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Tilannekatsaus
• Kaupunki osti alueen keväällä 2014

• Myyjä Metsä Board Oyj, hinta 26 milj. euroa
• noin 90 ha maata ja noin 1100 ha vesialuetta

• Kaupungin tavoitteita
• Kaupungin (kaupunkilaisten) saatava tekemänsä 

investointi takaisin ja myös uusia hyötyjä kaupunkilaisille
• Ympäristövelan hoitaminen
• Kaupungin läntisten alueiden kehittäminen

• Painopiste ollut idässä ja etelässä

• Nykyisten toimijoiden toiminnan ja sen kehittämisen 
mahdollistaminen

• DS Smith ja Pyroll

• Toiminnan uudelleen synnyttäminen alueelle
• koetaan yhteiseksi ja uudeksi osaksi Tamperetta



7.1.2014 Mikko Nurminen

Huom! vesialueet jatkuvat 
Näsinselälle, 
Lentävänniemen ympäri ja 
Ylöjärvelle
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Tilannekatsaus
• Myyjän laitteiden purkutyöt käynnissä

• Päättyvät syksyllä 2015
• Puun varastointia ainakin syksyyn 2017

• Nykyiset toimijat
• DS Smith ja Pyroll

• noin 400 työpaikka
• Veneiden säilytystä, satamatoimintaa, moottorikerho, puusepän 

verstas

• Alue vielä vaarallinen
• Aidattu ja vartioitu, purkutyöt käynnissä
• Tiilipiippu on purettu korkeuteen, 53 metriä ja jää odottamaan 

kaavallista ratkaisua kohtalostaan.
• Alueen sortuneita ja osittain palaneita rakennuksia puretaan 

parasta aikaa.



Visioluonnos tulevasta tilasta

Hiedanranta on uusi Näsijärven 
rantakaupunginosa, joka yhdistää 
mielenkiintoisella tavalla työtä, toimintaa, 
asumista ja tapahtumia. Se on uudenajan 
Länsi-Tampereen kaupunginosakeskus 
muutaman  minuutin päässä Keskustorilta. 



Uusi Hiedanrannan kaupunginosa
• työpaikkojen ja asumisen alue 

• Täydennysrakentamista lähellä keskustaa Näsijärven 
rannassa

• 15000…25000 asukasta ja 12000…14000 työpaikkaa. 
• asuntorakentamista 800 000…1 500 000 k-m2
• liike- ja työpaikkarakentamista 375 000 … 420 000 k-m2

• Mahdollisesti raitiotie ja ainakin kevyenliikenteen väylä järven 
rannassa

• Ympäristöhaasteita
• Näsijärvi on juomavettä ja Hyhkyn pohjaveden 

muodostumisalue alkaa rannasta
• ns. Nolla-kuitu järvessä (puuta ja puukuitua)
• Pilaantuneita maa-alueita ja rakennuksia
• Suljettu lietekaatopaikka (suljettu nykysäädösten mukaisesti)



Hiedanrannan ympäristörakentaminen

Suljettu kaatopaikka

1,5 milj m3 0-kuitua 
Useita PIMA-kohteita

Rantaimeytyvä pohjavesi

Pehmeä ja painuva sedimenttipohja

Lumen sijoitus

Voimalaitoksen lauhdeveden 
otto ja purku

Muu INFRA, nykyisten siirto ja 
uusien sijoitus 



Uusi Hiedanrannan kaupunginosa
• Miten edetään?

• Aluekehitysohjelman käynnistäminen (vrt. Keskusta ja 
Vuores) Kh kesäkuu 2015

• Suunnittelukilpailu 2015-2016
• tavoitteet syksy 2015
• kilpailu kevät 2016

• Kantakaupungin yleiskaava 2016
• Rannan täytön aloitus 2016-2017
• 1. asemakaava 2018-2019
• Infran rakentamisen aloitus 2020
• Ensimmäiset uudet asukkaat ja työpaikat 2021





Tampereen Rusko ylijäämämaiden 
vastaanottopiste (tilanne (/2012)

29.10.2015 Reino Pulkkinen



Onko järven täyttäminen mahdollista?

• Kannaksen kapein kohta

• Rantaviiva on siirtynyt jo useita kertoja

• 0-kuidun hyödyntäminen

• suomalainen osaaminen vientituotteeksi



Massastabiloinnista on jo kokemusta

• Pitkäaikaiskestävyys (Veittostensuo 1993)

• Pilaantuneisuuden sitoutuminen(mm. 
Vuosaari)

• Kustannustehokkuus



X.X.2012 Matti Meikäläinen
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Tavoitteen on lopettaa 
ylijäämämaiden kasaaminen ja 
pilaantuneiden maiden pitkät 
kuljetukset
- Hiedanranta on avain 
roolissa






