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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
- 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

Jori Lehtikangas



Jori Lehtikangas

0-KU IDUN KOERUOPPAUS & STAB ILOINTI

0-kuidun
mahdollinen
koeruoppaus- ja
stabilointi



S IDEA INEEN VALMISTUS
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0-KU IDUN STAB ILOINNIN KOERAKENNE
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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-KU IDUN STAB ILOINNIN TYÖVAIHEET
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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 avainroolissa

Jori Lehtikangas

TAVOITTEENA KÄÄNTEENTEKEVÄ 
MUUTOS RAKENTAMISESSA
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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?

Mahdolliset uusioainesten käyttökohteet esitetään jatkossa kaupungin avoimessa karttapalvelussa 
kartat.tampere.fi/oskari (esimerkkikuva katu- ja aluerakentamisen vuosikohteista)

Kohteet kartalle!

UUSIOMAARAKENTAMISEN 
VUOSISUUNNITTELU
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U U S IOMAARAK EN TAMI SEN  ED ISTÄMIN EN 
TAMPER EEN  KAU PU NGIN  HANKK E ISSA

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

P ILOTTI ,  H IEDANRANNAN KLV
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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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