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Selvityksen tarkoitus

Tampereen keskusta on aivan uudella tavalla laajentunut ja laajenemassa järvien rannoille. 
Ratinassa asuntorakentaminen on jo hyvin pitkällä. Ranta-Tampellan asemakaava on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 10.10.2011. Ydinkeskustan lähistöllä on Lapinniemeen rakennettu 1990- 
ja 2000-luvuilla uusi asuntoalue. Keskusta-alueella on jatkossakin tapahtumassa kehitystä, jonka 
seurauksena ranta-alueita voidaan ottaa käyttöön uudella tavalla siten, että niistä tulee kiinteämpi 
osa keskustaa. Yhtenä esimerkkinä tästä on Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke, joka saattaisi 
toteutuessaan vapauttaa Pyhäjärven rannassa sijaitsevan nykyisen jätevedenpuhdistamon alueen 
muuhun käyttöön.

Tämä selvitys keskustan järvien ranta-alueiden käytön historiasta on laadittu keskustan strate-
gista osayleiskaavaa varten. Selvityksessä on keskitytty lähinnä kaupungin perustamisen jälkei-
seen aikaan. Tähän aikarajaukseen päädyttiin, koska keskeisenä lähtökohtana oli sen tutkiminen, 
kuinka aktiivisessa käytössä ja kuinka vapaasti kaupunkilaisten käytössä järvien rannat ovat olleet 
historian aikana. Historiatietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa rantojen tulevan käytön mahdolli-
suuksia ja vaihtoehtoja.

Samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa on ollut käynnissä selvitys keskustan rakennetus-
ta kulttuuriympäristöstä, joten tässä selvityksessä ei ole arvotettu rantojen käytössä tapahtuneita 
muutoksia. Selvityksessä ei myöskään ole esitetty suosituksia tai johtopäätöksiä alueiden tulevasta 
käytöstä. Tällaisia asioita pohditaan osayleiskaavatyön yhteydessä myöhemmin.

Selvityksen aluerajaus

2



Tässä raportissa on monia tasoja erilaisia lukijoita varten. Kappaleeseen ”Tiivistelmä: Nä-
sijärven ja Pyhäjärven rantojen käyttöhistoria lyhyesti” on koottu merkittävimmät selvitysalu-
een rantojen käytössä tapahtuneet muutokset. Selvityksen lopussa on kaksi liitekarttaa, jois-
sa on esitetty merkittävimmät muutokset ja muutosten ajankohdat järvenrantojen eri osissa. 
Kaikkein kiireisin lukija saa tiivistelmästä ja liitekartoista yleiskuvan siitä, miten järvenrantoja 
on käytetty Tampereen keskustassa vuosisatojen aikana.

Vähemmän kiireiselle lukijalle on jokaisen kappaleen (=yleensä kaupunginosa) alussa 
tiivistelmä kaupunginosan rannan käytössä tapahtuneista merkittävimmistä muutoksista. 
Kappaleiden alussa on kartta, jossa on esitetty rantaviivan sijainti eri aikoina ja alueen mer-
kittävimmät toiminnot. Kartalla on esitetty sellaiset toiminnot, joiden sijainti on ollut tiedossa. 
Kaupunginosittain ja jossain kohtaa myös pienemmin osa-aluein on kyseisen alueen merkit-
täviä vuosilukuja koottu taulukoihin. Näiden pohjalta saa raportin tiivistelmää ja liitekarttoja 
tarkemman käsityksen yksittäisen kaupunginosan rannan käytössä tapahtuneista muutok-
sista.

Kiireettömintä lukijaa varten selvityksestä löytyy monipuolista ja kiinnostavaa tietoa ran-
noilla sijaitsevien ja sijainneiden toimintojen historiasta. Selvityksen lopussa on myös luettelo 
käytetyistä lähteistä, joista eri alueiden ja rakennusten historiaan voi tutustua tarkemmin.

Raportin rakenteesta

Selvitys on laadittu Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen maankäytön 
suunnittelussa. Selvitystyöstä on vastannut erikoissuunnittelija Ulla Nummi ja raportin on 
taittanut kaavoitusavustaja Maikki Jokinen. Työtä on ohjannut arkkitehti Dani Kulonpää. Sel-
vityksen lähdeaineiston määrittelemisessä on käytetty avuksi projektiarkkitehti Jouko Seppä-
sen ja Pirkanmaan maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelän asiantuntemusta. 

Selvityksen tekemiseen osallistuneet 
tahot

3



4

3.

2.

Kuva 2. Isojakokartta 1758, Isaac Lithov
Kuva 3. Tampereen kaupunki ja lähiseutu 1887, F. L. Calonius



Tiivistelmä:
Näsijärven ja Pyhäjärven rantojen käyt-
töhistoria lyhyesti

NÄSIJÄRVEN RANTA

Kaupungin perustamisen jälkeenkin järvien rantoja otettiin 
erilaisten toimintojen käyttöön varsin hitaasti. Näsijärven ran-
noilla 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla merkittäviä asioi-
ta olivat Mustanlahden satama (1840-luvulta lähtien Tampe-
reen tärkein puunkuljetusväylä) ja järven lähistöllä sijainnut 
Finlaysonin tehdas. Tampellan alueella ranta siirtyi Tampellan 
omistukseen vuonna 1861.

1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Tammerkosken 
rannoilla vallinnut tonttipula vaikutti osaltaan siihen, että eri-
laiset teollisuuslaitokset alkoivat hakeutua järvien rannoille. 
Samaan aikaan höyryvoima vapautti teollisuuden koskivoi-
masta. Santalahden ja Särkänniemen alueelle syntyi piente-
ollisuutta lähinnä 1870-90 –luvuilla. Lapinniemen teollisuus 
syntyi vuosisadan vaihteessa. Asutusta Näsijärven rannoille 
tuli, kun Armonkallio sai ensimmäiset asukkaansa Kyttälästä 
vuonna 1890. 1800-luvun kenties merkittävin muutos oli Porin 
radan valmistuminen vuonna 1895. Rata kulki Tampellan alu-
eella aivan rannassa ja myös Santalahdessa lähellä silloista 
rantaviivaa, ja toisaalta eristi joitain alueita aiempaa selvem-
min Näsijärven rannasta. 1800-luvun puolella avattiin myös 
Koukkuniemen vanhainkoti, mutta alueen laajempi käyttöön-
otto on tapahtunut 1900-luvulla.

1900-luvun merkittäviä muutoksia Näsijärven rannoilla 
ovat olleet Särkänniemen huvipuiston rakentaminen (ensim-
mäinen osa valmis v. 1969), Naistenlahden voimalaitoksen 
valmistuminen 1971 ja Paasikiven-Kekkosentien avaaminen 
vuonna 1977. Tien rakentamiseen liittyi merkittäviä Näsijär-
ven täyttöjä Santalahdessa ja Tampellassa. Asuntorakenta-
mista Näsijärven rantojen läheisyyteen on tullut Onkiniemeen 
1950-luvulta ja Lapinniemeen 1990-luvulta lähtien.

PYHÄJÄRVEN RANTA

Kaupungin perustamisen jälkeen Pyhäjärven rantojen lä-
histöllä merkittävä maisemaa muokannut asia oli kaupunkilai-
sille annettu vapaus hankkia vapaasti kotitarvepuita Pyynikil-
tä. Ensimmäiset metsänkäyttörajoitukset Pyynikille annettiin 
1803, hakkuut kiellettiin kokonaan vuonna 1830 (tällöin Pyy-
nikillä oli vain kitukasvuinen männikkö koivu- ja leppävesakon 
sekä heinikon seassa), ja kansanpuistoksi Pyynikki määrättiin 
1840-luvulla.

1800-luvun puolivälin jälkeen Pyynikin rantaan alkoi sijoit-
tua huviloita ja kesäravintoloita. Pienteollisuutta Pyhäjärven 
rannoille alkoi syntyä myös vuosisadan puolivälin jälkeen: 
Pyynikillä tulitikkutehdas Jalkasaaren lähelle 1856, Eteläpuis-
toon Frenckellin kalkkitehdas 1882, Ratinaan 1870-luvulla 
lasiruukki, meijeri ja tiilitehdas. Pyhäjärven rantojen teolli-
suuskäyttö on kuitenkin aina ollut selvästi Näsijärven ranto-
ja vähäisempää. Ainoa suurehko teollisuusrakennus on ollut 
Pyynikin Trikoona tunnettu laitos, jonka toiminta käynnistyi 
1890.

1900-luvun merkittäviä muutoksia Pyhäjärven rannoilla 
ovat olleet Eteläpuiston rakentaminen puistoksi 1910-20 –
luvuilla, Pyynikin uimarannan avaaminen 1931, Palomäen 
uimalaitos (sijaitsi Eteläpuiston länsipuolella) vuosina 1908-
62, Ratinan silta 1959, Eteläpuiston speedway-rata 1953-88, 
Ratinan stadion 1966 ja Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo 
1971. Pyhäjärven rantoja on täytetty merkittävimmin Rati-
nassa (lähinnä Ratinan sillan rakentamisen yhteydessä) ja 
nykyisen jätevedenpuhdistamon alueella. Ennen kaupungin 
perustamista rantaviiva on tällä kohtaa kulkenut jotakuinkin 
nykyisen Hatanpään valtatien kohdalla. Järveä on tällä koh-
taa täytetty vähitellen, ja viimeiset täytöt tehtiin puhdistamon 
rakentamisen yhteydessä.

2000-luvun merkittävin muutos Pyhäjärven rannalla on ol-
lut Ratinassa tapahtunut asuntorakentaminen.

Ennen Tampereen kaupungin perustamista vuonna 1779 Näsijärven ja Pyhäjärven rannat olivat pääasiassa 
metsää. Poikkeuksena tästä olivat Hatanpään kartanon ja Viinikanojan välillä sekä Pyynikin rannoilla sijainneet 
pellot. Näistä Hatanpään kartano oli syntynyt 1690-luvulla, ja Pyynikin pellot liittyivät Tammerkosken kartanon 
augmenttina toimineeseen Pyynikin tilaan. Muutoin kaupungin nykyisen keskustan alueella sijainneet pellot olivat 
Tammerkosken rannoilla.
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NÄSIJÄRVEN RANTA

1. Santalahden kaupunginosa

Tampereen kaupungin ja Pohjois-Pirkkala pitäjän rajan, 
Rajaportin takana vallitsi vapaus ennen kaikkea rakentamisen 
vapaus, sillä Pispalan puolella rakentamista ja asumista ei-
vät säädelleet rakennusjärjestys, palo- ja terveysmääräykset. 
Ensimmäisenä Santalahteen rakennettiin saha v. 1875 ja eri-
laisia tehtaita kahtena seuraavana vuosikymmenenä. Näsijär-
ven ranta oli edellytys paperi- ja puunjalostusteollisuuden syn-
tymiselle, ja vesiyhteyden lisäksi alueelta oli hyvät maantie- ja 
rautatiekulkuyhteydet. Porin radan rakentaminen vuosina 
1890-1895 toi alueelle paljon työväkeä. Tuotantolaitosten rin-
nalle alueelle rakennettiin työläisten pieniä asuinrakennuksia 
ja tehtailijoiden ylellisiä huviloita. Pohjois-Pirkkalan maalais-
kuntaan siihen asti kuulunut Pispala liitettiin Tampereeseen 
vuonna 1937. Samanaikaisesti voimaantullut rakennuskielto 
jatkui parin vuoden jaksoissa aina vuoteen 1976 saakka. 

Vuoden 1945 asemakaavan perusteella rantaa alettiin 
täyttää Rantatietä, silloista Ylöjärvenkatua, varten virallisesti 
huhtikuussa 1960. Pääkulkuyhteys kaupungista Santalahden 
kaupunginosan alueelle oli 1960-luvulle asti tapahtunut rau-
tatien ylittävän Tipotie nimisen tieyhteyden kautta. Pispalan 
valtatieltä oli ollut alueelle ja Näsijärven rantaan Tipotien lisäk-

si neljä muuta rautatien ylittävää tasoristeystä. Vuoden 1966 
asemakaavan mukainen, Rantatien suuntainen, uusi Kehätie 
aiheutti toisen täyttöaallon. Vuoden 1975 asemakaavassa 
Santalahden alue varattiin teollisuutta varten. Vuoden 1979 
kaavalla kehätie muutettiin Paasikiventieksi ja ranta-alueelle 
osoitettiin laguunimaisia virkistysaluetäyttöjä, Rautatien ja 
Näsijärven rannan välinen maa-alue on näin keskimäärin kak-
sinkertaistunut.

Alueelle, jonka voidaan katsoa olevan vanhaa asumisen 
ja työpaikkojen kulttuuriympäristöä, on laadittu osayleiskaa-
va. Kaava sai lainvoiman vuonna 2008. Kaavassa on suojeltu 
vanhoja teollisuusrakennuksia ja asuinrakennuksia, ja alueel-
le on tulossa sekä uusia 2-8 kerroksisten asuinkerrostalojen 
korttelialueita että työpaikkatoimintoja.

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:  
- 1875 Ranta melko rakentamatonta. Ran-

taviiva nykyistä etelämpänä

1875-1890 Erilaisia tehtaita

1895 Porin rata valmistui

1937 Alue liitetään Tampereeseen

1937-1976 Rakennuskielto

1960 Rannan täyttö alkaa: Rantatie

1977 Paasikiventie

Kuva 4. Luujauhotehdas 1930-1940-luvulla
Kuva 5. Paperitehdas ja luujauhotehdas v. 1940
Kuva 6. Näsijärven pahvitehdas v. 1944

Santalahden kaupunginosassa rannan käytön kannalta merkittävimiä muutoksia ovat olleet erilaisten tehtaiden perustaminen 
vuodesta 1875 lähtien, Porin radan valmistuminen  1895, alueen liittäminen Tampereeseen 1937, rakennuskielto vuosina 1937-76, 
vuonna 1960 alkanut rannan täyttö Rantatietä varten ja Paasikiventien valmistuminen 1977 sekä sitä edeltänyt rannan täyttö.
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1.1  Santalahden höyrysaha

Pirkkalan puolelle, Santalahteen perusti kauppias Johan 
Reinhold Enqvist yhdessä ulkomailta palanneen poikansa Jo-
han Waldemar Enqvistin kanssa höyrysahan v. 1875. Saha, 
jonka yhteydessä oli myös mylly, oli alueen ensimmäinen suu-
ri teollisuuslaitos. Saha on esitetty kartassa Tampereen kau-
punki ja lähiseutu 1887. Isän kuoltua, poika myi sahan porilai-
selle Ahlström-yhtiölle vuonna 1888. Sahan työntekijämäärä 
nousi hyvin pian yli 40:n, mutta se oli ja pysyi kaupungin rajo-
jen ulkopuolella aina vuoteen 1937. Tuotantolaitoksesta ei ole 
jäänyt mitään jälkiä nykypäivään.

Enqvistin huvila on rakennettu 1880-luvulla. Nykyisin As. 
Oy Tampereen Villa Enqvisti, Rantatie 15

1.2  Luujauhotehdas

Vuonna 1883 rakennetun tehtaan omisti vuosisadan vaih-
teessa Frans Ludvig Calonius, joka toimi Tampereen kau-
pungin arkkitehtina vuosina 1876-1891. Tehdas on esitetty 
kartassa Tampereen kaupunki ja lähiseutu 1887. Vuonna 
1911 insinööri Ove Wallgren otti laitoksen haltuunsa ja uudisti 
rakennuksia, koneita ja työtapoja. Vuonna 1943 tehdas myy-
tiin Yhtyneille paperitehtaille. Tehdas tuotti sekä luu- että nah-
kaliimoja ja luujauhoa Santalahden puunjalostusteollisuuden 
käyttöön. 1950- ja 60-luvuilla tehtaan tiloja muutettiin palve-
lemaan mm. lihanjalostustoimintaa, Rajaportti Oy ja viimeksi 
pienteollisuusyrittäjänä Teollisuusniklaamo Oy. Tampereen 
luujauhotehtaan piippu on Santalahden osayleiskaavassa 
merkitty sr-1 kohteeksi. 

1.3  Tampereen pahvitehdas Oy

Tehdas rakennettiin v. 1884 (I. Lindroth) ja muutettiin pa-
peritehtaaksi 1894 ja siirtyi A. Holmqvistin omistukseen ja vä-
hän myöhemmin J. W. Enqvistille (J. W. Enqvist Osakeyhtiö 
1908). Tehdas on esitetty kartassa Tampereen kaupunki ja lä-
hiseutu 1887. Kun Porin rataa rakennettiin 1892-1895, tehtiin 
tehtaan kohdalle pysäkki, josta pistoraide ulottui höyrysahan 
varastoille saakka. Paperitehdas meni vararikkoon 1930, jon-
ka jälkeen tehdastiloihin muutti Tampereen Villa Oy. 1950- ja 
60-luvuilla osa tehtaan tiloista muutettiin palvelemaan lihanja-
lostustoimintaa, Palvi Oy ja sitten Savupojat Oy. 6.

1.4  Kattohuopa- ja asfalttitehdas

Vuonna 1885 perustettiin pysäkin kohdalle, paperitehtaan 
yläpuolelle rinteeseen pieni kattohuopatehdas, joka toimi 
ainakin vuoteen 1895. Myöhemmin, ainakin vuosina 1908-
1917, ilmeisesti samassa rakennuksessa on toiminut Oy Suo-
men Asfalteeraus ja Tervatehdas, jonka aikana 1940-luvulla 
tehdasrakennukset uudistettiin perusteellisesti. Pohjois-Pirk-
kalan kartassa vuodelta 1927 esiintyy Tervatehdas

.
1.5  Näsijärven Pahvitehdas

Näsijärven pahvitehdas perustettiin Pispalaan v. 1893. 
Vuonna 1903 insinööri Axel Sumelius osti sen ja samalla hän 
uudisti tehtaan täydellisesti. Vanha puinen rakennus purettiin 
ja tilalle rakennettiin uusi osin yksi-, osin kolmikerroksisen tii-
linen tehdasrakennus, jonka rauniot ovat edelleen paikalla. 
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Sumeliuksen aikana tehdas työllisti yli 60 henkilöä. Ensimmäi-
sen maailmansodan jälkeen tehtaan osti yhtymä, joka perusti 
toiminimen Ab Näsijärven Pahvitehdas Oy. Vuosina 1925 ja 
1926 rakennukset ja koneet uusittiin ja tuotanto-ohjelmaa laa-
jennettiin. Tuotantoa lisättiin ja jälleen sotavuosina 1940-1944 
rakennettiin uusi, Bertel Strömmerin suunnittelema, punatii-
linen 5-6-kerroksinen päärakennus. Tehtaan toiminta päättyi 
1989.

Jo vuosina 1863-64 Porin Höyrysahaosakeyhtiö Rosenlew 
oli rakennuttanut harjun yli, sen kapeimmalle kohdalle tukki-
tien, ns. punaisen tukkitien, joka ylitti Pispalan valtatien siltaa 
pitkin suunnilleen nykyisen Pispalan kirkon kohdalla. Tukkitie 
oli kiskotie, jota pitkin tukit vedettiin ylös aluksi hevosvoimin ja 
vuodesta 1873 alkaen höyryvoimalla. Harjun päältä ne saivat 
rullatietä laskea vapaasti rantaan. Reposaaren saha rakensi 
ns. harmaan tukkitien vuonna 1873 ja se alitti Pispalan valta-
tien nykyisen Ahjolan kohdalla. Tukit nostettiin höyrykoneen 
voimalla. Tukkitiet purettiin 1935 mennessä.Tukkiteistä muis-
tuttamassa ovat radan alittavat tunnelit.

Rantatien Kesoilin ja sittemmin Nesteen huoltoaseman 
kohdalla aikanaan sijainneissa tuotantorakennuksissa olivat 
toimineet mm. Anton Rantasen v. 1909 perustama Rantasen 
Mallastehdas, Puuteollisuusliike Juho Paasikoski, perustettu 
1910, Uusi Höyrypuuseppä, toimi vuosina 1931-33 sekä vii-
meisenä Puutyö Ura Oy, perustettu 1936. Puutyö Ura työllisti 
1930-luvun lopulla vuosittain keskimäärin 40 työntekijää. Alue 
jäi Rantatien rakentamisen yhteydessä tien alle.

7.

8.
Kuva 7. Puutyö Ura Oy 1930-luvulla
Kuva 8. Santalahden ja Pispalan rantaa 1950-luvulla 
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2. VIII kaupunginosa eli Särkänniemi

2.1  Finlaysonin halkovarasto
Vuonna 1876 rakennettiin Santalahden halkovarastolta 

lähes kolme kilometriä pitkä, hevosvetoinen, kapearaiteinen 
pienoisrautatie, jota pitkin kuljetettiin polttopuita Finlaysonin 
tehtaan höyrykoneille. Aiemmin varsinaisella tehdasalueella 
sijainnut halkovarasto oli pitänyt siirtää pois kutomorakennus 
Plevnan (v. 1877) tieltä. Halkovarastoalue on esitetty kartassa 
Tampereen kaupunki ja lähiseutu 1887. Vuonna 1899 saatiin 
lupa radan sähköistämiseen, ja v. 1909 aloitti Pikku-Pässiksi 
kutsuttu sähköveturi liikennöinnin radalla. Radalla oli liiken-
nettä aina vuoteen 1957, jolloin kiskot ja sähköjohtimet pois-
tettiin.

Elianderinranta –Onkiniemi
MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:  
1804 Tiilitehdas

1852 Tampereen ensimmäinen 
Tulitikkutehdas

1864 Olutpanimo

1876 Halkovarasto / Finlayson

1880-1890 Useita tehtaita

1895 Porin rata valmistui

1918 Haarlan paperitehdas

1953 Suomen Trikoo

1950-, 1970-, 1980-, 
ja 2000-luvuilla

Asuntorakentaminen

1977 Paasikiventie

9.

Kuva 9. Finlaysonin halkovarasto ja Pikku-Pässi v. 1912

Särkänniemen kaupunginosassa rannan käytön 
kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat olleet 
Santalahden tiilitehtaan perustaminen 1804, Mus-
tanlahden käyttäminen satamana viimeistään 
1830-luvulta lähtien ja useiden vuosikymmenien 
aikana tapahtunut satama-alueen kehittäminen, 
pienteollisuus- ja varastoalueet 1800-luvun puo-
livälistä lahtien, Porin rata 1895, Haarlan paperi-
tehdas 1918, Suomen Trikoo 1953, Onkiniemen 
asuntorakentaminen 1950-luvulta lähtien, Särkän-
niemen elämyspuiston avaaminen 1969 ja Paasiki-
ventien valmistuminen 1977.
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2.3  Santalahden oluttehdas, 
Plumperin pryki

Vuonna 1883 ylöjärveläinen kauppias Carl Gustaf Blom-
berg perusti oluttehtaan Santalahteen. Olutpanimo on esitetty 
kartassa Tampereen kaupunki ja lähiseutu 1887.Joidenkin 
omistajavaihdosten jälkeen kolme panimoa: Mustanlahden, 
Onkiniemen ja Santalahden yhdistyi vuonna 1891 Tampereen 
Panimo-osakeyhtiöksi. Vuonna 1895 niiden yhteinen työnteki-
jämäärä oli 47. Santalahden tehdas laajennettiin 1899. Olut-
tehtaan toiminta loppui v. 1914.

Blomberg oli jo syyskuussa 1876 anonut tonttia olutteh-
taan perustamista varten Pyhäjärven rannasta, kalkkitehtaan 
vierestä. Muutaman viikon kuluttua Blombergille kuitenkin sel-
visi, että viereiselle tontille oli hyväksytty suuren lihateurasta-
mon rakentaminen, joten Blomberg luopui tontista.

 2.4  Onkiniemen huvila 

Aivan nykyisen Suomen Trikoon Onkiniemen tehdasra-
kennuksen vieressä on ollut huvilarakennus. Talon ympärillä 
oli korkea lauta-aita ja se oli muutenkin varsin suljettua yk-
sityisaluetta, apteekkari A. V. Tennberg, omisti sen v. 1881. 
Paikalla on huvila kartassa Tampereen kaupunki ja lähiseutu 
1887. ”Joskus ennen kansalaissotaa talossa oli ravintola, jos-
sa herrat kävivät ehtoolla pörräämässä.”

2.5  Onkiniemen konepaja

Vuonna 1889 koneenrakentaja Axel Ingelius ja teknikko F. 
V. Kingelin perustivat konepajan, joka valmisti mm. saha- ja 
myllykoneistoja vuosina 1891-93. Kartassa Tampereen kau-
punki ja lähiseutu 1887 on konepaja Onkiniemen oluttehtaan 
länsipuolella. Samassa kartassa Santalahden oluttehtaan ja 
konepajan välisellä tontilla on huvila.

2.6  Santalahden sahanteräteh-
das, vuodesta 1893 alkaen Suomen 
Sahanterätehdas Oy

Tehdas oli aloittanut toimintansa v.1889 entisessä luujau-
hotehtaassa ja muutti nykyiselle paikalleen v. 1895 entisen 
Onkiniemen konepajan rakennuksiin. Sen olivat perustaneet 
insinööri A. H. L. Gyllenberg, kauppias J. W. Enqvist sekä 
kauppias Rudolf Winter. Tehtaassa työskenteli parikymmentä 
työntekijää 1920-luvulla ja 1930-luvun lopulla työntekijöitä oli 
kolmisenkymmentä sekä muutama toimihenkilö.

2.7  Onkiniemen oluttehdas

Näsijärven pryki, joka on apteekkareiden Aksel Fredrik 
Tennbergin ja Gustaf Adolf Serlachiuksen v. 1864 perusta-
ma olutpanimo, on sijainnut Näsijärven rannalla, asemakart-
ta 1896, Santalahden rantatontti nro 7. Oluenpanijana toimi 
Kangasalla syntynyt panimomestari Emanuel Wilhelm Lönn, 
jonka toimesta ensiolut Baijerin olut tuli markkinoille v. 1865. 
Lönn kuoli toukokuussa 1888 oltuaan panimomestarina yhtä-

2.2  Santalahden Tiilitehdas 

Santalahdessa on ollut tiilitehdas vuodesta 1804. Vuon-
na 1865 sen omisti Rostedt, sitten A. H. Solin ja 1890-luvun 
alussa se siirtyi rakennusmestari K. W. Helanderin ja vuosisa-
dan vaihteen jälkeen M. Wigeliuksen omistukseen. 1850-lu-
vun puolivälissä Santalahdessa oli ollut toinenkin tiilitehdas 
(Finlaysonin), jonka toiminta päättyi vuoden 1880 vaiheilla. 
Suomessa 1885-1978 toimineet tiilitehtaat luettelon mukaan 
Santalahden tiilitehdas oli toiminut ainakin vuodet 1885-1897. 
Tiilitehdas on esitetty kartassa Tampereen kaupunki ja lähi-
seutu 1887. Tiilitehdas on sijainnut jokseenkin Haarlan pape-
ritehtaan paikalla.

11.

12.

10.

Kuva 10. Onkiniemen huvila ja Suomen Trikoo v. 1955
Kuva 11. Santalahden tiilitehdas noin v. 1900
Kuva 12. Santalahden oluttehdas noin v. 1900

13.
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jaksoisesti 23 vuotta. Lönnin perhe asui läheisessä huvilassa, 
jonne myös perheen tytär Wivi Lönn syntyi v. 1872. Tehdas 
lopetti toimintansa v. 1909.

2.8 Elianderin tulitikkutehdas

Vuonna 1852 kauppias Henrik Eliander (1815-1892) aloitti 
fosforitikkujen valmistamisen savipiipputehtaansa (perustaja 
1846 J. R. Ahlgren) yhteyteen perustamassaan Tampereen 
ensimmäisessä tulitikkutehtaassa. Tehdas toimi toistakym-
mentä vuotta eli vuoteen 1874. J. H. Elianderin nimi on pe-
riytynyt paikalla nykyään sijaitsevalle uimarannalle. Eliande-
rin niemellä on ollut myös laivalaituri, jolla rakennettiin mm. 
halkolotjia. Näsijärven Höyrylaiva Oy:n rakennuttama puinen 
matkustajalaiva Tampere, joka valmistui 1874 ja liikennöi vuo-
teen 1908, on myös rakennettu siellä samoin kuin sen sisara-
lus Mänttä. Tulitikkutehtaan sijaintia ei tiedetä.

2.9 Savilinna

Haarlan tehtaan ja radan välissä on sijainnut Finlaysonin 
ja Haarlan tehtaan pitkä vuokratalo, joka oli kooltaan kuin lin-
na mutta varustustasoltaan kuin savimaja. Pihakin oli savinen 
ja siellä väitettiin vietettävän huonoa elämää. Toisen lähteen 
mukaan rakennus oli hätäisesti kyhätty v.1898 Armonkallion 
tulipalossa asunnottomaksi jääneille. Rakennus käsitti 20 hel-
lahuonetta ja sen seinissä oli käytetty savea eristeenä. Ra-

kennus purettiin 1950-luvulla. Savilinna oli ensimmäinen Tam-
pereen monista linnoista: Amurinlinna, Impilinna, Puistolinna, 
Ainanlinna, Taivaanlinna, Toralinna jne.

2.10 Akkunaverho- ja paitatehdas 
Oy

Joitakin vuosia aiemmin perustettu Kaulus- ja Kalvosin-
tehdas Oy A. Tiira muodostettiin Akkunaverho- ja Paitatehdas 
Oy:ksi.  Verho – ja Paitatehdas Oy nimisenä tehtaan toiminta 
jatkui 1960-luvulle asti. Vuosina 1865-1912 perustetut osa-
keyhtiöt luettelon mukaan yhtiö rekisteröitiin 1911 ja toiminta 
loppui 1980. Tehdas sijaitsi entisen Santalahden oluttehtaan 
rakennuksessa, jota oli laajennettu.

14.

Kuva 13. Kartta 1896, Lambert Petterson. 
Kartalle on merkitty Santalahden olutteh-
das, sekä Sahaterätehtaan ja Onkiniemen 
oluttehtaan tontit. Mäen päälle on suunni-
teltu aluetta teurashuoneelle.

Kuva 14.  Savilinna
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2.11 Tampereen Höyrypuuseppä Oy

Tampereen Höyrypuuseppä Oy on perustettu v. 1894 
puuseppämestari Karl Konstantin Tallqvistin toimesta, se oli 
erikoistunut huonekaluihin. Se valmisti tilauksesta tyylihuo-
nekaluja sekä Tampereen kaupungin julkisiin tiloihin että 
varakkaisiin yksityiskoteihin, se valmisti myös puukalusteet 
Tampereen tuomiokirkkoon. Siellä valmistettiin myös raken-
nuspuusepän tuotteita kuten ovia ja ikkunoita. Tallqvistin 
kuoleman jälkeen, v. 1903 puusepänliike myytiin ja sen toi-
mintaa jatkamaan perustettiin uusi yhtiö, Höyrypuuseppä 
Oy. 1930-luvulla tehdas oli tekemässä mm. Eduskuntatalon 
sisustustöitä. Laman helpotettua vuoden 1938 lopulla Höy-
rypuuseppä Oy oli työntekijämäärältään suurin Tampereella 
toiminut puualan yritys, työntekijöitä oli parhaimmillaan 112. 
Vuonna 1944 yhtiön omistajat perustivat Visuvesi Oy:n toi-
minnan jatkamiseksi. Santalahden tehdas lopetti toimintansa 
1980 tienoilla ja v. 2001 tehdasrakennus purettiin.

2.12 Haarlan paperitehdas

Rafael Haarla perusti tehtaan v. 1918. Bertel Strömmerin 
suunnittelema tehdas rakennettiin Santalahteen 1919-1920 ja 
tehdasta laajennettiin 1932. 1930-luvulla tehtaassa työsken-
teli 190 henkilöä. 1980-luvulla tehtaan toiminta siirtyi Teso-
malle ja rakennus on sen jälkeen ollut muussa käytössä. Teh-
das sijaitsee jokseenkin samalla paikalla, jossa on aikanaan 
sijannut tiilitehdas.

15.

16.

17.
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2.13 OTK:n tulitikkutehdas
Osuustukkukauppa rakensi Tampereelle, Pispalan naapu-

riin, tulitikkutehtaan 1925-1926. Tehdas työllisti 1930-luvulla 
noin 70-80 henkilöä. Ranta-alueella sijainneelle varastoalu-
eelle uitettiin haapatukit Näsijärveä pitkin. Tehdas toimi OTK:n 
alaisena vuoteen 1969, minkä jälkeen se siirtyi Keskon, OTK:n 
ja SOK yhteiselle Finn-Match Oy:lle. Tikkujen valmistus siirtyi 
Vaajakoskelle vuonna 1975. Samalla Santalahden tehdas 
lopetti toimintansa ja rakennukset siirtyivät Autotalo Pekka 
Mäkisen omistukseen. Tampereen kaupunki omistaa tontin, 
mutta Pekka Mäkisellä on tonttiin vuokraoikeus vuoteen 2025 
asti. Tulitikkutehdas piippuineen ja ruutivarastoineen on San-
talahden osayleiskaavassa merkitty säilytettäväksi (sr).

2.14  Suomen Trikoo
Sotien jälkeen v. 1953 Onkiniemeen valmistui Suomen Tri-

koon sukkatehdas, joka valmisti mm. tunnettuja Atlas-sukkia. 
Suomen Trikoon teollinen toiminta Onkiniemessä päättyi v. 
1992, jonka jälkeen kiinteistössä on ollut monenlaista pien-
teollisuustoimintaa. Kiinteistössä on ollut myös käsityöläistoi-
mintaa ja sen tiloja on käytetty myös varastona. Tampereen 
kaupunki omistaa kiinteistön ja rakennukset odottavat suunni-
telmallista uusiokäyttöä.

2.15  Onkiniemen asuntorakenta-
minen

Onkiniemen alue on sukkatehtaan valmistumisen jälkeen 
ruvennut asteittain muuttumaan vanhasta teollisuus- ja varas-
toalueesta asuinalueeksi. Ensimmäiset neljä, kolmikerroksis-
ta asuinkerrostaloa valmistuivat v. 1954. Samaan kortteliin oli 
jo v. 1952 valmistunut asuntolarakennus. 1970-luvulla saman 
korttelin länsipäähän, aivan Paasikiventien varteen, rakennet-
tiin yksi erittäin pitkä, kolmikerroksinen lamellitalo ja toinen 
lyhyempi alemmas rinteeseen. Korttelin koilliskärjessä on 
yksi seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo. Elianderinkadun 
varren kortteleihin valmistui 1980-luvulla yhteensä seitsemän 
asuinkerrostaloa, joiden kerrosluvut vaihtelevat kolmesta vii-
teen, sekä seitsemän rivitaloa. Rivitalot sijoitettiin lähemmäs 
Näsijärven rantaa. Viimeisimpänä, vuosina 2003-2007, on 
alueen länsipäähän valmistunut kuusi asuinkerrostaloa, kuusi 
luhtitaloa ja yksi rivitalo.

18.

Kuvat 15. ja 16. Höyrypuuseppä Oy 1937

Kuva 17.  Haarlan paperitehdas 1930-luvulla. Kuvassa 
näkyvät myös OTK:n tulitikkutehdas, Finlaysonin halkova-
rastoalue, Savilinna ja Höyrypuuseppä Oy:n rakennuksia.

Kuva 18.  Särkänniemi v. 1967. Kuvassa Suomen Trikoon 
Onkiniemen sukkatehdas ja voima-asema, Sahanteräteh-
das, Akkunaverho- ja paitatehdas sekä Visuvesi Oy. Puiden 
takana on neljä, v. 1954 valmistunutta  As Oy Näsinkarta-
non asuinkerrostaloa. 
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Särkänniemi
Särkänniemen niemen kärki, Särkännokka, on alkuaan 

ollut saari. Särkänniemi syntyi yhdistämällä Onkiniemi ja 
Särkänsaari täytemaan avulla.

2.16 Nya Ölbryggeri 

Ruovedellä sijaitsevan Vehkakosken sahan omistaja 
Frans Victor Gustafsson perusti vuonna 1886 Näsijärven ran-
nan neljännen olutpanimon. Panimon toiminta jatkui aina vuo-
teen 1914. Vuonna 1918 tapahtuneen tulipalon seurauksena 
tontilla olleet oluttehtaan rakennukset purettiin. Uusi Olutteh-
das niminen panimo sijaitsi hyvin lähellä nykyistä Sara Hildé-
nin taidemuseota, asemakartassa 1896 Santalahden ranta-
tontti nro 1.

2.17 Tähkäpään huvila

Oluttehtaan kasöörin, J. Kupiaisen huvila sijaitsi Näsijär-
ven rannalla, Onkiniemen kallion jyrkänteellä, alueella, joka 
nyt kuuluu Sara Hildénin taidemuseolle. Huvilasta on jäljellä 
tukeva kivijalka ja sauna. Vuoden 1916-17 osoitekalenterissa 
huvila esiintyy nimellä Kivistön huvila (omistaja Hilda Kupiai-
nen). Asessori Tähkäpää (Evert Ax, sittemmin Tähkäpää) osti 
sen v. 1922. Tähkäpää kuoli v. 1940 ja vuodesta 1942 huvilan 
omisti Vilho Vaikkola.

2.18 Särkänsaaren saha

J. W. Enqvist perusti 1889 sahan nykyisen Särkänniemen 
kärkeen. Enimmillään työtekijöitä oli 56 vuonna 1905. Särkän-
saaren saha toimi niemessä vielä 1920-luvun alkupuolella. 

Niemen kärjessä on ollut Näsi-Melojat ry:n kanoottisuo-
jarakennus vuodelta 1947, 1940-1960-luvulla siellä oli Sär-
känniemen veneveistämö sekä 1960-luvulla Olavi Korpelan 
omistama Puusepänverstas.

2.19 Särkänniemen huvipuisto

Nykyisen huvipuiston alueella on ollut varsin vähän toimin-
taa ennen huvipuiston rakentamista. Joukolle tamperelaisia 
päättäjiä syntyi 1960-luvulla ajatus Särkänniemen alueen uu-
denlaisesta käytöstä. Vuonna 1969 Särkänniemen elämys-
puiston ensimmäinen rakennus akvaario-planetaario avattiin. 
Näsinneula avattiin vappuna 1971 ja 1970-luvulla valmistui 
lasten eläintarhan rakennuksia. Saara Hildenin taidemuseo 
valmistui 1978 ja delfi naario vuonna 1985.

  
1869 Eteläpuolelle Amurin asuntoalue

1886 Tiilitehdas

1889 Saha Särkänniemen kärkeen

1895 Porin rata valmistuu

1940-1960 Veneveistämö

1969 Särkänniemen elämyspuisto

1971 Näsinneula

1977 Paasikiventie

1978 Sara Hildenin taidemuseo

1985 Delfinaario

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

19.

20.

21.

Kuva 19. Uusi oluttehdas 1900-1910
Kuva 20. Näsimelojia kilpailuissa 1936
Kuva 21. Planetaario 1968

Kuva 22.  Mustanlahden satamalaituri 1800-1900
Kuva 23. Torialuetta 1910-luvulla
Kuva 24. Rautatiesiltaa rakennetaan 1893-1834
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Kortelahti – Mustalahti

2.20 Mustanlahden satama

Mustalax Wik mainitaan vuoden 1822 asemakartassa, 
mutta Mustalax lukee Kortelahden kohdalla ja Wik Mustalah-
den kohdalla. Venäläisessä merikartassa vuodelta 1865 ovat 
sekä Mustalax että Kortelax ja Tampereen 1879 kalenterin 
kartassa lukee Mustalahti ja Kortelahti. Näsijärven satama 
oli 1840-luvulta lähtien Tampereen tärkein puunkuljetusväy-
lä. Ylävesiltä halkojaalat toivat puutavaraa ja kaljaasit raken-
nuskiviä kaupunkiin. 1860-luvulla Kortelahden eteläpuolisella 
rannalla oli Finlaysonin halkotarha ja laituri (”engelsmannin 
pulvärkki”), jolle johtivat rullavaunuraiteet. Kortelahden poh-
joispuolella oli Frenckellin halkotarha ja laituri (”pruu-
kin pulvärkki”). Mustanlahden rantaankin oli louhittu kapea 
halkovarastoalue. Sen kivilaiturissa oli yksi- ja kaksimastoisia 
purjelaivoja ja halkojaaloja, jotka tilan puutteen vuoksi joudut-
tiin ankkuroimaan lahden suulle. Kortelahden pohjukassa oli 
telakka, jossa rakennettiin lotjia. Kruunun laituri (”kruunun pul-
värkki”) siirtyi kaupungin omistukseen, ja v. 1870 siinä alkoivat 
pitää laituripaikkaansa puurunkoiset matkustajalaivat. Kesällä 
1870 Näsijärvellä liikennöi jo 19 höyryalusta ja 11 purjelaivaa 
ja saman verran proomuja. Sataman kolme laituria on esitetty 
August Ahlbergin kartassa vuodelta 1882 ja saman vuoden 
tonttikartassa. Ruoppaamattoman, vielä kortetta kasvavan 
Kortelahden pohjukassa olevalla telakalla rakennettiin talvisin 
proomuja vielä 1880-luvullakin.

Tampere-Pori-radan rakentamisen yhteydessä 1890-1895 
rakennettiin Mustanlahden torin poikki kahdeksan teräsris-
tikkopilarin varaan 100 m pitkä silta, joka siihen aikaan oli 
Suomen pisin. Sillasta länteen rata rakennettiin korkealle ki-
vipenkereelle, ja Amurin pohjoisten talojen ja hevosraitiotien 
väliin, Amurin puolivälin paikkeille, jätettiin ratapenkereeseen 
aukko, aallopiksi kutsuttu. Aukon kohdalla, Amurin puolella on 
nykyisin Väinö Linnan puisto. Mustanlahden puisten möljien 
ja rantasiltojen tilalle rakennettiin 1893-94 kivinen rantalaituri 
ja aallonmurtaja, myös Kortelahtea ruopattiin ja rantakallio-
ta louhittiin. Voidaan siis sanoa, että vuosisadan vaihteessa 
satama-alue varsinaisesti muotoutui ja laituripituus oli jo 950 
metriä. 

Vuonna 1900 tuli purjehduskauden jokaista arkipäivää 
kohden satama-alueen kautta yli tuhat kuutiota halkoja, tois-
ta tuhatta tukkia, kolmisentuhatta tiiltä, kuutisenkymmentä 
hehtoa viljaa jne. Mustalahti on ollut myös vilkas torikaupan 
paikka. Laivojen mukana maaseudulta tuotiin monia maalais-
herkkuja myytäväksi kaupunkilaisille.

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

1830-luvulta lähtien Mustalahti satamana

1840-luku Tampereen tärkein puunkuljetusväylä

1854 Olutpanimo

1860-luku Finlaysonin ja Frenckellin halkotarhat ja laiturit

1894 Mustanlahden kivinen rantalaituri

1895 Porin rata valmistuu

1900-luvun alku Niemen pidentäminen nykymuotoonsa

1915 Satamamakasiini

1950-luku Suuria halkopinoja

1977 Paasikiventie

1900-luvun alussa oluttehtaan purkamisen jälkeen satama 
kunnostettiin nykyiseen muotoonsa pidentämällä Kortelahden 
ja Mustanlahden välistä niemeä täytemaalla. Satama ja Nä-
sikallion puisto valmistuivat nykyiseen muotoonsa v. 1909, 
mutta vasta vuosina 1919-1920 tapahtui sataman kiveämi-
nen. Erilaisia kiveys- ja louhintatöitä tehtiin satama-alueella ja 
Särkänniemessä etenkin lamakaudella 1930-luvulla, jolloin ne 
olivat hyviä varatöitä työttömille.

22.

23.

24.
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Aina 1920-luvulle asti Kortelahden ja Mustalahden ran-
noilla oli mahtavia halkovuoria, joita myös halkopyramideiksi 
kutsuttiin. Niistä tehtaat saivat polttoaineensa, mutta myös 
halkoliikkeet varastoivat polttopuunsa rannoille. Etenkin Sär-
känniemen puoleista mutta myös Mustanlahden ratapenke-
reen puoleista laiturinsivua reunustivat komeat halkopinot. 
Tavaraliikenteen määrästä kertoo se, että vuonna 1934 Nä-
sijärveä liikennöi noin sata proomua. Satama on ollut myös 
erittäin merkittävä matkustajaliikenteen ja huviveneilyn sata-
ma huvila- ja kesämökkiasumisen yleistyessä. Satamasta on 
ollut hyvät liikenneyhteydet Aitolahdelle, Teiskoon, Ylöjärvelle, 
Kuruun, Ruovedelle, Virroille ja Vilppulaan. Lahtien välisellä 
niemekkeellä on ollut tori, jonne maalaiset toivat aamuisin 
tuotteitaan myytäväksi. Suuria halkopinoja oli rannoilla vielä 
1950-luvullakin, ja aina 1960-luvulle saakka satama oli vil-
kas sisävesisatama. Laivaliikenteen loputtua Mustanlahden 
satamakin hiljeni. Viimeinen puutavaralasti purettiin v. 1963. 
Tampereen pohjoisen kehätien, Paasikiven-Kekkosentien, 
rakentamisen yhteydessä osa Mustanlahden satama-altaasta 
täytettiin. Keskeinen satama-alue kunnostettiin täydellisesti 
1996-1997.

Ihanteellisella paikalla, aivan Särkänniemen huvipuiston ja 
Näsinpuiston välisellä alueella sijaitseva Mustanlahden sata-
ma-alue on viime vuosina uudistanut ilmettään ja monipuolis-
tanut toimintojaan. Satamassa on risteilyalussatama, vieras-
venesatama, vanhassa satamamakasiinissa toimii kesäisin 
ravintola ja pienemmässä rakennuksessa kahvila, alueella on 
myös tanssipaviljonki.

2.21 Mustalahden olutpanimo

Vuonna 1854 apteekkari Anders Wilhelm Tennberg perusti 
Kortelahden ja Mustalahden väliselle niemelle olutpanimon, 
jota tunnetaan nimellä  Vanhapryki. Tennberg kuoli yllättäen 
1856 ja tehdas siirtyi perikunnalle eli Sofi e Louise Tennbergil-
le. Käytännössä toimintaa jatkoi poika Axel Fredrik Tennberg, 
joka sitten myi tehtaan kruununvouti Johan Fredrik Lagerbla-
dille. Tehtaan paikan louhimisen jälkeen niemen kärkeen oli 
jäänyt korkea ja äkkijyrkkä kallio, Mammannokka. Kortelah-
den puoleisella sivulla oli asuinrakennuksia ja Mustanlahden 
puolella Myllypytinki, jonka mallasmyllyä käytti hevoskierto. 
Panimon yhteyteen oli v. 1859 avattu kaupungin ensimmäi-
nen oluttupa. Tampereen kolmas (1. Värjärinkujalla ja 2. 
Mältinrannassa) ja pitkäikäisin oluttehdas purettiin v. 1904. 
1900-luvun alkupuolella laajentunut Pyynikin tehdas teki sen 
kuten monet muutkin oluttehtaat tarpeettomiksi. 

 2.22 Satamamakasiini

Vuonna 1915 Kortelahden ja Mustalahden väliselle nie-
melle rakennettiin Lambert Pettersonin suunnittelema Sata-
mamakasiini. Aluksi rakennuksessa toimi Venäjän laivaston 
esikunta. Sittemmin se on toiminut satamatoimistona ja lai-
vojen varastona. Nykyisin rakennuksessa on vierasveneitä 
palvelevat sauna- ja wc-tilat sekä ravintola. Pienempi raken-
nus on toiminut mm. asuinkäytössä ja kioskina, nykyisin siinä 
toimii kahvila.

25.

26.

Kuva 25. Mustalahden Olutpanimo, Särkänniemen 
puolella halkopyramideja sekä Särkänsaaren saha 
lautatapuleineen ja etualalla Mustanlahden rannassa 
halkojaaloja noin vuonna 1900.

Kuva 26. Halkovarasto 1910-luvulla
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27.

28.

Kuva 27. Satakunnan laivasto Mustanlahden satamassa 1916. 
Taustalla Laivayhtiöntalo, Osuusliike Voiman talo ja Porin rata 
ja teräsristikkosilta.

Kuva 28. Satakunnan laivasto 1916 Mustanlahden satamassa, 
taustalla Särkänniemen halkopyramideja.
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3. I kaupunginosa eli Finlayson

Finlaysonin kaupunginosassa rannan käytön kannalta 
merkittävimpiä muutoksia ovat olleet Finlaysonin tehtaan 
perustaminen Näsijärven läheisyyteen 1820, rannassa 
1800-luvulta lähtien sijainnut Näsiranta-niminen katu, pa-
loviinapolttimo 1873, Porin rata 1895, Tampereen purjeh-
dusseuran pavilijonki Pajasaareen 1912 ja Paasikiventien 
sekä Näsinsillan valmistuminen 1977.

3.1  Paloviinapolttimo, Hagelberg 
& Co:n höyrypolttimoyhtiö

Tammerkosken yläjuoksulle, Pajasaaren tuntumaan, pe-
rusti kirjakauppias Emil Hagelberg paloviinapolttimon v. 1873. 
Hagelbergin rakennuttamaan suurehkoon höyrypolttimoon 
yhdistyi kaikki kolme muuta polttimoa vuonna 1897. Nimeksi 
tuli Tampereen Höyrypolttimo Osakeyhtiö.

3.2  Näsijärven Purjehdusseuran 
paviljonki

Pajasaari on pieni saari Tammerkosken yläjuoksulla. Saa-
ressa on aikanaan ollut paja. Paja oli rakennettu erilliseen 
saareen ilmeisesti paloturvallisuussyistä. Viimeiset vuosikym-
menet pajassa poltettiin koivuhaloista hiiliä, joita länsirannalla 
sijainnut viinapolttimo käytti viinan puhdistamiseen.

Vuonna 1912 Pajasaareen valmistui Birger Federleyn 
suunnittelema pursimaja v. 1898 perustetulle Näsijärven Pur-
jehdusseura ry:lle. Purjehdusseuran väliaikainen satama oli 

sijainnut Soukkalahdessa. Omalla luodollaan sijaitseva pavil-
jonki hallitsi aikoinaan koskenniskaa. Paviljonkia laajennettiin 
v. 1962 arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnitelmien mukaan. 
Purjehdusseuran vuokrasopimus kaupungin kanssa päättyi 
v. 1974, jonka jälkeen seura rakensi itselleen uudet tilat Jä-
nissaareen. Nykyisin rakennusta hallinnoi v. 1966 perustettu 
Tampereen Navigaatioseura ry, ja valitettavasti paviljonki on 
jäänyt siltojen väliin niin, ettei se juurikaan näy Näsinsiltojen 
tasalle

  
1820 Finlaysonin tehdasalue Näsijärven lähistölle

1873 Paloviinapolttimo Pajasaaren lähistölle

1895 Porin rata valmistui Näsijärven rantaan

1898 Näsilinna Näsinkalliolle

1912 Purjehdusseuran paviljonki

1930-1970 
luvuilla

Näsiranta - katu järven rannassa

1977 Näsinsilta

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

29.
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30.

31.

Kuva 29. Viinanpolttimo ja Porin rata 1910-luku
Kuva 30. Näsin ajot 1952
Kuva 31. Purjehdusseuran paviljonki, Milavida ja Viinanpolttimo 1928
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4. IX kaupunginosa eli Tampella

Ranta-Tampella
Ranta-Tampellaksi kutsutaan nykyisin enimmäkseen ran-

taa täyttämällä muodostettua aluetta, joka rajautuu Näsijär-
veen, koskenniskaan, rautatiehen ja Armonkallion viereiseen 
Soukkapuistoon. Aluetta halkoo Kekkosentie. 

Myllysaaressa on aikanaan ollut mylly ja sauna. Aspinnie-
mi on ollut Näsijärveen pistävä pieni ja kapea kallioniemi, jon-
ne pystytettyyn puutaloon Tampellan tehtaan rakennusmesta-
rina vuodesta 1866 lähtien toiminut Gustaf Asp (1822-1895) 
muutti perheineen asumaan 1880-luvun alussa. Huonokun-

  
-1861 Rantaviiva lähellä nykyistä rautatietä

1861 Alue Tampellan omistukseen

1877 Kyttälän liitosalue Tampereeseen

1880-luku Aspinniemeen puutalo

1895 Porin rata valmistui

1860-1970 Ranta Tampellan varastoaluetta

1977 Kekkosentie ja täyttö sitä ennen

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

32.

Tampellan kaupungiosassa rannan käytön kannalta 
merkittävimipiä muutoksia ovat olleet alueen siir-
tyminen Tampellan omistukseen 1861 ja Tampellan 
suorittama rannan vähittäinen täyttö, Porin radan 
valmistuminen 1895, Armonkallion asuntoalue 
1890 lähtien, Naistenlahden voimalaitos 1971 ja 
Kekkosentie 1977 sekä sitä edeltänyt rannan täyttö.
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toinen rakennus purettiin vasta 1990-luvulla. Varkaanlahti on 
sijainnut Aspinniemen länsipuolella. Soukkalahti on sijainnut 
Aspinniemen itäpuolella. Tampereen kalenterin kartassa vuo-
delta 1879 Soukkalahteen johtaa Tampellan alueelta tie ja 
rannassa on Tampellan tehtaan oma laituri. Laiturissa oli 20 
metriä korkea nosturi tukkien nostoa varten. Aspinniemessä 
oli myös korkeita halkopinoja. Nyt Soukkalahden paikalla on 
Soukkapuisto niminen puisto.

Tampella (Tampereen Pellava- ja Rauta-Teollisuus Oy) on 
omistanut alueen vuodesta 1861 lähtien. Tampellan konepa-
ja oli 1860-luvulla eräs Suomen johtavista konepajoista. Se 
toimitti rakennusaineita ja tarvikkeita pellavatehtaalle, jos-
sa rakennettiin ensimmäiset Näsi- ja Pyhäjärvellä liikkuneet 
puiset höyrylaivat, Ahti 1858 Näsijärvelle ja Laukko 1859 Py-
häjärvelle. Vuonna 1863 rakennettiin rautalaiva Ilmarinen. Si-
sävesilaivoilla riitti kysyntää. Konepaja kehitti yhä parempia, 
nopeampia ja suurempia alustyyppejä. Konepajan viimeinen 
alus valmistui 1910.

Kuva 33. Ranta-Tampellan aluetta 1970-luvulla. Souk-
kalahtea on täytetty, mutta Aspinniemessä on edelleen 
Tampellan rakennusmestari Gustaf Aspin puinen asuin-
rakennus. Lieneekö Näsijärven Pursiseura muuttanut jo 
Jänissaareen (v. 1975), koska järvessä olevissa pojuissa 
ei näy purjeveneitä? Autot ajelevat edelleen Näsinranta 
nimisellä kadulla.

Rata Hämeenlinnasta Tampereelle valmistui 1876. Vuo-
teen 1877 asti, jolloin Kyttälä liitettiin Tampereen kaupunkiin, 
olivat kosken itäpuoliset alueet kuuluneet Messukylän pitä-
jään. 1890-luvulla rakennettu Porin rata linjattiin teollisuusalu-
een pohjoisreunalle siten, että se kiersi nykyisin Masuunin-
mäeksi (Massunmäki) kutsutun mäen, mutta oikaistiin sitten 
louhimalla Herrainmäen pohjoisrinteen läpi. Tampella on käyt-
tänyt ranta-aluetta varastointiin, ja uusien teollisuusrakennus-
ten paikoilta louhittua kiviainesta on käytetty rannan täyttöön. 
1970-luvulla ryhdyttiin Näsijärven rannan tuntumaan, Porin 
radan pohjoispuolelle, rakentamaan rantaväylää ja välialu-
eet täytettiin. Nykyisin ranta-alue on lähes tasainen ja valta-
osaltaan Näsijärven täyttöä. Kekkosentien ja radan välisellä 
alueella on viisi rakennusta mm. hydraulisen laboratorion 
rakennus ja vedenpuhdistamo. Aluetta on käytetty myös py-
säköintiin. Vielä 1990-luvun puolessa välissä, jolloin Kanta-
Tampellan alue kaavoitettiin asuinkäyttöön, jätettiin sekä Ran-
ta-Tampellan ranta-alue että radan ja rantaväylän välinen alue 
teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi.

33.

Kuva 32. Soukkalahden uimahuone, taustalla Lapinniemi, 
Soukkalahden saha ja Armonkallion asuinrakennuksia noin 
1900.
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Armonkallio

Armonkallion alue sai alkunsa 1890, kun Kyttälän uuden 
asemakaavan (laadittu 1877, vahvistettu 1886) toimeenpano 
ajoi asukkaat kodeistaan. Raha-avustusten lisäksi kaupunki 
joutui kaavoittamaan (arkkitehti Lambert Pettersson) Soukka-
lahden tuntumaan, ”Soukkalahden vuorille”, tonttimaata Kyt-
tälän vanhoille asukkaille. Uusille muuttajille luvattiin ensim-
mäiset viisi vuotta vuokratonta aikaa. Näistä ”armon vuosista” 
sai kaupunginosa nimensä. Armonkallio sijaitsee nimensä 
mukaisesti kalliolla, joka jää kahtia haarautuvan rautatien vä-
liin eli Porin radan ja Naistenlahden pistoraiteen väliin. Kol-
miomaisen alueen kolmannen rajan muodostaa Näsijärvi. 

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:
  
1877 Kyttälän liitoksen yhteydessä alue liitettiin Tam-

pereeseen

1890 Armonkalliolle asutusta Kyttälästä

1895 Porin rata valmistui

1900 Armonkalliolla yli 2000 asukasta

1960-luku Merkittävä osa nykyisestä rakennuskannasta

1950- Uimaranta Soukkalahden rannalla välillä Hele-
nankatu-Pursikatu ja sen itäpuolella venesatama

1977 Kekkosentie ja rannan, mm. Soukkalahden täyttö

1990-luku Aallonmurtaja

Kuva 34. Armonkallio Lapinniemestä katsottuna; etualalla Nais-
tenlahden satamatoimisto, pistoraide sekä Soukkalahden saha 
1910-luvulla. 
Kuva 35. Armonkallion uimaranta 1950-luvulla
Kuva 36. Armonkallion uimaranta ja höyryputki Tampellasta 
Lapinniemeen 1960
Kuva 37. Armonkallion uimaranta 1954

Alue rakennettiin nopeasti täyteen. Vuonna 1900 siellä oli 
jo yli 2000 asukasta. 1900-luvun alkupuolella alue oli vahvasti 
työläiskaupunginosa, joka esimerkiksi kunnallistekniikaltaan 
ja muilta asumisolosuhteiltaan oli keskiarvon alapuolella. Al-
kuperäiset puutalot on sittemmin lähes kokonaan korvattu ker-
rostaloilla, mutta alkuperäinen viuhkamainen muoto on kortte-
lirakenteessa säilynyt. Nykyisin leimallisin rakennuskanta on 
1960-luvulta. Armonkallion edustalla sijaitsi aikanaan luon-
nonkaunis uimaranta ja venesatama, jotka menetettiin Kekko-
sentien rakentamisen yhteydessä 1970-luvulla. Uimaranta oli 
aiemmin sijannut aivan Soukkalahden pohjukassa, sittemmin 
se oli siirtynyt idemmäs, lähemmäksi entisen Soukkalahden 
sahan rantaa. Soukkalahtikin täytettiin ja sen kohdalla on 
nykyisin Soukkapuisto, johon on tehty pieni leikkikenttä ja 
pieni lampi. Kapealla rantakaistaleella, entisen uimarannan 
itäpuolella, sijaitsee nykyisin v. 1945 perustetun Tampereen 
Pursiseuran maja ja venesatama. Venesatama-alueen laituri-
paikkoja lisättiin 1970-luvulla rakennetun rantaväylän valmis-
tumisen jälkeen erityisesti Lapinniemen puoleiseen rantaan. 
Soukkapuiston kohdalle on 1990-luvulla täyttämällä rakennet-
tu aallonmurtaja Naistenlahden venesataman suojaksi.

35.

34.
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37.

36.
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Naistenlahden pohjukka

  
1874 Satama-alue pakkolunastetaan valtiolle.

Naistenlahden saha

1876 Pistoraide satamaan

1877 Kyttälän liitoksen yhteydessä muu alue liitettiin 
Tampereeseen

1888 Soukkalahden saha

1920 Satama-aluetta ryhdytään laajentamaan täyt-
tämällä

1971 Naistenlahden voimalaitos

1977 Kekkosentie

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

Naistenlahden kautta on aikanaan kulkenut jäätie. Reitti 
on kulkenut jokseenkin Soukkalahti-Lapinniemi-Rauhaniemi-
Aitoniemi. Naistenlahti on toiminut satama-alueena 1800-lu-
vulta lähtien, ja lahti on edelleen vilkas veneilysatama. Sata-
ma-alue oli Hatanpään kartanon omistuksessa aina vuoteen 
1874, jolloin se pakkolunastettiin valtiolle radan rakentamisen 
vuoksi. Naistenlahteen johdettiin satamarata v. 1876, jolloin 
Hämeenlinna-Tampere-rata valmistui. Naistenlahden sata-
massa yhdistyi rautatie- ja vesiliikenne, ja sataman kautta 
maailmalle virrannut tavaraliikenne oli Pohjois-Hämeen teol-
lisuuden elinehto aina 1940-luvulle asti.

Työväellä oli asuntoja Naistenlahden viereisellä kalliolla. 
Naistenlahdessa on ollut kaksi luonnonkivistä tehtyä raskasta 
laituria, möljää. Näiden avulla maakunnasta proomuilla tuotu 
puutavara saatiin lastattua suoraan rautatievaunuihin. Kartas-
sa vuodelta 1908 näkyvät hyvin nämä kaksi möljää, joille pis-
toraiteet johtavat. Proomut toivat satamaan myös kivitavaraa 
Kurun Kapeen kivilouhoksilta. Satamassa piti majaansa myös 
kiviliike ja kiviliikkeiden varastoja. 1920-luvulla satama-aluetta 
ryhdyttiin laajentamaan kalliota louhimalla ja räjäyttämällä. 
”Ampu tulee” huudahdukset olivat päivittäisiä 1940-luvulla. 
Louhinta jatkui vielä 1960-luvullakin. Kiveä käytettiin aluksi 
laituritilan täytteenä ja myöhemmin aallonmurtajien rakenta-
miseen. 

38.
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4.1  Naistenlahden saha

Vuonna 1857 sallittiin höyrysahojen perustaminen Suo-
meen. Höyrysaha ei ollut riippuvainen mistään vesiputouk-
sesta tai koskesta vaan se voitiin perustaa minne vain, esim. 
joen suuhun tai järven rannalle, jonne raaka-aine voitiin tuo-
da uittamalla. 1870-luvulle tultaessa sahojen perustamistahti 
kiihtyi, koska sahatavaran hinnat olivat lähteneet nousuun. 
Kaupungin rajojen ulkopuolelle, Messukylän pitäjään, Nais-
tenlahden rantaan perustettiin höyrysaha vuonna 1874 kun 
tiedettiin, että sinne rakennetaan pistoraide tulevasta rautatie-
stä. Sahan ensimmäinen omistaja oli Tampereen Höyrysaha 
Oy, mutta aloitteentekijä oli kapteeni ja liikemies Anshelm 
Grahn, joka jo muutaman vuoden kuluttua sai sahan yksi-
tyisomistukseensa. Kyttälän oston yhteydessä alue liitettiin 
kaupunkiin. Koko 1890-luvun sahan työntekijäluku oli yli 40. 
Käyttövoimana oli aluksi 35 hv:n höyrykone. Myöhemmin 
omistajana mainitaan G. A. Lönnqvist. 1920-luvulla sahan ra-
kennukset purettiin ja piippu kaadettiin. Myös laivaveistämö ja 
lautatarha saivat lähteä.

4.2  Naistenlahden satamatoimis-
to

Tampereen kaupungin satamatoimiston rakennus lienee 
peräisin vuodelta 1876, jolloin Naistenlahden satamarata ra-
kennettiin. Rakennuksessa on asunut satamaratapihan virkai-
lija, VR:n raidemiehiä ja Tampereen kaupungin satamamiehiä 
ja tiettävästi myös luotsi. Se on toiminut myös Tampereen kivi-
varaston toimistona. Rakennus on edelleen paikallaan muis-
tuttamassa alueen menneisyydestä.

4.3  Soukkalahden saha

Vuonna 1888, jolloin Naistenlahti kuului jo kaupunkiin, 
perusti G. A. Lönnqvist sahan pistoraiteen toiselle puolel-
le, Soukkalahden puolelle. Tästä syystä sahaa kutsuttiinkin 
Soukkalahden sahaksi.

39.

Kuva 38. Pommituksessa osuman saanut ”Neljän tuulen kahvila”, taustalla Armonkallio 1939 
Kuva 39. Naistenlahti Lapinniemen tornista kuvattuna, taustalla Tammelaa ja Osmonmäkeä 1947

25



4.4  Naistenlahden telakka

Tammelan konepajan nimellä tunnettu yritys vuokrasi 
maata Naistenlahdesta ja rakensi sinne telakan varastora-
kennuksineen aivan 1800-luvun lopulla. Toiminimenä aloitta-
nut yritys muutettiin joulukuussa 1898 osakeyhtiöksi nimeltä 
Oy Sommers, af Hällström & Waldens. Ensimmäinen yhtiön 
valmistama alus, höyrylaiva Alli, valmistui v. 1899. Vuonna 
1914-1915 valmistui suurin yhtiön valmistama alus, matkusta-
jalaiva Kuru. Vuonna 1925 Tampereen Konetehdas (insinööri 
Theodor Sommers, arkkitehti Arthur af Hällström ja insinöö-
ri Elis Waldens) valmisti viimeisen laivansa, matkustaja-alus 
Hämeenlinnan. Sen viimeistelytyöt tosin suoritettiin Ratinas-
sa väliaikaistelakalla. Varkauden konepaja uudisti ja korotti 
Kuru-laivan kansirakenteita pari vuotta myöhemmin Naisten-
lahden maisemissa, vastoin laivan alkuperäisen suunnitteli-
jan, insinööri John Grönblomin varoituksia.  Vielä haaksirikon 
jälkeenkin Kuru-laiva tuotiin Naistenlahteen. Tampereen ko-
netehtaan varastorakennukset Naistenlahden telakalta puret-
tiin, ja yhtiö irtisanoi telakka-alueen vuokrasopimuksen. Vuon-
na 1933 Kone ja Terä Oy ryhtyi valmistamaan polkupyöriä.

4.5  Naistenlahden voimalaitos

Naistenlahden voimalaitos sijaitsee maisemallisesti mer-
kittävällä paikalla ja itse voimala näkyy kauas. Rauhaniemen-
tie sen itäpuolella sijaitsee 6-13 metriä korkeammalla kuin 
voimalan pihataso. Vanha valokuva esittää Rauhaniemeen 
johtavan tien länsireunalla, nykyisen voimalaitoksen kohdalla 
sijainnutta Neljän tuulen kahvilaa, joka sai osuman pommituk-
sessa v. 1937. Naistenlahden pohjukassa oli pitkään useita 
puisia varastorakennuksia, lautavarastoja ja kaupungin polt-
toainetoimisto, joka ainakin vielä 1950-luvulla tarkoitti valta-
via halkopinoja. Etelärannalla on toiminut myös kaupungin 
kiviveistämö. Vielä 1960-luvullakin alue oli lähinnä varasto-
alueena. Vuonna 1971 alueelle valmistui Tampereen säh-
kölaitoksen voimalaitos, Naistenlahti ykkönen. Naistenlahti 
kakkonen, joka käytti polttoaineenaan turvetta, valmistui v. 
1977. Naistenlahti kakkosen peruskorjauksen yhteydessä v. 
1983 sen polttotekniikkaa muutettiin siten, että turpeen lisäksi 
polttoaineena voidaan käyttää myös puuta. Vuoden 1999 pe-
ruskorjauksen yhteydessä voimalaitoksien polttoaineena ryh-
dyttiin käyttämään maakaasua. Läheisessä kallioluolastossa 
sijaitsee Sähkölaitoksen lämpökeskus ja kytkinasema sekä 
mittava öljyvarasto. Viimeisin kaavanmuutos tontille laadittiin 
v. 2005 kaukolämpöakun sijoittamisen vuoksi

40.

41.

Kuva 40.
Naistenlahden voimalaitos ykkönen 1971
Kuva 41.
Polttoainetoimisto Naistenlahdessa 1951
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Kauppaneuvos Arthur Sommer perusti kaupungilta vuok-
raamalleen, Näsijärveen pistävälle niemelle Lapinniemeen 
puuvillatehtaan vuonna 1897. Tehdastoiminta alkoi vuonna 
1899 arkkitehti Bernt Blomin suunnittelemassa kehräämö- ja 
kutomorakennuksessa nimellä Tampereen Puuvillateollisuus 
Oy. Saman vuoden lopulla työntekijöitä oli jo 380. Värjäämö- 
ja viimeistelyrakennus pystytettiin v. 1904. Aluksi tehtaassa 
tuotettiin pääasiassa värjäämätöntä lankaa ja kangasta. Kor-
jauspaja valmistui 1911, ja 1912 tonttialue lunastettiin yhtiön 
omaksi. Vuonna 1912 alueelle valmistui tehtaan isännöitsijä 
Magnus Lavoniuksen asuintalo, jonka oli suunnitellut Wivi 
Lönn. Kutomorakennusta laajennettiin 1913-14 ja kutomoa ja 
kehräämöä 1916. Birger Federleyn suunnittelemat puutarhu-
rin asunto ja kasvihuone valmistuivat 1917, kaksikerroksinen 

5. Lapinniemen kaupunginosa

Lapinniemi 5.1  Lapinniemen puuvillatehdas

Vastikään Tampereelle muuttanut insinööri Hermann 
Kauffmann, joka oli Tampellan palveluksessa 1862-1880, on 
kuvaillut Lapinniemen seutua v. 1862. Hänen havaintojensa 
mukaan Lapinniemen kulmille ei kulkenut minkäänlaista tietä, 
eikä ainoatakaan ihmisasuntoa näkynyt näillä jyrkillä ja ka-
ruilla kalliorannoilla, joilla kasvoi tuulten tuivertamaa kituliasta 
mäntymetsää. 

  
1877 Liitettiin Tampereeseen, alue kuului aiemmin Mes-

sukylään Hatanpään kartanolle

1899 Puuvillatehdas/kehräämö ja kutomo

1904 Värjäämö ja viimeistelyrakennus

1910-luku Tuotantorakennuksien laajennuksia ja asuinraken-
nuksia

1919 Konttorirakennus

1934 Liitettiin Tampellaan

1957-
1987

Höyryputki Tampellasta

1990- Alue muuttunut asuinalueeksi, kylpylähotelli ja 
liiketiloja

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

42.
Kuva 42. Lapinniemen puuvillatehdas 1904

Lapinniemen kaupunginosassa rannan käytön kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat olleet alueen liittäminen 
Tampereeseen 1877, Koukkuniemen vaivaistalo 1886 ja kehittyminen vanhainkodiksi, puuvillatehtaan perustaminen 
1899, Rauhaniemen kansankylpylä 1928 ja Lapinniemen asuntoalue 1990-luvulta lähtien.
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insinöörien talo 1919 ja konttorirakennus 1924.  Myös kehrää-
mön lisärakennus valmistui 1924. Vuonna 1934 tehdas myy-
tiin ja sen toiminta jatkui osana Tampellaa. Talvi- ja jatkosodan 
aikana tehtaalla tuotettiin kangasta lähinnä puolustuslaitok-
sen tarpeisiin. Lapinniemessä valmistettiin kaikki Tampellan 
painokankaat ja muut puuvillatuotteet. Vuonna 1959 raken-
nettiin Tampellasta Lapinniemen tehtaalle höyryputki. Höyry-
putkisilta oli yli 500 metriä pitkä, se purettiin vuonna 1987. 
Lapinniemen päiväkoti aloitti tehtaan konttorirakennuksessa 
v. 1975 tarjoten hoitopaikan kaksivuorotyötä tekevien van-
hempien lapsille aina vuoteen 1990. Tehtaan toiminta loppui 
vuonna 1986. Kun teollisuus poistui alueelta, saneerattiin en-
tiseen tehdaskiinteistöön asuntoja, koulutuskeskus ja kylpylä-
hotelli. Alue oli asuntomessukohteena v. 1990, ja 1990-luvulla 
alueelle rakennettiin huomattava määrä uusia, korkeita asuin-
kerrostaloja. Alueella toimii myös useita yrityksiä.

45.

46.43.

44.

Kuva 43. Naistenlahden halkovarastoja 1938

Kuva 44. Höyryputki 1959

Kuva 45. Lapinniemen konttorihenkilökunta lähdössä automatkalle 1922
Kuva 46. Ilmakuva Lapinniemestä 1950-luku
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Koukkuniemi

5.2  Koukkuniemen vanhainkoti

Koukkuniemi on vain 38-vuotiaana vuonna 1883 kuolleen, 
tukkukauppias Gustaf Fredrik Ahlgrenin (alun perin Finlay-
sonin tehtaan rengin poika) testamentin turvin rakennettu 
vanhainkoti, jonka vihkiäisiä vietettiin marraskuussa 1886. 
Rakennustyöt olivat kestäneet vuoden, ja valmistuessaan 
Koukkuniemi käsitti päärakennuksen, sairashuoneen ja ta-
lousrakennuksen (konttori, keittiö ja ruokasali) sekä ulkora-
kennuksen (makasiini, talli, navetta sekä saunarakennus). 
Vaivaistalon asukkaina olivat holhousta tarvitsevat lapset, 
aikuiset, vanhukset, sairaat ja mielisairaat. Päärakennukses-
sa oli asuintilat parille sadalle hengelle. Vuonna 1893 raken-
nettiin erillinen lastenkoti, vuonna 1902 mielisairaala sekä 
työlaitos vuonna 1906. Lastenkoti lopetettiin jo 1896, jolloin 
sen toiminta siirtyi rouvasväenyhdistyksen lasten työhuoneen 
tiloihin. Tyhjilleen jätetty rakennus muutettiin sairashuoneeksi, 
josta myöhemmin tuli kunnallissairaala. Hoidokit asuivat suu-
rissa saleissa. Mielisairasosastolla vaivaisilla oli suljetut sellit. 
Vaivaistalolla toimi myös oma kansakoulu. Vuonna 1892 vai-
vaisista yli kolmannes oli alle 20-vuotiaita. Kyttälän häätöjen 
aikaan moni perheenisä, joka ei löytänyt asuntoa perheelleen, 
jätti perheensä Koukkuniemeen ja lähti itse muualle työnha-
kuun.

  
1877 Liitettiin Tampereeseen, alue kuului aiemmin 

Messukylään Hatanpään kartanolle

1886 Vaivaistalo vihittiin käyttöön

1925 Hallinto- ja talousrakennus

1936 Nykyinen sairaalarakennus

1954-1961 Viisi uutta hoidokkirakennusta

1978 ja 1985 Uusi hoidokkirakennus

2000-luku Ravintokeskus, Jukolan peruskorjaus ja 
laajennus (Impivaara)

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

47.

48.

Kuva 47. Poika ja mies Vaivaistalon pihassa 1910-luvulla

Kuva 48. Ilmakuva Koukkuniemen vanhainkoti 1967
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Vuonna 1925 alueelle valmistui Birger Federleyn suunnitte-
lema talous- ja hallintorakennus. Bertel Strömmerin ja Jaakko 
Laaksovirran suunnittelema hoidokkirakennus, joka toimii ny-
kyisin sairaalana, valmistui vuonna 1936. Vuosina 1954-1961 
alueelle rakennettiin kaikkiaan viisi uutta, suurta hoidokkira-
kennusta, juhlatalo sekä eri rakennuksia yhdistävä maanalai-
nen tunneli, jonka kokonaispituus on puoli kilometriä. Vuonna 
1978 valmistui yksi uusi hoivarakennus, samoin vuonna 1985. 
2000-luvulla alueelle on rakennettu uusi ravintokeskus. Yhtä 
1950-luvulla rakennettua hoivarakennusta saneerataan par-
haillaan, ja myös yksi uudisrakennus on rakenteilla

49.

50.

51.

Kuva 49. Ilmakuva 1996

Kuva 50. Koukkuniemen lastenkoti 1948

Kuva 51. Koukkuniemen vanhainkodin piha 1949. Taustalla 
alkuperäinen päärakennus, joka palveli laitosta 1886-1936.
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Romsinlahti - Rauhaniemi

Pellavatehtaan kaasumestari Karl Gustaf Roms oli raken-
tanut Koukkuniemelle asunnon ja myllyn 1860. Karl Gustafi n 
isä oli Hatanpään mylläri Iisakki Broms (1797-1835). Romsin 
torppa lienee ollut ensimmäinen kiinteä asumus Käpylän seu-
dulla, Hatanpään kartanon mailla. Hatanpään tiloja esittäväs-
sä kartassa vuodelta 1869 näkyvät Romsin torpan kaksi ra-
kennusta lähellä nykyistä Rauhaniemen vastaanottokeskusta.

Piirilääkäri Karl Edvard von Bonsdorff osti Romsin perheen 
pystyttämät rakennukset ja tontin vuokraoikeuden 1880. Hän 
rakensi jo 1881 torpan yhteyteen kaksikerroksisen huvilan ja 
nimesi alueen Rauhaniemeksi, koska alueella oli niin rauhal-
lista. Vuonna 1897 huvila siirtyi vastaperustetun Lapinniemen 
puuvillatehtaan asunnoiksi. Vuonna 1912 rakennukset myytiin 
kaupungille, ja ne palvelivat aluksi kunnalliskodin lisäosasto-
na. Vuodesta 1916 se muuttui lastenkodiksi, johon sijoitettiin 
30 lasta. Lapset olivat aiemmin eläneet kunnalliskodin osas-
tolla yhdessä vanhusten kanssa. Yhteen liitetyt rakennukset 
purettiin v. 1966 uuden lastenkodin tieltä.

Rauhaniemi ja etenkin Romsinlahti on ollut otollinen 
paikka niin uimarannalle kuin uimalaitoksellekin. Lapin kau-
punginosan asukkaat olivat pitäneet paikkaa vakituisena 
uimapaikkanaan jo kauan ennen pukuhuonein varustetun 
kansankylpylän rakentamista. Päätös uimalaitoksen rakenta-
misesta tehtiin vuonna 1928 ja Bertel Strömmerin suunnitte-
leman kansankylpylän avajaisia vietettiin juhannuksena 1929. 
Kellertävän lauta-aidan ympäröimä kansankylpylä oli maksul-
linen aina 1940-luvulle asti.

  
1960 Romsin torppa ja mylly

1881 Villa Bonsdorf

1897 Puuvillatehtaan asunnoiksi

1912 Kunnalliskodin lisäosastoksi

1916 Lastenkodiksi

1928 Rauhaniemen kansankylpylä

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

52.

Kuva 52. Kartta Hatanpään tiloja 1869
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PYHÄJÄRVEN RANTA

6. Pyynikki

Isaac Lithovin, vuodelta 1758 olevan kartan mukaan Pyy-
nikin tila, joka toimi Tammerkosken kartanon augmenttina, on 
sijainnut jokseenkin nykyisen Trikookujan päässä, Pyhäjärven 
rannan tuntumassa.  Tilan pellot ulottuivat jokseenkin koko 
nykyisin rakennettuna olevalle ranta-alueelle, läntisestä toi-
mistorakennuksesta aina kongressihotellin ja tenniskenttien 
alueelle asti. Siitä itään Joselininniemeen, eli nykyisen ke-
säteatterin alueelle asti, oli niittyä. Pyynikki on kuulunut kau-
pungin alueisiin kaupungin perustamisesta lähtien. Kruunun 
ostaman alueen metsästä suurin osa jätettiin laidunmaaksi ja 
kaupunkilaiset saivat hankkia sieltä vapaasti kotitarvepuita. 
Kaupungin laidunmaata laajennettiin sitä mukaa kuin metsää 
kaadettiin. Puita kaatavien kaupunkilaisten tuli sakon uhalla 
siivota myös oksat pois. Pyynikin metsät olivat myös suosittua 
metsästysmaata. 

Ensimmäiset metsänkäyttörajoitukset annettiin vuonna 
1803, ja vuonna 1830 kiellettiin hakkuut kokonaan. Hakkuu-
kielloin voimaan tullessa Pyynikillä oli vain kitukasvuinen 
männikkö koivu- ja leppävesakon sekä heinikon seassa. Mai-
semien suojelu alkoi 1840-luvulla, jolloin alue määrättiin kan-
sanpuistoksi.

1850-luvulla Pyynikki alkoi olla suosittua huvila- ja ulkoi-
lualuetta ravintoloineen, mutta samoihin aikoihin Pyhäjärven 
rannoilla alkoi olla myös teollista toimintaa. Kaupungin kas-
vu ja teollistuminen toivat rannoille myös liikemiessukujen 
huviloita. Pyhäjärven laivaliikenteen alettua Pyynikin suosio 
virkistysalueena lisääntyi entisestään. Ravintoloitsija Carl 
Fredrik Hamberg piti kolmen kesän ajan, vuosina 1863-65, 
kesäravintolaa kauppias Carl Josef Hildenin huvilassa. Vuon-
na 1863 myös Johan Ludvig Rosendahl sai luvan ravintolan 
pitoon kauppias Robert Magnus Lindholmin huvilassa, jossa 
se toimi vuosina 1863-66. Ravintoloitsija Emanuel Joseli-
nin puolestaan aloitti ravintolan pidon Laurénin huvilassa v. 
1864. Siten Pyhäjärven maisemissa toimi kolme kesäravin-
tolaa toukokuun alusta lokakuun loppuun vuosina 1864-65. 
1890-luvulla Pyynikille kasvoi vireä trikooteollisuus. Pyynikin 
ranta Sumeliuksen huvilasta Rosendahlin huvilaan olikin vaa-
rassa tulla jaetuksi tehdastonteiksi, kunnes talvella 1900 teh-
tiin aloite alueen varaamisesta kokonaan puistoksi urheilua ja 
kävelyä varten. Vuoden 1908 asemakaavassa Pyynikin ranta 
jätettiin puistoksi, sillä teollisuuden kiihkein kasvukausi oli ohi, 
eikä uusien tonttien tarve ollut enää niin polttava. Kun Tampe-
re vuonna 1929 täytti 150 vuotta, kaupunki päätti kaupunki-

  
ennen 1779 Rantojen viljely, Pyynikki Tammerkos-

ken kartanon augmenttina

1779-1830 Pyynikillä kaupunkilaisten puunottoa

1840-luku Pyynikki kansanpuistoksi

1856, 1859 Tulitikkutehdas, haulitehdas ja-torni

1863-1968 Rodendahlin ravintola

1864-97 Kesäravintoloita mm. Joselin

1873 VPK:n juhlakenttä

1874-1910 Sumeliuksen huvila

1890-2002 Bauerin (myöh. Pyynikin) trikootehdas

1890-1963 Palomäen uimalaitos

1931 Pyynikin kansanpuiston hiekkaranta

1948
1959

Kesäteatteritoimintaa,
pyörivä katsomo 

1950-luku Asuinrakennuksia työntekijöille

1977 Hotelli Rodendahl

1980, 2010 Uudet asuinkerrostalot

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

Pyynikillä rannan käytön kannalta merkitä-
vimpiä muutoksia ovat olleet Pyynikin tilan 
harjoittama viljely Pyhäjärven rannassa ennen 
Tampereen perustamista, kaupunkilaisten 
puunotto Pyynikillä kaupungin perustamises-
ta vuoteen 1830 asti, kahden pienteollisuuslai-
toksen perustaminen 1850-luvulla, huvilat ja kesäravintolat 1860-luvulta lähtien, Rosendahlin 
ravintola 1863-1968,Pyynikin trikoon perustaminen 1890, Palomäen uimalaitos 1908-1963, 
kansanpuiston hiekkaranta 1931, kesäteatteritoimintaa vuodesta 1948 lähtien, hotelli Rosen-
dahlin rakentaminen 1977 ja asuinkerrostalot 1980-luvulta lähtien.
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puiston perustamisesta Pyynikin ranta-alueille. Vuonna 1930 
alueelle laadittiin yleissuunnitelma, jonka mukaan Pyynikki 
jätettäisiin luonnonmaisemaksi. Suunnitelmassa otettiin jo 
huomioon ulkoilmateatterin tarve. Vuokrahuvilat oli tarkoitus 
hävittää Pyynikiltä vähitellen, mutta Suomen Trikoon tehtaalle 
ei enää voitu tehdä mitään.

1920-luvulla Pyynikin honkia uhkasi ytimennävertäjä-nimi-
nen tuholainen. Tuholainen levisi Pyynikille tehtaiden halko-
varastoista. Metsää heikensi myös puuston hoitamattomuus. 
Kaupunginagronomi Toivo Toukomaa omistautui Pyynikin 
suojelulle ja pelastamiselle, sillä v. 1947 metsän tuhoutumi-
nen näytti uhkaavan hyvin nopeassa aikataulussa. Huono-
kuntoisimpia puita ryhdyttiin poistamaan, tuholaiset houku-
teltiin ns. pyydyspuihin, jotka sitten tuhottiin ja lisäksi metsää 
uudistettiin. Vuonna 1965 saatettiin todeta, että operaatio oli 
onnistunut.

1930-luvulta lähtien oli kehitelty ajatusta ns. valtakunnan-
tiestä halki Pyynikin, Ratinansillalta Varalaan. Valtakunnantie 
olisi edelleen jatkunut Hyhkynlahdesta Pyhäjärven rantaa 
pitkin länteen. Suunnitelmissa oli johtaa osuus Koulukadulta 
Tahmelankadulle kulkemaan tunnelissa. Vuonna 1959 järjes-
tettiin suunnittelukilpailu valtakunnantien jatkamiseksi Ratinan 
sillalta eteenpäin. Vuonna 1967 tehdyssä ohi- ja läpikulkutei-
den suunnitelmissa tärkein läpikulkuväylä oli Pyynikin kautta 
kulkeva moottoritie. Vuoden 1972 yleiskaavasta Pyynikin tun-
neli oli jo kuitenkin pudonnut pois. Pyynikin tunneli unohdettiin 
lopullisemmin ilmeisesti vasta Hervannan ja Paasikiven-Kek-
kosentien ansiosta.

6.1  Tampereen haulitehdas ja -tor-
ni

Kaupungin notaari H. J. Bergman rakennutti haulitehtaan 
Pyynikinharjun etelärinteeseen v. 1859. Tehtaan tarvitsema 
korkea, puinen haulitorni, joka oli maan ensimmäinen, raken-
nettiin Pyynikin kalliojyrkänteeseen lähelle Pyhäjärven ran-
taa. Se vaihtoi joitakin kertoja omistajaa; vuodesta 1895 sen 
omisti tehtailija Rudolf Winterin ja kauppias Karl Frans Hjor-
tin perustama osakeyhtiö. Tehdas siirrettiin Pispalaan, jonne 
v.1908 rakennettiin uusi, korkeampi, teräksinen haulitorni ja 
sen juurelle haulitehdas. Pyhäjärven puoleinen torni purettiin 
uuden valmistuttua, mutta sen rakennukset säilyivät 1950-lu-
vulle asti.

Vuoden 1887 kartassa haulitornin lähellä rannassa on     
Skjut Pavilllon eli ampumapaviljonki. Karttaan on merkitty 
myös Thermopyle. Kaupunki oli luovuttanut vuonna 1873 pe-
rustetulle VPK:lle alueen, joka aidattuna alueena muodosti 
juhlakentän. VPK:n juhlakenttä oli lähellä Rosendahlin huvi-
laa. Kentällä pidettiinkin vuodesta 1875 lähtien monenlaisia 
kansanjuhlia, myöhemmin myös maatalousnäyttelyitä. Ken-
tälle rakennettiin erilaisia paviljonkeja ja lavoja, ja kentälle 
mahtui myös 60 m juoksurata. Vuonna 1888 juhlakentällä jär-
jestettiin ensimmäiset Kansanvalistusseuran valtakunnalliset 
laulu- ja soittojuhlat. Jo vuonna 1866 sekä Rosendahlin että 
Joselinin ravintoloiden yhteyteen oli rakennettu keilaradat. 
Jokseenkin entisen VPK:n juhlakentän paikalla, kongressiho-
tellin kaakkoispuolella on nykyisin neljä tenniskenttää katso-
moineen ja varastorakennuksineen. 

55.

53.

54.

Kuva 53. Pyynikin vanha, puinen haulitorni n. 1900
Kuva 54. Pyynikin haulitorni n. 1900
Kuva 55. Ampumapaviljonki 1893
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6.2  Villa Bauer

Ennen trikootehtaan perustamista sijaitsi rannassa, van-
han peltoaukean laidassa, Hagelbergin puinen huvila. Vuon-
na 1876 Tampereelle tullut ravintoloitsija Nikolai Bauer osti 
huvilan Hagelbergiltä. Vuoden 1887 karttaan on merkitty Villa 
Bauer. Huvila purettiin 1950-1960-luvulla

6.3  Pyynikin trikoo
Vuonna 1888 tukholmalaissyntyinen, hotelli- ja ravintola-

alalla toiminut Nikolai Bauer perusti huvilansa kasvimaille 
trikootehtaan, josta myöhemmin kehittyi Suomen Trikoo. Bau-
erin Sukka ja Trikootehdas aloitti toimintansa vuonna 1890 
kaksikerroksisessa tehdasrakennuksessa, jonka oli suunnitel-
lut kaupunginarkkitehti F. L. Calonius. Saman vuoden lopulla 
tehtaassa työskenteli jo 40 naista ja kuusi miestä. Turkulainen 
John Dahlberg osti tehtaan ja huvilan vuonna 1891. Dahlberg 
laajensi heti tehdasta ja konehuonetta sekä rakennutti uuden 
värjäämön. Vuoden 1895 lopussa tehtaassa oli jo 178 työn-
tekijää. Seuraavaksi omistajaksi v. 1900 tuli kunnallisneuvos 
Christian Bruunin johtama tamperelaisten teollisuusmiesten 
yhtymä. Vuonna 1900 työntekijöitä oli 364. Yhtiö osti kaksi 
vieressä sijainnutta tekstiilialan tehdasta. Toinen näistä oli 
skotlantilaiseksi verkatehtaaksi kutsuttu, v. 1898 rakennettu, 
kolmikerroksinen kivirakennus. Toinen oli yksikerroksinen tri-
kootehdas, jossa oli aiemmin toiminut lusikkatehdas. Työnte-
kijöitä oli lähes 300. Tammikuisena yönä 1901 tehdas paloi. 
Säästyneissä rakennuksissa Bruun käynnisti maan ensim-
mäisen silkkikutomon. 

Vuonna 1903 Alfred Kordelin (1868-1917) osti trikoovaat-
teita, huopia, hartiahuiveja, villapaitoja ja kalossinvuoria val-
mistavan tehtaan. Hän rekisteröi yhtiönsä Oy Suomen Trikoo 
Ab:ksi, joka 1920-lopulla kasvoi yhdeksi maan suurimmista 
tekstiiliyrityksistä. Ammattiväestä oli pulaa ja siksi yhtiö raken-
si henkilökunta-asuntoja Pyynikin tehtaan viereen. Suurin osa 
tehdasalueesta rakentui vuosina 1934-1956. Tehdasalue laa-
jeni Pyynikintien reunaan asti ja rantaakin täytettiin. Ja vaikka 
tehdasta sotavuosina vaivasi sekä työvoima- että raaka-ai-
nepula, se kykeni toimittamaan armeijalle villapaitoja, sukkia 
ja käsineitä. Tehdas kärsi vaurioita talvisodan aikana, mutta 
sodan päätyttyä maan suurimmassa trikootehtaassa työsken-
teli puolitoista tuhatta henkeä. Maaliskuussa 1950 tehtaassa 
riehui tulipalo. 1950- ja 1960-luvuilla alettiin panostaa vientiin, 
tuotemerkkinä Finnwear, ja merkittävimmät vientimaat aina 
1970- ja 1980-luvulle asti olivat Ruotsi ja Neuvostoliitto. Fin-
layson osti tehtaan vuonna 1983 ja vuonna 1996 nimi Suo-
men Trikoo jäi pois.  Pyynikin tehtaan toiminta päättyi vuonna 
2002. Nanso osti tehtaan liiketoiminnan vuonna 2005. Nykyi-
sin tehdasrakennuksia käytetään monenlaisiin käyttötarkoi-
tuksiin ja alueella on lukuisia yrityksiä.

1950-luvulla trikootehtaan ympäristöön rakennettiin työn-
tekijöille asuinkerrostaloja ja tehtaalle johtanut tie päällystet-
tiin. Alueen uudemmat asuinkerrostalot ovat 1980- ja 1990-lu-
vulta. Nyt 2010-luvulla rakennetut uusimmat asuinkerrostalot 
sijoittuvat aivan rantaan. Asemakaavassa suurin osa vanhois-
ta tehdasrakennuksista on määrätty säilytettäviksi ja suojel-
taviksi, oma erityismerkintänsä on voimalaitoksen piipulla ja 
porrashuoneella torneineen.

56.

57.

58.

59.

Kuva 56. Palokunnan kenttä 1888
Kuva 57. Nikolai Bauerin trikootehdas 1890-luvulla
Kuva 58. Pyynikin trikoon tehdasaluetta 1930-1940
Kuva 59. Suomen Trikoo 1961
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6.4  Pyynikin Nahkatehdas Oy, Hie-
nonahkatehdas, Attila Oy:n Nah-
katehdas

Vuoden 1908 asema- ja aluekarttaan on trikootehtaan 
länsipuolelle merkitty Hieno nahkatehdas. Nahkatehtaan toi-
minnasta ja toiminta-ajasta ei tahtonut löytyä tietoja. Vuonna 
1932 Pyynikin Nahkatehtaan osakkeet lunasti itselleen Oskari 
Waara, mutta hän myi ne jo 1937.

6.5 Ravintola Rosendahl

Tamperelaisen ravintolakulttuurin keulahahmo Johan Lud-
vig Rosendahl oli muuttanut Tampereelle v. 1861 hoitamaan 
edellisenä vuonna perustettua Seurahuoneen ravintolaa. 
Kaupunki oli solminut ensimmäisen vuokrasopimuksen huvi-
lan rakentamista varten Pyynikin rantaan varakkaan kauppias 
Robert Magnus Lindholmin kanssa v. 1857 ja vuokrasopimus 
tehtiin 50 vuodeksi. Lindholmin rakennuksessa käynnis-
tyi kesäravintolatoiminta v. 1863, jolloin Lindholmin kuoltua 
leski antoi huvilansa vuokralle neljänä kesänä ravintoloitsija 
Rosendahlille. Kesän 1866 jälkeen Rosendahl muutti ravin-
tolansa hieman kauemmaksi kuultuaan, että myös Joseli-
ninniemeen rakennetaan kesäravintola. Vuonna 1874 rouva 
Lindholmin myi huvilaniemen vuokraoikeuden sekä alueella 
sijainneet rakennukset kauppias Gustaf Oskar Sumeliuksel-
le. Henrika Rosendahl jatkoi ravintolan pitämistä puolisonsa 
kuoltua v.1876. Vuonna 1888 Henrika rakennutti lähellä sijait-
sevalle näköalapaikalle uuden ravintolarakennuksen, jonka 
kaupunki osti vuonna 1918 ja luovutti sen edelleen vuokraa-
jalle. Ravintola toimi yhtäjaksoisesti aina vuoteen 1969 ja se 
purettiin vuonna 1970. Rosendahlin vieressä sijaitsi kaupun-
gin puutarhan kasvihuoneet vuosina 1929-1970. Alueelle oli 
jo vuonna 1907 siirretty kaupungin taimitarha Aleksanterin 
koulun pihalta. 1960-luvulla Rosendahlin läheisyyteen valmis-
tui suosittu tanssilava, Pyynikin lava. Vuonna 1977 puutarhan 
ja ravintolan paikalle valmistui Rosendahlin kongressihotelli. 
Kongressihotellin suunnittelusta oli järjestetty arkkitehtikilpai-
lu, jonka voittivat Jaakko Laapotti ja Martti Kukkonen.
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62.

63.Kuva 60. Pyynikin tanssilava rakenteilla1963
Kuva 61. Vossikat Rosendahlin pihassa 1910
Kuva 62. Ravintola Rosendahl 1939
Kuva 63. Suomen Trikoon rakennuksia 1900-1906
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Jalkasaari

Kallioinen jyrkkäpiirteinen Jalkasaari on 
ollut suosittu juhannuskokon paikka, ja saa-
ren ja mantereen välinen täytetty kannas on 
ollut säännöllisen laivaliikenteen laituri jo 
1800-luvulla.

6.6  Pyynikin uimaranta
Vielä 1900-luvun alussa Jalkasaaren viereisellä niemek-

keellä on ollut tikkutehtaan työväen asuinrakennus. Vuonna 
1931 Jalkasaaren ja Joselininniemen väliselle alueelle raivat-
tiin Pyynikin kansanpuiston hiekkaranta. Jalkasaaren aurin-
gonottokalliolla on ainakin 1930-luvulta 1950-luvulle sijainnut 
puusta rakennettu vesikelkkamäki. Sen kuudenhengen kelk-
ka vinssattiin ylös ja kelkan luistoa lisäämään käytettiin vettä 
ja saippuaa. Ränni johti saaren huipulta lähelle Pyhäjärven 
pintaa, joten kelkka tuli sopivassa asennossa veteen ja liukui 
vielä pitkään veden pinnalla. Vesikelkkamäki näkyy vuosien 
1946 ja 1956 ilmakuvissa. Vuonna 1970 Pyynikin uimaranta 
suljettiin uimakelvottomana. Seitsemän vuoden jälkeen kielto 
purettiin.
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6.7  Tampereen toinen tulitikku-
tehdas

Vuonna 1856 kauppias Akseli Selim Laurén perusti Tam-
pereen toisen tulitikkutehtaan, niin ikään savipiipputehtaan 
yhteyteen, lähelle Jalkasaarta, Pyhäjärven rantaan. Jo seu-
raavana vuonna kolmikerroksisessa tehdasrakennuksessa 
työskenteli 33 työtekijää. Enimmillään työtekijöitä oli nelisen-
kymmentä, suurin osa heistä oli lapsia. Tehtaan yksikerrok-
sinen räjähdysainevarasto sijaitsi hieman etäämmällä. A. S. 
Laurénin kuoltua tehtaan toimintaa jatkoi hänen veljensä Knut 
Oskar Laurén. Tehdas paloi v.1865, mutta rakennettiin välit-
tömästi uudelleen. Laurénin kuoleman jälkeen v.1869 tehdas 
siirtyi Tampereen tulitikkutehdas Oy:lle. Tikut saivat mainetta 
halki maan ja ulkomaillakin. Vuonna 1905 työntekijöitä oli 84, 
mutta pian sen jälkeen v. 1908 tehdas lopetettiin ja tehdasra-
kennus purettiin vuonna 1910.
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Kuva 64. Jalkasaaren vesikelkkamäessä 1947
Kuva 65. Jalkasaari 1932
Kuva 66. Pyynikin uimaranta 1930-luvulla

Kuva 67. Tulitikkutehdas 1890-luvulla
Kuva 68. Tikkutehtaan isännöitsijän asunto 1890-luvulla
Kuva 69. Tikkutehtaan työväen asuintalo 1880-luvulla
Kuva 70. Tulitikkutehdas tulvan aikana 1899
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6.8 Joselinin huvila ja ravintola

Joselininniemi on saanut nimensä siellä sijainneesta hu-
vilasta. Huvila oli tulitikkutehtan isännöitsijän K. O. Laurénin 
huvila, jossa Emanuel Joselin piti kesäravintolaa vuosina 
1864-66. Vuonna 1867 Joselin sai maistraatilta luvan raken-
taa ravintolanpitoon tarkoitetun rakennuksen Laurénin vuok-
ramaalle. Joselinin uusi oma ravintolarakennus valmistui 
kesäkaudeksi 1867. Emanuelin kuoltua v. 1873 hänen puo-
lisonsa Emilia Sofi a Joselin jatkoi ravintolan pitoa vielä reilut 
parikymmentä vuotta. Ravintolan rannassa, Joselininniemen 
kärjessä, oli myös laivalaituri, jossa Viikinsaaren matkalaiset 
poikkesivat. Ravintola toimi vuoden 1897 joulukuiseen tulipa-
loon asti. Itäisellä kalliolla sijainnut soittopaviljonki säästyi tuli-
palolta. Tulipalon jälkeen kaupunki lunasti tontin omakseen, ja 
paikalla on nyt kesäteatteri. Tamperelainen kahvilanpitäjä piti 
soittopaviljongissa kesäkahvilaa kolmena kesänä vuosisadan 
alussa, vuosina 1905-1907.

6.9 Sumeliuksen huvila

Niemen kärjessä on ollut myös Gustaf (Gösta) Oskar Su-
meliuksen (1835-1895) huvila, jossa oli oma näkötorni. Vuon-
na 1874 hän ajan tavan mukaan hankki kesänviettopaikan 
perheelleen ostamalla ns. Lindholmin huvilaniemen vuok-
raoikeuden ja rakennukset. Vuokra-aikaakin oli jäljellä vielä 
kolmisenkymmentä  vuotta. Huvila rakennettiin aivan niemen 
kärkeen. Gösta Sumelius kuoli vuonna 1895, mutta huvila jäi 
edelleen perheen käyttöön. Alueen vuokra-aika päättyi kesäl-
lä 1907 ja huvila-alue purettiin joskus 1910-luvulla.

Nykyisin Joselininniemessä on kesäteatteri pyörivine kat-
somoineen. Vuonna 1948 toimintansa aloitti yksityinen kesä-
teatteri. Vuonna 1955 kaupunki kieltäytyi jatkamasta alueen 
vuokrasopimusta. Laitteet vuokrattiin edelleen Pyynikin kesä-
teatterin perustaneelle Tampereen Teatterikerholle, joka jatkoi 
teatteriesityksiä. Sisustusarkkitehti Reijo Ojasen suunnittele-
ma, 800-paikkainen pyörivä katsomo valmistui v. 1959 ja se 
oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Pyörivä katsomo on 
uusittu ja laajennettu 1995 , ja 2005 valmistunut katsomon ka-
tos pidentää teatterin käyttöaikaa sekä keväällä että syksyllä.
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6.10 Palomäen uimalaitos

Kesäksi 1908 aivan Pyynikin kaupunginosan ja VI kau-
punginosan rajalle, Pyhäjärveen rantaan valmistui Palomäen 
uimalaitos. Uimalaitoksella oli erilliset uima-altaat ja hyppy-
kerrokset naisille ja miehille. Ja ainoastaan näytöksissä ja 
kilpailuissa altaat yhdistettiin. Myöhemmin aita poistettiin ja 
näin muodostui suuri yhtenäinen uima-alue. Laitosta käytti-
vät molemmat tamperelaiset uimaseurat ja vuodesta 1925 
seurat hoitivat uimalaitosta vuorotellen. Pyynikin uimahallin 
valmistuttua vuonna 1957, uimalaitoksen käyttö väheni. Sen 
toiminta jatkui vuoteen 1962 ja talvella 1963 huonokuntoinen 
uimalaitos purettiin. Pyhäjärven vedenlaatu oli myös todettu 
huonoksi.

Palomäen uimalaitoksen ja Joselininniemen välissä Pyhä-
järven jäällä on 1920-luvulla ollut Tampereen Pyrinnön luistin-
rata. Radan reunana oli 15 cm korkea lankku. Jääkiekkoilun 
erikoisseura Tampereen Ilves ryhtyi pitämään omaa kiekko-
rataansa Palomäen uimalaitoksessa. Kentän koko oli  50 x 
25 metriä.
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Kuva 71. Sumeliuksen huvila n. 1900
Kuva 72. Joselinin paviljonki 1870-luvulla

Kuva 73. Joselinin ravintola 1879
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7. III ja VI kaupunginosa

7.1  Kalkkitehdas

Vuonna 1882 F. W. v. Frenckell perusti kalkkitehtaan Py-
häjärven rantaan paperinvalmistuksessa tarvittavan sammut-
tamattoman kalkin tuottamiseksi. Kalkkipolttimo toimi vuoteen 
1898. (Rasila, Viljo, Tampereen historia II, 1840-1905. s. 126, 
Tampereen teollisuuslaitokset vuosina 1855-1905.) Toisen 
lähteen mukaan kalkkiruukki oli käytössä jo 1870-luvulla ja 
sen toiminta päättyi 1902. (Heiskanen, Jari 2010, Apteekka-
reita ja paperiteollisuutta Tampereen Kirjastopuistossa, s. 10, 
Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö.) Ai-
van järven rannassa sijainneen kalkkitehtaan alue oli aidattu, 
ja alueeseen kuuluneen laiturin päässä oli v. 1871 rakennet-
tu uimalarakennus. Palovakuutuskirjan mukaan kalkkiuuniin 
liittyvät rakennukset, asuinrakennus ja kalkkivarasto oli ra-
kennettu 1871. Tehtaan sijainti näkyy hyvin August Ahlbergin 

  
1800-l alkupuoli Ylimmät rinteet viljeltyjä

1867-68 Asemakaavassa varattu puistoksi

1882-1898 Frenckellin kalkkitehdas

1887-1905 Kaupungin teurastamo

1890-l Venäläisten sotilaiden kasvimaaksi

1910-1920 Alue rakennettiin puistoksi

1924 Soittolava

1953-1988 Speedwayrata

1959 Ratinan silta

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

76.

77.

Kuvat 76 ja 77. Frenckellin kalkkitehdas 1890-luvulla

kartassa vuodelta 1882 ja F. L. Caloniuksen Tampereen kau-
pungin asemakartassa vuodelta 1887.

Vielä vuonna 1897 Eteläpuisto palveli venäläisten soti-
laiden kasvimaana ja kellareina. Nykyisessä Eteläpuistossa 
sijannut ruukin ympäristö muodostettiin puistoksi 1910- ja 
1920-luvulla. Alue rakennettiin puistoksi jaksoittain vuosina 
1915-17 ja 1928-29. Jaksojen välissä, sisällissodan aikana, 
alue muuttui väliaikaiseksi lanttu- ja perunamaaksi. Puiston 
suunnitteli kaupungininsinööri K. Vaaramäki ja sen rakenta-
mista johti kaupunginpuutarhuri Onni Kastren. 

Eteläpuistossa rannan käytön kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat olleet 
alueella ennen kaupungin perustamista sijainnut torppa (Isaac Lithovin kartta 
v.1758), ylärinteen viljely 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä, Etelä-
puiston osoittaminen puistoksi asemakaavassa 1867-68, puiston rakentami-
nen 1910-20 -luvuilla, Speedwayrata 1953-88 ja Ratinan silta 1959.
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Nalkalan torin eteläpäässä aikanaan sijainneen teuras-
tamon tilojen käytyä ahtaaksi, kaupunki rakennutti 1887 Py-
häjärven rantaan, Kalkkitehtaan viereiselle tontille kaupungin 
teurastamon eli lahtihuoneen. Vuonna 1906 teurastuslaitok-
selle valmistui uusi rakennus Tammelan puistokadun ja Kale-
vantien kulmaan, nykyisen Tampere-talon kohdalle.

Nykyisen, vuonna 1950 pystytetyn Wäinö Aaltosen Osuus-
toimintamuistomerkin paikalla oli aikaisemmin v. 1924 valmis-
tunut suosittu pyöreä, klassillistyylinen soittolava. 1950-luvun 
alussa puistoon rakennettiin moottoriurheilurata. Sitä varten 
rinteeseen oli rakennettu myös katsomo. Speedwayrata toimi 
Eteläpuiston alueella 1953-1988, jonka jälkeen toiminta siir-
tyi Teiskon Kaanaaseen. Sittemmin kenttä on toiminut mm. 
lähikoulujen urheilukenttänä. Alueella on 1990-luvulta lähtien 
aivan näihin päiviin asti ollut aina sulan maan aikaan myös 
urheilu- ja koiraharrastustoimintaa. Vuodesta 2004 alkaen 
alueella on järjestetty myös ulkoilmakonsertteja.

Vanhojen valokuvien perusteella Eteläpuiston rannoilla oli, 
ainakin vielä 1930-luvulla, suuria halkopinoja. Rannassa on 
1950-luvulla sijainnut myös Takon Soutajien venevaja, joka 

78.

79.

80.

Kuva 78. Viistokuva 25.5.1931
Kuva 79. Lentokuva 1962
Kuva 80. Viistokuva Eteläpuistosta 1958

oli alun perin ollut Takon tehtaan uittomiesten venevaja. Vuo-
desta 1976 Takon Soutajien venevaja ja vuodesta 1991 myös 
toimisto sekä harjoitustilat ovat sijainneet Hatanpään puolella, 
Tampereen Soutukeskuksen tiloissa.

Eteläpuisto on keskikaupunkirakenteeseen kiinteästi liitty-
vä puisto, joka on sekä Hämeenpuiston pääte että Pyynikin 
alku.
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8. XIII kaupunginosa

Ratinanniemi oli alkuaan korkea hiekkaharju, joka oli osa 
Pyynikin-Kalevankankaan yhtenäistä harjujonoa. Niemi pysyi 
pitkään tyhjänä ja asumattomana. 1800-luvun lopulla niemes-
sä oli jo muutama asumus sekä lyhytikäisiä yrityksiä mm. lasi-
tehdas, meijeri ja konepajoja. Konepajan yhteydessä oli telak-
ka ja Viinikanojan suulla oli tiilitehdas. Lambert Petterssonin 
vuonna 1898 laatimassa kaupungin asemakartassa Ratina 
sai ruutukaavan, joka ei kuitenkaan toteutunut. 1900-luvun 
alussa aluetta alettiin käyttää hiekanottopaikkana. Vuoden 
1921 asemakartassa Ratinan keskelle ja niemen kärkeen on 
sijoitettu julkisia rakennuksia. Valokuvaaja on 1930-luvulla 
ikuistanut useita Ratinanniemen asuinrakennuksia ja niiden 
pihapiirejä: mm. Alasen, Peltosen, Liljan ja jäätelönvalmistaja 
Minettin. Osa Ratinanniemen puutaloista (v. 1904 ainakin Lil-
jan, Sahlbergin ja Rautelinin) oli siirretty sinne Sorin ahteelta 
ortodoksisen kirkon rakentamisen ja alueen kaavoittamisen 

  
1910-l asti Ratinanniemi osa Kalevankankaan-

Pyynikin harjua

1874 Lasiruukki

1878 Tampereen ensimmäinen meijeri

1878-1899 Viinikansuun tiilitehdas

1884-1903 Lyhytikäisiä konepajoja ja telakoita

1919 Ratinan häyryvoima-asema

1959 Ratinan silta ja rannan täyttö

1966 Ratinan stadion

2009-2012 Uudet asuinkerrostalot

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

81. 82.Kuva 81. Lossi Nalkalasta Ratinaan 1912
Kuva 82. Ratina tulvan aikana 1899 

myötä. 1960-luvun alussa purettiin viimeiset puiset asuinra-
kennukset Ratinan sillan rakentamisen yhteydessä. Ratinan 
sillan valmistuttua ja stadionin rakentamisen käynnistyttyä 
alueen viimeiset, puiset asuinrakennukset purettiin 1960-lu-
vun alussa.

2000-luvun alussa Ratinan etelärantaan kaavoitettiin 
kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelia, joissa 
on pohjois-etelä-suuntaisia, IV-V -kerroksisia lamellitaloja ja 
Tampereen valtatiehen rajautuvia, VIII-IX -kerroksisia pisteta-
loja. Asuinrakennukset ovat valmistuneet vuosina 2009-2012. 
Etelärannalla on rantapromenadi ja venesatama. Ratinan 
sähkölaitoksen kortteli on nykyisin toimitilarakennusten kort-
telialuetta. Sähkölaitoksen tontilla olevat entinen höyryvoima-
asema ja päämuuntajan korjaustorni on merkitty säilytettä-
viksi. Tässäkin korttelissa Tampereen valtatiehen rajautuvien 
rakennusten kerrosluku on VIII.

XIII kaupunginosassa (Ratina) rannan käytön kannalta merkittävimmät 
muutokset ovat olleet Ratinanniemen kärkeen 1870-luvulla syntyneet  
pienteollisuuslaitokset, Pyynikin-Kalevankankaan harjujonoon kuulu-
neen Ratinan hiekanotto 1900-luvun alussa, höyryvoima-asema 1919, 
Ratinan silta 1959 ja siihen liittynyt rannan täyttö, Ratinan stadion 1966 ja 
Ratinanrannan asuinkerrostalot 2009-12.
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8.1  Lasiruukki
Vuonna 1874 J. L. Hammarén perusti Ratinanniemeen la-

sitehtaan. Tehtaassa valmistettiin ikkunalaseja ja puhallettiin 
pulloja, se jäi kuitenkin lyhytikäiseksi. Lasiruukki ja sinne joh-
tava tie on esitetty Tampereen kalenterin kartassa vuodelta 
1879.

8.2  Meijerilaitos

Separaattori oli keksitty v. 1878, ja noin kymmenen vuotta 
myöhemmin Tampereen ensimmäinen meijeri aloitti toimin-
tansa Ratinanniemen tyhjiksi jääneissä lasitehtaan tehdas-
tiloissa. Meijerirakennus sijaitsi Laukontorin puoleisella ran-
nalla. 1890-luvun puolivälissä meijeri siirtyi Kyttälään lähelle 
rautatietä, Satakunnankadun päähän. Myöhemmin meijeri 
siirtyi Valion omistukseen.

8.3  Konepaja Ratina

Vuonna 1884 J. A. Scholl sai luvan perustaa samalle, kau-
pungilta 50 vuodeksi vuokraamalleen alueelle konepajan. Toi-
minta loppui kuitenkin jo 1886.

8.4  Konepaja Wahlstedt

Vuonna 1896 koneenkäyttäjä A. E. Wahlstedt lunasti pai-
kalla välillä toimineen meijerin rakennukset ja rakensi aivan 

niemen kärkeen telakan. Kun verstas kuitenkin kohta paloi 
ja kun Ratinasta samaan aikaan suunniteltiin puistoaluet-
ta, Wahlstedt varautui jo siirtämään konepajansa muualle. 
Wahlstedt kuitenkin pysyi vanhassa paikassa ja vuoden 1899 
lopussa työtekijäluku oli 65, mutta jo seuraavana vuonna toi-
minta loppui. Tampereella oli tuolloin jo useita höyrylaivojen 
rakentajia ja kilpailu oli kova
.
8.5  Ratinan telakka

Mainintoja laivojen rakentamisesta tai oikeastaan kokoa-
misesta sekä korjaamisesta Ratinan telakalla löytyy: Matkus-
tajalaivat Aune ja Sotka valmistuivat telakalla v. 1898 ja s/s 
Ruokola uudistettiin siellä 1899. Ratinanniemen rannalla si-
jainnut suurella katoksella varustettu telakka ei ollut enää käy-
tössä v. 1910, jolloin Alho II valmistui, vaan se ”koottiin” Nalka-
lan puoleisella rannalla, Laukontorin rannassa. 1920-luvulla 
mainitaan Ratinan väliaikaistelakka. Alho II:n runko jatkettiin 
Ratinan telakalla 1924 Dunderbergin konepajan toimesta.

8.6  Oy Ratinan tehtaat

Vuonna 1903 perustettiin jälleen uusi yritys, jonka konepa-
ja alkoi toimia seuraavana vuonna. Sen työntekijämäärä nou-
si pian yli 50:n, mutta sekin pysyi pystyssä vain muutaman 
vuoden.

83.Kuva 83. Ratinanniemi 1890-luvulla
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8.7  Viinikanojan suun tiilitehdas
Vuonna 1878 E. Numminen perusti tiilitehtaan Ratinan-

niemeen, Viinikanojan suuhun. Tiilitehdas on merkitty 1887 
karttaan. Hänen kuolemansa jälkeen, v. 1889 sen osti Sofi a 
Idman, jonka aikana vuonna 1890 tehtaassa työskenteli jopa 
40 henkeä. Tehdas sai kuitenkin pian vakavan kilpailijan ja 
se lopetti toimintansa 1896 tai toisen lähteen mukaan 1899. 
Myöhemmin paikalle rakennettiin kaupungin sähköhöyryvoi-
ma-asema.

8.8  Ratinan höyryvoima-asema

Vuonna 1917 alkoi Lambert Pettersonin suunnitteleman 
Ratinan höyryvoima-aseman rakentaminen niemen kaakkois-
osaan. Höyryvoima-asema kärsi vaurioita v. 1918, ja niinpä 
se saatiin käyntiin vasta vuonna 1919. Se säilyi pitkään Rati-
nanniemen ainoana maanmerkkinä. Rakennusta laajennettiin 
etelään 1938 Bertel Strömmerin ja vuonna 1955 Seppo Rihla-
man piirustusten mukaan.

85.

86.

Kuva 84. Lentokuva Ratinan stadionista 1959
Kuva 85. Ratinanniemi 1940
Kuva 86. Viistokuva Ratina ja Viinikanlahti 18.5.1931

Kuva 87. Hatanpää Eteläpuistosta kuvattuna 1900-1910-1920

84.
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8.9  Ratinan stadion

1920-luvulle tultaessa alueelle oli syntynyt valtava hiek-
kakuoppa, joka sai asemakaava-arkkitehti Elis Kaalamon ke-
hittelemään ajatusta Ratinan stadionista. Tuolloin katsottiin, 
että alue ei enää soveltunut asumiselle. Reunoiltaan korkean 
hiekkakuopan pohja oli paikoin enää puoli metriä Pyhäjärven 
pintaa ylempänä joten Tammerkosken alasuvanto tulisi pitä-
mään alueen kosteana ja kylmänä. Kaupunginvaltuusto ei 
kuitenkaan hyväksynyt vuoden 1932 kaavaa stadionin osalta, 
mutta hiekanottoa päätettiin kuitenkin rajoittaa, jotta rakenta-
minen olisi myöhäisemmässä vaiheessa mahdollista. Talvella 
1936 Ratinaan sijoitettiin kunnallinen luistinrata ja alue tasat-
tiin. Luistinrata menestyi hyvin. Tampereen uusi linja-autoase-
ma valmistui 1938.

Ratinan kenttä oli puolustusvoimien käytössä sodan ai-
kaan aina kevääseen 1945, joten stadion hanke lykkääntyi 
1940-luvun lopulle. Vuosina 1948-49 Tampereen kaupunki 
kunnosti Ratinan kentän, jotta sitä voitaisiin käyttää olympia-
kisojen jalkapallo-otteluissa. Vuonna 1951 kaupunginhallitus 
hyväksyi suunnittelukilpailun voittaneen Yrjö Lindegrenin 
suunnitelman ja tilasi häneltä tässä vaiheessa stadionin lopul-

8.10 Ratinan silta
Lars Sonck esitti siltaa Ratinan niemestä Laukontorille jo 

1905 asemakaavaehdotuksessa. Ensimmäinen varsinainen 
siltasuunnitelma, vuodelta 1938, liittyi Pyynikin kaupungin-
osan läpi kulkevaan valtakunnalliseen tielinjaukseen. Vihdoin 
vuonna 1951 kaupunginvaltuusto päätti sillan rakentamises-
ta ja suunnitelmat tilattiin professori Herman Ossian Hanne-
liukselta. Ratinan sillan rakennustyöt alkoivat marraskuussa 
1953 ja ne kestivät perustustöiden osalta vuoteen 1957. Vielä 
1950-luvulla ajateltiin, että valtakunnantie (Helsinki-Vaasa) 
vedetään loppusuoralla olleen Ratinan sillan kautta, ja v. 
1959 tiestä järjestettiin suunnittelukilpailu. Ratinan silta vihit-
tiin käyttöön 19.11.1959.

87.

liset piirustukset. Vuonna 1952 kunnostetulla ja tilapäisin kat-
somorakennelmin varustetulla stadionilla pelattiin olympiajal-
kapalloa. Lindegrenin kuoleman jälkeen, vuonna 1955 tilattiin 
uudet suunnitelmat Aulis Blomstedtilta, jonka suunnitelmaan 
sisältyi mm. 12-kerroksinen tornirakennus. Ennen rakennus-
töiden käynnistymistä v.1960 pääkatsomorakennus havaittiin 
liian raskaaksi Ratinan maapohjalle. Myös pelko pysäköinti-
paikkojen riittävyydestä hidasti töiden aloittamista. Timo Pent-
tilä laati vielä uudet piirustukset ja niin rakentaminen alkoi 
vuonna 1963. Vihdoin vuonna 1966 stadion valmistui.
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9. XXII kaupunginosa

9.1  Hatanpään kartano

Isaac Lithovin kartalla, vuodelta 1758, on Hatanpäännie-
men kärjessä Hatanpään kartano puistoineen. Kartanolle 
suoraan idästä johtavan, puiden reunustaman tien molemmin 
puolin, aina järvenrantaan asti, on kartanon peltoja ja niittyjä. 
Hatanpään niemen alueella sijanneet kolme taloa yhdistettiin 
kartanoksi 1690-luvulla. Maanviljely kartanon mailla kehittyi 
erityisesti Hans Boijen (1717-1781) aikana vuosina 1756-
1778. Boije perusti kartanon ympärille englantilaistyylisen 
puiston. Vuonna 1778 Boije myi Hatanpään kartanon kruu-
nunvouti Gabriel Ahlmanille (1779-1802). Ahlman harjoitti tilal-
la perinteistä maanviljelyä. Ahlmanin kuoltua tila siirtyi testa-
mentin mukaan Suomen Talousseuralle. Testamentin mukaan 
tila oli myytävä kahden vuoden kuluessa. Ruukinpatruuna 
L.G. Lefrén osti tilan, ja v. 1825. Lefrénin kuoleman jälkeen, 
kartanon osti laamanni ja ritari Nils Johan Idman, jonka suvun 
hallussa kartano pysyi aina vuoteen 1913.  Idmanien aikana 
rakennettiin uusi päärakennus 1883-1885 sekä asuntopalatsi 
eli ns. Idmanin huvila v. 1898. 

  
1690-l Hatanpään kartano

1883-85 Kartanon pääräkennus

1898 Idmanin huvila

1913 Kartano ja loput maat kaupungin 
hallintaan

1916-75 Siirtolapuutarha

1921 Sarvis Oy

1935 Hatanpään sairaalarakennus

1971 Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo

MERKITTÄVIÄ VUOSILUKUJA:

88.

Kuva 88. Hatanpään kartanon uimakoppi ja venevaja 1899

Tampereen kaupungin kartanolta v. 1913 lunastamat maat 
käsittivät laajan 1460 hehtaarin suuruisen alueen. Vuodesta 
1914 lähtien kartanon rakennuksia ryhdyttiin ottamaan sairaa-
lakäyttöön. Vuonna 1916 kartanon välittömään läheisyyteen 
perustettiin siirtolapuutarha, joka oli yksi Suomen ensimmäi-
siä. Vuosina 1933-1935 kartanon vierelle rakennettiin Bertel 
Strömmerin suunnittelemat ja 1960-luvulta alkaen useasti laa-

Hatanpään kaupunginosassa rannan käytön kannalta merkittävimpiä 
muutoksia ovat olleet Hatanpään kartanon syntyminen 1690-luvulla, Sar-
vis Oy:n perustaminen 1921, Pyhäjärven vähittäinen täyttö Hatanpään 
valtatien länsi-/luoteispuoleisella alueella ja Viinikanlahden jätevedenpuh-
distamon toiminnan aloittaminen 1971.
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9.2 Sarvis
1910-luvulta alkaen Hatanpään alueelle perustettiin teolli-

suutta, jonka tueksi alueelle johdettiin pistoraide. Pistoraiteel-
ta oli edelleen sivuraiteet mm. v. 1921 perustetun Sarvis Oy:n 
alueelle. Vuoden 1931 viistokuvassa näkyy, että sivuraide joh-
ti myös Sarviksen kohdalla Viinikanlahden rannassa olleelle 
laiturille. Vuonna 1969 Sarvis oli Suomen ja Pohjoismaiden 
suurin muovituotteita valmistava tehdas, jonka toiminta loppui 
1980-luvulla. Vaikka Sarviksen matalia osia on purettu pois, 
ovat sen punatiilijulkisivut vielä leimalliset Hatanpäänniemen 
kaupunkikuvassa.. 

91.

89.

90.

Kuva 89. Lentokuva Hatanpään niemestä 1960
Kuva 90. Hatanpään laituri ja s/s Neptun 1800-1900
Kuva 91. Hatanpään sairaalan rakennustyömaa 1933

jennetut sairaalarakennukset. Vuodesta 1970 alkaen karta-
non päärakennus oli Tampereen kaupunginmuseon käytössä. 
Vuosina 1994-2006 siellä oli Nukke- ja pukumuseo, nykyisin 
rakennus toimii juhlatilana. Huvilarakennus on toiminut myös 
kaupungin virastokäytössä. Hatanpään puisto ja sen hedel-
mätarha-, vihannesmaa- ja peltoalueet tulivat v. 1968 kaupun-
gin hallintaan. Tällöin myös Pyynikillä, ravintola Rosendahlin 
vieressä  sijainneet kaupungin puutarhan kasvihuoneet siir-
rettiin Hatanpäälle. Vuonna 1970 perustettiin Hatanpään ar-
boretum.
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9.3  Viinikanlahden jätevedenpuh-
distamo

Viinikanlahden etelärannalle suunniteltiin vielä 1920- ja 
1930-luvulla asemakaavoissa tehtaiden reunustamaan ran-
taan mittavaa satamaa varastoalueineen ja aallonmurtaji-
neen. Vuonna 1959 vahvistuneessa kaavassa satamasuun-
nitelma varastoalueineen poistettiin ja aivan rantaan esitettiin 
Hatanpään rantatietä lehtipuurivistöineen sekä lisäksi kortte-
lia viemärivedenpuhdistuslaitoksen käyttöön. Koko kaupunki-
alueen käsittävä viemäröintisuunnitelma oli laadittu vuonna 
1954. Kantakaupungin jätevedet laskettiin kuitenkin puhdista-
mattomina Tammerkoskeen ja Ratinan suvantoon, Viinikan ja 
Hatanpään vedet Viinikanojaan ja Härmälän ja Pispalan vedet 
Pyhäjärveen 60-luvun alkuun saakka, jolloin voimaan tullut 
uusi lainsäädäntö velvoitti yhdyskunnat ja teollisuuslaitokset 
rakentamaan viemärivesien puhdistamot. Raholan vedenpuh-
distamo valmistui 1962 ja Viinikanlahden 1972. Ennen jäte-
vedenpuhdistamon rakentamista oli ranta-alue ollut pitkään 
varastoalueena.

9.4  Hatanpään siirtolapuutarha

Hatanpään siirtolapuutarha on ensimmäisiä Suomeen pe-
rustettuja siirtolapuutarhoja. Tampereen siirtolapuutarhayh-
distys perustettiin 1916. Alue käsitti noin 150 palstaa, jotka 
olivat kooltaan noin 300 m2. Ensimmäinen vuokrasopimus 
tehtiin 25 vuodeksi ja sitä jatkettiin aina 1970-luvulle asti, jol-
loin se sai väistyä kaupungin oman puutarha-alueen ja Hank-
kija Oy:n tieltä. Muutto Niihamaan alkoi vuonna 1975. 

92.

93.

Kuva 92. Viinikanojan puhdistamo 1971
Kuva 93. Lentokuva Viinikanlahden ympäristö 1958
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