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TAMPEREEN

KAUPUNGINARKISTO

Tampereen kaupunginarkisto
on nimenja
sd mukaisesti
kaupungin
virastojen
laitosten
Kaikki kaupunkeskusarkisto.
ja laitokset
gin virastot
siirtevdt
sinne 15 vuotta vanhemmat pysyvesti
sdilyNeite erillisid
tettevet
asiakirjansa.
kunnallisia
arkistoja
on nelisensataa
- rej-1ut neljii kilometrie.
Jokaisen kauja 1aipungin hallintokunnan,
viraston
toksen arkisto
sdilytetS2in
omana kokoraitnaisuutena:
sosiaalilautakunnan.
tiuslautakunnan,
nuorisolautakunnan.
jne.
tyiiviienopiston
Kaupunginarkistossa
on myds Tampereeseen liitettyjen
kuntien Messukyldn, Aitolahden ja Teiskon arkistot.
Ndiden kunnallisten
rinarkistojen
nalla
ryhmdn arkiston
asiakirtoisen
joista muodostavat yksityiset
kokoelmat.
Neite
on kartutettu
ottamalla
vastaan
yksltyishenkiliiiden,
yhtamperelaisten
ja yhteiscijen arkistoja.
distysten
Niiitd
arkistoja
on parisensataa.

Kunnalliset

arkistot

Gripsholrnin linnassa Kustaa III:nnen
1. lokakuuta
1779 allekirjoittama
kauja
pungin
perustamisasiakirja
siihen
liittyvd
asemakaava aloittavat
kaupungin
kehlttymistd
kuvaavan
aineiston.
pieneksi
Perustamisasiakirjan
mukaan
lainajate1lu11e
kaupungille
ei aiottu
kaan omia hallintoelirnid.
Kaupunki o1i
ttkruunun
hallinnollisesti
maaherran ia
palveluskunnantt afainen seka- oikeusasipaikallisen
oissa
kihlakunnanoikeuden
alainen.
Paikallista
itsehallintoa
varten syntyi
kaupunginvanhimrnat- nirninen
hallintoe1in.
Trimdn kdytdnncin vaatirnukasiakirsesta syntyneen hallintoelimen
joista
13 piiytuikirjaa
ajalon sdilynyt
ta 31.10.1793- 8.8.1796.

Kaupunkinvanhimpien
pdytdkirjoissa
pienid
kdsitellddn
taloudellisia
kysynyksiti,
katujen
hoitoa,
laitumen
vuokria,
lukkarin
hoitoa,
tehtevien
kattoturpeen nostoa yms. Myds kestlkievarikyytien jrirjestdmiste
kesiteltiin.
Vuoden IBI2
keiskykirjeelld
Tarnpere
sai jdrjestysmiehen
kaupungin hallintoa
johtarnaan. Jdrjestysmieheksi
tuli
luutja
Ernst
Fredrik
nantti
kruununvouti
Tihlman.
Tarnmikuun 9. pdivdnd Tihlman
pitdd ensimmdisen kokouksensa. Pdytdkj-rjat
ensimmiiisestii
ovat sdilyneet
tdstd
Vuonna 1805 jeirjeskokouksesta liihtien.
muuttul
tysoikeus
kaupunginoikeudeksi.
Vuonna 1830 aloitti
toirnintansa raastuvanoikeus.
Malstraatin
asiakirjat
ovat
arkistossa
alusta alkaen vuoteen 1949 ja
raastuvanoikeuden
asiakirjat
vuoteen
19 6 0 .
Vuoden 1873 kunnallisasetuksen
rnukaikokoontui Tampenen kaupunginvaltuusto
ree1la 2. tammlkuuta 1875. Testa piiytakirjasta
alkavat
kaupunginvaltuuSton
Aluksl
asiakirjat.
kaupunginvaltuuston
asiakirjat
klrjoitettlin
ruotsi-ksi, joka
ja peieitdkhallintokleli
o1i virallinen
Vuoset kirjattiin
molemmilla kieli11ii.
desta 1878 mycis piiytdkirjat
kirjoitettiin
suomeksi.
Valtuuston
rinnalle
rnuodostui aluksi
toirneenpanevaksi elimeksi rahatoimikamari.
Sen pciytdkirjat
ovat suomenkielisid
vuodesta 1883. Rahatoi-mikamarin rinnalla
o1i alusta alkaen pakollisia
lautakuntia
johtokunta ja
kuten esim. kansakoulujen
Vuonna 1875 alvaivaishoitolautakunta.
ja sakoi yleinen kunnallinen
tulovero
rna11a luovuttiin
muista velvoitteista.
palNdrnii veroluettelot
ovat tutkijoiden
jon
kdyttdmd
Varalliasiakirjasarja.
suustietojen
lisdksi
niiden avu1la pystytddn selvittiimddn
ketd veroa maksavj-a
henkilijitd
on asunut jollakin
tietylle
3

-

tontilla
tiettyne aikana.
Vuodesta 1929 alkavat kaupunginhalli.Tdllijin kaupunginhatLuksen asiakirjat.
litus
tuli toimeenpanevaksi elimeksi rah a t o i m i k a m a r i n s i j a a n . S a m a n av u o n n a p e r u s L e t t i i n k a u p u n g nJ j o h t a j a n v i r k a .
Kunnallisia aslakirjoja
syntyy tdnddn
huornattavasti
enemmdn kuin aikaisemmin.
Ensimrndlnen kaupunginvaltuuston
pc;ytaklrja on paksuudeltaan noin 5 cm, tdnddn
pdyteikirjoja
valtuuston
asiakirjoineen
Ensinrtulee vuodessa kolmisen metrid.
mdisid laskuja on muutama sentti,
tdndan
niitb syntyy useiLa saLoja meLrejd. Aryhdeksi tiirkeiiksi
kiston
tehtevaksi
onkin
muodostunut tiedon
sdilytysarvon
ja laitosten
Virastojen
mddrlttdminen.
a siaki r j ahalf intoa kehittam€i1 lii pyritiiiin
siihen,
ette 80 % asiakirjoista
hiivitetdan jo virastossa.
Sdilytettdvd
aineisvalitaan
to
siten,
ette
se sisiiltZiZi
olennaisen tiedon tdstd pdivdstd, takaa
ja
kuntalaisten
oikeusturvan
auttaa
v j r a n o m ai s i a t y d s s d d n .

Yksityiset

arkistot

Kaupunginarkistoon on sen johtosddnja otetaan edelncjn mukaisesti
otettu
yksityisid
leen siiilytettdvdksi
Tampeja
reen historiaa
valaisevia asiakirjoja
arkistoja.
Toivottavaa o1isi, etta ennen
arkistoaineistojen
hdvittdrnistd otettaisiin yhteyttd kaupunginarkistoon.
ArkisLoja ovat luovuttaneet yksityija
set henkildt
sekd erlaiset
seurat
yhteisot.
Yksityisid
kokoelmia on tzi11ii
hetkelld parisensataa.
Arkistojen
vanhin asiakirja
on Tammerkosken kartanon
perukirja
vuodelta
1735. Kartanoa isdnncil vuodesta I7O4
Claes Detloffsson
Bars.
Tuomari Det1o f f s s o n i n j a h d n e n r o u v a n s a p e r u k i r joitus
Loimitettiin
kesdkuun 3. peiiviinii
1735, Perukirja
kdsittdd
300 tiheddn
joten
kirjoitettua
sivua,
onaisuutta
Detloffssonilla
o1i Tammerkoskenkartanon lisdksi rnelkoisesti.
Yksityisten
henkil<iiden
arkistoista
mainittakoon
nm. kaupunginliiiikiiri
0tto
Blafieldin
kokoelrna, joka kdsittiiii
1aajan kir ieenvaihdon lisdksi
Blefieldin

ja Tamperetta koskevaa titodjstuksia
Tuomiorovasti
aineistoa.
lastollista
K.H. Seppdldn arkisto sisdltd?i kokoelman
saarnoja, my6s rovasti Yrjij Hirvosen aiAugust Kukkolan ja
neisto on arkistossa.
tyoEmanuel lammin aineisto
sisdltdvdt
painotuotvdenliikkeeseen
liittvvlii
telta.
paljon
Ja1kdyttaviit
Sukututkijat
joka sisdltdd mm.
rnari Finnen arkistoa,
hdnen teettdmld
tuomiokirjapoimintoja,
ja maaklrjajiiljennoknanttaaliluetteloja ripplkirjakopioita
sid sekd historia
Lisdksi
Hdmeen aluee1ta.
arkistossa on
Finnen tekerniii sukuselvityksid.
Jalmari
Tarkemmat tiedot
saa arkisalneistosta
joka on julkaistu
Jalmari
toluettelosta,
Finnen Sddtirjn Vuosikirjassa v.1982.
Yhdistysten
on laaj i n
ark i stoista
Tampereen Tydviienyhdistyksen
arkisto.
Eri
raittiusseurojen,
kuten Tampereen
AamuRaittiusyhdistys
Raittiusseuran,
antavat kuruskon ja Taiston aslakirjat
van Tarnpereella tehdystd raittiustyiistd.
Yksj tyiset
arkisloL
tdydenLdvdt viantamaa kuvaa
rallisten
asiakirjojen
Tampereen historiasta,
siksi
on tdrkedd
Tampereen kaupunsaada niitd
talteen,
ginarkisto
on tdten Tampereen kotiseutuarkisto.

Arkiston

kdyttii

Kaupunginarkistossa
on
tutkijoita
joka
varten
tutkljahuone,
on avoinna
virka-aikana talvisin
ke11o 8.30-15.45.
kesd115 ke11o 15. Asiakirjoja
ei lainata
he saavat asiakirjat
tutkiJollle
kotiin,
tilauksesta
kziyttcicinsii tutkijainhuoneessa.
Koplointikonetta
ei
arkistossa ei
ole. Me arkistolaiset
toivonrne ja uskomme tutkijoiden
kZisittelevdn asiakirjoja
huo1e11a, kyseessdhdn on korvaamattomat
paperit.
ainutkertaiset
ja yksityisisKaikista kunnallisista
artii kokoelmista
on yksityiskohtainen
kistoluettelo,
mihin
tutustumalla
tyd
kannattaa
aloittaa.
Tutkijainhuoneessa
on rnyds yleisluettelo
arkistossa
o1evasta aineistosta.
Kysymdlld saa aina
lisdtietoa,
opastanme mielelldmme arkiston kokoelmiin.

Raimo Vasa

Suomessa
nii115 monin
seura
ei
€
muEra se on
aina
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hall
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yt
otettujen
jzil
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matkahaluisli
joss
teluun,
taan. KesAku
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m
ennakkohintal
Liihtiihalukkur
niin peidtett.
Hujun I'4attsi
ran
vuosiko
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mycis ndimme
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Vaiherikas

Kevrit koi
vat kunnosse
kuissa.
Mui
kulkivat
1ir
tciaamuna ko.
Nousinnme a1l
lentoyhticin
1aus, kiihdy
pilvissd a1k

