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PYHÄJÄRVI

KESKUSTA

HIEDANRANTA

NÄSIJÄRVI

• 4 km keskustasta länteen

• alueen koko 115 hehtaaria (maa-alue) 

• suunnittelualueella
• kaupungin maalla 50 rakennusta
• yksityisellä maalla 53 rakennusta
• rakennushistoriallisesti arvokkaita rakennuksia
• päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan liiketiloja
• huonokuntoisia tehdasrakennuksia
• toiminnassa ja käytössä olevia tuotantotiloja
• mm. kaksi toimivaa tehdasta DS Smith ja Pyroll Oy
• lämpövoimalaitos
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HIEDANRANTA



Huom! vesialueet jatkuvat 

Näsinselälle, 

Lentävänniemen ympäri ja 

Ylöjärvelle

HIEDANRANTA

vanha paikannimi

Metsä Boardilta 

ostetut alueet

Pyroll

DS Smith

Lielahden 

kartano
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Tausta 

• Kaupunki osti alueen keväällä 2014

• Myyjä Metsä Board Oyj, hinta 26 milj. euroa

• maa-alueiden lisäksi noin 1100 ha vesialuetta

Tuleva työpaikkojen ja asumisen alue 

• noin 25000 asukasta ja yli 10000työpaikkaa

• Raitiotie on suunnitteilla alueen läpi 

Ympäristöhaasteita

• Näsijärvi on juomavettä ja Hyhkyn pohjaveden 

muodostumisalue alkaa rannasta

• ns. Nolla-kuitu järvessä (puuta ja puukuitua)

• Pilaantuneita maa-alueita ja rakennuksia

• Suljettu lietekaatopaikka

HIEDANRANTA
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HIEDANRANTA TULEVAISUUDESSA

Läntisen kaupungin keskus

- Noin 25 000 asukasta ja yli 10 000 työpaikkaa (pelkät 
investoinnit ~2.5 M€, 44700 htv)

- Raitiotie Hervanta - Keskusta - Hiedanranta
- Kapean kannaksen leventäminen
- Keskustan laajentaminen länteen
- Lielahden muutoksen mahdollistaminen
- Pitkän aikavälin taloudellinen tuloksellisuus



Olemassa olevien rakennusten 
hyödyntäminen 

Maaperän ja rakennusjätteen 
hyödyntäminen alueella

UUMA käyttö infran rakentamisessa

Tavoitteena on lopettaa ylijäämämaiden 
kasaaminen ja pilaantuneiden maiden 
pitkät kuljetukset
- Hiedanranta on avainroolissa
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TAVOITTEENA KÄÄNTEENTEKEVÄ 

MUUTOS RAKENTAMISESSA



0-KUIDUN STAB ILOINNIN KOERAKENNE
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Menekit koerakenteessa
- 0-kuitu 200 m3
- Savi 30 m3
- Siltti 16 m3
- Kasatuhka 12 tonnia
- Sementti 18,5 tonnia 

(75 kg/m3)



0-KUIDUN STAB ILOINNIN KOERAKENNE
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Koekohteelta kerättiin aineistoa mm. seuraavasti

Tekninen kelpoisuus

• käytettävien materiaalien indeksiominaisuudet

• lujuuskappaleet

• siipikairaukset

• vedenläpäisevyyskappaleet

• painumamittaukset painumalevyistä

• sekoitetun massan visuaalinen tarkastelu

Ympäristökelpoisuus

• vedenlaatu ennen ruoppausta, sen aikana sekä sen jälkeen

• käytettyjen materiaalien sekä seosten kokonaispitoisuudet

• käytettyjen materiaalien liukoisuudet 2-vaiheisella ravistelutestillä

• seostettujen materiaalien liukoisuudet 1-vaiheisella ravistelutestillä sekä pitkäaikaisliukoisuus

• pintaliukenemistesti

• huokosveden laatu

• hajututkimus



INNOVAATIOKUMPPANUUS
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TUHKAN JALOSTUS MASSASTABILOINNIN SIDEAINEEKSI
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UUS IOMAARAKENTAMISEN  ED ISTÄMINEN  

TAMPEREEN  KAUPUNG IN  HANKKE I SSA

➢ Hiekkaa korvaavat

• Lentotuhka, Pohjatuhka/ Pohjahiekka

• Leijupetihiekka

• Jätteenpolton kuona 

➢ Mursketta korvaavat

• Betonimurske

• Asfalttimurske

• Jätteenpolton kuona

➢ Rakenteen parantaminen

• Lujitetut (Stabiloidut) rakenteet, 

sideaineina teollisuuden sivutuotteet

Jätteenpolton kuona

Kivihiilen leijupetipolton pohjahiekka, 
(vas. vanhaa, oik. tuoretta pohjahiekkaa)Betonimurske BeM2, CE-merkitty

Kivihiilenpolton lentotuhka
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Alueella vaihtelevat rakennusolosuhteet

• Routiva maaperä

• Vanhat täyttömaat ja huonolaatuiset maa-ainekset

• Kunnallistekniikka

Uusiomateriaalit ja teollisuuden sivutuotteet

• Pääasiassa paikallisalueella syntyvien tai jatkojalostettavien uusiomateriaalien ja teollisuuden 

sivutuotteiden monipuolinen hyödyntäminen

• Suunnittelun erityispiirteet vaihtelevissa olosuhteissa eri materiaaleilla

• Uusiomateriaalien ja teollisuuden sivutuotteiden monipuolisten ominaisuuksien paras 

mahdollinen hyödyntäminen 

• Siirtymärakenteet ja putkilinjakaivannot

• Alueen muiden rakennusvaiheiden yhteensovittaminen

• Ympäristölupa-asiat

PILOTTI ,  H IEDANRANNAN KLV
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PILOTTI ,  H IEDANRANNAN KLV
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PILOTTI ,  H IEDANRANNAN KLV



J P -KUONA RAKENTAMISMATERIAALE IKS I
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Jätteenpolton pohjakuona

Metallien talteenotto ja kierrätys

Lajittelu ominaisuuksien mukaan
Tuotteet
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Tuottaa kattava määrä tietoa uusiomateriaalirakentamisesta, sen erityispiirteistä ja 

saavutettavista rakenteellisista ominaisuuksista ja rakenteiden ”käyttäytymisestä”

Tiedonvaihto ja ratkaisukeskeinen jatkokehitys pilottirakentamisessa hyväksi havaituista 

sovellutuksista, rakenneratkaisuista ja toimintatavoista

• Logistiikka ja varastointi (mm. materiaalivirtojen koordinointi, hankinnassa huomioitavat 

asiat, valmistuksen ja hankinnan yhteensovittaminen)

• Laadunvarmistus ja seuranta (mm. kantavuus, routanousujen pintavaaitus, lämmöneristys-

ominaisuudet termoelementeillä ja päällysteen kunnon seuranta)

• Elinkaari, tutkimus ja kehitys (vertailut rakennetyyppien keskinäisistä toimintaeroista ja 

verraten perinteiseen rakenneratkaisuun, mm. kyky suojata rakennetta routaliikkeiltä, lujittuvien 

rakenteiden lujuuskehitys näytteenotoilla)

• Eri materiaalit ja rakenneratkaisut tutuksi, myös kaupungin omalle rakennustuotannolle

(normaaleille tyyppiratkaisuille vaihtoehtoiset UUMA-tyyppiratkaisut) 

YHTEENVETO P ILOTIN TAVOITTE ISTA
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Tampereen kaupungin tulevaa strategiaa noudattaen infrakohteiden suunnittelussa, 

rakennuttamisessa ja rakentamisessa panostetaan kiertotalouden edistämiseen. Soveltuvissa 

kaupungin infrarakentamiskohteissa vähennetään uusiutumattomien kiviainesten käyttömääriä 

korvaamalla näitä uusioaineksilla. Tavoitteena on ympäristölle ja ihmisille turvallisia ratkaisuja 

käyttämällä vähentää hiilijalanjälkeä ja saavuttaa säästöä rakentamisen kustannuksissa. Ratkaisuilla 

on lisäksi mahdollista tuottaa infrarakenteille aiempaa pidempi ja roudattomampi elinkaari.

Uusioaineksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan maa-ainesjätteitä (MASA) ja muita, esimerkiksi 

teollisuuden sivutuotteena syntyviä hyödyntämiskelpoisia jätteitä (MARA). Uusiomateriaalien 

ominaisuudet ja käyttäytyminen rakenteessa sekä vaikutukset ympäristölle on tunnettava.

Tarkoituksena on ainakin alkuvuosina hyödyntää vain MARA- ja MASA -asetusten mukaisia aineksia, 

jolloin materiaalien käyttämiselle voidaan hankkia lupa ilmoitusmenettelyllä. 

UUS IOMAARAKENTAMISEN 

VUOSISUUNNITTELU

Mahdollisuudet

• Luonnonvarojen säästö

• Ilmastopäästöjen vähentäminen

• Kaatopaikalle päätyvien materiaalivirtojen 

vähentäminen

• Taloudellisuus

• Uusiomateriaalien hyvät tekniset ominaisuudet, 

kestävä ja pitkäikäinen rakenne

• Mahdollisuus rakentaa ohuempia rakennekerroksia

• Hyvä kantavuus raskaallekin liikennekuormitukselle

Haasteet

• Luonnonkiviaines ”liian halpaa”

• Kankea prosessi suunnittelu  ilmoitus/ lupa 

rakentaminen

• Asenne, ei koeta tärkeäksi 

• Ei uskalleta tai osata?
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Mahdolliset uusioainesten käyttökohteet esitetään jatkossa kaupungin avoimessa karttapalvelussa kartat.tampere.fi/oskari

UUS IOMAARAKENTAMISEN 

VUOSISUUNNITTELU

Kohteet kartalle!
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UUS IOMAARAKENTAMISEN 

VUOSISUUNNITTELU

Kehitteillä on automatisoitu järjestelmä, joka rajaa pois katujen ja yleisten alueiden 

vuosikohteista - kaupungin näkökulmasta katsottuna - uusiomaarakentamiseen 

sopimattomia kohteita (mm. pohjavesialueet)  Jäljelle jääneet kohteet muodostavat 

UUMA-vuosisuunnitelman  UUMA-kohteille ennakkoon ilmoitusmenettelyn mukainen 

lupahakemus, jotta prosessi sujuvoituu
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Kuntatekniikan suunnittelu -yksikön päällikkö
Geotekniikkainsinööri, DI
040 806 3491
jori.lehtikangas@tampere.fi

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito
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www.tampere.fi
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