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irjat kertovat, että vuonna 1823 Tampereella tuli selvitettäväksi kriisi, kun muutamat 
luvatut plantaasit peruutettiin kaupungille takaisin asutuksen tarpeisiin.  Tästä kärsimään 

joutui viisitoista talotonta käsityöläistä. He saivat kuitenkin tilaisuuden valittaa kaupunkiin 
poikenneelle kenraalikuvernöörille.  He valittivat ja rohkeasti pyysivät, että kullekin mitattai-
siin tontti plantaasialueelta.   

Kenraalikuvernööri jätti anomuksen Turun ja Porin läänin maaherran käsiteltäväksi. Tämä 
ymmärsi, että on laadittava kokonaan uusi asemakaava.   

Komissionimaanmittari J. G. Wallenius aloitti työn syksyllä 1825, ja hänen laatimansa suunni-
telma valmistui 1829.  Siinä Wallenius nosti tonttien lukumäärän lähes kolminkertaiseksi.  
Kaupunginoikeus päätti, että kaikkialla toimitaan Walleniuksen kartan mukaan.  Mutta jota-
kin vielä vaadittiin, virallinen vahvistus senaatista.  Kuvernööri Adolf Broberg puolsi lausun-
nossaan esitystä, mutta lisäsi, että tulenvaaran ja kaupungin symmetrian takia pitäisi sijoit-
taa tori myös uuden alueen eteläosaan.   

Kun Walleniuksen kartta sitten saatettiin intendenttikonttoriin, sen hiljattain vaihtuneen 
päällikön pöydälle, ratkaisu oli varma ja nopea: Ei korjailua vaan kokonaan uusi.  Hän, pääl-
likkö, tekee sen itse. 

Millä pätevyydellä!  Eikö hän ole vain uusi virkamies, tullut vanhan tilalle?   

Kyllä, mutta hänellä on täysi valta, puhutaan että keisarin määräyksestä.   

Saattaa olla, mieshän on kuuluisa arkkitehti, ihailtu Pietarissakin.   

Syntynyt Saksassa ja siellä pätevöitynyt, mutta viihtyy paremmin pohjoisissa kaupungeissa, 
joihin on suunnitellut lukuisat loistavat ja edustavat rakennukset.  Niistä sanonta: ”Kaunis 
Helsinki”.  Tuomiokirkko, Valtioneuvoston linna ja yliopiston kirjasto, jota edelleen pidetään 
Suomen kauneimpana rakennuksena.  

Luettelematta enempää todettakoon, että mies oli juuri ottanut suunnan toisenlaiseen ra-
kentamiseen, kun hän oli Turun suurpalon jälkeen piirtänyt koko kaupungille uuden asema-
kaavan.  Ja nyt on sitten Tampereen vuoro.  Sopimus tehdään, ja selväksi tehdään nimikin, 
Carl Ludvig Engel, eli se kuuluisa mies joka asuu Helsingissä. 

Syntyvä Engelin asemakaava oli oman aikansa luomus, täysin suoraviivainen ja mahdollisim-
man symmetrinen.  Ja koska Tampereelle voitiin rakentaa vain puutaloja, oli tulipaloja torjut-
tava leveillä puistokaduilla kuten Hämeenkatu, ja ajateltava samalla myös kauneutta, jota 
Engel vahvasti painotti.  Uusi kaupunginosa olisi erotettava vanhasta 36 metriä leveällä esp-
lanadilla, jossa olisi lehtipuita kahdessa rivissä ja puiden välissä kävelyteitä.  Näin syntyi 
Tampereen Esplanadinkatu eli myöhemmin Hämeenpuisto, jonka pohjoispää rakennettiin 
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Engelin ehdottamaan leveyteen.  Myöhemmin koko katu avarrettiin 60 metrin levyiseksi, ja 
sai vielä suuren lisäannoksen vihreyttä ihmisten iloksi.  Carl Ludvig ehdotti myös koko uuden 
kaupunginosan jaettavaksi puistoalueella kahtia.  Näin syntyi myöhempi Aleksanterin kirkon 
puistikko.  Asemakaavan rajana lännessä oli Kortelahdenkatu, joka ulottui Kortelahdesta Py-
häjärveen, mutta sen katkaisi myöhemmin hautausmaa, ja toiseen päähän tuli Koulukatu.  

Näin Engel loi perustan Tampereen puistoille ja tontit kasvavan ruutukaavan hengessä.  
Tontteja oli neljä vähemmän kuin Walleniuksen suunnitelmassa, mutta tontit olivat sopivan 
suuria, myös ryytimaille jäi tilaa rakennusten takana.  

Kaksi rakennustakin Engel Tampereelle suunnitteli.  Toinen, Vanhan kirkon kellotapuli, val-
mistui neljä vuotta kirkkorakennuksen jälkeen.  

Aloitteen toiseen teki mahtimies Birger Lundahl, joka halusi Tampereelle taidemuseon.  Talo 
saatiinkin kun se esiteltiin viljamakasiinina – sehän tarvittiin pahan päivän varalta.  Kukaan ei 
tunnu tietävän, oliko siellä koskaan viljaa.   

Lundahl oli ruotsalaista sukua, mutta nyt jo liike- ja hallintomiehenä täysin suomalaistunut.  
Osasi useita kieliä, kotikielen lisäksi ainakin venäjää, ranskaa ja saksaa, joten yhteinen näke-
mys aina saavutettiin, ellei peräti ystävyys.     

Symmetria oli siihen aikaan tärkeä ja paljon käytetty sana.  Lundahl ja Engel käyttivät sitä ja 
varmaan moni muukin, ehkä tietämättä, että sitä käytetään muussakin kuin maanmittauk-
sessa.     

Carl Ludvig Engel oli mies, joka kantoi suuren miehen sydäntä ja päätä.  Hän suunnitteli hyvin 
koko ruutukaupungin, mutta hän pani erityisen painon Hämeenkadulle ja Hämeenpuistolle, 
luomaan parempaa asumista ja edustavuutta, myös teollisuudelle.     

Mutta miksi vanhoissa kartoissa on suora viiva kahden järven välillä, ja sen keskikohta on 
myös Hämeenpuiston keskikohta, ja sen molemmissa päissä, joissa nyt on patsaat, pitkä viiva 
jatkuu.  Se ylittää vähän kalliometsää, sitten rantametsää kunnes on vesi.  Myöhemmät kar-
tanpiirtäjät eivät ole nähneet mitään järkeä vetää viivoja veteen saakka, ja jättäneet ne pois.  
Niillä on kuitenkin ollut tarkoitus, jos itse Engel on sen viivan vetänyt.  Ja kukapa muu kuin 
hän, joka osasi kiittää kahta kaunista järveämme ja ihailla lehteviä rantametsiä, erityisesti 
etelän puolella, jossa keväällä ensimmäisinä kukkivat sinivuokot ja tuomet.   

– Sitten henkilökohtaiset kiitokset työn päättyessä.  Kaikkea en sano, vain sen uskoni, että 
jonakin päivänä karttoihin kiinnostunut henkilö, mukanaan harppi ja mitta huomaa, että 
Hämeenpuisto ja Hämeenkatu, kaksi lempikatuani, kohtaavat pisteessä, josta mitattuna 
matka on täsmälleen yhtä pitkä kummankin järven rantaan.   

Hämeenkatu ja Hämeenpuisto muodostavat T:n niin kuin Tampere.  Siinä symmetrian merk-
ki. 


