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Perunkirjoja, tuomiokirjoja, koulutodistuksia,
Jalmari Finnen kokoelma, karttoja, osoite- ja
puhelinluetteloita....

Kaupunginarkisto on nimensd mukaisesti
kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkisto.
Kaikki virastot ja laitokset siirtavat sinne 15
wotta vanhemmat pysyviisti sAilytettavat asia-
kirjat. Naita erilaisia kunnallisia arkistoja on
nelisensataa - reilut nelja kilometriti.

Kaupunginarkistossa on myris kaupunkiin
liitettyjen kuntien Messukylan (1946), Aitolah-
den (1966)ja Teiskon (1975) arkistot.

Toisen ryhmiin arkiston asiakirjoista muo-
dostavat yksityiset kokoelmat. Niiitii on kartu-
tettu ottamalla vastaan tamperelaisten yksityis-
henkiloiden, yhdistysten ja yhteisojen arkistoja.
Niiitii arkistoja on kolmisensataa.

Kaikkiaan asiakirjoja on reilut viisi kilo-
metriii kaupungin keskusvirastotalon arkistossa
tutkijoiden kaytettavana. Asiakirjat ovat ptiti-
slSntOisesti julkisia, poikkeuksen tekeviit so-
siaali- ja terveystoimen asiakirjat.

Miljoonikon perukirja

Arkiston vanhin asiakirja on Tammerkosken
kartanon perukirja vuodelta 1735. Kartanoa
isdnn6i vuodesta 1704 alkaen Claes Detloffs-
son Bars. Tuomari Detloffssonin ja h6nen rou-
vansa perunkirjoitus toimitsttiin kesiikuun 3.
ptiivilnii 1735. Perukirja kasitfiu 300 tiheiitin
kirjoitettua sivua, joten omaisuutta Detloffs-
sonilla oli Tammerkosken kartanon lisiiksi mel-
koisesti.

Perukirjassa luetellaan mm. kulta- ja hopea-
esineita. Kallisarvoisin oli morsiuskruunu, jos-
sa oli 38 timanttia, 14 suurta ja useita pienem-

piti helmiii sekii 5 rubiinia. Lisiiksi perukirjassa
luetellaan sivumddrin erilaisia vaate- ja talous-
tavaroita. Tuomarin puvut olivat kaikki mustaa
tai tummansinistii verkaa. Talon pOytiikalusto
oli tinaa: lautasia oli viisi tusinaa ja erilaisia
vateja ja kulhoja 35 kappaletta. Tdmiin jiilkeen
seuraa tarkka kuvaus maatalouskaluista ja
kalastustarpeista, viljasta ja saatavista.

Varallisuutta tiillii miljoonikolla oli mel-
koisesti ja siita on muistona sdilynyt tama peru-
kirja. (Lisatietoa: Ilma Orkamo: Tammerkos-
ken ensimmiiinen miljoonikko, kihlakunnan-
tuomari Claes Detloffsson Bars. Julkaisussa
Tampere - tutkimuksia ja kuvauksia II.) Su-
kututkijoita kiinnostavia perukirjoja lttytyy
myohemmiltii ajoilta raastuvanoikeuden arkis-
tosta.

Jiirjestysoikeudesta se alkoi

Kustaa III.n allekirjoittarnan perustamisasia-
kirjan mukaan pieneksi ajatellulle kaupungille
ei aiottu antaa lainkaan omia hallintoelimiii.
Kaupunki oli hallinnollisesti maaherran ja
"kruunun palveluskunnan" alainen seka oikeus-
asioissa paikallisen kihlakunnanoikeuden alai-
nen. Paikallisia kaytannon asioita hoitivat kau-
punginvanhimmat, joiden toiminnasta on siiily-
nyt i 3 poyteikirjaa ajalta 3 l. I 0. I 793-8 .8.1'196.
Niiissii pOyt?ikirjoissa kesitellaan kaupungin
pieniii taloudellisia kysymyksiti katujen hoito4
lukkarin tehtAvien hoitoa, kestikievarikyytien
jiirjestiimistii.

Vuoden 1802 kaskykirjeellii Tampere sai
jiirjestysmiehen kaupungin hallintoa johta-
maan. J6rjestysmieheksi tuli kaupunginvan-
himpien ehdottama luutnantti ja kruununvouti
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Ernst Fredrik Tihlman. Tihlmanin virkakausi
kesti vuoteen 1827, jolloin han sai eron viras-
taan. Tuomiokirja 30.8.1827 kertoo erottami-
sen syistii mm.. "ett6 Tampereella ensinniikin
seilytetiian Kaupungin Arkistoa Postikonttoris-
sa [Tihlman oli myds postimestari] eikii Oikeu-
den Kokoushuoneessa kuten pitiiisi ja toi-
seksi..." Tihlmanin aikaiset ptlyttikirjat ovat siii-
lyneet ensimmlisestii kokouksesta liihtien.

Vuonna 1830 aloitti toimintansa raastuvan-
oikeus. Raastuvanoikeuden ja maistraatin asia-
kirjat ovat kaupunginarkistossa vuoteen 1977.
Raastuvanoikeus, kaupungin syyttiijiilaitos,
maistraatti ja kaupungin ulosottolaitos ym. siir-
rettiin valtion haltuun vuonna 1978. Aineisto
oli miiiirii siirtAa silloin maakunta-arkistoon.
Silloisen Valtionarkiston kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaan tiimii Tampereen historian
kannalta merkitteve kokoelma saatiin sailyttiu
kokonai suudessaan Tampereel la.

Raastuvanoikeuden arkiston asiakirjasar-
joista varsinkin rikosasioiden tuomiokirj at, pe-
runkirjat, lainhuudof avioehdot ja holhouskir-
jat ovat tutkijoiden keyttamia. Niiihin on erilai-
sia hakemistoja, vanhimpiin asiakirjoihin on
ajanmukaiset luettelot. Aakkoshakemisto riita-
ja rikosasioihin on vuodesta 1958, perunkir-
joihin 1939 alkaen, testamentti ja avioehto-
asioihin vuodesta 1940 ia konkurssiasioihin
\,uodesta 1957.

Kunnan parasta

Vuoden 1873 kunnallisasetuksen mukainen
kaupunginvaltuusto kokoontui Tampereella 2.
tammikuuta 1875. T6sti poyttikirjasta alkoivat
Tampereen uudistuneen kunnallishallinnon
asiakirjat. Aluksi Tampereen kaupunginval-
tuuston pdgakirjat on kirjoitettu ruotsiksi ja
piiiitokset kirjattiin molemmilla kielillii. Vuo-
desta I 878 poytiikirjat kirjoitettiin suomeksi.

Valtuuston rinnalle muodostui aluksi toi-
meenpanevaksi elimeksi rahatoimikamari. Sen
poytakirj at ovat suomenkielisiii vuodesta 1 883.
Rahatoimikamarin rinnalla toimi heti alusta
alkaen kansakoulujen johtokunta ja vaivais-
hoitolautakunta. Kirjaston ensimmdinen lainaa-
jien luettelo on vuodelta 1861. Kaupunginhal-
lituksen asiakirjat alkavat vuodesta 1929.

Kaupungin yllapitamien koulujen asiakirjat
ovat kaupunginarkistossa. Peruskouluun siirty-

misen yhteydessii 1976 valtion oppikoulujen
asiakirjat siirrettiin Hdmeenlinnan maakunta-
arkistoon ja yksityisten koulujen asiakirjat jiii-

viit Tampereelle. Aleksanterin kansakoulun
asiakirjat alkavat vuodesta 1872. Koulujen ar-
kistoissa on todistusjiijenntiksii ja oppilaiden
nimikirjoja.

Vuonna 1875 alkoi yleinen kunnallinen tu-
loverotus. Tutkijoiden paljon kiiyttiimii asia-
kirjasarja on veroluettelot. Varallisuustietojen
lisiiksi niiden avulla pystyttiiin selviftamiidn
ketii veroa maksavia henkiloita on asunut jolla-

kin tietyllii tontilla tiettynii aikana. Veroluet-
telot ovat kaupunginosa- j a tonttij 6rj estyksessb.
Taksoituslautakunnan veroluettelot ovat kau-
punginarkistossa 1 900 -19 59. Tiitii vanhemmat
ovat maistraatin ja rahatoimikamarin arkis-
tossa. Osoitekalenterit ja asemakartat helpotta-
vat veroluetteloiden kiiyttriii.

Blifieldistii Jalmari Finneen

Kaupunginarkistoon on otettu ja otetaan
edelleen stiilyteuiivtiksi yksityisia Tampereen
historiaa valaisevia asiakirjoja ja arkistoja.
Toivottavaa olisi, ettii ennen tiillaisen aineiston
heviftami$a otettaisiin yhteytta Tampereen
kaupunginarkistoon.

Arkistoja ovat luowttaneet erilaiset seurat,
yhteisot ja yksityiset henkilOt.

Yhdistysten arkistoista on laajin Tampereen
Tyovdenyhdistyksen arkisto. Eri raittiusseuro-
jen, kuten Tampereen Raittiusseuran, Raittius-
yhdistys Aamuruskon ja Taiston asiakirjat an-
tavat kuvan Tampereella tehdystii raittiustyosta.

Yksityisten henkiloiden arkistoista mainitta-
koon mm. kaupunginlaiiktiri Otto Blflfieldin
kokoelma, joka sisiilt66 mm. Tamperetta koske-
vaa tilastollista aineistoa viime vuosisadalta. K.
H. Seppiildn ja rovasti YrjO Hirvosen arkistot
sisaltavat mm. saarnoja. August Kukkolan ja

Emanuel Lammin kokoelmat sisiiltiiviit tyO-
vdenliikkeeseen liittyviii painotuotteita.

Sukututkijoita kiinnostaa erityisesti Jalmari
Finnen arkisto. Finnen arkiston arkistoluettelo
on painettu Jalmari Finnen siiiitidn ruosikirjaan
1982 ja vuosikirjassa 1985 on luettelo Jalmari
Finnen arkistossa olevista esipolvitauluistq
wosikirjassa 1986 on luettelo sukutauluista.
Sukututkimusten joukossa on varsin laajoj a tut-
kimuksia. Huomattavan suuri osa suku-
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tutkimuksista on kuitenkin informaatioarvol-
taan varsin viihiiisiii. Tyypillisia ovat kuoret,
jotka sisiiltiiviit kirjeen tutkimuspyyntdineen.
Yleisimpiii ovat kuoret, jotka sisiilttivilt tietoja
yhdestii tai muutamasta henkil6$4.

Kaupunginarkiston kokoelmat ovat suku-
tutkijoiden kaytefiavissa ja arkiston henkilo-
kunta opastaa lofamaAn hwitLavat asiakirjat.
Tietojen haku vaatii kuitenkin vaivanniikd4
sillti vielii ei ole sitii nappia, jota painamalla
halutut tiedot saadaan esiin.

Kaupunginarkisto
sijaitsee Keskusvirastotalossa Aleksis Kiven
katu 14-16. Tiedustelut puhelin 31466410.
Aukioloajat maanantaista perjantaihin 8.3G-
15.45.

Arkiston yleisluettelo loytyy kaupunginarkis-
ton kotisivulta http://www.tampere.fi/arkisto/a-
f htm. Tarkemmat arkistoluettelot ovat kaytet-
tiivissii tutkii ainhuoneessa.
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