
 
 

 

 
 

 
Pressmeddelande 26.1.2021 

 
A. Ahlström Kiinteistöt som investerare i nytt lokalprojekt i Tammerfors centrum
      

A. Ahlström Kiinteistöt, Ahlström Capitals dotterbolag som förvaltar fastighets- och 
skogsinvesteringar, investerar i ett fastighetsprojekt för Ratapihankatu i Tammerfors. Bolagets 
strategi är att långsiktigt investera i högkvalitativa lokaler i huvudstadsregionen, Tammerfors och 
Åbo. Objektets läge intill både stambanan och den nya spårvägen, ett högklassigt och certifierat 
framtidens kontor och en stark ankarhyresgäst fyller utmärkt bolagets investeringskriterier. 

Tammerfors stad ordnade en tomtöverlåtelse- och koncepttävling för kvarteren. Objektets 
huvudsakliga hyresgäst är Gofore Oyj, och lokalerna planeras av arkitektbyrån Helamaa & 
Heiskanen.  

”Tillsammans skapar vi en helhet som kompletterar centrumområdets stadsbild samt  utvecklar 
staden och skapar utmärkt placerade nya lokaler”, konstaterar Peter Ahlström, verkställande 
direktör för A. Ahlström Kiinteistöt Oy. På kvartersområdet färdigställs senast 2023 ett unikt, 
högklassigt och modernt kontorshus som eftersträvar certifikatet LEED Platinum. Utöver det nya 
kontorshuset inrymmer området en gammal, skyddad godsstation som räddades från rivning 
genom att den flyttades i juli 2020 till platsen bredvid, där ett föreningshus tidigare hade varit 
beläget. Företagslokaler, som respekterar traditioner, byggs även i den gamla godsstationen och 
den intilliggande bostadsbyggnaden.   

”GO21-projektet kommer att komplettera stadsbilden i Tammerfors centrumområde avsevärt. 
Slutresultatet blir en modern helhet som lämpar sig för vardagens krav och arbetslivet i dag och 
där högklassigt byggande, arbetshälsa och miljöansvar har en nyckelposition”, konstaterar Jatke 
Pirkanmaa Oy:s verkställande direktör Jukka Hannus. 

Kontorshuskvarterets ankarhyresgäst kommer att vara Gofore Oyj, ett växande börsnoterat bolag 
från Tammerfors. Gofores nya huvudkontor, som planeras enligt bolagets värderingar,  kommer 
att vara beläget i den nya kontorsbyggnaden.  

”Vi är glada över att kunna börja planera vårt nya huvudkontor nu. Vi tror att detta kommer att 
skapa en byggnad som svarar på de frågor som är viktiga för Gofore, såsom miljöansvar, en 
modern arbetskultur som finns i staden och samarbete genom nätverkande. På den här platsen 
kommer vi att kunna implementera lösningar på ett sätt som passar tiden efter korona”, säger 
Mikael Nylund, VD och koncernchef för Gofore Oyj. 

Den gamla godsstationen får ny hantverksamhet när Pyynikin Brewing Company inleder sin 
destillation samt upplevelseverksamhet för delägare i lokalerna. Bolaget ämnar ytterligare stärka 
sin position och verksamhet i Tammerfors. Den gamla godsstationen och bostadsbyggnaden stöder 
verksamheten som planeras för lokalerna – mikrobryggeriets funktioner skulle bevara 
byggnadernas narrativa värde. Historien syns, och får synas, i byggnaderna även i framtiden. 
Reparations- och ändringsarbetena kommer att genomföras med respekt för byggnadernas 
ursprungliga karaktär. 



 
 

 

 
 

"Detta skulle vara ett fantastiskt tillfälle att skapa för bryggeriets aktieägare ett tillräckligt stort, 
enhetligt rum för nya upplevelser och att öppna vår verksamhet för medborgare, turister och 
företag. Jag tycker att Tammerfors förtjänar sitt eget whiskydestilleri", säger Tuomas Pere, 
grundaren av Pyynikin Brewing Company.  
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