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Irjalan Makasiinin historiaa.                                         Kalevi Väänänen 
Lauantaina 22. syyskuuta 2018 juhlittiin Tampereen Takahuhdissa Irjalankuja 4:ssä sitä kun Irjalan alueen omakotiyhdistysten talkoilla vuonna 1978 ja vuonna 1988 lopputarkastuksessa hyväksytty Irjalan Makasiini, oli saatu nykykuntoon.   Mikä Irjalan Makasiini on tai mitä se on ollut? 
Esihistoriaa 
Tampereen Takahuhdissa on asutusta ollut muinaisajoista lähtien. Alueelta löydetyt esihistorialliset löydöt 
ajoittuvat myöhäiskivikauteen.  Irjalasta on löydetty muun muassa primitiivinen kivikirves vuonna 1959. 
Löytöpaikkana oli Alasjärvestä n. 1 km päässä järvestä lähtevän ojan Rahjukosken karikkoisesta pohjasta, 
Löytö ajoittuu myöhäiskivikaudelle, 
Kirjalliset paikkakuntatiedot alkavat 1400-luvun lopulta, jolloin mm. Messukylän vanha kirkko rakennettiin.   
Messukylän emäpitäjässä 1400 – 1500 lukujen vaihteessa oli 17 kylää, joista Takahuhdin kylässä oli 28 
taloa. Irjalalaiset omistivat Irjalan ja Huikkaan tilat. 
Jo vuonna 1460 oli Juho Irjainen (Irjala) ollut todistajana, kun Pirkkalan Kulju oli lahjoitettu Turun 
tuomiokirkolle ja 1500-luvulla Pirkkalan käräjien lautamiehinä vuosina 1551 – 1580 istui Takahuhdista 8 eri 
henkilöä, joista osa oli Huikkaan, Heikkilän ja Irjalan tiloilta. 
Ensimmäiset Messukylän kylvöluettelot ovat vuodelta 1629. Silloin Irjalan tilan kylvö oli vuosina 1589 – 
1590 kaksi ja puoli tynnyriä ja vuonna 1634 jo kolme tynnyriä.  Tällöin 1600-luvun alussa tilaluvuissa 
tapahtui jyrkkää laskua. Näinä katovuosina Takahuhdissa Irjalan tilaan liitettiin Kolarin tila. Samoihin 
aikoihin käytiin ns. 30-vuotissotaa vuosina 1622 – 1632, jolloin Irjalan tila oli ratsutilana josta sotaan 
osallistui Juho Matinpoika Irjala hevosineen. 
Kun vuonna 1718 Suomen sotajoukot vetääntyivät Tampereelta Hämeenkyröön, jäivät venäläiset 
sotajoukot Messukylään, jossa he ottivat mukaansa Heikki Tuomaanpoika Irjalan. 
Isojako 
1740-luvun alussa tuli tarve kehittää maataloutta. Englannin esimerkin mukaan Suomessa toimeenpantiin  isojako. Tätä isojakoa pohdittiin vuosina 1746–1747, mutta vasta vuonna 1757 hallitus antoi sitä koskevan asetuksen.  Tästä alkoi tilojen tarkka kartoitus. Messukylän suurimmassa kylässä Takahuhdissa oli silloin 22 taloa. Tällöin isojakokartoituksessa liitettiin Irjalan tilaan sen ympärillä olevia pienempiä tiloja.  1700-luvu lopulla maanviljelys kehittyi ja tällöin otettiin käyttöön myös vesi- ja tuulimyllyt. Näin tehtiin myös Irjalassa, jossa vuodesta 1784 alkaen oli kesäisin toimiva oma mylly. Samoihin aikoihin vuonna 1761 Messukylän tilalliset perustivat omia torppia, joista ensimmäisten joukossa oli myös Irjalan tila.  1800 luku  Johan Gustaf Johaninpoika Irjalalle ja Lovisa Johanintyttärelle syntyi 25.1.1867 Karl Gustaf niminen poika, josta sittemmin tuli Irjalan tilan viimeinen isäntä.  
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Karl Gustaf Irjala solmi avioliiton Hilma Heikintytär Toosilan kanssa ja heille syntyi neljä tyttöä ja yksi poika. Karl eli Kaarle Irjala oli toimen mies. Hän oli myös esim. Tampereella 22.10.1897 perustetun Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy:n perustajajäsen.  Vuonna 1899 Venäjän hallitsija Nikolai II antoi manifestin, jossa Suomen armeija tulisi osaksi Venäjän armeijaa. Samoin suomenkielen sijaan pääkieleksi tulisi venäjä.  Manifesti käynnisti Suomessa nimen keräykset johon kirjattiin yli 500 000 suomalaisen allekirjoitukset. Suomesta eri paikkakunnilta kerättiin 500 henkilön ryhmä, joka 13.3.1899 lähti Pietariin jättämään allekirjoitukset Nikalai II:lle. Nikolai II ei kuitenkaan ottanut valtuuskuntaa vastaan. Yksi valtuuskunnan jäsenistä oli Kaarle Irjala.  Tätä ennen 1890 – luvulla oli Irjalan tilan päärakennus tuhoutunut tulipalossa, jonka jälkeen samalle paikalle rakennettiin uusi päärakennus, joka on edelleenkin Irjalankuja 4:n pihapiirissä.  Irjalan tilan viljamakasiinista Irjalan Makasiini  Kaarle Irjalalla oli 1900-luvun alussa oma jauhomylly. Tila tarvitsi viljamakasiinin, joka rakennettiinkin päärakennuksen edustan pihapiiriin vuosina 1902 - 1903.  Tilan isäntä Kaarle Irjala joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja möi tilan 9.6.1904 Antti Ulrik Lehtoselle.  Antti Lehtosen poika meni myöhemmin naimisiin Kaarlo ja Hilma Irjalan vuonna 1902 syntyneen Irja Inkeri Irjalan kanssa.  Myöhemmin Irja Lehtonen o.s. Irjala kertoi, että vuoden 1918 taistelujen aikana Irjalan tilan viljamakasiinin kellarissa oli japanilaisvalmisteinen tykki, jolle oli tehty ampuma-aukot viljamakasiinin perustuksiin.  Vuoden 1947 jälkeinen ajanjakso  Messukylä liitettiin vuonna 1947 Tampereen kaupunkiin ja heti marraskuussa 1939 alkaneen ja vuonna 1945 päättyneiden sotien jälkeen Tampereella alkoi nousukausi, kun tamperelaiset tehtaat tarvitsivat nuoria töihin. Heille tarvittiin asuntoja sekä kerros- ja omakotitontteja.  Tampereen kaupunki ostikin Antti ja Irja Lehtoselta 31.1.1950 Irjalan tilasta 1/3 osan ja vuonna 1954 loput 2/3 osaa. Näin Tampereen kaupungin omistukseen tuli yhteensä 232,76 ha etupäässä peltomaata, joka kaavoitettiin pääosin omakotitalotonteiksi.  Tampereen Takahuhdin Irjalassa alkoi nousta uusia omakotitaloja, jotka pääosin tehtiin yhden perheen tarpeisiin, jossa rakennuksen pystyttämiseen osallistui nuori isäntä apunaan ammattikirvesmies ja muurari sekä rakennuttajan tutuista koottu ns. apumiesjoukko.  Irjalan omakotiyhdistys lupaa kaupungille talkooapua.  Irjalan tilan päärakennus Irjalankuja 4:ssä oli hyvässä kunnossa, mutta samaa ei voida sanoa pihapiirissä olleesta viljamakasiinista. Tampereen kaupungin toimesta oli vuosina 1960 – 1970 purettu tilaan kuuluneita rakennuksia ja omakotiyhdistyksen pelkona oli, että myös viljamakasiini saisi saman kohtalon.  Irjalan omakotiyhdistyksen edustajat ottivatkin yhteyttä kaupungin edustajiin vuosina 1978 ja vuonna 1979. Kaupungille ehdotettiin, että viljamakasiini kunnostettaisiin kokous- ja juhlahuoneistoksi. Ehdotus etenikin kaupungin eri elimissä niin, että maaliskuussa vuonna 1981 suoritettiin paikalla katselmus jonka pohjalta kaupunki harkitsi lopullista päätöstä. Harkinnan jälkeen kaupungin taholta saatiin lupaus, 
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että viljamakasiinin kunnostustyöt voidaan aloittaa vuoden 1981 aikana. Irjalan omakotiyhdistys oli esittänyt kaupungille, että omakotiyhdistys tekisivät kunnostustyöt talkootöinä.  Vuonna 1982 kaupungilta tuli tieto, että kunnostustöihin ei ole saatu hyväksyntää, jolloin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Esko Antinmaa esitti uudelleen kaupungille harkintaa, että kunnostustyöt käynnistettäisiin.  Tampereen kaupungin arkkitehti saikin tehtäväksi suunnitella, miten huonokuntoinen viljamakasiini kunnostettaisiin kokous- ja juhlahuoneistoksi.  Arkkitehti esitti lausunnossaan, että viljamakasiinin pohjaratkaisuja ei muutettaisi ja juhlasalien sisäseinät levytettäisiin.  Omakotiyhdistyksen lausunnossa sisäseinien levyttäminen torjuttiin ja ehdotettiin, että sisäseinät laudoitettaisiin, kuten sitten myöhemmin tehtiinkin. Arkkitehdin piirroksessa viljamakasiinin kumpaankin päähän tuli 63 m2 :n kokoista salia ja rakennuksen keskelle sosiaaliset tilat sekä keittiö ja kaksi pientä huonetta, joissa aikaisemmin olivat olleet viljalaarit. Omakotiyhdistyksen toiveena olisi ollut, että talon kummassakin päässä olevat salit olisivat olleet yhtenäistä juhlatilaa, mutta tähän ei suostuttu.  Rakennuksen työpiirrustukset valmistuivat vuonna 1984. Toiveena oli, että Tampereen kaupunki myöntäisi kunnostustöihin arvioidut 640 000 markkaa. Tampereen kaupunki osoittikin vuoden 1985 määrärahoista viljamakasiinin kunnostukseen 200 000 markkaa, jolla kesän vuoden 1986 aikana omakotiyhdistyksen sekä Ruotula-Huikas - ja Pappilan omakotiyhdistyksistä koottu talkooporukka kaivoi viljamakasiiniin vesi- ja viemäriliittymät sekä kaupungin toimesta kunnostettiin rakennuksen katto.  Näiden töiden jälkeen kaupungin taholta ilmoitettiin, että em. rahamäärä on käytetty loppuun eikä lisämäärärahaa tulla myöntämään. Irjalan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Esko Antinmaa sekä yhdistyksen sihteeri Kalevi Väänänen kävivätkin syksyllä vuonna 1986 apulaiskaupunginjohtaja Seppo Suuripään luona selvittämässä talkootöiden lisärahoitustarvetta. Apulaiskaupunginjohtaja ilmoitti tällöin, että aloitettua työtä ei jätetä kesken.  Tampereen kaupunki myönsikin 5.1.1987 töiden jatkamiseen rahaa 250 000 markkaa. Tällä rahoituksen loppuerällä talo saatiin kuntoon ja rakennuksen lopputarkastus suoritettiin 23.11.1988.  Rakennuksen nimeä tiedustellessa Esko Antinmaan puoliso Hilkka Antinmaa ehdotti nimeksi IRJALAN MAKASIINI, jolla nimellä rakennus siitä asti tunnetaan.   Lukuisat tahot kiittivätkin Esko Antinmaata, Kyösti Jantusta, Iivari Hankalaa, Olavi Lehikoista, Tuula ja Kalevi Mäenpäätä, Kusti Syväjärveä, Erkki Aroa, Ritva ja Mauri Erkkilää sekä omakotiyhdistysten lukuisaa talkooväkeä, että Irjalan Makasiini saatiin eri harrastusryhmien käyttöön.  Irjalan Makasiinin 20-vuotisjuhlassa syksyllä vuonna 2008 juhlapuheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Paavola. Puheessaan hän mainitsi, että Tampereen kaupungin viranomaiset eivät uskoneet, että talkootyöllä Irjalan kartanon viljamakasiini saataisiin kuntoon. Toisin kuitenkin kävi.  Irjalan Makasiinista on tullut suosittu eri juhlatilaisuuksien sekä eri harrasteryhmien pitopaikka, jota Irjalan Omakotiyhdistys vuokraa halukkaille.  Lähempiä tietoja löytyy nettiosoitteesta www.irjalanomakotiyhdistys.fi  Lähteet: 
Irjalan Omakotiyhdistys ry:n 30-vuotishistoriikki Kusti Syväjärvi, 1991 
Tampereen historia II Viljo Rasila, 1984 
Messukylän, Teiskon, Aitolahden historia I Kirsti Arajärvi, 1954 
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Kartat 
Vanha Tampereen alueen kartta Jyväskylän yliopiston kartta-arkisto, Internet Veljekset Karhumäen ilmakuva vuodelta 1952/ Kuvasampo, nettihaku.  Kuvat Hilkka Antinmaa Ritva Erkkilä Aino Väänänen Kalevi Väänänen   Kirjoittaja on eläkepäiviä viettävä rikosylikonstaapeli Kalevi Väänänen, joka toimi vuosina 1985 – 2006 Irjalan Omakotiyhdistyksen sihteerinä.  Kalevi Väänänen Sarvijaakonkatu 23 C 186 33540 Tampere puh. 050 350 7302 Email: kalevivaananen4@gmail.com                                  
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KIRJOITUKSEN KUVAT  

  

 Veljekset Karhumäen ilmakuva Takahuhdin pelloista vuonna 1952 Kuvasampo, nettiarkisto  
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 Tampereen kaupungin Takahuhdin Irjalan alueella alkoi nousta omakotitaloja.  Kuvassa Eila ja Iivari Hankalan omakotitalon rakennusvaihe vuodelta 1958.  

 Irjalan tilan viljamakasiini vuonna 1980 Valokuva Hilkka Antinmaan kuva-arkistosta.      



7  

 Irjalan viljamakasiinin pohjapiirros kaupungin arkkitehdin piirtämänä vuonna 1984.   Talkoiden toteuttamisesta vastasivat pääosin  

 Esko Antinmaa vasemmalla ja Kyösti Jantunen oikealla.  
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 Ensimmäinen varsinainen Irjalan Omakotiyhdistyksen johtokunnan kokous  pidettiin Irjala Makasiinilla syksyllä vuonna 1987. Edessä puheenjohtaja Esko Antinmaa ja sihteeri Kalevi Väänänen.   

 Kun Irjalan Makasiini oli saatu lopulliseen kuntoon, järjestettiin vuonna 1989 joulujuhla, jossa johtokunnan jäsenet osallistuivat missikisoihin. Kuvassa vasemmalla Esko Antinmaa, Kalevi Mäenpää, Kalevi Väänänen, joka nimettiin Miss Irjalaksi sekä Erkki Aro.  
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 Irjalan Makasiinin 20-vuotisjuhlassa juhlapuheen piti kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Paavola.  

 Irjalan Makasiini juhlakukitettuna. Kuvassa Aino ja Kalevi Väänänen     


