Anna-Maija Urkola

70 vuottasitten
Tampereen
Hdmeenkatu
Hiimeenkatu,
Tampereenelamanja toimintojenpiiiiviiyliija keskusesiintyykartalla ensimmilisen
kerranKustaa[II:n v.
1779 hyviiksymiissakartassa, asemaKatuakutsuttiinsijaintinsamukaavassa.
poikkikaduksi,ennen
kaanRaatihuoneen
kuin se 1807virallisestinimitettiin H?imeenkaduksi.
Ruotsinvallan aikana kaupunki keei ole
hittyi verkkaan,yhtiianrakennusta
siltaajaltasailynyt.
ArkkitehtiC. L. Engelinvuonna1830
pyrittiin asulaatimassaasemakaavassa
ja
miseenvaratunalueenIisii?imiseen
Lanerikoisestisen paloturvallisuuteen.
nen puolellaolivat laidun-ja peltomaat
Itarajana
sekiikirkkotarha.
hautausmaa.
oli v. 1848kahdeksan
mefia leveasilta,
joka oli puustatehty.YliarkkitehtiAlbert
Edelfelt laati uuden kaavan 1868.
Vaikuttavanatekijilnii oli suuri tulipalo
oli muutettava
leve?ik1865.HAmeenkatu
toimivaksipuistokaduksi.
si paloesteena
Jalkakiiyt?iviksivarattaisiin 9,5 m:n
lerryiset
kaistat.
1876.
Tamperesai rautatieyhteyden
Kyttalanalue liitettiin kaupunkiin1877.
KaupunginarkkitehtiL. Calonius laati
uudellealueelle.P?i?ikaduksuunnitelman
si asemalleavattiinsillallejohtavasuora
jatke
30 metriiileve?iHiimeenkadun
Kaupunginkasvot alkoivat merkittarakenviistikohentua.
KadunlansipaAhan
nettiin 1881 uusi kirkko, Aleksanterin
kirkko.Uusi 12m leveaterassiltakosken
yli valmistui1884.
Suotuisataloudellinenkehitys, kaupunginvesi-ja viemziriverkoston
rakentaminensamoinkuin maammeensimmiiisen siihktivalonsyttyminenTampereella tekiviit mahdolliseksikeskustan
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kivimuuttumisenkerrostalovaltaiseksi
talokaupungiksi.
epiivirallisena
alkupiiiiHiimeenkadun
nii voidaanpitaa rautatienasemarakennuksenedustaa.Se oli ajalleentlypillijollaisia useimmat
nen puinenrakennus,
olivat.
Muutamatovat
asemarakennukset
tahanpAivAiinasti.
sAilyneet
HameenkatuI. Tehtailijaja ravintoloitsija N. Bauer avasi hotelli Vasan
1883,jossa oli erittain suosittukahvila.
koristeelRakennus
oli kaksikenoksinen,
linen. Katolla oli useitakoristepylvaita,
ikkunat olivat erimuotoisia, puupitsi
koristeita oli runsaasti.Tehtailija N.
B a u e r m y i h o t e l l i n s aN M K Y : l l e j a
NNKY:lle 1907.Arkkitehti F. L. Caloniuksen piirtAma kaunis rakennus
purettiin,ja uusihotellivalmistui1936.
Hdmeenkaru
3 oli yksikerroksinen
puurakennus.Siinii olivat mm. rohdoskauppa,laukkuliikeja kulmauksessa
oli
polkupydria mlyvii liike. Poikkikadun
nimi oli Viinikankatu.
Kadun toisella puolella oli kaksikerroksinenrapattu talo, jossa olivat
Maantuoteja Mylly -nimisen liikkeen
tilat. Samassa
rakennuksessa
oli suosittu
C. E. Lidmanin kahvila. Sunnuntaisin
siellaoli tilaisuuskuumellaftion esitt?im?iii
musiikkia.Kahvilassaoli mycis
sen ajan suuri ihme, radio. Syyskuun7.
piiiviinii 1929 oli Suomi-Ruotsiottelu,
jota selostiMartliJukola.Salioli tiiynnii
miehi?i,kun ?ikkiiiovi avattiinja kuului
huuto:"Kuru on hukkunut."Monetlaihtivat heti pois. Hetken kuluttua selostaja
tiedonkuuntelijoille.
kertoomurheellisen
Viereisell2itontilla sijaitsi Suomen
MaanviljelijiiinkauppaO.Y:n avaramyymiilii. Talo oli puinen ja kaksikerrok-

sinen.Niiyteikkunatolivat isot,jopa auto- ja turkisalanyrityksenperustiJ. Morits
Naparstock1883 Vanhankirkon liiheikin n?ikyiulos.
syyteen.Vuosina 1919-1920rakennutti
Aleksanterinkadunliinsipuolella oli
kauppiasoman toimitalon,joka tehtiin
samantyylinen
rakennus,jossa oli C. G.
ja
liike.
axkkitehti B. Strtimmerin piirustusten
lasi- porsliinitavarain
Ostensonin
myymiisijaitsitehtaan
VakuutusyhtidPohjola-Kullervo-Salama- mukaan.Talossa
omistajan
asunto
lii,
toisessa
kenoksessa
yhtididenkonttorillaolivat tilat tiissiiG.
Naapuri- ja hotelliravintolaSeurahuone.
lalossa.
W. Ososenomistamssa
Hiimeenkatu10. Paikallasijaitsiyksi
talon omisti kauppias Hollt, jossa oli
myymala.
aikansa komeimpia taloja, ns. HiillSuomenPolkupytiratehtaan
osoi- strdmin palatsi, joka tuhoutui 1918.
Hiimeenkatu
l3 A oli postitalon
OsuusliikeVoima rakensipaikalleyksimerkitavavaltion
te. Seoli ensimmiiinen
kerroksisenpuutalon,jossaolivat osuusa talo. PiimsTampereellerakennuttam
tuksetoli laatinutarkkitehtiSelim Savo- liikkeiden eri alojen kaupatja kahvila.
Keskell,i tonttia sijaitsi elokuvateatteri
niusja rakennusedustaa1920lul'unarktuon
Imatra,joka tuhoutui tulipalossa23.10.
kitehtuuria,joka oli tunnusomaista
1927.Tulipalossasai surmansa21 henvirastorakennuksille.
Talo
vihittiin
ajan
kilda. Tapahtumavaikuni siihen.enii
1927.Talossasijaitsivatposti,lenniitinja
valtion puhelin sekii pihassapostiauto- ryhdyttiin kiinnittamiianhuomiotateattereidenturvallisuusasioihin.
asema.
Kauppias K. P. Ruuskanenperusti
Naapurissaoli apteekkari Scheelen
puinenapteek- Kauppakadun varrelle vaatimattoman
kaunispuupitsikoristeinen
1880.
kitalo. Tontti oli alueen ensimmiiisiii siirtomaa- ja sekatavarakaupan
Liike menestyihyvin,ja toimintasiinetvarauksiatiillii alueella.
tiin Kauppatorinvarrelle.Kauppiaskiivi
2, RautatielAisten
talo on
Hameenkatu
ja ihastui siella palatseihin.
yksi vanhimmistatdlla alueellaolevista Venetsiassa
kuvat
hiin antoi arkkitehti
rakernettiin
Tuomansa
Nimensii
mukaan
se
taloista.
jonka tuli suunrautatien virkailijoiden asuintaloksi. Lambert Petterssonille,
nitellajulkisivultaansamantlyppinenraArkkitehtina oli Bruno Granholm.Ravarrelle.Kauppias
kennustehtiin aluksi kaksikeroksiseksi, kemus Hiimeenkadun
oli ostanuttontin 1880uudeltaalueelta.
mutta korotettiin sittemmin yhden
Valmistumisessaoli kolme vaihetta.
kerroksen verran. Kun 1936 avattiin
tun-nelirautatienalitse,oli katuamadal- Niinpii sananpaneksitulikin "Seisoo
palatsi".
lettava,ja niiin saatiinkeros lis?i?i.Tilujanakuin Ruuskasen
loista tehtiin myymalitita.Kulmassaoli
TammerkoskenitziisetrantamaatraRautatielaistenkauppa O.Y. aikansa kemettiin puistoiksikaksineajalle qysekatavarakauppa.
Muutoksistahuolimat- pillisinekioskeineen.
yli on vienlt ainakin
Tammerkosken
ta rakennusedustaauusrenessanssityylia.
Naapurina oli yksikenoksinenpuuseitsemansiltaa,varhainentieto sillasta
talo,jossaoli Tuun Kaakelitehdas
O.Y:n
on vuodelta1556.Suurettulvat ja voF
konttori, niiyttely ja johtajan asunto. makasvirtausrappeuttivatsiltoja.Monet
tamperelaiset
muistavatviela
Tontin kulmassa oli kaksikerroksinen ikaantyneet
rautatiesillan,joka valmistui 1884, ja
rapattu kivitalo, jossa oli Outinen &
mainittiinmydsteriissillaksi.
Lehmusvirran urheiluv2ilineidenliike.
Yliikerroksessa oli kokoontumistiloja
Uutta siltaaalettiinsuunnitella1920Iuvulla. Suunnittelijaoli dipl. ins. E. R.
biljardinja shakinharrastajille.
Kadun toisella puolella oli puutalo, Eriksson.Valtuustossakiisteltiin sillan
jossa oli eri alojen liikehuoneita.Alekleveydesta;leve?impiehdotusvoitti, pisanterinkadunkulmatontilla on Napar- tuus on 54 m ja leveys28,5 m. Runko
ja julkisivut verstockintalo. Maammevanhimmanlakki
tehtiin teriisbetonista
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hoiltiin kauttaaltaanKalvolan punertavallagraniitilla.
Kauppanevos
R. Haarlalahjoittisillan
pAihintaiteilijaWAinoAaltosenveistaNeito
maitpirkkalaisaiheiset
kuvapatsaat.
on Suomenneito ja miehet Erankavija,
ja Kauppias.
Veronkantaja
Siltavalmistuisyksyksi1929,ja vihkimisjuhlallisuudetliittyivat Tampereen
150-vuotisjuhliin.
Kaikki juhlallisuudet
peruutettin,koskakaupunkilaisia
kohtasi
suurisuru,kun Kuru-laivahukkuija 169
ihmistekuoli.
Sillanpielessiietelii-l?insisuunnassa
oli
tukeva,harmaaksirapattuaita,jonka takanaoli Sumeliuksen
valkeakolmikerjoka sittemminpuretroksinenasuintalo,
tiin. Kauppatorinpuolellaon Sumeliukrakennuksiin
kuusentorinjugendilaisiin
luva talo. Se valmistui1901.Erikoisen
ja ylimmzinkerkauniitovatpaatykupolit
roksenikkunoidenylapuolisetkoristeet.
PiirustuksetIaativat arkkitehdit Crahn,
Hedmanja Vasastjema.
Kest2iviiksi
murstoksi on talon lounaispiiiityynhakattu
omistajasuvun
nimi.
Kauppatorilla
mooli H?imeenkadun
lemmillapuolillapirssiteli vuokra-autovaraamot. Samoin seisoivat torilla
liiheisenmaaseudun
linja-autot.
Hameenkatu
17 on nimeltaanCommerce eri tavoin lausuttuna. Talon
suunnitteli helsinkilainen arkkitehtitoimisto.jossa tldskenrelivat
Andersin.
Jungja Bomanson.Rakennusvalmistui
1899edustaen
kerrostaloeurooppalaista
jugendia.Commercenkoristeeton tehty
yksinkertaisella
tavalla.Tiilet on aseteltu
eri asentoihin.
Ne muodostavat
koristeet,
joilla erotetaankerroksettoisistaanja
ikkunoidenmuotosaadaan
hyvin esiin.
Kulmauksessa
oleva tomi on erittain
kaunis.
johti valok?iytiiKatutasonalapuolelle
v?i,jossaoli erilaisialiikkeit?ija kahvilaja
ruokala. Apteekki. rohdoskauppa
pitkilaikaisia
Koison vaatetusliikeolivat
vuokralaisia.
Torikauppa kukoisti Tampereella,
mutta siita haluttiin paa$a eroon. Eri-

laistentonttivaihtojenj?ilkeenp?iiidyttiin
ostamaan
Hameenkatul9 ja Hallituskatu
l0 viilinen alue. Kauppahallinlisiiksi
puolelle rakennettontin HAmeenkadun
taisiinvirastotalo.
Arkkitehtikilpailuunosallistui 11
maamme tunnettua arkkitehtiai,mutta
valituksi tuli tuntematonG. H. Aberg.
Rakennustydei sujunutodotetusti,silla
tarvittavat kattorakenteeleiv,it olleet
mahdollistavalmistaakotimaassa,vaan
ne oli tilattavaSaksasta,
sillA terAsrakenteidenjZinneleveys
oli niin suuri. Kauppahallivalmistuil90l ja oli aikanaan
upeanahtavlfs,myymAldita
oli 172.
Virastorakennusoli nelikenoksrnen.
Ylimmiissiikerroksessa
asuivatkaupungin korkeimmat virkamiehet, virastot
saivat hyvat tilat ja alakerroksessa
oli
kauppoja.
Hameenkatu
2l oli kivitalo,joka oli
saanutkansansuussanimen Pulla-Helinin talo. Piirustuksetlaati rakennusmestariV. Heikkilii. Talo valmistuikahdessa vaiheessa.Katujen kulmaus oli
jugendia
ja ensiksivalmistunut
on tyyliltAAnuusrenessanssia.
Valmiina talo oli
1902.Alakerroksessa
oli liikehuoneita,
ylemmissA
oli konttoreitaja asuntoja.
tukkitehti G. Schreck,insinddriL. E.
Kj?ildmanja kontloristiFr. Tukiainen
perustivat1888 OY TampereenRaken-nimisen
nuskonttorija Kalustekauppa
liikkeen. Yhdeksliiivuotta mydhemmrn
tuli Anton Hahl Schreckintilalle. NimessAkin
lapahluimuutos.siilajai pois
Kalustokonttori.
Liiketaloaalettiinsuunnitella
1910,ja
sitA varten ostettiin tonlti HAmeen-ja
Kuninkaankadunkulmasta. Suunnittelijana oli arkkitehti Schreck. lnsindiiri
Johan Roiha suunnitteli rakennelmat,
alakenanikkunat ja tilojen muunneltavuuden.Rakemusoli ensimmiiisiiiteriisbetonirunkoisia
taloja. Julkisivumuurattiin kansallisromanttiseen
tapaansuomalaisesta graniitista. Talo tunnetaan
vieliikin Otrannimellii,joka on lyhennys
lahesalkupefiise$animesta.

Viereisell?itontilla oli palomuurna
kapeakivinenrakemus.SiinasijaitsiHameenTyiiviienSiiiist<ipankki.
Kivitalojen
jossa
puuralo.
viilissiioli yksikenoksinen
oli erilaisialiikkeit?i:Sokeainyhdistyksen
myymiilii, naisten kasirydtarvikkeiden
kauppaja miestenhath-rliike
Borsalino.
Talojen nimet saattavatsiiilyii puhekielessAlahes100vuotta.Liintisenkadun
kulmataloon edelleenKymmenenmiehen
talo, koska perustajiaoli kymmenen.
Arkkitehti Birger Federleyn piirtiimii
kivitalo valmistui 1907.Tiissiikintalossa
kAytettiin terasbetonirakenteita.
Rakennustlylissa on havaittavissasiirtymista
kansallisromanttisista
aiheista rationaaliseen suuntaan.Vanhin liike on l9l0
perustettu
Tampereen
KirjakauppaOy.
Liintisenkaduntoisellapuolellaoleva
talo valmistui 1928ja oli tyyliltAanklassistinen. Piirustukset laati arkkitehti
Runar Firmil?i.Helsingin Osake-Pankki
toimi kulmauksessa
kauan.
Hiimeenkadun
viimeisentontin omisti
liike- ja teollisuusmies
Isak Julin,joka
rakennutti paikalle elokuvateatterin,
Petitin,jonka oli vanhastatehtaasta
muotoillut rakennusmestariHeikki Tiitola
l9l l. Teatteriedustijugendtlylistdteatteria. Teatteria tarjottiin kaupungille
1917,muttakaupunkiei ostanut.
Viimeinentontti ennenEsplanadiaoli
tehtailija K. Hjorthin omistamapuutalo
kauniinepihoineen.Se ulottui Hallituskadulleasti.
H?imeenkadun numerointi jatkui
kirkkopuiston
alueellasiellii sijaitseviin
kouluihinasti.
Vanhan rautatiesillan pielessii oli
kauantyhjii tontti. Aikaisemminsiinii oli
ollut kaupunginlziakarin
talo. Tampereen
teatteriperustettiin1904,ja niiyttelemistii
k a t s e l t i ienr i p u o l i l l ak a u p u n k ioal e v i s s a
tiloissa, kunnes saatiin tontti kosken
rantamalta.Suunnitteluannettiin arkkitehti Kauno S. Kalliolle, valvojanaoli
arkkitehtiToivo Paatola.Talo valmistui
1912.Paaarkkitehtisuunnittelisisustukset. ja kalustosomisteniinintarsia-ja
veistoskoristein.
Itiipuolellesuunniteltiin
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ravintolatilat.Talon eteliiosaakorotettiin
1 9 3t .
Kauppatorinliinsilaidassa
on kaupunjota on myiis
kimmeylpeys.Raatihuone.
kaupungintaloksisanottu.Arkkitehtikilpailun voittajaksi tuli arkkitehti c.
ja
puupaalujen
Schreck.
Talorakemettiin
hirsikehikonvaraan. Muuraustycinteki
rakennusmestari
K. Lindgren,ja tiilet tormitti Hatanpaian
kartanonomistajaNils
ldman.
Sis?itilojenmaalaustiiihinryhdyttiin
1889, erikoisenkauniit ovat portaiden
seinienja yliikerran koristemaalaukset.
Tukholmassa
koristemaalausta
opiskellut
SalomoWuorio, helsinkilainentaiteilija
suorittityrinansiokkaasti.
Vihkiaisjuhlatolivat komeat,ja koska
siibkiivaloja ei ollut vielii, oli koko
rakennusvalaistukynttiliiin.
puolella olivat VPK:n
Hiimeenkadun
joistatehtiinliikehuoneita
ja
kalustovajat,
poliisilaitoksen
tiloja.
ValokuvaajaN. Rasmussen
oli perustanut valokuvausliikkeen1886. Taloa
omisti kauppiasBlom, joka oli jo 1800luvun lopullaTampereen
rikkaimpiaja
vaikutusvaltaisimpiakauppiaita. Tassa
talossaon siiillnyt Rasmussenin
nimi
vielA tahiin piiiviiiin asti. Kulmauksessa
oli eriis kaupunkimme kauneimmista
kivitaloista.joka myiis oli kauppias
Blominomistama.
Hameenkatu
22 rakennettiinarkkitehti
ja se
B. Federlel
n piiruslusten
mukaan.
valmistuikolmessavaiheessa.
Toisessa
puoli.
vaiheessa
valmistuiHZimeenkadun
V. 1906 tapahtunuttulipalo viirytti rakennuksen
valmistumista,
tiloja kaytettiin
ja my<ihemmin
postikonttorina
pankkina.
Kulmauksessa
oli W:n Sundvallinhattuja turkisliike.
Hiimeenkatu24. Tillit paikalla oli
elokuvateatteri
ScalaarkkitehtiFederleyn
v . l q l l p i i f t i i m a s syi ik s i k e r o k s i s e s s a
rapatussatalossa,jonka seinustoillaoli
ajan tavan
vzfikkatit elokuvamainokset
mukaan.
Tampereen
TelefooniOy tilasi piirustuksetarkkitehtiB. Federleyltiitontille

ja liike- ja
Hiimeenkatu
26 keskusasemaa
asuintaloavarten. Talo oli terasbetonimnkoinen,ja aikanaankaupunginajanmukaisimpia rakennuksia. Oli keskusliimrnitys, hissit ja kylpyhuoneetkaikissa
Talo oli valmiina 1914.Paiasrmnoissa.
kalla sijainnut kaksikenoksinenkylpyl?irakennusjiii talon sisiiiin. Puhelinlaitos
puolella.
sijaitsiHlimeenkadun
Ensimmeinenyleisradioasemaalkoi
tiiiilta ldhetyksensi Villensauna-nimisessiikahvilassa.SOK osti talon l9l9 ia
OsuusliikeTuotantoI 936.
Kauppias Kusto Ojanen rakennutti
liike- ia asuintalon L?intisenkadunkul-
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maukseen.Hen oli perustanutvehittaiiskaupan 1885, mutta muutti Helsinkiin
1920.
HAmeenkatu
30 varalle oli aikornaan
tehty monia suunnitelnia, mutta vasta
1920-lurun loppuvuosinasai arkkitehti
B. Strdmmer tehHveikseenkutsuntakilpailussalaatiapiirustuksettontille rakennettavaaliike- ja asuintaloavarten.Talo
valmistui 1929 ja oli Tampereensuurimpiataloja.siina oli aikansatyylikkain
elokuvateatteriTuulensuu,koska paikka
oli kuuluisaerittiiin tuulisena.

