kiinteistönvälittäjä, LKV
Kaupanvahvistaja
040 7323 067
tapio.anttila@kiinteistomaailma.fi

Parhaillaan kysyntä vilkasta ja asunnot 
vaihtavat omistajia, nyt on oikea aika ottaa 
askel suunnitelmien toteuttamiseen. 
Toimeksiantosopimuksiimme sisältyvät 
veloituksetta ammattimainen kuvaus video- 
ja ilmakuvauksella, sekä asiakirjakulut.

Ota meihin yhteyttä ja 
laita meidät töihin.

Kauppakeskus Veska, Pirkkala
Saapastie 2, 33950 Pirkkala
pirkkala@kiinteistomaailma.fi
kiinteistomaailma.fi/pirkkala VERKKOPALVELU

KT Tampere Lapinniemi 45,5 m2

1 mh + kt + sauna, lasitettu parveke
Lapinkaari 17 A 1 
Upealla sijainnilla Näsijärven välittömässä 
läheisyydessä laajasti juuri saneerattu koti. 
Hyvin hoidettu taloyhtiö ja edulliset asumis-
kustannukset. Loistava investointi kodiksi ja 
sijoitukseen. Myyntihinta 244.000 €
Esittely sunnuntaina 22.11. klo 13:00-13:30 
/ Petri Laine

KT Tampere Rahola 29,5 m2

1 h + kt  + ranskalainen parveke
Auttilankatu 4 A
Erittäin hyväkuntoinen ja hyvin pidetty valoisa 
yksiö hyvässä v. 2014 rakennetussa Tampereen 
Patruunassa, palveluiden ja liikenneyhteyksi-
en läheisyydessä. Parkettilattia ja laatoitettu 
pesuhuone. Keittiössä hyvä toiminnaillisuus 
ja varustus. Loistava sijoitus vuokraukseen tai 
omaksi kodiksi. Vapautuu marraskuussa 2021. 
Vh. 109 000 € 
Esittely sunnuntaina 22.11. klo 13:00-13:30 / 
Kati Elo

KT Pirkkala 29 m2

1h+kk+kh
Kartanontie 16 A
Nyt tarjolla Pirkkalassa Kartanontiellä. Heti 
vapaa kompakti yksiö, joka sopii omaksi ko-
diksi tai sijoitukseen. Taloyhtiö on kokenut 
mittavan saneerauksen 2010-luvulla. Tämä 
huoneisto on sinulle, joka haluat jättää oman 
kätesi jäljen tulevaan kotiisi.  Velaton hinta 
74.000 €
Esittely sunnuntaina 22.11. klo 14:00-14:30 
/ Petri Laine

KT Ranta-Tampella 54 m2 
1 mh + k + sauna, lasitettu parveke
Koelaitoksenkatu 4 A 73
Ainutlaatuinen saunallinen kaksio talon 12. 
kerroksessa, jossa oleskelutilojen ja keittiön 
huonekorkeus, 3.9 metriä, luo tunnelman, 
jossa viihtyy. Lasitetulta parvekkeelta näky-
mä Näsijärvelle Naistenlahdelle, kanavalle ja 
osin kaupunkiin. Huoneistossa mallikalustus. 
Myyntihinta 131.720 € 
Velaton hinta 329.300 €
Esittely sunnuntaina 22.11. klo 12:00-12:30 
/ Kati Elo

1 hUOnEiSTO VAPAAnA

PT Ruka Kuusamo 87 m2

4 h + k + s + kodinhoitotila
Pyydystie 3–5 
Tasokkaat neljä paritalohuoneistoa rakennetaan Rukan läheisyyteen, osoitteeseen 
Pyydystie 3 ja 5. Tyylikkäät ja hyvin suunnitellut tilaratkaisut hienoilla maisemilla, 
tunturimaisemaa, Rukan rinteitä ja Vuosselinjärvi myös näkyvissä. Lasitettu terassi ja 
parveke, autokatos ja varasto. 
Myyntihinta 298.000 € Tiedustelut Tapio Anttila

OSTOTOiMEKSiAnnOT
• Asiakasperheemme etsii uutta kotia 
koulun ja päiväkodin läheisyydestä. 
-Pirkkala
-Vuores
-Lempäälä
Toiveena OKT, PT tai ERiLLiSTALO  

Kokoluokka 4 h + k + s / pesutilat, mini-
missään asuinpinta-ala 120 m2.
Hinta max. 420.000 €

Ostaja maksaa välityspalkkion.
Petri Laine 050 5431 033

• Asiakkaamme etsii uutta kotia jo 
myydyn tilalle alueelta Tampereen 
keskusta ja Lapinniemi.

Kattohuoneistot ja loft-tyyppiset, 
esim. vanhoihin kiinteistöihin tehdyt 
huoneistot kiinnostavimmat.

Kokoluokka minimi 80 m2. Hintaluokka 
max. 650.000 €

Ostaja maksaa välityspalkkion.
Petri Laine 050 5431 033

• Asiakkaamme etsii vuokrattavaksi 
huoneistoja alueilta Tampere keskusta, 
Kaleva, Tammela, Amuri, Pyynikki, 
Hatanpää

Kokoluokka max. 60 m2 ja hintaluokka 
max. 160.000 €

Asiakkaalla mahdollisuus hankkia 
useampia huoneistoja.

Mika Ranne 040 5088 269


