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Hiimeenkatu, Tampereen elaman ja toi-
mintojen piiiiviiylii ja keskus esiintyy kar-
talla ensimmilisen kerran Kustaa [II:n v.
1779 hyviiksymiissa kartassa, asema-
kaavassa. Katua kutsuttiin sijaintinsa mu-
kaan Raatihuoneen poikkikaduksi, ennen
kuin se 1807 virallisesti nimitettiin H?i-
meenkaduksi.

Ruotsin vallan aikana kaupunki ke-
hittyi verkkaan, yhtiian rakennusta ei ole
silta ajalta sailynyt.

Arkkitehti C. L. Engelin vuonna 1830
laatimassa asemakaavassa pyrittiin asu-
miseen varatun alueen Iisii?imiseen ja
erikoisesti sen paloturvallisuuteen. Lan-
nen puolella olivat laidun- ja peltomaat
sekii kirkkotarha. hautausmaa. Itarajana
oli v. 1848 kahdeksan mefia levea silta,
joka oli puusta tehty. Yliarkkitehti Albert
Edelfelt laati uuden kaavan 1868.
Vaikuttavana tekijilnii oli suuri tulipalo
1865. HAmeenkatu oli muutettava leve?ik-
si paloesteena toimivaksi puistokaduksi.
Jalkakiiyt?iviksi varattaisiin 9,5 m:n
lerryiset kaistat.

Tampere sai rautatieyhteyden 1876.
Kyttalan alue liitettiin kaupunkiin 1877.
Kaupunginarkkitehti L. Calonius laati
suunnitelman uudelle alueelle. P?i?ikaduk-
si asemalle avattiin sillalle johtava suora
30 metriii leve?i Hiimeenkadun jatke

Kaupungin kasvot alkoivat merkitta-
viisti kohentua. Kadun lansipaAhan raken-
nettiin 1881 uusi kirkko, Aleksanterin
kirkko. Uusi 12 m levea terassilta kosken
yli valmistui 1884.

Suotuisa taloudellinen kehitys, kau-
pungin vesi- ja viemziriverkoston raken-
taminen samoin kuin maamme ensim-
miiisen siihktivalon syttyminen Tampe-
reella tekiviit mahdolliseksi keskustan

Tampereen Hdmeenkatu 70 vuotta sitten

muuttumisen kerrostalovaltaiseksi kivi-
talokaupungiksi.

Hiimeenkadun epiivirallisena alkupiiii-
nii voidaan pitaa rautatien asemaraken-
nuksen edustaa. Se oli ajalleen tlypilli-
nen puinen rakennus, jollaisia useimmat
asemarakennukset olivat. Muutamat ovat
sAilyneet tahan pAivAiin asti.

Hameenkatu I. Tehtailija ja ravinto-
loitsija N. Bauer avasi hotelli Vasan
1883, jossa oli erittain suosittu kahvila.
Rakennus oli kaksikenoksinen, koristeel-
linen. Katolla oli useita koristepylvaita,
ikkunat olivat erimuotoisia, puupitsi
koristeita oli runsaasti. Tehtailija N.
Bauer myi  hote l l insa NMKY: l le  ja
NNKY:lle 1907. Arkkitehti F. L. Calo-
niuksen piirtAma kaunis rakennus
purettiin, ja uusi hotelli valmistui 1936.

Hdmeenkaru 3 oli yksikerroksinen
puurakennus. Siinii olivat mm. rohdos-
kauppa, laukkuliike ja kulmauksessa oli
polkupydria mlyvii liike. Poikkikadun
nimi oli Viinikankatu.

Kadun toisella puolella oli kaksi-
kerroksinen rapattu talo, jossa olivat
Maantuote ja Mylly -nimisen liikkeen
tilat. Samassa rakennuksessa oli suosittu
C. E. Lidmanin kahvila. Sunnuntaisin
siella oli ti laisuus kuumella ftion esit-
t?im?iii musiikkia. Kahvilassa oli mycis
sen ajan suuri ihme, radio. Syyskuun 7.
piiiviinii 1929 oli Suomi-Ruotsiottelu,
jota selosti Martli Jukola. Sali oli ti iynnii
miehi?i, kun ?ikkiii ovi avattiin ja kuului
huuto: "Kuru on hukkunut." Monet laihti-
vat heti pois. Hetken kuluttua selostaja
kertoo murheellisen tiedon kuuntelijoille.

Viereisell2i tontilla sijaitsi Suomen
Maanviljelijiiin kauppa O.Y:n avara myy-
miilii. Talo oli puinen ja kaksikerrok-
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sinen. Niiyteikkunat olivat isot, jopa auto-
kin n?ikyi ulos.

Aleksanterinkadun liinsipuolella oli
samantyylinen rakennus, jossa oli C. G.
Ostensonin lasi- ja porsliinitavarain liike.
Vakuutusyhtid Pohjola-Kullervo-Salama-
yhtididen konttorilla olivat tilat tiissii G.
W. Ososen omistamssa lalossa. Naapuri-
talon omisti kauppias Hollt, jossa oli
Suomen Polkupytiratehtaan myymala.

Hiimeenkatu l3 A oli postitalon osoi-
te. Se oli ensimmiiinen merkitava valtion
Tampereelle rakennuttam a talo. Piims-
tukset oli laatinut arkkitehti Selim Savo-
nius ja rakennus edustaa 1920lul'un ark-
kitehtuuria, joka oli tunnusomaista tuon
ajan virastorakennuksille. Talo vihittiin
1927. Talossa sijaitsivat posti, lenniitin ja
valtion puhelin sekii pihassa postiauto-
asema.

Naapurissa oli apteekkari Scheelen
kaunis puupitsikoristeinen puinen apteek-
kitalo. Tontti oli alueen ensimmiiisiii
varauksia tiillii alueella.

Hameenkatu 2, RautatielAisten talo on
yksi vanhimmista tdlla alueella olevista
taloista. Nimensii mukaan se rakernettiin
rautatien virkailijoiden asuintaloksi.
Arkkitehtina oli Bruno Granholm. Ra-
kennus tehtiin aluksi kaksikeroksiseksi,
mutta korotettiin sittemmin yhden
kerroksen verran. Kun 1936 avattiin
tun-neli rautatien alitse, oli katua madal-
lettava, ja niiin saatiin keros lis?i?i. Ti-
loista tehtiin myymalitita. Kulmassa oli
Rautatielaisten kauppa O.Y. aikansa
sekatavarakauppa. Muutoksista huolimat-
ta rakennus edustaa uusrenessanssityylia.

Naapurina oli yksikenoksinen puu-
talo, jossa oli Tuun Kaakelitehdas O.Y:n
konttori, niiyttely ja johtajan asunto.
Tontin kulmassa oli kaksikerroksinen
rapattu kivitalo, jossa oli Outinen &
Lehmusvirran urheiluv2ilineiden liike.
Yliikerroksessa oli kokoontumistiloja
biljardin ja shakin harrastajille.

Kadun toisella puolella oli puutalo,
jossa oli eri alojen liikehuoneita. Alek-
santerinkadun kulmatontilla on Napar-
stockin talo. Maamme vanhimman lakki

ja turkisalan yrityksen perusti J. Morits
Naparstock 1883 Vanhan kirkon liihei-
syyteen. Vuosina 1919-1920 rakennutti
kauppias oman toimitalon, joka tehtiin
axkkitehti B. Strtimmerin piirustusten
mukaan. Talossa sijaitsi tehtaan myymii-
lii, toisessa kenoksessa omistajan asunto
ja hotelliravintola Seurahuone.

Hiimeenkatu 10. Paikalla sijaitsi yksi
aikansa komeimpia taloja, ns. Hiill-
strdmin palatsi, joka tuhoutui 1918.
Osuusliike Voima rakensi paikalle yksi-
kerroksisen puutalon, jossa olivat osuus-
liikkeiden eri alojen kaupat ja kahvila.
Keskell,i tonttia sijaitsi elokuvateatteri
Imatra, joka tuhoutui tulipalossa 23.10.
1927. Tulipalossa sai surmansa 21 hen-
kilda. Tapahtuma vaikuni siihen. enii
ryhdyttiin kiinnittamiian huomiota teatte-
reiden turvallisuusasioihin.

Kauppias K. P. Ruuskanen perusti
Kauppakadun varrelle vaatimattoman
siirtomaa- ja sekatavarakaupan 1880.
Liike menestyi hyvin, ja toiminta siinet-
tiin Kauppatorin varrelle. Kauppias kiivi
Venetsiassa ja ihastui siella palatseihin.
Tuomansa kuvat hiin antoi arkkitehti
Lambert Petterssonille, jonka tuli suun-
nitella julkisivultaan sam antlyppinen ra-
kemus Hiimeenkadun varrelle. Kauppias
oli ostanut tontin 1880 uudelta alueelta.
Valmistumisessa oli kolme vaihetta.
Niinpii sananpaneksi tulikin "Seisoo
lujana kuin Ruuskasen palatsi".

Tammerkosken itziiset rantamaat ra-
kemettiin puistoiksi kaksine ajalle qy-
pill isine kioskeineen.

Tammerkosken yli on vienlt ainakin
seitseman siltaa, varhainen tieto sillasta
on vuodelta 1556. Suuret tulvat ja voF
makas virtaus rappeuttivat siltoja. Monet
ikaantyneet tamperelaiset muistavat viela
rautatiesillan, joka valmistui 1884, ja
mainittiin myds teriissillaksi.

Uutta siltaa alettiin suunnitella 1920-
Iuvulla. Suunnittelija oli dipl. ins. E. R.
Eriksson. Valtuustossa kiisteltiin sillan
leveydesta; leve?impi ehdotus voitti, pi-
tuus on 54 m ja leveys 28,5 m. Runko
tehtiin teriisbetonista ja julkisivut ver-
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hoiltiin kauttaaltaan Kalvolan punerta-
valla graniiti l la.

Kauppanevos R. Haarla lahjoitti sillan
pAihin taiteili ja WAino Aaltosen veista-
mait pirkkalaisaiheiset kuvapatsaat. Neito
on Suomen neito ja miehet Erankavija,
Veronkantaja ja Kauppias.

Silta valmistui syksyksi 1929, ja vih-
kimisjuhlallisuudet liittyivat Tampereen
150-vuotisjuhliin. Kaikki juhlallisuudet
peruutettin, koska kaupunkilaisia kohtasi
suuri suru, kun Kuru-laiva hukkui ja 169
ihmiste kuoli.

Sillan pielessii etelii-l?insisuunnassa oli
tukeva, harmaaksi rapattu aita, jonka ta-
kana oli Sumeliuksen valkea kolmiker-
roksinen asuintalo, joka sittemmin puret-
tiin. Kauppatorin puolella on Sumeliuk-
sen torin jugendilaisiin rakennuksiin kuu-
luva talo. Se valmistui 1901. Erikoisen
kauniit ovat paatykupolit ja ylimmzin ker-
roksen ikkunoiden ylapuoliset koristeet.
Piirustukset Iaativat arkkitehdit Crahn,
Hedman ja Vasastjema. Kest2iviiksi murs-
toksi on talon lounaispiiiityyn hakattu
omistajasuvun nimi.

Kauppatorilla oli H?imeenkadun mo-
lemmilla puolilla pirssit eli vuokra-auto-
varaamot. Samoin seisoivat torilla
liiheisen maaseudun linja-autot.

Hameenkatu 17 on nimeltaan Com-
merce eri tavoin lausuttuna. Talon
suunnitteli helsinkilainen arkkitehti-
toimisto. jossa tldskenrelivat Andersin.
Jung ja Bomanson. Rakennus valmistui
1899 edustaen eurooppalaista kerrostalo-
jugendia. Commercen koristeet on tehty
yksinkertaisella tavalla. Tiilet on aseteltu
eri asentoihin. Ne muodostavat koristeet,
joilla erotetaan kerrokset toisistaan ja
ikkunoiden muoto saadaan hyvin esiin.
Kulmauksessa oleva tomi on erittain
kaunis.

Katutason alapuolelle johti valok?iytii-
v?i, jossa oli erilaisia liikkeit?i ja kahvila-
ruokala. Apteekki. rohdoskauppa ja
Koison vaatetusliike olivat pitkilaikaisia
vuokralaisia.

Torikauppa kukoisti Tampereella,
mutta siita haluttiin paa$a eroon. Eri-

laisten tonttivaihtojen j?ilkeen p?iiidyttiin
ostamaan Hameenkatu l9 ja Hallituskatu
l0 viil inen alue. Kauppahallin lisiiksi
tontin HAmeenkadun puolelle rakennet-
taisiin virastotalo.

Arkkitehtikilpailuun osallistui 11
maamme tunnettua arkkitehtiai, mutta
valituksi tuli tuntematon G. H. Aberg.
Rakennustyd ei sujunut odotetusti, silla
tarvittavat kattorakenteel eiv,it olleet
mahdollista valmistaa kotimaassa, vaan
ne oli tilattava Saksasta, sillA terAsraken-
teiden jZinneleveys oli niin suuri. Kaup-
pahalli valmistui l90l ja oli aikanaan
upea nahtavlfs, myymAldita oli 172.

Virastorakennus oli nelikenoksrnen.
Ylimmiissii kerroksessa asuivat kaupun-
gin korkeimmat virkamiehet, virastot
saivat hyvat tilat ja alakerroksessa oli
kauppoja.

Hameenkatu 2l oli kivitalo, joka oli
saanut kansan suussa nimen Pulla-He-
linin talo. Piirustukset laati rakennus-
mestari V. Heikkilii. Talo valmistui kah-
dessa vaiheessa. Katujen kulmaus oli
jugendia ja ensiksi valmistunut on tyylil-
tAAn uusrenessanssia. Valmiina talo oli
1902. Alakerroksessa oli l i ikehuoneita,
ylemmissA oli konttoreita ja asuntoja.

tukkitehti G. Schreck, insinddri L. E.
Kj?ildman ja kontloristi Fr. Tukiainen
perustivat 1888 OY Tampereen Raken-
nuskonttori ja Kalustekauppa -nimisen
liikkeen. Yhdeksliii vuotta mydhemmrn
tuli Anton Hahl Schreckin tilalle. Ni-
messAkin lapahlui muutos. siila jai pois
Kalustokonttori.

Liiketaloa alettiin suunnitella 1910, ja
sitA varten ostettiin tonlti HAmeen- ja
Kuninkaankadun kulmasta. Suunnitteli-
jana oli arkkitehti Schreck. lnsindiiri
Johan Roiha suunnitteli rakennelmat,
alakenan ikkunat ja tilojen muunnelta-
vuuden. Rakemus oli ensimmiiisiii teriis-
betonirunkoisia taloja. Julkisivu muurat-
tiin kansallisromanttiseen tapaan suoma-
laisesta graniitista. Talo tunnetaan
vieliikin Otran nimellii, joka on lyhennys
lahes alkupefi ise$a nimesta.



Viereisell?i tontilla oli palomuurna
kapea kivinen rakemus. Siina sijaitsi Ha-
meen Tyiiviien Siiiist<ipankki. Kivitalojen
viil issii oli yksikenoksinen puuralo. jossa
oli erilaisia liikkeit?i: Sokeainyhdistyksen
myymiilii, naisten kasirydtarvikkeiden
kauppa ja miesten hath-rliike Borsalino.

Talojen nimet saattavat siiilyii puhe-
kielessA lahes 100 vuotta. Liintisenkadun
kulmatalo on edelleen Kymmenenmiehen
talo, koska perustajia oli kymmenen.
Arkkitehti Birger Federleyn piirtiimii
kivitalo valmistui 1907. Tiissiikin talossa
kAytettiin terasbetonirakenteita. Raken-
nustlylissa on havaittavissa siirtymista
kansallisromanttisista aiheista rationaa-
liseen suuntaan. Vanhin liike on l9l0
perustettu Tampereen Kirjakauppa Oy.

Liintisenkadun toisella puolella oleva
talo valmistui 1928 ja oli tyyliltAan klas-
sistinen. Piirustukset laati arkkitehti
Runar Firmil?i. Helsingin Osake-Pankki
toimi kulmauksessa kauan.

Hiimeenkadun viimeisen tontin omisti
li ike- ja teollisuusmies Isak Julin, joka
rakennutti paikalle elokuvateatterin,
Petitin, jonka oli vanhasta tehtaasta muo-
toillut rakennusmestari Heikki Tiitola
l9l l. Teatteri edusti jugendtlylistd teat-
teria. Teatteria tarjottiin kaupungille
1917, mutta kaupunki ei ostanut.

Viimeinen tontti ennen Esplanadia oli
tehtailija K. Hjorthin omistama puutalo
kauniine pihoineen. Se ulottui Hallitus-
kadulle asti.

H?imeenkadun numerointi jatkui
kirkkopuiston alueella sielli i sijaitseviin
kouluihin asti.

Vanhan rautatiesillan pielessii oli
kauan tyhjii tontti. Aikaisemmin siinii oli
ollut kaupunginlziakarin talo. Tampereen
teatteri perustettiin 1904, ja niiyttelemistii
katse l t i in  er i  puol i l la  kaupunkia o lev issa
tiloissa, kunnes saatiin tontti kosken
rantamalta. Suunnittelu annettiin arkki-
tehti Kauno S. Kalliolle, valvojana oli
arkkitehti Toivo Paatola. Talo valmistui
1912. Paaarkkitehti suunnitteli sisustuk-
set. ja kalusto somisteniin intarsia- ja
veistoskoristein. Itiipuolelle suunniteltiin

ravintolatilat. Talon eteliiosaa korotettiin
1 9 3  t .

Kauppatorin liinsilaidassa on kaupun-
kimme ylpeys. Raatihuone. jota on myiis
kaupungintaloksi sanottu. Arkkitehtikil-
pailun voittajaksi tuli arkkitehti c.
Schreck. Talo rakemettiin puupaalujen ja
hirsikehikon varaan. Muuraustycin teki
rakennusmestari K. Lindgren, ja tiilet tor-
mitti Hatanpaian kartanon omistaja Nils
ldman.

Sis?itilojen maalaustiiihin ryhdyttiin
1889, erikoisen kauniit ovat portaiden
seinien ja yliikerran koristemaalaukset.
Tukholmassa koristemaalausta opiskellut
Salomo Wuorio, helsinkilainen taiteilija
suoritti tyrin ansiokkaasti.

Vihkiaisjuhlat olivat komeat, ja koska
siibkiivaloja ei ollut vielii, oli koko
rakennus valaistu kynttiliiin.

Hiimeenkadun puolella olivat VPK:n
kalustovajat, joista tehtiin liikehuoneita ja
poliisilaitoksen tiloja.

Valokuvaaja N. Rasmussen oli perus-
tanut valokuvausliikkeen 1886. Taloa
omisti kauppias Blom, joka oli jo 1800-
luvun lopulla Tampereen rikkaimpia ja
vaikutusvaltaisimpia kauppiaita. Tassa
talossa on siii l lnyt Rasmussenin nimi
vielA tahiin piiiviiiin asti. Kulmauksessa
oli eriis kaupunkimme kauneimmista
kivitaloista. joka myiis oli kauppias
Blomin omistama.

Hameenkatu 22 rakennettiin arkkitehti
B. Federlel n piiruslusten mukaan. ja se
valmistui kolmessa vaiheessa. Toisessa
vaiheessa valmistui HZimeenkadun puoli.
V. 1906 tapahtunut tulipalo viirytti ra-
kennuksen valmistumista, tiloja kaytettiin
postikonttorina ja my<ihemmin pankkina.
Kulmauksessa oli W:n Sundvallin hattu-
ja turkisliike.

Hiimeenkatu 24. Tillit paikalla oli
elokuvateatteri Scala arkkitehti Federleyn
v.  lq l l  p i i f t i imassi i  yks ikeroks isessa
rapatussa talossa, jonka seinustoilla oli
vzfikkatit elokuvamainokset ajan tavan
mukaan.

Tampereen Telefooni Oy tilasi pii-
rustukset arkkitehti B. Federleyltii tontille
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Hiimeenkatu 26 keskusasemaa ja liike- ja
asuintaloa varten. Talo oli terasbetoni-
mnkoinen, ja aikanaan kaupungin ajan-
mukaisimpia rakennuksia. Oli keskus-
liimrnitys, hissit ja kylpyhuoneet kaikissa
asrmnoissa. Talo oli valmiina 1914. Pai-
kalla sijainnut kaksikenoksinen kylpyl?i-
rakennus jiii talon sisiiiin. Puhelinlaitos
sijaitsi Hlimeenkadun puolella.

Ensimmeinen yleisradioasema alkoi
tiiiilta ldhetyksensi Villensauna-nimi-
sessii kahvilassa. SOK osti talon l9l9 ia
Osuusliike Tuotanto I 936.

Kauppias Kusto Ojanen rakennutti
liike- ia asuintalon L?intisenkadun kul-

maukseen. Hen oli perustanut vehittaiis-
kaupan 1885, mutta muutti Helsinkiin
1920.

HAmeenkatu 30 varalle oli aikornaan
tehty monia suunnitelnia, mutta vasta
1920-lurun loppuvuosina sai arkkitehti
B. Strdmmer tehHveikseen kutsuntakil-
pailussa laatia piirustukset tontille raken-
nettavaa liike- ja asuintaloa varten. Talo
valmistui 1929 ja oli Tampereen suu-
rimpia taloja. siina oli aikansa tyylikkain
elokuvateatteri Tuulensuu, koska paikka
oli kuuluisa erittiiin tuulisena.
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