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Tampereen keskusta on rakentunut osittain jo
kolmeen kertasn. Siitti miljodstd, jossa tampere lai set elivcit I 8 00-luvulla l<aupungin kawqe sso tcirkeciksi teollisuuskeslrukseksi, ei ole jcifellci kuin yksittdisid rakennuksia ja fragmentteja
(esimerkiksi Aarurin ryalciismuseokortteli). Yhtenciisici miljodkokonaisuuksia tciltci qjalta ei
ole sciilrrtyt osana kaupunkikuvaa. I 800-luvun
lopun lraupunkincilcymiin voi luoda mustqvqlkoisen lratsoulaen vanhoj en valokuvi en arulla,
joita on julkaistu useissq kirjoissa.
Tcisscikirj oiluksessa lKiydddn tiivistetysti lcipi kaupungin qsemqksqvallinen kehitys 1800luvulla sel<riajan rqkennuskqnnan (asuminen julkiset rqkennukset - tehtqat) tyypilliset piirleet.

1779
asemakaava
kuva 1. EnsimmAinen

kehitys
Asemakaavallinen
TampereperustettiinTammerkoskenkartanon
pelloille kosken liinsipuolelle. Maanmittari
kauDanielHall teki vuonna1775ehdotuksen
pungin asemakaavaksi.
Kun kuningasKustaa
III perusti Tampereenwonna 1779, sai kaupunki myos ensimmliisenvirallisen asemakaavan(kuva 1). Kaupunkiulottui koskeltanysaakka.Keskipisteen
kyiseenNiisilinnankatuun
muodostikoskelleavautuvatori, jonka piiiitteen6 oli raatihuoneen
tontti ja molemmillasivuilla kaksi kirkkotonttia.Nelja eri uskontokunnille osoitettuakirkkotonttiaolivat asemakaavan
omaperiiinenpiine. Kirkoista rakennettiinvain
Vanhakirkko (1824),jokaon nykyiiiinkeskustan vanhinrakennus.

kuva 2. Asemakaava1830

kuva3. Asemakaava
1868

kuva 4. Kyttalanasemakaava1886
ja vanha rakennuskanta

Turun suuren ja tuhoisan kaupunkipalon
(1827)jdlkeenpaloturvallisuus
tuli entistiikeskeisemmiiksikaupunkisuunnittelussa.
Suomen
kaupungitkoostuivat1800luwlla ltiheskokonaanpuutaloista.Uusia palomiiiiriiyksiiiolivat
leveiit kadut puutalotsaivatolla vain yksikerroksisia, korttelien sisdosienistutukset sekd
ja puistot,jotka jakoivat kaupungin
puistokadut
selkeiistiosiin ("palovy0hykkeet").Arkkitehti
C. L. Engel,joka oli suunnitellutTurun uuden
asemakaavan(1828), teki myOs Tampereen
laajennuskaavan
vuonna 1830 (kuva 2). Kaupunki laajeni kolme korttelirivid liinteen.Nykyinen Himeenpuistoja Aleksanterinkirkkopuisto saivatkaavassapaikkansa.Tammerkosken ylittiivii silta oli myos sijoitettunykyiselle
paikalleenHimeenkatuJinjanj atkeeksi.
Vuonna1865kaupungissa
oli tulipalo,joka
tuhosi yli 30 taloa. Uudessaasemakaavassa
(kuva 3), jonka laati arkkitehti Albert Edelfelt
ja
vuonna 1868,Hdmeenkatu,Satakunnankatu
Satamakatulevennettiinpuuistutuksinpuistokaduiksi sekii Himeenpuistoa levennettiin.
Kaupunkiamyos laajennettiinlinteen pieninii
kortteleina ja Amuri sai alkunsa. Kaavassa
esitettiinuuttakirkkoaKeskustorilleVanhan

kirkon paikalle- $fta osin suunnitelmaei toteutunut.
Rautatie rakennettiinTampereellevuonna
1876.Asemasijoittui samallepaikalle,missii
on nykyinenkinasema.Kaupunginkehittymisenkeskeiseksi
ongelmaksituli radanja kosken
viilinen KyftAlanalue,joka ei ollut osaTamperettavaanosaMessukyliia.Kftala oli rakentunut tayteenpuutalojailman asemakaavaa
('Jiirj estiiytym6tt0misti").KaupungissakoskenlAnsipuolellaoli asukkaitanoin 7500ja Kyttiiltissti
noin 6000.Koskenltinsi- ja itapuolellaoli siis
kaksierillistii hallinnollistaaluetta,vaikkakaytinndssbkoskenpuoletmuodostivatyhdentoimivan kaupunkialueen.
Koskenja radan v:ilinenalueliitettiin kaupunkiinvuonna1877.Uujossa oli laajennettuAmuria ja
si asemakaava,
osoitettu uudet ruutukaavatKyttalilan ja Tammelaan,valmistui wonna 1886. Kaavan laati
kaupunginarkkitehti
F. L. Calonius.Koskauusi
merkitsiKyttilissii olemassaolleen
asemakaava
vanhanrakennuskannan
tbydellisti purkamista
(kuva 4), alettiin kaavaatoteuttaavasta 1890luvulla.
Vielii aivan 1800-luwn lopussauusi kaupunginarkkitehtiLambertPetterson
teki asema-

kuva 5. Vanhakirkko 1824

Puutalojen1800-lukuon lehes kokonaankadonnutja jaljella on vain muutamiarakennuksia.Hyvin sailyteuyja tyypillinenesimerkkion
(kuva6). PuutaloAmurin tyolliismuseokortteli
jen sekaanalettiin 1870-luvullarakentaakolmiseiniitmuukerroksisiakivitaloja (rakennusten
Rakennukset
joka
rattiintiilestiija rapattiin).Kauppakadulle,
kolTampereenkeskustanvanhinj a historiallisesti oli silloinenpddkatu,nousivatensimm?iiset
mikerroksisetkivitalot. Keskustorilla1800-lumerkittavinrakennuson Vanha kirkko (kuva
vun kaupunkitaloistaon jiiljellii useassavai5). Arkkitehtinatoimi italialaissyntyinen
Carlo
talo (F. L. CaloBassi(1824).Kellotapulin(1828) suunnitteli heessarakennettuSandbergin
1891,
1897)
Selinin
talo (F. L.
nius
1882,
sekii
saksalaissyntyinen
arkkitehtiC. L. Engel. Sekii
1886).
Calonius
Bassi ettli Engel kuuluvat maammearkkitehVanhankirkon jiiledustavan
Uusklassismia
tuurin merkkimiehiin.Vanha kirkko tapulei
kaupunkiin
seuraavaksikirkkeen
rakennettiin
neen kirkkomiiellii hallitsi kaupunkikuvaa
(F.
L.
Calonius1879)
ko
Finlaysonin
alueelle
1800luvulla. Kaupungin muu rakennuskanta
ja
merkittavaraSuuri
tyyliin.
uusgoottilaiseen
pitkaan
puutaloja.
yksikaksikerroksia
tai
oli
tehdas kennustyOoli Aleksanterinkirkon (Theodor
Kun Finlaysoninsuuri kuusikerroksinen
valmistui (1838) alkoivat tehtaatsavupiippui- Decker 1881) rakentaminenHtimeenpuiston
pitkiineenvahitellenyhii enemmdnhallitakaupunki- linsipuolelle.Tyypillisenuusgoottilaisen
ja
hallita
kaupunkorkea
torni
alkoi
kirkon siro
niikymiii. Kuitenkin Vanhankirkon asemastiilyi Keskustorillahallitsevana,silla suurimmat gin liinsiosan n6kymia. Aleksanterinkirkon
reunaanoli
viereiselletontille Hdmeenpuiston
rakennettiinFinlaysoninja
tehdasrakennukset
(Brynpuinen
kansakoulu
rakennettu
aiemmin
Tampellanalueelle.Vasta 1900-luvunalussa,
lopussa
kirkon
1875).
Vuosisadan
Sj6strom
olf
jugendkun alettiin rakentaaviisikerroksisia
nousi
vielii
komea
uusrenessanssiviereen
haltaloja Keskustorille,menettiVanhakirkko
tyylinenreaalilyseo(Jac.Ahrenberg1890),joslitsevanroolinsakaupunkikuvassa.
sa opetustaannettiinsuomenkielellii. KaupunAsuinrakennukset
olivat aluksi yksikerrokgin tiirkeinjulkinen rakennushanke
I 800luvun
sia puutaloja.Piiiirakennuksetsijoitettiin korttelopulla oli raatihuone(Georg Schreck 1890,
lien kadunpuoleisiinreunoihin.Pienetvajat ja
symmetrinen
piharakennuksetolivat korttelin sistosissa. kuva 7). Uusrenessanssityylinen
rakennus
muodostaa
iuhlavaniulkisivunKesNtlin muodostuiselkeitakatu-ja pihatiloja.

kaavan (1897), jossa kaupunki laajeni Ratinaan
ja Pyynikille. Tiimii suunnitelma alkoi vaikuttaa rakentamiseenvasta I 90O-luvulla.
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kuva 6. AmurintyolAismuseokortteli

kustorille aivan ensimmiiisen asemakaavan
(1779) hengessi.
Kun Kyttiiliiii alettiin jirjesttiii uuden asemakaavan mukaiseksi 1890-luvulla, rakennettiin
komeita kivirpkennuksia. Ehkli niiyttiivin oli
Ruuskasen asuin- ja liikepalatsi (Lambert Petterson 1892), joka edelleen ottaa vaikuttavasti
vastaanHiimeensillalla k0veliiin.
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Tehtaat
Tampereesta
tuli tehdaskaupunki
I 840-luw11a"
jolloin tehtaalaistenmiiiirii ylitti kasityolaisten
mdirdn. Kaupunginviikiluku kasvoi nopeasti
teollistumisenpiiiistyii vauhtiin. Vuonna 1820
kaupungissaoli 956 asukasta,vuonna 1865
asukkaitaoli 5538ja vuonna1895asukasmiiiirii
olijo 25 338.
Tehdasrakennuksetkin
tehtiin aluksi puusta.
Tuotannonkasvaessarakennuksistapiti tehda
suurempiaja entistii palonkestiiviimpia,
minkA
seurauksenaalettiin kayfiAAliiftA ja valurautarakenteita.Tehdasalueille
rakennettiinkaupungin ensimmiiisetkivirakennukset. Suurimmat
olivat Finlaysoninvalkoiseksirapattukuusikerroksinen(CarlLeszig 1838),Tampellanpuna(G. T. ChiewitztSSS)
tiilinenviisikerroksinen
ja Verkatehtapnpunatiilinen nelikerroksinen
(1858)tehdas.Monet korkeatsawpiiput antoi
vat kaupungin silhuetille ennenndkemdtdnti
omaperiiisyyttii.Kaupunkiniikymii hallitsivat
Tammerkoskenyliijuoksun - Finlayson ja
Tampella - massiiviset tehtaat (kuva 8).
Frenckellinalueellaoli pti^dasiassa
kaksikerroksisiarakennuksia.
NykyisenTakon alueellaoli
1800-luvunlopussayksi- ja kaksikerroksisia
puurakennuksia.
Alakoskirakentuimassiivisesti vasta l900Juvulla. Tehtaittenmateriaaliksi
vakiintui 1800-luvun lopulla punatiili, joka
edelleen luonnehtii Tammerkoskenmilj66tii,
joka on nyttemminjo korotettukansallismaisemaksi(ymp?iristoministerio
I 993).
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Kuvat 7 iq 8 ovat seuraavalla sivulla.

kuva7. Raatihuone
1890
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