
                                                             Toimitus No 20743 
    Pöytäkirja halkomisessa Alakemppilän  
    perinötalolla No. 1 Kuoksjärven kylässä, 
    Hiitolan pitäjää ja Käkisalmen kihlakuntaa 
    Viipurin läänissä, tehnyt Varamaamittari 
    Verneri Sillfors vuonna 1903. 
 
   7-19 Syyskuuta 
 
Määräys:  
 
1§. Talollisen Juho Juhonp. Kemppisen, anomuksesta sekä Viipurinläänin Herra Kuvernöörin 10. 
Kesäkuuta 1902 kirjeviholle 152/1902  S.t.S.D. liitetyn päätöksen No 388 johdosta on läänin 
Maanmittaustöiden Herra Tarkastaja 7. Heinäkuuta 1902 päivämäärältä virkakirjeellä No 684 
määrännyt Varamittari Verneri Sillfors'in toimittamaan yllä sanotun halkomisen, jonka johdosta 
allekirjoittanut auskultantti saapui hänen virka-apulaisenaan toimituspaikalle 6. Syyskuuta 1903. 
 
Kokous: 
 
2§. Seuraavana päivänä pidettyyn, pitäjän kirkossa laillisesti kuulutettuun kokoukseen  
jaon hakijan talossa saapuivat: Juho Juhonp. Kemppinen, itsellinen Simo Juhonp. Ruotsalainen 
tästä kylästä valtakirjalla Tehtailija Juho Pösön puolesta, talollinen Taneli Matinp. Kemppinen 
omasta ja valtakirjalla Anna Pirhosen, synt. Kemppinen, Anna Kemppisen synt. Puputti, Maria 
Poutasen synt. Kemppinen, Pekka Matinp. Kemppisen ja Jaakko Matinp. Kemppisen puolesta, 
Liisa Lipiä synt. Huuhka omasta ja holhouskirjalla 7 p:ltä Toukokuuta 1896 alaikäisten lastensa 
Annan, Marian, Juhon, Jaakon ja Katrin puolesta, sekä Yrjö Juhonp. Kokko omasta ja suullisesti 
huoltajien Juho Viinasen ja Ida Termin'in holhous kirjalla 14 p:lt„ Maaliskuuta 1902, valttuutamana 
Juho Juhonp. Kokon alaikäisten lasten Hildan, Annan ja Aleksanterin puolesta ynnä samaten 
suullisesti Anna Juhontytär Kokon valtuuttamana. Uskotuiksi miehiksi otettiin kauppa-apulainen 
Ivar Rask Mikkelin läänin Kerimäen pitäjästä ja talollinen Jaakko Manninen tästä kylästä. 
 
Esteettömyys: 
 
3§. Toimitusmiehet myönnettiin jäävittömiksi, eikä mitään muitakaan esteitä toimitusta vastaan 
sanottu olevan olemassa. 
 
Asiakirjat: 
 
4§. Määräysasiakirjavihko sisältää seuraavat asiakirjat: 
 
1) Oikeaksi todistetun kopion otteesta lainhuudatusasiain pöytäkirjaa 17 p:lt„ Toukokuuta 1900, 
jolla osakas Juho Juhonp. Kemppinen on saanut ensimmäisen julkisen ja moitteettoman lainhuudon 
1/5 osalle tästä jaettavasta talosta. 
 
2) Oikeaksi todistetun otteen Hiitolan pitäjän henkikirjasta, koskeva tätä taloa ja annettu 
Käkisalmen kihlakunnan Henkikirjoittajan konttorissa 30. Toukokuuta 1901. 
 
3) Jaettavaa taloa koskevan, oikeaksi todistetun otteen Hiitolan kunnan Maarekisterist„,  
annettu Viipurin läänin Maanmittauskonttorissa 17, Heinäkuuta 1901. 
 



Tämän jälkeen jättivät 2§:ssä mainitut asialliset esille erilaisia asiakirjoja, joiden perusteella kukin 
heistä pyysi talo-osansa eroitettavaksi tämän halkomisen yhteydessä erilleen, ja mainittakoon näinä 
asiakirjoina: 
1) Valtuutettu Simo Ruotsalaisen esille jättämä, oikeaksi todistettu kopio Tehtailija Juho Pösölle 
annetusta kiinnekirjasta 4 p:ltä Huhtikuuta 1903, jolla edellä mainittu Juhana Pösö on tullut 
omistamaan 1/5 osan tästä jaettavasta talosta. 
2) Jaon hakijan Juho Juhonp. Kemppisen, määräyshuutokirjavihossa olevan huutokirjan lisäksi, 
esille jättämä 4. Heinäkuuta 1903 annettu kiinnekirja 1/5 osalle tästä jaettavasta talosta, josta 
kiinnekirjasta ei allekirjoittanut katsonut kopiota kumminkaan toimituskirjoihin tarpeellisiksi 
liittää. 
3) Asiallisen Taneli Matinp. Kemppisen kokoukseen jättämä perintökirja 2 p:lt„ Kesäkuuta  
1880, jolla hänen isänsä Matti Danielinp. Kemppinen on tullut omistamaan 1/5 tästä talosta.  
4) Asiallinen Liisa Lipiän esille jättämä miehelleen Juhana Aataminp. Lipiälle sekä tilalliselle 
Jaakko Vilhelminp. Kemppiselle annettu perintökirja 2 p:ltä Kesäkuuta 1880 yhteisesti 1/5 osalle 
jaettavasta talosta, sekä myöskin kauppakirja 23 p:ltä Huhtikuuta 1892, jolla edellä mainittu Jaakko 
Vilhelminp. Kemppinen on myynyt edellä sanotulle Juhana Aataminp. Lipiälle omistamansa 1/10 
osan tästä talosta. Kokouksessa läsnä ollen ilmoitti sitäpaitsi mainittu Jaakko Kemppinen, ettei 
hänellä ole mitään osuutta tilaan. 
5) Osakas Yrjö Juhonp. Kokon kokoukseen antama perintökirja 2 p:ltä Kesäkuuta 1880, jolla hänen 
isävainajansa Juho Niilonp. Kokko on tullut omistamaan 1/5 osan tästä jaetta vasta talosta. 
 
Kartta ja jakokirja: 
 
5§. Viipurin läänin  Maanmittauskonttorista tilatusta tämän  talon kartasta ja jakokirajasta 
huomattiin, että talon maat on mitattu 1838-1839 ja isojako toimitettu 1853 sekä vahvistettu 18. 
Huhtikuuta 1855. 
 
Piirirajat:  
 
6§. Talon piirirajat myönnettiin olevan riidattomat, vaikkakin suurimmaksi osaksi umpeen 
kasvettuneet. Tämän johdosta päätettiin, että talon piirirajoja avataan tarpeen mukaan tässä 
halkomisessa. 
 
Mittaus ja jyvitys: 
 
7§. Kun talon kartta huomattiin vanhan mittauksensa ja muutuneiden  maaerotusten suhteen 
epäluotettavaksi, niin päätettiin talon kaikki tilukset uudestaan mitata, kartottaa ja jyvittää, johon 
toimenpiteeseen ei kellään asiallisella ollut mitään muistuttamista. 
 
Sukuselvikkeet ja talo-osat: 
 
8§. Tämän jälkeen,  sittekuin  asialliset olivat  hommanneet  vaaditut  sukuselvikkeet, joista 
samoinkuin 5§:ssa mainituista perintökirjoista, kiinnekirjasta ja kauppakirjasta kopiot, otteet tai itse 
kantakirjat toimitus asiakirjoihin liitetään, merkittiin riidattomat talo-osat seuraavasti: 
 
 Litt: A. Juho Juhonp. Kemppinen omistaa viidennen osan jaettavasta talosta ja vastaa 
 tilansa 0.0320 manttaalia. 
 Litt: B. Juhana Aataminp. Lipiän perilliset omistavat yhden viidennen osan 
 jaettavasta talosta, vastaava heidän tilansa 0.0320 manttaalia. 



 Liit: C. Juhana Niilonp. Kokon perilliset omistavat yhden viidennen osan jaettavasta 
 talosta, vastaava heidän tilansa 0.0320 manttaalia. 
 Liit: D. Tehtailija Juhana Pösö omistaa samaten yhden viidennen osan jaettavasta 
 talosta, vastaava tilansa 0.0320 manttaalia. 
 Litt: E. Matti Danielinp. Kemppisen perilliset omistavat yhden viidennen osan 
 jaettavasta talosta ja vastaa heidän tilansa 0.0320 manttaalia. 
 
Nautintoselitys: 
 
9§. Sittenkuin  piirirajat  oli avattu, talon  kaikki  tilukset  mitattu ja  kartotettu, osakkaiden 
nautinnot kartalle merkitty, sekä talon kaikki tilukset jyvitetty ynnä kartta laskettu ja selitetty, 
pidettiin kokous, jossa kaikki 2§:ssä mainitut asialliset omasta ja valtuuttamiensa puolesta läsnä 
olivat sekä hyväksyivät toimitusmiesten tekemän ja heille selitetyn jyvityksen ynnä allekirjoittivat 
nautintoselityksen samoin kuin toimitusmiehetkin. 
 
Jaon peruste-ja jakorajat 
 
10§.  Jaon perusteena  päätettiin  viljelyksien suhteen pitää nautinto ja tasaus tehdään 
viljelyskelpoisessa ja metsämaassa. Kumminkaan ei aivan täsmällisille nautintojaolle  
viljelyksissä tarvitse panna eri huomiota, joka sitävastoin etupäässä on kiinnitettävä  
palstain säännölliseen muotoon ja mukaviin välirajoihin. 
Vertailemalla kunkin osakkaan nautintojen muunnettuja summia päätettiin. 
1) Se liikamaa, joka on ollut Tehtailija Juhana Pösön hallittavana, tulee otettavaksi jaossa pois 
hänen nauttimansa tilan itäisestä nautintorajojen muodostamasta nurkasta. 
2) Se liikamaa, joka on ollut Matti Danielinp. Kemppisen perillisten hallittavana, tulee otettavaksi 
pois osaksi heidän nauttimansa tilan etelä- eli siis Kilpolan maiden raja kolkasta, ja osaksi sen 
läntisestä nautintorajojen muodostamasta kolkasta. 
Edellä mainitut liikanaiset osat tulevat jaettavasi Juhana Juhonp. Kemppiselle, Juho Aataminp. 
Lipiän perillisille ja Juho Niilonp. Kokon perillisille, siin„ suhteessa kuin kukin heistä tähän asti on 
nauttinut liian vähän. 
Tämän jälkeen ilmoittivat kaikki asialliset, että jaossa aivan täsmällisesti noudatettaisiin kartalle 
otettuja nautintorajoja, niin paljon kuin suinkin mahdollista, lukuunottamatta kumminkaan 
edellämainittuja poikkeuksia. 
Sittenkuin toimitusmiehet olivat vielä päättäneet, että Juho Kemppisen ja Tehtailija Juho Pösön 
maiden välinen nautintoraja alkaen solalta piiripyykkiin No 549 oikaistaan, ennenkuin se 
välirajaksi pannaan, merkittiin. 
Litt: A.  Juho Juhonp. Kemppinen, joka otti tilansa nimeksi Peltola, muuttaa 
 uudispaikalle kaskimaakuviolle 168 ja saa kotipalstakseen sen osan jaettavan talon 
 kotipalstasta, jota hän ennen jakoakin käytti kotipalstanaan, kumminkin edellä 
 puhutulla rajan oikaisulla, peltopalstakseen hän saa samaten ennen nauttimansa 
 peltopalstan, lisättynä kumminkin osalla Juho Pösön nautintoa, niittypalstakseen  
 kaakkoisen osan kotipalstaa ja ulkopaltakseen entisen nautintonsa rintapalstasta; siis 
 yhteensä 4 palstaa. 
Litt: B.  Juhana Aataminp. Lipiän perillisten tilan nimeksi jäi talon entinen nimi Ala-kemppilä 
 ja saa tämä tila kotipalstakseen kotipalstanaan käyttämänsä osan jaettavaa kotipalstaa, 
 peltopalstakseen nauttimansa peltopalstan lisättynä kumminkin osalla Matti 
 Danielinp. Kemppisen perillisten nautintoa, niittypalstakseen nauttimansa 
 niittypalstan lisättynä osalla Juhana Niilonp. Kokon perillisten nautintoa ja 
 ulkopalstakseen entisen nautintonsa rintapalstasta; siis yhteensä 4 palstaa. 
Litt: C. Juho Niilonp. Kokon perilliset, jotka ottivat tilansa nimeksi Kokkomäki, saavat  



 kotipalstakseen ennen nauttimansa luoteisen osan kotipalstasta, niitypalstakseen Litt 
 A ja B niittypalstain välisen maan, ulkopalstakseen nauttimansa osan jaettavan talon 
 rintapalstaa; siis yhteensä 3 palstaa. 
Litt: D. Tehtailija Juho Pösö, jonka tilalle pantiin nimeksi Kivikkomäki, saa kotipalstakseen 
 nauttimansa osan kotipalstasta, aikaisemmin mainituilla poikkeuksilla ja 
 ulkopalstakseen samaten nauttimansa osan jaettavan talon ulkopalstasta; siis yhteensä 
 2 palstaa. 
Litt: E. Matti Danielinp. Kemppisen perilliset ottivat tilansa nimeksi Mäkelä ja saavat  
 kotipalstakseen nauttimansa osan kotipalstasta jo aikaisemmin mainituilla 
 poikkeuksilla ja ulkopalstakseen ennen nauttimansa osan jaettavan talon 
 ulkopalstasta; siis yhteensä 2 palstaa. 
 
Joutomaat: 
 
11§. Joutomaita ei tarvitse erikseen jakaa, vaan saavat ne jakamatta jäädä sille osakkaalle, jonka 
palstoihin muutenkin lankeavat. 
 
Yhteisiä:  
 
12§. Talon karttaan otetut tiet, solat ja polut jäävät vastaisestikin osakkaiden yhteisinä 
käytettäväksi.- Uusiksi teiksi päätettiin tämän jälkeen eroittaa. 
1) 2 metrin levyinen maa-ala vedenottotieksi kuvion 194 vieressä olevasta pientareesta  
ja kuviosta 194. 
2) Niittypalstoille johtavaksi tieksi päätettiin eroittaa piennar kuvio 234 ja osa kuviosta 215 ja 233, 
joten tie pääsee yhtymään solalta Mäkelän talolle tulevalle tielle. Etelään päin jatkuu mainittu tie 
kuvion 263 kautta ja tekee sitten käänteen kaakkoon päin, kulkien niittypalstain puolitse ja niiden 
pohjoista rajan reunamaa pitkin, kunnes joutuu litt: A. niittypalstalle, johon se päättyy. 
3) Talon rintapalstan eteläpuoleisen rajan viereen 2 1/2 metrin levyinen maa-ala aina litt: C. 
omistajain ulkopalstalle saakka. 
 
Ehdotus jaon hyväksyminen: 
 
13§. Sittenkuin jako kartalle oli  toimitettu, näytettiin ehdotus ja uskottujen miesten läsnäollessa 
kaikille 2§:ssä mainituille asiallisille, jotka sen lopullisesti kaikki hyväksyivät pyykitettäväksi. 
 
Paalutus: 
 
14§. Välirajat avattua täydellisesti, kuten erityinen tästä toimesta tehty pyykkiselitys lähemmin 
osottaa kokoonnuttiin entisessä paikassa. 
 
Välisuoritukset: 
 
15§. Välisuorituksista tultiin toimitusmiesten  välityksellä seuraaviin tuloksiin: 
1) Sen uuden tien tekemiseen, joka johtaa solalta lähtevästä tiestä niittypalstoille, samoinkuin sen 
vieress„ olevan korsun siirtämiseen ja uudestaan rakentamiseen siihen paikkaan, johon Matti 
Danielinp. Kemppisen perilliset sen vaativat, ottavat jaettavan talon kaikki osakkaat manttaalinsa 
mukaan. 
2) Juho Aataminp. Lipiän perillisten tilalle jääneiden Juho Juhonp. Kemppisen rakennus ten 
purkamiseen ja siirtämiseen kaskimaa kuviolle 168, ottavat Juhana Aataminp. Lipiän perilliset ja 
Juho Juhonp. Kemppinen kumpikin osaa puolekkain. Purkaessa ja siirtessä meneteltäköön 



varovasti, ettei rakennustarpeet sen kautta hajoa. Olkoon sitäpaitsi Juho Kemppisellä oikeus 
määrätä mikä rakennus kulloinkin on siirrettävä. 
Koskei kellään osakkaalla kysyttäessä ollut enää mitään muita palkintovaatimuksia toisilta 
osakkailta vaadittavana, niin lopetettiin kysymys mainituista asioista. 
 
Valitusosotus: 
 
16§. Sittenkuin tilit uskotuin ja apurimiesten palkoista oli tehty sekä kustannuslasku muista 
jakokulungeista paitsi maanmittarin palkkiota julkiluettu, julkistettiin ja annettiin sellainen 
valitusosotus, kuin Armoll: Maanmittaus Ohjesäännön 60§. lähemmin sisältää ja otti mainitun 
todistuksen vastaan Juho Juhonp. Kemppinen. 
 
Pöytäkirja julkiluettiin ja hyväksyttiin Hiitolassa 19. Syyskuuta 1903. 
 
 Juho Juhonp. Kemppinen   Yrjö Juhonp. Kokko 
  (puum.)                (puum.) 
 
 Simo Ruotsalainen, valtakirjalla 
     (puum.)  Liisa Lipiä 
    (puum.) 
  Taneli Matinp. Kemppinen 
   (puum.) 
 
  Varamaanmittari Verneri Sillfors 
    kautta: 
   Jaakko Voronoff 
      auskultantti 
       Uskotut miehet: 
   Jaakko Manninen    Ivar Rask 
        (puum.) 
 
  Hyväksyen: 
   Verneri Sillfors 
Lakivoimainen: 
 
17§. Lääninkansliasta allekirjoittaneelle 15 Joulukuuta 1903 annetun todistuksen mukaan ei tästä 
halkomisesta ole määräajalla tehty valituksia. 
   Verneri Sillfors 
 
Uudistuksen yhtäpitäväisyyden alkuperäisen pöytäkirjan kanssa todistaa: 
 
    Verneri Sillfors 
 


