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Daniel Hallin suunnittelema Tampereen asemakaavakartta
vuodelta 1775. Kartta: Tampereen kaupungin arkisto.



1. koulutus
Näkymä Hämeensillalta talvella 1884. Kuva:
Lagergrèn/Vapriikin kuva-arkisto.



Hämeenkatua 1900-luvun alussa. Teatterin tontti on
vielä tyhjä, taustalla näkyy Ruuskasen talo.
Kuva:Gestrin Werner Mauritz/Vapriikin kuva-arkisto.



Tampereen Teatteri
• Perustettu 1904, perustaja Kaarlo Halme
• Suomen ensimmäinen ammattilaisteatteri



Kauno S.Kallion
suunnitelma
”Thais”
• Voitti Tampereen Teatterin

arkkitehtikilpailun; raati arvosti
rakennuksen asemointia suhteessa
ympäristöön, lisäksi suunnitelmaa
pidettiin loogisena.

• Kilpailussa ehtona oli, että
rakennuksen tuli olla tehty
tulenkestävästä materiaalista,
julkisivujen olla rapatut ja
rakennuskustannusten olla
edulliset. Turhia koristeveistoksia
tuli välttää, katsomoon piti saada
500-550 paikkaa ja lisäksi
rakennukseen piti suunnitella
ravintolasali sekä mahdollisimman
paljon liiketiloja.



Tampereen Teatteri
Kauno S. Kallion rakennuspiirustukset vuodelta 1912







Sisällissota 1918
Toimi ensin punaisten majapaikkana, myöhemmin teatterissa säilytettiin väliaikaisesti punaisia
vankeja.
Kuvat: Oskar Sundberg/Vapriikin kuva-arkisto, Martta Terävä/Vapriikin kuva-arkisto



Tampereen
Teatteri

talvisodan aikana
Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, kuvaaja

tuntematon







Tampereen Teatteri ennen Hämeenkadun
puoleista, 1930-luvun korostusta
Kuvat: Teatteritalo 1910-luvulla, Vapriikin kuva-arkisto, Tampereen Teatteri 1920-luvulla, Vapriikin kuva-arkisto.



Tampereen Teatteri 1912-1913. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto





Tampereen Teatteri 1950-luvulla, Teatteriravintolan tiloissa toimi
ravintola Pusta
Kuvat: Lasse Kosusen yksityisalbumi, kuvaaja tuntematon



Iso lämpiö 1912, kuva: Lasse Kosusen yksityisalbumi Teatteriravintola 1912, kuva: Lasse Kosusen yksityisalbumi



Mitä jäljellä? Paljon!
 Keskeinen asema

historiallisessa ympäristössä

 Tontti julkista tilaa, joka
sulautuu ympäristöön

 Klassistinen
arkkitehtuurikokonaisuus torin
puolella, jossa Vanha kirkko ja
kulttuuritalo Laikku

 Teatterin julkisivussa torin
puolella pylväsaiheet ja
klassistinen päätykolmio,
kosken puolelle jugend

 Vehreä ympäristö: Teatteri
asettuu myös osaksi kansallista
kaupunkipuistoa



Mitä on säilynyt?

• Jäljellä paljon alkuperäistä, mutta myös
kerroksellisuutta

• torin puolen klassistiset julkisivut sisäänkäynteineen
säilyneet hyvin, korotukset muuttaneet aukotuksia

• julkisivuissa iäkkäät ikkunat torin puolella

• luodinreiät

• Koskenpuolella suurempia muutoksia, jotka myös
vaikuttaneet alkuperäiseen arkkitehtoniseen
ajatukseen näkymistä

• ravintolan sisäänkäynti



 Muutokset:
- Laajennusosissa onnistumisia, korotukset jäsentyvät kokonaisuuteen
- 1980-luvun muutos vähäeleinen, mukana myös omaa aikaa, mutta toisaalta lainaa vanhasta arkkitehtuurista



Mitä on säilynyt?
• Sisätiloissa paljon hienoja yksityiskohtia

• säilyttänyt littmanilaisen sisätilojen jäsentelynsä;
amfiteatterimaisuus

• doorialaiset pylväät, ruutulattia, portaikot ja ovet,
myös osa alkuperäisiä kalusteita on säilynyt



Teatterin sisätiloissa säilynyt paljon alkuperäisiä rakennusosia.



1980-luvun peruskorjaus

• Suunnittelijana arkkitehti Lasse Kosunen
• Jäsentyy kokonaisuuteen, ei vie huomiota

alkuperäisestä





Yhteystiedot:

sanna.kuusikari@gmail.com
0456360340

Kiitos!


