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LINJA-AUTO-
ASEMA

RAUTATIE-
ASEMA

HIEDANRANTA

KESKUSTORI

Hiedanranta on entisellä tehdasalueella Näsijärven rannalla Tampereen Lielahdessa sijaitseva kokei-
levan kaupunkikulttuurin keskus. Vuonna 2016 yleisölle avattu alue on nopeasti noussut yhdeksi 
Tampereen kiinnostavimmista kohteista, jonka rosoisen teollisuusromantiikan keskellä katukulttuuri 
ja omaehtoinen tekeminen yhdistyvät yhteisöllisyyteen ja avoimuuteen. 

Ensi vuosikymmenellä Hiedanrantaan alkaa nousta kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja älykkäi-
tä ratkaisuja painottava tulevaisuuden kaupunginosa. Toistaiseksi alueen tilat ovat vuokrattavissa 
tapahtumia ja muuta väliaikaista käyttöä varten. 

Tampereen keskustasta Hiedanrantaan on matkaa noin neljä kilometriä. Matka taittuu kätevästi 
bussilla, pyörällä tai autolla – tulevaisuudessa myös ratikalla. 

Hiedanranta on aina avoin uusille ideoille ja toimintatavoille.  
Ota yhteyttä ja lähde mukaan rakentamaan tulevaisuuden kaupunginosaa. 
 
valiaikainenhiedanranta.fi
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Tervetuloa Hiedanrantaan

Pyörällä ja kävellen
Hiedanrannan aluetta lähinnä olevat bussi-
pysäkit ovat Paasikiventiellä (pysäkit 1010 ja 
1011, Hiedanranta). Matkaa pysäkiltä Hiedan-
rantaan on noin 700 m. 

Tampereen seudun joukkoliikenteen kanssa 
on mahdollista sopia erikoisvuoroista, mikäli 
tapahtuma niitä vaatii esimerkiksi suuren 
yleisömäärän tai myöhäisen päättymisajan-
kohdan vuoksi.

Kuivaamon tuntumassa on tilapäinen 
taksitolppa, jolle voi tarpeen mukaan tilata 
kapasiteettia Tampereen Aluetaksilta tai 
Kyyti-halpataksipalvelusta mobiilisovelluksen 
avulla. 
 
Lisätietoja: taksitampere.fi, tampere.fi/tkl ja 
kyyti.info

Bussilla ja taksilla
Rantaväylältä Hiedanrantaan pääsee Paasi- 
kiventien alikulkutunnelin kautta, josta matka 
jatkuu Näsijärven rannassa kulkevaa kevyen 
liikenteen väylää pitkin. 

Vaihtoehtoinen reitti kulkee Lielahdenkatua, 
josta käännytään Hiedanrannan alueelle.

Autolla Hiedanrantaan pääsee vain  
Lielahdenkadun kautta.

Autolla

Pysähtyvät 
linjat

3 3V

21 28A

28B 28C

35 37

80 85

85V

Pysähtyvät 
linjat

TAMPEREEN RAUTATIEASEMALTA 
ON SUORA BUSSIYHTEYS HIEDAN-
RANTAAN. 
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Tapahtumajärjestämisen ABC

Sähkö  
ja vesi

Rahoitus ja 
budjetti

OOsaava henkilöstö  
 ja toimiva 
tehtäväjako

Vakuutukset

Aidat ja  
muut rakenteet

Luvat ja  
ilmoitukset

Turvallisuus: mm.  
järjestyksenvalvonta 

ja ensiapu

Lavat ja 
tekniikka

WC- 
tilat

Markkinointi 
ja viestintä

JOS NÄMÄ ASIAKOKONAISUUDET OVAT KUNNOSSA, TAPAHTUMA ON JO PUOLIKSI ONNISTUNUT.

Kestävä kehitys

Hiedanrannassa panostetaan kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen. On 
tärkeää, että myös alueella tapahtumia järjestävät huomioivat Hiedanrannan 
tavoitteet ja erityispiirteet mm. pitämällä huolta tapahtuman siisteydestä 
tapahtuma-alueella ja sen lähiympäristössä sekä suosimalla kestävän kehi-
tyksen ratkaisuja.

Tapahtuman järjestämiseen vaadittavien 
lupien ja ilmoitusten määrä riippuu tapah-
tuman luonteesta ja koosta. Suurimmalle 

Lupa-asiat

Jos tapahtuman melun on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää, siitä 
on tehtävä meluilmoitus ympäristönsuojeluyksikköön viimeistään 30 vrk 
ennen tapahtumaa.

Visit Tampere 
materiaalipankki

Luvat ja 
ilmoitukset

Jätehuolto-
suunnitelma

osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa sekä 
poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta ja sen liitteeksi laadittava turval-
lisuussuunnitelma. Ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat saattavat vaatia 
myös pelastussuunnitelman, jätehuoltosuunnitelman tai meluilmoituksen 
tekemistä. Musiikin soittaminen livenä tai tallenteelta edellyttää aina musiikin-
käyttöluvan hakemista. Elintarvikkeiden myyntiä saa yleensä harjoittaa vain 
hyväksytystä elintarvikehuoneistosta.
 
Äänentoistoa voidaan käyttää ilman meluilmoitusmenettelyä klo 07–20 
edellyttäen, että äänenvoimakkuus pidetään kohtuullisella tasolla. Musiikkia 
ei saa soittaa niin äänekkäästi, että se on kuultavissa asunnoissa, herkissä 
kohteissa tai laajalti tapahtuma-alueen ulkopuolella.

MELUILMOITUS JA MELUSTA ILMOITTAMINEN

Jos tapahtumasta aiheutuu lähiympäristöön meluhaittaa, tapahtumajärjes-
täjällä on velvollisuus etukäteen tiedottaa tapahtumasta lähimpiä altistuvia 
kohteita, käytännössä asukkaita. Kattavalla ja selkeällä tiedottamisella on 
suuri merkitys tapahtumamelun hyväksyttävyyteen. Varsinkin Niemenrannan  
lähimpiin asuinrakennuksiin kannattaa laittaa aktiivisesti tiedotteita Hiedan-
rannan tapahtumista porraskäytävä- ja ilmoitustaulukohtaisesti. Tiedot-
teesta on hyvä käydä ilmi tapahtuman ajankohta, kesto, paikka, luonne ja 
tapahtumajärjestäjän yhteystiedot.



LIELAHDEN 
KARTANO

LIELAHDEN 
KARTANON 
PUUTARHA

KULTTUURITILA
 KUIVAAMO

HIEDANRANNAN 
PAJA

SKEITTIHALLI
KENNELI DIY

SIRKUS
FAKTORI

KELLUVA
PUUTARHA

MÖLJÄN 
SAUNA

LOUNAS JA PITO-
PALVELU ZIPATTA

Hiedanranta tarjoaa monenlaisia rouhean per-
soonallisia tiloja tapahtumien järjestämiseen. 
Uusia tapahtumakäyttöön soveltuvia tiloja ja 
alueita otetaan käyttöön sitä mukaa, kun niitä 
saadaan kunnostettua käyttötarkoituksiinsa 
sopiviksi. 
 
Kaikkien kohteiden osoite:

          Lielahdenkatu 10–12 
          33400 Tampere
 
          valiaikainenhiedanranta.fi

Hiedanrannan tilat

Paja on avoimuutta vaaliva käsi-
työläisten ja taiteilijoiden yhteisö. 
Pajarakennuksessa työskentelee  
noin 20 kädentaitajaa, mm. seppä, 
lasinpuhaltaja ja suutari. Joka 
kuun viimeisenä lauantaina 
klo 12–16 Pajan käsityöläiset 
avaavat ovensa yleisölle, pitävät 
työnäytöksiä, pop up -kahvilaa 
tai ravintolaa, taidegalleriaa sekä 
järjestävät vaihtuvaa ohjelmaa 
pajalla ja sen ympäristössä.

Hiedanrannan 
Paja

HIEDANRANNAN PAJA

HIEDANRANNAN_PAJA

Möljän sauna on keväällä 2017 
alkanut saunaprojekti, jonka 
suunnittelu, rakentaminen ja 
ylläpito perustuvat avoimelle 
yhdessä tekemiselle. Valmis-
tuessaan sauna on kaikille 
avoin ja ilmainen.

Möljän sauna

MOLJANSAUNA

MOLJANSAUNA

MOLJANSAUNA.WORDPRESS.COM

MOLJA.VIESTINTA@SUOMI24.FI

WC-TILAT

TEKNIIKKA

VESI

ANNISKELU- 
OIKEUDET

SÄHKÖT

Selitteet

Zipatassa voi järjestää yksityisti-
laisuuksia tai tilata pitopalvelun 
tapahtumaansa. Arkisin ravinto-
lassa on tarjolla monipuolinen 
lounas.

Lounas ja pito- 
palvelu Zipatta

ZIPATTA

Z-RAVINTOLAT

MIIA.KUITUNEN@SKAPPER.FI



Hiedanrannassa on suuria ulkoalueita, joita 
voi hyödyntää tapahtumakäytössä. Osa 
alueista on aidattu, mutta ne ovat tarvit-
taessa tapahtumajärjestäjien käytössä.

Hiedanrannan
ulkoalueet

Vuonna 1893 valmistuneen uus-
renessanssikartanon puutarha 
(n. 1 ha) tarjoaa upeat puitteet 
esimerkiksi pienimuotoisille 
festivaaleille tai ryhmäliikuntaan. 
Kartanon porrasaulassa ja Sopi-
musvuoren pyörittämässä Mieli-
hyvin-kahvilassa voi puolestaan 
järjestää mm. puhetilaisuuksia. 
Kartanossa on mahdollista 
järjestää myös pienimuotoisia 
näyttelyitä.

KARTANO-KAHVILA

•  3x16A

•  Tapahtumiin lainat- 
   tavissa äänentoisto- 
   laitteita sekä sähkö- 
   johtoja ja -keskuksia

Vanhaan kuivauskonehalliin rakennetun Kult-
tuuritila Kuivaamon yli 2 000 m2:n tilat sovel-
tuvat monenlaisille tapahtumille keikoista 
ja messuista seminaareihin ja työpajoihin. 
Kuivaamon suojaisalla sisäpihalla on terassi, 
ja tilaan voidaan yhdistää viereinen skeittihalli. 
Kuivaamon toimintaa pyörittää Swäg ry.

KUIVAAMO

•  Lava 3x63A, 3x32A, 1x16A
•  Iso sali 3x32A, 1x16A
•  Terassi 3x32A, 1x16A

•  8 x RCF TTL33A linearray (4 / puoli) 
•  8 x RCF TTS28A subwoofer
•  2 x RCF TT25A frontfill / monitori
•  2 x 1500w Strobo
•  6 x LED PAR lavavalo
•  2 x NEC NP4000 5000 lumen  
   projektori
•  2 x Panasonic PT-F300 4000 lumen  
   projektori
•  4 x Martin MAC250 moving head
•  1 x 1500w savukone
•  1 x Allen&Heath GL3300 32ch    
    mikseri
 
Muut tarpeet sovittavissa erikseen. 
Ääni- ja valotekniikan käytöstä sovi-
taan erikseen.

Lielahden  
kartano ja  
puutarha

Kulttuuritila
Kuivaamo

KUIVAAMO 

KUIVAAMO@KUIVAAMO.FI

KUIVAAMO.FI
SWAEG.NET

•  Piha-alueella >100

•  1000

Kenneli DIY on Suomen suurin betoni-
nen skeittihalli. Olympiamitat täyttävän 
betonipoolin lisäksi yli 400 m2:n hallissa 
on verttiramppi, keikkalava ja katsomo-
tilaa 150 hengelle. Kenneli DIY sijaitsee 
Kulttuuritila Kuivaamon yhteydessä, 
ja tilat ovat yhdistettävissä toisiinsa. 
Hallin toimintaa pyörittää Pirkanmaan 
Kaarikoirat ry.

•  3x16A

•  Tekniikka sovittavissa 
   erikseen

Skeittihalli
Kenneli DIY

KENNELIDIY

KAARIKOIRA

KAARIKOIRAT.FI

INFO@KAARIKOIRAT.FI 

•  150

Sirkus Faktori on kohtaamispaikka, jossa sirkusam-
mattilaiset ja harrastajat voivat treenata, kehittää 
ideoitaan sekä esittää valmiita ja keskeneräisiä 
teoksiaan. Tila on kaikille avoin ja tavoitteena on 
luoda matalan kynnyksen yhteinen tila sirkustai-
teesta kiinnostuneille. Sirkus Faktori järjestää 
avoimia treenejä ja  Open Stage -iltamia. Avoimet 
treenit ovat omatoimiharjoittelua varten, eikä 
niihin osallistujia ole vakuutettu Sirkus Faktorin 
toimesta. Sirkus Faktori toimii Kulttuurikeskus 
Kuivaamossa.

•  4 x ilmakiinnityspiste:  
- 2 x yksipistekiinnitys (10 m)  
- 1 x trapetsikiinnityspiste (6 m)  
- 1 x yksipistekiinnitys (6 m)

•  2 x eri nuorapistettä
•  2 x iso alastulopatja
•  4 x kova matto
•  4 x tanssimatto (2 x 7 m)
•  3 x akromatto (2 x 6 m)
•  1 x trapetsi
•  1 x rengastrapetsi
•  1 x Slack-line
•  1 x tasapainopallo
•  1 x yksipyöräinen
•  hulavanteita ja jongleerauspalloja
•  kankaat (erittäin joustavat)

Sirkus Faktori

SIRKUSFAKTORI

SIRKUSFAKTORI@GMAIL.COM

•  Katsomo 200–300

VALIAIKAINEN- 
HIEDANRANTA.FI



Pysäköinti ja liikenteenohjaus
 
Tapahtumissa tulee noudattaa Tampereen kaupungin ohjeita ja käyttää riittävästi liikenteen-
ohjaajia. Lähtökohtaisesti pääportin jälkeen alkavalla tapahtuma-alueella ei sallita henkilöauto-
liikennettä tapahtumien aikana. 
 
AUTOPYSÄKÖINTI
Pysäköintialue 1 on hyödynnettävissä kaikkien tapahtumien yhteydessä, kuten myös arkikäy-
tössä. Pysäköintialue 2 on mahdollista ottaa käyttöön viikonlopputapahtumien yhteydessä, 
mikäli P1-alueen kapasiteetti ei riitä. P2-alueella suositellaan liikenteenohjaajien käyttöä 
osoittamaan pysäköintipaikkojen sijainnit ja opastamassa kääntöpaikalle. 

Kadunvarsipysäköinti ei ole arkisin käytössä elinkeinoelämän tuottaman raskaan liikenteen 
vuoksi. Myöskään pysäköintikartassa punaisella vinoviivalla merkitylle alueelle ei saa pysä-
köidä tapahtumien yhteydessä. Tästä huolehtivat tapahtuman järjestyksenvalvojat.

PYÖRÄPYSÄKÖINTI
Isojen tapahtumien yhteydessä toteutettavat väliaikaiset pyöräpysäköintipaikat on merkattu 
karttaan tumman vihreällä. Tapahtumavastaavat ohjeistavat asiakkaita pyörien asianmukai-
sessa pysäköinnissä. On suositeltavaa, että pyöräpysäköintipaikkoja valvotaan tapahtuman 
aikana.
 
RESERVIALUEET
Tehdasalueen eteläpuolelle osoitettu reservialue on tarvittaessa hyödynnettävissä tapahtuma-
järjestäjän parhaaksi näkemällä tavalla joko tapahtumapysäköintiin, henkilökuntapysäköintiin, 
polkupyöräpysäköintiin tai huoltotoimintaan. Reservialueet rajataan aidoin ja merkataan 
asianmukaisesti. 
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Selitteet

Arkikäytön
autopaikat 90 ap

Verkkoaita

Sisäänkäynti

EnergiapuuPysäköinti 
kielletty

Tapahtuma- 
pysäköinti 258 ap

Kiinteät 
pyöräpaikat 186 pp

Tapahtuma- 
pyöräpaikat 622 pp, 
rajataan tilapäisaidoin

Järjestyksenvalvojat vastaavat, ettei punaisella vinoviivalla merkatuille 
alueen nykyisten toimijoiden ja tehtaiden pihoille pysäköidä tapah-
tumien yhteydessä (esim. ohjaus, tiedottaminen, puomit ja muut 
tilapäiset järjestelyt. Lisäksi he huolehtivat, että tapahtuma-aikana 
alueen sisällä ei sallita autoliikennettä).

Tilaisuuksissa tulee noudattaa Tampereen kaupungin ohjeita.

Pysäköintikartta  
järjestyksenvalvojille



tampere.fi/hiedanranta 

valiaikainenhiedanranta.fi 

Facebook & Twitter: @Hiedanranta

Kannen kuva: Laura Vanzo, 
Visit Tampere Oy

Hiedanranta



SOPIMUSVUORI RY
Kartano-kahvila Mielihyvin
Kahvila

 Kartano-kahvila-Mielihyvin

SOPIMUSVUORI RY
Kuntouttava työtoiminta

 010 526 6260

KUNTOUTUSPOLKU RY
Luova Kartano

 luovakartano@kuntoutuspolku.fi 

 kuntoutuspolku.fi/wp/luovakartano/ 

MATAHOOPS 
Vannetaiteilija

 matahoops.fi

tampere.fi/hiedanranta 

valiaikainenhiedanranta.fi 

Facebook & Twitter: @Hiedanranta

Hiedanrannan 
palvelut ja toimijat

Kartano

KAARIKOIRAT RY
Skeittihalli

 kaarikoirat.fi

SWÄG RY 
Kulttuuriyhdistys

 swaeg.net

SIRKUS FAKTORI 
Sirkusammattilaisten sekä -harrastajien 
kohtaamispaikka

 sirkusfaktori

Kuivaamo
MERI KORPELA JA ALEKSI KORPELA
Kuvataiteilijat

PELTOMAA

Seppä

ATELJEE E.W.
Jalkineiden valmistus 

 ateljee_ew

TMI MERJA MARKKULA-RISTOJA

RAKENNUS LINNA
Remontointi

 rakennuslinna.fi

MARA BALLS OY
Muusikko

 maraballs.com

GRILLIN’ CLOTHING & DESIGN
Tekstiilit

 grillin.fi

HUMBUGI STUDIO & SHOWROOM 
Koruja ja asusteita

 humbugi.com

RANNARI OY
Suutari, kiipeilykenkien pohjaus

 rannari.fi

VERHOILULIIKE TUIJA JAAKKONEN
Verhoilu 

verhoiluliiketuijajaakkonen.com

KATZTUDIO
Design

 katztudio

Paja

Muut alueen toimijat
MULTISET FINLAND OY 
Soodapuhallus- ja talkkaripalvelut

 multiset.fi

CARBOFEX OY
Biohiili

 carbofex.fi

EVERGREEN FARM OY
Mansikanviljely

 evergreenfarm.eu

ZIPATTA
Lounasravintola & pitopalvelu

z-ravintolat.fi

miia.kuitunen@skapper.fi

Zipatta

https://fi-fi.facebook.com/Kartano-kahvila-Mielihyvin-1016086868486404/
mailto:luovakartano%40kuntoutuspolku.fi?subject=
http://kuntoutuspolku.fi/wp/luovakartano/
http://www.matahoops.fi/
http://www.kaarikoirat.fi/
http://swaeg.net/
https://www.facebook.com/sirkusfaktori/
https://www.instagram.com/ateljee_ew/
http://rakennuslinna.fi/
http://www.maraballs.com
http://grillin.fi/
http://www.humbugi.com
http://rannari.fi/
https://www.verhoiluliiketuijajaakkonen.com/
https://www.facebook.com/katztudio/
http://www.multiset.fi/
https://www.carbofex.fi/
https://www.evergreenfarm.eu/
http://www.z-ravintolat.fi
mailto:miia.kuitunen%40skapper.fi?subject=
https://fi-fi.facebook.com/Zipatta/

