
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peltolan halkomisen pöytäkirja 17.10.1908 
 
 
 



Pöytäkirja tilanhalkomiesta rekisteri-  
    numerolla 11 merkityllä Peltola nimisellä  
    0.200 oasalla Alakemppilän taloa No.1   
    Kuoksjärven kylässä, Hiitolan pitäjässä,   
    Käkisalmen kihlakuntaa ja Wiipurin lääniä,  
    jonka alotti komisionimaamittari Ivar   
    Lindbergin virka-apulainen maanmittaus-   
    auskultantti J. R. Toikka 17 lokakuuta 1908. 

 
Talolliset Juho ja Jaakko Lipiä olivat 2. viime toukokuuta läänin kuvernöö-
rille lähettämässään  kirjeessä anoneet, että komisionimaamittari Ivar 
Lindberg määrättäisiin toimittamaan halkominen yllämainitulla  tilanosalla. 
Tämän johdosta on läänin Kuvernöörin virasto  päätöksellään samalta päivältä 
lähettänyt kirjevihon läänin Maanmittaustöitten tarkastajalle maanmittarin 
määräämistä varten ja  on hän taas määräyskirjeellään 15. samaa toukokuuta 
valinnut komisionimaamittari Ivar Lindbergin tätä toimitusta toimittamaan. 
         Kuulutuksella, joka säädetyn ajan kuluessa lähetettiin pitäjän 
kirkosssa julkaistavaksi, on toimitus määrätty aloitettavaksi tänä päivänä 
kokouksella anojain talossa. 
         Saapuvilla kokouksessa olivat asialliset Juho ja Jaakko Lipiä sekä 
Jaakko Viinanen. Uskottuina miehinä olivat kihlakunnan lautamies Jaakko Man-
ninen Kuoksjärven kylästä ja talollinen Jaakko Parkkali Haukkavaaran kylästä. 
 
      1§ 
         Luettiintoimitusmääräys liitteineen.Asiallisilla ei ollut mitään es-
tettä toimituksen aloittamista eikä jääviä toimitusmiehiä vastaan ja myönsi-
vät he kuulutuksenkin moitteettomaksi. 
 
      2§ 
         Anomuskirjoihin liitetyn  lainhuutotodistuksen mukaan 4 huhtikuuta 
1908 omistavat asialliset kysymyksessä olevan tilanosan siten, että Juho ja 
Jaakko Lipiä yhdessä omistavat puolet jaettavasta tilasta eli 0.1000 koko nu-
merosta vastaava 0.0160 manttaalia ja  Jaakko Viinanen omistaa yksin puolet 
jaettavasta tilasta eli 0.1000 koko numerosta vastaava 0.0160 manttaalia. 
 
      3§ 
         Tilan kartta ja jakokirjanote osoittavat että tilan tilukset ovat  
mitatut  v. 1838-39  ja 1903. Isojako on toimitettu v. 1853  ja  halkominen 
1903.  Isojako vahvistettu 18 huhtikuuta 1855 ja halkominen merkitty maare-
kisteriin 2 elokuuta 1904. 
 
      4§ 
         Piirirajoista ilmoittivat asialliset, että ne  ovat auki, pyykitetyt 
ja riidattomat. Mitä tilusten uudestaan mittaamiseen tulee, vastustivat asi-
alliset sitä, koska tilukset ovat äskettäin mitatut eikä uudisviljelyksiä-kään 
ole viime jaon jälkeen tehty, ja tahtoivat he että jako toimitetaan vanhalla 
kartalla. 
 
      5§ 
         Kun entinen jyvitys luettiin ja selitettiin asiallisille hyväksyivät  
Juho ja Jaakko Lipiä sen, mutta Jaakko Viinanen tahtoi, että peltokuviot 163. 
164, 166 ja 167 alennettaisiin  puolella  jyvällä, ja kun Juho ja Jaakko Lip-
iäkin siihen suostuivat, tehtiin mainittu muutos, jonka jälkeen aialliset 
hyväksyivät jyvityksen sellaisena kun nautinta selitys lähemmin osoittaa. 
 
      6§   
        Ryhdyttiin sitten  keskustelemaan  jakoperusteista  ja  palstain si-
joituksesta ja tehtiin niistaä seuraavat sovinnot ja määräykset: 
A. Jakoperusteet: 1si Osakkaiden yhteisiin tarpeisiin eroitetaa 1 m leveä 
polku kotipalstalla pyykistä No. 20 alkaen pitkin Kivikkomäen tilan  rajaa 
kyläntiehen asti. Vielä eroitetaan 3 m leveä tie niittypalstalta Kokkomäen 



tilan rajalle pyykistä No. 15 alkaen. 
 
2si Pellot, niityt ja metsämaat ositellaan kaikki samassa luvussa osakkaiden 
manttaaliosien mukaan. 
 
3si Joutomaita  ei erittäin ositella, vaan jäävät ne kummankin palstoille 
arvallisten jakoon vaikuttamatta. 
 
B. Palstain sijoitus: Litt.A1 "Peltola" talollinen Jaakko Viinanen jää van-
halle paikalle kuv. 168  ja vaati hän että kotipalsta jaettaisiin siten että 
raja  lähtisi piiripyykistä No 19 ja kulkisi sitten pitkin kuv. 186 ja 188 
välistä piennarta kuv. 168, 169 ja 187 leikkauspisteeeseen ja  siitä  sitten  
RNo. 12 rajaa pyykkien Not. 24 ja 25 välille. Pohjoisrajan vaati hän taas 
vedettäväksi vinosti RNo. 12 rajasta kuv. 122 pohjoisreunasta RNo 14 rajaan. 
Täten jaetusta kotipalstasta tahtoi hän keskiosan ja jäisivät molemmat Juho ja 
Jaakko Lipiälle.Niittypalstan tahtoi hän jaettavaksi halki ja tahtoi hän siitä 
eteläisen eli Kilpolan kylän puolisen osan ja jää pohjoisosa siitä Juho ja 
Jaakko Lipiälle.Rintapalstan tahtoi hän jaettavsksi entisten rajojen mu-kaan 
vedetyllä linjalla halki niin, että Juho ja Jaakko Lipiä saisivat omalta 
rajaltaan ja hän saisi Koukunniemi No. 3 rajalta. 
 
Litt. A2 "Kumpula" taloliset Juho ja Jaakko Lipiä saavat palkintoveron  Pah-
kasillan palstatilasta ja olivat samaa mieltä niitty- ja rintapalstan jaosta 
kun Jaakko Viinanenkin, joten netulevat  jaettaviksi Jaakko Viinasen yllä-
mainittujen esitysten mukaan, mutta kotipalstan vaativat Juho ja Jaakko Lipiä 
jaettavaksi siten, että raja lähtisi pyykistä No 19 ja  kulkisi  kuten  edel-
lämainittu Jaakko Viinasen vaatimus osoittaa RNo. 12 rajaan, pohjoisrajan 
olisi heidän mielestään pitänyt lähteä pyykistä  No. 24  ja  kulkea kuv. 164 
laitaan sekä siitä pohjoiseen halki palstan aina talon No. 16 rajaan ja sai-
sivat he tämän linjan länsipuolisen ja Viinanen itäpuolisen osan. 
          Kun asialliset eivät voineet sopia mainitusta kotipalstanpohjois- 
rajasta jäi asia toimitusmiesten ratkaistavaksi ja antoivat he siitä seuraa-
van lausunnan. Koskat palstat tulevat mukavammiksi sekä aitauskustannukset 
pienemmiksi jos palsta jaetaan poikittain, niin  katsovat  he  sopivaksi, että 
mainittu pohjoisraja vedettään poikki palstan RNo. 14 rajaan. 
    
     19. lokakuuta 
 
      7§ 
 
Kun jako kartalla oli tehty, näytettiin ja selitettiin se asiallisille, jol-
loin Juho ja Jaakko Lipiä vaativat, että pyykki No. 3 siirrettäisiin enemmän 
itäänpäin niin, että he saisivat myöskin kuv. 168 suuremman osan kun mitä 
heillä nyt on. Kun Jaakko Viinanen suostui heidän vaatimukseensa  tehtiin 
mainittu muutos, jonka jälkeen asialliset hyväksyivät jaon paalutettavaksi ja 
pyykitettäväksi. 
 
      8§ 
         Kun rajat olivat paalutetut ja  pyykitetyt, kokoonnuttiin  keskuste-
lemaan tasingoista ja tehtiin niistä seuraavat sovinnot ja määräykset: 
 
1si Niityt, metsät ja sellaiset pellot, joihin ei ole pantu ruista, otetaan 
heti nautintaan uusien rajojen mukaan, mutta ne pellot, joissa on ruis pantu  
otetaan mnautintaan uusien rajojen mukaan vasta ensi syksynä rukiin korjattua. 
 
2si  Rakennukset  ovat  jo ennen jaetut. Ne rakennukset, jotka jaossa jäivät 
vieraalle palstalle, muuttaa kunkin osakas omalla kustannuksellaan omalle 
maalleen ennen 1 kesäkuuta 1909. 
 
3si Juho ja Jaakko Lipiä  vaativat,  että  ojat  ovat mitattavat ja arvostet-
tavat ja Jaakko Viinanen taas vaati Juho ja Jaakko Lipiältä lantakorvausta 



eräältä alueelta, joka  tähän  saakka on ollut hänen nautinnassaan, mutta jäi 
nyt jaossa Lipiän veljeksille. Nämä seikat sopivat asialliset siten, että 
kumpikin luopui vaatimuksistaan ja tyytyi siihen mitä hänen osalleen on 
joutunut. 
 
4si Sopivat asialliset aidoista siten, että Juho ja  Jaakko Lipiä saavat 
Jaakko Viinasen puolelta seuraavat aidat: 1si läävän salvamesta alkaen  pit-
kin  tien vartta metsäpuolella tietä olevan aidan aina portin ylä puolella 
olevaan kulmaan saakka. 2si tuvan salvamesta uuteen  rajalinjaan  asti, 3si  
teitten välillä pyykin No. 6 tienoilla RNo. 14 rajalla olevan aidan ja 4si 
Mannisen alusnurmelta. Muuten  pitää  kumpikin aidoista sen mitä hänen 
palstoilleen on joutunut. 
 
5si Metsätili toimitetaan siten, että luetaan kaikki sellaiset havupuut, jot-
ka rinnan (1,3 m) korkeudelta täyttävät 6 tuumaa ja siitä ylöspäin kaikki sa-
maanluokkaan. Kaikki muut puut arvioidaan 1 m pituisina sekahalkoina metri-
sylissä. 
 
     20. lokakuuta 
 
         Kun puut olivat luetut ja halkometsät arvioidut niin huomattiin, että 
Jaakko Viinasen palstoilla oli 133 kappaletta hirsiä ja Juho ja Jaakko Lipiän 
palstoilla oli 227 kappaletta hirsiä. Summa 360 kappaletta hirsiä, joista 1/2 
tekee 180 kappaletta hirsiä, ja on siis Jaakko Viinanen saapa Juho ja Jaakko 
Lipiältä 47 hirttä, jotka ovat poisotettavat havuineen ja latvoi-neen Jaakko 
Viinasen rajalta Juho ja Jaakko Lipiän  rintapalstalta pyykistä No. 6 alkaen. 
Mitä halkometsään tulee katsoivat toimitusmiehet  ne  aivan saman arvoisiksi, 
joten niistä ei tule mitään tiliä. 
         Tämän jälkeen ilmoitetaan  asiallisille, että  kaikki tarpeelliset  
kartalle  merkityt tiet ovat edelleenkin auki pidettävät ja että piirirajat 
ovat asetuksen mukaaan ainakin joka kolmas vuosi auki karsittavat ja pyykit 
tarpeellisessa kunnossa pidettävät. 
 
      9§ 
 
         Kun asiallisilla ei ollut enää muuta pöytäkirjaan  merkittävää, 
tehtiin kustannuslasku maanomistajain kuluista paitsi maamittarin palkkiota, 
luettiin se asiallisille sekä annettiin näin kuuluva paalutustodistus. 
         Vuonna 1908 lokakuun 20 päivänä lopetettiin  halkomisjakotoimitus  
0.2000:lla taloa No. 1 Kuoksjärven kylässä Hiitolan pitäjässä Viipurin  
lääniä,  osakasten Juho ja Jaakko Lipiän sekä Jaakko Viinasen välillä. 
         Tyytymättömyys tähän toimitukseen on, puhevallan menettämisenuhalla 
kuuden viikon kuluessa tästä päivästä, kirjallisesti ilmoitettava läänin 
Kuvernöörille ja tämä todistus valituskirjaan liitettävä. 
 
         Toimituspaikalla 20 lokakuuta 1908 
                                    Viran puolesta: 
                                    Ivar Lindberg 
                                  komisionimaamittari 
                                           ktta 
                                    J.R. Toikka 
                                    maanmitt.ausk. 
Näin tapahtuneeksi sekä että paalutustodistusen otti Juho Lipiä, 
todistavat: 
                           Uskotut miehet: 
                  Jaakko Manninen            Jaakko Parkkali                              
       Viran puolesta: 
                                             Ivar Lindberg 
                                         komissionimaamittari 
                                    ktta  J.R. Toikka 
                                            maanmitt.ausk. 


