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Isojaftoftartat
Sukututkimuksen edistyessii tutkijat alkavat
yleensd kaivata listia yksittaisid arkieldmiiiin
liittyviii tietoja tutkittaviensa elinympiiristostii.
Asumisympiristo, voimme sanoa maisema, tu-
lee kiinnostavaksi. Niinpii maisematiedot, var-
sinkin kartoista saataval, saavat tilaa lahteina.

Suomen aluetta on systemaattisesti kartoi-
tettu l600luvulta lahtien. Toiminnan ldhtdkoh-
tana olivat taloudelliset pyrkimykset. Kruunu
tahtoi saada mahdollisimman paljon verotuloja
j a maksimaalisen tuoton saavuttamiseksi taytyi
tietysti olla tiismiillisiii paikkatietoj a.

Tfiiin laajamittaiseen yleiseen kartoituk-
seen en kuitenkaan nyt puutu, vaan keskityn sa-
takunta vuotta myohemmin alkaneeseen toisen-
laiseen kartoitukseen. Senkin liihtokohtana oli
talouden elvyttdminen, nyt nimenomaan ta-
lonpoikien tuottavuuden lisbys. Kysymys on
maan uudelleen jakamisesta, ns. isostajaosta.

Kun l50Oluvulla talonpoikainen maa oli
viety maakirjoihin, oli samalla vakiinnutettu ti-
lojen kuuluminen tiettyyn kyliiiin. Tiloille oli
maAritelty veroluku, joka oli tietyssd suhteessa
koko maakirjakyliin verovelvoitteeseen. Maan-
viljelykin oli vakiintunut kyliikunnittain teh-
ttiviksi, kuitenkin niin, ettii tiloilla saattoi olla
uudisraivauksia kylien vainioiden ulkopuolella.
Niiden kiiytOssa ei ollut mitaan rajoituksia,
joten mitenktidn kivettynyt tilanne ei ollut.

Koska maa oli yksityisomistuksessa ja kul-
lakin tilalla oma verovelvollisuutensa, sai ku-
kin tila yhteisestii vainiosta aina tietyn vakiin-
tuneen osuutensa. Se mitattiin esimerkiksi Hii-
meessii sarkoina, mistii johtuu nimitys sqrka-
jako. Saran leveys oli kylakohtainen, sill6 se
mitattiin kyliin omalla tangolla tai muulla va-
kiintuneella mitalla. Alun perin on talon sarko-
jen mtiiird ollut veroluvun mukainen, mutta

ajan kuluessa tankoluku ja veroluku olivat me-
nettaneet yhteismitallisuutensa.

Vainioiden yhteisviljelyii alettiin l600lu-
vun kuluessa pitaa haittana. Sen katsottiin estd-
vtln uudistuksia ja muutenkin rajoittavan toi-
mintaa. Ristiriidat tankolukujen ja verolukujen
valilla aiheuttivat myos ongelmia niin veron-
ker66jille kuin itse vilj elijriillekin.

7746 Ruotsin valtakunnan maanmittauksen
paallikk<l Jakob Faggot nosti julkisuuteen
maanviljelysmaan hankalan jakautumisen ja se-
litti siita johtuviksi lahes kaikki tuotto-ongel-
mat. Hyvin nopeasti Faggotin ajatukset saivat
kannatusta ja wosien 1755-56 valtiopaivilla
tuskin kukaan kiisti maan uudelleen jakamisen
tiirkeyden. Sarkajako ja metsien yhteisomistus
oli lopetettava. Kunkin talon tulisi saada kaikki
tiluksensa mieluiten yhtenii lohkona, jotta voisi
jtirjestnd maan kiiyton parhaalla mahdollisella
tavalla.

Jyrkkdsiivyinen isojakoasetus julkaistiin
5.4.1757. Maa oli yksinkertaisesti hetimiten
jaettava jiirkevillii tavalla. Kaikkialla, missii
parhaillaan oli kiiynnissti rajankayntejA tai
muuta maanmittausta, maat oli lohkottava. Sa-
moin jos yksikin jakokunnan jiisen halusi, oli
jako toimitettava. TyO oli aloitettava heti tule-
vana kesiini.

Isonjaon toimeenpanemiseksi tekniikka oli
valmiina: mensulq praetoriana sekd kompassi
ja solmunuora. Ruotsin valtakunnassa kartan-
piirtamistaito oli huippuluokkaa. Myos maan-
mittarien koulutus oli hyvin jarjestetty Oli laa-
dittu piirustusohjeet, joita kaikki maanmittarit
noudattivat. Tasti seuraa se tutkijalle mieluinen
seikka, ettS kartat ovat hyvin yksiselitteisia.



Pohjanmaalle, Turun ja Porin liiiiniin sekii Hii-
meen ja Uudenmaan liiiiniin nimitettiin jakoa
johtamaan talousdeputootio. Niiden tuli ohjata
maanmittareita ja ratkaista eteen tulevat ongel-
mat. Eniten ongelmia odotettiin koituvan maan
arvottamisesta eli jyvityksestei, mikir tietysti
pitikin paikkansa. Kun veroluvut ja tankoluvut
poikkesivat yleisesti toisistaan, syntyi paljon
erimielisyyttti siita, milla suhteella maat oli
jaettava. Vaikka asetuksen ja sen tiiydennysten
sanamuodot olivatkin yksiselitteisia, jouduttiin
todellisuudessa monenlaisiin joustoihin ja so-
vitteluihin. Oikeusjuttuja kertyi valtavat mdil-
riit. Varsinkin metsiialueiden rajat olivat epii-
selviit ja kiistanalaiset. Kun talousdeputaatiot
pian lakkautettiin, niiden tilalle asetettiin eri-
tyistuomioistuimiksi maanjako-oikeudet, joista
sai valittaa vain kuninkaaseen. Talle uudistuk-
sella pyrittiin kohtuullistamaan oikeusproses-
sien kestoja.

Suurin este oli talollisten vastahankaisuus.
Erityisesti kiellettiin ryhtymdstd varsinaiseen
jakoon ennen kuin kaiken jakokuntaan kuulu-
van maan huolellinen ja tasapuolinen jyvitys
oli suoritettu. Niin pelto-, niitty- kuin mets6-
maakin oli tarkastettava. Vastahakoisuutta listi-
sivdt vielii jaosta aiheutuvat kustannukset.
Maanmittareiden palkat maksoi toki kruunu,
mutta heidiin yllapitonsa jai maanomistajien
harteille. - Myos aivan aktiivistakin vastarintaa
esiintyi, mutta mikdiin ei kuitenkaan tirydel-
lisesti pystynyt jakoa estdmiidn.

Mutta my0s teknisluonteisia ongelmia oli.
Varsinkin maanmittareiden viihiiisyys hidasti
isojaon toteutusta. Suomen maanmittauskomis-
sion johtaja E. O. Runeberg pyrki kohdenta-
maan voimavarat oman kiireellisyyskasityk-
sensti mukaan, mika ei suinkaan vastannut
kaikkien muiden mielipiteita. Esimerkiksi Hii-
meessd saatiin isojako aloitettua vasta kesiillii
1764.

Varsin yleistii oli, ettii talojen tilukset jiiiviit
isonjaon jalkeenkin hajanaisiksi palstoiksi.
Vuonna 1848 miitirittiin, ettii jako oli uusittava,
jos maanomistaja anoi sitii kuverno<irilte maan-
kaytOn hankaluuteen vedoten. Niin kiiynnistyi
isojaon tiiydentflminen ja isojaonjiirjestely
eli uusjako, joista viimeisia suoritettiin 1990-
luvun lopulla. Kuitenkin edelleen on olemassa

yhteismetsiii kuin kaikuna isonjaon vaikeudesta
ja pitkittymisestii.

Isojaonvalmisteluun ryhtyess66n maanmitta-
rin tuli kutsua koolle kaikki jakokunnan jiise-
net. Heidiin kertomansa ja vanhojen rajatuo-
mioiden mukaan hdnen oli sen jalkeen merkit-
tiivii kartalle jakokunnan ulkorajat seka eri
tiluslajit laatunsa mukaan. Jos rajoista tuli rii-
taa, oli maanmittarin ensin yritettava aikaan-
saada sovinto, ja jos se ei onnistunut, raja-asia
vietiin oikeuteen ratkaistavaksi. Vasta kun rajat
olivat varmat, voitiin aloiltaa ulkotilusten ja-
kaminen. l700luwn periaate olikin, ettii ulko-
tilusriidat eiviit saaneet estiie (koti)peltojen ja
niittyjen jakoa.

Kartassa j a karttakuvauksessa (selityksessii)
tuli niikyii, mitka tilukset olivat sarkajaossa ja
mitkii yhteisiZi seki mitkii kuuluivat jakokun-
nan jollekin jiisenelle erillisind. Kaikki kart-
takuviot tuli nimetii. Niiin ollen kartoista saa
valtavasti tietoja seudun nimistostt!. Oli myds
mahdollisuuksien mukaan merkittav4 mika
maa oli viljelykelpoista, mika metsiinkasvuun
soveltuvaa ja mikd taas joutomaata. Maa
jyvitettiin eli arvotettiin. Jos osakkaat olivat
yksimielisia jyvityksesta, heidan kantansa tuli
voimaan, jos taas erimielisiii, maanmittarin ja
kahden puolueettoman lautamiehen yhteinen
kanta voitti.

Ennen jakoon ryhtymistti selvitetiin jako-
peruste, joka oli joko veroluku tai tankoluku,
sittemmin vain veroluku. Koska asetuksen yk-
sioikoinen noudattaminen olisi mullistanut kiiy-
6nndn maanomistusolot t6ysin, kaytettiin to-
sitilanteessa paljonkin sovittelua. Vuonna
1782 mtliLr'irykseksi tuli, ettii kunkin tilan tuli
saada peltoa ja niittya vqnhan nautinnan mu-
kaan. Tiillii tarkoitettiin sita, etta mahdollisuuk-
sien mukaan talolle pyrittiin osoittamaan en-
sisijaisesti ne maat, joita se oli viljellyt.

Kun valmistelu oli suoritettu ja riidat sovittu,
aloitettiin itse jako. Ensin sovittiin, mikii maa
jai yhteiseksi Yleensii tiet ja vesijiitot olivat
tiillaisia. Sitten maanmittarin tuli saada osalliset
sopimaan osuuksien sijainnista. Jos sopua ei
syntynyt, arvan annettiin ratkaista. Kun osakas
halusi maansa yhtenii lohkona, han sai sen,
mikiili ei vaatinut parasta maata.



Yleensd itse jako - toisin kuin valmistelu -
zujui sopuisasti.

Eriis hyvin kiinnostava seikka on talotonttien
sijaintikysymys. Ovathan asuintalojen paikat
maastossa ja niiden suhteet toisiinsa sosiaalisen
elaman kuvaamisen kannalta hyvin olennaisia.
Toisaalta olisi tyon kannalta hyvin kaytan-
nollistii asua liihellii viljelyksiii, mutta toisaalta
talon ja sen pihapiirin siirtoon ei ehka ollut
halua. Vuoden 1757 isojakoasetus ei puhunut
asuintalojen siirroista mitaan. Ilmeisesti ei ollut
lainkaan pohdittu, mita tilusj arj estely merkitsisi
kliytiinndssli asumiselle. Kuitenkin jo 1760-
luvun alussa asiaan puututtiin. Ehdotettiin jopa,
ettii ellei vapaaehtoisesta asuintalojen siirrosta
tule mitaen, arvottaisiin muuttajat. N6in pit-
kdlle ei kuitenkaan oltu valmiita menemddn.
Seuraavassa asetuksessa muutoista meerettiin
vain, ettd muuttajat saisivat paikalleen jaavilta
korvauksia veroluwn mukaisesti. Kuitenkin
vasta 1780 otettiin tiiysi askel muuttojen suun-
taan: silloin maanjako-oikeudet miiirtittiin
paattiimaAn my6s asuintalotonttien sij ainnista.

Varsinaisilla ryhmtikyliialueillakin tontti-
muuttoja tehtiin niin vAhan, etti se ei vaikutta-
nut huomattavasti asuinympiiristdrin. Vain
suurpalot aiheuttivat tilanteita, joissa kyltit mul-
listuivat tdysin. Suurimmassa osassa maata
ntLyttiliL maisema muuttuneen hyvin hitaasti, oi-
keastaan vasta ammattirakenteen muutoksen
mukana I 9O0-luvulla. Tosin tonttij iirj estelyillti
ei alun perinkiian pyritty maatalousmaan lohko-
misen edisttimiseen, vaan ennen muuta ahtaim-
pien kylarykelmien uudelleenj iirj estelyyn.

Liikamaiden erottaminen toteutettiin isonjaon
yhteydessii. Ttitii oli ajettu jo aiemmin, silla vil-
janviljelyn lisd^dmisen esteene oli pidetty hi-
dasta uudisviljelye. Pohjanmaalla pantiin erot-
taminen toimeen mdiiritietoisimmin. Koko
maata koskeva m66rdys annettiin 1778. Taloa
kohti oli mitattava maan laadusta riippuen
manttaalia kohti 600-1200 tynnyrinalaa. Kaik-
ki muu asutuskelpoinen maa oli liikamaana
erotettava kruunulle uudisasutusta varten.
Maanomistajilla oli kuitenkin optio-oikeus, eli
oikeus ennen muita perustaa uudisasutustiloj a.
Kelvoton, toisin sanoen sellainen maa, joka ei
sopinut asutukseen, jai ns. kruununpuistoiksi.

Erottaminen ei kuitenkaan koskenut aatelin
siitereitii eika ralssitiloja. Vanhat maatilat saat-
toivat myOs saada listimaata metsdmaikseen
pelkkiid metsiiveroa vastaan. Niiin ollen voi-
daan arvioida, ettd liikamaiden erottaminen ei
viihentiinyt entisten omistajien omistusoikeutta
niin dramaattisesti kuin voisi kuvitella.

Isojakokarttoihin on aina kuulunut myds laaja
kirjoitettu asiakirja. Nykyisin saattaa olla siiily-
nyt vain joko asiakirja tai kartta. Jos molemmat
ovat siiilyneet, antavat ne yhdessii - sanoisinpa
- tiiydellisen maisemakuvauksen kulttuurimai-
semasta.

Asiakirjassa on ensimmtiisenii hallintaluette-
lo. Maakirjakyldn kukin maakirjatalo on esitet-
ty. Ensin eritellaan pellot: yhteisviljelyksessii
olevat ja erilliskiiyt6ssii olevat taloittain. Jo-
kainen talo on merkitty kirjaimella ja jokainen
tiluskuvio numeroitu ja mahdollisuuksien mu-
kaan nimetty ja paikannettu. Sama kirjain ja
numero esiintyy myOs kartassa. Seuraavaksi
maanmittari esittaia jakosuunnitelmansa ku-
vioittain kullekin talolle. Vaihdot, joihin jou-
duttiin, kun pyrittiin mahdollisimman viihiin
maapaloihin, luetellaan kolmanneksi. Neljds
luettelo kasittaa lopullisen tilanteen kullakin
tilalla. Paikannimien listiksi jokaisesta maapa-
lasta ilmoitetaan reaalipint a-ala, maan viljavuus
jyviilukuna sekti jyviiluwlla painotettuna ve-
roluku.

Karttojen ja asiakirjojen henkilonimiin on
suhtauduttava varovaisesti. Tilan, kyliin, pitii-
jan ja laanin nimi ovat luotettavia. Sen sijaan
isdntdmerkinniit eiviit ole varmoja. Luettelo-
tieto on merkitty muistiin mahdollisesti eri ai-
kaan kuin aineisto muuten on valmistunut.
Koska nbillii asiakirjoilla ei ollut omistuksellis-
ta todistusvoimaa, ei maanmittarin velvolli-
suuksiin kuulunut omistussuhteiden tarkastami-
nen. - Asiakirjoissa mainitut katselmuksessa
lasn6 olleiden nimet sen sijaan ovat varsin in-
formatiivisia. He kaikki olivat kyl6n luottomie-
hia ja muistajia. Siksi sukututkijalle voi olla
hyvinkin hyridyllista selata jakoasiakirjoja

etsiessddn henkilOittensd tietoja.

Karttojen merkitys maastonimien ldhteinii on
korvaamaton. Nimet taas saattavat kertoa il-



meikk66sti, mihin paikkaa on kaytetty, tai mikii
ikimuistoinen tapaus siihen liittyy.

Viihemmiille huomiolle on jiiinyt se, etta
kartta voidaan mielikuvana muuntaa maise-

maksi. Maisema puolestaan luo arkieliimiille
puitteet, joiden avulla menneisyyden kertomi-
nen elavoityy.

Huolellisesti laaditut - ankarastikin riidellyt
- isojakokartat antavat oivallisen maiseman-

ennallistusaineiston. Onhan jaosta yleensi jo

kulunut pitkia aikoja, minka vuoksi paikan
p66lle meneminen ja ymp6ristdn katsominen ei

riitii. Pelkkd muistaminenkaan ei riita - muisti
on niin lyhyt ja kiinni muistajan hetkellisistti
kokemuksista, ettii maisemaa on varminta etsia
ammattilaisten kuvauksista !



Kuva I (sivulla 10). Mittausvfllineet.

Liihde: Isojakokartan otsikkoteksti, jonka ko-
risteina on esitetty maanmittarin tydviilineet.
Charta ofver Waulammi, Niemis och Hapanie-
mi Agor. Tavastehus lan Nedre Stixmtiki Htirad
och Tammela sockn. Afm6tte Fr 1792 af A.
Nordenstedt. Jokioinen 1:- (12 osaa). Ha-
meenlinnan maanmittauskonttori.

Kartanpiirtiiminen oli erittiiin tiismiillisesti
siiiinneltyii. Kaikki karttamerkit oli miiiiriitty ja
mtiiiriiyksiti oli ehdottomasti noudatettava.
Maanmittarit tuntuvat itsekin pitaneen kunnia-
asianaan tehdd merkit tarkasti ohjeiden mu-
kaan. Vain otsikkokuvassa, mittakaavassa ja
tuuliruusussa maanmittari saattoi toteuttaa tai-
teellisia taipumuksiaan.

Ylhaalla vasemmalla on armillaarikehd-
jonka avulla on mddritelty sijainti maapallolla.
Seuraavana on mensula praetoriana, kartan-
piifiamispoyt6, joka pystytettiin kolmijalan
avulla tydpaikalle. Keskella ylhaalla ot mensu-
/aan kuuluvia valineitd (ks. seuraava kuva) ja
niiden alapuolella ornamentlimaisesti mitta-
naru. Padkuvan takana ja alla on apukeppejci,
joita tarvittiin sekS suuntien ottoon ettA pituuk-
sien miiiirittelyyn.

Niiin upeita otsikkokuviot eiviit tavallisesti
olleet, vaikka useat maanmittarit niiyttiivit ol-
leen taiteellisesti varsin latrjakkaita ja tzi"'ftavia.

Kuva 2 (sivulla ll\. Mensula haetorians -

mittapiiytii 1600-luvun maanmittausoppi-
kirjan mukaan

Lahde: Paulaharju, Jyri, Sotilaskartoitus Suo-
messa. Sivu 10.

MittapOyta oli hyvin monipuolisesti varus-
tettu. Voidaan veittae, ettd siinii oli mukana
kaikki maanmittarin ja kartanpiirtajan tarvitse-
ma v6lineist0. Koska maanmittari liikkui pal-
jon, viilineisto piti myds voida helposti kuljet-
taa ja asentaa tyopaikalle. Pdydiin piti olla
myos hyvin tukeva ja vakaa, jotta se ei itses-
siiiin aiheuttaisi virheita karttoihin.

Kolmijalalla vahvoin ruuvein ja mutterein
pystytettyyn tauluun (ABCD) kiinnitettiin pa-
periarkki puulistoin. Taulun reunoihin asennet-
tiin kompassi (E) ja erilaisia viivoittimia (W,
\Y,Z). Jotta mittauskorkeus pysyisi samana,
taulun asento varmistettiin luotinuoralla (hik,
l). Mittatanko suuntaseipiiineen (p) ja pahvinen
tiihttiyskeppi (q) palvelivat maan konkreettista
mittaamista. Harpilla (v) saatiin kliteviisti
mitattua samanpituisia janoja ja suhdeharpilla
(x) muutettua tarvittaessa mittakaavaa.

Kuva 3 (sivulla 12). Karttamerkit.

Liihde: Ruotsin maanmittauslaitoksen j ohtajan
Griepenhielmin kiertokirje 20.4.1687. Paula-
harju, Jyri, Suomen sotilaskartoitus. Sivu 9.

Maantieteellisten karttojen merkkiohj eet oli-
vat hyvin yksityiskohtaiset. Koska geografi-
se llo eli maantieteellisella kartoituksella pyrit-
tiin taloudellisten olojen kohentamiseen, kart-
tamerkitkin kuvastavat taloudellisia seikkoja.
Kaikkia erikoismerkkejii ei jouduttu kayt-
timiin, mutta ohjeet ndyttiiisiviit loytyneen
ongelmaan kuin ongelmaan !

Isojakokartat kuvasivat yleensii paljon yk-
sinkertaisempia ymptiristojii. Koska ne olivat
myds suurimittakaavaisempia, niissti ei tarvin-
nut kayffaa niin paljon symboleja, vaan asia
voitiin ilmaista kirjoittamallakin. Ohjeistus oli
kuitenkin yhta ankaraa. Viirit miiiirtittiin yksise-
litteisesti, mutta koska kukin maanmittari val-
misti omat (vesi)vtirinsii, on eri laatijoiden kart-
tojen kesken siivyeroja. Sininen tarkoitti vettii
tai yleensd kosteaa (sinivihreii), vihreii niittyii,
keltainen peltoa ja punainen tonttimaata; metsat
merkittiin piiipuuston mukaan kuvioilla.
Samat viriperiaatted ovat edelleen voimassa,
mutta vlirit ovat rdikeiimmlit ia siten
erottelevammat.





,,lDlenlulo $roetorionor'.
(Kuva mittrusopisla tGcomeliac pruclicac novac cl uuclact\

l l



lllcri' ic togulit rupunf i

Sinnoiruc

.Frrupunfi ic linnc

.Roupnnfi, iogfo on tuornio,
fopituli ic piirpanioruin

f,oupunfi i(mon linn,ro
ic finnoirueto

'Itor:rnia

Simncofi

i(itrebtor

€nrdfrurcfunro

dncflir,ir,ij,i

ft'orptti.

'Xuriotirfto

funinf. tinno mootlo

f uninhrontortuno, tioirotcnnug

f'unintaonf,rrtono, puurolcnnui

.Runinfcan lorjorclo

'!iirprrnianrin mcotto

'Icttlincn 
lotrri, tipiro&nnug

!(ottlinrn fiati, itmcn linirot.

licnmpi f,irrri

?{ardisforjor,rto

!oppifc

.Rontoti(c

.fruununto[o

Vmircc(i(olo

$6dtiiriro(o

lpcrint6roto

9oturito[o

$usdritr

?{putc(o

!(torcmiorolo

6oiroolotolo

6omin!o, ia i6ib66ioto

.Acnto'oif.u,
916tslitoto
Soic, ic pgqftioifcu;

pe rinrirdtofi

9lojoro[o

.fi'opottc

Sutfarinrolo

.fi'olototo
puolitato

9iclidnn.rtalo
.ft'obt'effonnrsrolo
-ft'olrncntl j6nnrstclo

Jlibtirupo

9Jlri[atitnsrup.r

.[ictfcf6rtta
f,'crifto

tulti' io mortfinopoittc

4to
&
M

n^Ft
lfCRA

&
't'
t+

ad#,

r-
-dhdt:

#
.L
A .
l'rn

g

I
I i-n

I
t r h

ffi
tro i\

ffi-
/', &
.rrl,l
{ 4

I(n
-S-

h

at-i

g'
4,

0

o

6 8ulrofunncn,, moafunnon,

I 
lo roo|lrntolc

--- .fib(olunnanrcic
6: ')itdjdut,ri,r

Eoqirnicn urtirrin puudret(i o { ffin*
Jcrtonrirn upfrcrin puu*clli o f Toilll"Un,U
Sort'unicn b96rgtolo oly' lBocmigt6

' 
.f;'otognrg jo fcto4nrapoifta

3olfqniicn 6t6mtc(o O,,S gotoro

:_::

, , ; , , ; ,

::.
,t

J

. L : :

t
F

la
.J.-

14,

#'
h

;p

O

-J

GEt

&
n

o

6
&
6 

" lltcritutti

d -soptcfcioos

S .ft'uporifoinor

$ lRourotuiooe

6 o,n,,0,"0.

o !')?.c[nfircbbd,

- toforno
E
o $outcfulotto

I {Borimo

I 
Suurirobar

O Ylunortfbos

D tgtlin^olimo

" illormori(ou$o3
- .ftimilou$or
G 

lllclinrntlq
'/, 

tuutinrnflq
'y' €.rb.r

12



Kuva 4 (sivulla 14). Isonjaon valmistelussa
kiiytetty kartta.

Liihde: Geometrisk Charta ofuer Frirsta Delen
Af IDENPA OCh TYLLYLA SYARS ACON T
WANA eller MASKALA SOCKEN uti
NEDRE HOLLOLA HARAD J TAWASTE-
HUUS LAHN och FIELSINGFORSS HOF-
DINGEDOMME. AfMAttE Ar NAI Af J L
Colleen MP. Hiimeenlinna 4:a I K-osa.
Hdmeenlinnan maanmittauskonttori.

Kartta on valmistettu, jotta maantuntemusta
voitaisiin parantaa ja verorahvaan verotusta ja
uudisviljelyn suuntaamista kehittaa. Kun sitten
tarvittiin jakoa varten karttapohjaa, tiitii voitiin
kdytfirit.

Karttaan on ensi vaiheessa merkitty paikkaa
identifioivat tiedot. Nhaalla oikealla on mit-
takaava ja keskella ylhaalla tuuliruusu eli
suuntanuoli. Ymptirist0n nimilla on osoitettu
tarkempi paikka: Wik af Catuma Iarwi (Katu-
majiirven lahti), Hettila Akergarde Hiir Emot
(HAtila pellot tiissii vastassa), Mdskdld Byss
Akergardes (Maskalan kyliin pellot), purot,
maantiet Wag frin Tavastehus (tie Hiimeen-
linnasta) ja Wag till Borgo och Lovisa (tie Por-
vooseen ja Loviisaan).

Kylien kotivqiniot on mitattu ja piirretty.
Sen sijaan ulkopellot ja metsat on osoitettu
vain summittaisesti tekstein: "Byarnes Utmarck
Pi Denne Sidan" (kylien ulkopalstat tiillii
puolella), "Utikrarne mdta harrr (ulkopellot
kohtaavat tAallA).

Harvinainen yksityiskohta on se, ettii kyliin
talot ja tontit on piirretty. Syynti voi olla se, et-
ta osa on rakuunatorppia, ja nliden osoittami-
nen on maanmittarista ehkii ollut tiirkeiiii
("Drag. Torp"). Latojen ja muiden ulkoraken-
nusten merkitseminen ei ole yhtii harvinaista
(ruutuina tonttiaitojen yhteydessii). Aidat ja tien
kohdalla l<ylitn portit, puron yli silto seka
mqaston laatutietoja on karttaan merkitty sym-
bolein ja sanoin (suomaasto4 kivikkoja).

Vuonna L773 - piiivbys selviiiii vasemman
yliikulman tekstistii - titmii kartta uusine jako-
I inj oineen on vahvistettu maanj ako-oikeudessa.
T?issd vaiheessa kartalla olevat maat on jaettu
talojen kesken ja numeroitu. Mustqt numerot,

kuvassa melko himmeinii niikyviit, osoittavat
nyt talojen tilusaloja. Maat ovat kuitenkin
edelleen hyvin monissa lohkoissa, joten on
jouduttu isonjaonjlirjestelyyn l800luvun
puolella. Merkintii piiiviiyksineen (1816) on
kirjoitettu edellisen pdiitdstekstin alapuolelle.
Taste jaosta on karttaan jinnyt uusin
kerrostuma: selvdsti erottuvat, paksummat pz-
naiset rajat ja punaiset numerot. Ne vastaavat
sitten maakirjan rekisterinumeroita, jotka on
leimattu kartan oikeaan alakulmaan. Kunkin
uuden numeron vieressii on kasin kirjoitettu
vanha numero ja talon nimi.

Karttoihin kuului myds selitysteksti, poytii-
kirja ja muut asiakirjat. Aina se ei kuitenkaan
ole siiilynyt. Esimerkiksi juuri tasta kartasta
asiakirjoja ei ole eniii olemassa, mutta muita
alueen j akoasiakirj oj a kyllakin. " Asiakirj all i sta
karttaa" "asiakirj attomaan" vertaamalla saadaan
varsin paljon tiiydennyksiii tehtyA.

Kuva 5 (sivulla 15). Isoajakoa edeltiivii ky-
liin viljelysten tila - sarkajaon merkinniit.

Liihde: Charta ofuer Waulammi. Niemis och
Hapaniemi Agor. Tavastehus l6n Nedre Sax-
miiki Hiirad och Tammela sockn. Afmiitte ir
7792 af A. Nordenstedt. Jokioinen 1:- (12
osaa). Hiimeenlinnan maanmittauskonttori.

Tiimi kartta on varta vasten isonjaon val-
misteluun tehty. Maantuntemuksen tiedot ovat
samat kuin edellisessbkin kuvassa: joet, purot,
tiet, polut, sillat, maaston korkeat kohdat. Li-
siiksi on piinetty kunkin vqinion sarkajako.
Sarka oli se kaistale, jonka tuoton kukin talo
sai osalleen. Saran piiiihiin on merkitty nume-
rolla, mille talolle sarka kuului. Jqkoon osallis-
tuneet talol on sitten merkitty kirjaimin. Kun-
kin talon on pitanyt periaatteessa saada niin
paljon maata, kuin se jyvityksen jiilkeen on
"vanhassa nautinnassa" saanut osalleen. Kir-
jaimilla on osoitettu kartassa kunkin talon
saamaosa.
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Kuvat 6 a-b-c-d-e (sivuilla 17-21). Kartan ja
asiakirj ojen viilinen suhde.

Liihde: Osa kartasta vuodelta 1796 Hiimeen-
kyron pitajan Jiirvikyliistii asiakirjoineen. Hii-
meenkyrrl, Jlirvenkyla 7, 8 osaa. Hiimeenlinnan
maanmittauskonttori.

Kartoituksen yhteydessii maanmittari laati
mytis jaettavien maiden tarkat luettelot. Tiissti
1796 suoritetussa Hiimeenkyron Jiirvikyltin
jaossa syntyneistli liihteistii kiiy hyvin ilmi toi-
menpiteen koko laajuus ja ilmeikkyys.

Kartta, osakuva 6 a, kuvaa Jervenkylcici. Se si-
jaitsee Hiimeenkyron nykykeskustan luoteis-
puolella Ikaalisiin meneviin tien varrella - tie
erottuu kuvan yldosassa. Kartan paikkatiedot
ovat tavanomaiset: jlirvi, iso tie seka raja-
merkintojii: "Kossula Bys Ostridige Brost-
marcks Agor" (Kosulan kylan riidattomien rin-
tamaiden alueita) vasemmassa laidassa. Raja-
kivi Pirtinsarenenkivi on piirretty ja nimetty jo
itse karttaan (vasemmassa alanurkassa). Hyvin
usein on tyydytty osoittamaan rajapyykit vain
kirjaimin ja vasta asiakirjoissa esitetaan
pyykkien tarkka luettelo nimineen ja laatuineen
(kivi/kivikasa/lampi/. . . )

Asiakirjoissa on mukana kolme luetteloa,
jotka kaikki kertovat jaossa olevasta maasta.
Esimerkiksi on tiissii otettu kiriaimella A mer-
kitty Hdlldn tqlo.

Kuva 6 b on alkusivu luettelosta Beskrifuing
ofwer Jervenkylci Bys Akrqr uti Kyro Soht
uprcittadt &r 1796, siis kyliln peltojen luettelo.
Palstat vasemmalta lukien ovat numero, omis-
tusten nimet, jyvcikku, laajuus (tynnyrinalaa,
kapanalaa), painotettu mcicirci (maantieteelli-
nen laajuus painotettwn jyvciluvulla; tynrrytrin-
alaa ja kaparnlaa) ja yhteenveto. T4ssd maan-
mittari on itse piirtanyt sarakkeet ja merkinnyt
otsikot. l800Juvulla kaytto<in tulivat valmiiksi
painetut lomakkeet eli formulcicirit ja
kymmenjtirjestelmd (alan mittoina hehtaarit),
mutta periaate siiilyi samana. Ensin on lueteltu
yhteisviljelyssd olevat pellot ja sen jAlkeen
erilliset pellot taloittain, ensimmiiisend lit-
teralla A merkitty Hollo.

Kuva 6 c on jakoinstrumentti eli luettelo niistii
maista, jotka kukin talo saa. Sen ensimmiiinen
osa kertoo kyliin peltojen jaon. Sivun ensim-
mdisessd sarakkeessa on kuvion numero, toi
sessa nimi, sitten jyviiluku, ala ja painotettu ala,
kuten edellisessdkin luettelossa. Hollon talolle
on maaratty mm. seuraavat pellot: omistqqn elt
niistti, joita talo oli itse erillisinii viljellyt, n:o
80 omo myllyoja, | 1a 24 Tursossa sijaitsevista
omists pelloista, 4 samoin. Toisien kyliin
talojen erilliskaytOssii olleista pelloista Hollo
sai seuraavat'. Knutilto n.ot 3, 6 ja 12,
Pertololto Tursosta 2, 5,7, 8, 9, l0 sekA 54,
joka oli 'sotilasmaata'; Alaselta Tursostq 5
(lienee ollut Pertolan kanssa yhteiskayttissa),
ll ja 12; Heiskalalta tien pohjoispuolelta 27; ja
Wolherdens dker (pelto) n:o 26. Kyltin
yhteisviljelyksessd olleista pelloista Hollolle
tulivat n:ot 13 ja 14 kokonaan ('Turson
puoleisen Woinion kauempi pcici' ja 'sama

purojen vcilistci) seka n.o 15 osittain. Hollo
menetti omista maistaan n:ot 31, 33, 40 ja 60.
Niimti tiedot loytyviit toisten talojen saantien
kohdalta.

Kuva 6 d. Sama jako toimitettiin niittyjen koh-
dalla. Ensin kuvauiin kaikki jakoon tulleet yh-
teiset niityt ja sitten kukin talo erikseen. Nyt on
luettelossa mainittu myls Hollon veroluku ll3
manttaalia j a qsukssi scintci Jonas Spingb erg.

Kuva 6 e. luetteloon on merkitty Knutin tqlon
omistajakin,'Knuutin veropuustellin omistaa
talonpoika Anders'. Naiden henkilonimien suh-
teen on oltava varovainen. sillii maanmittarin
velvollisuuksiin ei kuulunut varmistaa omis-
tussuhteita, joten ne on voitu merkita vii2irinkin.
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Kuvat 7 a ja b (sivuilla 23 ja 24).
Syynikartta ja sitli vastaava jakokartta.

Liihde: Syynikartta, Htimeenkyrri Jtirvenkyla
7 :2, Hdmeenlinnan maanmittauskonttori; edel-
listii vastaava jakokartta Charto 6fuer Jerven-
lcylci bys Agor i Tavastlcyro Socken, Ofr"
Sotakunda Ofrefuls Hcirqd somt Abo och
Bjdrneborgs Lcin affattad sqmt i anseende till
Alcrarne Ar 1796 af Fred. Tess-
lcivv, fun afrige Agorne enligl Hogvederborligt
Forordrnnde af den l|:de Augusti 1831
affattade Ar 1835 J. W. Westerberg.
Tiiydennetty 1842 ja vahvistettu 1843. He-
meenkyrri Jiirvenkylii 7:4. Hdmeenlinnan
maanmittauskonttori.

Jotta kaikki veromaa, myos metsiit ja taka-
maat, saataisiin j aettu4 kylien raj at tuli kartoit-
taa maaston mukaan. Jakotoimituksessa oli so-
vittu rajat ja ne oli kirjattu poytiikirjaan. Jiirvi-
kyltin kohdallatilma oli tehty syyskuussa 1796
(lahde: Hdmeenkyrcin Jarvikyla n:o 7, asiakirjat
1796. Hiimeenlinnan maanmittauskonttori.).
Maanmittari kulki pyykiltd toiselle ja mittasi
viilimatkat ja luonnosteli maastokuviot.

Joskus harvoin saattaa paiistti kiisiksi juuri
tiihiin kiiytiinnon tyohon. Elokuussa 1834
maanmittari J. W. Westerberg kulki Htimeen-
kyrdn Jiirvikyliin raj alinj oj a tarkastamass a. P ai-
kan pdtillii han merkitsi paperille maan laatuja
ja kulkemiaan taipaleita (osakuva, 7 a,). Ruos-
tenlcihte e ltci, raj api steestii, han kaveli koill i seen
pyykki pyykilta Karjaojan hongalle, josla
jatkoi ensin itaan ja sitten toista linjaa
koilliseen. Samalla tavalla hiin tarkasti myos
muut linjat. 1835 hiin piirsi valmiiksi kartan
(osakuva, 7 b), joka sittemmin vahvistettiin
lopulli seksi i sonj aonj cirj e st e lyr kar t aksi (1842,
1843). Kartan oikeassa reunassa niikyy sama
Ruostenliihde ja siita alkavat linjat.

On todella innostavaa paasta niiin liihelle to-
dellista toimintaal Yleisemmin vain kdr6j6-
poytiikirjat taqoav at nliin eliiviiii historiakuvaa.
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