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1:10 000 
Yleissuunnitelman pienennös (alkup. 1:3 000)

Reduction of master plan (orig. 1:3 000)

Kolmesta alueesta koostuva elävä kaupunki

Hiedanrannan osa-alueet muodostavat monipuolisen ja elämyksellisen kaupunginosan. Keskustan osa-
alue koostuu kaupallisesta keskustasta, tehdaskokonaisuudesta ja Lielahden aseman alueesta. Hiedan-
rannan keskusta on mielenkiintoinen, tiivis ja elävä asuinympäristö Näsijärven rannalla liiketiloineen ja 
palveluineen. Tehdaskokonaisuus luo vahvaa luonnetta alueelle rakenteineen ja monipuolisine toimin-
toineen. Lielahden aseman alue yhdistää Hiedanrannan keskustan uuden katuyhteyden kautta Epilään 
ja Tesomaan. Lielahti tarjoaa uusia mahdollisuuksia mm. paljon tilaa vaativalle kaupalle ja rakenteen uu-
distuessa keskustamaiselle kaupalle ja asumiselle. Järvikaupungin luonnetta määrittää vahvasti sijainti 
saarella ja kanavan varrella.
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Vibrant city district with three subareas

The Hiedanranta subareas form a versatile district full of experiences. The Hiedanranta Centre subarea 
comprises the commercial core, the Factory complex and the Lielahti train stop area. The Hiedanranta 
Centre is an  interesting, dense and vibrant living environment by Lake Näsijärvi, with commercial 
premises and services. The old factory complex brings strong character to the area with its structures 
and versatile activities. The area surrounding the Lielahti train stop connects Hiedanranta Centre to the 
districts of Epilä and Tesoma via a new street connection. Lielahti offers new opportunities for retail 
activities that require a lot of space and, as the structure is redefined, also for city-centre-like shopping 
and housing. The identity of Lake City is defined by its unparalleled connection to water, which is evident 
in its location on an island and along a canal.    
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Hiedanrannan keskustan sijoittuminen Näsijärven rannalle, eri liikennemuotojen solmukohtaan ja van-
hojen tehdasrakennusten läheisyyteen antaa ainutlaatuiset lähtökohdat keskustan kehittämiselle. Si-
jainti Näsijärven rannalla tekee siitä houkuttelevan paikan asumiselle. Sijoittuminen eri liikennemuo-
tojen solmukohtaan luo erinomaisen sijainnin seudullisesti merkittävälle kaupalliselle keskittymälle. 
Vanhan tehdasalueen kytkeminen kiinteäksi osaksi keskustaa tekee koko keskustasta mielenkiintoisen 
ja omaleimaisen alueen. Näiden kolmen lähtökohdan lisäksi yleissuunnitelmassa esitetty mittakaava ja 
korttelirakenne aukioineen luovat Tampereelle uudenlaista miellyttävää kaupunkiympäristöä. Keskustaa 
rajaavat virkistysalueet Keskuspuisto ja Kartanopuisto sekä keskustan sisällä olevat erilaiset viheralueet 
ja -rakenteet tuovat keskustaan vehreyttä ja väljyyttä.

Lielahden vanha tehdasalue on Hiedanrannan sydän. Säilytetyt ja korjatut teollisuusrakennukset sekä 
täydentävä uudisrakentaminen tehtaan kautta linjatun raitiotien varrella luovat ainutlaatuiset puitteet 
monipuoliselle ja keskenään verkottuvalle toiminnalle kulttuurista koulutukseen ja liiketoimintaan. Teh-
das sekä Lielahden kartano puistoineen tarjoavat kehitettyinä puitteet mm. virkistykseen ja erilaisille ta-
pahtumille. Yhtenäiskoulu ja hyvinvointikeskus sijoittuvat Tehdasaukion monipuolisen tapahtumapaikan 
laidalle raitiotiepysäkin tuntumaan.

Hiedanrannassa keskusta-asumisen tiiveys yhdistyy järvenrannan ja puistojen virkistysmahdollisuuksiin. 
Kaupat ja palvelut ovat helposti saavutettavissa ja tehokas joukkoliikenne vie asukkaan helposti myös 
Tampereen keskustan palveluiden äärelle. Miellyttävät ja vehreät kadut houkuttelevat viettämään aikaa 
kahviloissa ja kivijalkakaupoissa. Vehreät sisäpihat tarjoavat asukkaille mahdollisuuden rauhoittumiseen 
ja rentoutumiseen. Alue tarjoaa monipuolisia asuntotyyppejä ja hallintamuotoja erilaisille ihmisille eri 
elämänvaiheissa.  

Hiedanrannan liikekeskusta sijoittuu eri liikennemuotojen solmukohtaan, vilkkaan Keskusaukion ja jouk-
koliikenneterminaalin välittömään läheisyyteen. Kaupallisen keskittymän monipuoliset toiminnot toimi-
tiloista asumiseen, kauppaan ja palveluihin luovat sekoittuneen rakenteen, joka tuo käyttäjiä kaupun-
kitilaan aamusta iltaan. Korkea rakentaminen Hiedanrannan keskustan eteläosassa on kiintopiste, joka 
ohjaa ihmisiä keskusta-alueelle kaikista suunnista. Hyvät liikenneyhteydet ja seudullisesti merkittävän ja 
kehittyvän Hiedanranta-Lielahden aluekeskuksen sijainti tarjoavat houkuttelevan paikan liiketoiminnan 
sijoittumiselle.  Vaitinaron uudistettu liittymä muodostaa yhteyden etelään. Uusi katuyhteys Paasiki-
ventien ali keskustan kohdalla yhdistää Hiedanrannan Epilänharjuun ja Tesomalle. Uuden katuyhteyden 
varrelle Epilänharjun itäpuolelle sijoittuu Yleissuunnitelmassa esitetty ns. Lielahden aseman alue, jota 
tarkastellaan tarkemmin jatkosuunnittelussa, kun Epilän katuyhteyden suunnittelu on ajankohtaista.   

Hiedanrannan keskusta
Hiedanranta Centre

The location of Hiedanranta by Lake Näsijärvi, at a node of different modes of transport and in the vicinity 
of old industrial buildings, provides unique conditions for developing the western centre of the city. The 
lakeside location makes Hiedanranta an attractive living environment. The position at a node of various 
modes of transport constitutes an excellent location for a significant commercial hub. The integration of 
the old factory complex as an integral element of the central area gives the entire Hiedanranta Centre an 
interesting and distinctive character. In addition to these three premises, the scale and block structure 
with dedicated open areas set out in the Master Plan introduce a new type of pleasant urban environment 
in Tampere. The recreational areas of Central Park and Manor Park bordering Hiedanranta Centre, as well 
as the varied green areas and structures incorporated within the central area, bring lush greenery and a 
sense of space into the centre.

The old factory complex is the heart of Hiedanranta. Preserved and restored industrial buildings, together 
with complementary new construction, along the tramway that will run through the complex create a 
unique environment for versatile, interconnected activities from culture and education to business. When 
developed further, the Factory, Lielahti Manor and the manor park will provide a setting for recreation 
and varied events, among other activities. The new comprehensive school and welfare centre are located 
by the versatile Factory Square in the vicinity of the tram stop.

In Hiedanranta, the combination of dense urban housing and the recreational opportunities offered by 
the lakefront and parks provides an exciting and vibrant downtown living experience where shops and 
services are within easy reach, as are the services in the Tampere city centre via efficient public transport. 
Pleasant, green streets invite residents to enjoy the street-level shops and cafes at leisure, while the 
green courtyards within blocks provide tranquil, lush environments in which to relax.

The commercial core of Hiedanranta is located at a node of different modes of transport, immediately 
adjacent to the vibrant Central Square. Here, the diverse functions from offices, housing, retail and 
services create a mixed structure, with users animating the space from morning till night. Tall buildings 
are concentrated within the southern part of Hiedanranta Centre, articulating the centre of the district 
and drawing users to it from all directions. The new Paasikiventie Road underpass at Hiedanranta Centre 
connects Hiedanranta to the Epilänharju Esker and the Tesoma district. The so-called Lielahti station area 
presented in the Master Plan will be located along a new street connection to the east of Epilänharju, and 
it will be examined in more detail during further planning, as the planning of the Epilä street connection 
commences.

Keskusaukio
Central Square
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Hiedanrannan tuleva keskusta sijoittuu vanhan käytöstä poistu-
neen Lielahden sellutehtaan eteläpuolelle. Keskustan pohjoisosaan 
jäävä tehdas integroituu vahvasti osaksi uutta kaupunkirakennet-
ta, joka jatkuu kohti pohjoista ja Niemenrannan aluetta. Lännessä 
keskusta rajautuu nykyistä Lielahtea ja uutta kaupunkikeskusta yh-
dis-tävään Keskuspuistoon, joka toimii merkittävänä virkistysalu-
eena uudessa kaupunginosassa. Etelässä rakenne rajautuu Paasiki-
ventiehen ja uuteen Hiedanrannan rinnakkaiskatuun muodostaen 
uuden julkisivun Tampereelle saavuttaessa. Näsijärven ranta-alu-
eilla korttelirakenne muodostaa julkisia tiloja jättäen rannan ylei-
seen käyttöön. Paasikiventien ja raitiotien väliin jäävälle alueelle 
sijoittuu korkeata rakentamista ja sekoittuneita hybridikortteleita. 
Hulevesiaukioiden jaksottama sarja jatkuu Keskuspuistosta Näsi-
järven rantaan.

Raitiotiekadut yhdistävät Hiedanrannan keskustan ympäröiviin 
alueisiin. Itä-länsisuuntainen raitiotiekatu yhdistää Järvikaupungin 
sillalla Hiedanrannan keskustaan ja jatkuu kohti länttä yhtyäkseen 
Enqvistinkatuun Keskuspuiston länsipuolella. Etelä-pohjois-suun-
tainen pääakseli jatkuu Tehtaan läpi etelään pääsisääntulokadulle. 
Pääkatujen risteyskohdassa sijaitsee Keskusaukio, jonka ympärille 
sijoittuu Hiedanrannan kaupallinen keskittymä kauppakeskuksi-
neen ja kivijalkaliikkeineen. Kivijalkaliikkeet sijoittuvat pääostos-
katuina toimiville pää- ja kävelykaduille. Pääkadut on varattu rai-
tiotieliikenteelle ja pääsääntöisesti kävelylle ja pyöräilylle. Kävely-
painotteiset kadut yhdistävät Tehtaan, keskustan ja ranta-alueen.

Hiedanrannan keskusta rakentuu pääsääntöisesti umpikortteleis-
ta ja näiden kulmiin sijoitettavista korkeammista pistetaloista. 
Umpikortteli mahdollistaa urbaanin ja tiiviin kaupunkiympäristön 
luoden samalla viihtyisät ja yksityiset pihat asukkaille. Pieni kort-
telikoko jatkaa olemassa olevan Tehtaan pienimittakaavaista ja 
vaihtelevaa rakennetta ja muodostaa tiiviin kaupunkirakenteen 
Hiedanrannan keskustaan. Korttelikoko on suurempi raitiotien ete-
läpuolella, johon myös korkea rakentaminen sijoittuu.
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Urban structure

2

3

4

9

7

5

6

13

10

1

11

8

12

15

14

16

1. Raitiotiepysäkki
1. Tram stop
2. Hiedanrannan tehdas
2. Hiedanranta Factory
3. Tehdasaukio
3. Factory Square
4. Koulu & terveyspalvelut
4. School & health care services
5. Kartanopuisto
5. Manor Park
6. Näsijärvi
6. Lake Näsijärvi
7. Ronttila
7. Ronttila
8. Keskusaukio
8. Central Square
9. Keskuspuisto
9. Central Park
10. Raitiotiepysäkki
10. Tram stop
11. Kauppakeskus
11. Shopping centre

12. Linja-autoterminaali
12. Bus terminal
13. Möljän laituri
13. Mölja Pier
14. Möljän ranta
14. Möljä shore
15. Paasikiventie
15. Paasikiventie Road
16. Kävelypainotteinen viherkatu
16. Pedestrian-orientated green street

1:5000

Hiedanranta Centre is located south of the former Lielahti pulp 
mill, referred to here as “the Factory”. Remaining in the northern 
part of the new downtown area, the Factory is well integrated 
into the new urban structure and serves to connect it with the 
Niemenranta area in the north. In the west, Hiedanranta Centre 
is bordered by the Central Park, which joins Lielahti and the new 
urban centre, serving as a major recreational area in the district. 
In the south, the subarea is bordered by Paasikiventie Road and 
the new Hiedanranta parallel street, forming a new facade upon 
arrival in Tampere. To the east, along the Lake Näsijärvi waterfront, 
the block structure forms public spaces that provide access to the 
waterfront. The area between Paasikiventie and the tramway is 
dedicated to tall buildings and mixed hybrid blocks. The series of 
open stormwater areas continues from the Central Park all the way 
to the Näsijärvi waterfront and Marina.

Tram streets connect Hiedanranta Centre to the surrounding areas. 
The east–west tram street connects Lake City to Hiedanranta Centre 
via a bridge, continuing through towards the west and connecting 
with Enqvistinkatu Street on the west side of the Central Park. The 
main south–north axis runs through the Factory complex to the 
main access street. At the junction of the main streets is the Central 
Square, with Hiedanranta’s commercial hub with its shopping 
centres and street-front shops located around it. The street-front 
shops are primarily located along the main and pedestrian streets 
that function as the principal shopping streets. The main streets 
are reserved for the tramway and pedestrian and bicycle traffic. The 
pedestrian-oriented streets connect the the Factory, the central 
area and the waterfront.

Hiedanranta Centre consists mainly of closed blocks with taller 
buildings located at the corners. The courtyard typology allows 
a dense urban structure, while providing comfortable private 
courtyards for residents. The small block size is a continuation of 
the small-scale, varied structure of the Factory, creating a dense 
urban structure for the downtown area. To the south of the 
tramway, the block size is larger, and tall buildings are also focused 
on this area.
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Tiiveys

Keskustan tiiveimmät osat sijaitsevat alueen keskellä, Keskusaukion ympärillä ja Paasikiventien varrella.
Keskustan korkea tehokkuus on saavutettu sekoittamalla 4–8-kerroksisia asuinrakennuksia sekä kor-
keaa, 12–23-kerroksista rakentamista, jota on sijoitettu myös kaupallisten tilojen päälle.

Keskustan tiivis ydin toimii maamerkkinä alueelle saavuttaessa sekä rajaa Keskusaukiota. Paasikiventien 
varrella sijaitsevat korkeat rakennukset vähentävät liikennemelun haittoja Hiedanrannan keskustassa. 
Keskustan pohjois- ja itäosissa kortteleiden rakennukset ovat matalampia ja tehokkuus on pienempi. 
Matalammat korttelit ja kapeat kadut luovat miellyttävän reunan Hiedanrannan keskustalle Näsijärven 
suuntaan. Samalla korttelien pienempi mittakaava liittyy luontevasti Lielahden kartanon historialliseen 
alueeseen.

Tiiveys ja toiminnot
Density and functions

Density

The densest parts of Hiedanranta Centre are located in the middle of the subarea, around the Central 
Square and along Paasikiventie Road. The high density in Hiedanranta Centre is achieved through a 
mixture of 4–8-storey residential buildings and tall, 12–23-storey buildings, which are also positioned on 
top of ground-level commercial premises.

Hiedanranta Centre has a dense core that serves as a landmark upon arrival in the area, in addition to 
defining the area of the Central Square. The tall buildings along Paasikiventie Road help to mitigate traffic 
noise in the downtown area. In the northern and eastern parts of the Centre area, the city blocks have 
lower buildings and a lower density. The low blocks and narrow streets create a pleasant edge to the area 
along the Näsijärvi waterfront. At the same time, the smaller scale of the blocks connects naturally to the 
historical setting of Lielahti Manor.

Korttelitehokkuuskaavio
Block density diagram
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Toiminnot

Hiedanrannan keskustan tiivis ydin sisältää asumista ja sekoittuneita toimintoja. Korkea rakentaminen 
korostaa keskusta-aluetta, Keskusaukiota ja kaupallista keskusta. Kauppa ja toimitilat on keskitetty pää-
katujen ja raitiotien varteen, joista tärkein keskittymä sijaitsee Keskusaukion eteläpuolella. Kivijalkakau-
pat aktivoivat Keskusaukion. Suuri koulu- ja hyvinvointikeskus sijaitsee keskusta-alueen länsireunalla, 
hyvin saavutettavassa ja viihtyisässä paikassa Tehdasaukion ja Keskuspuiston välissä. Pohjois-eteläsuun-
tainen Keskuspuisto sijaitsee Keskustan länsipuolella.

Keskusaukio, Tehdasaukio, Eteläinen aukio ja Möljän aukio muodostavat julkisten ulkotilojen ytimen. 
Tämän lisäksi keskusta-alueella on lukuisia pienempiä aukioita mm. eteläosan hulevesirakenteiden yh-
teydessä. Keskustan eteläosassa Paasikiventien varrella sijaitsee korttelirakenteeseen integroituja pysä-
köintitaloja, jotka samalla suojaavat aluetta melulta. Maanalaiset pysäköintihallit sijaitsevat kaupallisen 
keskuksen sekä Lielahden tehtaan yhteydessä, raitiotiepysäkkien välittömässä läheisyydessä. Lielahden 
tehdas on osittain säilytetty ja integroitu kaupunkirakenteeseen. Lielahden kartano ja sen historiallinen 
ympäristö on säilytetty.

Functions

The dense core of Hiedanranta Centre mixes housing and other functions. Tall buildings are used to 
articulate a downtown area, the Central Square and the commercial centre. Retail and office premises 
are focussed along the main streets and tramline, with the key hub being located to the south of the 
Central Square. Street-front shops activate the Central Square. A large school, day-care and health centre 
complex is located at the western edge of Hiedanranta Centre, at an easily accessible and pleasant 
location between the Factory Square and Central Park. The Central Park runs in a north–south direction 
on the west side of Hiedanranta Centre.

The Central Square, Factory Square, Shopping Square and Möljä Square form the core of the public 
outdoor spaces. In addition, there are several smaller squares in the Centre area – for instance, in 
connection with the urban stormwater structures in the southern part. Parking facilities integrated into 
the block structure are located in the southern part of Hiedanranta Centre along Paasikiventie Road, 
which also serve to protect the downtown area from street noise. Underground parking facilities are 
located under the commercial centre and the Factory complex, immediately adjacent to tram stops. 
Select parts of the old factory have been preserved and incorporated into the urban fabric. The Lielahti 
Manor building has been preserved, with its historical setting intact.
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Hiedanrannan keskusta
pinta-ala: n. 54 ha
rakentamista: n.  590 000 k-m2 
- asumista: n.  512 600 k-m2, asukkaita n. 9 800 
- julkisia palveluita:  n.  24 700 k-m2 
- liike-, toimi- ja tuotantotilaa: n.  53 300 k-m2, 

työpaikkoja n. 3 300
 
Tilastot esitetty ilman Lielahden aseman aluetta 
ja rakentamisen määrä ilman pysäköintitiloja.

Hiedanranta Centre
surface area: ca. 54 ha
construction: ca. 590,000 gross floor m²
- housing: ca. 512,600 gross floor m², ca. 9,800      
   residents
- public services: ca. 24,700 gross floor m²
- commercial, office and production premises: ca. 
   53,300 gross floor m², ca. 3,300 jobs

Figures presented excluding the Lielahti train stop 
area and the volume of construction excluding 
parking facilities.
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Keskustan korttelirakenne luo tiivistä ja urbaania kaupunkia. Umpikorttelit luovat selkeän jaon korttelin 
ulkopuoliseen julkiseen tilaan ja korttelin sisäpuoliseen puoliyksityiseen tilaan. Korkea rakentaminen 
integroidaan joustavasti kortteleihin.

Rakennusten vaihtelevat korkeudet kiinnittävät huomion kaupunkirakenteen tärkeimpiin kohtiin. Kor-
keimmat rakennukset sijaitsevat pääkatujen ja aukioiden reunoilla ja matalammat rakennukset sivu-
katujen ja sisäpihojen puolella. Kortteleiden kaupalliset toiminnot sijoittuvat pääkatujen ja aukioiden 
varsille.

Hiedanrannan keskustassa on monipuolisesti erilaisia asuinrakennuksia tornitaloista kytkettyihin kau-
punkipientaloihin. Korttelirakenne tarjoaa monipuolisia ulkotiloja viherkatoista yksityisiin puutarhoihin 
ja leikkialueista yhteispihoihin. Sisäpihoille kulku tapahtuu porttikongien kautta. Kortteleissa hyödynne-
tään tehokkaasti yhteistiloja, kuten kerhohuoneita ja saunoja yhdistämällä eri taloyhtiöiden tilatarpeita. 

Hiedanrannan keskustan kortteliperiaate
Hiedanranta Centre block principle

The block structure of Hiedanranta Centre creates a dense urban character. The closed block structure 
provides a clear distinction between the outer public realm and the inner semi-private spaces. Tall 
buildings are integrated flexibly within the block structure.

Variation in building height draws attention to the most important elements within the urban fabric, 
with taller buildings along the main streets and around squares, and lower buildings along the side 
streets and framing the courtyards. Within the blocks, commercial functions are positioned along the 
main streets and public squares.

Hiedanranta Centre has a great deal of diversity in housing solutions from high-rise residential buildings 
to townhouses. The block structure offers a variety of outdoor spaces, green roofs and private gardens, 
playgrounds and communal yards. Access to the courtyards occurs via covered passageways. The 
innovative new block structure makes efficient use of communal facilities, such as rec rooms and saunas, 
by combining the spatial needs of several housing companies.

Esimerkki keskustakorttelista
An example block in the Centre

PÄÄKATU

AUKIO

SIVUKATU

SIVUKATU

Sekoittuneet toiminnot

Korttelissa sekoittuvat eri omistusasumisen 
muodot sekä vuokra- ja palveluasuminen. Pää-
katuja reunustavissa kivijaloissa on liiketiloja ja 
sisäpihalla korttelin kesken jaetut yhteistilat.

Mixed functionality

Different forms of ownership, as well as rental 
housing and assisted living, are mixed in the 
blocks. Commercial functions are located on 
the street front and the block’s shared common 
facilities in the courtyard.

Monimittakaavaisuus 

Korttelien reunojen urbaani ja tiivis rakenta-
minen rajaa katutilaa. Pääkatujen varsilla ra-
kennukset ovat kuudesta kahdeksaan kerrosta 
korkeita, ja korkean rakentamisen alueella kort-
telien kulmissa on myös torneja.

Multiscale

The outer edges of the blocks are dense and 
urban, framing the streets. Along the main 
streets, the buildings are 6–8 storeys tall. In the 
tall building area, towers are also located at the 
corners of the city blocks.
 

Innovatiivinen infrastruktuuri

Korttelit tuottavat lämpö- ja sähköenergiaa ra-
kennusten katoilla. Energiaa käytetään kortte-
lissa, joka voi joustavasti luovuttaa ja vastaan-
ottaa energiaa verkosta. Autot on keskitetty 
pysäköintilaitoksiin, jotta vapautuu tilaa inno-
vatiivisille toiminnoille.

Innovative infrastructure

The blocks produce electricity and heat on the 
rooftops. The energy is used within the block, 
with the possibility of feeding and receiving 
energy flexibly to and from the grid. Parking 
is centralised into parking facilities, freeing up 
space for innovative functions.

Viher- ja yhteisalueet

Korttelien sisäpihoilla on asukaspihoja, kortte-
lin yhteisiä viheralueita ja leikkipaikkoja sekä 
yhteistilojen yhteydessä aukiomaista tilaa ta-
pahtumia ja oleskelua varten. Vierekkäisten 
korttelien pihojen välillä on kulkuyhteyksiä, 
jotka muodostavat kaupunginosan laajuisen pi-
hakujien verkoston.

Green and common areas

The courtyards of the blocks contain the private 
outdoor spaces connected to individual homes, 
as well as common green areas, playgrounds, 
and open spaces for events and outdoor living 
in connection with the common area. The yards 
of the neighbouring blocks are connected, 
forming a network of yard alleys throughout 
the district.

II-III

IV-VI

VI-VIII (torni XXVII)
             (tower XXVII)
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Korkean rakentamisen periaatteet
Tall building principles 
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A B C

Place making
Tall buildings are placed around a space or feature to 
highlight it, and create a sense of place. Tall buildings 
are placed within the city structure in one of three 
ways: 
A - as part of the city block
B - As stand -alone elements
C - As taller elements within one building. 

Sky-line and Proportionality
Tall buildings are placed centralised within an area 
and not spread out. Taller buildings are placed where 
the city structure is wider. 

Way Finding
Significant areas are highlighted by tall buildings. 
Tall buildings are used as ‘way-finders’ that are visible 
from afar, directing people towards these significant 
areas. 

Gateway
Tall buildings are used as ‘gate-ways’ into significant 
areas. Significant views are framed by taller buildings 
placed in pairs. 

Focal points
Tall buildings placed as focal points at the end of 
roads, walkways, cycleways and tram way. 
Streets create vistas that frame tall buildings in 
attractive visual compositions.  

Shading
Buildings are placed in areas wide enough to 
accommodate tall buildings without significantly 
shading the opposite side of the street.
Tall buildings are placed on the northern side of public 
open spaces to avoid casting shadows on the public 
space.  

TALL BUILDING STRATEGIES
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TALL BUILDING STRATEGIES

Hiedanrannan korkea rakentaminen on keskitetty keskusta-alueen kaupallisen keskittymän ympäris-
töön sekä Paasikiventien varteen. Korkeimmat rakennukset sijaitsevat kaupallisen keskittymän päällä, 
Hiedanrannan keskipisteessä. Näin Hiedanrannan siluetti on korkeimmillaan keskusta-alueen kohdalla 
osoittaen kaupunginosan keskuksen sijainnin jo kaukaa. Korkea rakentaminen on integroitu kaupunkira-
kenteeseen eri tavoin. Korttelirakenteeseen integroidut korkeat rakennukset luovat portteja ja päätepis-
teitä näkymille. Erillisinä rakennuksina ne korostavat tärkeitä paikkoja, kuten aukioita. Rakennusmassan 
korkeampina osina, kuten kaupallisen keskittymän yhteydessä, korkeat rakennukset korostavat kaupun-
ginosan keskustaa ja toimivat kiintopisteinä.

Korkea rakentaminen sijoitetaan 
kaupunkitilan ympärille korosta-
maan valittua paikkaa. Korkea 
rakentaminen sijoitetaan kaupunki-
rakenteeseen:
A – Osana korttelia
B – Erillisenä rakennuksena
C – Korkeana rakennuksen osana.

Korkea rakentaminen sijoitetaan 
keskitetysti luoden ymmärrettävä 
hierarkia kaupunkitilaan. Korkea 
rakentaminen sijoitetaan leveiden 
kaupunkitilojen ympärille.

Tärkeimpiä paikkoja korostetaan 
korkeilla rakennuksilla. Korkeat ra-
kennukset toimivat maamerkkeinä, 
jotka näkyvät kaukaa ja houkutte-
levat ihmisiä keskeisille paikoille.

Korkea rakentaminen sijoitetaan 
näkymien päätepisteeseen teiden, 
kävelykatujen ja raitiotien päähän. 
Kadut muodostavat miellyttäviä 
näkymiä rajaten korkeita raken-
nuksia.

Korkeat rakennukset toimivat 
portteina merkittäviin paikkoihin. 
Tärkeimmät näkymät rajataan 
korkeilla rakennuksilla näkymän 
molemmin puolin.

Korkea rakentaminen sijoite-
taan riittävän avoimiin paikkoihin 
varjostamisen minimoimiseksi. 
Korkeat rakennukset sijoitetaan 
pääasiassa aukioiden pohjois-
puolelle, jotta vältetään aukion tai 
korttelipihojen varjostaminen.

Tall buildings in Hiedanranta are focused on the surrounds of the commercial centre immediately south 
of the Central Square, and along Paasikiventie Road. The tallest buildings are positioned on top of the 
commercial hub, at the core of Hiedanranta. This creates a clear skyline that is at its tallest at the centre of 
the downtown area, thus communicating where the main centre of the district is, making it visible from 
afar. Tall buildings are integrated into the urban fabric in various ways. As integrated elements within 
courtyard blocks, tall buildings mark gateways and act as end points to vistas. As stand-alone elements, 
tall buildings act as features marking important places, such as squares. As the tallest elements of a 
building mass, such as in the commercial centre, tall buildings articulate the core of the district, acting 
as a central focal point.

Tall buildings are placed around an 
urban space to highlight a selected 
feature. Tall buildings are placed 
within the city structure:
A – As part of a city block
B – As a stand-alone element
C – As a taller element of a 
building.

Tall buildings are placed centrally 
within the area to create a clear 
hierarchy within the urban space. 
Taller buildings are placed around 
urban spaces with a wide structure.

Significant areas are highlighted 
by tall buildings. Tall buildings are 
used as landmarks that are visible 
from afar, directing people towards 
the central areas.v

Tall buildings are placed as focal 
points for vistas at the ends of 
roads, walkways and the tramway. 
The streets create vistas that frame 
the tall buildings in attractive 
visual compositions.

Tall buildings are used as gateways 
to significant areas. The most 
important views are framed by 
taller buildings placed in pairs.

Tall buildings are placed in areas 
wide enough to accommodate tall 
buildings without significantly 
shading the opposite side of the 
street. Tall buildings are chiefly 
placed on the northern side of 
squares to avoid casting shadows 
on the square or block courtyards.

Tall building area

Korkean rakentamisen sijoittuminen alueelle
Tall building in the area

Keskussatama
Central marina

Kelluvat asunnot
Floating houses

Santalahden satama
Santalahti Marina

Lielahden kartanopuisto
Lielahti Mason park

Kramaerin 
puisto
Kramaer park

Nottbeckkien kappeli
Nottbeck chapel

Ronttila

Möljan aukio
Mölja plaza

Keskusaukio
Central plaza

Artesaaniaukio
Artesan Plaza

Uittotunneli
Timber rafting tunnel

Viherranta
Green lake front

Santalahti tapahtumapuisto
Santalahti event park

Järvikau-
pungin aukio
Canal city 
square

Lielahden tehdas
Lielahti Factory

Niemenrannan puisto
Niemenranta hill park

UUSI LIELAHTI
NEW LIELAHTI

VAITINARON HUBI
VAITINARO HUB

EPILÄNHARJU

KESKUSTA
CITY CENTER

JÄRVIKAUPUNKI
CANAL CITY

Yhteys juna-asemalle
Connection to train stop
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Korkean rakentamisen ydinalue
Central tall building area

Korkean rakentamisen alue
Tall building area

Aluejulkisivu koillisesta Näsijärven suunnalta
Area facade from the north-west direction of Lake Näsijärvi

Näkymä keskustan eteläiseltä aukiolta pohjoiseen
A view from the southern square of the Centre towards the north

Näkymä Keskusaukiolta etelään
A view from the Central Square towards the south

HIEDANRANTA CENTRE

CENTRAL PARK

School 
and welfare 
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Keskustan kaupalliset toiminnot  1:5 000 
Commercial functions in Hiedanranta Centre 1:5000

Kaupan ja palvelujen sijoittuminen 
Location of retail facilities and services

N

Hiedanrannan kauppakeskus ottaa 
mittakaavansa ympäröivästä kaupun-
kirakenteesta ja jakaantuu pienempiin 
lohkoihin.

Ympäröivä katu- ja toriympäristö ovat 
osa kauppakeskusta ja lohkoihin jaettu 
kauppakeskus voi toteutua, laajentua 
ja muuntua vaiheittain.

The scale of the Hiedanranta shopping 
centre is influenced by the surrounding 
urban structure and is divided into 
smaller sections.

Hiedanranta’s Central Square is the 
commercial hub and key traffic node of 
the district.

The surrounding street and square 
environment are part of the shopping 
centre, and the sectional shopping 
centre allows phased implementation, 
expansion and modification.

Julkisen liikenteen vaihto  
Public transport hub

Kauppakeskuksen laajentumisvaraus
Shopping centre expansion reservation

Kauppakeskus
Shopping centre

Liiketila katutasossa
Street-level shops

Sekoittunut palvelurakenne
Mixed service funtions

Vetovoimainen kokonaisuus 

Hiedanrannan ja Lielahden aluetta kehitetään seudullisesti merkittävänä kaupan ja palvelujen aluee-
na. Alueen suuret yksiköt, paikalliset kaupat, kivijalkapuodit ja kävelypainotteiset viihtyisät ostoskadut, 
muodostavat yhdessä vetovoimaisen kaupallisen kokonaisuuden. Hiedanranta-Lielahti on yksi Suomen 
monipuolisimmista liikekeskustoista joka houkuttelee eri kokoluokan toimijoita. Vanhat teollisuustilat 
luovat ainutlaatuisen toimitilaympäristön. Hiedanrannan keskustan kaupalliset ja julkiset toiminnot 
keskittyvät Tehtaan ja Keskusaukion väliselle akselille raitiotiepysäkkien ja joukkoliikenneterminaalin 
läheisyyteen. Liikekeskuksen ja Tehtaan pysäköintihallit ovat helposti saavutettavia myös autolla. Os-
toskadut liittävät liikekeskuksen myös Järvikaupunkiin ja ranta-alueen toimintoihin. Monimuotoinen 
palvelurakenne, liiketilat ja työpaikat sekä tiiviit sekoittuneiden toimintojen korttelit, jotka sijoittuvat 
hitaan liikkumisen alueelle, luovat Hiedanrannan keskustasta jatkuvasti aktiivisen, urbaanin ja kehitty-
vän kaupallisen keskuksen.

Attractive whole

The Hiedanranta-Lielahti area is being developed as a retail and service hub that is significant on the 
regional level. The large retail units, local shops, storefronts and pleasant walkable shopping streets in 
the area come together to form a commercial whole with great appeal. Lielahti-Hiedanranta is one of 
the most versatile commercial centres in Finland, attracting operators of varying size and scale. The 
old industrial premises create a unique business environment. The commercial and public functions 
in Hiedanranta Centre are focussed on the axis between the Factory and the Central Square, in the 
vicinity of tram stops and the public transport terminal. The parking facilities in the commercial centre 
and Factory complex are also easily accessible by car. The shopping streets also connect the commercial 
centre to Lake City and the waterfront functions. The diverse service structure, business premises and 
jobs, as well as the dense blocks of mixed functions, which are located in the slow traffic area, render 
Hiedanranta Centre an urban and developing commercial hub of constant activity.

Hiedanrannan Keskusaukio on 
kaupunginosan kaupallinen keskus ja 
liikenteellinen solmukohta. Liiketilojen riittävä tiheys katutasossa on ratkaiseva tekijä elävän keskustan muodostumisessa. Kaupalliset toiminnot keskit-

tyvät keskustan pääkaduille ja tukevat näin toisiaan. Pääostoskaduilla sijaitsevat liiketilat tulee sijoittaa enintään 10 metrin 
välein toisistaan

Suuret kaupan yksiköt integroidaan osaksi keskustan korttelirakennetta ja toimintoja. Asumista integroidaan kauppakeskuk-
sen päälle ja asukaspihat sijoitetaan kattopihoille. Kauppakeskuksen ja asukkaiden pysäköinti sijoitetaan useampaan tasoon 
maanalaiseen pysäköintiin, johon ajo tapahtuu etelästä keskustaan johtavan sisäänajoväylän kautta.

shopping centre

housing

roof gardens

underground parking
main entrance

kauppakeskus

asuminen

kattopihat

maanalainen pysäköinti
pääsisäänkäynnit

Café
Shop

Vetovoimatekijät: Tehdas, Keskusaukio ja Satama ohjaavat 
kaupallisten toimintojen sijoittumista pääkaduille.

Kaupalliset toiminnot ovat helposti saavutettavissa kävel-
len, pyörällä, julkisella liikenteellä ja autolla.

Kaupallinen keskittymä sijoittuu eri liikennevirtojen solmukohtaan Hiedanrannan Keskusaukion reunalle. Julkisen liikenteen 
vaihtoterminaali kauppakeskuksen yhteydessä tukee kaupallista toimintaa ja tarjoaa matkustajille sujuvan asioinnin liikkumisen 
yhteydessä. Maanalainen pysäköintilaitos edistää osaltaan vaivatonta liityntäpysäköintiä. Kauppakeskuksen sisäyhteydet toimivat 
osana julkista kaupunkitilaa.
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Appeal factors: the Factory, Central Square and Marina steer 
the placement of commercial functions on the main streets.

The adequate density of street-front commercial premises is a key factor in the development of a vibrant downtown area. 
Commercial functions are concentrated on the main streets, thus creating a self-sustaining ecosystem. Business premises 
along the main shopping streets are to be located within a maximum of 10 metres from each other.

Commercial functions are easily accessible on foot and by 
bicycle, public transport and car.

The commercial hub is located at the intersection of different traffic flows upon the edge of the Central Square. The public 
transport terminal at the shopping centre supports the commercial activity of the area, providing shoppers with a seamless travel 
experience. The underground parking encourages exchange between transport modes. The internal connections associated with 
the shopping centre work as part of the public urban space.

Large retail units are integrated into the downtown blocks and functions. Housing is incorporated on top of the shopping 
centre, with the residential yards placed on active green roofs. Parking for shoppers and residents is provided in a multi-storey 
underground parking facility accessed by an access road leading from the south to the Centre area.
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Raitiotien linjaus Hiedanrannan uuden keskustan kautta tehtaalle johtanutta vanhaa teolli-
suuskäytössä ollutta junarataa pitkin luo historiallisen jatkumon alueen kehityksen pohjaksi. 
Raitiotiepysäkki on sijoitettu tehtaaseen paikalle, jossa nykyiset tuotevarasto ja Kuivaamo 
sijaitsevat.

Katettu pysäkki muodostaa yhdessä uusien rakennusmassojen ja vanhojen tehdasrakennus-
ten kanssa urbaanin julkisen katutilan Hiedanrannan pääkadun päätteeksi, mihin katutason 
toiminnot avautuvat ja aktivoivat maantasokerroksen.

Uudisrakentaminen painottuu tehtaan länsi- ja pohjoispuolelle raitiotielinjan ja pysäkin vä-
littömään läheisyyteen. Suurin osa teollisuuskompleksin rakennuksista  korjataan uuteen 
käyttöön. Lielahden kartanonpuiston puoli painottuu toiminnallisesti kulttuuri- ja virkistys-
käyttöön. Itä-länsisuuntainen kävelykatu yhdistää Kartanopuiston ja tehtaan länsipuolisen 
Keskuspuiston.

Hiedanrannan alueen keskeinen kävely- ja ostoskatu jatkuu saumattomasti Keskusaukion 
suunnasta tehtaan läpi raitiotien rinnalla. Tehdasaukio kertoo saapumisesta tehdasalueelle ja 
palvelee suurempia kaupunkitapahtumia. Mittakaavaltaan pienen aukion ympärille sijoittuvat 
monipuoliset tehdastilat, jotka avautuvat katutasoon elävöittäen tehtaan kävely-ympäristöä. 
Julkinen sisätila ja katettu ulkotila nivovat tehtaan ulko- ja sisätilasarjan yhdeksi toimivaksi 
kokonaisuudeksi, joka on avoinna ympäri vuorokauden.

Lielahden tehdasalue
Lielahti factory area

Ilmakuva tehdasalueesta
Aerial image of the Factory”

Vanha paloasema

Vesitorni

Koulu

Raitiotiepysäkki
Keskusaukio

Tehdasaukio

Tehdaspuisto

Keskuspuisto

Old fire station

Water tower

School

Tram stop
Central Square

Factory Square

Factory Park

Central Park

Biosuodatusaltaat
Biofiltration basins

The tramway alignment through the new centre of Hiedanranta along the former industrial 
railroad leading to the Factory creates a historical continuum to serve as the premise for 
the area’s development. The tram stop is located in the Factory on a site where the current 
warehouse and Kuivaamo event venue are located.

Together with new building masses and old factory buildings, the covered tram stop creates an 
urban public streetscape at the end of Hiedanranta’s main street, with street-level functions 
opening towards the streetscape and activating the area.

New construction focuses on the western and northern side of the Factory in the immediate 
vicinity of the tramway and tram stop. Most of the buildings in the existing industrial complex 
will be renovated for new uses. Lielahti Manor plays host to public and cultural activities, while 
the surrounding park is a beacon for recreation. An east–west pedestrian street connects with 
the manor park to the east and the Central Park to the west of the Factory.

The main pedestrian and shopping street of Hiedanranta continues seamlessly from the 
Central Square, through the Factory alongside the tramway. The Factory Square creates a 
sense of arrival at the Factory, while serving as an area to host larger urban public events. 
The diverse small-scale facilities within the complex open up onto the street level, animating 
the walking environment in the Factory. The public indoor space and covered outdoor space 
weave the Factory’s series of indoor and outdoor spaces into a single functional whole that is 
open 24 hours a day.
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KARTANONPUISTO

Kartanopuisto

Kartanopuistoa kehitetään julkisena puistona vaalien sen puutarhataiteellisia arvoja, kulttuuriperintöä 
sekä olemassa olevia luontoarvoja. Kartanopuisto muodostaa arvokkaan mutta uutena kaupunginosapuis-
tona myös aktiivisen kokonaisuuden, jota kehitetään jatkossa hoito- ja käyttösuunnitelman avulla. (Hie-
danrannan maisemaselvitys, Tampereen kaupunki 2016 ja Hiedanrannan biotooppi- ja eliöstöselvitys, Kari 
Korte, Tampereen kaupunki 2016)

Manor Park

Manor Park will be developed as a public park, upholding its artistic values, cultural heritage and the 
existing natural values. This new neigbourhood park will form a valuable and active entity that will 
be developed by means of a management and use plan. (Hiedanrannan maisemaselvitys, Tampereen 
kaupunki 2016 ja Hiedanrannan biotooppi- ja eliöstöselvitys, Kari Korte, Tampereen kaupunki 2016)

N
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Hiedanrannan Tehdas  1:2 000 
Hiedanranta Factory 1:2 000
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Tehtaassa yhdistyy ennakkoluulottomasti liikkuminen ja sekoittuneet toiminnot. Yhdessä Lielahden 
olemassa olevan kaupallisen alueen ja Hiedanrannan keskustan kanssa alueen merkitys seudullisena 
keskuksena vahvistuu. Tehdas kytkeytyy saumattomaksi osaksi raitiotien muodostamaa joukkoliiken-
teen runkoa ja on helposti saavutettavissa Tampereen keskustasta. Tampereen asemakeskuksen kautta 
Hiedanranta on yhteydessä valtakunnan raideverkkoon sekä Pirkkalan ja Helsinki-Vantaan lentokenttiin. 

The Factory provides an unbiased and diverse mix of functions. The combination of Lielahti’s existing 
commercial area and the new Hiedanranta Centre increases the district’s significance as a regional 
centre. The Factory is a seamless part of the public transport trunk formed by the tramway, providing 
quick and convenient connections from the centre of Tampere. The Tampere Travel and Service Centre 
connects Hiedanranta to the national railway network as well as to the Pirkkala and Helsinki Airports.

Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN, Hiedanrannan tehdaskompleksin konseptisuunnitelma
Image by Architecturestudio NOAN: Conceptual design for the Hiedanranta factory complex

02 Urban structure 03 Tram & stops

Huokoisuus kaupunkirakenteessa:
Tehtaan monimuotoinen kävely-ympäristö jatkaa keskustan 
käveltävän ympäristön mittakaavaa.

Raitiotie:
Raitiotie kulkee Tehtaan lävitse vanhaa raidelinjaa pitkin 
ja toinen Hiedanrannan keskustan pysäkeistä on sijoitettu 
Tehtaalle.

Porosity in the urban structure:
The multi-form walkable environment in the Factory is an 
extension of the walkable scale of the environment in the 
Centre area.

Tramway:
The tramway passes through the Factory, following the line of 
a historical rail connection, and one of the Hiedanranta Centre 
tram stops is located at the Factory.

01 Surrounding connections04 Public space network

Saavutettavuus pyörällä ja kävellen:
Tehdas on saavutettavissa jalankulun ja pyöräilyn pääreittejä 
pitkin. Tehdasalue on Keskuspuiston varrella.

Julkinen kaupunkitila:
Tehdas on os julkisen kaupunkitilan muodostamaa sarjaa. 
Keskusaukion kaupallinen akseli jatkuu Tehtaan pysäkille.

Pedestrian and bicycle accessibility:
The Factory is easily accessible via the main pedestrian and 
bicycle routes. The Factory area is located by the Central Park.

Public urban space:
The Factory is a part of a wider network of public spaces. 
The Factory continues the main commercial axis of the 
Hiedanranta Centre to the Factory tram stop.

Liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen
Connection to the surrounding urban structure

Näkymä Tehtaan keskusaukiolta. Vasemmassa reunassa 
tehtaan läpi avattu kävely-yhteys.
View from the central square of the Factory. New walkway 
through the Factory on the left.

Säilytettävät rakennukset ja rakenteet
Preserved buildings and structures

Uudet rakennukset
New buildings

Vanha tielinja
Old road line

Vanha paloasema
Old fire station

Kartano
Manor

Biosuodatusaltaat
Biofiltration basins
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Asumisen sijoittaminen tehdaskompleksin läheisyy-
teen
Asuminen sijoitetaan Tehtaan raitiotien yhteyteen ja 
pohjoispuolelle rakennettaviin uudisrakennuksiin. 

Toiminnallisen jaon painottuminen
Tehdas on jaettu toiminnallisesti kolmeen osaan, jotka 
yhdistyvät itä-länsisuuntaisella kävely-yhteydellä 
Tehtaan läpi. 

Placement of housing near the Factory
Housing within the Factory complex is allocated 
to the new buildings adjacent to or north of the 
tramway.

Emphasis in the division of functions
The Factory is divided into three functional areas that 
are linked through an east–west pedestrian route 
through the complex

Aukiot ja Tehtaan rakenne
Tehtaan ympärille muodostuu erityyppisiä kaupun-
kitiloja. Kaupunkitilat yhdistyvät Tehtaan muodosta-
mien kävelykatujen ja pienempien aukiomaisten 
tilojen kautta toisiinsa.

Squares and the structure of the Factory
Different types of urban spaces are formed within 
the complex. The urban spaces are interconnected 
through the pedestrian streets and the smaller open 
areas in the Factory.

Tehtaan halkaisevat linjat
Tehtaan kehittäminen alkaa raitiotien varrelta, joka 
halkaisee Tehtaan pohjois-eteläsuuntaisesti. 

Dividing lines in the Factory
The development of the Factory starts by the north–
south tramline that splits the complex in two. 

Tehtaan uudisrakentaminen painottuu raitiotiepysäkin ympärille tehdasrakennusten länsi- ja pohjoispuolelle. Teh-
daskompleksiin kuuluu keskeisimmän osan lisäksi lukuisia sivurakennuksia ja teollisuusrakenteita tai huokoisia 
välitiloja, jotka tulee säilyttää osana alueen historiallista identiteettiä. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida, että 
rakennukset ja niiden tekniset järjestelmät ovat osin huonokuntoisia ja osa rakenteista on vaikeasti uudiskäyttöön 
soveltuvia teollisuusprosessien kuorirakenteita. Vanhojen tehdasrakennusten välisten avointen tilojen ja rakentei-
den säilyttäminen suojaa rakennuksia mutta säilyttää myös ainutlaatuisen rakenteen, jota ei uudisrakenteella olisi 
mahdollista luoda. Uudisrakenteen ja vanhojen tehdastilojen liittäminen ja rakenteiden uudiskäyttö edellyttävät 
huolellista jatkosuunnittelua sekä olennaisten säilytettävien osien tunnistamista. Lopulliset päätökset säilytettävis-
tä ja purettavista rakennuksista tehdään asemakaavoituksen yhteydessä selvitysaineiston perusteella. Tehdasalu-
een arkeologiset kohteet ovat suojeltuja muinaismuistolain perusteella (Tampere Lielahti Hiedanranta, arkeologi-
nen inventointi 2015 ja Tampere, Lielahti Rustholli 2, arkeologinen koekaivaus historiallisella asuinpaikalla 2019). 
Kulttuuriperintöä koskevat inventoinnit ilmenevät liiteluettelosta.

New construction in the Factory complex is focused around the tram stop and on the western and northern side 
of the complex. In addition to the main parts of the Factory, the complex includes several side buildings, industrial 
structures or porous spaces between the structures, which should be preserved as part of the area’s historical 
identity. In further planning, it should be noted that some of the buildings and their building engineering systems 
are in poor condition and some of the structures are shell structures used in industrial processes, which are difficult 
to adapt for new uses. Preserving the open areas and structures between the Factory buildings not only protects 
the buildings, but also preserves a unique structure that would be impossible to recreate through new construction. 
Connecting new structures with old industrial premises, and new uses of the existing structures, require careful 
further planning as well as the identification of the essential elements to be preserved. Final decisions regarding the 
buildings to be preserved or demolished will be made in connection with local detailed planning, based on related 
reports. The archaeological sites in the industrial area are protected under the Antiquities Act. (Tampere Lielahti 
Hiedanranta, arkeologinen inventointi 2015 ja Tampere, Lielahti Rustholli 2, Arkeologinen koekaivaus historiallisella 
asuinpaikalla 2019) The cultural heritage surveys that have been carried out are detailed in the list of appendices.

Tehtaan toiminnot ja rakennukset
Factory functions and buildings
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Julkiset tilat ja puistot
Public spaces and parks

Keskustan pääkadut muodostavat rungon alueen julkisten tilojen 
sarjalle ja sen pääaukioille yhdistäen keskustan sitä ympäröiviin 
alueisiin. Keskustan päätoiminnot sijoittuvat näille korkeatasoi-
sille julkisen tilan akseleille, joita kehitetään hitaan liikkumisen 
ehdoilla. Pääkadut yhdistävät keskustan kolme tärkeintä julkista 
elementtiä toisiinsa: Keskusaukion, Tehtaan ja Möljän rannan.

The main streets in Hiedanranta Centre establish a frame for the 
series of public spaces and the main square in the area, connecting 
it with the surrounding areas. The main downtown functions are 
concentrated on these high-quality axes of public space, which 
are developed on the conditions of slow traffic. The main streets 
connect the three most important public elements in the Centre 
area: the Central Square, the Factory and the Möljä waterfront.
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71. Tehdasaukio
1. Factory Square
2. Keskusaukio
2. Central Square
3. Aukio
3. Square
4. Raitiotiepysäkki
4. Tram stop
5. Kävelykatu
5. Pedestrian street
6. Möljan aukio
6. Möljä Square
7. Hulevesalue
7. Stormwater area

01 Public streets

02 public parks

03 Main squares

Julkinen akseli
Julkisten tilojen akseli on 
pääyhteys ympäröiviin 
alueisiin

Pääaukiot
Keskustan neljällä aukiolla on kullakin oma 
ainutlaatuinen identiteettinsä

Julkiset viheralueet
Keskustaa ympäröivät vehreät puistot ja Näsijärvi

Main public axis
The public axis serves as the main 
connection to surrounding areas.

Main squares
The Centre comprises 4 main squares, each with its own 
unique character.

Main public parks
The Centre is flanked by lush parks and Lake Näsijärvi.

04 Secondary streets

Kävely-ympäristö
Intiimit kävelykadut sijaitsevat Julkisen akselin ympärillä

Walking environment
Intimate urban pedestrian streets are situated around the main public 
axis.
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Keskusaukio
Central Square

Keskusaukio yhdistää Hiedanrannan kaupallisen keskustan, julkiset palvelut ja julkisen 
liikenteen vaihtoterminaalin. Monipuolinen aukio koostuu mm. tapahtuma- ja torialuees-
ta, kohtaamis- ja odotuspaikoista, leikkialueesta sekä liiketilojen edustojen terasseista. 
Säilytettävällä Ronttilalla on aktiivinen rooli aukion pohjoisosassa, osana Hiedanrannan 
kulttuuriperintöä yhdessä taustalla näkyvän vanhan tehdasalueen kanssa.

Keskusaukio on koko Hiedanrannan keskus ja tarjoaa korkeatasoisen urbaanin julkisen 
tilan asukkaille ja kävijöille. Aukio sijaitsee liikenteellisesti tärkeässä solmukohdassa 
alueen kaupallisessa ytimessä. Tehtaan historiasta kertoo aukion pohjoislaidalla oleva en-
tinen veturitalli Ronttila. Tehtaan lävitse jatkuva tilasarja on hieno jatke keskustan urbaa-
nille julkiselle tilalle. Tapahtuma-aukio toimii elävänä kulttuuri- ja yhteisöllisyysfoorumina 
mahdollistaen monipuoliset erikokoiset tapahtumat.

The Central Square combines the commercial core of Hiedanranta with public services 
and the public transport terminal. Areas for events or markets, as well as waiting areas, 
meeting spots, a play area and storefront terraces make up the versatile square. The 
preserved Ronttila building plays an active role on the northern edge of the square, hinting 
at the cultural heritage of Hiedanranta together with the Factory complex standing in the 
background.

The Central Square forms the heart of Hiedanranta, providing a high-quality urban public 
space for residents and visitors. The Central Square forms the commercial core of the 
area. The former factory locomotive engine bay, Ronttila, located in the northern part of 
the square is a reminder of the Factory’s industrial history. The series of spaces running 
through the Factory is a fine extension of the urban public realm of the Hiedanranta 
Centre. The square serves as a living culture and community venue, facilitating diverse 
events of a varied scale.

N
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Keskuspuisto
Central Park

Keskuspuisto on Hiedanrannan suurin uusi viheralue, joka sijoittuu keskustan ja Lielah-
den välille. Keskuspuisto tarjoaa runsaasti leikki-, peli-, ja virkistystoimintoja. Se toimii 
myös monimuotoisena pohjois-eteläsuuntaisena ekologisena yhteytenä sisältäen hule-
vesipuiston, uusia istutusalueita, matalaa kasvillisuutta ja arvopuustoa. Nottbeckin kap-
peli ja hautausmaa sekä Kraemerin puiston muinaismuistoalue integroidaan luontevaksi 
osaksi puistoa. Puiston eteläosaan muodostuu hulevesipuisto, joka tasaa merkittävien 
hulevesireittien virtaamia varmistaen alueen tulvariskien hallintaa.  Puiston pohjoisosan 
toiminnot ja luonne liitetään yhteen Tehtaan ja yhtenäiskoulun toimintojen kanssa.

The Central Park is the largest new green area of Hiedanranta, located between the 
Hiedanranta Centre and Lielahti. The Central Park offers a range of playground, sports 
and other recreational activities. It also serves as a biodiverse ecological connection in 
the north–south axis, including large stormwater areas and new planted areas with low 
vegetation and valuable trees. The Nottbeck chapel and cemetery, as well as the Kraemer 
Park relic area, are integrated as natural parts of the park. A stormwater area will form 
in the southern part of the park, evening out the flows of significant runoff routes and 
securing the flood risk management in the area. The character and functions of the 
northern part of the park are linked with the functions of the Factory complex and the 
comprehensive school.

N
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Möljän aukio
Möljä Square

0 10 20 50

1:1000

N

Möljän aukio on jatkoa Möljän historialliselle uittotukkien nostopaikalle ja sijoittuu kohtaan, jossa vilkas 
rantaraitti kohtaa Keskusaukiolta järvelle johtavan vihreän kävelykadun. Aukio kurottautuu veden äärel-
le muodostaen aktiivisen rantaviivan, jossa on runsaasti oleskelupaikkoja ja tilaa järvimaisemasta nautti-
miselle. Möljän aukiolla yhdistyvät keskustan kaupalliset palvelut ja rantareitin virkistystoiminta. Möljän 
aukion pohjoislaidan paviljonki-rakennus on luonteva paikka urbaanin rannan, vesibussiliikenteen ja 
pohjoispuolisen uimarannan palveluille. Aukiota rajaavien kerrostalojen kivijalat toteutetaan aktiviisina 
liike- ja palvelutiloina.

The Möljä Square is an extension of the historical Möljä log-floating pier, located at a spot where the 
bustling lakefront promenade meets the green pedestrian street stretching from the Central Square to 
the waterfront. The pavillion on the northern edge of Möljä Square is a natural site for services related 
to the waterfront terrace, water bus traffic and the northern beach. The street-level floors of the multi-
storey buildings bordering the square will be implemented as active storefronts.

1:2500
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Sellupuisto
Sellupuisto Park

Sellupuisto on Hiedanrannan laajin luonnonmukainen viheralue. Aluepuiston roolissa ja 
osana Näsijärven rantaraittia se toimii Hiedanrannan ja Niemenrannan lisäksi myös ym-
päröivien kaupunginosien virkistysalueena. Sellupuisto on osittain jo rakennettu puistok-
si, mutta Hiedanrannan rakentumisen myötä puiston koko kasvaa ja sitä kehitetään entis-
tä aktiivisemmaksi ulkoilualueeksi paikalliset luontoarvot huomioon ottaen. Sellupuisto 
ja sitä kautta kulkevat raitiotie-, kävely- ja pyöräily-yhteydet yhdistävät Niemenrannan 
Hiedanrantaan.   Pitkällä aikavälillä täyttömaa-alueen palvelutarjontaa kehitetään erilai-
silla liikunta- ja leikkitoiminnoilla. Pääosin avoin, niittypintainen mäki puistokäytävineen 
tarjoaa upean järvinäköalan ja mahdollisuuksia monenlaiseen omaehtoiseen toimintaan. 
Sellupuiston länsiosan kehitettävät hulevesirakenteet, kuten laajentuva kosteikko sekä 
säilytettävät metsiköt, mahdollistavat erilaisia luontokokemuksia Sellupuistossa. 

Sellupuisto Park is the largest natural green area in Hiedanranta. As a district park and 
a part of the lakefront route, it serves as a recreational area not only for Hiedanranta 
and Niemenranta, but also for the neighbouring districts. Sellupuisto has already been 
partially built into a park, but with the construction of Hiedanranta, the park will gain size 
and be developed into a more active outdoor area, with consideration to the local natural 
values. Sellupuisto Park and the tram, pedestrian and bicycle connections running through 
it will connect Niemenranta to Hiedanranta. In the long term, the services in the artificial 
fill area will be enhanced with various exercise and play functions. The primarily open, 
meadow-covered hill with its park paths offers spectacular lake views and opportunities 
for a multitude of independent activities. The stormwater structures to be developed in 
the western part of the park, such as the expanding wetland and preserved woods, enable 
diverse nature experiences in Sellupuisto Park.

N
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Tehdasaukio
Factory Square

Tehdasaukio sijoittuu vanhan tehdasalueen eteläpuolelle, vanhan ja uuden kaupunkira-
kenteen solmukohtaan. Joustava julkinen ulkotila toimii monenlaisessa käytössä. Pää-
osin avoimelle aukiollen, sijoittuu myös puustoinen oleskelualue. Julkisten palveluiden ja 
kulttuuritoimintojen ympäröimänä sekä Tehtaan raitiotiepysäkin läheisyydessä aukiosta 
muodostuu aktiivinen kohtaamis- ja tapahtumapaikka. 

The Factory Square is located to the south of the old factory area, at a junction of the old 
and new urban structure. The spatially flexible public outdoor space serves a variety of 
functions. The square is mainly open, but there is also a wooded seating area. Surrounded 
by public services and cultural activities, in the immediate vicinity of a tram stop, the 
square becomes an active meeting place and event venue. 

N

Havainnekuva tehtaan raitiotiepysäkiltä
Kuva: Arkkitehtitoimisto NOAN, Hiedanrannan tehdaskompleksin konseptisuunnitelma

View from the Factory tramstop
Image by Architecturestudio NOAN: Conceptual design for the Hiedanranta Factory complex
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1:5 000 
Ote liikenneverkon kartasta (alkup. 1:3 000)

Zoom-in of transport network map (orig. 1:3 000)
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N

Keskusta-alueella liikkumisessa korostuu alueen läpi menevä raitiotielinja ja kä-

velypainotteiset kadut ja aukiot. Keskustassa on alueen tärkein raitiotiepysäkki. 

Raitiotien yhteydessä on pyöräilyn seudullinen pääväylä, joka yhdistää laatukäy-

tävänä Hiedanrannan ja Niemenrannan alueet Tampereen keskustaan. Keskustan 

kohdalla Paasikiventie ja sen rinnakkaiskatu ovat vierekkäin ja rinnakkaiskadulta 

on hyvät auto- ja pyöräyhteydet sekä Hiedanrannan keskustan että Epilän suun-

taan. 

Raitiotien keskustapysäkin yhteyteen tehdään liityntäliikenteen bussiterminaali, 

joka luo hyvän matkaketjun joukkoliikenteelle. Keskustan kaupallisen keskittymän 

rakenteellinen pysäköinti palvelee myös joukkoliikenteen liityntäliikenteen pysä-

köintiä ja logistiikkaa. Muun katuympäristön ratkaisut viestivät käyttäjille alhai-

sesta nopeustasosta. Autopysäköinti tapahtuu pysäköintilaitoksissa. Yleissuunni-

telmaa varten on laadittu Hiedanrannan logistiikkaselvitys, Sitowise 2020.

In Hiedanranta Centre, the tramline running through the area and the pedestrian-

oriented streets and squares will be important aspects of mobility. The most 

important tram stop will be located in Hiedanranta Centre. A main regional bicycle 

route will run next to the tramline. The main regional bicycle route will function 

as a quality corridor from Hiedanranta and Niemenranta to the city centre of 

Tampere. By Hiedanranta Centre, Paasikiventie Road and its parallel street will run 

next to each other. From the parallel street, there will be smooth car and cycling 

connections to Hiedanranta Centre and Epilä. 

A bus terminal for park-and-ride activities will be implemented next to the tram 

stop in Hiedanranta Centre. The bus terminal will provide a smooth travel chain 

for public transport. Structural parking in Hiedanranta Centre’s commercial core 

will also serve park-and-ride activities for public transport and logistics. The 

other solutions in the street environment will remind drivers of the low speed 

level. Car parking will take place in parking facilities. The report Hiedanrannan 

logistiikkaselvitys, Sitowise 2020, has been made for the Master Plan.

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

T

P

P

P

P

P

VT12

VT12

65 A

B

B

400 m

Harjuntausta

Enqvistinkatu

Turvesuonkatu

Paasikiventie

Lie
lah

de
nk

atu

Tehdaskartanonkatu

Pahvitehtaankatu

Raitiotiekatu

Raitiotiepysäkki

Valtatie

Pääkokoojakatu

Kokoojakatu

Merkittävä virkistysreitti

Tram street

Tram stop

Highway

Main collector street

Collector street  

Significant recreational route

Tonttikatu: shared space -katu

Tonttikatu: Viherkatu

Local street: shared space

Local street: green connection

Kävelykatu
Pedestrian street

Bussikatu
Bus loop

Raitiotiepysäkkivaihtoehto A / B
Tram stop option A / BA / B

Bussiterminaali

Pyöräilyn pääreitti tai aluereitti 
(kaksisuuntainen)

Pysäköintilaitos

T

P

Pyöräilyn pääreitti tai aluereitti 
(yksisuuntainen) 

Pyöräily- ja kävelysilta

Keskusaukio

Bus terminal

Main or areal cycling route 
(two-way)

Main of areal cycling route 
(one-way)

Parking facility

Tienumero
Road number

Bicycle and pedestrian bridge
Pyötäily-yhteys puistossa
Cycling connection in park

Central Square

65



74 75Hiedanranta Master Plan Hiedanranta Master Plan

Alueleikkaukset
Area sections

Lielahden tehdas

Raitiotiepysäkki

Raitiotie

Tehdasaukio

Lielahti Factory

Tram stop

Tramline

Factory Square

AsuinkortteliKeskuspuisto

AsuinkortteleitaAsuinkortteleita

Residential blockCentral Park

Residential blocksResidential blocks

Keskusaukio

Ronttila

Central Square

Leikkaus 2-2, 1:2 000

Section 2-2, 1:2 000

Leikkaus 1-1, 1:2 000
Section 1-1, 1:2 000

1

1

2

2

Raitiotie

Tramway

Keskusaukio

Ronttila

Korkea rakentaminen ja kaupallinen keskittymä

Central Square Tall buildings at the commercial centre

Asuinkortteleita

Junarata

Paasikiventie

Rinnakkaiskatu

Melusuoja

Residential blocks

Train tracksParallel street

Noise barrier

Paasikiventie Road

Rantapromenadi Möljän aukio Möljän ranta
Waterfront 
promenade

Möljä Square Möljä waterfront



76 77Hiedanranta Master Plan Hiedanranta Master Plan

Katutila ja katuleikkaukset
Streetscape and street sections
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Hiedanrannan keskustan katuverk-
ko voidaan jakaa sen liikenteellisen 
hierarkian perusteella neljään eri 
katutyyppiin:
• Pääkatu (rinnakkaisväylä ja 

sisääntulokadut)
• Raitiotiekatu
• Kokoojakatu
• Tonttikadut (viher-, kävely-, 

shared space -katu ja kana-
vanvarret).

1., 2. Pääkatu (rinnakkaisväylä ja 
sisääntulokadut):
- Tilantarve poikkileikkauksessa   
   28,5–36m
- Autoliikenteellä 2+2-kaistaa
- Nopeustaso 40–50 km/h (sisään
   tulokaduilla 30 km/h)
- Jalankulku ja pyöräily eroteltu 
   toisistaan
- Ei kadunvarsipysäköintiä.

3., 4. Raitiotiekatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 
   28–35 metriä
- Raitiotie katutilan keskellä, raitio-
   tien sähköistys ja kadun valaistus 
   sekä pysäkkien odotustilat raitio-
   tietä reunustavilla välikaistoilla
- Pääosin ilman autoliikennettä, 
   poikkeuksena bussiterminaalin 
   kytkeytyvä linja-autoliikenne
- Nopeustaso 30 km/h 
- Pyöräily jalankulusta eroteltuna 
   yksi- tai kaksisuuntaisena 
(tarken-

   tuu jatkosuunnittelussa).
5., 6., 7. Kokoojakatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 
   15–25 metriä
- Pyöräily jalankulusta eroteltuna
- Yksisuuntaiset pyörätiet/-kaistat
- Nopeustaso 30 km/h
- Kadunvarsipysäköinti mahdol-
   linen (tarkentuu jatkosuunnit-
   telussa).

8., 9. Tonttikadut (viher-, shared 
space -katu ja kanavanvarret):
- Tilantarve poikkileikkauksessa 
   15 metriä
- Toimintojen sijoittelu tapauskoh-
   taisesti
- Varattava tilaa kunnallistekniikan 
   sijoittamiselle
- Pyöräily ajoradalla
- Nopeustaso 20 km/h
- Pysäköinti mahdollinen.

10. Kävelykatu:
- Tilantarve poikkileikkauksessa 
   15 metriä
- Kadun kalusteiden sijoittelu 
   tapauskohtaisesti (määritellään 
   tarkemmin jatkosuunnittelussa)
- Huoltoliikenne takakautta
- Ei tonteille ajoa
- Varataan tila pelastusliikenteelle.

Pääkokoojakatu

Main collector street

0 50 100 200 500

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

T

P

P

P

P

P

Raitiotiekatu

Raitiotiepysäkki

Bussiterminaali

Pyöräilyn pääreitti tai aluereitti 
(kaksisuuntainen)

Pysäköintilaitos

T

P

Valtatie

Pääkokoojakatu

Kokoojakatu

Merkittävä virkistysreitti

Pyöräilyn pääreitti tai aluereitti 
(yksisuuntainen) 

Pyöräily- ja kävelysilta

Keskusaukio

Tramway

Tram stop

Raitiotiepysäkkivaraus
Tram stop reservation

Bus terminal

Cycle path (two-way)

Cycle path (one-way)

Parking facility

Tienumero
Road number

400m etäisyys raitiotiepysäkistä
400m distance from tram stop

Highway

Main collector street

Collector street  

Significant recreational route

Cycle and pedestrian bridge
Pyötäily-yhteys puistossa
Cycle path through the park

Central Square

Bussikatu
Bus loop

12

8.

6.

10.

9.
5.

3.
4.

1. 7.2.

N

Katutyypit 1:7 500 
Street types 1:7 500

Based on its traffic hierarchy, the 
street network of Hiedanranta 
Centre can be divided into four 
different street types:
• Main street (parallel street 

and access streets)
• Tram street
• Collector street
• Local streets (green, 

pedestrian & shared space 
streets, canal sides).

1., 2. Main street (parallel street 
and access streets):
- Space requirement in the cross-
   section 28.5–36 metres
- Motor traffic 2 + 2 lanes
- Speed limit 40 km/h
- Pedestrians and cyclists are 
   separated
- No on-street parking.

3., 4. Tram street:
- Space requirement in cross-
section 28–35 metres
- Tramway in the middle of the 
   street space, with the related 
   electrification and street lighting, 
   as well as tram stop waiting areas 
   on intermediate lanes flanking 
the 
   tramway
- Chiefly no motor traffic, with the 
   exception of bus traffic connected 
   to the bus terminal
- Speed limit 30 km/h
- One- or two-way bicycle path 
   separated from pedestrian traffic 
   (to be specified in further 
   planning).

 
5., 6., 7. Collector street:
- Space requirement in cross-
section 15–25 metres
- Cycling and pedestrian separation
- One-way bicycle paths/lanes
- Speed limit 30 km/h
- Possible on-street parking (to be 
   specified in further planning).

8., 9. Local streets (green & shared 
space streets, canal sides):
- Space requirement in cross-
   section 15 metres
- Positioning of functions case by 
   case
- Space to be reserved for municipal 
   engineering
- Cycling on the road
- Speed limit 20 km/h
- Possible parking.

10. Pedestrian zone:
- Space requirement in cross-
   section 15 metres
- Placement of street furniture on a 
   case-by-case basis (to be specified 
   in further planning)
- Maintenance traffic via the back 
   of the properties
- No driving to plots
- Space requirement for emergency 
   services traffic.
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2. Pääkatu: rinnakkaisväylä + Paasikiventie – 72 m
2. Main street: parallel street + Paasikiventie – 72 m
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3. Tram street – 28 m
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8. Tonttikatu: Shared Space – 15 m 10. Kävelypainotteinen viherkatu  – 15 m
8. Tonttikatu: Shared Space – 15 m 10. Pedestrian-oriented green street – 15 m
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9. Tonttikatu: viherkatu – 15 m
9. Local street: green street – 15 m




