


Takahuhdin historiaa

• Messukylän Takahuhti ja Irjala mainitaan Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan veroluettelossa jo 1540 –luvulla, jolloin Takahuhdissa oli 28 taloa. Asutusta näillä seuduilla on ollut jo esihistorialliselta ajalta.



Irjalan vanhassa 1700-luvun kartassa



Irjalan kartanon historiaa
• 1700 luvun alun sotien jälkeen alkoi maatalouksien kehittäminen. Esimerkiksi otettiin Englanti, jossa oli käytössä maatilojen jakokartoitus. Ruotsi-Suomen hallitus otti käyttöön ns. isojakomenettelyn vuonna 1757.
• Tilat alkoivat kehitellä maanviljelystä, jolloin pienet tilat liitettiin usein isompiin tiloihin. Samoin tiloilla otettiin käyttöön mm. vesi- ja tuulivoima. 
• Vuodesta 1784 alkaen Irjalan tilalla oli oma mylly.



Irjalan Makasiinin historia
Irjalan kartano oli rippikirjoihin merkitty 1800-luvulla perintötilana. Tilan isäntä oli vuonna 1861 syntynyt Kaarle Gustaf Irjala. Hänen puolison oli vuonna 1868 syntynyt Hilma Gustava Heikin tytär Toosila. Heille syntyi neljä tyttöä ja yksi poika.

Kaarle Gustaf Hilma Heikin tytärToosila

Ilmi * 1897k. 1898 Arvo * 1898 Lea * 1900 Aino * 1901 Irja * 1902Lehtoneno.s. Irjala



Irjalan Makasiinin historia
Irjalan kartano isäntä Kaarle Irjala oli vaikutusvaltainen toimen mies.

Kaarle Irjala
Hän oli Tampereella 22.10.1897 perustetun Suomen Maanviljelijäin Kauppa oy:n perustajajäsen.
Helmikuussa v. 1899 Nikolai II antoi manifestin, jolla Suomen armeija olisi osa Venäjän armeijaa ja suomen kielen sijasta pääkieleksi tulisi venäjä.
Suomen eri paikkakunnalta kerättiin 500 henkilön joukko, joka 13.3.1899 lähti viemään Pietariin yli 500 000 suomalaisen allekirjoittamaa adressia Nikolai II:lle, mutta Nikolai II ei ottanut lähetystöä vastaan. . Yksi valtuutetuista oli Kaarle Irjala.



Irjalan Makasiinin historia
Kaarle Irjalan tytär Irja Inkeri Lehtonen valmistutti 1980 luvun lopullaIrjalan Makasiinin ulko-oven vieressä olevan taulun.



Irjalan Makasiinin historia

Kartanon isäntä Kaarle Irjala joutui  kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin ja möi tilansa 9.6.1904 Antti Ulrik Lehtoselle. Antti Lehtosen poikameni naimisiin Kaarlo ja Hilma Irjalan vuonna 1902 syntyneentyttären Irja Inkeri Irjalan kanssa.
Vuoden 1918 taisteluissa Irjalan Makasiinin etelänpuoleiseen kellariin oli sijoitettu japanilaisvalmisteinen pieni tykki, jolla pystyttiin ampumaan sitä varten tehdyistä ampuma-aukoista.

Kaarle Irjalalla oli 1900-luvun alussa oma jauhomylly.  Kartano tarvitsi viljamakasiinin. Tämä rakennus rakennettiin vuosina 1902 – 1903.



Irjalan Makasiinin historia
Irjalan tilan päärakennus paloi vuonna 1890. Paikalle rakennettiin uusi päärakennus, jota  tilan uudet omistajat pitivät hyvässä kunnossa.



Irjalan alue vuonna 1952
Tilan ympärillä oli laajat pellot. Jotkut muistavat vielä Irjalankadunja Takahuhdintien  risteyksen läheisyydessä olleen siipimyllyn.



Irjalan maat kaupungille
Messukylä liitettiin vuonna 1947 Tampereen kaupunkiin.Tampereen kaupungin väkiluku kasvoi, ja kun maalta tulleille tarvittiin omakotitalotontteja, osti kaupunki 31.1.1950  Antti ja Irja Lehtoselta Irjalan kartanon tilasta 1/3 ja vuonna 1954 loput 2/3 osaa.
Tampereen kaupungin omistukseen tuli koko Irjalan tila, jonka koko oli yhteensä 232,76 ha.
Tampereen kaupunki kaavoitti Irjalan tilalta ostamansa maa-alueet omakotitalotonteiksi. Tonteille rakennettiinkin pääosin omin käsin omakotitalot. Näin sai alkunsa Irjalan laajamittainen asuttaminen. 



Irjalan alueen rakentaminenvuodesta 1954 alkaen
Kuvat vuodelta 1958. Iivari ja Eila Hankalan omakotitalo Kokonkadullevalmistuu.



Irjalan omakotiyhdistys.



Irjalan Makasiini
Vuosien saatossa viljamakasiini  pääsi rappeutumaan.Vuonna 1980 otetussa valokuvassa näkyy, että rakennus oli hyvin huonossa kunnossa. 



Omakotiyhdistys edustajat ottivat yhteyttä Tampereen kaupungin edustajiin vuosina 1978 ja 1979. Kaupungille ehdotettiin, että viljamakasiini kunnostettaisiin kokous- ja juhlahuoneistoksi. Ehdotusta etenikin eri kaupungin elimissä.
Maaliskuussa v. 1981 suoritettiin Irjalan viljamakasiinin katselmus jonka pohjalta kaupunki harkitsi lopullista päätöstä.
Tampereen kaupungin taholta saatiinkin lupaus, ettärakennuksen kunnostustyöt voidaan aloittaa vuoden 1981 aikana.

Irjalan omakotiyhdistyshalusi kunnostaa viljamakasiinin.



Ehdotus eteni, mutta kunnostustyöt eivät alkaneet
Esko Antinmaa oli esittänyt Tampereen kaupungille, että
Irjalan Omakotiyhdistys tekisi viljamakasiinin kunnostustyöt 
talkootöinä, jos Tampereen kaupunki kustantaisi rakennusaineet.
Vuonna 1982 kunnostustöiden hyväksyntää ei tullut, jolloin 
taasen Esko Antinmaa vei esittämäänsä asian uudelleen
Kaupungin harkittavaksi.



Työpiirrustukset
Tampereen kaupungin arkkitehti piirsi pohjapiirrokset ja ehdotti, että sisäseinät levytettäisiin. Omakotiyhdistyksen ehdotus oli, että juhlasaleja olisi vain yksi ja että keittiö sekä WC olisivat talon toisessa päädyssä.Vuonna 1 984 valmistui Irjalan kartanon viljamakasiinin kunnostustyölle työpiirustukset



Toiveena oli, että Tampereen kaupunki myöntäisi kunnostustöihin arvioidut 640.000 markkaa. 
Tampereen kaupunki osoitti vuoden 1985 määrärahoista Irjalan kartanon viljamakasiinin kunnostukseen 200.000 markkaa, jolla kesän v. 1986 aikana yhdistyksen talkoilla kaivettiin vesi- ja viemäriliittymä sekä kaupungin toimesta kunnostettiin rakennukseen katto. Näiden töiden jälkeen kaupungin taholta ilmoitettiin, että em. rahamäärä on käytetty loppuun eikä lisärahoitusta tulla myöntämään.

Rahoitussuunnitelma.



Talkootunteja kertyi



Lisärahoitus
Irjalan Omakotiyhdistyksen ry:n puheenjohtaja Esko Antinmaa jayhdistyksen sihteeri Kalevi Väänänen kävivät syksyllä v. 1986apulaiskaupunginjohtaja  Seppo Suuripään luona selvittämässätalkootöiden lisärahoitustarpeen. Apulaiskaupunginjohtaja ilmoitti,ettei aloitettua työtä jätetä kesken.
Tampereen kaupunki myönsikin 5.1.1987 töiden jatkamiseen 250 000 mk. Tällä rahoituksen loppuerällä talo saatiin kuntoonja rakennuksen lopputarkastus suoritettiin 23.11.1988.
Rakennuksen nimeä tiedusteltaessa Hilkka Antinmaa ehdotti nimeksi IRJALAN MAKASIINI. Nimi hyväksyttiin yksimielisellä päätöksellä. 
Lukuisat eri tahot kiittävät Esko Antinmaata ja Irjalan Omakoti-yhdistyksen väkeä siitä, että Irjalan Makasiini saatiin eri harrastus-ryhmien käyttöön.



Ensimmäinen omakotiyhdistyksenkokous Irjalan Makasiinilla v. 1987



Irjalan Makasiinin historia
Irjalan Makasiinin 20 vuotisjuhlassa syksyllä v. 2008 juhlapuheenpitänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pekka Paavolamuisteli, että Tampereen kaupungin viranomaiset eivät uskoneet,että talkootyöllä Irjalan kartanon viljamakasiini saataisiin kuntoon.



Työn sankarit.
Esko AntinmaaMauri Erkkilä Lauri SyvänenIivari Hankala     Kyösti Jantunen

Ritva Erkkilä



Joulujuhla v. 1987Talkoolaiset rentoutuvat



Talkootöitä on tehty edelleenkin.




