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Johdanto

Osallistuneet toimijat

Hiedanranta on osoittautunut monellakin tapaa kiinnostavaksi alueeksi.
Koska Hiedanranta on ollut suljettuna pitkään, moni on utelias näkemään paikan.
Alueen keskuksen muodostavat vanhat rakennukset ovat jo nyt herättäneet paikallisen kulttuuriväen mielikuvituksen. Rantaviiva, hahmoteltu väkimäärä ja keskustan
läheisyys ovat ymmärrettävästi tamperelaisia yrityksiä kiinnostavia näkökulmia.

RML Alliance Oy

Luonnon ja teollisen ympäristön yhdistelmä sekä historian tuomat ympäristöhaasteet ovat herättäneet kysymyksiä ja keskustelua. Alueen historiaa tuntevat ovat
puolestaan kertoneet Hiedanrannan tarinaa. Toimijat, joille väliaikainen toiminta on
luontevaa, ovat alkaneet jo kirjoittaa uutta lukua tuohon tarinaan.
Me Kuowina olemme parhaamme mukaan fasilitoineet osallistumista ja vuorovaikutusta siten, että kaikki halukkaat pääsisivät kuulemaan, kertomaan ja tekemään.
Tavoitteenamme on ollut, että saisimme kiinni sen, mitä ihmiset Hiedarannalta
odottavat ja miksi he odottavat sellaisia asioita kuin he odottavat.
Yritykset ovat olleet vahvasti mukana. Yritysten osallistumisessa olemme luottaneet
tuttuun oppiin siitä, että organisaatio ei yksin tee mitään, vaan ihmiset sen sisällä.
Oli kyse aluejohtajasta, toimitusjohtajasta tai yrittäjästä, olemme koittaneet ymmärtää, mikä heidän mielestään on projektin ytimessä.
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Vuorovaikutusta eri tapahtumissa
334

9942

vierasta hiedanrannan tapahtumissa

työpajoihin

Suunnittelujuhlat II
Kulttuuritekijöiden tuumausiltapäivä

Maagillinen
teatteri

25.

Suunnittelu
juhlat I

tammikuuta

käytetyt tunnit

Tarinoita Hiedanrannasta

2016

Kaupunginhallituksen suunnittelukokous

Lielahden
yrittäjät

Puutarhajuhlat
Tapahtumatoimisto

98

Hiedanrannan
joulu

Tredea

Yhdyskuntalautakunnan vierailu

Aluesuunnittelu- ja liikenne
valiokunta

Kaupungin
asiantuntijoiden
työpaja

Uuden liiketoiminnan valiokunta

39 019
verkkosivuilla käynyttä

osallistujaa

Kävelykierrokset

13.

kesäkuuta
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Näin luet Hiedanrannan
ihmisiä

Hiedanrannan ihmiset -työ tehtiin, kun haluttiin tietää, millaiseen Hiedanrantaan
ihmiset voisivat rakastua. Julkaisun materiaalit on kerätty kesäkuusta 2015 joulukuuhun 2015.
Olemme kirjoittaneet tekstin, kuten ihmiset ovat meille asioita kertoneet. Nämä meidän
eteenpäin kertomamme tarinat, mielipiteet ja keskustelunavaukset on merkitty vasemmalla näkyvällä ikonilla. Sitaatit ovat puolestaan suoria lainauksia keräämästämme
kirjallisesta aineistosta.
Hiedanrannan ihmiset työn kautta kaikilla on mahdollisuus
päästä kuulolle Hiedanrannasta jo käytyihin keskusteluihin.
Tietenkään kaikki eivät ole täydellisen yksimielisiä kehittämisvisioista ja olemme pyrkineet antamaan tilaa myös eriäville
näkemyksille.
Kaikki kuvat ovat Hiedanrannasta ja sen tapahtumista. Niitä
ovat ottaneet Hiedanrannassa vierailleet ja työskennelleet.
Kuvaajat löytyvät takakannesta.
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Hiedanrannan ihmiset on

Hiedanrannan ihmiset ei ole

•

•

tieteellinen tutkimus, jossa olisi
pyritty tavoittamaan edustava otos
ihmisiä.

•

maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää osallistumista.

kuvaus prosessista, jossa on hahmotettu Hiedanrannan tulevaisuutta
ihmisten ja yritystoiminnan näkökulmasta.

•

vuorovaikutusta, jossa tekeminen ja
kertominen on ollut vähintään yhtä
tärkeää kuin loppuraportit.

•

poimintoja ja kiteytyksiä puolen vuoden keskusteluista ja ihmettelyistä
ihmisten kanssa.

•

otoksia siitä, miten Hiedanrannasta
puhutaan eri kanavissa.

61

yhteydenottoa
verkkosivuilla

310
uutiskirjeen
tilaajaa

527
instagram - kuvaa

# hiedanranta

hiedanrannan ihmiset
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Ympäristöasiat ovat tärkeitä,
mutta en aina välttämättä
osaa ottaa niitä omissa kulutustottumuksissani huomioon. Suomessa osataan
kyllä arvostaa luontoa mielestäni tosi
hyvin, mutta keskustan roskaaminen on
aina silloin tällöin inhottavaa katseltavaa.
Hiedanrannassa mietityttää alueen puhtaus. Olen lukenut lehdestä, että vanhojen tehdasalueiden maat ovat olleet
todella saastuneita. Järvenpohjassahan

täällä on sitä nollakuitua, joka ilmeisesti
on jotain puuta, mutta ainakin se estää
tällä hetkellä uimisen rannassa. Ja onko
ne tehtaan kemikaalitkin sitten nollakuidun mukana järvessä?

sitä ei nyt ruveta pilaamaan. Lisäksi tää
rannan täyttäminen Tampereella on aina
tarkoittanut sitä, että vaan niissä taloissa asuvat näkee maisemat. Kyllähän ne
kuuluu kaikille kaupunkilaisille.

Ajatus siitä, että voisiko sitä moskaa
jotenkin hyödyntää alueen rakentamisessa, on mielestäni hieno. Ei kaikkea
tarvitse kaatopaikalle ajaa, jos sen voi
käyttää uudelleen. Ei sitä Nässyn pohjaankaan voi jättää.

Myös tossa poukamassa oleva hiekkaranta, mistä tämä alue on nimensäkin
kuulemma saanut, niin sen kohtalo kyllä
huolestuttaa. Ei kehittäminen saa sitä
tarkoittaa, että kaikki tehdään luonnon
kustannuksella. Mun mielestä olisi tärkeää, että se kehittäminen mielummin
korostaisi tän alueen luontoa ja jotenkin
nostaisi sitä vielä hienommin esiin ja että
siitä pääsisi nauttimaan paremmin.

Rannan täyttämisestä mä olen kyllä
huolissani. Mitä se tekee Näsijärvelle?
Nässyn vesi on kuitenkin nykyään aika
puhdasta ja olisi todella tärkeää, että

Luonto
“MITÄ SE NOLLAKUITU ON?”
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Keskustelua Aamulehden kommenttiosiossa massastabiloinnista kertovan
uutisen yhteydessä.

”Kaupunkilaisille pala
luontoa virkistyskäyttöön. Myös aikuisille <3
Säilyttäkää luonto.”

Salainen toive

hiedanrannan ihmiset
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Aamulehden Hetki-julkaisu teki ison jutun Hiedanrannasta kesällä.

Säilytä

käytä

Tämä alue on niin upea juuri sen takia, kun sillä on
jo niin rikas oma tarinansa. Nyt olisi ehdottoman
tärkeää, että alueen historia säilyy tässä tulevassa muutoksessa. Ajattelen, että me vain kirjoitamme Hiedanrannan tarinaan
uuden luvun emmekä aloita kokonaan uutta tarinaa.
Musta olisi mahtavaa, jos tänne tultaessa se vanha tarina
ikään kuin aukeaisi. Viime kesän tapahtumissa oli niin hieno
tunnelma, kun paikalla oli muun muassa tehtaan entisiä työntekijöitä, jotka osasivat kertoa mitä kaikkea siellä aikanaan oli
tehty.

“Odotin, kun isä pääsi töistä ja
istuin siellä toimiston nurkassa
ja mun fillari korjattiin tossa
pajalla. Tää on elänyt tää paikka
silloin.”

Työpajan osallistuja

Kommetti Hiedanrannan Facebookista.

Pia Christiansen tuli puutarhajuhliin kartanolta otettujen valokuvien kera.

Tällä autolla Olli (kuvassa) ajelutti tehtaanjohtajaa.

Kun mietitään, mitä täältä puretaan ja mitä säilytetään niin toivon, että ei säästettäisi vain sellaista, mikä nyt näyttää kivalta,
vaan että kaikkien aikakausien jälkiä olisi näkyvillä Hiedanrannassa. Pahintahan olisi semmoinen, että nyt puretaan jotain,
mikä sitten viiden vuoden päästä harmittaa vimmatusti.
Kartanon puisto pitää mielestäni ehdottomasti säilyttää,
varsinkin ne kauniit vanhat tammet. En kuitenkaan halua, että
puistoa museoidaan, vaan että se säilyy vapaassa käytössä.
Muutenkaan ei tänne mitään pysyviä näyttelyjä pidä tehdä,
vaan antaa uudelle mahdollisuus rakentua vanhan päälle.
Helsingin Kaapelitehdas on musta hyvä esimerkki siitä, miten
siinä tuntee tulleensa vanhaan paikkaan, missä kuitenkin tapahtuu kokoajan jotain uutta. Siellä on myös hienosti löydetty
kannattavaa toimintaa vanhaan kiinteistöön. Mun mielestä
kaupunki ei voi yksin maksaa kaikkia kuluja näiden kohteiden
kunnostamisesta.
Tammien lomasta löytynyt keinu oli kesällä kovassa käytössä.
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“Toiveena “Folketshus”. Kaikkien yhteiseen
käyttöön! Ympäri vuoden. Harrastajille, juhlien
pitämiseen. Kesällä puistossa piknikkejä, musiikkiesityksiä, kulttuuria, luentoja, ym. Päivätansseja,
kahvila, terassi ja tanssilava kesäisin.”
Yksi salaisista toiveista

Vetonaula
kaikkien
käyttöön
Kyllähän se niin on, että Lielahden kartano, sen puutarha ja tehdasrakennukset muodostavat akselin, jonka
ympärille Hiedanrannan vetovoima rakentuu. Nää tekevät Hiedanrannasta erityisen. Järviä on muuallakin.
Hiedanrannassa nämä rakennukset,
tämä erityinen tunnelma ja tehtaisiin
saatava toiminta, on se, mikä erottaa
alueen muista. Niiden pitää olla sellaisia,
että keskukseen tullaan, vaikkei asuisikaan alueella!
Sellainen luonnollinen sekoittuminen on
kiinnostava ajatus. Ajatus, että erilaisista
taustoista tulevat ja eri-ikäiset ihmiset
kohtaisivat. Tehdasmiljööstä tulisikin
näin seurojentalo, jossa saa tehdä ja
nähdä monenlaisia juttuja.
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Minusta tehtaisiin sopisi hienosti yhteisöllinen toiminta. Jo yhteen tehdasrakennukseen mahtuu monta toimijaa, eikä
kaupallisia ja epäkaupallisia toimijoita
tarvitse erottaa toisistaan. Moni on kuulemma kaavaillut paikkaa jonkinlaiseksi
kulttuurikeskukseksi. Ainakin sellainen
Tampereelle tarvittaisiin. Hiedanrannasta voisi tulla meidän Kaapelitehdas, Kirjurinluoto, Telliskivi, Pyhäniemi tai Suvilahti.
Kartanoa ei saa missään nimessä purkaa. Tilat sopisivat hienosti hotelliksi,

hostelliksi, juhlatilaksi tai ravintolaksi.
Ehkä olennaista on se, että silloin tiloihin
voisi päästä kuka vaan kunnostamisen
jälkeen. Tai sitten se voisi olla monitoimitalo täynnä erilaisia toimijoita.

Pienillä suunnittelujuhlilla visioitiin myös kulttuurikeskusta.

Joka tapauksessa puutarha on oiva paikka erilaisille musiikki- ja muille kulttuuriesityksille. Jotenkin tarttis vaan muistaa
pitää tunnelma rentona ja tehdä näistä
sellaista, johon kaikki ovat tervetulleita!
Puutarhasta tuli piknik-paikka ihan itsestään.
hiedanrannan ihmiset

| 15

Tällaisia isoja rakentamisprojekteja sivusta seuranneena niin aina mietin että, miten ne pystyttäisiin
toteuttamaan siten, että alueet olisivat virkeitä ja miellyttäviä
heti alusta alkaen. Kyllähän siellä pitäisi joku semmoinen
vetonaula ja juttu olla heti startista lähtien. Alueen identiteetin
pitäisi lähteä rakentumaan jo aloituskorttelista lähtien.
Monesti palveluita saadaan alueelle vasta sitten, kun rakentaminen on valmista ja kaikki asukkaat ovat päässeet muuttamaan. Esimerkiksi Helsingissä Kalasatama ja Jätkäsaari ovat
ihan hulluja työmaita. Olen aina välillä kysellyt tutuiltani, että
kuka ihme sellaisen keskellä haluaa asua? Ovat varmasti hienoja paikkoja valmistuessaan, mutta entäpä ne perheet, jotka
muuttivat sinne ensimmäisten joukossa?

Kaiken ei aina pidä olla loppuun asti viilattua. Tämä on mun
mielestä aivan ykkösjuttu, kun mietitään Hiedanrannan kaavoittamista. Siihen pitää jäädä riittävästi tilaa uuden kehittymiselle ja keksimiselle. Täytyy pystyä tekemään päätöksiä sen
suhteen, mitkä asiat ovat pitkäjänteisiä ja mitkä ovat sellaisia,
joissa voidaan muuttaa mielipidettä projektin edetessä.
Kun mietitään kiinnostavuutta, niin pitää muistaa myös, että
tänne pitää saada palveluja ja työpaikkoja. Kokemukseni
mukaan keskittymiä syntyy, kun olosuhteet ovat kohdillaan.
Tampereellekin on syntynyt taloushallintopalveluiden keskittymä ilman isoa meteliä. Parasta paikallista elinkeinopolitiikkaa
on, että Hiedanrannan kaltaiset kehitysprojektit hyödyntäisivät
paikallista osaamista. Kotikulmien referenssit ovat Pirkanmaalaisille yrityksille tärkeitä.

Sen terävän kärjen löytäminen kaikkien mahdollisuuksien
joukosta on monesti hankalaa, mutta niin välttämätöntä. Jos
Hiedanrannassa on nyt jo hienoa se kaikki toiminta, mitä sinne sitä ei ole, niin eihän tästä kukaan pitkäjänteisesti kiinnostu ja
on pikkuhiljaa ryhtynyt syntymään. Kehittämisessä pitää tehdä investoi oiken toden teolla. Tässä vaiheessa tämä Hiedanranta
päätöksiä sen suhteen, mitkä asiat ovat pitkäjänteisiä ja mitkä näyttää vielä ratkaisulta, joka etsii ongelmaa. Mihin Hiedanrannalla halutaan vastata?
ovat sellaisia, joissa voi muuttaa mielipidettä. Mielestäni jatkossakin pitää ehdottomasti varmistaa, että sama avoimmuus
pystytään turvaamaan jatkossakin, ettei käy niin että lapion
iskettyä maahan portit säpsähtävät taas kiinni.
Työkseni teen liiketoiminnan kehittämistä ja olen myös innolla
seurannut sitä, kuinka hienosti Tampereen kaupunki on
uskaltanut tätä projektia avata. Monesti on niin, että kontrollia
pitää osata vähän höllätä, jos haluaa edetä riittävän nopeasti.
Kauppakamarin aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta visioi nostokurjen korkeutta.

“Millainen on uusi yhteistyömalli yritysten suuntaan?”

koko ajan

Työpajan osallistuja

“väljä kaava, maailma muuttuu ja
hanke on pitkä.”
Työpajan osallistuja

kiinnostava?
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Rantaa Hiedanrannassa riittää.

Jokamiehen
ranta

Puutarhajuhlien aktiiviset suunnittelivat telttasaunaa näille paikkeille. Vielä sellaista ei nähty.

Ranta on tärkeä. Se olisikin
hieno, jos alueelle voisi tulla
kevyen liikenteen väylää pitkin ja autotien melu hiljenisi selvästi. Näkymät
kohti Tampereen keskustaa ovat oikein
hienot. Kumpa ne säilyisivät.

“Alueella on isot mahdollisuudet
rantarakentamiselle. Rantaviiva
pitäisi maksimoida myös länsirannalle.”
Palaute työpajasta

Tottakai järveä kannattaa
hyödyntää. Sinne voisi tulla
vaikkapa kanootteja, soutuveneitä ja suppausta johonkin
venelaiturin ja yleisen rantasaunan paikkeille. Kartanon laivalaituri pitäisi saada
pikapuoliin käyttökuntoon. Mustalahdesta pääsisi tänne todella kätevästi vaikka
vesibussilla!
Uimarantoja on kuulemma onneksi jo
suunnitteilla. Niistä pitävät kaikki.
Rannan rakentamiseen suhtaudun va18 |hiedanrannan
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rauksella. Ymmärrän, että alueelle pitää
rakentaa, jotta tämä on kannattavaa,
mutta täytetään Näsijärveä vain sen verran, kuin se on välttämätöntä. Se tuntuu
kovin kalliiltakin vaihtoehdolta.
Jos rannan täyttö tehdään kovin ahtaasti,
niin siitä en innostu. Mitenköhän paljon
rakentamista sellainen täyttömaa edes
kestää?
Minä kyllä vähän ihastuin ajatukseen
kanaaleista. Niiden tekeminen olisi mahdollista, jos rantaa täytetään.

Maantäyttö menee vanhan Hiedanrannan päälle. Toisaalta taas, kyllähän
se vanha Hiedanranta voi vaan siirtyä
eteenpäin – mutta olisiko se sitten enää
aito Hiedanranta?

“Projektissa on rohkea urbaani
ote täyttöhin.”
Palaute työpajasta

Tuleva kevyen liikenteen väylä on testattu monennäköisillä pyörillä.
hiedanrannan ihmiset
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Hiedanrannan ensimmäisen kesän kaupunkiviljelmä.

Lupa

toimia

Moni on kysynyt graffitiseinää.

”Kaupunkielämisen ydin on
se, että kaupunki on ihmisten
olohuone, takapiha sekä keittiö samaan aikaan. Kaupunki
on epäonnistunut tehtävässään
silloin, kun asukkaat eivät
tunne voivansa elää sen joka
kolkassa kuin kotonaan.”
Kirje verkkosivujen kautta

Urbaanin Tampereen ravintolapäivän kahvio oli menestys.

Hiedanrannassa on ollut kaikenlaista tapahtumaa. Olen osallistunut vain osaan,
kun ei teknobileet oo ihan niin oma juttu. Yhdessä
toisessa tapahtumassa olin ja tykkäsin kun samalla
pääsi kartanoon.
Tuttavilla oli siellä puutarhassa piknik-tavarat mukana, mutta minä turvauduin siihen kartanon eteen
pysäköineeseen ruoka-autoon. Noiden hommien
suosio näyttää, että ehkä tuollaisille hommille on
kysyntää.

Kaupunkihan ei ole koskaan valmis, vaan elää ja
kehittyy. Olisi mahtavaa, jos alueen liiketoiminta
ja palvelut olisivat samanlaisia: ne toisivat alueelle
elämää ja muovautuisivat ja kehittyisivät sitä mukaa,
kun alue rakentuu.
Toivoisin, että alueelle syntyy kaupunkilaisten
omaehtoista toimintaa. Se ei läheskään aina tarvitse kaupungin panosta, vaan tilaa ja luvan toimia.
Yhteisöllisessä toiminnassa ei ole kyse siitä, että
kuka keksii minkäkin jutun, vaan missä ja miten sen
voi toteuttaa. Sellainen alusta on tosi kiinnostava,
jossa myös sosiaaliset kokeilut ja projektit voivat
toteutua.

Olisi hauska, jos pääsisi tekemään asioita joskus
Eikä sen yleensä tarvitse olla mikään ihmeellinen
vähän helpommin. Vaikka kaupungissa ja kerrosta- juttu; kukkapenkki, graffittiseinä, puutyötila tai vaan
loissa elelläänkin, niin kaiken ei tarvitse tulla valmii- lupa olla jossain saattaa riittää.
na. Voisin hyvin osallistua enemmänkin kaikenlaisiin
talkoisiin.
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”Se on se yhteisöllisyys...
Ainakin Tahmelassa, mikä
siinä on, eli jutellaan paljon
naapureiden kanssa. On se
tietty se oma palstakin. Varmaan aika pitkälti se, että
pääsee käsillä puuhaan jotakin.”
Työpajan osallistuja

hiedanrannan ihmiset
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Kauppakamarin uuden liiketoiminnan valiokunta kertoi arjen haasteistaan ja tuli maininneeksi tärkeitä tavoitteita tamperelaisen liiketoimintaympäristön kehittämiseksi.

Syy tulla
[ja jäädä]

Tampereella ei ole työpaikkoja uraraketeille, kun he ylenevät ja siirtyvät Helsinkiin tai ulkomaille. Käytännössä se tarkoittaa ainakin kahta asiaa, jotka ovat meidän haasteitamme: päätöksenteko hidastuu ja pitää reissata pääkaupunkiseudulle viikottain.
Paikalliset aluejohtajat ymmärtävät varmasti, mistä
puhun. Kun päätökset tehdään ylempänä Helsingissä tai ulkomailla, niin usein täällä se näkyy siinä, että
edetään liian hitaasti. Julkinen puoli kohtaa varmasti
tämän saman haasteen.

aluetta, vaan maailman upeinta. Me tarvitaan Tampereelle muutakin imua kuin kulttuuria.

Tiedän, että huomio kiinnittyy helposti asumiseen
ja muihin asioihin, mutta mielestäni olisi tärkeää,
että myös tätä työpaikkanäkökulmaa mietittäisiin
Reissaaminen puolestaan on saanut ymmärtämään ihan kunnolla. Mitä kaikkea Hiedanrantaan voisi
liikenneyhteyksien arvon. Nopeat yhteydet junalla ja toteuttaa, että siitä saataisiin tehtyä niin kiinnostava
autolla ovat todella tärkeitä. Pohdin myös, että onympäristö, että kansainväliset firmatkin haluaisivat
kohan vielä mietitty ei-tamperelaisten pendelöintiä, perustaa seuraavat konttorinsa sinne? Verotulojajos keskusta kasvaa edelleen, olisiko Hiedanranta
han tämäkin kaupunki tarvitsee tulevaisuudessa.
luonteva liityntäpysäköinnin paikka.
Kaupan murroksen myötä myös meidän Lielahden
Minusta Tampereelle tarvitaan uusia rohkeita
yrittäjien tarpeet muuttuvat. Hiedanrannan pitäisi
avauksia, jotta tänne saadaan houkuteltua uusia
kyllä pystyä jotenkin hyödyntämään myös se mahtyönantajia ja että nykyiset pystyisivät kasvamaan
dollisuus. Monesti muutoksia on hirveän hankala
täällä. Hiedanranta tarjoaa mielestäni mahdollisuu- saada liikkeelle, mutta nyt siihen voisi olla otollinen
den tehdä Tampereelle valtakunnallisesti ainuttilaisuus ja näin tulisi myös suunniteltua tätä aluetta
laatuinen uusi työskentely-ympäristö. Eikä tästä
laajempana kokonaisuutena, eikä vain keskityttyä
nyt Ruoholahtea pidä tehdä, joka hiljenee neljän
rannan mahdollisuuksiin.
jälkeen, vaan ihmisiä ja tekemistä pitää olla läpi
Rohkeita valintoja tämä kyllä vaatii. Semmoinen
koko päivän.
kaikkea kaikille strategia ei riitä, kun tätä aletaan
Mahtuisiko täällä yhdistelemään valmistavaa teoltekemään oikein kunnolla. Kauppa on ison murlisuutta ja pienyrityksiä samoille nurkille, tai jotain
roksen edessä ja työn tekemisen tavat muuttuvat
muuta vähän omituista? Jos minä tätä kehittäisin,
myös jatkuvasti. Hiedanrannan pitäisi pystyä hyöniin en tyytyisi miettimään vain Suomen upeinta
dyntämään tämä muutostrendi.
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“Tämäkin valiokunta on menettänyt ihmisiä ylennysten kautta. Tampereella ei ole
työpaikkoja uraraketeille.”
”Esimerkki, josta mä oon tosi paljon innostunu, on sellainen kuin 104 Pariisissa,
Le centquatre-Paris. (...) Se on entinen tehdas, johon on rakennettu kulttuuritila.
(...) Kaikki vapaa tila on avointa ja ilmaista kaikille. Sinne tulee myös turisteja
katsomaan, koska ne tietää, että siellä tapahtuu. Ja se on kuitenkin sellainen alue,
jolle turistit ei yleensä mene. (...)
Se on toiminut mulle sellaisen inspiraation lähteenä. Mä oon siis ollut paljon
poissa Suomesta ja sitten nyt mä ajattelin, että nyt mulla olis joku syy olla täällä.”
Yhdistystyöpajan osallistuja haastattelussa.

Tredealaiset kertoivat, mitä seudun elinkeinokehittäjät tarvitsevat.

hiedanrannan ihmiset
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”Me ollaan tämmösiä omia yksittäisiä laatikoita, ja se on mun
mielestä se ongelma. Eli sellaista
ideaa ja yhtenäisyyttä alueelle
kaipaisin.”
Yritystyöpajan osallistuja haastattelussa.

Katse
kokonaisuuteen
Kyllä tää Lielahti tarvitisi jotain yhtenäisyyttä.
Kaikki ovat näissä omissa laatikoissaan
täällä. Toivoisin, että Hiedanrannan myötä myös
tämän alueen kehittäminen lähtisi liikkeelle. Vaikka
Lielahtea aina parjataankin niin tähän on kuitenkin
rakentunut jo hyvin merkittävä kaupan keskittymä.
Tämä paikka on pohjoismaiden suurin urheilukaupan keskittymä väkilukuun nähden.
En oikein pidä tätä autolla kaupan pihasta toiseen
siirtymistä enää kovin modernina. Toisaalta, alueelle tulee paljon asiakkaita myös kauempaa ja heille
pysäköinti mahdollisuudet ovat todella tärkeitä.
Hiedanrannan uudet asukkaat luovat kyllä uskoa
myös Lielahden tulevaisuudelle, mutta kyllähän
tämän alueen pitäisi kehittyä. Sijaintihan on aivan
loistava ison valtatien vieressä ja ihmiset ovat tottuneet käymään täällä.
Erikoiskaupan näkökulmasta Hiedanrantaan pitäisi
saada moderni kauppakeskus, jossa on riittävän
isoja liiketiloja. Lielahtikeskuksen tarjonta on liian
pientä. Sinnehän voisi sitten tuoda muita palveluja
kuten Lielahtikeskuksessa on tehty.
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Lielahden yrittäjien kanssa työstettiin suunnittelualualuetta mielikuvakarttojen avulla.

Hiedanranta ei saa pyllistää keskustaan,
vaikka sen tarttis erilainen.
Tampereella keskustan kehittämiseen
ollaan satsattu ja satsataan jatkuvasti todella paljon.
Mielestäni muiden hankkeiden ei pitäisi kilpailla
keskustan kehittämisen kanssa, vaan olisi tärkeää
löytää sellaiset näkökulmat, joissa kehitetään Tamperetta kokonaisuutena.
Millainen suhde Hiedanrannalla tulee olemaan
ydinkeskustaan tulee olemaan? Tampereella on
keskustassa paljon tapahtumia, mutta Hiedanrannassa voisi olla hyvin tilaa sellaisille yrityksille ja
toiminnalle, jotka eivät vain mahdu keskustaan.
Myös liikenne keskustaan tulee miettiä todella tarkasti. En ole ihan varma Ratikasta, mutta toisaalta
sen osalta löytyy varmasti mielipiteitä joka suuntaan.

“Eihän autoilijaa unohdeta?”
Aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunnan työpajan osallistuja.

”Lielahden yrittäjät voisivat innostua Lielahtipäivästä. Olisi teemapäivä ja joku yhdistävä juttu,
vaikka sitten vain ilmapallot ovensuussa. Yhteistyötä ei hirveästi ole, mutta ei se paljon tarvitsiskaan,
että alkaisi tapahtua.”
hiedanrannan ihmiset
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Elämää väliaikaisessa Hiedanrannassa
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“Älkää kaatako
yhtäkään ihanaa
vanhaa tai nuorta
tammea alueelta.”

Salaiset toiveet
Pyysimme Hiedanrannan puutarhajuhlien vieraita jättämään salaisen toiveensa
alueen kehittäjille.

“Puutarhajuhlista
perinne.”

Vieraat kirjoittivat kaikenkaikkiaan sata salaista toivetta. Puutarhajuhlat osuivat
elokuun kauneimmalle viikonlopulle ja ne olivat samaan aikaan mm. Tampere Filharmonian Sorsapuistossa järjestämän konsertin kanssa. Molempien tapahtumien
hyvät muistot saivat ihmiset toivomaan lisää vastaavankaltaisia tapahtumia sekä
kartanon puutarhan käyttömahdollisuuksia kaikille.

Kartano tai sen puutarha
kaikkien yhteiseen käyttöön.
”Säilytetään kauniit, vanhat rakennukset. Tehdään
kaupunkilaisten käyttöön
tiloja pienille konserteille,
kuvataiteelle, tanssille
ja improvisaatioteatterille. Mahdollisuus tulla
elpymään kauniissa ympärisössä ja taiteen parissa.
Säilytetään myös hieno
puistoympäristö.”

30
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Kahvila tai ravintola alueelle.
Kesän tapahtumissa kävi nopeasti selville, että alueelle olisi luonteva saada kahvila- tai
ravintolapalveluita. Ehdotukset ovat koskeneet kartanoa
tai Federleyn suunnittelemia
virkailijan asuntoja.
Ravintola mukaan.

”Justiinsa tällainen rennonletkeä rentoutumispaikka tai
-alue. Hostelli
voisi olla toimiva. Koiria ei
saa kieltää!”

73

“Riittävän väljää rakentamista.
Herrgård-tyyppinen ulkoilmaravintola tai
kahvila.”

”Puistokonsertteja,
esim. Tampere
Konsertteja
Filharmonia.
Esiintymislava on
valmiina. Terassi!”

40
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Villeimmät ideat
”Vanha vesilaitos kunnostetaan steampunk-henkiseksi kansankylpyläksi,
altaat kaakeloidaan valkoisilla kaakeleilla ja ehkäpä altaiden pohjiin tehdään
mosaiikkeja, jotka kuvaavat tamperelaisia tunnettuja paikkoja. Jokaisessa
altaassa on erilainen kylpy, vaikkapa yrtti, turve, mineraali, lämmin vesi/
kylmä vesi.”

”Ensisijaisesti etsin
korkeaa tilaa (väh.
4m) ilma-akrobatian harjoittamiseen.”

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomake

”Puistokonsertteja,
esim. Tampere Filharmonia.
Esiintymislava on
valmiina. Terassi!”

”Onko Hiedanrannan alueella mielestänne riittävän suurta hallia, vanhaa
tehdasta tai muuta vastaavaa tilaa johon saisi edes jossakin muodossa
järjestettyä Suomen ensimmäisen sisäradan frisbeegolffia varten, tai edes
varteenotettavan harjoittelupaikan lajin harrastajille?”

100 salaista toivetta

Yhteydenottolomake

“Kun isoja alueita
kuitenkin kehittyy
kaupungissa. Mutta
entäs sitten Lielahti,
jos me jämähdetäänkin
paikalleen? Tää Hiedanranta-projekti luo
vähän sellaista valoa
tunnelin päähän.”
Työpajan osallistuja

”Kunnostettaisiin rakennus ja altaissa voisi yritteliäs käsityöläinen tai
useampi laittaa pystyyn (kasvi)värjäämön. Värjättäisiin suomenlampaan villoja ja soveltuvia materiaaleja ympäristöystävällisin menetelmin,
markkinoitaisiin maailmalle!”
Yhteydenottolomake

”Nerf-sota-alue.”

valiaikainenhiedanranta.fi
#Hiedanranta
Kaikki Twitterissä ja Instagramissa #Hiedanranta-merkityt julkaisut näkyvät
valiaikainenhiedaranta.fi -sivustolla.

facebook.com/valiaikainenhiedanranta
Facebookissa Hiedanrannasta tykkää jo melkein 500 ihmistä.
Aktiivista keskustelua ja tuoreimmat kuulumiset!

- 100 salaista toivetta

”Olisiko alueella sopivaa vapaata teollisuushallia tms, jossa voisi kuvitella maksimissaan n
150-200 ihmisen tanssivan salsaa, mahdollisesti
livebandin säestyksellä?”
Yhteydenottolomake
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Vuorovaikutustilanteissa Tampereen kaupungilta ovat olleet
mukana:
Reijo Väliharju
Reino Pulkkinen
Taru Hurme
Riikka Rahkonen
Jouko Seppänen
Elina Karppinen
Kuvat:
Tanssi-innostaminen
Salaseura, tekstiiliveistosinstallaatio, 2015
Tomi Wahlroos
Aleksi Martikainen / Kaarikoirat
Meri Lampinen
Hanna Leppänen
Kuowi
Tarina Tommiska
Markku Korsu
Mikko Hakala / @MikkoPHakala
Conversation by Creative Stall from the Noun Project
Hiedanrannan ihmiset on koonnut ja taittanut Kuowi Oy / Ville
Korpinen & Riina Pulkkinen
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