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Talohistorian tutkiminen

Useimpien suomalaisten sukujuuret johtavat taloi-
hin ja sit?i kautta taloja asuneisiin sukuihin. Tutkit-
taessa suvun j?isenten eliimiiii ja taustoja joudutaan

siten tutkimaan talojen historiaa. Omat sukujuureni
menevi i t  taloihin jo varsin varhaisissa polvissa.
Olen koettanut muistel la aikaa, jol loin aloit in su-
kututkimuksen harrastuksen - siite on kulunutjo yli
kaksikymmentii vuotta, reilu neljhnnesvuosisata -

enk2i pysty sanomaan kumpi on kiinnostanut ensin
sukututkimus vai talohistoria. En myciskii2in pysty
sanomaan, mil loin ja miten kaikki alkoi.  Asioista
puhuttiin kotona. Jossakin vaiheessa kiinnostuin
niin, ettii aloin kirjoittamaan niitii ylcis. Kirjoitetta-
essa nousi esi l le uusia kysymyksi i i ,  ja ol i  taval laan
pakko syventyii asiaan jiirjestelmiillisemmin. Ei
siihen aikaan ollut sukututkimuskursseja eikii kou-
lutusta ndihin asioihin. Si ihen sopi i  hyvin ohjenuo-
raksi vanha talonpoikainen ohje: kylla tyd tekijaiin-
sii neuvoo.

Olen sukututkimusta ja talotutkimuksia tehdesszi-
ni onnistunut aloittamaan oikeasta piiiistii eli olen
aloittanut kotoa perhepiirissii ja muistitietoa tallen-
tamalla. Aloittaessani ei ollut edes nauhuria kiiy-
tettiivissiini. Kynalla ja paperilla saa paljon aikaan.
Mutta tietysti monipuolisempi kuva syntyy, jos

tallentaa mycis iiiinen ja kuvan. Useimmilla nykyi-
sin kalteftavissiiiin kamera ja rnikrofoni, monella
mycis kopiokone, skanneri tai videokamera. Alkuun
piiiistyiini olen tiiydentiiny't ensirnmdisiii haastatte-
luja kameran ja nauhurin avul la. Li ihi tulevaisuuden
tehtavia on 1970-luvul la otettujen kuvien ja nau-
hoitteiden si ir t i iminen digitaal iseen muotoon.

Yll i iolevassa pi irroksessa isi ini  kot i talon pihapi ir i
parhaassa kukoistuksessaan noin sata vuotta sitten.
Nyt yhteen alkuperiiistii rakennusta siit?i ei paikalla
enziii ole eika tdta samaa kuvaa pystyttliisi tiimzin-
piiiviin muistitiedon avulla tekemliiin. Kuvan teke-
misess?i on auttanut kaksi 1890- luvun lopul le ajoi-
tettavissa olevaa valokuvaa. Kuten niikyy, talossa
oli  si ihen aikaan kaksi pihaa, miespiha ja karjapiha.
Ainoa rakennus, jol;a jokseenkin alkuperiiisessii
asussaan on viel?i olemassa, on Virtain perinneky-
l i i i in si irretty hol l i tal l i .  Ol in i tse kes?i l l i i  1978 johta-
massa tallin purkutciitii siirtoa varten. Siinii yhtey-
dessd tein si i tA pi irustukset. Miiel l i i  toiminut kauppa
tarvitsi varastotilaa, jonka tietii talli purettiin. Te-
kemieni haastattelujen merkitys on siind, ettii ilman
n i i ta  en  o l i s i  t ienny t  ho l l i ta l l i s ta  mi tAAn.  Luu l ravasr i
tal l i  ol isi  si l loin purettu ja ki iytetty polt topuiksi,
kuten ni in monelle muulle arvokkaalle rakennuk-
selle on k?iynyt. Piirretty kuva ei tee tallille tiiyttd
oikeutta, koska siitii ei ollut kiiytettiivissii kuvia
ennen purkamistci iden kuvauksia. Rakennus on
komeampi kuin mitii piirroksesta nayttAa.

Painotan tassa esityksessdni ns. alkutoimien mer-
kitystii. Ne ovat samanlaisia kuin sukututkijankin
alkutoimet. On aloitettava kotoa ja liihipiirista,
kartoitettava mitA sieltA ldytyy, ja koottava muisti-
ja perimiitietoa, jonka arvon usein ymm?irtdd vasta,
kun sita ei enliii ole koottavissa. Jos talot ovat vielii
olemassa, voi ol la si i i lynyt hyvinkin runsaita talo-
arkistoja kyseisissii taloissa. Sain kerran tutkitta-
vakseni ison kassillisen yhden talon papereita. K2i-
vin ne l i ipi  ja tein tarpeell isiksi katsomani muist i in-



panot seke ennenkaikkea luettelon sisiilltistii. Jos
toisen kerran tarvitsen samaa arkistoa, tied5n mitii
sielta lciy6y, ja viihemmiille ry6llA. Palauttaessani
kassillisen minulta kysyttiin, tuodaanko toinen kas-
sill inen. S ielta loytyy torpparikontrahteja, kauppa-
kirjoj a, perukirjoj a, veroku itteja, vakuutussopim uk-
sia ym. Taloarkistoista lciytyy papereita, joita l6y-
tyy myds yleisarkistoista, multa siel l i i  on pal jon
sel laista, joi ta ei ole muualla. Kyseisissi i  papereissa
oli mm. isZinn?in muistikirjoja, joissa oli tietoja tu-
loista ja menoista, esimerkiksi tarkka erittely pal-
velusvi iel le maksetuista palkoista kuit tauksineen.
Mistii muualta niitii voisi liiytya?

Mita tekemissiini haastatteluissa kliytiin liipi?
Talon osalta aloitettiin piiiirakennuksista. Muistitie-
don varaisesti niistii tehtiin pohjapiirrokset. Huo-
neet kiiytiin lApi yksitellen ja yritettiin saada niihin
kalusteet pciydistii j a penkeistii alkaen. Viiri liiiski?i
tuovat muutamat yksityiskohdat. Piiiirakennuksen
salissa oli Iston kuuluisa "Hydkkiiys"- taulu, mutta
se oli peitetty keisarin kuvalla. Tuo taulu on vielii
olemassa, mutta keisarin kuva on kadonnut. Toisen
pddrakennuksen yhdessii kamarissa oli ompelukone.
Talon isiintii oli siihen aikaan leski, mutta muistona
emiinni ist l  ol i  viel i i  ompelukone.

Seuraavaksi syntyi talon pihapiiristii piirros, jota

voisi kutsua asemapiirrokseksi. Kiiytiin lapi kaikki
rakennukset ja niiden ryhmittely. Aidat ja portit
olivat siihen aikaan tiirkeite. NiitakeAn ei unohdet-
tu. Kiertokulku jatkui pel loi l le ja ni i tyi l le. Eri tyista
huomiota kiinnitin nimistcirin. Mieleeni on jiiiiny't
pelloista kiiyetty vainio-sana, esimerkiksi Kotivai-
nio tai Alavainiot.

Talohistoriallista tutkimusta olen tehnyt enem-
rniin tai vihemmiin sukututkimusten yhteydessii.
Niinpii ensimmiiinen kirjapainossa painettu jul-

kaisuni onkin otsikoitu "Sipi lan talosta ja suvusta".
Useimmissa tekemiss2ini sukukirjoissa on 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 (nykyisin Vi lppulassa). Ensimmii inen
puhdas talohistorial l inen julkaisu ol i  v. 1980 i l-
mestyn).t "Kauppilan aikakirjat". Siihen koottiin
kaikki ne asiakirjat, jotka talosta ja arkistoista liiy-

dett i in t i i l le vuosisadalle ast i ,  ja tehti in muist i-  ja

perimiitietoa yhdistiimiillii kronikka. Siita syntyi
mielestiini varsin jiinnittiivii kokonaisuus. Jo yksis-
tiiiin talon perustamirren osoittautui monisiirmiiisek-
si, koska tarkoitettu sijoituspaikka ja todellinen
sijoituspaikka olivat kaukana toisistaan (viil imatkaa
oli  l0-kunta ki lometri i i ) .  Kauppilan aikakir jojen
esimerkki innosti samassa Vaskiveden kyl?iss?i
sijainneen Ala-Nojosen isiintii5 kokoamaan omasta
talostaan vastaavanlaisen kokonaisuuden. Minun
osuuteni siinii rajoittui toimitustyrihdn ja vanhimpi-
en polvien historial l iseen katsaukseen.

Taloushistoriallisista tutkimuksistani suurin on
julkaistu Hiillstrcimin sukukirjasarjan niteend IV
(600 sivua). Siin?i on muutaman suvun kannalta
keskeisen kartanon ja usean kymmenen talon histo-
ria 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 polveutumis-
kaavioihin. Tieryt talohistorian kannalta tiirkeiit
liihderyhmiit pyritti in hyodyntiimiiiin j iirj este lmlil I i-
sesti (lainhuudatukset, isiintien ja emiintien peru-
kirjatja kartta-aineisto). Tapoihini on aina kuulunut
my<is k?iydii paikan piiiill2i.

Tiissii pari vuotta sitten kokosin kokemusteni
pohjalta opaskirjan "Oman talon historia", jonka
Sukuseurojen Keskusliitto julkaisi. Sen runkona on
kolmijako: mitii tutkitaan, mistii tutkitaan ja taloista
kertovat asiakirjat. Tiissii ei ole ny mahdollista
kiiydii kaikkea sit?i liipi eikZi edes tarpeellista, koska
asiat lciy.tyviit mainitusta opaskirjasta selvitettyine
esimerkkeineen.

Lopuksi haluan esittliii oman kiisitykseni siitii,
miten historia voidaan kansanomaisesti mAAritelle.
Se on sama kuin vastaus kysymyksiin kuka, mitii,
missi i  ja mil loin. Kun talon kohdalla etsiteAn vas-
taus niiihin kysymyksiin, saadaan kokoon talohisto-
r ia.

Luettelo kirjoistani ja julkaisuistani lciyyy kotisi-
vulta: http://koti.kolumbus.fi/-matkank/
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