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HIEDANRANTA
– TULEVAISUUDEN KESTÄVÄ JA
FIKSU KAUPUNGINOSA

Reijo Väliharju



• Tuleva Tampereen läntinen aluekeskus

• Tampereen isoin uusi kaupunginosa, joka 

rakentuu raitiotien ympärille

• Ratikkaliikenne alkaa 2024

• 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa

• Kestävän kaupungistumisen ratkaisut mm. 

hiilinegatiivinen

• Ensimmäisten korttelien asemakaavat 

laadinnassa

• Tonttien luovutuskisa käynnistyy keväällä 

2022

• Rakentaminen alkaa 2023 ja ensimmäiset 

asukkaat vuoden vaihteessa 2024-25

www.hiedanranta.fi
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Hiedanrannan kaupunginosa



• Omistaja Tampereen kaupunki 100%

• Toimii markkinoilla

• Julkinen hankintayksikkö

• Omistaa Hiedanrannan maa-alueet ja rakennukset pl. 

kartanon sekä koulun ja hyvinvointikeskuksen alueet

• Kehittää omaa maaomaisuuttaan 

kiinteistöliiketoiminnan keinoin

• Rahoitus perustuu tontinmyyntituloihin sekä 

lainarahoitukseen

• SVOP 10,7 milj. €

• Kaupungin 80% takaus 32 milj. € lainoille
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Yhtiön toimintamalli
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• Hiedanrannan viikkokokous valitsi toteutettavat tapahtumat ja vuokrattavat tilat
• Hakemuksessa mitä haluaa tehdä Hiedanrannalle
• Vuokrasopimuksissa ajan ja alueen kehittymisen myötä nouseva hinnoittelu

Toimintamalli alkuvuosina
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• Osa tiloista kaupungin omistuksessa (Lielahden kartano ja kartanon ympäristön puutalot)

• Hiedanrannan Kehitys omistaa sellutehtaan rakennukset
• HRKOy korjaa vuokratilaa kaupungille
• HRKOy

• Hiedanrannan Paja –käsityöläisyhteisö
• Tyyppaamo –kestävän talo- ja kuntatekniikan kokeilu ja kehitysympäristö
• Uusi korjaushanke vakiintuneelle tapahtuma- ja kulttuuritoimijalle
• Tehtaan tapahtuma-aukio

Toimintamalli nyt



Hiedanranta

Hiedanranta

@hiedanranta

@hiedanranta

Kiitos!

Sami Ahokas
hankekehitysjohtaja
puhelin +358 40 069 6842
sami.ahokas@hiedanranta.fi

Lasse Alkula
kiinteistöpäällikkö
puhelin +358 50 324 8156
lasse.alkula@hiedanranta.fi

Eeva Hakala
projekti-insinööri
puhelin +358 45 138 9989
eeva.hakala@hiedanranta.fi

Riikka Hannelius
talous- ja hallintojohtaja
puhelin +358 40 563 0060
riikka.hannelius@hiedanranta.fi

Matti Huhta
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
puhelin +358 50 563 3399
matti.huhta@hiedanranta.fi

Hilja Lappalainen
hallintokoordinaattori
puhelin +358 50 409 7761
hilja.lappalainen@hiedanranta.fi

Mikko Leinonen
toimitusjohtaja
puhelin +358 50 520 0395
mikko.leinonen@hiedanranta.fi

Saara Melama
suunnittelujohtaja
puhelin +358 50 543 2778
saara.melama@hiedanranta.fi

Meiju Mertanen
kulttuurikoordinaattori
puhelin +358 50 347 6556
Meiju.mertanenp@hiedanranta.fi

Reijo Väliharju
infra- ja kehitysjohtaja
puhelin +358 50 388 0901
reijo.valiharju@hiedanranta.fi


