UUSI KUNTAKESKUS ON

NOVA LEMPÄÄLÄ!
Nova Lempäälä -hanke on merkittävä panostus Lempäälän keskustan
toimivuuteen, viihtyisyyteen, esteettömyyteen ja ekologisuuteen.
Vanhoja rakennuksia on purettu ja
uusia rakennuksia, infraa, puistoja,
toreja ja siltoja rakennettu. Kohtaamisille, viihtymiselle ja etätyöskentelylle on suunniteltu runsaasti julkista
tilaa niin sisälle kuin uloskin.

Uudet ratkaisut tekevät keskustaalueella toimimisesta helppoa ja
mukavaa. Tervetuloa tutustumaan
uusiutuneen Lempäälän tarjoamiin
upeisiin mahdollisuuksiin!
Heidi Rämö
kunnanjohtaja

Nova Lempäälän kortteliin rakentuu paljon uusia liiketiloja.
Nyt on loistava tilaisuus toteuttaa toiveet ja olla mukana
uudessa heti ensiaskelista alkaen.
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Täällä on helppo olla onnellinen.
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K & T Mäkinen Oy
Louhintaa, räjäytystyötä ja kuljetusta
– tehokkaasti ja ammattitaidolla
Kokonaisvaltaista palvelua:
 avoluohintaa, kanaalinlouhintaa, kivenlouhintaa,
kallion ja kivien kiilausta
 kuorma-autokuljetukset, maa- ja kiviaineskuljetukset
– mursketta ja multaa

K & T Mäkinen Oy
Ota yhteyttä! Kalle 0400 831 678, Timo 0400 235 730
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Lempäälän puutarhamainen keskus
NOVA LEMPÄÄLÄ
Lempäälän kuntakeskuksen kehittämishankkeen visiona on yhdistää
rautatien halkaisema Lempäälän
keskusta tiiviiksi ja viihtyisäksi
kokonaisuudeksi, jossa kaikkialle
on lyhyt matka. Lempäälän keskustasaarelle uudella tavalla sijoittuvat toiminnot luovat nykyaikaisia
yhteistyö- ja toimintamahdollisuuksia.
Lempäälän ydinkeskusta aktivoituu kaikenikäisten iloksi!

Lempäälän ainutlaatuinen puutarhamiljöö houkuttelee sekä liike-elämää että asuntorakentamista. Puutarhamaiseen keskustaan rakentuu
erilaisia koteja ensimmäisessä vaiheessa noin 2 000 asukkaalle. Haluatko sinä tähystää korkealta kauas
vai viehätytkö miltei ikkunaan koputtavasta omenapuusta? Valitse unelmiesi
koti ja tule asumaan ja elämään Lempäälään.
Lari Laakso
kehitysjohtaja

Tutustu myös Lempäälän
vuokrakoteihin.
www.lempaalanvuokrakodit.fi.

www.lempaalanvuokrakodit.fi
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huokuu elämää!

info@evuorinen.fi
www.evuorinen.fi
 Mika 0400 621 604
 Minna 040 7535 673

Huolellisesti rakennettuja taloja

Palveleva varaosaliike
Kaikkien autojen korjaukset ja
huollot ammattitaidolla!

CENTER

LEMPÄÄLÄN AUTOPALVELU

Halkolantie 14 | lempaala@fixus.fi
Huolto 0400 231 148 | Varaosat 03 375 0443
www.lempaalanautopalvelu.fi
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Kunta
joka sanoo
kyllä!

TERVETULOA

LEMPÄÄLÄÄN!

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä noin 23 000
asukkaan kunta hyvien liikenneyhteyksien varrella, vain noin kymmenen minuutin junamatkan päässä Tampereelta. Keskeinen sijaintimme
Tampere–Helsinki-kasvukäytävällä, moottoritien läheisyys, rautatie ja nopeat yhteydet Helsingin ja Pirkkalan lentokentille houkuttelevat
Lempäälään etenkin työssäkäyviä ja lapsiperheitä. Myös opiskelijat hyötyvät hyvistä asumismahdollisuuksista vain 10 minuutin matkan
päässä Tampereen yliopistosta.

Lempäälässä on luontaista tehdä asioita yhdessä. Kunta, kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt
vetävät yhtä köyttä ja kehittävät kotiseutuaan
yhteistuumin. Tämä luo positiivista virettä ja
tekemisen meininkiä, mikä näkyy yhteisöllisyytenä, viihtyisänä asuinympäristönä ja kehittyvinä palveluina. Uusi palvelukäytävä-konseptimme huomioi kuntalaisten tarpeet – joskus jopa
24/7 – ja ylittää myös kunnalliset toimintarajat.

Asuntokauppaa vuodesta 1986
Lempäälässä ja ympäristössä

Tampereentie 25, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. 0400 630 440 • www.vesasto.fi
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Esko Vesasto

Teemme myös perukirjat, perinnönjaot, ositukset,
kauppakirjat, lahjakirjat, testamentit ym.

Ihmisiä, joiden
kanssa rakennat
rohkeasti parempaa

ains.fi
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ASTU SISÄLLE

LEMPÄÄLÄ-TALOON!
Nova Lempäälän veturina ja kuntalaisten tulevaisuuden olohuoneena toimii Lempäälätalo,
johon sijoittuu muun muassa Lempäälän kunnan uusi pääkirjasto monitoimitiloineen, kunnan ja kuntakonsernin yhtiöiden palveluja sekä
yhteiskäyttö-, liike- ja palvelutiloja. Lempäälätalossa toimii noin 30 yritystä ja saman katon
alta saa esimerkiksi ravinto-, kuntosalija autopesulapalveluja. Kirjaston yhteydessä
toimii myös ulos avautuva etätyötila.
Lempäälä-talon yhteyteen valmistuu ideakeskus, josta voi vuokrata toimistoja hyvin mata-

lalla kynnyksellä. Kuntalaisten asiointia helpottamaan on rakennettu lisäksi monipuolinen
palvelukäytävä, jossa toimii muun muassa Kela
ja Postin pakettipiste. Myös Lempäälä-taloa
ympäröivien korttelien kehittämistä jatketaan
edelleen.
Lempäälässä on vahva tahtotila ilmastoviisaaseen suunnitteluun. Lempäälä-talo on lähes
nollaenergiatalo, minkä lisäksi taloon sijoitetaan aurinkopaneelit. Elinkaari- ja materiaalioptimointiin käytetyt ratkaisut edistävät
maailman huipputasoa.

Lempäälä-talon palvelukäytävältä kuntalainen löytää kaikki
tarvitsemansa palvelut, kuten kunnan, Kelan, Postin,
lämpölaitoksen, vesilaitoksen, seurakunnan ja noin
30 yrityksen palvelut.
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Kaikkialle lyhyt matka

LEMPÄÄLÄSTÄ KATOILLE
VUODESTA 2006

Ilmanvaihtoratkaisut ja
suorakaidekanavat
mhs-asennus.ﬁ
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Tampere 10 m
Helsinki 1,20 h

MYLLYRANTA

PÄÄRATA:

As Oy

ASEMAKORTTELI

LEMPÄ

MONIPUOLISTEN PALVELUIDEN JA HYVIEN

LIIKENNEYHTEYKSIEN KESK

Lempäälän kuntakeskuksesta on kaikkialle
lyhyt matka. Junalla pääsee pääraidetta
pitkin Tampereelle noin 10 minuutissa. Matka
Tampere–Pirkkalan lentoasemalle sujuu autolla
noin 20 minuutissa ja Tampere–Helsinki
-moottoritielle noin 5 minuutissa.
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Lempäälän keskustassa kaikki palvelut ovat
vain kävelymatkan päässä, ja uusi silta yhdistää
keskustan esteettömästi. Bussipysäkit, terveysasemat, koulut, päiväkodit ja marketit ovat
asukkaille tuttuja jo entuudestaan. Nyt Nova
Lempäälä tuo entistä ehyemmän keskustakokonaisuuden kaikkien ulottuville!

min
h

LENTOASEMA 20 min

Logo

Alko-logon perusmuoto ja
väri juontuvat Alkon
visuaalisesta historiasta.
Muoto ja väri ovat
jalostuneet vastaamaan
tämän ajan esteettisiä
vaatimuksia.
Tulevilla sivuilta löydät
ohjeet Alko-logon ja muiden
Alko-ilmeen peruselementtien käytöstä.Niiden
noudattaminen on tärkeätä,
jotta Alko esiintyy aina
visuaalisesti edustavasti ja
johdonmukaisesti.
Jos tämä ohjeisto ei anna
vastausta ilmettä koskevaan
kysymykseesi, ota yhteyttä:
Petteri Järvelin
puh. 050 3100 690 tai

Päivittäistavaraostokset
petteri.jarvelin@sekgrey.fi

As Oy

LEMPÄÄLÄ-TALO
Kirjasto, Seurakunnan
tilat,Virastot
Puistoalue,
Katsomo-portaat
Asuinkerrostaloja
Uusi kevyen liikenteen
silta radan yli

As Oy

PÄÄLÄ-TALO
As Oy

As Oy

Huoltoasema

TAMPERE-HELSINKI
moottoritielle 5 min

KUSTA
Nova Lempäälän sijainti pääradan varrella on
ihanteellinen myös yritystoiminnan kannalta.
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Luonto kotiovella
PUUTARHAIDYLLI
Lempäälä on pyöräilijän paratiisi. Uusi kevyen
liikenteen silta takaa Lempäälä-talon ja keskustan toimivuuden ja sitoo keskustan tiiviiksi
ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Historiallinen
akseli kirkon tornilta Manttaalitalolle kulkee
Telkäntaival-raittia, polveilee esteettömästi
uuden kevyen liikenteen sillan yli ja jatkuu
Lempäälä-talon rakennusten välissä
aina Puistokadulle asti.

Upea Pyhän Birgitan kivikirkko
on ollut Lempäälässä 1500-luvulta
lähtien, ja täällä pääsee ihailemaan
myös vuonna 1876 rakennettua
asemarakennusta.
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Useiden uusien puistojen lisäksi Lempäälään
on suunniteltu muitakin luontoelementtejä.
Katujen varsille tehdään puuistutuksia ja
rakennuksille viherkattoja ja -seiniä.
Kaupungin puistoissa voi ihailla myös
upeita vesielementtejä.

Lempäälän keskustan keskipisteenä toimiva
Erik Ednerin puisto/tori on kaikenikäisten
kuntalaisten kohtaamispaikka.

KATSO VIDEOMME!

DNA Netti taloyhtiöille – mutkatonta
palvelua ja nopeat yhteydet joka kotiin
DNA huolehtii koko talon netti- ja TV-palvelut kerralla
kuntoon. Tehokkaassa ja edullisessa netissä kaistaa riittää
koko talolle, käyttäjien määrästä riippumatta.

Lue lisää ja pyydä tarjous: dna.fi/taloyhtiöt
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LEMPON PARKKI OY
– ENEMMÄN KUIN PELKKÄ PYSÄKÖINTITILA!
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Lempon Parkin 300-paikkainen pysäköintitalo palvelee sekä keskustassa asioivia että
työpaikkaliikennettä. Pysäköintitalo helpottaa
myös uusien asukkaiden autopaikkatarvetta ja
junaliikenteen liityntäpysäköintiä.

Pysäköintisovelluksen avulla laskutus hoituu
automaattisesti rekisteritunnistuksen avulla.
Myös ne autoilijat, joilla ei ole sovellusta, voivat
hoitaa maksun entistä helpommin automaatin
kautta.

Lempon Parkin nykyaikaiset digitaaliset ratkaisut tekevät pysäköinnistä helppoa, eikä puomeja tai pysäköintilappuja tarvita.

Lempon Parkissa voi myös ladata sähköauton
tai lämmittää auton moottoritilan. Myös auton
pesu onnistuu helposti asioinnin aikana!

TAMMERKONE OY
LEMPÄÄLÄ

Kaisa Seppälä
rakennetun ympäristön suunnitteluhortonomi
050 363 9177 | kaisa@pihastamo.fi | pihastamo.fi

PUH. 0400 604 577 • TAMMERKONE.FI
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RAKASTU RAITEISIIN!
Tampereen ja Lempäälän välisiä lähi- ja kaukojunavuoroja on lisätty merkittävästi. Lähes
kolmekymmentä uutta vuoroa on aikataulutettu helpottamaan aamu- ja iltapäiväliikennettä,
jolloin työmatkustajat, opiskelijat ja muut arjen
liikkujat pääsevät mutkattomasti perille välttäen maanteiden ruuhkat. Parhaimmillaan junia

16

kulkee jopa kymmenen minuutin välein, ja
matkustamiseen voi käyttää myös Tampereen
matkakorttia. Tavoitteena on monipuolistaa pysyvästi pirkanmaalaisten kestävän liikkumisen
mahdollisuuksia.

VUODEN RAUTATIEKUNTA
Lempäälä valittiin vuoden 2020 rautatiekunnaksi. Pro Rautatie -yhdistyksen mukaan
Lempäälä on kehittänyt aseman seutua pitkäjänteisesti. Lisäksi radan eri puolet
yhdistävä kevyen liikenteen silta on saanut kiitosta. Lempäälä-talon pysäköintitalo
on tarkoitettu myös junamatkustajille.

VALOKUITU
ON TÄTÄ PÄIVÄÄ

Useat uudet palvelut vaativat nykyistä suurempia tiedonsiirron nopeuksia, joihin perinteiset laajakaistat eivät
enää riitä. Valokuituyhteys mahdollistaa pientaloille sekä
taloyhtiölle nopeita ja luotettavia laajakaista- ja TV-palveluita.
Hyvin toimivat yhteydet lisäävät asumismukavuutta,
helpottavat arjen rutiineja ja nostavat asuntojen
arvoa ja kiinnostavuutta.
Ota yhteyttä, kun rakentaminen tai laajakaistayhteyksien
päivittäminen on ajankohtaista. Kartoitamme tarpeenne ja
teemme tarjouksen valokuidun rakentamisesta.

Teemme
uusia
mukavuusalueita

Täytä yhteydenottolomake osoitteessa

elisa.fi/kiinteistoille
tai soita (ma-pe 9-16):

010 263 3525 / pientalot (Elisa Talokuitu)
010 802 335 / taloyhtiöt (Elisa Valokuitu)

pohjolarakennus.fi
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UPEASTI ESTEETÖNTÄ!
LEMPÄÄLÄN KESKUSTA ON SUOMEN
ENSIMMÄISIÄ TÄYSIN ESTEETTÖMIÄ
KESKUSTOJA.
Kaikkien palvelujen luo pääsee esteettömästi
ja turvallisesti. Suunnitteilla on myös opastusjärjestelmä, joka käsittää sekä perinteisiä että

etäohjattavia kylttejä. Digitaaliset opasteet
tulevat sisältämään myös vaihtuvaa tietoa.

Lempäälässä kaikki
otetaan huomioon.
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TUTUSTU VISIOOMME!

Kun sydän sykkii Lempäälässä
- valitse kestävät kotimaiset kumibitumikatteet.
Laaja urakoitsijaverkostomme on käytössäsi!
Lisätietoja: katepal.fi
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Lempäälän kunta
PL 36
Tampereentie 6
37501 Lempäälä
puh. 03 565 51000
kunta@lempaala.fi
www.lempaala.fi
www.novalempaala.fi

SOITA MEILLE ja kerro miten voisimme auttaa Sinun kodinturva-asioissa!
LEMPÄÄLÄ
0500 500 4880
Aavankatu 4
37500 Lempäälä
MA–PE 8–16
lempaala@lukkoluket.fi
TAMPERE
Koivistonkylän Prisma
03 375 3225 Lempääläntie 21, MA–PE 8–17

Päivystys 24/7
029 1936 320
lukkoluket.fi

HÄMEENLINNA Sibeliuksenkatu 1
010 311 2820
MA–PE 8–17

• www.jssuomi.fi

LUKKOLUKET OY – TURVALLISUUDEN AMMATTILAISET

