
HIEDANRANNAN
VUOSIRAPORTTI 2016

Kurkistuksia kaupunginosan suunnitteluun, väliaikaiseen 

tekemiseen ja näkyvyyteen.



LUKUJA HIEDANRANNASTA VUODELTA 2016

Tapahtumia

47
Tapahtumakävijöitä

12 680
Tapahtumia 

järjesti 

25
toimijaa

Alueen portit auki 17.6.
Kartano-kahvila Mielihyvin avoinna 21.6.–31.8.

Kulttuuritila Kuivaamo käyttöön 28.10.

Tiloissa vuokralla vuoden lopussa 

24 yritystä ja yhteisöä.

HIEDANRANTA
MEDIASSA
Printti 68

Verkko 44

TV ja radio 4

YHTEENSÄ 116

Uutiskirjeen tilaajat 570

Facebookin tykkääjät 1285

Hiedanrannan ideakilpailu 26.4.–21.9.2016. 

39 kilpailuehdotusta Suomesta ja ulkomailta.



UUDEN KAUPUNGINOSAN SUUNNITTELU 2016

Hiedanrannan 
talkoot 

-työpajat

Ideakilpailun 
julkistus ja 

kilpailu-
seminaari

Kaupungin-
hallituksen 

suunnittelukokous: 
Hiedanrannan 

kehittämis-
tavoitteet

Tuomaristo-
työskentely
syksyn ajan Kilpailu-

tulosten 
julkistus 

2017
Kilpailu-

ehdotukset 
verkossa yleisön 

kommentoitavana

Idea-
kilpailun 
näyttely



HIEDANRANTA KOKEILUJEN KEHITYSALUSTANA

VESIVILJELYYN PERUSTUVA 

KASVITEHDAS

Hiedanranta tarjoaa tehdastilat 

Evergreen Farm Oy:lle kehittää 

suljettuun kiertoon pohjautuvaa 

mansikkaviljelmää.

KUIVAKÄYMÄLÄT KULTTUURITILA KUIVAAMOSSA

Tapahtumatilan koko sanitaatiohuolto toteutettiin 

vedettömästi. Kuivakäymälöitä on 13 ja lisäksi 5

vedetöntä urinaalia. 

Kokonaisuus on merkittävä pilotti Suomen ja 

Pohjoismaiden mittakaavassa. Tekniset ratkaisut 

toteutti Dt-keskus Oy.

MIKROLEVÄPILOTTI

Tampereen teknillinen yliopisto tutkii 

kuivakäymälöiden virtsan käyttöä ravinteena levän 

kasvatuksessa. Tutkimuksia tehtiin laboratorio-

olosuhteissa. Vuonna 2017 Hiedanrantaan 

valmistuu leväkasvattamo. 



KAUPUNKI MAHDOLLISTAJANA

Hiedanrannassa annetaan ihmisille ja yhteisölle 
vapauksia tehdä itse. Esimerkiksi 
Spraycankontrol järjestettiin vapaaehtoisvoimin 
ja yksittäisten aktiivien toimesta. Tapahtumaan 
saapui taiteilijoita ympäri Suomen.

”Katutaiteesta voi olla monta mieltä, mutta 
hyvin tehty graffiti on kiistatta taidemuoto 
muiden joukossa. Siksi onkin hienoa, että 
Tampereen kaupunki on tarjonnut maalareille 
tilat toteuttaa itseään. Tapahtumaan osallistuu 
50–70 Suomen kärkimaalaria, joten mistään 
turhanpäiväisestä tuhertelusta ei ole kyse.” 
Aamulehti 14.8.2016



HIEDANRANNAN SUURIMMAT 
YLEISÖTAPAHTUMAT 2016

HIEDANRANNAN 

PUUTARHAJUHLAT & 

SWÄG OPEN AIR 20.8.2016

Alueen toimijoiden yhteinen 

koko perheen päivätapahtuma ja 

iltabileet vetivät yhteensä 2600

kävijää.

SWÄG FESTIVAL KUIVAAMOSSA 

17.–19.6.2016

Elektronisen musiikin festarit

järjestettiin poikkeusluvalla vielä 

keskeneräisessä Kuivaamossa. 

Pääsymaksullinen tapahtuma 

keräsi 1500 hengen yleisön.

”Tampereen uusin festarimiljöö
hurmasi juhlijat: Siis ollaanko me 
Berliinissä vai Pirkanmaalla?”
– Aamulehti 19.6.2016

MAAGILLINEN TEATTERI MMXVI 

9.9.2016

Salaperäisyyden viittaan 

kietoutuva poikkitaiteellinen 

ilmaistapahtuma, jossa vieraili 

900 henkeä. Järjestäjä: Pahat 

Kukat ry.

”Festivaali tuo yhteen musiikkia ja 
eri taidemuotoja, kuten tanssia, 
performanssia, installaatioita ja 
videoprojisointia tavallisuudesta 
poikkeavassa ympäristössä.”
– Aamulehti 7.9.2016

”Lastenlasten, 10- ja 8-v, 
kanssa päivä oli tosi hauska.”
– vierailijan palaute Facebookissa.



TARINOITA HIEDANRANNASTA 
– OPASTETUT KÄVELYT HIEDANRANNAN HISTORIASTA 

JA TULEVAISUUDESTA 20.8. & 1.10.

Hiedanrannan rantavahti Reijo 
Väliharju kertoi kehutuilla 
kierroksilla kaupunkilaisille otteita 
Hiedanrannan historiasta ja 
välähdyksiä kaupunginosan 
tulevaisuudesta. 

Megafoni oli tarpeen, sillä neljälle 
kierrokselle osallistui yhteensä 
arviolta 1500 henkeä. 



KULTTUURITILA KUIVAAMO

Kuivaamo on uusi 2000m²:n ja 1000 
asiakaspaikan kulttuurikeskus, joka avattiin 
lokakuun lopussa. 

Vuoden 2016 aikana keskuksen tapahtumat 
keräsivät noin 6000 hengen yleisön.

Kuivaamoa hallinnoi tamperelainen voittoa 
tavoittelematon musiikin ja visuaalisen 
taiteen yhdistys Swäg ry. Se vuokraa tilaa 
monenlaiseen käyttöön, niin pieniin kuin 
suuriinkin tapahtumiin, harjoitustilaksi, 
lasten tapahtumiin, työpajoihin ja moneen 
muuhun. 



KARTANO-KAHVILA MIELIHYVIN
Sopimusvuori ry:n kaunis kahvila ihastutti 
Hiedanrannan kävijöitä kesän ajan. Sen yhteydessä 
järjestettiin monia pienimuotoisia tapahtumia: 
puistojoogaa, kirppiksiä, taide-esityksiä ja ohjelmaa 
lapsiperheille. 

Kartanossa on myös Pispalan Kumppanuus ry:n 
työpajatoimintaa nuorille ja vaikeasti työllistyville.



PIRKANMAAN KAARIKOIRIEN SISÄSKEITTIHALLI 

Skeittaustapahtumien lisäksi hallissa järjestettiin 
lapsille kesällä skeittileiri ja -koulu. 

Euroopan mittakaavassakin suuri sisäskeittipuisto 
rakennetaan valmiiksi keväällä 2017.  

HIEDANRANNAN KELLUVA PUUTARHA

Joukko tamperelaisia viljeli Näsijärven äärellä. 
Kaupunki on rakensi laiturin ja tarjosi lavat sekä
mullan. Viljelijät huolehtivat kastelusta ja muista
viljelmien talkootöistä. 

Kesän satoon kuului perunaa, juurikkaita, papuja, 
herneitä ja yrttejä, mutta parannettavaa on vielä
tuulensuojan ja ravinteiden suhteen. 



PAJAN KÄSITYÖLÄISET

Hiedanrannan Paja-rakennus 
kätkee sisäänsä käsityöläisten ja 
taitelijoiden työtiloja. Pajassa toimii 
muun muassa vintageyritys, 
suutari, verhoilija, muusikoita, 
puuseppä ja kuvataiteilijoita.



HIEDANRANTA TUNNETUKSI

Media kertoi Hiedanrannasta 
vähintään 116 kertaa. Uutiset olivat 
pääosin sävyltään positiivisia.

Hiedanrannasta viestivät myös 
esimerkiksi vuokralaiset, 
tapahtumajärjestäjät ja kävijät. 

Instagramissa jaettiin tunnisteella 
#Hiedanranta vuoden aikana noin 
1000 kuvaa.  



VÄLIAIKAINEN HIEDANRANTA 
FACEBOOKISSA
Tykkääjiä 1285 (vuoden aikana +196 %)

Julkaisujen yhteenlaskettu kattavuus 216 345

VERTAILUN VUOKSI
Tykkääjiä:
Vuores 726
Jyväskylän Kangas 1267
Kalasatama 1842



VALIAIKAINENHIEDANRANTA.FI

Verkkosivuilla kävi vuoden aikana 14 486 
erillistä vierailijaa. Yhteensä sivuja 
katsottiin 65 059 kertaa. 

Hiedanrannan uutiskirjeen 
tilaajien määrä kasvoi vuoden 
aikana 83 prosenttia. Tilaajia on 
nyt 570. Uutiskirje lähetetään noin 
kahden kuukauden välein.

Kaupunginosan suunnittelusta 
tiedotettiin tampere.fi/hiedanranta -
sivustolla.



Tampereen kaupunki, Elinvoima ja kilpailukyky, Hiedanrannan kehitysohjelma

tampere.fi/hiedanranta
valiaikainenhiedanranta.fi 

Facebook & Twitter: @Hiedanranta


