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Perunkirjoja, tuomiokirjoja, koulutodistuksia,
JalmariFinnen kokoelma,karttoja, osoite-ja
puhelinluetteloita....
Kaupunginarkistoon nimensd mukaisesti
kaupunginvirastojenja laitostenkeskusarkisto.
Kaikki virastotja laitokset siirtavat sinne 15
wotta vanhemmatpysyviistisAilytettavatasiakirjat. Naita erilaisia kunnallisia arkistoja on
- reilut neljakilometriti.
nelisensataa
Kaupunginarkistossa
on myris kaupunkiin
liitettyjenkuntienMessukylan(1946),Aitolahden(1966)jaTeiskon(1975)arkistot.
Toisen ryhmiin arkiston asiakirjoistamuodostavatyksityisetkokoelmat.Niiitii on kartutettu ottamallavastaantamperelaisten
yksityishenkiloiden,yhdistystenja yhteisojenarkistoja.
Niiitii arkistojaon kolmisensataa.
Kaikkiaan asiakirjoja on reilut viisi kilometriii kaupunginkeskusvirastotalon
arkistossa
tutkijoiden kaytettavana.Asiakirjat ovat ptitijulkisia, poikkeuksentekeviit soslSntOisesti
siaali-ja terveystoimen
asiakirjat.
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piti helmiii sekii 5 rubiinia. Lisiiksi perukirjassa
luetellaan sivumddrin erilaisia vaate- ja taloustavaroita. 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 melkoisesti ja siita on muistona sdilynyt tama perukirja. (Lisatietoa: Ilma Orkamo: Tammerkosken ensimmiiinen miljoonikko, kihlakunnantuomari Claes Detloffsson Bars. Julkaisussa
Tampere - tutkimuksia ja kuvauksia II.) Sukututkijoita kiinnostavia perukirjoja lttytyy
myohemmiltii ajoilta raastuvanoikeudenarkistosta.
Jiirjestysoikeudesta

se alkoi

Kustaa III.n allekirjoittarnan perustamisasiakirjan mukaan pieneksi ajatellulle kaupungille
ei aiottu antaa lainkaan omia hallintoelimiii.
Miljoonikon perukirja
Kaupunki oli hallinnollisesti maaherran ja
"kruunun palveluskunnan" alainen seka oikeusArkiston vanhin asiakirja on Tammerkosken asioissapaikallisen kihlakunnanoikeudenalaikartanon perukirja vuodelta 1735. Kartanoa nen. Paikallisia kaytannon asioita hoitivat kauisdnn6ivuodesta1704 alkaenClaesDetloffspunginvanhimmat, joiden toiminnasta on siiilysonBars.TuomariDetloffssoninja h6nenrounyt i 3 poyteikirjaaajalta 3 l. I 0. I 793-8.8.1'196.
vansa perunkirjoitustoimitsttiin kesiikuun 3.
Niiissii pOyt?ikirjoissa kesitellaan kaupungin
ptiivilnii 1735. Perukirja kasitfiu 300 tiheiitin
pieniii taloudellisia kysymyksiti katujen hoito4
kirjoitettua sivua, joten omaisuuttaDetloffslukkarin tehtAvien hoitoa, kestikievarikyytien
jiirjestiimistii.
sonillaoli Tammerkosken
kartanonlisiiksi melkoisesti.
Vuoden 1802 kaskykirjeellii Tampere sai
Perukirjassa
luetellaanmm. kulta-ja hopea- jiirjestysmiehen kaupungin hallintoa johtajosesineita.Kallisarvoisinoli morsiuskruunu,
maan. J6rjestysmieheksi tuli kaupunginvanja
sa oli 38 timanttia,14 suurta useitapienem- himpien ehdottama luutnantti ja kruununvouti
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Ernst Fredrik Tihlman. Tihlmanin virkakausi
kesti vuoteen1827,jolloin han sai eron virastaan. Tuomiokirja 30.8.1827kertoo erottamisen syistii mm.. "ett6 Tampereellaensinniikin
seilytetiianKaupungin Arkistoa Postikonttorissa[Tihlmanoli mydspostimestari]eikii Oikeukuten pitiiisi ja toiden Kokoushuoneessa
seksi..."Tihlmaninaikaisetptlyttikirjatovat siiikokouksesta
liihtien.
lyneetensimmlisestii
Vuonna 1830aloitti toimintansaraastuvanja maistraatinasiaoikeus.Raastuvanoikeuden
vuoteen1977.
kirjat ovat kaupunginarkistossa
Raastuvanoikeus, kaupungin syyttiijiilaitos,
maistraattija kaupunginulosottolaitosym. siirrettiin valtion haltuun vuonna 1978. Aineisto
oli miiiirii siirtAa silloin maakunta-arkistoon.
SilloisenValtionarkistonkanssatehdyn sopimuksen mukaan tiimii Tampereenhistorian
kannaltamerkittevekokoelmasaatiinsailyttiu
Tampereel
la.
kokonaisuudessaan
Raastuvanoikeudenarkiston asiakirjasarjoista varsinkinrikosasioidentuomiokirjat, perunkirjat, lainhuudof avioehdotja holhouskirjat ovattutkijoidenkeyttamia.Niiihin on erilaisia hakemistoja,vanhimpiin asiakirjoihin on
riitaluettelot.Aakkoshakemisto
ajanmukaiset
ja rikosasioihinon vuodesta1958,perunkirjoihin 1939 alkaen, testamenttija avioehtoasioihin vuodesta 1940 ia konkurssiasioihin
1957.
\,uodesta
Kunnan parasta
Vuoden 1873 kunnallisasetuksenmukainen
kokoontui Tampereella2.
kaupunginvaltuusto
tammikuuta1875.T6sti poyttikirjastaalkoivat
Tampereen uudistuneen kunnallishallinnon
asiakirjat. Aluksi Tampereenkaupunginvaltuuston pdgakirjat on kirjoitettu ruotsiksi ja
piiiitoksetkirjattiin molemmilla kielillii. VuodestaI 878poytiikirjatkirjoitettiin suomeksi.
Valtuustonrinnalle muodostui aluksi toimeenpanevaksi
elimeksirahatoimikamari.Sen
vuodesta1883.
poytakirjat ovat suomenkielisiii
Rahatoimikamarinrinnalla toimi heti alusta
alkaen kansakoulujenjohtokunta ja vaivaislainaaKirjastonensimmdinen
hoitolautakunta.
jien luetteloon vuodelta1861.Kaupunginhallituksenasiakirjatalkavatvuodesta1929.
Kaupunginyllapitamienkoulujen asiakirjat
Peruskouluunsiirtyovat kaupunginarkistossa.

24

misen yhteydessii 1976 valtion oppikoulujen
asiakirjat siirrettiin Hdmeenlinnan maakuntaarkistoon ja yksityisten koulujen asiakirjat jiiiviit Tampereelle. Aleksanterin kansakoulun
asiakirjat alkavat vuodesta 1872. Koulujen arkistoissa on todistusjiijenntiksii ja oppilaiden
nimikirjoja.
Vuonna 1875 alkoi yleinen kunnallinen tuloverotus. Tutkijoiden paljon kiiyttiimii asiakirjasarja on veroluettelot. Varallisuustietojen
lisiiksi niiden avulla pystyttiiin selviftamiidn
ketii veroa maksavia henkiloita on asunutjollakin tietyllii tontilla tiettynii aikana. Veroluettelot ovat kaupunginosa-j a tonttij 6rj estyksessb.
Taksoituslautakunnan veroluettelot ovat kaupunginarkistossa 1900 -19 59. Tiitii vanhemmat
ovat maistraatin ja rahatoimikamarin arkistossa. Osoitekalenterit ja asemakartathelpottavat 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 raittiusseurojen, kuten Tampereen Raittiusseuran, Raittiusyhdistys Aamuruskon ja Taiston asiakirjat antavat kuvan Tampereellatehdystii raittiustyosta.
Yksityisten henkiloiden arkistoista mainittakoon mm. kaupunginlaiiktiri Otto Blflfieldin
kokoelma, joka sisiilt66mm. Tamperettakoskevaa tilastollista aineistoaviime vuosisadalta.K.
H. Seppiildn ja rovasti YrjO Hirvosen arkistot
sisaltavat mm. saarnoja. August Kukkolan ja
Emanuel Lammin kokoelmat sisiiltiiviit tyOvdenliikkeeseenliittyviii 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.
Sukututkimustenjoukossa on varsin laajoja tutkimuksia. Huomattavan suuri osa suku-
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roluettelot ovat kau959.TA|Avanhemmat
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tutkimuksista on kuitenkin informaatioarvoltaan varsin viihiiisiii. Tyypillisia ovat kuoret,
jotka sisiiltiiviit kirjeen tutkimuspyyntdineen.
Yleisimpiii ovat kuoret, jotka sisiilttivilt tietoja
yhdestii tai muutamasta henkil6$4.
Kaupunginarkiston kokoelmat ovat sukututkijoiden kaytefiavissa ja arkiston henkilokunta opastaa lofamaAn hwitLavat asiakirjat.
Tietojen haku vaatii kuitenkin vaivanniikd4
sillti vielii ei ole sitii nappia, jota painamalla
halutut tiedot saadaanesiin.
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Kaupunginarkisto
sijaitsee Keskusvirastotalossa
Aleksis Kiven
katu 14-16. Tiedustelutpuhelin 31466410.
Aukioloajat maanantaistaperjantaihin 8.3G15.45.

Arkiston yleisluetteloloytyy kaupunginarkiston kotisivultahttp://www.tampere.fi/arkisto/af htm. Tarkemmatarkistoluettelotovat kaytettiivissiitutkiiainhuoneessa.

