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Tampereen keskusta on rakentunut osittain jo
kolmeen kertasn. Siitti miljodstd, jossa tampe-
re lai set e livcit I 8 00-luvulla l<aupungin kawqe s-
so tcirkeciksi teollisuuskeslrukseksi, ei ole jcifel-
lci kuin yksittdisid rakennuksia ja fragmentteja
(esimerkiksi Aarurin ryalciismuseokortteli). Yh-
tenciisici miljodkokonaisuuksia tciltci qjalta ei
ole sciilrrtyt osana kaupunkikuvaa. I 800-luvun
lopun lraupunkincilcymiin voi luoda mustqvql-
koisen lratsoulaen vanhoj en valokuvi en arulla,
joita on julkaistu useissq kirjoissa.

Tcissci kirj oiluksessa lKiydddn tiivistetysti lci-
pi kaupungin qsemqksqvallinen kehitys 1800-
luvulla sel<ri ajan rqkennuskqnnan (asuminen -
julkiset rqkennukset - tehtqat) tyypilliset piir-
leet.

Asemakaavallinen kehitys

Tampere perustettiin Tammerkosken kartanon
pelloille kosken liinsipuolelle. Maanmittari
Daniel Hall teki vuonna 1775 ehdotuksen kau-
pungin asemakaavaksi. Kun kuningas Kustaa
III perusti Tampereen wonna 1779, sai kau-
punki myos ensimmliisen virallisen asema-
kaavan (kuva 1). Kaupunki ulottui koskelta ny-
kyiseen Niisilinnankatuun saakka. Keskipisteen
muodosti koskelle avautuva tori, jonka piiiittee-
n6 oli raatihuoneen tontti ja molemmilla sivuil-
la kaksi kirkkotonttia. Nelja eri uskontokunnil-
le osoitettua kirkkotonttia olivat asemakaavan
omaperiiinen piine. Kirkoista rakennettiin vain
Vanha kirkko (1824),joka on nykyiiiin keskus-
tan vanhin rakennus.

kuva 1. EnsimmAinen asemakaava 1779 kuva 2. Asemakaava 1830



kuva 3. Asemakaava 1868

Turun suuren ja tuhoisan kaupunkipalon
(1827) jdlkeen paloturvallisuus tuli entistii kes-
keisemmiiksi kaupunkisuunnittelussa. Suomen
kaupungit koostuivat 1800luwlla ltihes koko-
naan puutaloista. Uusia palomiiiiriiyksiii olivat
leveiit kadut puutalot saivat olla vain yksiker-
roksisia, korttelien sisdosien istutukset sekd
puistokadut ja puistot, jotka jakoivat kaupungin
selkeiisti osiin ("palovy0hykkeet"). Arkkitehti
C. L. Engel, joka oli suunnitellut Turun uuden
asemakaavan (1828), teki myOs Tampereen
laajennuskaavan vuonna 1830 (kuva 2). Kau-
punki laajeni kolme korttelirivid liinteen. Ny-
kyinen Himeenpuisto ja Aleksanterin kirkko-
puisto saivat kaavassa paikkansa. Tammerkos-
ken ylittiivii silta oli myos sijoitettu nykyiselle
paikalleen HimeenkatuJinj an j atkeeksi.

Vuonna 1865 kaupungissa oli tulipalo, joka
tuhosi yli 30 taloa. Uudessa asemakaavassa
(kuva 3), jonka laati arkkitehti Albert Edelfelt
vuonna 1868, Hdmeenkatu, Satakunnankatu ja
Satamakatu levennettiin puuistutuksin puisto-
kaduiksi sekii Himeenpuistoa levennettiin.
Kaupunkia myos laajennettiin linteen pieninii
kortteleina ja Amuri sai alkunsa. Kaavassa
esitettiin uutta kirkkoa Keskustorille Vanhan

kuva 4. Kyttalan asemakaava 1886

ja vanha rakennuskanta

kirkon paikalle - $fta osin suunnitelma ei to-
teutunut.

Rautatie rakennettiin Tampereelle vuonna
1876. Asema sijoittui samalle paikalle, missii
on nykyinenkin asema. Kaupungin kehittymi-
sen keskeiseksi ongelmaksi tuli radan ja kosken
viilinen KyftAlan alue, joka ei ollut osa Tampe-
retta vaan osa Messukyliia. Kftala oli rakentu-
nut tayteen puutaloja ilman asemakaavaa ('Jiir-
j estiiytym6tt0misti"). Kaupungissa kosken lAn-
sipuolella oli asukkaita noin 7500 ja Kyttiiltissti
noin 6000. Kosken ltinsi- ja itapuolella oli siis
kaksi erillistii hallinnollista aluetta, vaikka kay-
tinndssb kosken puolet muodostivat yhden toi-
mivan kaupunkialueen. Kosken ja radan v:ili-
nen alue liitettiin kaupunkiin vuonna 1877. Uu-
si asemakaava, jossa oli laajennettu Amuria ja
osoitettu uudet ruutukaavat Kyttalilan ja Tam-
melaan, valmistui wonna 1886. Kaavan laati
kaupunginarkkitehti F. L. Calonius. Koska uusi
asemakaava merkitsi Kyttilissii olemassaolleen
vanhan rakennuskannan tbydellisti purkamista
(kuva 4), alettiin kaavaa toteuttaa vasta 1890-
luvulla.

Vielii aivan 1800-luwn lopussa uusi kau-
punginarkkitehti Lambert Petterson teki asema-



kuva 5. Vanha kirkko 1824

kaavan (1897), jossa kaupunki laajeni Ratinaan
ja Pyynikille. Tiimii suunnitelma alkoi vaikut-
taa rakentamiseen vasta I 90O-luvulla.

Rakennukset

Tampereen keskustan vanhin j a historiallisesti
merkittavin rakennus on Vanha kirkko (kuva
5). Arkkitehtina toimi italialaissyntyinen Carlo
Bassi (1824). Kellotapulin (1828) suunnitteli
saksalaissyntyinen arkkitehti C. L. Engel. Sekii
Bassi ettli Engel kuuluvat maamme arkkiteh-
tuurin merkkimiehiin. Vanha kirkko tapulei
neen kirkkomiiellii hallitsi kaupunkikuvaa
1800luvulla. Kaupungin muu rakennuskanta
oli pitkaan yksi- tai kaksikerroksia puutaloja.
Kun Finlaysonin suuri kuusikerroksinen tehdas
valmistui (1838) alkoivat tehtaat savupiippui-
neen vahitellen yhii enemmdn hallita kaupunki-
niikymiii. Kuitenkin Vanhan kirkon asema stii-
lyi Keskustorilla hallitsevana, silla suurimmat
tehdasrakennukset rakennettiin Finlaysonin ja
Tampellan alueelle. Vasta 1900-luvun alussa,
kun alettiin rakentaa viisikerroksisia jugend-
taloja Keskustorille, menetti Vanha kirkko hal-
litsevan roolinsa kaupunkikuvassa.

Asuinrakennukset olivat aluksi yksikerrok-
sia puutaloja. Piiiirakennukset sijoitettiin kortte-
lien kadunpuoleisiin reunoihin. Pienet vajat ja
piharakennukset olivat korttelin sistosissa.
Ntlin muodostui selkeita katu- ja pihatiloja.

Puutalojen 1800-luku on lehes kokonaan ka-
donnut ja jaljella on vain muutamia rakennuk-
sia. Hyvin sailyteuy ja tyypillinen esimerkki on
Amurin tyolliismuseokortteli (kuva 6). Puutalo-
jen sekaan alettiin 1870-luvulla rakentaa kolmi-
kerroksisia kivitaloja (rakennusten seiniit muu-
rattiin tiilestii ja rapattiin). Kauppakadulle, joka
oli silloinen pddkatu, nousivat ensimm?iiset kol-
mikerroksiset kivitalot. Keskustorilla 1 800-lu-
vun kaupunkitaloista on jiiljellii useassa vai-
heessa rakennettu Sandbergin talo (F. L. Calo-
nius 1882, 1891, 1897) sekii Selinin talo (F. L.
Calonius 1886).

Uusklassismia edustavan Vanhan kirkon jiil-
keen rakennettiin kaupunkiin seuraavaksi kirk-
ko Finlaysonin alueelle (F. L. Calonius 1879)
uusgoottilaiseen tyyliin. Suuri ja merkittava ra-
kennustyO oli Aleksanterin kirkon (Theodor
Decker 1881) rakentaminen Htimeenpuiston
linsipuolelle. Tyypillisen uusgoottilaisen pitkii-
kirkon siro ja korkea torni alkoi hallita kaupun-
gin liinsiosan n6kymia. Aleksanterin kirkon
viereiselle tontille Hdmeenpuiston reunaan oli
aiemmin rakennettu puinen kansakoulu (Bryn-
olf Sj6strom 1875). Vuosisadan lopussa kirkon
viereen nousi vielii komea uusrenessanssi-
tyylinen reaalilyseo (Jac. Ahrenberg 1890), jos-
sa opetusta annettiin suomen kielellii. Kaupun-
gin tiirkein julkinen rakennushanke I 800luvun
lopulla oli raatihuone (Georg Schreck 1890,
kuva 7). Uusrenessanssityylinen symmetrinen
rakennus muodostaa iuhlavan iulkisivun Kes-
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kuva 6. Amurin tyolAismuseokortteli



kustorille aivan ensimmiiisen asemakaavan
(1779) hengessi.

Kun Kyttiiliiii alettiin jirjesttiii uuden asema-
kaavan mukaiseksi 1890-luvulla, rakennettiin
komeita kivirpkennuksia. Ehkli niiyttiivin oli
Ruuskasen asuin- ja liikepalatsi (Lambert Pet-
terson 1892), joka edelleen ottaa vaikuttavasti
vastaan Hiimeensillalla k0veliiin.

Tehtaat

Tampereesta tuli tehdaskaupunki I 840-luw11a"
jolloin tehtaalaisten miiiirii ylitti kasityolaisten
mdirdn. Kaupungin viikiluku kasvoi nopeasti
teollistumisen piiiistyii vauhtiin. Vuonna 1820
kaupungissa oli 956 asukasta, vuonna 1865
asukkaita oli 5538 ja vuonna 1895 asukasmiiiirii
o l i  jo 25 338.

Tehdasrakennuksetkin tehtiin aluksi puusta.
Tuotannon kasvaessa rakennuksista piti tehda
suurempia ja entistii palonkestiiviimpia, minkA
seurauksena alettiin kayfiAA liiftA ja valurauta-
rakenteita. Tehdasalueille rakennettiin kaupun-
gin ensimmiiiset kivirakennukset. Suurimmat
olivat Finlaysonin valkoiseksi rapattu kuusiker-
roksinen (Carl Leszig 1838), Tampellan puna-
tiilinen viisikerroksinen (G. T. Chiewitz tSSS)
ja Verkatehtapn punatiilinen nelikerroksinen
(1858) tehdas. Monet korkeat sawpiiput antoi
vat kaupungin silhuetille ennenndkemdtdnti
omaperiiisyyttii. Kaupunkiniikymii hallitsivat
Tammerkosken yliijuoksun - Finlayson ja
Tampella - massiiviset tehtaat (kuva 8).
Frenckellin alueella oli pti^dasiassa kaksikerrok-
sisia rakennuksia. Nykyisen Takon alueella oli
1800-luvun lopussa yksi- ja kaksikerroksisia
puurakennuksia. Alakoski rakentui massiivises-
ti vasta l900Juvulla. Tehtaitten materiaaliksi
vakiintui 1800-luvun lopulla punatiili, joka
edelleen luonnehtii Tammerkosken milj66tii,
joka on nyttemmin jo korotettu kansallismaise-
maksi (ymp?iristoministerio I 993).
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kuva 7. Raatihuone 1890
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