VÄLIAIKAISESTA
MUUNTAUTUVAAN
HIEDANRANTAAN
Käsikirja matkalle
tulevaisuuden kaupunginosaan

HIEDANRANTA

TÄSTÄ ON KYSE
Käsikirjatalkoiden visio:
Väliaikaisesta Muuntautuvaan Hiedanrantaan

MIKSI?
Hiedanrannan alueen rakentaminen alkaa 2020-luvun alkupuolella. Tämä aiheuttaa alueella olevalle toiminnalle uudenlaisia
haasteita. Käsikirjatalkoiden tavoitteena oli luoda yhteinen käsitys Väliaikaisen Hiedanrannan tulevaisuudesta: tavoitteesta ja
toimintaperiaatteista. Käsikirja auttaa kaupunkilaisia ja päättäjiä
ymmärtämään, mistä Väliaikaisessa Hiedanrannassa on kyse. Se

MITÄ?

auttaa myös kaupunkia oman roolinsa määrittelemisessä sekä
alueen toimijoita oman toimintansa ja alueen kehittämisessä.
Visio lisää toiminnan määrätietoisuutta, jota tarvitaan, kun ympäristö muuttuu, toimijajoukko kasvaa ja projektit monimutkaistu-

Tämä käsikirja on kuvaus Väliaikaisesta Hiedanrannasta. Käsikirja

vat. Vuoropuhelussa luotu ja julkilausuttu visio edistää toiminnan

auttaa sanallistamaan ja tekemään näkyväksi asiat, joita kaupun-

läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta.

kilaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen Hiedanrannassa on synnyttänyt. Käsikirja on samalla myös visiopaperi, joka
esittelee Hiedanrannan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vision
lähtökohtana toimii kaupunkilaisissa piilevän potentiaalin hyödyntäminen. Tämän kumppanuuden avulla luodaan tarpeisiin
pohjautuvia paikallisia ratkaisuja ja uutta toimintaympäristöä. Visio ottaa tamperelaiset mukaan rakentamaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuuden kaupunginosaa.
Käsikirja ja Muuntautuvan Hiedanrannan visio pohjautuvat Käsikirjatalkoisiin, jotka järjestettiin keväällä 2018. Prosessissa kuultiin Hiedanrannan toimijoita ja kaupungin edustajia. Visiotyö on
kytketty Tampere - Sinulle paras -kaupunkistrategiaan sekä Hiedanrantaa koskeviin suunnitteludokumentteihin. Käsikirjatalkoissa Väliaikaiselle Hiedanrannalle ideoitiin uusi nimi: Muuntautuva
Hiedanranta. Nimen katsottiin kuvastavan paremmin alueelle
kehkeytynyttä toimintaa.

MITEN?
Osaavissa ja koulutetuissa kaupunkilaisissa piilee valtava potentiaali! Muuntautuvan Hiedanrannan visiossa tunnistetaan
askelmerkit, joita pitkin kulkemalla on mahdollista kehittää Väliaikaiselle Hiedanrannalle tyypillisiä toimintatapoja. Alusta alkaen
keskiössä on ollut kaupunkilaisten osaamisen hyödyntäminen
kaupunkikehittämisessä. Visio tukee tätä ja vahvistaa entisestään
kumppanuutta kaupunkilaisten kanssa. Samalla toiminta kirittää
kaupungin hallintoa uudistumaan. Käsikirja esittää ratkaisuja
myös siihen, kuinka toimijoita saadaan mukaan eri ryhmistä ja
ikäluokista.
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Luku II Visioluonnos

Hyvä lukija!
Hiedanrannan kehitystä vauhdittaa jo nyt aktiivinen toiminta

alueella jo useamman vuoden, joten oli aika istua alas ja miettiä

alueella. Väliaikainen Hiedanranta alkoi kokeiluna, jossa kaupunki

yhdessä, mitä kaikkea on saatu aikaan. Käsikirjatalkoot lähtivät

avasi entisen selluloosatehtaana toimineen tehdasalueen ja sen

käyntiin tarpeesta koota yhteen Väliaikaisen Hiedanrannan on-

tilat kaupunkilaisten käyttöön. Aikaisemmin suljetun tehdasalu-

nistumiset ja ne kohdat, jotka vaativat vielä kehitettävää. Tavoit-

een portit avattiin kaupunkilaisille ensimmäistä kertaa jo vuonna

teena oli myös kirkastaa ajatusta siitä, miten jo nyt alueella oleva

2015, jolloin alueelle kutsuttiin kaupunkilaisia, yhdistyksiä ja yri-

aktiivinen toiminta kulkee alueen mukana osaksi tulevaa kaupun-

tyksiä miettimään yhdessä, mihin kaikkeen tyhjillään olevaa teh-

ginosaa. Alueen toimijoille ja kaupungin edustajille järjestettiin

dasaluetta voisi käyttää matkalla tulevaan kaupunginosaan.

työpajoja, joiden tuloksena syntyi tämä käsikirja, eli visio alueella
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Visio: Muuntautuva Hiedanranta

22

Toimintaympäristö

kulttuuriväen, yhdistysten ja yritysten kiinnostuksen inspiroivana

Hiedanrannassa on lähdetty ennakkoluulottomasti tar-

työskentely- ja harrastusmiljöönä. Vanhoihin tehdasrakennuksiin

joamaan kaupunkilaisille ja yhteisöille mahdollisuuksia omaehtoi-

23

Versot eli painopisteet

on syntynyt kaupunkikulttuuria, käsityöläisyyttä, liikuntakulttuu-

seen toimintaan. Tämä on vaatinut rohkeutta kokeilla ja toimia

ria, katutaidetta, työpaikkoja sekä kiertotalousyrityksiä. Aktiivinen

uudella tavalla. Ruohonjuuritasolta ponnistava toiminta Hiedan-

toiminta alueella on tehnyt Hiedanrannasta uuden kaupunkikult-

rannassa on synnyttänyt alueella omaleimaista kulttuuria, yh-

tuurin keitaan, jossa ruohonjuuritasolta ponnistava kaupunki-

Kokemuksien, tapahtumien ja kaupunkiympäristön

teisöllisen tekemisen tiloja ja työpaikkoja. Avoin suhtautuminen

laisten omaehtoinen toiminta kukoistaa rinnakkain kestävyyttä,

kaupunkilaisten omaehtoiseen toimintaan on mahdollistanut uu-

yhteistuottaminen

älykkyyttä ja kiertotaloutta kehittävien tutkimus- ja kehityshank-

denlaisia yhteistoiminnan muotoja ja alustan kokeilukulttuurille.

keiden kanssa. Kiertotalous- ja kaupunkikulttuurin lisäksi alueella

Vielä keskeneräisen ja muutosvaiheessa olevan alueen avaami-

toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa, harrastetaan sekä opis-

nen kaupunkilaisten käyttöön on osoittanut, ettei kaiken tarvitse

kellaan ammattiin.

aina olla aivan valmista.
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Vanha tehdasmiljöö Näsijärven rantamaisemissa herätti

Tulevaisuuden Hiedanrannassa on koteja 25 000
asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle. Nyt suunnittelussa on
edetty yleissuunnitelmavaiheeseen, jota seuraavat ensimmäiset
alueen asemakaavat. Rakentaminen alueella voi alkaa, kun ensimmäiset asemakaavat on hyväksytty vuoden 2020 alussa. Hie-
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Tavoite: Uuden kaupunginosan perusta

Sini Jussila

dollisuus osallistua oman lähialueen ja kaupungin kehittämiseen
konkreettisin ja kestävin teoin.
Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirjatalkoot käynnistettiin keväällä 2018. Aktiivista toimintaa oli tähän mennessä ollut

Liite: Muuntautuvan Hiedanrannan visio

jo nyt kukoistavan aktiivisen toiminnan tulevaisuudesta.
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UUSI ELÄVÄN KAUPUNKIKULTTUURIN KESKUS

MITÄ?
Väliaikainen Hiedanranta on kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen paikka
kehittää elävää, monimuotoista ja kestävää kaupunkikulttuuria. Kaupunki vuokraa Lielahden vanhan teollisuusalueen
tiloja väliaikaiseen käyttöön ja mahdollistaa tapahtumia sekä aktiivista toimintaa alueella. Väliaikainen Hiedanranta
on osa kaupunginosan kehittämistä.

KULTTUURITILA
KUIVAAMO

LIELAHDEN KARTANO
JA PUISTO

HIEDANRANNAN
PAJA

SKEITTIHALLI
KENNELI D.I.Y

TEHDASALUE

TAPAHTUMAT
keikat, festivaalit, messut ja
seminaarit

KÄSITYÖLÄISYYTTÄ & DESIGNIA
Hiedanrannan Paja, pop up –
myymälät ja tapahtumat

SKEITTAUSTA
Skeittihalli Kenneli D.I.Y, kilpailut,
skeittikoulut lapsille ja aikuisille

TAIDETTA
katutaidetta, valotaidetta,
valokuvataidetta, taidenäyttelyt
ja -tapahtumat

TEATTERIA
Lielahden kartano

SIRKUSTAIDETTA
Sirkus Faktorin aikuissirkuksen
kurssit ja tapahtumat

SAUNAKULTTUURIA
Rakenteilla oleva DIY sauna

HYVINVOINTIA
Luova Kartano, Sopimusvuoren
kahvila & kuntouttava
työtoiminta, kelluva puutarha

RUOKAKULTTUURIA
Kartanokahvila Mielihyvin,
Lounasravintola Zipatta,
katuruokaa tapahtumissa

14.11.2018

-keitaana lukuisine matalan kynnyksen tapahtumineen.

Johdanto

tyisen tärkeää alueen vuokralaisille. Lisäksi kaupunki kaipaa toi-

Tavoitteet tulevalle Hiedanrannan kaupunginosalle

minnalle läpinäkyviä tavoitetta sekä toimintaperiaatteita. Tämän

ovat korkealla. Tulevaisuuden toimintaympäristö on vaativa.

vuoksi alkuvuodesta 2018 syntyi ajatus Väliaikaisen Hiedanrannan

Parhaiten pärjäävät ne kaupungit, joilla on kyky vastata muut-

käsikirjasta ja käsikirjatalkoista.

tuviin työn ja toimeentulon kysymyksiin sekä taklata eriarvois-

Hiedanrannassa kehkeytynyt toiminta on ainutlaatuis-

tumiseen, liikkumattomuuteen ja ilmastonmuutoksen liittyviä

ta, koska se on syntynyt kaupunkilaisten aidoista tarpeista ja

haasteita. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan ihmisten kohtaamisia

oma-aloitteisesta tekemisestä. Alueella oleva toiminta luo näin pe-

ja uutta yhteistyötä; toimintatavat, ratkaisut ja palvelut uudistu-

rustan ja identiteetin myös tulevalle kaupunginosalle. Tätä uuden

vat, kun ymmärrys paikallisista tarpeista ja osaamisesta lisään-

kaupunginosan siementä kaupunki haluaa vaalia ja kasvattaa. On

tyy. Tekemällä itselle tai omalle yhteisölle tarpeellisia asioita sekä

tärkeää, ettei hyvällä alulla oleva urbaani keidas pääse kuihtumaan

hyödyntämällä omaa osaamistaan ihminen kokee mielekkyyttä

rakentamisen aikana; vastaavanlaisen toiminnan synnyttäminen

ja yhteenkuuluvuutta ympäristöönsä ja muihin ihmisiin. Hiedan-

jälkikäteen on vaikeaa. Rakentamisen alkaminen sekä kiinteistöjen

rannassa arvokasta onkin se, että alue on tarjonnut juuri tätä:

hallintaan, kustannuksiin ja korjaamiseen liittyvät kysymykset teke-

kohtaamisia, mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää ideoita. Näin

vät tilanteesta mutkikkaan. Näiden selvittämiseksi kaupunki urakoi

on syntynyt moninaista yhteistyötä ja osallisuutta. Tämä on

parasta aikaa.

uudistumiskykyä, jota kaupunki tulevaisuudessa tarvitsee. Hie-

Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirjatalkoissa kaupungin

danrannassa luodaan jo nyt kestävää hyvinvointia ja inhimillistä

edustajia askarrutti, miten kaupunkilaiset saadaan toteuttamaan

kaupunkia, kuten Tampereen kaupungin strategiassa hahmotel-

ja tekemään elävää kaupunkikulttuuria yhä enemmän omatoi-

laan.

misesti; entä kuinka tätä tuetaan ja mahdollistetaan ketterästi
Hiedanrannan uuden kaupunginosan rakentaminen

kaupungin suunnalta. Lisäksi pohdittiin, miten synnytetään uusia

alkaa 2020-luvun alkupuolella. Koska tämä vaihe koittaa pian,

kokeiluja, saadaan mukaan uusia toimijoita, ja tuetaan jo onnistu-

haluttiin väliaikaistoiminnan tulevaisuus kirkastaa. Tämä on eri-

neiden asioiden kasvua ja kehittymistä. Joissakin asukasryhmissä

Käsissäsi oleva kirjanen on luotu koko kaupungille: sinulle kaupunki-

”Ison kuvan” kirkastaminen
Tämä julkaisu on luotu Käsikirjatalkoiden
ja Kenttä kollektiivin keräämän aineiston
pohjalta. Käsikirjatalkoiden tavoitteena
oli luoda visioluonnos Väliaikaisen Hiedanrannan tulevaisuudesta: tavoitteista
ja toimintaperiaatteista. “Ison kuvan” kirkastaminen auttaa kaupunkilaisia ja päättäjiä ymmärtämään, mistä Väliaikaisessa
Hiedanrannassa on kyse. Se auttaa myös
kaupunkia oman roolinsa määrittelemisessä sekä alueen vuokralaisia oman toimintansa ja alueen kehittämisessä.

8

lainen, virkamies, kehittäjä, päättäjä, yrittäjä tai tutkimus- ja oppilaitoksen edustaja. Käsikirja on luotu siksi, että ymmärtäisimme kaikki paremmin Väliaikaista Hiedanrantaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Tampereen kaupunki avasi Hiedanrannan alueen 2015.
Muutamassa vuodessa kaupunkilaiset ovat luoneet entiselle tehdasalueelle monipuolista toimintaa, tapahtumia ja taidetta. Alueella
toimii muun muassa käsityöläisiä, taiteilijoita, muusikoita, yrittäjiä ja
yhdistyksiä. Siellä kaupunkikulttuuriin limittyvät myös kiertotalouden
kokeilut ja energian tuotannon uudet ratkaisut. Syntynyt toiminta,
palvelut ja tapahtumat ovat tuoneet alueelle kävijöitä ja näkyvyyttä
niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Väliaikaistoiminnan alla on
syntynyt myös palveluita, työpaikkoja ja uutta osaamista sekä tapoja
työllistää vaikeasti työllistyviä. Tamperelaisten mielissä alue on muodostunut paikaksi, jossa tapahtuu ja jonne voi tulla tekemään. Näin
Hiedanranta näyttäytyy urbaanin kaupunkikulttuurin ”tee-se-itse”
9

Luku I
Toteutus:
Käsikirjatalkoot

vaalia ja kasvattaa. On tärkeää, ettei hyvällä alulla oleva
nan tulee palvella laajasti koko kaupunkiyhteisöä. Käsikirjassa pyurbaani keidas pääse sammumaan rakentamisen aikana, koska
set toivovat enemmän mahdollisuuksia kaupunkikulttuurin luomiritään vastaamaan näihin asioihin.
vastaavanlaisen
toiminnan synnyttäminen jälkikäteen on
seen. Kaupungin näkökulmasta on myös tärkeää saada mukaan
Käsikirja
kahteen
lukuun. Ensimmäisessä luvaikeaa. Rakentamisenjakautuu
alkaminen
sekä kiinteistöjen
toimijoita eri ryhmistä ja ikäluokista. Kaupunki haluaakin kiinnittää
vussakustannuksiin
pääset tutustumaan
Käsikirjatalkoiden
toteutukseen
ja työhallintaan,
ja korjaamiseen
liittyvät
kysymykset
tekevät
tilanteesta
mutkikkaan.
Näiden
selvittämiseksi
erityishuomiota siihen, että kaikki saavat mahdollisuuden luoda
pajojen
tuloksiin.
Tämän jälkeen
esitellään
Hiedanrannan toimiKaupunki
urakoi
parasta
aikaa.
kaupunkia ja sen kulttuuria. Samalla kaupungin tukeman toiminjoiden
ajatuksia
alueella
toimimisesta. Ensimmäisen luvun lopuksi

Kaupunkilainen
tekijänä

omaehtoiselle tekemiselle on jo selvä pohja: nuoret kaupunkilai-

"TÄTÄ ALKUA JA
“ Tätä alkuaEI
jaSAA
MAHISTA
mahista ei saa
HUKATA"
hukata.”
[kaupungin virkahenkilö]
[kaupungin virkahenkilö]
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Toteutus:
Käsikirjatalkoot

määrittelemisessä sekä alueen vuokralaisia oman

Käsikirjan koostaminen aloitettiin kuulemalla
Väliaikaisen
Hiedanrannan
toimijoita, joita Kenttä haastoimintansa
ja alueen
kehittämisessä.
tatteli maaliskuussa 2018. Maaliskuussa Kenttä osallistui myös Hiedanrannan toimijoiden ja Kaupun-

Haastattelujen
ja käsikirjatalkoiden
pohjalta
Kenttä
gin edustajien yhteiseen palaveriin. Keväällä
Hiedanrannan
kehitysohjelma järjesti
Hiedanrannan

toteutti visioluonnoksen Väliaikaisen Hiedanrannan
tulevaisuudesta. Visioluonnoksessa on huomioitu
miten yhteistoimintaa alueella voisi kehittää. Työpajan toteutuksesta vastasi Väliaikaisen Hiedanranmyös Hiedanrannan suunnitteludokumentit, alueella
nankäsikirjan
projektipäällikkö
Sini Jussila.
Väliaikaisen Hiedanrannan
koostaminen
jo olemassa oleva potentiaali, toimintaympäristöstön
Kenttä välitti Hiedanrannan
toimijoiden
toukokuun
alussa strategia.
järjestetysssä, kaupunaloitettiin kaupungin edustajille suunnatuissa
käsisignaalit terveiset
ja Tampereen
kaupungin
Kaupungin
tahtotilan
kirjatalkoissa. Kenttä kollektiivi
fasilitoi
keskustelu-keskustelutilaisuudessa.
Visioluonnosta
muokattiin
gin edustajille
suunnatusssa
Tilaisuuteen
osallistui
kaupungin
edustajia eri
mukaiseksi
keskustelujen
pohjalta.
tilaisuudet. Vuoropuhelun
edistämiseksi
Kenttä
yksiköistä. Keskustelun rikastamiseksi Kenttä esitteli esimerkkejä väliaikaiskäytöistä muualla Euroohaastatteli myös alueen vuokralaisia (Sirkus Faktori,
passa ja Suomessa. Keskustelua kaupungin edustajien kanssa jatkettiin kesäkuussa, jolloin hahmoKäsikirjan ideana on esitellä visio Väliaikaisen
Kaarikoirat, Sopimusvuori ja Hiedanrannan paja), ja
teltiin Väliaikaisen Hiedanrannan visioluonnosta aikaisempiin keskusteluihin sekä Hiedanrannan toiHiedanrannan mahdollisuuksista. Ennen sitä saat
välitti heidän terveisensä kaupungin edustajille.
mijoiden
terveisiin
pohjautuen. Kenttä fasilitoi
kaupungin
suunnatut
keskustelutilaisuudet.
tutustua
alueen toimijoille
vuokralaisten
ajatuksiin
alueella
Keskustelun rikastamiseksi
Kenttä
benchmarkkasi
Käsikirjatalkoiden
koskevat
suunnitteludokumentit
sekä Tampereen
vuokra- aineisto, Hiedanrantaa
toimimisesta.
Tämän
jälkeen seuraa katsaus
väliaikaiskäyttöjä muualla. Hiedanrannan
laisten ääntä kuultiin myös
Ekokumppaneiden
Sini huomioidenkaupunkilaisten
omaehtoisen toiminnan
nykyinen
kaupunkistrategia
Kenttä koosti visioluonnoksen
Väliaikaisenhyötyihin.
Hiedanrannan
Jussilan järjestämässä työpajassa
keväällä
2018.
Käsikirjan
loppuosa
avaa
visiota
sanallisessa
tulevaisuudesta. Visioluonnosta muokattiin kaupungin tahtotilan mukaiseksi. Seuraavalta aukeamalmuodossa. Visio tehdään todeksi toimintata saat lukea, millaisia asioita työpajoissa nousi esiin.
Tämä kirjanen on luotu Käsikirjatalkoiden pohjalta.
ympäristössä, jonka erityispiirteet vaikuttavat koko
kokonaisuuteen. Siksi se esitellään ennen muita vision
Talkoiden tavoitteena oli luoda yhteinen visio
osa-alueita. Vision keskeisen elementin muodostavat
Väliaikaisen Hiedanrannan tulevaisuudesta:
kolme painopistettä (versot), joihin toimintaa
tavoitteesta ja toimintaperiaatteista. “Ison kuvan”
suunnataan. Tekemisen tapoja sen sijaan kuvataan
kirkastaminen auttaa kaupunkilaisia ja päättäjiä
toimintaperiaatteet-kappaleissa. Lukemisen ohella
ymmärtämään, mistä Väliaikaisessa Hiedanrannassa

toimijoille työpajan, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitkä toimintatavat nähdään onnistuneina ja
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Tuloksia työpajoista

Tuloksia työpajoista

Työpajat
kaupungin
edustajille

Työpaja
Hiedanrannan
toimijoille

TU LO KS IA
H IE DA NRANNAN T O IM IJO ID EN
TY Ö PAJA S T A

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Teksti: Sini Jussila

KUMPPANUUS
KAUPUNKILAISTEN KANSSA:

Kentän järjestämissä ryhmäkeskusteluissa kaupungin
edustajia pohditutti erityisesti, mitä kaupunkilaisten toiminnan mahdollistaminen tarkoittaa kaupungin rajallisten

Hiedanrannan kehitysohjelman järjestämässä alueen
toimijoiden työpajassa keräännyttiin yhteen miettimään Väliaikaisen Hiedanrannan toiminnan tavoitteita

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan mahdol-

ja toimintaperiaatteita. Työpajan tarkoituksena oli myös

sapuolisuus, läpinäkyvyys ja tasavertaisuus koettiin tärkei-

listamisessa keskeistä on tasapuolisuus, läpinäky-

kuulla toimijoiden näkökulmia siitä, missä oli onnistuttu

nä mahdollistamista suuntaavina arvoina. Kaupunkilaisten

vyys ja tasavertaisuus.

sekä ideoita siihen, miten yhteistoimintaa alueella voisi

Edullisten tilavuokrien kompensaationa sovittu

kehittää.

resurssien, toimintavaltuuksien sekä arvojen puitteissa. Ta-

omaehtoisen toiminnan koettiin olevan tärkeä elementti

•

•

IDEOITA YHTEISKEHITTÄMISEEN

kestävän kaupunginosan rakentamisessa. Kaupungin rooli

vuokralaisten aktiivinen osallistuminen kehittämi-

mahdollistajana suuntautui erityisesti toiminnan alkuun

seen on toteutunut. Ilman kompensaatiota tiloja

tärkeys. Toimintaperiaatteilta toivottiin joustavuutta,

sysäämiseen. Tavoitteena on, että kaupunkilaisten oma-

ei voi vuokrata kuin markkinahintaan.

sitä ettei toiminnalle luoda liian tiukkoja sääntöjä ja ra-

Kaupunki toimii kaupunkilaisten omaehtoisen

joituksia, sekä läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta. Hiedan-

Erittäin onnistuneet kokeilut saattavat myös kehkeytyä va-

”tapahtumajärjestämisen” alkuun sysääjänä

rannassa on annettu vapautta toimia ja tällaista otetta

kiintuneiksi toimintamalleiksi.

tarjoamalla käytännön ohjeistusta ja tuomalla eri

toivottiin myös tulevaisuudessa. Erityisen hyvinä käytän-

toimijoita yhteen.

töinä nähtiin rohkeus kokeilla sekä avoin suhtautuminen

Jatkossa kaupungin rooli Hiedanrannassa nähtiin

uusiin ideoihin.

ehtoisen toiminnan kokeilut lähtevät toimimaan omillaan.

•

•

TÄRKEÄKSI KOETTIIN:
•

Kaupunkilaisten omaehtoisella toiminnalla on
tärkeä merkitys kaupunginosan kehittämisessä.

•

•

”välittäjänä”. Jakamalla tietoa, ylläpitämällä sel-

Vanhan tehdasalueen tilojen avaaminen kau-

keitä käytäntöjä ja toimintaperiaatteita tuetaan

punkilaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön on mah-

Väliaikaisen Hiedanrannan muuntautumista

dollistanut toiminnan aloittamisen alueella sekä yhteisö-

osaksi tulevaa kaupunginosaa.

jen kehittymisen Hiedanrannassa. Alueen toimijat ovat

Uuden työn mahdollisuuksien luominen ja

osallistuneet alueen kehittämiseen luomalla ainutlaatui-

kokeilu alueella jalostavat osaamista. Tämä tulee

sia paikkoja yhteisölliselle tekemiselle, harrastamiselle ja

danrantaan, ja tätä kannattaa vaalia.

konkretisoitumaan työpaikkoina.

kaupunkikulttuurille. Tulevan asuinalueen rakentamisen

Kokemusten, tapahtumien ja kaupunkiympäris-

lähestyessä toimijoita mietityttää, kuinka kauan alueel-

tön yhteistuottaminen tuo alueelle ihmisiä.

la on mahdollista toimia. Työpajassa toivottiin, että toi-

Yhteiskehittämisen, kaupunkilaisten omaehtoi-

minnan jatkuvuus otettaisiin yhteiseksi tavoitteeksi, ja

sen toiminnan mahdollistaminen, diversiteetin

keinoja kehittyä alueen mukana kehitettäisiin yhdessä

tukeminen ja avoimuus kokeiluille ovat toimin-

kaupungin kanssa.

•

ten omaehtoisen toiminnan mahdollistamisessa.
•

Pyrkimyksenä on, että Hiedanrantaan kehittynyt

•

toiminta pysyy yllä itsenäisesti.

taperiaatteita, jotka edistävät nykyistä kaupun•

JATKOSSA HUOMIOITAVAA:
•

•

Työpajassa korostui ketterien toimintatapojen

Uuden kaupunginosan siemen on syntynyt HieKaupungin roolin täsmentäminen kaupunkilais-

yhteisen rahoitusten hakeminen
avoimet kehittämiskyselyt
julkisten tilojen kehittäminen yhdessä
alueen toimijoiden kanssa
matalankynnyksen yhteiskäyttötila
kohtaamisille ja tekemiselle
yhdessä mietityt toiminnalle asetetut
tavoitteet ja toimintaperiaatteet

KEHITYSEHDOTUKSIA
kulttuurikoordinaattori, joka kokoaa
alueen toimijat yhteen, koordinoi
yhteistoimintaa ja auttaa rahoitusten
hakemisessa
viestinnän ja vuorovaikutuksen
tehostaminen
läpinäkyvät ja julkiset
toimintaperiaatteet
prosenttiperiaate kaupunginosan
kehittämiseen
nopeat ja joustavat tavat ottaa tiloja
käyttöön ja järjestää
toimintaa/tapahtumia alueella

Yhteistekemisen ja toimintojen kehittämisen

kistrategiaa.

avuksi kaupungilta toivottiin kulttuurikoordinaattoria,

Hiedanrannassa sosiaalisen kestävyyden edis-

joka kokoaa alueen toimijat yhteen, koordinoi yhteistä

täminen punoutuu yhteen muiden kestävyyden

toimintaa sekä auttaa rahoituksen haussa. Varsinkin ra-

alueen toimijat ja kaupungin edustajat tapaavat säännöllises-

elementtien, ekologisuuden ja taloudellisuuden,

hoituksen etsiminen ja hakeminen nähtiin haastavana

ti. Nämä tapaamiset koettiin tärkeiksi ja niitä toivottiin myös

Tieto alueen kiinteistöjen kunnosta, mahdollisista

kanssa. Ihmiset ovat uuden työn ja kiertotalous-

sekä työläänä prosessina, ja tähän toivottiin kulttuuri-

jatkossa. Tiedon välittymisen lisäksi yhteiset tapaamiset edes-

kunnostuskustannuksista sekä omistamismallista

ratkaisujen omaksumisen ytimessä. Kulttuu-

koordinaattorin apua. Tämä idea nähtiin hyvänä myös

auttavat verkostoitumista ja yhteistoiminnan suunnittelua.

selkeyttää tilojen käytön tulevaisuutta.

ritapahtumat sekä edulliset tilavuokrat tuovat

kaupungin puolelta. Alueen toimijoille järjestetään ensi

Työpajassa toivottiin myös, että alueen toimijoiden välinen

Tarvitaan kartoitus mahdollisista siirto- tai väistö-

alueelle kaupunkilaisia erilaisissa rooleissa.

vuoden (2019) alussa apurahakoulutus ja alueella aloit-

yhteistyö olisi tiiviimpää. Hiedanrannassa aktiivisesti toimiva

taa kulttuurikoordinaattori.

Sopimusvuori ry innostui ideasta edistää alueen yhteisölli-

tiloista.

Viestinnän ja vuorovaikutuksen tärkeys nousi
esiin työpajassa. Hiedanrannassa on ollut tapana, että
12

avoin ja kannustava suhtautuminen
uusiin ideoihin
salliva ilmapiiri ja rohkeus kokeiluihin
joustavat toimintaperiaatteet ja
säännöt
säännölliset yhteiset tapaamiset
tuki toiminnalle ja tapahtumille

syyttä ja on aloittanut yhteisten tapaamisten koordinoinnin
alueella.
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Pelipaikoilla Kaupunkia tekemässä
Hiedanrannan toimijoiden näkökulma

Kentän toteuttamissa haastatteluissa nousi esiin, että Väli-

tämä halu vahvistuu, kun näkymä heidän tulevaisuudestaan

aikaisen Hiedanrannan vuokralaiset näkevät Hiedanrannan

selviää. Tiedotus alueella tapahtuvista muutoksista ei kuiten-

oivallisena paikkana oman toiminnan käynnistämiselle ja ke-

kaan aina tavoita heitä. Tämän vuoksi tiedotukseen ja vuoro-

hittämiselle. Heille Hiedanrannassa toimiminen on “pelipai-

puheluun tulee panostaa.

koilla” olemista. Tällaisia matalien vuokrien tiloja on toivottu ja

Toimijat kokevat rakentavansa inhimillistä ja kestävää

etsitty Tampereelta jo pidemmän aikaa. Kaupungin mahdol-

kaupunkia, joka palvelee koko Tamperetta. He tekevät tätä mm.

listamana alueella toteutetaan nyt uniikkeja asioita. Tällaisia

tarjoamalla matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja kai-

ovat esimerkiksi sirkusammattilaisten tila ja Suomen suurin

kille avoimia tai edullisia tapahtumia.

betoninen sisäskeittihalli. Hiedanranta tarjoaa myös toimitilo-

heidät, kun isot toimijat saapuvat alueelle; miten isojen ja pienten

ja pienyrittäjille. Alueella on syntynyt työpaikkoja ja uutta osaa-

toimijoiden kokonaisuutta ohjataan jatkossa. Huoli pohjautuu osit-

mista. Osaajia on koulutettu aivan uudelle alalle: betonisten
skeittiparkkien rakentamiseen. Myös vaikeasti työllistyville on
löytynyt uudenlaisia mahdollisuuksia. Hiedanrannassa on voinut verkostoitua ja tehdä yhdessä muiden kanssa. Hiedanranta koetaan pienenä kylänä, jossa ihmiset kohdataan ja viestit
vaihdetaan kasvokkain.
Suurin osa toimijoista haluaa kehittää aluetta ja

”Nyt olisi korkea aika hakea rahaa
koko kehityshankkeelle ja yhdistää
eri toimijoita”
”Ymmärtääköhän kaupunki tismalleen, mitä kaikkea me tehään?
Tällä toiminnalla on isoa arvoa.”

omaa toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Toimijoilla on suunni-

Kentän vinkit yhteistyöhön:

tain siihen, että vuokralaiset kokevat päättäjien olevan tietämättömiä
alueen ja toimijoiden potentiaalista.
Alueen toimijat ovat keskenään eri kokoisia ja heillä on eri-

- Hyvästä ja olemassa olevasta potentiaalista
kannattaa pitää kiinni.

laiset resurssit. Toimintaympäristön muuttuessa, on suunnitelmissa
olennaista huomioida moninaisten toimijoiden näkökulmat ja erilai-

- Haasteita taklataan avoimuudella, vuoropu-

suus toimintavalmiuksissa. Myös vuokralaisten jaettu keskinäinen

helulla sekä pyrkimyksellä reagoida toisten

visio on hajanainen. Tätä ei paranna se, että osa heistä kilpailee sa-

kokemuksiin ja ymmärtää niiden juurisyy.

moista apurahoista. Osa toimijoista haluaisikin hakea suuremman

telmia, ideoita ja osaamista toiminnan laajentamiseksi alueella.

Toimijoita huolettaa kuitenkin se, ettei sosiaali-, liikunta- ja kult-

mittakaavan rahoituksia koko alueen toiminnalle. Tähän he toivovat

- Alueen koordinaattorin roolia on hyvä

Vuokralaiset ovat myös investoineet paljon erilaista pääomaa

tuuritoimijoiden innovatiivisuuspotentiaalia täysin tunnisteta,

tukea. Joissakin tapauksissa tätä on jo saatu esimerkiksi kaupungin

tarkentaa ja viestiä siitä selvästi. Haastavan

alueen nykytilanteen ja toiminnan tuottamiseen. Tulevaisuu-

vaan se saatetaan mieltää puuhasteluna. Toiminta on kuiten-

taholta. Jatkossa selkeästi roolitetun ja resursoidun koordinaattori-

roolin muotoutuminen vie kuitenkin aikaa ja

teen liittyvä epävarmuus kuitenkin heikentää vuokralaisten

kin saanut ihmisiä liikkeelle ja lisännyt alueen näkyvyyttä, vaikka

tahon osoittaminen parantaisi Muuntautuvan Hiedanrannan toimin-

edellyttää ”konseptin” muotoilua.

motivaatiota, toimijoiden omaa ja koko alueen uudistumisky-

alueella ei sen sijainnin johdosta synny helposti spontaaneja

taedellytyksiä ja mahdollistaisi koko potentiaalin hyödyntämisen.

kyä sekä luottamusta kaupungin suuntaan. Tämä herättää ky-

kohtaamisia ja luonnollista kauttakulkua.

symyksen, kuka lopulta hyötyy jo tuotetuista ideoista, konsep-
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töön asti, vai onko osallisuus pelkkää retoriikkaa; syrjäytetäänkö

Tällä hetkellä alueen vuokralaiset toimivat oman toimin-

- Koordinaattorin tulee hakea aktiivisesti laa-

Vuokralaiset ovat pääosin tyytyväisiä yhteistyöhön

tansa ohella myös alueen epävirallisina koordinaattoreina: opas-

jempia yhteyksiä kaupunkikehittämiseen ja

toinnista, imagon luomisesta sekä tilojen kunnostamisesta ja

kaupungin kanssa, mutta heitä huolestuttaa se, tullaanko hei-

tavat alueelle tulevia, rakentavat alueen identiteettiä järjestämällä

rahoitusmahdollisuuksia. Koordinaattorilla

palveluiden rakentamisesta alueelle. Vuokralaiset ovat valmiita

dät ohittamaan ja syrjäyttämään tulevaisuudessa. Tullaanko

tapahtumia ja täsmentämällä alueen ominaisuuksia omassa viestin-

tulee olla julkilausuttu tuki työlleen.

käyttämään työpanostaan ja osaamistaan alueen hyväksi, ja

heidän tuottamansa ideat ja asiantuntijuus viemään käytän-

nässään.

Toisin sanoen, kaupunkien uudistumiskyky ja taloudellinen
elinvoimaisuus ovat riippuvaisia infrastruktuurin peruspilareiden sekä ekologisen tasapainon ohella myös ”pehmeämmästä” sosiokulttuurisesta infrastruktuurista: osaamisesta

Omaehtoinen toiminta
ylläpitää kaupunkien
uudistumiskykyä

ja sen hyödyntämisestä, kaupunkilaisten hyvinvoinnista sekä palvelujen vaikuttavuudesta.
Väliaikaisen Hiedanrannan erityinen anti on siinä,
että siellä tapahtuva kaupunkilaisten toiminta tukee koko
kaupungin uudistumiskykyä tuottamalla niin uuden asuinalueen kuin laajemminkin kaupungin sosiokulttuurista infrastruktuuria. Tunnistettavissa on kolme tapaa, joiden välityksellä tämä tapahtuu.
Ensinnäkin kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta
edistää kaupungin viisastumista ja olemassa olevien resurssien hyödyntämistä. Väliaikaisen Hiedanrannan toimintatapaa kuvaa kokeilukulttuuriin ja rohkeuteen kannustaminen.
Alueen keskeneräisyys ja piilossa olevat mahdollisuudet
ovat suunnanneet fokusta toisin ajattelemiseen eli luovuuteen. Ison alueen uudelleenmuotoilu niukoin resurssein on
edellyttänyt myös erilaisten yhteistyömuotojen luomista eri

Kaupunkilaisten
omaehtoisen toiminnan
hyödyt tiivistetysti:

ihmisten välillä ja yli organisaatiorajojen. Fokus on suuntautunut toimintaan, ja se on konkretisoitunut mm. tapahtumina,
harrastusmahdollisuuksina ja työpaikkoina. Samalla osaami-

KAUPUNKI YHTEISÖNÄ JA ORGANISAATIONA

set ovat kohdanneet ja osallistujien tieto mm. tapahtumien

VIISASTUU JA OPPII HYÖDYNTÄMÄÄN

järjestämisestä, alueen historiasta, kaupungin kehittämises-

RESURSSEJAAN:

tä, kiertotaloudesta sekä ylipäätään alueen mahdollisuuk-

- kaupunkilaisten asiantuntijuuden ja osaami-

sista on lisääntynyt. Alueella järjestetyt useat keskustelu- ja
yhteiskehittämistilaisuudet ovat niin ikään lisänneet toimijoiden kehittämis- ja yhteistyöosaamista. Lisäksi toiminta on stimuloinut keskustelua kaupunkiyhteisön sisällä sekä toimintatapojen uudistamista kaupungin hallinnossa.
Yhteisöllinen uudistumiskyky on kohentunut, kun ih-

sen hyödyntäminen
- kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppiminen:
osaamisen lisääntyminen
- opitaan tunnistamaan voimavaroja ja luomaan toimivia ratkaisuja: sopeutumiskyky
muutoksiin paranee.

misten välinen toiminta on synnyttänyt itseorganisaatiota eli

Kaupunkilaisilta
kaupunkilaisille
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usean eri ihmisen jakamia päämääriä sekä yhdessä muotoiltu-

KAUPUNKILAISEN HYVINVOINTI KOHENEE:

ja ratkaisuja niiden toteuttamiseksi. Ideoiden konkretisoitumi-

- kaupunkilaiset osallistuvat toimimalla:

nen toiminnaksi, käytännön ratkaisuiksi ja eletyiksi kokemuk-

tämä tuottaa hyvinvointia, merkityksellisyyttä

siksi on mahdollistunut, kun ”Tee-se-itse” (DIY) -orientaation

ja omistajuutta yhteisiin asioihin

rinnalla on kannateltu ”Tehdään-se-yhdessä” (DIT) -henkeä.
Kaupunkilaisten toiminnan mahdollistaminen näh-

- mahdollisuus vaikuttaa ja kokea osallisuutta
- mahdollisuus kehittää ja lisätä omia taitoja

Kaupunkien resilienssikapasiteetti on nähty yhtenä keskeisenä

dään yhtenä keinona demokratian liikevoiman ylläpitämi-

Nyt ja tulevaisuudessa kaupungit tasa-

tulevaisuuden voimavarana. Kaupunkiyhteisön näkökulmasta re-

sessä. Kiinnostus oman kaupungin asioita kohtaan ja halu

painoilevat megatrendeihin kytkeytyvien

silienssi merkitsee kykyä tunnistaa oman yhteisön ja kaupungin

vaikuttaa saattavat vahvistua, kun pääsee itse tekemään.

PALVELUT PARANEVAT:

epävarmuuksien sekä eri nopeuksilla ta-

resurssit, luovuutta hyödyntää olemassa olevia resursseja, taitoa

Kaupunkinsa asioista kiinnostuneet asukkaat ovat arvokas

- kehitetään paikallisia, tarvelähtöisiä ja

pahtuvien muutosten kanssa. Osa muu-

ennakoida tulevaa sekä halukkuutta joustaa ja soveltaa muutosten

voimavara ja yksi tae sille, että päätöksenteko heijastaa kau-

vaikuttavia ratkaisuja erilaiset kaupunkilaiset

toksista on ennakoimattomia, mikä han-

edessä. Kaupunkiympäristössä resilienssi on esimerkiksi mukau-

punkilaisten kokemuksia. Näin päätöksenteko koetaan oikeu-

huomioiden

kaloittaa niihin varautumista. Asioiden

tumiskykyä, mikä merkitsee mm. tilojen muokattavuutta, moni-

tetuksi ja luottamus koko järjestelmään vahvistuu.

tekeminen kuten ennen ei riitä.

muotoisuutta ja monikäyttöisyyttä. Resilienssi on yhteisön uudis-

Toiseksi kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta uu-

tumiskyvyn edellytys: taitoa hyödyntää olemassa olevaa sekä kykyä

distaa olemassa olevaa palvelurakennetta. Hiedanrannassa

luoda uusia resursseja haastavissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

kaupunkilaisten osaaminen ja asiantuntijuus ovat tuottaneet

- sosiaalinen pääoma lisääntyy.

- neljäs sektori toimii hallinnon tukena
- kaupungin hallinto kehittyy ja elää ajassa
- kokeillen löydetään ketterästi uusia ratkaisuja, tekijöitä ja elinkeinomahdollisuuksia.

käytännön ratkaisuja ja palveluja vastaamaan koettuihin tar-

KAUPUNGIN RESIELIENSSIKAPASITEETTI:

peisiin. Prosessi on muotoutunut alhaalta ylöspäin. Toimin-

Kaupunkilaisten ja kaupunkiympäristön kykyä

nan proaktiivisuus, käytäntölähtöisyys sekä nopeus haastavat

joustaa ja mukautua muutoksissa. Keskeinen

perinteisiä palveluprosesseja muutokseen.

uudistumiskyvyn taustalla vaikuttava resurssi.

KUVA PUUTTUU,
MUTTA TULOSSA!

Hiedanrannan kokeilut ovat osoittaneet, että kaupunkilaiset haluavat vaikuttaa kaupunkiyhteisön ja kaupun-

ITSEORGANISAATIO:

kikulttuurin kehittämiseen. Tämä tendenssi näkyy monissa

Usean eri ihmisen välistä toimintaa, joka tähtää

kaupungeissa. Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan

yhteisesti merkityksellisen asian tai tavoitteen

edistäminen kannustaa myös asiantuntijuuden jakamiseen.

saavuttamiseen. Itseorganisaatioon lukeutuu

Se lisää valmiutta etsiä ratkaisuja yhdessä sekä rohkaisee

jaetun käsityksen muodostaminen, toimintarat-

poikkihallinnolliseen ja organisaatiorajat ylittävään yhteis-

kaisujen muotoileminen yhdessä sekä yhteistyö

työhön. Yhteiskehittäminen taas kyseenalaistaa totuttuja

tavoitteen saavuttamiseksi.

käytäntöjä ja haastaa jokaista osallistujaa kehittämään omaa
osaamistaan. Hiedanrannassa ei kuitenkaan lähdetä tyhjäs-

YHTEISKEHITTÄMINEN:

tä: kiinnostusta osallistumiseen löytyy ja yhteiskehittämisen

Erilaisten ihmisten välistä yhteistyötä, jolla on

periaatteita hyödynnetään jo.

tavoite ja jossa annetaan tilaa erilaisten näkö-

Omaehtoisen toiminnan versot saattavat kehittyä

kulmien, tavoitteiden, ideoiden, ratkaisujen

useaan eri suuntaan: kannattavaksi liiketoiminnaksi sekä kon-

ja vaihtoehtojen läpikäymiselle. Tämän moni-

septeiksi, joita muut toimijat hetken päästä imitoivat ja edel-

naisuuden esiin nostamisen edellytyksenä on

leen kehittävät. Toisaalta kehitykseen lukeutuu myös, että osa

avoin ja välitön vuorovaikutus. Keskeistä on

toiminnasta saattaa lakata ajan myötä. Näin koko kaupungin

myös toiminnallisten ratkaisujen etsiminen ja

palvelut kehittyvät hiljalleen seuraavalle tasolle. Kaupunkilai-

niiden vieminen käytäntöön. Tämä vaihe lisää

sille tämä näyttäytyy kiinnostavina kokemuksina, jouhevuute-

prosessiin uutta, käytäntö- ja kontekstisidon-

na sekä aidosti tarpeisiin vastaavina palveluina.

naista tietoa, minkä seurauksena tavoite saat-

Kolmanneksi kaupunkilaisten omaehtoinen toimin-

taa kirkastua ja muuntautua.

ta edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Yhdessä tehden, erilaisia osaamisia hyödyntäen Hiedanrannassa on luotu ratkaisuja, joiden avulla kaupunkilaisten on mahdollista parantaa

televat eri elämänvaiheissa. Osallistumisen tapoja rikastamalla

malla ihmisen motivaatio ja kyky hyödyntää osaamistaan edellyttä-

elämänlaatuaan, myös vähäisemmillä resursseilla. Lopputu-

voidaan lisätä monimuotoisuutta. Olennaista on tarkastella mah-

vät pysyvyyttä ja ennustettavuutta. Tasapainoilu väliaikaisuuden ja

loksena ei ole pelkästään elämänlaatua parantavia ratkaisuja,

dollistamista erilaisten ryhmien näkökulmasta ja hyväksyä myös

pysyvyyden välillä on haastavaa, mutta avoin vuorovaikutus ja sel-

vaan myös kokemuksia, jotka auttavat yksittäisiä kaupunkilai-

se, ettei kaikkia voida aina miellyttää tai saada mukaan. Osallis-

keät pelisäännöt helpottavat tätä.

sia tunnistamaan omat vahvuudet sekä täydentämään niitä

tumisen rooleja on useita, mm. tekijä, tukija, kokija ja haastaja.

Hiedanrannan kokeilut edustavat 2020-luvun tapaa luo-

yhteistyössä muiden kanssa.

Toiminta voi olla koko kaupunkia palvelevaa, vaikka sitä toteuttaisi

da kestävää kaupunkia. Tämä haastaa kaikkia osapuolia oppimaan

rajattu joukko ihmisiä.

ja kehittämään reilua prosessia. Jatkossa toiminnan kytkeytyminen

Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukemis-
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ta on kritisoitu siitä, että hyötyjinä saattaa olla rajattu joukko

Hiedanrannassa kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta

ennalta sovittuun visioon ja toimintaperiaatteisiin sekä toiminnan

ihmisiä, joilla on jo ennestään resursseja oman toimijuuten-

on kehittänyt sosiokulttuurista infrastruktuuria monin tavoin. Tätä

aidon vaikuttavuuden osoittaminen saattaisivat olla määreitä, joil-

sa edistämiseen. Joskus omaehtoisuuden edistämistoimet

muutosta on haasteellista tehdä näkyväksi ja osoittaa numeroin,

la reiluus ja jatkuvuus voidaan määritellä. Samalla tämä haastaa

saatetaan tyrehdyttää tähän kritiikkiin nojautuen. Diversi-

koska kyse on kulttuuriseen ja sosiaaliseen ilmapiiriin, rakenteisiin

kaikkia hyväksymään väliaikaisina ne käytännöt, jotka eivät ole vai-

teettiä on kuitenkin mahdollista edistää kiinnittämällä huo-

sekä yhteisölliseen kapasiteettiin ja kokemuksiin liittyvistä asioista.

kuttavia tai pelisääntöjen mukaisia. Silti myös väliaikaisiksi jäävistä

miota siihen, miten erilaisia ryhmiä ja toimijoita tavoitetaan

Keskeinen haaste kaupunkilaisten omaehtoisen toimin-

projekteista voidaan ja niistä tulee ammentaa kokemuksia ja oppi-

ja houkutellaan mukaan. On myös hyvä tunnistaa, että kau-

nan mahdollistamisessa kytkeytyy väliaikaisuuden ja pysyvyyden

punkilaisten pyrkimykset ja mahdollisuudet osallistua vaih-

väliseen ristiriitaan. Väliaikaisuus mahdollistaa kokeilut, mutta sa-

mista.
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Visio: Muuntautuva Hiedanranta

Väliaikaisesta
muuntautuvaan

Käsikirjatalkoissa luotiin Muuntautuvan Hiedanrannan iso kuva eli
visio. Hiedanrannassa on monenlaisia toimijoita. Visio auttaa tätä
laajaa joukkoa hahmottamaan Muuntautuvan Hiedanrannan mahdollisuuksia, toiminnan suuntaa ja toimintatapoja. Se on myös hal-

Luku II

Käsikirjatalkoissa

Väliaikaiselle

Hiedanrannalle ideoitiin uusi nimi: Muuntautuva Hiedanranta.
Tämän nimen katsottiin kuvas-

Hyppää
sisään
visiopaperiin!

tavan paremmin Hiedanrannan
kehkeytyvää ja jatkuvassa muutoksessa olevaa toimintaa, joka
halutaan osaksi tulevaa kaupunginosaa.

linnon työkalu.
Visio pohjautuu keskusteluihin Hiedanrannan toimijoiden
sekä kaupungin edustajien kanssa. Se luonnosteltiin alueella jo olevan toiminnan ja toimintaympäristön signaalien perusteella. Lisäksi
luonnoksessa huomioitiin Tampere - Sinulle paras -kaupunkistrategia 2030 sekä Hiedanrantaan liittyvät muut suunnitteludokumentit.
Vision mukainen toiminta edistää Muuntautuvan Hiedanrannan toiminnan kytkeytymistä Hiedanrannan uuden kaupunginosan suunnitteluun ja rakentamiseen sekä Tampereen kaupungin
strategiaan. Jaettu visio edistää itseorganisaatiota: se lisää yhdessä
tekemisen meininkiä ja rohkeutta toimia jaetun tavoitteen saavuttamiseksi.
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Toimintaympäristö

Versot eli painopisteet

Tulevaisuuden kaupungin
toiminnassa korostuvat
yhteiskehittäminen ja edellytysten luominen kaupunkilaisten toiminnalle.

Muuntautuvassa Hiedanrannassa panostetaan
uuden työn mahdollisuuksiin, tapahtumien ja kaupunkiympäristön yhteistuottamiseen sekä kestävän ja
uudistumiskykyisen kaupunginosan rakentamiseen.

Muuntautuvan Hiedanrannan toiminta ja kokeilut sijoittuvat toimintaympäristöön, jota luonnehtivat ilmastonmuutos, niukkenevat resurssit, työhön ja toimeentuloon liittyvät huolet, elintapasairaudet
ja syrjäytymisen riskit sekä nopea teknologinen kehitys.
Kaupunkilaiset haluavat lisää toiminnan ja osallistumisen
mahdollisuuksia. Kaupunkilaisten tarpeita aidosti ja ketterästi heijasteleva kaupunki koetaan hyvänä paikkana asua ja elää. Toiminnan
ja osallistumisen paikat antavat kaupunkilaisille mahdollisuuden
tehdä omasta osaamisestaan tarpeellista. Tämä voi lopulta konkretisoitua myös uusina työn ja toimeentulon mahdollisuuksina.

Muuntautuvassa Hiedanrannassa toimintaa suunnataan kolmen
painopisteen avulla. Ne ovat versoja, jotka jo kasvavat Hiedanrannassa. Painopisteet pohjautuvat siis Hiedanrannassa jo olevaan
potentiaaliin sekä tulevaisuuden Hiedanrantaa koskeviin suunnitelmiin (mm. Hiedanrannan Rakennesuunnitelma, Ideakilpailun jatkot)
Painopisteet ovat: 1) Uuden työn mahdollisuuksien luominen ja kokeilu. 2) Kokemuksien, tapahtumien ja kaupunkiympäristön yhteistuottaminen. 3) Kestävyyden ja uudistumiskyvyn edistäminen.
Kukin painopiste on iso kokonaisuus, jonka alla on mahdollista toteuttaa erilaisia projekteja. Painopisteiden välityksellä luodaan vaikutuksia ja siirtymiä ihmisten tavoissa ajatella ja toimia. Näin
edistetään taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden siirtymistä arjen käytäntöihin. Painopisteet konkretisoituvat hyvinvointina,
merkityksellisinä kokemuksina sekä työ- ja elinkeinomahdollisuuksina. Seuraavaksi pääset tutustumaan tarkemmin näihin kolmeen versoon .
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verso 1

Uuden työn
mahdollisuuksien
luominen ja kokeilu
Uuden työn tehdas, toimitilaa pienyrittäjille ja
toimintaa aloitteleville, osaamisen ja tarpeiden
törmäyttäminen.

Potentiaali: Hiedanrannassa on jo nyt syntynyt uutta

Tulevaisuuden mahdollisuudet: Uuden työn tehdas

työtä ja uutta osaamista. Harrastuksesta on kehitetty

olisi mahdollista laittaa aluilleen vaikka heti. Lisäksi

toimeentulon ja uuden osaamisen lähteitä. Alueella on

tehdas voisi toimia aloittelevien yritysten hautomo-

myös pienyrittäjiä, jotka toimivat niin kiertotalouden

na. Tähän sopii se, että Tampereella suunnitellaan

kuin käsityön ja designin parissa. Alusta lähtien alueel-

parhaillaan startup-kiihdyttämön pilottihanketta. Tar-

le tehdyissä vuokrasopimuksissa on edellytetty vuok-

joamalla edullista toimisto- ja työtilaa, voidaan vuok-

ralaisen osallistumista ja sitoutumista alueen kehit-

ralaisilta pyytää vastineeksi tapahtumien tai muiden

tämiseen. Vuokralaisia on myös pyydetty kertomaan,

palveluiden järjestämistä. Alueelle toivottavan yritys-

miten he osallistuvat Hiedanrannan kehittämiseen.

toiminnan painotus on palveluissa ja kokemukselli-

Alueen toimijat ovat aidosti sitoutuneita ja he panos-

suudessa, kiertotaloudessa sekä designissa ja kult-

tavat alueen kehittämiseen.

tuurissa.

Jo Ideakilpailujen jatkoilla keväällä 2017 ideoitiin uuden

Mistä toteuttamisresursseja?: Suurimmat kehittämis-

työn tehdas, joka tarjoaisi yhteisöllistä työtilaa ja tukea

resurssit löytyvät yhteistyökumppaneilta ja yhteisiä ra-

yritystoimintaa aloitteleville ja kokeileville. Alueen alus-

hoituksia hakemalla. Mahdollisia yhteistyökumppanei-

tavan yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä keväällä

ta: ELY-keskus, TE-toimisto, TRE3, Business Tampere,

2018 kaupunkilaiset näkivät tulevaisuuden Hiedanran-

Tribe Tampere.

Miten muualla?
île de Nantes: Vanhan telakka-alueen muuntautuminen
luovan talouden keskittymäksi

Ranskassa, Nantesissa île de Nantesin -saaren entisen

Saari on esimerkki muutosprosessista, jossa vanhaa

telakka-alueen kehittäminen aloitettiin 2000-luvun

teollisuusmiljöötä hyödynnetään uudenlaisen sosio-

alkupuolella. Visiona on ollut yhdistää kaupunkisuun-

kulttuurisen siirtymän sytykkeenä. Osaamista törmäy-

nittelu ja elinkeinoelämä, erityisesti luovien alojen

tetään uuden käyttötarkoituksen saaneissa telakkahal-

kehittäminen. Alueesta on vuodesta 2003 alkaen

leissa. Luovien alojen osaajien mahdollisuus kehittää

muotoutunut osaamisen keskittymä, jossa startup-yri-

ja kokeilla aluillaan olevaa liiketoimintaa on muovan-

tykset hiovat toimintaansa ja luovien alojen osaajat

nut hiljalleen uuden, luovan talouden keskittymän.

kohtaavat. Väliaikaistoimintaa ja kehittämistä koordi-

Tilojen kauaskantoinen väliaikaiskäyttö on toiminut

noi SAMOA-niminen kehitysyritys.

keskeisenä keinona keskittymän luomisessa.

Vanhat telakkahallit muunnettiin useiksi pienemmiksi

Hankkeen menestystä selittävät vahva poliittinen tuki,

toimitiloiksi SAMOAn ottaman investointilainan turvin.

pitkän aikavälin suunnitelmat, eri toimijoiden välinen

SAMOA vuokraa toimitiloja luovien alojen toimijoille

yhteistyö sekä EU-hankkeet. Hankkeen pitkä aikaväli

korkeintaan 23 kuukauden ajan. Näin tiloissa tapahtuu

mahdollisti myös sen, että tilojen muuntamiseen tar-

jatkuvaa kiertoa, mutta kuitenkin siten, että ihmiset

vitun investointilainan takaisinmaksu oli mahdollista

ehtivät jalostamaan osaamisensa toimivaksi liikeideak-

maltillisia tilavuokria perimällä. Alueella oleva toimin-

si tai konkreettiseksi tuotteeksi tai palveluksi. Tilojen

ta on vaikuttanut merkittävästi myös saaren uuteen

suunnittelussa on myös kiinnitetty huomiota ihmisten

kaavaan, johon on lisätty väliaikaisia ja muunneltavia

kohtaamiseen: yhteiset tilat ovat helposti muokattavia,

tiloja. SAMOAn alueella hallinnoimat rakennukset tul-

ja ihmisiä kannustetaan osaamisen jakamiseen. Tilat

laan purkamaan viimeisenä, jotta toiminta voi jatkua

ovat osoittautuneet erittäin suosituiksi.

alueella mahdollisimman pitkään.

nan loistavana paikkana yrittäjille.
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Verso 2

Kokemuksien,
tapahtumien ja
kaupunkiympäristön
yhteistuottaminen
Muuntautuva Hiedanranta on kulttuurin, designin ja
liikkumisen hybridi, jossa kaupunkilaisia kannustetaan
tapahtumien järjestämiseen ja väliaikaistoimintaan.
Se on kaupunkikehittämisen testialusta, jossa tehdään
yhteistyötä koulujen ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Miten muualla?
Koordinaattoritaho kaupunkilaisten omaehtoisen
toiminnan buustaajana

Kaupunkilaisten omaehtoisen ja itseorganisoituvan

Paikallisista tarpeista riippuen näiden välittäjätaho-

toiminnan hyödyntäminen kaupunkien ja sen palve-

jen roolit ovat hiljalleen muotoutuneet moninaisiksi.

luiden kehittämisessä sisältää paljon käyttämätöntä

Rooleja kuitenkin yhdistää se, että ne pyrkivät vähen-

potentiaalia. Tämän potentiaalin hyödyntäminen voi

tämään tilojen vajaakäyttöä sekä edistämään ja ma-

parhaimmillaan lisätä niin yksilöiden kuin julkisten ja

daltamaan kynnystä kaupunkilaisten omaehtoiselle

yksityisten organisaatioiden toimintamahdollisuuksia.

toiminnalle. Välittäjätahot edistävät kohtaamisia ja
yhteistyötä kaupungin toimijoiden, tilojen omistajien

Kaupungin vajaakäytöllä olevat tilat luovat toiminta-

sekä niitä tarvitsevien välillä. Lisäksi Ghentin naapu-

resursseja kaupunkilaisille ja vastaavasti tilojen käyttö

rimanagerit ja Helsingin stadiluotsit suuntaavat kau-

elävöittää kaupunkia. Tilojen väliaikaiskäyttöä onkin

punkilaisten omaehtoista toimintaa kohti kaupungin

pyritty edistämään useissa kaupungeissa. Esimerkiksi

visiota. Koordinaattoritahot saattavat toimia myös

Riiassa kiinteistön omistaja saa verohelpotuksia, mikäli

alkuinvestoijina tilojen uudelleenkäytön mahdollista-

tilassa on toimintaa. Tyhjien tilojen sekä niitä tarvitse-

misessa. Välittäjätahona ne auttavat kaupungin hallin-

vien kohtauttamiseksi on muutamissa kaupungeissa

non ketteröittämisessä ja edistävät diversiteettiä. Vä-

Potentiaali: Muuntautuva Hiedanranta on alusta al-

kaupungista. Tarvitaan koordinaattori madaltamaan

syntynyt väliaikaiskäytön koordinaattoritahoja, kuten

littäjätahot myös tukevat väliaikaistoimijoita etsimällä

kaen toiminut urbaanien tee-se-itse -tapahtumien

osallistumisen kynnystä. Alueella voidaan toteuttaa

Bremenissä toimiva ZwischenZeitZentrale ja Riiassa

heille uutta tilaa siinä vaiheessa, kun vuokrasopimus

areenana. Alueella sijaitseva Kuivaamo toimii kulttuu-

myös uusia urbaanin liikkumisen kokeiluja. Alueen

toimiva Free Riga.

lähenee päättymistään.

rikeskuksena. Jo nyt Hiedanrannassa panostetaan

vakiintuneilla toimijoilla on alueen mahdollisuuksia

vahvasti uuden liikuntakulttuurin muotoiluun esim.

hyödyntäviä yleishyödyllisiä ideoita, joita kannattaa

skeittauksen ja sirkuksen parissa. Ammattilaiset ja

kuunnella.

vasta-alkajat kohtaavat matalan kynnyksen liikuntatapahtumissa. Tapahtumat ja kulttuuri tuovat alueelle

Mistä toteuttamisresursseja?: Yhteistyö ja olemassa

kävijöitä, joita tarvitaan innovaatioiden ja kokeilujen

olevan osaamisen hyödyntäminen ovat keskeisimmät

kehittämisessä ja testaamisessa.

resurssit Hiedanrannassa. Erityisesti yliopiston ja oppilaitosten kanssa kannattaa tehdä jatkossa tiivistä yh-

Kaupunkilaiset ja yhteisöt voivat toteuttaa alueella

teistyötä ja kehitellä uusia projekteja.

moninaisia pop-up -tapahtumia. Osa tapahtuman järjestäjistä on myös vakiintunut alueelle ja toteuttanut

Liikkumattomuus ja eriarvoistuminen ovat keskeisiä

useampia tapahtumia. Vakiintuneilla toimijoilla on li-

urbaaneja huolenaiheita maailmanlaajuisesti. Tämän

säksi useita luovia ja käytäntölähtöisiä ajatuksia tule-

johdosta näitä teemoja on mahdollista kehittää EU:n

vaisuuden mahdollisuuksista.

hankerahoituksen avulla. Rahoituksen hakemiseksi
tarvitaan toimijoiden välistä sitoutumista ja laajempia

Tulevaisuuden mahdollisuudet: Tapahtumien ja ko-

yhteyksiä kokoava koordinaattoritaho. Koordinaatto-

keilujen toteuttamisen helpottamiseksi voidaan kehit-

rilla on keskeinen rooli potentiaalin ja resurssien jalos-

tää matalan kynnyksen väliaikaistoiminnan konsepti.

tamisessa käytäntöön.

Suuntaa voidaan ottaa vaikkapa Kalasataman Vapaa-
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Verso 3

Kestävyyden ja
uudistumiskyvyn
edistäminen
Kestävyyttä ja uudistumiskykyä luodaan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat samanaikaisesti
huomioiden. Avataan mahdollisuuksia kiertotaloudelle
ja yrittäjyydelle. Tarjotaan osallisuuden paikkoja sekä
mahdollisuuksia kokeilla ja omaksua kiertotalouden
käytäntöjä. Vahvistetaan sosiokulttuurista infraa sekä
kaupunkilaisten hyvinvointia paikalliset tarpeet huomioivilla ratkaisuilla ja käytännöillä.

Potentiaali: Kiertotalouskokeilut näkyvät jo nyt vah-

erityisesti toimintamalleihin ja bisnesideoihin, jotka

vasti Hiedanrannassa. Alueella on myös pienyritystoi-

tekevät kiertotaloutta koettavaksi ja omaksuttavaksi.

mintaa ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden siemeniä.

Näin kaupunkilaiset saavat mahdollisuuksia kokeilla ja

Miten muualla?
Kiertotalouden ”leikkikenttä” tekee kestävästä
elämäntavasta hauskaa ja ymmärrettävää. Sosiaalinen
yrittäjyys palvelee lähiseudun asukkaita.

Amsterdamissa sijaitseva De Ceuvel- nimeä kanta-

Alueelle on tarkoitus synnyttää luovien ja sosiaalialan

va paikka toimii paikallisena kiertotalouden malliesi-

yritysten ecohub. Paikka koostuu maalle nostetuista

merkkinä. Aluetta kutsutaankin kiertotalouden leik-

asuntolaivoista, jotka ovat saaneet uuden käyttötar-

kikentäksi, sillä toimiessaan kiertotalousratkaisujen

koituksen toimisto- ja työtiloina.

testialustana se pyrkii tekemään kestävästä elämäntavasta hauskaa ja ymmärrettävää. Kiertotalousratkaisu-

Rotterdamissa sijaitseva ZOHO on myös hyvä esi-

jen kehittämisen ohella alueella järjestetään työpajoja,

merkki pitkän aikavälin väliaikaiskäytöstä. Keskustan

kulttuuri- ja taidetapahtumia, joiden yhteydessä kau-

liepeillä tyhjilleen jääneeseen 10 000m2:n kiinteis-

punkilaiset saavat mahdollisuuden omaksua ja kokea

töön on haettu vuokralaisia, joiden toiminnan paino-

kiertotalouteen perustuvaa elämäntapaa. De Ceuvel

tus on yhteisöllisyydessä ja sosiaalisessa yrittäjyydes-

perustettiin saastuneelle maa-alueelle ja se saatiin

sä. Vuokralaisten odotetaankin tarjoavan palveluja

kiertotalouskonseptin käyttöön kymmeneksi vuodeksi.

naapuruston asukkaille.

omaksua kiertotalouden käytäntöjä. Johdonmukainen
Myös inhimillisestä kestävyydestä pidetään huolta

ja kärsivällinen sitoutuminen yhteiskehittämiseen yllä-

tarjoamalla osallistumisen ja työllistymisen paikkoja

pitää moniäänisyyttä. Näin edistetään kaupunkilaisten

nuorille ja vaikeasti työllistyville. Alueella on syntynyt

tarpeita ja kestävyyttä aidosti heijastelevan kaupungin

paikallisiin tarpeisiin vastaavia uudenlaisia toiminta-

rakentumista.

tapoja, jotka lisäävät osallisuutta ja hyvinvointia Tämä
täyttää sosiaalisen innovaation tunnusmerkit. Alueen

Mistä toteuttamisresursseja?: Haastekilpailut ovat

toimijoilla on intoa kehittää näitä innovaatioita pidem-

mainio tapa kehittää uusia yhteiskunnallisia innovaa-

mälle.

tioita ja löytää lisää tekijöitä. Kilpailut tarjoavat uusille
tekijöille näyttämisen paikkoja ja tilaisuuksia kehittää

Alueella on tunnistettavissa orgaanisesti kehkeytynyt

ideoita pidemmälle. Tässä on jälleen työtä koordinaat-

yhteiskehittämisen pilotti, joka on edesauttanut koh-

toritaholle.

taamisia ja osaamisen jakamista ihmisten välillä ja organisaatiorajat ylittäen.

Hiedanrannan oman ja tunnistettavan toimintamallin
luominen kestäville kokeiluille auttaa löytämään ko-

Tulevaisuuden mahdollisuudet: Alueelle haetaan li-

keiluista kiinnostuneita yhteistyötahoja ja lisää oppi-

sää kiertotalouden yritystoimintaa sekä yhteiskunnal-

mista.

lisen yrittäjyyden malleja ja toimijoita. Kannustetaan
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Toimintaperiaate I

Toimintaperiaatteet

Kaupunkilaiset
tekevät itse
Mistä on kyse?
Kaupunkilaisissa piilee paljon potentiaalia ja osaamista! Hiedanrannassa on alusta lähtien tunnistettu tämä paikallinen
voimavara: osaavat ja aktiiviset kaupunkilaiset halutaan mukaan luomaan kehkeytyvää ja elämyksellistä kaupunginosaa.
Yhteistyö, kokeilu ja jokaisen osaamisen hyödyntäminen luovat resursseja ja vaikuttavia ratkaisuja. Erilaiset pop-up -tapahtumat sekä teemapäivät kutsuvat kaupunkilaisia alueelle
toimimaan ja jakamaan osaamistaan.

Kaupunkilainen
Millaisia palveluja, tapahtumia tai kokeiluja haluaisit nähdä
kotikaupungissasi? Onko sinulla ideoita ja osaamista takataskussasi? Kokoa ympärillesi porukka ja innosta heidät kehittelemään ja toteuttamaan. Näin ideat nousevat seuraavalle
tasolle. Ympärillänne on varmasti osaavia ihmisiä: joku osaa
markkinoida, toinen etsiä ja kontaktoida yhteistyökumppaneita. Varmista alueen pelisäännöt sekä visio ja sovita toimintasi
niihin. Rahoitusta voit kasata esim. joukkorahoituspalvelu Mesenaatin avulla.

Tekemisen tavat esiin
Muuntautuvassa Hiedanrannassa asioita toteutetaan kokeilukulttuuriin ja
rohkeuteen kannustaen,
diversiteettiä tukien, kaupunkilaisten osaamista
hyödyntäen sekä asioita
yhdessä kehittäen.

Edellisillä sivuilla kerrottiin, millaisia asioita (versot) Hiedanrannassa

Kaupungin edustajat

halutaan edistää. Seuraavaksi esiteltävät toimintaperiaatteet valot-

Kaupunkilaiset synnyttävät uniikkeja asioita. Hyväksy ja tue

tavat tekemisen tapoja, joiden avulla nämä asiat tehdään todeksi.

kaupunkilaisten arvokkaana pitämää toimintaa. Tiedota

Valitut toimintatavat ovat olleet tyypillisiä Väliaikaiselle Hiedanran-

alueen mahdollisuuksista, tarjoa tukea rahoitusten hakemi-

nalle alusta lähtien.

seen, byrokratiaan ja jatkokehittämiseen. Sparraa ideoita ja

Jotta Hiedanrannan muuntautumiskyky pysyy yllä raken-

kuratoi, pidä yllä tekijä- ja ideapankkia sekä törmäytä tekijöi-

nusvaiheessakin ja aluillaan olevat versot juurtuvat kukoistaviksi, on

tä keskenään. Tee näkyväksi tahot, jotka ovat osallistuneet

tärkeää, että Hiedanrannan eri toimijat tekevät asioita yhteisten toi-

Hiedanrannan elävöittämiseen. Varmista kriteerien ja vision

mintaperiaatteiden mukaisesti. Sitoutuminen jaettuihin toimintape-

toteutuminen. Arvioi kokeiluja ja tee näkyväksi niistä opittua.

riaatteisiin tekee käytännöistä läpinäkyviä, reiluja ja yhdenvertaisia.

Toimi poikkihallinnollisesti ja kaupunkilaislähtöisesti. Tämän

Muuntautuvassa Hiedanrannassa toteutettavat asiat ovat

osa-alueen toteutuksen tueksi voidaan myös hakea ulkopuo-

monimuotoisia ja rikkaita kokonaisuuksia, joiden aikaansaaminen
edellyttää kaikkien neljän toimintaperiaatteen samanaikaista kan-

linen tekijä, joka toimii koordinaattori- ja välittäjätahona.

nattelua. Seuraavaksi pääset lukemaan, mistä toimintaperiaatteissa

Yritykset ja yhteisöt

on kyse ja miten ne näyttäytyvät eri toimijoiden näkökulmista.

Perinteiset organisaatio- ja asiantuntijarajat ylittävien yhteistyöprojektien luominen lisää osaamistanne. Pohtikaa, mitenvoisitte ottaa kaupunkilaiset mukaan omiin projekteihinne:
testaajina, tekijöinä, mentoreina?
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Toimintaperiaate II

Toimintaperiaate III

Kokeilukulttuuriin
ja rohkeuteen
kannustaminen

Diversiteetin
tukeminen
Mistä on kyse?
Muuntautuvaan Hiedanrantaan ovat kaikki tervetulleita. Ta-

Mistä on kyse?
Muuntautuvassa Hiedanrannassa on alusta alkaen lähdetty
rohkeasti kokeilemaan vanhan tehdasalueen uusiokäyttöä
sekä annettu tilaa erilaisille toimijoille ja heidän ideoilleen.
Rohkeus epätavallisia ja kehkeytyviä suunnitelmia kohtaan
tekee alueesta kiinnostavan. Tämä asenne antaa mahdollisuuden kehittää orastavia ideoita pioneerivaiheeseen ja siitä eteenpäin. Kokeilualustalla nopeus, väliaikaisuus ja kierto
mahdollistavat moninaisten ideoiden ja ihmisten mukaan
pääsyn. Ongelmakohtiin reagoidaan paikallista potentiaalia

pahtumat ja toiminta luovat kohtaamisia ja moninaisuutta.
Täällä erikokoiset ja eri tavoin toimivat tahot ja tekijät luovat tulevaisuuden kaupunginosaa rinnakkain. Tämä on elinvoimaisen ja omaleimaisen kaupunginosan salaisuus. Hiedanrannassa diversiteettiä tuetaan seuraavasti: edistetään
tapahtumien ja osallistujaryhmien kirjoa, osallistumisen kynnystä madalletaan koordinaattoritahon ja helppojen käytäntöjen avulla. Jokainen toimija pyrkii arjen tasolla edistämään
erilaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia.

hyödyntäen. Yleinen ilmapiiri kannustaa kaikkia kokeilemaan

Kaupunkilainen

ja toteuttamaan yhä parempaa ja kiehtovampaa Tamperetta.

Tule mukaan luomaan avoimia kaupunkitapahtumia, jotka
saavat moninaiset ihmiset ja ryhmät liikkeelle! Lähde mukaan

Kaupunkilainen
Ole utelias ja avoin uusille ideoille. Toimi ja ota vastuuta toteutuksesta. Pyri ratkomaan ongelmia omatoimisesti ja avoi-

toteuttamaan tai kokemaan. Porukassa voit etsiä juuri sinulle
sopivan roolin toteutuksessa.

mesti niistä tiedottaen. Sitoudu toiminnalle luotuihin peli-

Kaupungin edustajat

sääntöihin. Hyväksy se, että kokeilualustalla tapahtuu kiertoa:

Kaupunki välittää kaikista kaupunkilaisistaan. Se voi tukea vä-

osa toiminnasta karsiutuu antaen tilaa uusille kokeiluille.

hemmän aktiivisia ryhmiä seuraavasti: kutsu tekemään, kerro
mitä mahdollisuuksia alueella on, lähesty ja houkuttele erilai-

Kaupungin edustajat
Toimi mahdollistajana ja kokeiluihin kannustajana. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintatilan ja ratkaisujen etsimistä
rajoitteista huolimatta. Salli ja selvitä torppaamisen sijaan.
Ole valmis poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Edistä jaetun
vision toteuttamista ja jatkuvaa vuorovaikutusta, sillä nämä
lisäävät avoimuutta ja reiluutta. Anna tunnustusta ja palkitse
kaupunkilaisia sekä kollegoja uusista avauksista.

sia ryhmiä vierailuille, listaa rahoitusmahdollisuuksia ja hae
kohdennettua rahoitusta, tarjoile esimerkkejä tapahtumaideoista ja niiden markkinoinnista. Luo helposti ymmärrettävä ja
simppeli malli kaupunkilaisten omien tapahtumien järjestämiseen. Koordinaattoritaholla on keskeinen rooli diversiteetin
edistämisessä.

Yritykset ja yhteisöt
Ottamalla mukaan mahdollisimman monia käyttäjäryhmiä

Yritykset ja yhteisöt
Kumppanuus kaupunkilaisten projekteissa ja tapahtumissa
tarjoaa mahdollisuuksia palvelujen testaamiselle, oppimiselle
ja kehittämiselle. Näin saatte myös näkyvyyttä kaupunkilaislähtöisena toimijana ja samalla potentiaalisten asiakkaiden

saadaan palveluiden ja tuotteiden vaikuttavuutta parannettua: palvelut vastaavat ihmisten kokemiin aitoihin tarpeisiin ja
resurssien hukkaaminen vähenee. Saattaa syntyä myös täysin
uusia palveluita ja tuotteita, uutta työtä sekä työpaikkojen ja
osaajien kohtaamisia.

ymmärrys palveluistanne tai tuotteistanne syvenee. Kaupunkilaisten kokeiluja on mahdollista tukea vuokraamalla edullisesti vajaakäytöllä olevaa tilaa.
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Toimintaperiaate IV

Yhteiskehittäminen
Mistä on kyse?
Hiedanrannassa asioita suunnitellaan ja toteutetaan useimmiten eri toimijoista koostuvissa ryhmissä, koska tämä edistää moninäkökulmaisuutta ja lisää jokaisen osaamista. Asiat
eivät ole jääneet ideoinnin tasolle, vaan niistä on tehty totta
usean eri ihmisen välisen yhteistyön avulla. Tämä on mahdollistanut alueen tilojen moninaisen hyödyntämisen ja erilaisten tapahtumien järjestämisen. Toiminnan tarkemmat askelmerkit ja suunta muotoutuvat usein ideoinnin ja toiminnan
yhteydessä. Tämä on edellyttänyt joustavaa asennoitumista
jokaiselta osallistujalta.

Kaupunkilainen
Jaa rohkeasti ajatuksiasi muiden kanssa ja kuuntele, mitä
muut asioista ajattelevat. Jousta ja ole valmis kompromisseihin, sillä näin myös muut pääsevät vaikuttamaan. Sitoudu
asioiden toteutukseen, sillä se on vaihe, jossa ideoista tehdään totta oppimisen, soveltamisen, luovuuden ja ihmisten
välisen vuorovaikutuksen avulla. Hyväksy se, että projektit
jäävät joskus väliaikaisiksi. Onnistuneet kokeilut lähtevät toimimaan omillaan ja saattavat kehittyä vakiintuneiksi käytännöiksi.

Kaupungin edustajat
Kaupunkilaisilla on osaamista, jonka hyödyntäminen kohentaa ratkaisujen laatua ja edistää kaupunkilaisten sitoutumista
omaan kaupunkiinsa. Etsi ja edistä mahdollisuuksia hyödyntää tätä osaamista. Suhtaudu avoimesti myös hallinnon- ja
organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön. Vuorovaikutus lisää
prosesseihin uusia vaiheita, mutta samalla osaaminen, tietoisuus asioista sekä sitoutuminen vahvistuvat. Monialainen
yhteistyö kysyy kärsivällisyyttä.

Yritykset ja yhteisöt

Tavoite: Uuden
kaupunginosan
perusta

Muuntautuva Hiedanranta on urbaanin kaupunkikulttuurin keidas.
Tavoitteena on kasvattaa ja ylläpitää uuden kaupunginosan siementä,
joka on saanut alkunsa väliaikaistoiminnasta. Se on kaupunginosa, joka saa ihmiset liikkeelle. Se palvelee ja houkuttelee kulttuuri-, designja liikuntamahdollisuuksien avulla alueelle kävijöitä myös kauempaa.
Muuntautuva Hiedanranta kannustaa kaupunkilaisia aktiiviseen toimi-

Muuntautuva Hiedanranta tarjoaa
tamperelaisille kiinnostavaa kaupunkielämää, kokeiluja ja palveluja läpi
rakennusvaiheen. Urbaanin kaupunkikulttuurin keitaassa kaupunkilaisia
kannustetaan aktiiviseen toimijuuteen.

juuteen ja haastaa hallinnon käytäntöjä kehittymään. Alueella tapahtuvat kokeilut ja yhteiskehittäminen lisäävät kaupunkilaisten osallisuuden mahdollisuuksia ja kaikkien osaamista. Osaamisten kohtaaminen
synnyttää uutta toimeentuloa, työtä ja innovaatioita. Tapahtumien,
kokeilujen ja palvelujen ohella alue tarjoaa kaupunkilaisille myös mahdollisuuksia kokea ja omaksua kiertotalousratkaisuja. Muuntautuvan
Hiedanrannan kokeilut liikuttavat ihmisiä ja vaikuttavat läpi kaupungin.

Kaupunkilaisilla on osaamista, jota hyödyntämällä parannetaan ratkaisujen ja palveluiden laatua. Etsi ja edistä mahdollisuuksia hyödyntää kaupunkilaisten ja organisaatiosi rajat
ylittäviä yhteistyömuotoja. Näin saat rikkaamman kuvan toimintaympäristöstä ja potentiaalisista asiakkaista.
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Liite

Muuntautuva Hiedanranta

TOIMINTAYMPÄRISTÖ:

TEETS IPON IAP TES IGETARTS

Rakentaminen käynnistyy
Alueen toimijoilla halu
kehittää omaa toimintaansa
osana aluetta
Profiloituminen alueena,
jossa tapahtuu ja jonne voi
tulla tekemään
Tulevaisuuden
kaupunginosaan liittyvät
odotukset ja mielikuvat
Koulutetut ja osaavat
kaupunkilaiset halutaan pitää
Tampereella
Makers-kulttuuri & 4. sektori
tukevat hallintoa
Työelämän murros: uusi työ ja
toimeentulo
Liikkumattomuuden ja
syrjäytymisen riskit
Kokemuksellisuus ja
merkityksellisyys liikuttajana

VISIO 2025
Uuden työn mahdollisuuksien
luominen ja kokeilu
Uuden työn tehdas, toimitilaa pienyrittäjille ja toimintaa aloitteleville, osaamisten ja
tarpeiden törmäyttäminen.

Kokemuksien, tapahtumien ja
kaupunkiympäristön yhteistuottaminen
Kulttuurin, designin ja liikkumisen hybridi. Kaupunkilaisten kannustaminen
tapahtumien järjestämiseen ja väliaikaistoimintaan. Kaupunkikehittämisen testialusta,
yhteistyö koulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kestävyyden ja uudistumiskyvyn
edistäminen
Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Hyödyntää kiertotalouden ja
pienyrittäjyyden mahdollisuuksia. Tarjoaa osallisuuden paikkoja sekä mahdollisuuksia kokeilla
ja omaksua kiertotalouden käytäntöjä.

TEETTAA IREP
-ATN IM IOT

KOKEILUKULTTUURIIN
& ROHKEUTEEN
KANNUSTAMINEN
Uskallus hyödyntää
paikallista potentiaalia ja
luoda toimintatilaa
rajoitteista huolimatta

KAUPUNKILAISET
TEKEVÄT ITSE
DIVERSITEETIN
TUKEMINEN

Kaupunkilaisten
osaamisen
hyödyntäminen

YHTEISKEHITTÄMINEN

TAVOITE:
UUDEN KAUPUNGINOSAN
PERUSTA, URBAANIN
KAUPUNKIKULTTUURIN
KEIDAS
Tarjoaa osallistumisen ja tekemisen
mahdollisuuksia jokaiselle, ja luo näin
hyvinvointia.
Tarjoaa kiinnostavaa kaupunkielämää:
ajanviettoa, baareja, kahviloita sekä
designputiikkeja. Alueella käydään
retkellä ja shoppaillaan.
Alueen palvelut, ympäristö ja imago
houkuttelevat erilaisia ihmisiä puoleensa.
Tämä houkuttelee asujia alueelle jo
alkuvaiheessa.
Osaamisten kohtaaminen synnyttää
uutta työtä ja toimeentuloa.
Uuden työn kokeilut tuottavat
uudenlaisia palveluita ja parantavat
teknologian mahdollisuuksia palvella
ihmisen tarpeita.
Uuden kaupunginosan tekeminen,
kokeminen ja eläminen koko
rakennusvaiheen ajan.
Alueella on asukkaiden tuottamia
palveluja ja tapahtumia.
Tilaa ja kannustusta kokeilemiseen ja
uuteen yhteistyöhön.
Tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia
omaksua kiertotalouden käytäntöjä arjen
tasolla. On syntynyt kannattavaa
kiertotalousbisnestä.
Kotimaassa ja kansainvälisesti
kiinnostusta herättävä
kaupunkikehittämisen toimintatapa.
Tarjoaa mahdollisuuksia hallinnon
kokeiluille.
Lukuisia tapahtumavieraita ja liikkujia.

Kenttä on kahden sosiologin muodostama kollektiivi. Toimimme erilaisten organisaatioiden ja yhteisöjen kumppanina ihmislähtöisessä kehittämisessä ja asiakasymmärryksen syventämisessä.
Erityisasiantuntijuuttamme ovat ihmisen ja yhteisöjen
toimintaan vaikuttaminen, motivointi ja arjen käytännöt.
Lisäksi tutkimme vaikuttavuutta ja osallisuuden käytäntöjä. Meille on tärkeää edistää vuoropuhelua ja moniäänisyyttä prosessin kaikissa vaiheissa. Tämä mahdollistaa
aidosti vaikuttavien ratkaisujen etsimisen.
Heidi Kervinen ja Meri Lampinen
www.kenttakollektiivi.fi
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Miten tulevaisuuden kaupunginosa raken
Seuraa ja tutustu verkossa:

MITEN
TULEVAISUUDEN
KAUPUNGINOSA
RAKENTUU?

tampere-fi/hiedanranta
valiaikainenhiedanranta.fi
Facebook: @hiedanranta
Twitter: @hiedanranta

Julkaisija

Seuraa ja tutustu verkossa:
tampere.fi/hiedanranta
valiaikainenhiedanranta.fi

Tampereen kaupunki

Facebook: @hiedanranta
Twitter: @hiedanranta

Heidi Kervinen, Kenttä

Toimitus
Meri Lampinen, Kenttä

SiniJussila, Hiedanrannan kehitysohjelma
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