
HIEDANRANTA 
 ÄLYKÄS JA KESTÄVÄ  

TULEVAISUUDEN KAUPUNGINOSA 



HIEDANRANTA 

PYHÄJÄRVI 

KESKUSTA 

HIEDANRANTA 

NÄSIJÄRVI 

• sijaitsee 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 

 
 

 



HIEDANRANTA 
TULEVAISUUDESSA  

läntisen kaupungin keskus 
- raitiotie Hervanta - Keskusta - Hiedanranta 
- kapean kannaksen leventäminen 
- keskustan laajentaminen länteen 
- Lielahden muutoksen mahdollistaminen 
- pitkän aikavälin taloudellinen tuloksellisuus 



• Uusi kaupunginosa 
• Noin 25 000 asukasta ja yli 10 000 työpaikkaa 

• pelkät investoinnit ~2 500 milj. euroa, 44700 henkilötyövuotta 

• Kumppanuudet  
• Aktiivisen toiminnan mahdollistaminen 

• Suljettu tehdasalue käyttöön 
• Ihmiset, yhdistykset ja yritykset tekevät 
• Tapahtumat, festarit, kulttuuri, käsityöläisyys …. 

• Kehitysalusta 
• Painopiste älykkään ja kestävän kaupungin rakentamisessa (ravinto ja energia) 
• Kokeilujen ja uuden liiketoiminnan mahdollistaminen 
• EKOSYSTEEMI (Kiertotalous, jakamistalous, käyttöoikeustalous, alustatalous …) 

 
 

Käänteentekevä muutos kaupungistumisessa -> ratkaisut vientituotteita 

Hiedanranta -Nordic city 4.0 

KEHITYSOHJELMAN KOKONAISUUDET 



0-kuidun 
mahdollinen 
koeruoppaus- ja 
stabilointi 

0-KUIDUN KOERUOPPAUS & STABILOINTI 



SIDEAINEEN VALMISTUS 



0-KUIDUN STABILOINNIN KOERAKENNE 



1. Silttiverhon asennus ja uppotukkien poisto 

2. Reunapenkereiden teko 
Ruopattava savi/siltti altaisiin 

3. 0-kuidun ruoppaus ja massansiirto altaisiin 

4. Neutralointi tuhkalla sekä siltin/saven lisäys 

5. Esisekoitus kaivinkoneella 

6. Sideaineen valmistus ja massastabilointi 

7. Suodatinkerroksen ja esikuormituspenkereen teko 

0-KUIDUN STABILOINNIN VAIHEET 



Olemassa olevien rakennusten 
hyödyntäminen  
 
Maaperän ja rakennusjätteen 
hyödyntäminen alueella 
 
UUMA käyttö infran rakentamisessa 
 
Tavoitteen on lopettaa ylijäämämaiden 
kasaaminen ja pilaantuneiden maiden 
pitkät kuljetukset 
- Hiedanranta on avain roolissa 
 

TAVOITTEENA KÄÄNTEENTEKEVÄ MUUTOS 
RAKENTAMISESSA 



1. Sammon valtatie 
• Eri materiaali- ja rakenneratkaisuja 
• Materiaaleina 

• Lentotuhkat: jalostettuna ja sellaisenaan, jalostuksena jauhatus tai 
rakeistus 

• Jätteenpolton kuonajakeet 
• Jätteenpolton kuonan ja lentotuhkan seos 

2. Hiedanranta kevyen liikenteen väylä 
• Eri rakenneratkaisuja 
• Materiaaleina tuhkat ja jätteenpolton kuona 

UUMA PILOTIT TAMPEREELLA 



KYSE ON 
MUUTOKSEN 
JOHTAMISESTA ! 



Tampereen kaupunki, Elinvoima ja kilpailukyky, Hiedanrannan kehitysohjelma 

tampere.fi/hiedanranta 
valiaikainenhiedanranta.fi 

facebook.com/valiaikainenhiedanranta  
Twitter: @Hiedanranta 
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