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1. VÄLIAIKAISEN
HIEDANRANNAN
TAUSTAA
Kaupunkilaisten, yritykset ja yhteisöt
mukaan kehittämään elävää,
monimuotoista ja kestävää
kaupunkikulttuuria.
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VÄLIAIKAINEN
KÄYTTÖ
MITÄ
Tyhjien tilojen sekä
alueen hyödyntäminen
ennen rakentamisen
alkamista ja sen aikana.

MIKSI
Alueen elävöittäminen,
yhteisöllisyys ja uudenlainen
osallistuminen.

KENELLE
Tiloja kansalais-, kulttuuri- ja
yritystoimijoille sekä kaikkien
kaupunkilaisten käyttöön.
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Tampereen kaupunki osti Lielahden vanhan tehdasalueen vuonna 2014.
Uuden kaupunginosan suunnittelun alussa haluttiin selvittää, mitä
kaupunkilaisten, yritykset ja yhteisöt odottavat uudelta alueelta. Tähän
kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia järjestämällä alueella erilaisia
työpajoja, kävelykierroksia ja tapahtumia, joissa kerättiin ideoita sekä
toiveita alueen suunnittelun tueksi.
Hyvin varhaisessa vaiheessa, jo seuraavana vuonna alueen ostamisen
jälkeen, päätettiin että alue tulisi avata kaupunkilaisten käyttöön. Aluksi
suljetun tehdasalueen portit avattiin tapahtumien yhteydessä, mutta
hyvien kokemuksien rohkaisema alue avattiin kaupunkilaisten vapaaseen
käyttöön vuonna 2016, kun vanhan sellutehtaan rakennuksien laitepurut
saatiin valmiiksi. Aikaisemmin suljettu, rosoinen tehdasalue, Näsijärven
rannalla herätti etenkin kulttuuriväen kiinnostuksen ja alueelle alkoi
syntyä uutta elämää. Muutamassa vuodessa alueesta on syntynyt
omaleimaista ja elävän kaupunkikulttuurin keskus, jonne tullaan
viihtymään ja tekemään kauempaakin.
Alue avattiin käyttöön kokeilevalla periaatteella, ja alueen toimintojen
annettiin kehittyä rauhassa. Ei siis suunniteltu valmiiksi sitä, minkälaista
toimintaa alueelle halutaan, ja erilaisiin ideoihin suhtauduttiin
innostuneen avoimesti. Pääroolissa oli kaupunkilaiset ja itse tekeminen.
Hyviä kokemuksia väliaikaisesta käytöstä ja kaupunkilaisten
omaehtoisesta tekemisestä oli kertynyt muista paikoista, ja väliaikaista
käyttöä osana kaupunginosan kehittämistä haluttiin kokeilla myös
Tampereella. Hyvin pian selvisikin, että tehdasalueen uusiokäyttö luo
elävää kaupunkitilaa, yhteisöllisyyttä sekä uudenlaisen osallistumisen
paikkoja.

Tampereen
kaupunki ostaa
Lielahden vanhan
tehdasalueen

2014

Hiedanrannan
portit avataan
kaupunkilaisille

2015

2016

Ideoita alueen
kehittämiseen
yrityksiltä ja
kaupunkilaisilta

Väliaikaisesta
käytöstä
Muuntautuvaan
Hiedanrantaan

2017
Väliaikainen
toiminta kukoistaa
alueella
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2015 Ideoita alueen
kehittämiseen
Tulevan kaupunginosan tavoitteita kehitettiin asukkaiden ja yritysten
kanssa jo ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Suunnittelun
alkumetreillä haluttiin selvittää, mitä ihmiset Hiedanrannalta odottavat ja
miksi juuri näitä asioita toivottiin. Kaikki halukkaat kutsuttiin
Hiedanrantaan kuulemaan, kertomaan ja tekemään. Osallistumisen
edistämiseksi järjestettiin kävelykierroksia, työpajoja sekä tapahtumia
alueella.
Pitkään suljettuna ollut Hiedanrannan alue kiinnosti monia uteliaita
kaupunkilaisia. Vanhat kartano- ja tehdasrakennukset Näsijärven
rantamaisemissa herättivät etenkin kulttuuritoimijoiden kiinnostuksen
inspiroivana ja mielenkiintoisena työskentelymiljöönä.
Vuoden 2015 aikana Hiedanrannassa järjestettiin kävelykierroksia,
tapahtumia sekä työpajoja, joihin osallistui kaupunkilaisia, paikallisia
kulttuuritoimijoita, yrityksiä sekä kaupungin asiantuntijoita. Ensimmäiset
Hiedanrannan toimijat käynnistivät toimintansa alueella, josta alkoi uusi
luku Hiedanrannan tarinaan.
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2016 Hiedanrannan portit
auki
Kesällä 2016, viikko ennen juhannusta, alueen portit avattiin
kaupunkilaisten vapaaseen käyttöön, ja alueesta alkoit muodostua uusi
kaupunkikulttuurin keskus. Alueella toimi kesäkahvila Mielihyvin,
Kulttuuritila Kuivaamo avattiin, alueella järjestettiin 47 tapahtumaa ja
tiloissa toimi vuoden loppuun mennessä 24 yritystä ja yhteisöä.
Osallistumistyöpajojen järjestämistä jatkettiin. Yrityksille suunnatussa
Hiedanrannan talkoissa pohdittiin arkkitehtien johdolla millaisia
ympäristöjä uusi työ ja liiketoiminta tarvitsevat. Työpajatyöskentelyn
tuloksista koostettiin neljä erilaista kehityskuvaa liiketoiminnalle
Hiedanrannassa.
Hiedanrannan vuorovaikutusprosessien tulokset toimivat aineistona,
kun kaupunginhallitus kokoontui muodostamaan Hiedanrannan
kehittämistavoitteet. Kehittämistavoitteiden valmistuttua kaupunginosan
suunnittelu eteni keväällä 2016 järjestettyyn kansainväliseen
ideakilpailuun, jonka kilpailutöistä tuomaristo valitsi kaksi voittajaa,
joiden pohjalta jatkettiin alueen suunnittelua.
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2017 Väliaikainen toiminta
kukoistaa alueella
Tapahtumat ja toiminta monipuolistui entisestään, kun yhä useammat
toimijat löysivät tiensä alueelle. Hiedanrantaan valmistui suomen suurin
betoninen sisäskeittihalli Kenneli D.I.Y, kaikille avoin sirkustila Sirkus,
Kartano-kahvila Mielihyvin aloitti ympärivuorisen toiminnan sekä
käsityöläiset ja taiteilijat perustivat uuden yhteisön, Hiedanrannan Pajan.
Tapahtumatarjonta monipuolistui huimasti ja alueella vieraili 40 000
kävijää. Taiteilijat suomesta ja maailmalta loihtivat tehdasrakennuksien
seiniin 2000 m2 uusia muraaleja ja graffiteja, Hiedanrannassa
järjestettiin muun muassa kansainvälinen skeittitapahtuma ja
skeittauksen sm-kilpailut sekä suuren suosion saaneet kaikille avoimet
yhteisölliset juhannusjuhlat. Tapahtumiin päästiin myös ensimmäistä
kertaa vesiteitse, kun vieraille järjestettiin laivakyyti elokuisiin
Hiedanrannan puutarhajuhliin.
Kaupunginosan suunnittelussa edettiin yleissuunnitteluun, joka
käynnistettiin yhdessä kaupunkilaisten kanssa ideakilpailun jatkoilla.
Työpajoissa kehitettiin muun muassa kortteleita, asumista,
yhteisöllisyyttä ja työn tekemisen uusia tapoja tulevaisuuden
kaupungissa.
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2018 Väliaikaisesta
muuntautuvaan Hiedanrantaan
Vuonna 2018 oli Hiedanrannan väliaikaisen toiminnan neljäs vuosi.
Aktiivista toimintaa alueella oli siis ollut jo jonkin aikaa, joten oli hyvä aika
istua alas miettimään mitä kaikkea on saatu aikaan. Väliaikaisen
Hiedanrannan käsikirjatalkoissa koottiin onnistumiset ja vielä kehitystä
vaativat kohdat yhteen ja visioitiin toiminnan tulevaisuutta. Työpajojen
tuloksena nimestä Väliaikainen Hiedanranta luovuttiin. Siirryttiin
Muuntautuvaan Hiedanrantaan, jonka tavoitteena on, että aktiivinen
toiminta on osa myös tulevaa kaupunginosaa.
Tapahtumatoiminta oli myös vuonna 2018 vilkasta ja alueella vieraili
50 000 kävijää. Monet tapahtumat olivat jo kiinteä osa Hiedanrannan
kulttuuritoimintaa, kuten koko kansan juhannusjuhlat, musiikki- ja
taidefestivaali Arifest ja Kuivaamolla järjestetty urbaanin musiikin festivaali
Uusi Tampere. Vakiintuneiden tapahtumien lisäksi Hiedanranta kiinnosti
myös uusia tapahtumajärjestäjiä ja Hiedanrannassa järjestettiinkin
ennätysmäärä erikokoisia tapahtumia.
Hiedanrannan tilojen avaamisesta kaupunkilaisten käyttöön oli saatu
vuoteen 2018 mennessä hyviä ja kannustavia kokemuksia, joten haluttiin
kokeilla voisiko tiloja avata vielä lisää yleisön käyttöön. Käynnistettiin
kokeilu, jossa joukko tamperelaisia taiteilijoita avasi Lielahden kartanoon
sekä yleisölle että taiteilijoille ilmaisen väliaikaisen taidetilan. Galleria Hieta
toimi kuusi kuukautta kartanon tiloissa, jonka jälkeen tila vuokrattiin
Tampereen uuden yliopiston käyttöön, joka kehittää tilasta avointa
kohtaamispaikkaa. Lisäksi kartanolle otettiin käyttöön tilojen
varaamispalvelu Varaamo, jonka tavoitteena on avata julkiset tilat
tehokkaammin kaupunkilaisten käyttöön.
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2. OSALLISTUMINEN
JA VUOROVAIKUTUS
Yhteistyö kaupunkilaisten, yhteisöjen ja
yritysten kanssa on edellytys hyvälle
kaupungille. Hyvä kaupunki on yhdessä
tehty.
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Yhdessä tehty kaupunki

Yhteiskehittäminen (co-creation) on viime vuosina pinnalle noussut
toimintatapa kaupunkikehittämisessä. Sen keskiössä on
vuorovaikutteinen kaupunkikehittäminen hallinnon ja verkostojen
rajoja rikkovassa yhteistyöverkostossa. Yhteiskehittäminen
mahdollistaa kaupunkilaisten potentiaalin ja kokemusperäisen tiedon
hyödyntämisen kaupunkikehittämisessä ja -suunnittelussa. Hyvä
kaupunki on yhdessä tehty.
Yhteistyö kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten kanssa on edellytys
hyvälle kaupungille. Hiedanrannassa kaupunkilaiset on otettu mukaan
alueen kehittämiseen heti alusta alkaen. Alueen kehittäminen ensi
metreillä vanhan tehdasalueen rakennukset ja tilat avattiin
kaupunkilaisten käyttöön. Tilojen avaamisen taustalla oli ajatus siitä,
että ihmiset haluttiin ottaa mukaan alueen kehittämiseen totuttuja
tapoja laajemmin ja selvittää mitä tulevalta kaupunginosalta toivotaan.
Tilojen avaamisen jälkeen lukuisat eri toimijat ovat osallistuneet
Hiedanrannan kehittämiseen luomalla yhteisöllisiä tekemisen,
viihtymisen ja kokemisen paikkoja.
Hiedanrannan yksi keskeisitä tavoitteista on tehdä kaupunginosaa
yhdessä kaupunkilaisten, yhteisöjen ja yritysten kanssa. Tämä on
tarkoittanut sitä, että Hiedanrannassa kuntalaisia on pyritty
osallistamaan laajemmin kuin mitä alueiden suunnitteluun liittyvä
maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa. Virallisten
osallistamisprosessien lisäksi Hiedanrannassa on toteutettu
epävirallisempaa osallistamista, jossa tekeminen ja ihmiset ovat olleet
pääosassa.
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Periaatteena on, että annetaan kaupunkilaisille tilaa ja vaputta toimia
ja katsotaan mitä tapahtuu. Tällainen ote aluekehittämisessä on vielä
uutta, eikä valmiita toimintamalleja ollut tarjolla. Silloin tällöin tämä on
johtanut pieniin kömmähdyksiin, mutta juuri siitä kokeiluissa onkin
kyse. Täytyy uskaltaa kokeilla uutta, vaikka ei ole varmuutta uusien
asioiden toimivuudesta. Tilojen ja alueen avaaminen käyttöön on
osoittanut valtavan kaupunkilaisissa piilevän potentiaalin ja osaamisen.
Hiedanrantaan on syntynyt muun muassa Suomen suurin betoninen
sisäskeittihalli tee-se-itse -periaatteelle, uusia työpaikkoja ja
uudenlaisen oppimisympäristöjä.

VIRALLINEN
OSALLISTAMINEN

2015

Yleissuunnitelman laatiminen
käynnistettiin
yhdessä
kaupunkilaisten
kanssa
ideakilpailun
jatkoilla

2016

2017

Alustavan
yleissuunnitelman
palautetilaisuus

2018

Hiedanrannan
Ideoita alueen
Ideoita alueen
Puutarhajuhlat
kehittämiseen
kehittämiseen
yrityksiltä ja
yrityksiltä ja
kaupunkilaisilta - kaupunkilaisilta työpajat
työpajat

Väliaikaisen
Hiedanrannan
käsikirjatalkoot työpaja ja
haastattelut

Hiedanrannan
Puutarhajuhlat

Yhteisötaideprojekti:
Hiedanrannan portti

Ideakilpailun
voittaneiden
töiden esittely

Hiedanrannan
Puutarhajuhlat

EPÄVIRALLINEN
OSALLISTAMINEN
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Hiedanrannan
Puutarhajuhlat

Hiedanrannan
puutarhajuhlat
Hiedanrannan puutarhajuhlia on vietetty jo vuodesta 2015 lähtien.
Tapahtumasta on muodostunut Hiedanrannan oma perinne, jossa
kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtumapäivän aikana yleisö
pääsee tutustumaan monipuolisen kulttuuriohjelman lomassa alueen
toimintoihin sekä kaupunginosan uusimpiin suunnitelmiin. Tapahtuma
tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Alueen toimijat
järjestävät osana tapahtumaa oman näköistä ohjelmaansa sekä
osallistuvat tapahtumat suunnitteluun sekä tuottamiseen.
Hiedanrannan puutarhajuhlat on ollut suosittu tapahtuma jo heti
tapahtuman ensimmäisestä järjestämiskerrasta lähtien. Alue on
kiinnostanut kaupunkilaisia heti sen avaamisesta lähtien. Hiedanranta
on ollut monille kaupunkilaisille tuntematon alue, jossa luonnonkaunis
järvimaisema yhdistyy rosoiseen tehdasmiljööseen. Puutarhajuhlat on
perinteisesti ollut tapahtuma, jossa kaupunkilaiset pääsevät
kurkistamaan mitä vanhojen tehdasrakennuksien sisällä tapahtuu,
millaiselta tulevaisuuden kaupunginosa näyttää ja tapaamaan
Hiedanrannan suunnittelijoita.
Puutarhajuhlat on osoittanut oivalliseksi tavaksi tavata kaupunkilaisia
ja kuulla heidän ajatuksiaan sekä toiveita alueen suunnitteluun liittyen.
Tapahtuma on kerännyt osallistujia vauvasta vaariin, joten
mielenkiintoisia keskusteluja on syntynyt myös ihmisten kanssa, jotka
eivät välttämättä osallistuisi perinteisiin alueiden suunnittelua
esitteleviin yleisötilaisuuksiin. Hiedanrannan suunnittelukonttori on
ollut suosittu piste puutarhajuhlissa, jossa alueesta kiinnostuneita
ihmisiä on ollut ihan jonoksi asti.
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3. VÄLIAIKAISEN
HIEDANRANNAN
KÄSIKIRJATALKOOT
Käsikirjatalkoissa luotu visio
ottaa tamperelaiset mukaan
rakentamaan ekologisesti, taloudellisesti
ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuuden
kaupunginosaa.
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Työpajoja Hiedanrannan
toimijoille ja kaupungin
edustajille
Väliaikaisen Hiedanrannan käsikirjatalkoot käynnistettiin keväällä 2018
yhteistyössä Asiakasymmärrystoimisto Kentän kanssa. Aktiivista
toimintaa oli tähän mennessä ollut alueella jo useamman vuoden,
joten oli aika istua alas ja miettiä yhdessä, mitä kaikkea on saatu
aikaan. Hiedanrannan toimijoille ja kaupungin edustajille järjestettiin
työpajoja, joiden tuloksena syntyi käsikirja, eli visio alueella jo nyt
kukoistavan aktiivisen toiminnan tulevaisuudesta.
Käsikirjatalkoot lähtivät käyntiin tarpeesta koota yhteen Väliaikaisen
Hiedanrannan onnistumiset ja ne kohdat, jotka vaativat vielä
kehitettävää. Tavoitteena oli myös kirkastaa ajatusta siitä, miten jo nyt
alueella oleva aktiivinen toiminta kulkee alueen mukana osaksi tulevaa
kaupunginosaa.
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Väliaikaisen Hiedanrannan
käsikirjatalkoot

Työpaja Hiedanrannan toimijoille
ja haastattelut

Työpaja kaupunginedustajille

Väliaikaisen Hiedanrannan
visiotyöpaja

Visio Muuntautuvasta
Hiedanrannasta
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Muuntautuvan Hiedanrannan
toimintaperiaatteet
Teksti: Asiakasymmärrystoimisto Kenttä

1. KAUPUNKILAISET
TEKEVÄT ITSE
2. KOKEILUKULTTUURIIN JA
ROHKEUTEEN
KANNUSTAMINEN

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.

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
hyödyntäen. Yleinen ilmapiiri
kannustaa kaikkia kokeilemaan ja
toteuttamaan yhä parempaa ja
kiehtovampaa Tamperetta.
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3. DIVERSITEETIN
TUKEMINEN
TekstiKaupunkilaisissa piilee
paljon potentiaalia ja osaamista.
Hiedanrannassa on alusta
lähtien tunnistettu tämä
paikallinen voimavara: osaavat ja
aktiiviset kaupunkilaiset
halutaan mukaan luomaan
kehkeytyvää ja elämyksellistä
kaupunginosaa.

4. YHTEISKEHITTÄMINEN

Yhteistyö, kokeilu ja jokaisen
osaamisen hyödyntäminen
luovat resursseja ja vaikuttavia
ratkaisuja. Erilaiset pop-up tapahtumat sekä teemapäivät
kutsuvat kaupunkilaisia alueelle
toimimaan ja jakamaan
osaamistaan.n paikkamerkki

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 hyödyntäen.
Yleinen ilmapiiri kannustaa kaikkia
kokeilemaan ja toteuttamaan yhä
parempaa ja kiehtovampaa
Tamperetta.
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4. TILAT
KÄYTTÖÖN
Lielahden vanha teollisuusalue on
avoinna ihmisille, tapahtumille ja
aktiiviselle toiminnalle.
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Tilaa tekemiselle,
harrastamiselle ja kulttuurille
Lielahden kartanon tilat sekä kartanon puisto ovat kaikkien
kaupunkilaisten ja kansalaistoimijoiden käytössä. Kartanon tilat saa
käyttöön maksutta, jos järjestettävä tapahtuma tai esitys on kaikille
avoin ja edistää tapahtumatoiminnalle asetettuja tavoitteita.
Tapahtumatoiminnan tarkoitus on elävöittää aluetta, sitouttaa
kaupunkilaisia alueeseen sekä edistää yhteisöllisyyttä alueella.
Kartanon tilat ovat aktiivisessa käytössä. Tapahtumien lisäksi kartanolla
on yhdistystoimintaa, kahvila ja toimisto- sekä kokoustiloja. Kartanolla
on järjestetty lukuisia eri tilaisuuksia, luentoja, seminaareja, työpajoja,
tapahtumia sekä teatteria. Lisäksi tapahtumia voi järjestää Kulttuuritila
Kuivaamon sekä Kenneli D.I.Y -skeittihallin tiloja vuokraamalla.
Syksyllä 2018 Lielahden kartanolle otettiin käyttöön Varaamo-palvelu,
jonka avulla tiloja voi hallinnoida sekä varata netistä. Varaamo-palvelu
on Tampereen kaupungin Tilat 24/7 -projektin kanssa toteutettu
kokeilu, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka tilankäyttöä voisi
tehostaa digitalisaation keinoin. Hiedanrannan Varaamo-palvelua ja
Lielahden kartanon aulapalveluita ylläpitää kartanolla toimiva
kuntouttavaa työtoimintaa tuottava Sopimusvuori ry. Aulapalveluihin
kuuluu kokoustilojen ylläpito, asiakasneuvonta sekä tapahtumiin ja
tilaisuuksiin liittyvät käytännön työt, kuten tilajärjestelyt.
Syksyllä 2019 Hiedanrantaan avautuu uusi Tampereen kaupungin ja
Tampereen yliopiston yhteiskäyttöinen tila. Suunnitelmissa on, että
Sorvaamo-hankkeen kunnostaman Jukola-puutalon ensimmäiseen
kerrokseen avautuu Hiedanrannan historiaa, nykypäivää ja
tulevaisuutta esittelevä tila, jossa on mahdollista järjestää myös
erilaista toimintaa, kuten esimerkiksi työpajoja. Talon yläkerta
vuokrataan Tampereen yliopistolle, jonka suunnitelmissa on avata tila
joustavalle käytölle. Jukolan tilojen toimintoja on suunniteltu
yhteistyössä alueen toimijoiden, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa
työpajoissa sekä haastatteluaineistojen perusteella.
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5. HIEDANRANNAN
TOIMIJAT
Hiedanranta on uuden elävän
kaupunkikulttuurin keidas, jossa
kukoistaa yllätyksellinen
ruohonjuuritason toiminta.
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Skeittihalli
Kenneli D.I.Y
Skeittihalli Kenneli D.I.Y. on kaikille avoin harrastuspaikka
Hiedanrannassa. Vuonna 2017 rakennettu skeittihallin on Suomen
suurin betonisen sisäskeittihalli, jonka Pirkanmaan Kaarikoirat
toteuttivat Hiedanrantaan vanhaan tehdaskiinteistöön. Skeittihallin
rakentamista varten järjestettiin Suomen Rullalautaliiton kanssa
yhteistyössä Builders Jam -betonirakennustyöpaja, jonka aikana yli
kymmenen henkilöä kouluttautui betoniskeittipuistojen rakentajiksi.
Skeittiparkin rakentamiseen työllistyi myös kuusitoista
pitkäaikaistyötöntä nuorta Pirkanmaan TE-toimiston kanssa toteutetun
työkokeilun kautta. Työkokeilun päätyttyä 80 prosenttia työkokeilijoista
työllistynyt skeittipuistorakentamisen pariin. Lisäksi rakentamiseen
osallistui vapaaehtoisia kaikille avoimissa talkoissa. Rakennustöistä ja
opetuksesta vastasivat Kaarikoirat ry yhdessä Suomen parhaimpien
betoniskeittiparkkirakentajien kanssa: Concrete Proof, Monumental
Changes, Windmill SPS ja Suomen skeittibetoni. Vuonna 2018
syyskuussa skeittihallin yhteyteen on avattu sisäpiha, johon on
rakennettu täysbetoninen skeittirata. Sisäpihan rata on noin 300
neliömetrin kokoinen ja sopii kaikille aloittelijoista kokeneempiin
harrastajiin.
Skeittihallin yhteydessä järjestetään myös erilaisia tapahtumia ja
kursseja, kuten esimerkiksi lapsille suunnattua skeittikoulua. Lisäksi
Pirkanmaan Kaarikoirat järjestävät Hiedanrannassa vuosittain
kansainvälisen skeittitapahtuman Trelogyn, jossa perinteisien
skeittauksen SM-kilpailujen lisäksi nähdään kotimaisien ja
kansainvälisien skeittauksen ammattilaisien taidonnäytteitä.
Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa 2018.
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Kulttuuritila Kuivaamo
Kuivaamo on Tampereen Hiedanrannassa sijaitseva, lähes 2000m² ja
1000 asiakaspaikan kulttuuritila. Tilaa vuokrataan monenlaiseen
käyttöön, niin pieniin kuin suuriinkin tapahtumiin, harjoitustilaksi,
lasten tapahtumiin, työpajoihin ja moneen muuhun.
Tampereen kaupunki rakensi entisen sellutehtaan kuivauskonehalliin
kulttuuritilan, jonka avajaisia vietetiin syksyllä 2016. Kuivaamon
toimintaa pyörittää tamperelainen musiikin ja visuaalisen taiteen
yhdistys Swäg ry, jonka toiminta perustuu pääosin
vapaaehtoistoimintaan. Kuivaamon tavoitteena on tilan monipuolinen
käyttö niin yleisö- kuin yksityistilaisuuksissa ja harrastustoiminnassa.
Tilassa järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia ja
messuja kaikenikäisille.

Sirkus Faktori
Sirkus Faktori on kohtaamispaikka, jossa sirkuksen ammattilaiset ja
harrastajat voivat harjoitella, kehittää ideoitaan ja pääsevät esittämään
valmiita teoksiaan. Tila on kaikille avoin ja tavoitteena on rakentaa
yhdessä yhteisö, johon kaikkien on helppo tulla.
Kulttuuritila Kuivaamosta löytyi toiminnalle sopivat tilat ja Sirkus Faktori
aloitti toimintansa keväällä 2017. Yhdistys järjestää kaikille avoimia ja
ilmaisia harjoitusvuoroja viikoittain, Open Stage-iltamia, työpajoja,
kursseja sekä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia.
Vuonna 2018 Sirkus Faktori aloitti residenssitoiminnan, jossa
residenssitaiteilijoille tarjotaan ilmainen työskentelytila
residenssivierailun ajaksi. Residenssijakson loputtua taiteilijat avaavat
työskentelyään joko demon, tai esimerkiksi työpajan merkeissä ja
keskustellen.
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Hiedanrannan Paja
Hiedanrannan paja on tamperelaisten käsityöläisten ja taiteilijoiden
yhteisö. Pajassa työskentelee noin 20 kädentaitajaa. Pajan toiminnan
ideana on edistää avointa käsityöläiskulttuuria, joka tarjoaa
kokemuksia ja palveluja niin lähiseudun asukkaille kuin matkailijoille.
Rakennuksessa toimii muun muassa lasinpuhaltaja, seppä, muusikoita,
kuvataiteilijoita, puuseppiä, suutareita ja verhoilijoita.
Pajan käsityöläiset avaavat ovensa yleisölle, pitävät työnäytöksiä ja
pop-up -kahvilaa, kursseja, taidegalleriaa sekä järjestävät vaihtuvaa
ohjelmaa pajalla ja sen ympäristössä. Tapahtumissa on mahdollista
nähdä esimerkiksi lasinpuhaltaja, taidemaalari, verhoilija tai seppä
työssään. Käsitöitä ja taidetta on tietysti mahdollista ostaa myös
kotiinviemisiksi.
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Sopimusvuori ry
Sopimusvuori ry aloitti toimintansa Hiedanrannassa vuonna 2016
avaamalla kesäkahvilan Lielahden Kartanoon. Yhdistyksen toiminta
laajeni vuonna 2017, kun yhdistys perusti Hiedanrantaan
työvalmennusyksikön, joka tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja
sosiaalista kuntoutusta.
Sopimusvuoren kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat osallistuvat
laajasti Hiedanrannan päivittäiseen toimintaan. Toimintaan kuuluu
kahvilan ylläpitämistä, kiinteistöhuollon tehtäviä ja Lielahden kartanon
tilojen aulapalveluiden työtehtäviä. Lisäksi yhdistys järjestää vuosittain
lukuisia tapahtumia, joiden tuottamisessa ja toteuttamisessa
kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on merkittävä rooli.
Hiedanranta on Sopimusvuorelle poikkeuksellinen toimintaympäristö,
koska poiketen tavanomaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta
Hiedanrannassa toiminta ei rajoitu vain työpajoihin vaan asiakkaat
pääsevät aidosti mukaan työelämään sekä toimimaan yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kuntoutuspolku ry
Kuntoutuspolku ry:n tuottaa Lielahden kartanossa kuntouttavan
työtoiminnan palveluita. Yhdistyksen toiminta on yhteisöllistä ja
asiakaslähtöistä. Hiedanrannassa Luovan kartanon asiakas saa
toteuttaa omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita sekä saa niihin
tukea ja opastusta.
Tiloissa tehdään esimerkiksi erilaisia kädentaidollisia töitä, atk- ja
mediapuolen työtehtäviä, teatteria, kirjoittamista ja maalaamista.
Toiminnassa hyödynnetään ympäristöä, luovaa ajattelua ja
ulkopuolisia eri alojen taitajia.
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Galleria Hieta
Hiedanrannassa toimi vuonna 2018 taiteilijoiden ylläpitämä
taidegalleria, joka tarjosi nykytaidetta historiallisessa miljöössä
Lielahden kartanossa. Galleria oli ilmainen yleisön lisäksi taiteilijoille.
Galleria Hietaa pyöritti neljä nuorta tamperelaista kuvataiteilijaa.
Galleria Hieta oli avoinna vuoden 2018 maaliskusta elokuuhun, ja se
oli osa Hiedanrannan väliaikaista toimintaa. Taidetila oli kokeilu, jonka
tarkoituksena oli avata Lielahden Kartanon tiloja yleisölle ja tarjota
kaupunkilaisille sekä taiteilijoille ilmainen tila taiteelle ja taiteen
kokemiseen. Galleria Hiedan näyttelyt kuratoivat galleriaa ylläpitävät
taiteilija kaikille avoimen näyttelyhaun perustellaa. Näyttelyhaku ei ollut
suunnattu pelkästään ammattitaiteilijoille vaan haku oli kaikille avoin.
Lisäksi Galleria Hiedassa järjestettiin kutsunäyttelyitä. Näyttelyitä
järjestettiin yhteensä kuusi.

38

Tampereen
valokuvausseura ry
Tampereen Valokuvausseura kehittää valokuvausosaamista ja saattaa
yhteen tamperelaiset valokuvauksen harrastajat. Seuralla on Lielahden
kartanossa valokuvausstudio- ja pimiö, valokuvaukseen liittyvää
kurssitoimintaa ja näyttelyitä.
Kurssit ovat kaikille avoimia ja edullisia, eikä osallistujien tarvitse olla
seuran jäsenenä. Aiheet vaihtelevat erilaisista syventävistä
koulutuksista ja workshopeista muun muassa valaisun, digikuvauksen,
kuvankäsittelyn, tekniikan ja sommittelun parempaan taitamiseen.
Lisäksi seuran jäsenet voivat varata seuran tiloja omaan käyttöönsä.
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Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu
Tredu aloitti toimintansa Hiedanrannassa vuoden 2018 alussa.
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu siirsi osan kiinteistönhoidon
koulutuksestaan Hiedanrantaan yhteistyössä Tampereen kaupungin
työllisyyspalveluiden kanssa.
Kiinteistöalan opiskelijat ja työnhakijat opiskelevat Hiedanrannassa
aidossa oppimisympäristössä osallistumalla alueen kiinteistöhuoltoon.
Tredun ja työllisyyspalveluiden yhteistyö Hiedanrannassa on osa
Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilua, jossa kehitetään uusia
asiakaslähtöisiä ja vaikuttavia keinoja työllisyyden hoitoon.

Tampereen yliopisto
Uusi korkeakouluyhteisö Tampereen yliopisto avaa tilat syksyllä
valmistuvaan Jukola-puutaloon. Tilasta on suunniteltu yhteistyössä
opiskelijoiden, tutkijoiden ja alueen toimijoiden kanssa monikäyttöistä
tilaa. Tampereen yliopistolla on ollut käytössä myös väliaikaiset tilat
Lielahden kartanossa, jossa on järjestetty kursseja, työpajoja ja
näyttelyitä. Lisäksi yliopisto järjestää Hiedanrannassa teemakursseja ja
luentoja.
Opetustoiminnan lisäksi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen
yliopisto ovat laatineet yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa
Hiedanrannan kehittämisvision. Hiedanrannan kehittämisvisio
julkaistiin vuonna 2016, ja se oli ensimmäisiä Hiedanrannan
visiopapereita. Kehittämisvisio esittää kaupunkisuunnittelijoiden ja tukijoiden näkemyksiä siitä, alueen suunnittelussa ja rakentamisessa
tulisi ottaa huomioon.
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6. TAPAHTUMAT
JA TAIDE
Hiedanrannan tapahtumat tehdään
yhdessä. Hiedanranta on avoin kaikille
tapahtuman järjestäjille sekä
ammattilaisille että omaehtoisille
toimijoille.
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15

Kaupunkikulttuuri
Hiedanrannassa
Tapahtumat ja aktiivinen kansalaistoiminta ovat olleet tärkeä osa
Hiedanrantaa alusta alkaen. Elävä kaupunkikulttuuri luo alueelle
positiivista imagoa elämyksellisenä kaupunginosana, jonne tullaan
viihtymään ja osallistumaan. Kaupunkikulttuuri elävöittää aluetta, lisää
alueen viihtyvyyttä ja edistää kaupunkilaisten hyvinvointia. Lisäksi
monipuolinen kaupunkikulttuuri kiinnittävät kaupunkilaisia alueeseen ja
tekee siitä myös houkuttelevan paikan asua.
Hiedanrannan tapahtumat tehdään yhdessä. Hiedanranta on avoin
kaikille tapahtuman järjestäjille, sekä ammattilaisille että omaehtoisille
toimijoille. Suuri osa Hiedanrannan tapahtumista on yhteisöllisiä
ruohonjuuritason tapahtumia, jotka luovat alueelle tekijöidensä näköistä,
omaleimasta kulttuuria. Hiedanrannassa tuetaan tapahtumia
tarjoamalla tapahtumien ja esityksien käyttöön ilmaiset tilat sekä
osallistumalla tuotantoon liittyviin kuluihin. Tapahtumia ja toimintaa
mahdollistamalla alueelle on syntynyt uusi tapahtuma- ja
kulttuurikeskittymä, jossa kukoistaa ruohonjuuritasolta ponnistava
omaehtoinen kansalaistoiminta.

"Kaupungit toimivat elävänä alustana taide-, kulttuuri- ja
liikuntatapahtumille. Tapahtumat elävöittävät kaupungin
ja kiinnittävät asukkaat kaupunkiin ja asuinalueisiin.
Tapahtumia voivat kehittää sekä ammattilaiset että
harrastajat. Taiteilijat osallistuvat usein asuinalueillaan
aluetta elävöittäviin toimintoihin. Tämän työn kautta
asuinalueet profiloituvat ja vahvistuvat löytäessään oman
identiteetin, jolloin asukkaiden osallisuuden kokemus
kasvaa."
Edelläkävijyydestä kestävää kasvua. Kaupunkiohjelma
2018–2022. Työ- ja elinkeinoministeriön 2018
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KESKEISET TAVOITTEET

YHTEISÖLLISYYDEN

EDISTÄMINEN
ALUEELLA

ALUEEN
ELÄVÖITTÄMINEN

KAUPUNKILAISTEN
SITOUTUMINEN
ALUEESEEN

Yhteisöllisyys. Tapahtumien kautta kaupunkilaiset pääsevät tekemään
itselle merkityksellistä kaupunkitilaa. Yhdessä tuotetut tapahtumat
lisäävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja osallisuuden tunnetta.
Tapahtumat edistävät yhteisöllisyyttä myös alueen sisällä, kun alueen
toimijat verkostoituvat ja tekevät yhteistyötä keskenään. Hiedanrannan
toimijat ovat kuvailleet Hiedanrannan tunnelmaa kylämäiseksi, kaikki
tuntevat toisensa ja naapurilta saa tarvittaessa apua erilaisiin tarpeisiin.
Alueen elävöittäminen. Viihtyisät alueet tarvitsevat toimivien teknisten
rakenteiden lisäksi elävää kulttuuria. Kulttuuri tekee kaupunkitilasta
elävän, viihtyisän ja houkuttelevan. Elävä kaupunkitila koostuu
tapahtumista ja kulttuurista, joiden tuottamisessa kaupungin asukkailla
on iso rooli. Kaupunkilaisten itse tuottama kulttuuri on asukkaidensa
näköistä, omaleimasta ja kiinnostavaa.
Kaupunkilaisten sitouttaminen alueeseen. Monipuolinen
kaupunkikulttuuri on lisännyt Hiedanrannan tunnettavuutta
merkittävästi. Tämä näkyy Hiedanrannasta kirjoitetuissa
mediajulkaisuissa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa. Hiedanranta
tunnetaan kaupunkikulttuurin keitaana, josta on muodostunut monelle
kaupunkilaiselle tärkeä paikka. Tapahtumien ja kulttuurin merkitys
Hiedanrannassa kaupunkilaisille näkyy myös osallistamistilaisuuksien
tuloksissa, tapahtumia ja kulttuuri on kaupunkilaisten näkökulmasta
oleellinen osa alueen identiteettiä, jonka toivotaan säilyvän myös
tulevaisuuden kaupunginosassa.
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Poimintoja Hiedanrannan
tapahtumista

15
SPRAYCANKONTROL
SPRAYCANKONTROL on urbaania
taidetta edistävä tamperelainen
yhdistys, joka on järjestänyt
Hiedanrannassa jo kolmena
vuotena kansainvälisen muraalija graffititapahtuman.
Tapahtumiin on kutsuttu
taiteilijoita suomesta ja
maailmalta värittämään
Hiedanrannan vanhojen
tehdasrakennuksien seiniä.
Hiedanrannasta löytyykin
suomen suurin katutaidepuisto,
joka on Hiedanrannan ehdoton
vetonaula.

MANSERAMA
Trelogy on Pirkanmaan
Kaarikoirien järjestämä
kansainvälinen skeittitapahtuma,
jonka yhteydessä on myös
skeittauksen SM-kilpailut.
Tapahtuma järjestettiin
ensimmäistä kertaa vuonna 2017
ja se tullaan järjestämään
Hiedanrannassa vuosittain.
Skeittauksen lisäksi tapahtuman
osana on skeittimessut,
ruokakojuja ja elävää musiikkia.
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15
TAMPERE UNDERGROUND
JUHANNUS
Tampere Underground
juhannus on yhteisöllinen
kaupunkijuhannustapahtuma,
joka on järjestetty
Hiedanrannassa kaksi kertaa.
Tapahtuman järjestää
tamperelaisista
kulttuuritoimijoista koostuva
verkosto, joka tekee tunnetuksi
tamperelaista alakulttuuria.
Tapahtuma on kaikille avoin ja
maksuton. Tapahtuma
järjestetään talkoovoimin ja
monipuolinen ohjelma tarjoaa
kokemista kaikenikäisille.

ARIFEST
ARIFEST käynnistää
Hiedanrannan kesän.
Tapahtuman on
vapaaehtoisvoimin järjestettävä
taide ja kulttuuritapahtuma.
Monipuolinen ohjelma koostuu
performansseista, live-musiikkista,
videoinstallaatioista ja
osallistavasta taiteesta,
pyykkinarulle kuka tahansa voi
tuoda oman runon, kuvan tai
ajatuksen. Tapahtuma on
järjestetty Hiedanrannassa kaksi
kertaa ja jatkoa on luvassa.

47

7. VÄLIAIKAISESTA
MUUNTAUTUVAAN
HIEDANRANTAAN
Muuntautuva Hiedanranta kasvattaa ja
ylläpitää uuden kaupunginosan siementä,
joka on saanut alkunsa
väliaikaistoiminnasta.
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Aktiivinen toiminta osaksi
15 tulevaa kaupunginosaa
Hiedanrannan avaaminen kaupunkilaisten käyttöön on osoittanut
onnistuneeksi kokeiluksi. Alueelle on syntynyt monipuolista toimintaa,
tapahtumia ja taidetta. Alueelle on syntynyt palveluita, työpaikkoja ja
uudenlaista osaamista sekä tapoja työllistää vaikeasti työllistyviä.
Hiedanrannassa kaupungin rooli on ollut mahdollistaja, joka tarjoaa
tiloja, tukea ja kannustusta tekemiselle. Alustamainen toimintapa on
tarjonnut kaupunkilaisille mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää ideoita.
Hiedanrannan toimijoiden ja kaupungin edustajien yhteistyönä syntyi
visio Väliaikaisen Hiedanrannan tulevaisuudesta. Tultiin yhteistuumin
siihen tulokseen, ettei Väliaikainen Hiedanranta kuvaa tarpeeksi hyvin
alueen aktiivista toimintaa, eikä toiminnalle luotuja tavoitteita. Keksittiin
uusi nimi Muuntautuva Hiedanranta, jonka tavoitteena on ylläpitää
uuden kaupunginosan siementä, joka on saanut alkunsa
väliaikaistoiminnasta. Vaikka nimestä Väliaikainen Hiedanranta luovuttiin,
jatkuu Hiedanrannan tilojen väliaikainen käyttö myös tulevaisuudessa.
Tilojen väliaikainen käyttö on osa Muuntautuvalle Hiedanrannalle luotua
kokeilukulttuuriin kannustavaa toimintaperiaatetta, jossa kokeilujen
nopeus, väliaikaisuus ja kierto mahdollistavat moninaisten ideoiden ja
ihmisten mukaan pääsyn.
Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistamisessa
tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja tasavertaisuus ovat tärkeitä periaatteita,
joita halutaan edistää Hiedanrannassa. Taitoskohdassa, jossa
väliaikaisuudesta halutiin luopua, oli luontevaa, että Tampereen
kaupungin Kulttuuripalvelut tulivat mukaan Hiedanrannan
kehittämiseen. Vuoden 2019 Hiedanrannassa aloittaa
kulttuurikoordinaattori, joka kehittää Hiedanrannan jo nyt aktiivisen
toiminnan muuntautumista osaksi tulevaa kaupunginosaa, tukee ja
neuvoo kaupunkilaisia tapahtumien järjestämisessä sekä tekee
yhteistyötä yhdistysten ja alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on
kasvattaa ja ylläpitää Väliaikaisesta Hiedanrannasta alkunsa saanutta
elävää kaupunkikulttuuria.
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