
 
11.4.2017 TYÖPAJA:  

HIEDANRANNAN 
EROTTAUTUMISTEKIJÄT 

KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄNÄ 
  




KLO 13:00 TERVETULOA! REIJO VÄLIHARJU  
 
13:10 KETÄ ON TÄNÄÄN PAIKALLA; TUTUSTUMINEN  
 
13:20 TYÖPAJAN TAVOITTEET JA ALUSTUS AIHEESEEN: ANNE RAUDASKOSKI, ETHICA 
 
13:35 JAKAUTUMINEN PIENRYHMIIN: TYÖSTETÄÄN HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÖITÄ JA 
VISIOTA BLUE OCEAN STRATEGY –TYÖKALUJEN AVULLA  
 
15:30 HIEDANRANNAN VISION TYÖSTÄMINEN 
 
15:50 YHTEENVETO JA MITÄ TAPAHTUU SEURAAVAKSI 
 
16:00 LOPETUS 


OHJELMA



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT KIERTOTALOUDEN NÄKÖKULMASTA 

HIEDANRANNAN		
VISIO	

Hiedanrannan ainutlaatuinen 
idenQteeR

EroTautumistekijät eli mitä 
muut eivät tee: yritykset, 
kaupunki, asukkaat

Mahdollistajat: yritykset, kaupunki, 
asukkaat 

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	

HIEDANRANNAN		
EROTTAUTUMISTEKIJÄT	



HIEDANRANTA EROTTAUTUMISTEKIJÄT: RYHMÄTÖIDEN YHTEENVETO 1/2

•  Kiertotalouden mukainen ja uusiin kokeiluihin kannustava 
tahtoQla ja asenteiden muutos nousi esiin yhtenä tärkeimmistä 
tekijöistä kaikissa ryhmätöissä.

•  Kiertotalouden mukaiset periaaTeet koeRin äärimmäisen 
tärkeiksi Hiedanrannan kehiTämisessä ja työpajassa 
työsteRinkin lukuisia ideoita ja alustavia ratkaisumalleja 
periaaTeiden toteutumiseksi. Eli tavoite ”tuoTaa enemmän 
kuin kuluTaa” on Hiedanrannan johtotähQ. 

•  Hiedanrannan tulisi olla sosiaalinen, ennakkoluuloton ja 
kansainvälinen, muTa samalla kuitenkin yhteisöllinen alue, 
jossa kaikki palvelut ovat lähellä, ja oma ruoantuotanto on 
jokapäiväistä arkea.



HIEDANRANTA EROTTAUTUMISTEKIJÄT: RYHMÄTÖIDEN YHTEENVETO 2/2

•  KiertotalouTa edistäviä ehdotuksia tuli ryhmiltä runsaasQ, 
esim.  kiertotalouden mukainen rakentaminen, ravinnekierto, 
yhteisöllinen asuminen, lähiruoka ja veden alueellinen kierto 
nousivat vahvasQ esiin. 

•  Kiertotalouden mukaisen laskentamallin tuominen osaksi 
kehitystyötä varmistaa sen, eTä: 1. erilaiset Hiedanrannassa 
kehitetyt ratkaisut vievät isossa kuvassa oikeaan suuntaan 2. 
Hiedanrannan ratkaisut ovat vienQtuoTeita 3. Hiedanranta 
tulee tunnetuksi kiertotalouden edelläkävijänä. 

•  Seuraavilla sivuilla ryhmätöiden tulokset on pureTu auki 
aihealueiTain.



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT
Rakentaminen 

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	

MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Kiertotalouden periaaTeet 
rakentamisessa

Materiaalit kiertoon
TäyTömaat
Maarakentaminen
Viherrakentaminen

Säästöt logisiQikassa
Säästöt neitsellisen maan 
käytössä

Kaupunki: esirakentaminen + 
velvoiTavat säännöt

Ekorakentaminen: 
Luonnonmukaisten 
rakennusmateriaalien kokeilu, 
mm. olki, savi


Oppilaitosyhteistyö /
Oppilastyö, sponsoriraha

Energiatehokkuus
Sisäilman parantaminen

Suomalainen yritys tai 
yhdistys

SiirreTävä 
puuQlaelemenRhotelli/
motelli, jossa kuivakäymälät, 
jätökset biovoimalaan tai 
lannoiTeeksi

Poikkeusluvalla Rakentamisen hiilijalanjäljen 
pienentäminen

Start-up –yritys
Yritysten yhteistyö



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT
Asuminen & jakamistalous

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	

MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Yhteisöllinen asuminen. 
YhteiskäyTöQlat mm. työQlat. 


Soluasunnot: yhteiskeiRöt, 
olohuoneet.
Yhteiset saunat, pesutuvat. 
KäyTöoikeus.

Helppous, kustannusten 
jakaminen, Qlankäytön 
tehokkuuden lisääminen.
Sosiaalisuus.

Kaupunki (ehdot) arkkitehdit, 
rakennuTajat, 
asukasyhdistykset

Asumisen palvelut, 
asumiseen yhdisteTävät 
palvelut

Kaupat ja palvelut lähellä Helppous, ajansäästö Kaupunki (ehdot) arkkitehdit, 
rakennuTajat, 
asukasyhdistykset


KateTu kaupunkiQla Palvelut, torit, viheralueet, 
aurinkopaneelit kaTeissa

Sosiaalisuus, viihtyisyys Kaupunki (ehdot) arkkitehdit, 
rakennuTajat, 
asukasyhdistykset




Äly 

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	

MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Älykkäät ratkaisut ihmis- ja 
materiaalivirtojen seurantaan


Seurantaratkaisut


Resurssien hallinta ja tarpeen 
mukainen hajautus. UuTa 
liiketoimintaa.


Start-upit

HajauteTu Infra & Energia 
MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Talokohtaiset ratkaisut (vesi, 
energia, jäte, jätevesi)

Aurinkoenergia, maalämpö, 
lisäeristys, 
lämmöntalteenoTo, hiilen 
kierto, bakteerit, mikrobit

KaupunkisuunniTelu, 
rakentajat, palveluntuoTajat

Uusiutuva energia, 
yhdistämällä eri lähteitä

Kaukolämpö, maalämpö, 
järvilämpö, aurinkoenergia, 
biolämpö (0-kuitu)

100 % uusiutuvan energian 
tavoiTeen toteutus

kaukolämpölaitos



Vesi
MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Veden alueellinen kierto Tampereen vesi, kaupunki

Veden arvostuksen 
lisääminen, synerginen 
vesitalous
Luontopohjaiset ratkaisut 
mm. viherkatot ja -seinät

Lähivesi, verkostojen 
minimoinQ

Veden kulutuksen ja 
verkostokulujen minimoinQ

Toimija, teollisuus, 
maatalous, vesipalvelut, 
kuluTajat



Ruoka & ravinnekierto
MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Lähiruoka /ruuan tuotanto Yhteisöllinen viljelykeskus, 
koQeläinQla/citymaaQla, josta 
tuoTeita paikallisiin 
palveluihin

Lyhyt kuljetusketju, 
ekokasvatus

Alueen toimijat ja asukkaat. 
Yritys/asukas/yhdistys/
yhteistyö.

Ravinnekierto
Ravinto, energia, ravinteet, 
jätehuolto –kierron 
sulkeminen lähialueella

Jalostus alueella 
kiertotalouden kauTa, 
luodaan ratkaisumalli

Lisäarvon maksimoinQ, kaikki 
jalostusaskeleet haltuun. 
Ratkaisun myynQ muualle.

Asukkaat, yhdistykset, 
yritykset, lähialueet

Eloperäisen aineksen 
suljeTukierto

Paikallinen prosessoinQ Ravinteiden hyödynnys Bioreaktori

0-kuidun alueellinen 
hyödyntäminen

Keräys, jalostus, hyödynnys Kaupunki, TTY, yritykset, Sitra



Liikkuminen 

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	

MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

MaaS Yhdistämällä eri 
liikkumismuodot ja 
-välineet
Digitaalinen yleisavain

Yksityisautoilun 
vähentäminen, helppous, 
vähähiilisyys, imago

Erillinen/erilliset 
palveluntarjoajat, sopimukset 
ja rajapinnat

Pyöräily pyörillä joissa 
latautuva akku

Kunto kohenee,
Akkua voidaan käyTää esim. 
Tapahtumissa 
pienelektroniikan 
lataamiseen

KeskiteTy pyörävarikko, 
yriTäjä

Vesibussi Soutu, sähkömooTori, purje Liikkumisen hiilijalanjäljen 
pienennys, luontoarvot

Eri toimijat, TKL, yritykset

Ilma-alusliikenne JäTeestä jalosteTu vety 
polToaineena

Ekologinen polToaine, 
liikenneväylien 
rakennuskustannuksissa 
säästäminen

Kaupungin liikennelaitos, 
Citroen



Muuta
MIKÄ MITEN MIKSI KUKA

Uusi laskentamalli Huomioidaan laajemmin 
kulueriä kuin perinteisissä 
malleissa

Kiertotalouden toteutumisen 
arvioinQin tarvitaan 
kiertotalouden mukainen 
laskentamalli (lineaarisen 
talousmallin laskentatavat 
eivät päde)

Biohajoavien vaippojen 
kehitys

Tuotekehitys, teknologinen 
ideakilpailu

JäTeen määrän 
vähentäminen, arjen valinnat, 
energia

Yritystoiminta, yritysten 
yhteistyö



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT 

HIEDANRANNAN		
VISIO	

Hiedanrannan ainutlaatuinen 
idenQteeR

EroTautumistekijät eli mitä 
muut eivät tee: yritykset, 
kaupunki, asukkaat

Mahdollistajat: yritykset, kaupunki, 
asukkaat 

MAHDOLLISTAJAT	
MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	

STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	
	



MAHDOLLISTAJAT

Kiertotalouden mukainen 
laskentamalli

PoliiRset ohjauskeinot ja 
-kannusQmet Koerakentamisen poikkeusluvat

IT-alustat Maankäytön Qlavaraukset 
PiloR –hankkeet ja niiden 

salliminen

Asennemuutos ja tahtoQlan 
rakentaminen

Yritysyhteistyön tukeminen, 
start-up:n tukeminen

Rakentamisen lupien 
lainsäädäntö ja lupaprosessien 

helpotus



HIEDANRANNAN EROTTAUTUMISTEKIJÄT 

HIEDANRANNAN		
VISIO	

Hiedanrannan ainutlaatuinen 
idenQteeR

EroTautumistekijät eli mitä 
muut eivät tee: yritykset, 
kaupunki, asukkaat

Mahdollistajat: yritykset, kaupunki, 
asukkaat 

MERKITTÄVÄT	INFRA/RAKENTAMISEN	RATKAISUT	
STRATEGIA	JA	TOIMINTASUUNNITELMA	

	



Uudistuva kaupunki

Suomen paras!

VISIO

Asukkaita ja yrityksiä 
ajatellen

Hiedanranta, siellä asun 
minä

Helppoa ja hyvää elämää

Raikas, pohjoismainen, 
metsälle tuoksuva 

kaupunginosa

Sano se mieluummin 
huumorilla tai kuvilla



Tulevaisuuden 
kaupunginosa: eläminen 

mukavaa, helppoa ja 
edullista

Kaikenlaisille ihmisille

Edistyksellinen 
edelläkävijä, 

ennakkoluuloton

SOSIAALINEN, ENNAKKOLUULOTON JA SUVAITSEVAINEN

Hiedanranta: Welcome!

Kaupungin läheisyys, 
kestävyys, yhteisöllisyys ja 

laatu

Kaikki haluavat muuTaa 
Hiedanrantaan

Kaikenikäisten 
tamperelaisten 

monimuotoinen, kestävä & 
vihreä asuin- ja työpaikka-

alueVastuu omista valinnoista, 
itselle & muille

Tietoisuus, itse, 
universumi. Omat teot ja 

niiden vaikutukset



Pieni askel meille, suuri 
askel lapsillemme

Sosiaalinen, vihreä, 
kestävä HiedanrantaHiedanranta antaa 

enemmän kuin oTaa!

Kestävä palveluiden 
kaupunki

Kestävä tulevaisuus 
yhdessäUuTa suomalaista 

elämäntapaa

Yhteisö koostuu 
sukupolvista, osa on jo 
elänyt, osa syntymäTä

KESTÄVÄ

Nykyajan/
tulevaisuuden 

kaupunkilaisten 
ekologinen ja 

luonnonläheinen 
kaupunginosa



Visio: nollasta sataan. 
Materiaalien 

maksimaalinen hyödynnys.

Tulevaisuus on tässä ja nyt. 
Omilla valinnoilla pidät 
maapallon kämmenellä

Lähiruoka syntyy alueella

Hiedanrannasta Marsiin. 
Teknologia, jota 

Hiedanrannassa kehitetään 
mahdollistaa elämän myös 

Marsissa

Saasteetonta vetyenergiaa

Ekosysteemipalvelut
Hiedanrannassa käytetään 

vain oma osuus 
globaaleista resursseista

RESURSSITEHOKAS



Ihmisen ja luonnon 
rinnakkaiselo, ymmärrä 

mikrobien tärkeys

Monimuotoinen 
kaupunkiluonto on parempi 
puskuri luonnon muutoksia 

vastaan

DiversiteeR. Ei saa unohtaa 
muurahaisia, juoQkkaita tai 

kastematoja -> 
kaupunkiekosysteemi

Ihmisen terveys pohjautuu 
luonnon terveyteen

Viihtyisä ja akQivinen, 
liikkumaan ja ulkoilemaan 

moQvoiva

LUONNON JA IHMISEN HYVINVOINTI KOHTAAVAT



Monipuolinen kaupunginosa mahdollistaa monta hyvää Hiedanrannan 
osatavoiteTa.

Eli kun kaikki palvelut löytyvät (työpaikka, kauppa, päiväkoQ yms.) kodin 
läheisyydestä, ei ole tarveTa omalle autolle.

Asunnoissa, toimistoissa ja kaupoissa yms. erilaiset energian käyTöprofiilit 
mahdollistaa tehokkaamman energian käytön, kodeissa ollaan aamulla ja 
illalla, töissä päivällä. Esim. aurinkoenergiaa voidaan energiaverkon myötä 

siirtää sinne missä kulloinkin on eniten tarveTa.



Kiitos! 




Anne Raudaskoski
anne.raudaskoski@ethica.fi

puh. 050 3410881
 

LoTa Immonen
loTa.immonen@ethica.fi

puh.  050 3014163 


Paula	Fontell	
paula.fontell@ethica.fi		
puh.	040	7680160	

	
Sami	RaaMkainen	

sami.raaMkainen@ethica.fi	
puh.	044	5898983 


 www.ethica.fi





EthicaFinland
	



 
KIITOS! 

  



