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Talohistoriantutkiminen

elmatja ny viimeksi
a mukaan sukututkien" on ehkii vetanyt
rnemmiin kuin aikaimielihyviillii pantava
Lausunnliin sukututbivon tiimiin piiiviin
D
te hakemaan.

Useimpien suomalaistensukujuuret johtavat taloihin ja sit?ikautta taloja asuneisiin sukuihin. Tutkittaessasuvun j?isenteneliimiiii ja taustojajoudutaan
siten tutkimaan talojen historiaa. Omat sukujuureni
meneviit taloihin jo varsin varhaisissapolvissa.
Olen koettanutmuistella aikaa,jolloin aloitin sukututkimuksenharrastuksen- siite on kulunutjo yli
kaksikymmentii vuotta, reilu neljhnnesvuosisata-

Ylliiolevassapiirroksessaisiini kotitalon pihapiiri
parhaassakukoistuksessaannoin sata vuotta sitten.
Nyt yhteen alkuperiiistiirakennustasiit?iei paikalla
enziiiole eika tdta samaa kuvaa pystyttliisi tiimzinpiiiviin muistitiedon avulla tekemliiin. Kuvan tekemisess?i
on auttanutkaksi 1890- luvun lopulle ajoitettavissa olevaa valokuvaa. Kuten niikyy, talossa
oli siihenaikaankaksi pihaa,miespihaja karjapiha.
enk2ipysty sanomaankumpi on kiinnostanut ensin
Ainoa rakennus, jol;a jokseenkin alkuperiiisessii
sukututkimus vai talohistoria. En myciskii2inpysty
asussaanon viel?i olemassa,on Virtain perinnekysanomaan,milloin ja miten kaikki alkoi. Asioista
liiiin siirrettyhollitalli. Olin itse kes?illii1978johtapuhuttiin kotona. Jossakin vaiheessa kiinnostuin
massatallin purkutciitii siirtoa varten. Siinii yhteyniin, ettii aloin kirjoittamaan niitii ylcis. Kirjoitettadessdtein siitApiirustukset.Miiellii toiminut kauppa
essanousi esille uusia kysymyksiii,ja oli tavallaan
tarvitsi varastotilaa,jonka tietii talli purettiin. Tepakko syventyii asiaan jiirjestelmiillisemmin. Ei
kemieni haastattelujenmerkitys on siind, ettii ilman
siihen aikaan ollut sukututkimuskurssejaeikii koun i i t ae n o l i s i t i e n n y th o l l i t a l l i s t a
m i t A A nL. u u l r a v a s r i
lutustandihin asioihin.Siihen sopii hyvin ohjenuotalli olisi silloin purettu ja kiiytetty polttopuiksi,
raksi vanha talonpoikainenohje: kylla tyd tekijaiinkuten niin monelle muulle arvokkaallerakennuksii neuvoo.
selle on k?iynyt. Piirretty kuva ei tee tallille tiiyttd
Olen sukututkimustaja talotutkimuksia tehdesszi- oikeutta, koska siitii ei ollut kiiytettiivissii kuvia
ni onnistunut aloittamaan oikeasta piiiistii eli olen
ennen purkamistciidenkuvauksia. Rakennus on
aloittanut kotoa perhepiirissiija muistitietoa tallenkomeampi kuin mitii piirroksestanayttAa.
tamalla. Aloittaessani ei ollut edes nauhuria kiiyPainotantassaesityksessdni
ns. alkutoimienmertettiivissiini.Kynalla ja paperilla saa paljon aikaan.
kitystii. Ne ovat samanlaisia kuin sukututkijankin
alkutoimet. On aloitettava kotoa ja liihipiirista,
Mutta tietysti monipuolisempi kuva syntyy, jos
kartoitettavamitA sieltA ldytyy, ja koottava muistitallentaa mycis iiiinen ja kuvan. Useimmilla nykyija perimiitietoa,jonka arvon usein ymm?irtddvasta,
sin kalteftavissiiiin kamera ja rnikrofoni, monella
kun sita ei enliii ole koottavissa.Jos talot ovat vielii
myciskopiokone, skanneritai videokamera.Alkuun
olemassa,voi olla siiilynyt hyvinkin runsaitatalopiiiistyiini olen tiiydentiiny't ensirnmdisiii haastatteluja kameranja nauhurinavulla. Liihitulevaisuuden arkistoja kyseisissii taloissa. Sain kerran tutkittavakseni ison kassillisen yhden talon papereita.K2itehtavia on 1970-luvullaotettujen kuvien ja nauvin ne liipi ja tein tarpeellisiksikatsomanimuistiinhoitteidensiirtiiminendigitaaliseenmuotoon.

panot seke ennenkaikkea luettelon sisiilltistii. Jos
toisen kerran tarvitsen samaa arkistoa, tied5n mitii
sielta lciy6y, ja viihemmiille ry6llA. Palauttaessani
kassillisenminulta kysyttiin, tuodaankotoinen kassill inen. Sielta loytyy torpparikontrahteja,kauppakirjoj a, perukirjoja, verokuitteja, vakuutussopimuksia ym. Taloarkistoistalciytyy papereita,joita l6ytyy myds yleisarkistoista,multa siellii on paljon
joita ei ole muualla.Kyseisissiipapereissa
sellaista,
muistikirjoja, joissa oli tietoja tuoli mm. isZinn?in
loista ja menoista, esimerkiksi tarkka erittely palvelusviiellemaksetuistapalkoista kuittauksineen.
Mistii muualta niitii voisi liiytya?
Mita tekemissiini haastatteluissa kliytiin liipi?
Talon osalta aloitettiin piiiirakennuksista.Muistitiedon varaisesti niistii tehtiin pohjapiirrokset. Huoneet kiiytiin lApi yksitellen ja yritettiin saadaniihin
kalusteetpciydistiij a penkeistii alkaen. Viiri liiiski?i
tuovat muutamat yksityiskohdat. Piiiirakennuksen
salissaoli Iston kuuluisa "Hydkkiiys"- taulu, mutta
se oli peitetty keisarin kuvalla. Tuo taulu on vielii
olemassa,mutta keisarin kuva on kadonnut. Toisen
yhdessiikamarissaoli ompelukone.
pddrakennuksen
Talon isiintii oli siihen aikaan leski, mutta muistona
emiinniistloli vielii ompelukone.
Seuraavaksisyntyi talon pihapiiristii piirros, jota
voisi kutsua asemapiirrokseksi.Kiiytiin lapi kaikki
rakennuksetja niiden ryhmittely. Aidat ja portit
olivat siihen aikaan tiirkeite. NiitakeAn ei unohdettu. Kiertokulkujatkui pelloilleja niityille. Erityista
huomiota kiinnitin nimistcirin. Mieleeni on jiiiiny't
pelloista kiiyetty vainio-sana,esimerkiksi Kotivainio tai Alavainiot.
Talohistoriallista tutkimusta olen tehnyt enemrniin tai vihemmiin sukututkimusten yhteydessii.
Niinpii ensimmiiinen kirjapainossa painettu julkaisunionkin otsikoitu "Sipilan talostaja suvusta".
Useimmissatekemiss2inisukukirjoissaon varsinkin
suvun varhaispolvien kohdalla mycis talohistoriaa.
Esimerkiksi Ala-Hiirkosen sukukirjassa 1, josta on
tekeillii uusi laitos, on selvitetty mycis Hiirkrisen
talojen vaiheita, ja Vaissin sukukirjassa Rajalan
talon vaiheita(nykyisinVilppulassa).Ensimmiiinen
puhdas talohistoriallinenjulkaisu oli v. 1980 ilmestyn).t "Kauppilan aikakirjat". Siihen koottiin
kaikki ne asiakirjat,jotka talostaja arkistoista liiy-

dettiin tiille vuosisadalleasti, ja tehtiin muisti- ja
perimiitietoa yhdistiimiillii kronikka. Siita syntyi
mielestiini varsin jiinnittiivii kokonaisuus.Jo yksistiiiin talon perustamirrenosoittautui monisiirmiiiseksi, koska tarkoitettu sijoituspaikka ja todellinen
sijoituspaikkaolivat kaukanatoisistaan(viil imatkaa
oli l0-kunta kilometriii). Kauppilan aikakirjojen
esimerkki innosti samassa Vaskiveden kyl?iss?i
sijainneenAla-Nojosen isiintii5 kokoamaan omasta
talostaan vastaavanlaisenkokonaisuuden. Minun
osuuteni siinii rajoittui toimitustyrihdnja vanhimpien polvien historialliseen
katsaukseen.
Taloushistoriallisista tutkimuksistani suurin on
julkaistu Hiillstrcimin sukukirjasarjan niteend IV
(600 sivua). Siin?i on muutaman suvun kannalta
keskeisenkartanonja useankymmenen talon historia yksissii kansissa. Jos taloista olisi tehty yhtA
tyhjentiivii tutkimus kuin Kauppilan aikakirjoissa,
tyomiiiirli olisi ollut moninkertainen ja vastaavasti
kirjan sivumiiiirii. HdllstromilSisissii sukutaloissa
pyrin kehittiimiiiin yhteniiisiii esitystapoja. Niinpii
taloista laadittiin jakautumiskaavioita, joita voi
verrata sukututkijoiden kdltamiin polveutumiskaavioihin. Tieryt talohistorian kannalta tiirkeiit
liihderyhmiit pyritti in hyodyntiimiiiin j iirj estelmlil I isesti (lainhuudatukset, isiintien ja emiintien perukirjatja kartta-aineisto).Tapoihini on aina kuulunut
my<isk?iydiipaikan piiiill2i.
Tiissii pari vuotta sitten kokosin kokemusteni
pohjalta opaskirjan "Oman talon historia", jonka
SukuseurojenKeskusliitto julkaisi. Sen runkona on
kolmijako: mitii tutkitaan, mistii tutkitaan ja taloista
kertovat asiakirjat. Tiissii ei ole ny mahdollista
kiiydii kaikkea sit?iliipi eikZiedes tarpeellista,koska
asiat lciy.tyviitmainitusta opaskirjasta selvitettyine
esimerkkeineen.
Lopuksi haluan esittliii oman kiisitykseni siitii,
miten historia voidaan kansanomaisestimAAritelle.
Se on sama kuin vastaus kysymyksiin kuka, mitii,
missiija milloin. Kun talon kohdalla etsiteAnvastaus niiihin kysymyksiin, saadaankokoon talohistoria.
Luettelo kirjoistani ja julkaisuistani lciyyy kotisihttp://koti.kolumbus.fi/-matkank/
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