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1 Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimustehtävä 
 

Kipinän tutkimuksen tekemiseen sain muutama vuosi sitten arkistolähteiden käytön-kurssilla, jossa dosentti Heikki 

Rantatupa esitelmöi vanhoista kartoista. Rantatupa korosti tuolloin, että Suomessa olisi tilaa uusille karttatutkijoille ja, 

että Suomen kartoituksen historia tarvitsisi lisää tutkimuskirjallisuutta. Luennon jälkeen olin vakuuttunut siitä, että 

maanmittauksen ja kartografian historia tulisi olemaan minulle pro gradu -työni aihe jollain tapaa. Huolimatta siitä, että 

aihe oli minulle täysin vieras ja vanha ruotsinkieli sekä vanhat käsialat vielä oudompia, tartuin rohkeasti toimeen. 

Lisävaikeutta edellisten lisäksi toi myös se, että minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin itse selvittää Espoon 

vanhimpien karttojen rakenne sekä niiden tekninen käyttäminen, koska aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta ei aiheesta 

ole.  

 

Tutkimus kattaa 1600-luvun lopun Espoon pitäjän 61 kylästä 21 kylää sekä pappilan. Näin suuren lukumäärän johdosta 

on mahdollista tehdä yhteenvetoja ja yleistyksiä karttojen antamien tietojen pohjalta. Tutkimuksessa ei ole käytetty 

minkään muun pitäjän vastaavanlaisia karttoja, sillä tarkoituksenani ei ole ollut tehdä vertailevaa karttatutkimusta, vaan 

tuoda karttojen kautta oma lisä Espoon pitäjän historiaan. Reilu 30 prosentin kattavuus on mielestäni riittävä tämän 

kaltaisen karttatutkimuksen laadintaan. Riittävyyttä edesauttaa lisäksi se, että kartat kattavat Espoon pitäjän 

etelärannikon, osan sisämaasta ja osan pitäjän pohjoisosaa. Tämä puolestaan on mahdollistanut pitäjän sisäisen 

alueellisen vertailun. 

 

Tutkimuksessa olen käyttänyt kylien ruotsinkielisiä nimiä, sillä ne tunnettiin niillä tutkimusajankohtana. Kylien 

suomenkieliset nimet ovat LIITTEESSÄ 1. Talon ja niiden isäntien nimet on tutkimukseen kirjattu siinä muodossa kuin 

ne lähteissä esiintyvät.   

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia olivat Espoon pitäjästä laaditut geometriset kartat vuosina 1691–1706, 

ja mitä niiden pohjalta voidaan tutkia. Tämä tutkimus painottuu kahteen pääkohtaan, verotukseen ja maankäyttöön. 

Tutkimuksessa on lisäksi selvitetty karttojen teknistä käyttämistä sekä tehty selkoa tutkimuskylien kylähistorioista.  

 

Karttojen tekninen käyttäminen on otettu mukaan sen takia, että vastaavanlaista mallia ei aikaisemmin ole tehty. 

Teknistä käyttämistä käsittelevässä luvussa tuodaan siten esille yksityiskohtaisesti metodi, jonka avulla karttojen 

tulkinta helpottuu. Kylähistoriat on liitetty tutkimukseen sen takia, että ne ovat muodostaneet rungon koko 

tutkimukselle. 

 

 Verotuksen ja maankäytön osalta valinta on ollut tietoinen sen takia, että nämä kaksi asiaa olivat voimakkaasti 

sidoksissa toisiinsa. Lisäksi ne olivat kaksi ehkäpä tärkeintä talonpojan talouden ja elämän määrittäjää 

tutkimusajankohtana. Verotuksen osalta teen selkoa karttojen verotuksellisesta luonteesta sekä siitä, mitä verotukseen 

liittyviä asioita karttojen pohjalta voidaan tutkia. Maankäytön kohdalla olen keskittynyt pelto- ja niittypinta-alojen 

laajuuteen sekä niiden nautintatapoihin. Lisäksi olen peltojen kohdalla tutkinut niiden maalaatujen vaihtelevuutta 

pitäjän eri osissa. Niittyjen kohdalla tarkastelu keskittyy heinämäärin, heinälajeihin sekä määritykseen, kuinka suurelta 
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niittyalalta talonpojat korjasivat yhden parmaksen heinää. Tutkimuksen lopussa esitän vielä, kuinka kattavasti 

tutkimuskohteen kartat kattoivat Espoon pitäjän ja miten eri kylien piirirajat asettuivat pitäjänkartalle. 

 

Tutkimus ei verotuksen osalta selvitä, millainen oli kruunun talous- ja verohallinto, vaan keskityn selvittämään, miten 

karttoja voidaan käyttää hyödyksi verohistoriassa, ja mikä oli maanmittarien rooli kylien ja talojen verollepanoissa 

Kaarle XI:n reduktion aikana. Maankäytön osalta tutkimuksen tarkoituksena on antaa vastaus siihen, miten peltoja 

Espoossa nautittiin. Sarkajakoa on maatalouden eri historioissa käsitelty paljon ja niistä saa helposti sellaisen 

käsityksen, että tämä nautintamuoto oli vallitsevana 1600-luvulla. Tutkimus osoittaa, että asia ei Espoon kohdalla ollut 

aivan näin yksioikoinen. Maankäytön osalta tutkimus antaa myös vastauksia lukuisiin sellaisiin kysymyksiin, mitä ei 

aikaisemmin ole tutkittu. Tällaisia ovat esimerkiksi, kuinka laajasti osa pelloista oli sarkajaossa Espoon pitäjässä, miten 

isoja tai yleisiä olivat veroluvuista riippumattomat lohkojakoiset pellot tai yksittäiset ulkoraivaukset Espoon pitäjässä 

1600-luvulla? Millaisia olivat peltojen maapohjat, ja mikä oli kunkin maalaadun yleisyys pitäjässä? Kuinka paljon 

niittyalaa vaadittiin yhden parmaksen korjaamiseen ja kuinka suuria niityt olivat?  

 

Tutkimus on tarpeellinen, koska se antaa tietoa siitä, miten kartoitus kytkeytyi verotukseen ja miten kartan antamia 

tietoja voidaan hyödyntää verohistoriassa. Vertaamalla kartan tietoja veroasiakirjoihin, havaitaan, että karttojen 

selitysosat ovat lähes sanatarkasti liitetty sen tilan tai kylän veroasiakirjoihin, jota verotus koski. Karttojen pohjalta on 

myös mahdollista tutkia, olivatko verotuksesta johtuvat mittaukset tarpeellisia. Tämä asia tulee tärkeäksi silloin, kun 

joku ratsutilallinen itse pyysi maaherralta, että hänen tiluksensa mitattaisiin sen takia, että tilalla oli havaittu epäsuhta 

tilan peltojen ja muiden hyödykkeiden tuottavuudessa suhteessa ennalta määrättyyn veromarkkaan. 

Tutkimusmateriaalin pohjalta voidaan siten tutkia vertaamalla ko. tilan veroluvun ja viljelyksessä olleiden tilusten 

suhdetta muihin pitäjän tiloihin.  

 

Maankäytön osalta tutkimus on tarpeellinen, sillä Espoon pitäjästä ei ole olemassa tarkkoja tietoja maankäytön eri 

muodoista tai niiden suhteesta verotukseen 1600-luvulla. Ramsay on Espoon pitäjää koskevassa tutkimuksessaan 

tutkinut pitäjän kylistä laadittuja geometrisia karttoja, mutta niiden avulla hän on keskittynyt ilmoittamaan kylien 

kokonaisviljelyaloja ja niittynautintoja. Ramsay ei siis erottele, kuinka iso osa pelloista oli sarkajaossa tai kuinka suuri 

osa lohko- tai yksityisnautinnassa. Lisäksi Ramsay on tehnyt selkoa kartoilla olevista kyläkuvauksista, mutta hänen 

ilmoittamansa tiedot ovat monessa kohdn puutteellisia. Itse olen pyrkinyt tuomaan kaikki karttojen teksteissä mainitut 

asiat esille. 

 

Tutkimuksen tarpeellisuus korostuu entisestään siinä, että vastaavanlaista, jonkin tietyn pitäjän, tarkkaa karttoihin 

pohjautuvaa tutkimusta ei ole aikaisemmin Suomessa tehty. Erilaisia kartografisia kirjoja on kyllä laadittu, mutta ne 

keskittyvät lähinnä kuvaamaan sitä, mitä karttapiirroksessa näkyy. Tutkimukseni kaltaista syvempää pureutumista 

karttojen antamiin tietoihin ei siis ole. Lisäksi tutkimus antaa kuvan siitä, miten kylistä laaditut kartat asettuvat 

pitäjänkartalle. Viimeksi mainittu on tärkeä asia sen takia, että pitäjää tuntemattomalle karttojen maantieteellinen 

hahmottaminen niiden oikeille paikoille on vaikeata. Kokonaiskartoitus antaa lukijalle samalla käsityksen siitä, miten 

tarkasti kukin osa pitäjää oli kartoitettu. Jos jokin alue pitäjästä on jäänyt kartoittamatta tai on huomattavasti harvemmin 

kartoitettu kuin jokin toinen, johtaa se eittämättä kysymykseen miksi. Karttojen käyttö minkä tahansa historian osa-

alueena on tärkeätä, koska niiden avulla tutkijalle syntyy sellaisia kysymyksiä, joita ei asiakirja- tai aikaisemman 
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tutkimusaineiston pohjalta synny.  

 

1.2 Kartat, arkistolähteet ja tutkimuskirjallisuus 
 

Tutkimuksen rungon muodostavat Samuel Brotheruksen laatimat nuoremmat geometriset kartat Espoon pitäjästä 

vuosilta 1691–1706. Kartat ovat Kansallisarkistossa ja kuuluvat Maanmittaushallituksen uudistusarkistoon. 

Tutkimuksessa olen käyttänyt kartoista ottamiani digitaalisia kuvia. Valinta on ollut tietoinen ja on erittäin hyödyllinen 

tapa tutkia karttoja. Tutkimuksen tekeminen alkuperäisten karttojen pohjalta olisi ollut mahdollista, mutta vaikeuksia 

olisi syntynyt esimerkiksi pinta-aloja mitattaessa. Digitaaliset kuvat ovat antaneet mahdollisuuden käyttää 

yksinkertaista mittausohjelmaa1, jonka avulla on ollut helppoa mitata esimerkiksi niittyjen pinta-aloja tai eri paikkojen 

välisiä etäisyyksiä. Digitaaliset kuvat ovat hyödyllisiä myös siksi, että karttojen vertailu toisiinsa helpottuu ja nopeutuu. 

Alkuperäiset kartat saattavat olla koostaan johtuen hankalasti käsiteltäviä ja niiden vertaaminen rinnakkain on työlästä. 

 

Samuel Brotheruksen laatimien karttojen lisäksi tutkimukselle erittäin tärkeä kartta on ollut Fredrik Johan Fonseenin 

vuonna 1750 laatima Espoon pitäjänkartta, joka on sijoitettu Ruotsin kansallisarkistoon. Olen käyttänyt karttaa 

tutkimuksessa tietoja täydentävänä karttana ja lisäksi sen pohjalle olen laatinut Brotheruksen karttojen pohjalta kartan 

Espoon pitäjän kokonaiskartoituksesta tutkimusajankohtana. Fonseenin pitäjänkartan lisäksi olen tutkimuksessa 

käyttänyt tietoja täydentävinä karttoina �iclas Avanderin laatimaa rajankäyntikarttaa Otnäsin ja Björnvikin välillä 

vuodelta 1706, Carl Peter Hagströmin laatimaa Mårtensbyn isojakokarttaa vuodelta 1774, �ils Westermarckin laatimaa 

Frisansin ja Gräsagårdin, Kvisbackan ja Mattbyn sekä Bolarskogin välistä rajankäyntikarttaa vuodelta 1764, Johan 

Peter Westermarckin laatimaa Maräng -niityn nautinnan riitaisuutta selvittävää karttaa vuodelta 1766, ja Eric Lalin 

laatimaa Storhoplaksin peltojen ja niittyjen mittausta koskevaa karttaa, jonka pohjalta Carl Peter Hagström suoritti 

vuonna 1775 tiluksien laskelmat ja isojaon. Näiden lisäksi olen tutkimuksessa käyttänyt Espoon ja Kauniaisten 

opaskarttaa vuodelta 2004. Tutkimuksesta on jätetty pois Lars Larsson Forsellin vuonna 1681 laatima Södrikin 

tiluskartta.2 Kartan käyttö tutkimuksessa ei ollut mahdollista sen laatimisajankohdasta johtuen, mutta se on syytä 

mainita tässä yhteydessä, sillä se on ensimmäinen Espoon pitäjästä laadittu geometrinen mittaus. 

 

Arkistolähteistä olen käyttänyt Suomen asutuksen yleisluetteloa, Espoon pitäjän kyliä koskevia verollepanoasiakirjoja 

sekä Suomen 1690-luvun maanmittausta koskevaa asiakirja-aineistoa. Suomen asutuksen yleisluettelosta on 

Kansallisarkiston internet-sivuilla digitalisoitu versio, jota olen tutkimuksessa käyttänyt. Lähde on ollut tärkeä, koska 

sen avulla olen pystynyt täydentämään talojen kameraalisia tietoja, jotka kartoilla ovat monesti puutteellisia. 

Verollepanoasiakirjat ovat tutkimukselle olleet tärkeitä sen takia, että niiden pohjalta olen voinut todistaa väitteen 

karttojen verotuksellisesta luonteesta sekä selvittämään pintapuolisesti Espoon pitäjän maaverotuksen käytäntöä 1600-

luvulla. Arkistolähteistä tärkein on ollut Suomen 1690-luvun maanmittausta koskeva asiakirja-aineisto, jossa on mm. 

Brotheruksen päiväkirjamerkinnät vuosilta 1689–1697, maaherran Brotherukselle osoittamat käskykirjeet sekä 

erityisluettelot mitattavista kylistä ja taloista. Tämän lähdekokoelman pohjalta olen voinut tutkia yksityiskohtaisesti 

Brotheruksen vaiheita Espoon pitäjän kartoittajana. Tämä asiakirja-aineisto on sijoitettu Ruotsin kansallisarkistoon. 

 

                                                           
1 Tutkimuksessa olen käyttänyt Universal Desktop Ruler -mittausohjelmaa. 
2 B8a 19/1. 
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Arkistolähteiden käyttö on ollut välttämätöntä, koska kartta ja sen laatiminen oli vain yksi osa Kaarle XI:n reduktion 

aikaista maanmittausta. Karttojen pohjalta ei voida selvittää, miksi ne on laadittu ja mitä tarkoitusta varten, sillä niistä ei 

ole kartoilla mainintaa. Kartoilla ei ole myöskään tarkkoja päivämääriä kartoituksen ajankohdasta, vaan niissä on 

ilmoitettu ainoastaan kartoitusvuosi.3 Arkistolähteet ovat mahdollistaneet hyvin yksityiskohtaisen ja perusteellisen 

tutkimuksen. Arkistolähteiden käytön tärkeys ilmenee myös siinä, että Suomen maanmittauksen historiaa ei ole tutkittu 

riittävästi. Joitakin erinomaisia teoksia on laadittu, mutta ne ovat yleisluontoisuutensa vuoksi monesti varsin suppeita. 

Käyttämieni arkistolähteiden pohjalta on mahdollista alkaa tutkia Suomen maanmittauksen historiaa aivan uudella 

tavalla. Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus vastaa pääsääntöisesti aina kysymykseen, mitä on tutkittu, mutta hyvin 

harvoin kirjallisuuden pohjalta saadaan vastausta kysymykseen miksi jokin kartta on laadittu. Suomen 1690-lukua 

koskevan maanmittausta koskevan asiakirja-aineiston pohjalta on mahdollista saada juuri näihin kysymyksiin 

vastauksia. Lisäksi niiden avulla on mahdollista saada täydentävää tietoa kartoituksen laadinnasta. Tässä yhteydessä 

riittänee toteamus, että esimerkiksi Kansallisarkiston Maanmittaushallituksen uudistusarkisto ei anna totuuden mukaista 

kuvaa kartoitettujen kylien ja talojen lukumäärästä Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1690-luvulla. Tutkimuksen aikana 

havaitsin useita Uudenmaan ja Hämeen läänin kyliä, jotka kartoitettiin Kaarle XI:n reduktion aikana, mutta joista ei ole 

mainintaa Maanmittaushallituksen uudistusarkistossa.   

 

Tutkimuksessa käytetystä kirjallisuudesta on nostettava esille todellisen valtioneuvos August Ramsayn teos: ”Espoo. 

Espoon pitäjä ja Espoon kartano 1600-luvulla” sekä  Eino Jutikkalan teos: ”Suomen talonpojan historia. Toinen, 

uudistettu ja lisätty laitos.” Ramsayn Espoon pitäjänhistoriaa käsittelevä tutkimus on ollut ensiarvoisen tärkeä sen takia, 

että se on laadittu hyvin pitkälle arkistolähteiden pohjalta ja on siten antanut tietoja esimerkiksi talojen maanluonnoista 

sekä muista tärkeistä yksityiskohdista. Teos on helpottanut omaa työsarkaani siten, että minun ei ollut tarvetta käyttää 

muita arkistolähteitä kuin mitä olen maininnut.  Jutikkalan teos on ollut tutkimukselle tärkeä, sillä sen kautta olen saanut 

oivallisen käsityksen talonpojan arjesta, sekä maanomistusoloista 1600-luvulla. Teos on ollut tärkeä myös verohistorian 

osalta.  

 

Teoksessa Suomen maanmittauksen historia I oleva Alfred Gustafssonin tutkimus: ”Maanmittarikunta ja mittaustyöt 

Ruotsinvallan aikana” on syytä mainita, koska se on tarkin tähän päivään mennessä tehty tutkimus kyseiseltä ajalta. 

Gustafssonin tutkimus on hyödyllinen, koska se antaa hyvän käsityksen Suomen maanmittauksesta keskittyen 

pelkästään maanmittauksen historiaan ja mittaustapoihin. 

 

Uudemmista, tähän tutkimukseen sopivista, julkaisuista tätyy vielä mainita Teresa Leskisen ja Pia Lillbroändan 

toimittama teos ”Samuelin kartat. Helsingin pitäjä sen vanhimmissa kartoissaan 1681–1712”. Teos ei kirjallisen antinsa 

puolesta ole erityisen laaja, mutta sen kuvallinen anti on hyvä. 

 

Muut tutkimuksessa käytetyt teokset olen valinnut sen periaatteen mukaan, että ne käsittelevät maanmittausta, 

verohistoriaa, maankäyttöä, maataloutta ja talonpojan arkea. Tutkimuskirjallisuuteni ei ole ollut kovin laaja johtuen 

siitä, että tähän tutkimukseen sopivaa materiaalia ei ole kovin paljon saatavilla. Maanmittauksen historian kohdalla 

tutkimuskirjallisuus on sikäli rajoittunutta, että Suomen maanmittauksen kolmiosaisen historian julkaisemisen jälkeen ei 

                                                           
3 Suomessa oli tutkimusajankohtana käytössä juliaaninen kalenteri. Gregoriaaniseen kalenteriin siirryttiin vasta vuonna 
1753. Siirtyminen uuteen kalenteriin tarkoitti sitä, että ajanlaskun jälkeenjääneisyys korjattiin siirtymällä kymmenen 
vuorokautta ajassa eteenpäin. Tämä tulee huomioida, kun lähteessä on jokin päivämäärämerkintä. Kostet 2004, s. 87. 
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ole tehty yhtään tutkimusta, joka toisi jotain todella uutta ja erilaista tietoa aiheesta. Verohistorian kohdalla tilanne on 

puolestaan ongelmallinen sen takia, että uudempaa 1600-luvun maaverotusta koskevaa tutkimusta ei ole. Verohistorian 

kohdalla haluan vielä lopuksi korostaa, että vaikka verotus ja kartoitus kytkeytyivät toisiinsa, ei kruunun vero- ja 

taloushallinto kuulu tämän tutkimuksen kysymyksiin. Tämän johdosta näitä asioita käsittelevää tutkimuskirjallisuutta ei 

ole otettu mukaan tutkimukseen kovinkaan laajasti.  

 

2 Kartoittaminen reduktioajalla 
 

2.1 Kaarle XI:n reduktio 
 
Kaarle XI:n toimeenpanema reduktio vietiin läpi vuosien 1680 ja 1682 valtiopäivillä. Reduktion syynä olivat valtion 

heikko rahatilanne, puolustuslaitoksen heikkous sekä kuninkaan halu murtaa aateliston poliittinen valta. Reduktio 

kohdistui aatelistolle aiemmin luovutettuihin tiloihin, joiden verotulot kruunu halusi itselleen. Verotuloilla se pyrki 

takaamaan ratsutilojen toimintakyvyn, jotka olivat heikentyneet Saksassa ja Tanskassa käydyn nelivuotisen sodan 

(1675–1679) aikana. Ratsutilat olivat monessa kohdin heikentyneet juuri sen takia, että niiden tueksi annetut talot oli 

lahjoitettu aatelille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aatelisto olisi laiminlyönyt velvollisuuksiaan sille lahjoitetuilla 

tiloilla vaan päinvastoin. Verovapauden turvin olivat läänitysherrat pystyneet edistämään asutusta sekä kehittämään 

teollisuustoimintaa helposti ja nopeasti liikuteltavien voimavarojensa avulla. Sen takia monet lahjoitusmaista olivat 

erinomaisessa kunnossa niiden palautuessa reduktion myötä takaisin kruunulle.4 

 

Reduktio merkitsi, että aateliston maaomaisuus väheni vuoteen 1700 mennessä kolmasosaan valtakunnan taloluvusta, 

kun viitisenkymmentä vuotta aikaisemmin osuus oli reilut 65 prosenttia. Reduktio merkitsi myös entistä 

järjestelmällisempää verosuunnittelua, mikä ilmeni tarkkojen tulo- ja menoarvioiden laatimisena sekä tiukentuneena 

finanssikontrollina. Reduktion aikana siirryttiin uuteen palkkausjärjestelmään; määräjakoislaitokseen. Järjestelmän 

mukaan kullekin kruununviralle määrättiin erityinen palkkatila tai -tiloja, joiden verot maksettiin luontoistuotteina 

kunkin toimen edellyttämän palkan mukaisesti. Järjestelmä erosi aikaisemmasta läänitysjärjestelmästä huomattavasti, 

sillä enää ei palkkaa maksettu henkilölle, vaan viralle.5 

 

Määräjakoislaitokseen liittyy oleellisesti ruotujakojärjestelmä. Ruotujaon tarkoituksena oli vahvistaa ratsutilojen 

toimintakykyä. Meneillään olevan reduktion aikana kruunu tuotti vähitellen joukon tiloja, jotka myönnettiin armeijalle. 

”Aluevapauden” lakkauttamisen johdosta joutui myös suuri joukko rälssitiloja ruotujaon alaiseksi ja näitä liitettiinkin 

heikkojen ratsutilojen tueksi. Monissa tapauksissa lunastettiin myös kruunun osto- ja panttitiloja ratsutilojen tueksi. 

Heikoimmille ratsutiloille vaihdettiin parempia tiloja niin, että niille jaotettiin näiden talojen (augmenttien) verot. Myös 

upseerien palkkaetuja parannettiin tällaisilta tiloilta veromäärärahoin. Ennen kuin tilat alistettiin augmenteiksi, täytyi 

niillä suorittaa katselmus ja verollepano. Ruotujaon turvaamiseksi tulevaisuudessa määrättiin erityisellä kuninkaallisella 

päätöksellä mittaus ja verollepano kaikilla ruotujaon kohteeksi joutuneilla tiloilla, joiden aikaisemmat verot suhteessa 

tilojen tuottavuuteen oli arvioitu liian korkeiksi. Ruotujaosta johtuvat verollepanot toimitettiin suurimmalta osalta 1680-

luvun loppupuolella ja 1690-luvun alkupuolella. Verollepanot toimitettiin osin vuosien 1687 ja 1688 vaihtometodien 

                                                           
4 Karonen 2001, s. 261, 289–292, Ramsay 1984b, s. 82–83. 
5 Karonen 2001, s. 298–302. 
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säädösten pohjalta ja osin eri alueiden verollepanometodien pohjalta. Verollepanojen yhteydessä käytettiin hyväksi 

maanmittarin mittauksia ja katselmuksia.6 

 

2.2 Maanmittauslaitoksen kehitys  
 

Maanmittauslaitoksen hallinnollinen kehitys seurasi samaa kehityskaarta, joka alkoi Ruotsissa 1610-luvulla Aksel 

Oxenstiernan toimesta. Oxenstiernan luoman järjestelmän lopullinen muoto vakiintui vuoden 1634 hallitusmuodossa. 

Uuden järjestelmän toiminta perustui kollegioihin, jossa paras asiantuntemus koottiin samaan paikkaan.7 

Maanmittaustoiminnassa tämä näkyi siten, että 25.10.1683 annettiin kuninkaallinen kirje, jossa korostettiin, että 

valtakuntaan oli tarpeellista saada joku, joka vastaisi kaikista maanmittareista sekä maanmittaustoiminnasta. Valituksi 

tirehtöörin tehtävään tuli Carl Gripenhielm. Gripenhielm tarttui innolla tehtäväänsä ja hänen toimintansa omalla 

virkakaudellaan jätti pysyvät jäljet maanmittaustoiminnan kehitykseen.8  

 

Gripenhielm oivalsi nopeasti, että hänen ei ollut yksinään mahdollista valvoa ja johtaa maanmittaustointa sekä kaikkea 

siihen liittyvää hallinnollista toimintaa, jotka kamarikollegio oli maanmittauskonttorille asettanut.  Vuosille 1683–1685 

palkkasi hän yhden maanmittarin avukseen ja lisäksi vuosille 1683–1688 yhden ja useamman kirjurin aina tarpeen 

mukaan. Griepenhielm onnistui saamaan 4.11.1685 päivätyllä kuninkaallisella kirjeellä yhden ylimääräisen 

maanmittarin viran maanmittauskonttoriin. Näin oli luotu pohja virastolle, joka sittemmin tunnettiin eri nimillä. 

Maanmittauskonttorin työvoiman tarve kasvoi kuitenkin koko ajan ja vuonna 1688 määrättiin tirehtöörin avuksi yksi 

alitarkastaja. Lisää virkoja saatiin vuonna 1691, jolloin konttoriin nimitettiin yksi notaari ja vuonna 1692 sai konttori 

kaksi maanmittaria ja kolme kirjuria lisää.9 

 

Vaikka maanmittauslaitos oli saanut Gripenhielmin johdosta oman hallituksen, olivat lääneissä toimivat maamittarit 

myös maaherrojen valvonnan alaisia. Tämä tarkoitti sitä, että maaherrat saattoivat antaa myös maanmittareille 

tehtäviä.10  

 

2.3 Kartoituksen syyt  
 
Tutkimuksessa käytetyt kartat ovat laadittu Kaarle XI:n reduktiosta johtuvien ratsutilojen verollepanoista sekä 

kameraalisten tietojen saamiseksi ruotujakotaloista. Tämän väitteen puolesta puhuvat niin tutkimuksessa käytetyt 

verollepanoasiakirjat kuin Suomen maanmittausta käsittelevät 1690-luvun maanmittausasiakirjat.11 

 

Reduktioajalla laadittujen karttojen tarkoitusperiä ei tule sekoittaa aikaisemmin laadittujen karttojen tarkoitusperien 

kanssa. On esitetty väitteitä, että 1640-luvulla laaditut geometriset kartat olisivat olleet jatkoa Kustaa II Aadolfin halulle 

pyrkiä kartoittamaan koko valtakunta. Rantatuvan mukaan asian puolesta puhuu se, että vuoden 1643 maanmittarien 

                                                           
6 Williams 1928, s. 333–334. 
7 Karonen 2001, s. 185–190. 
8 Bagger-Jörgensen 1928, s.6 
9 Bagger-Jörgensen 1928, s.7 
10 Gustafsson 1933, s. 39. 
11 ULH ko Gar 1,2, 3, Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1. 
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ohjeissa mittareiden tehtäviä laajennettiin siten, että heidän täytyi kaikissa maakunnissa laatia maankarttoja (landkartor) 

ja muita maantieteellisä karttoja. Rantatupa toteaa kuitenkin, että 1600-luvun tilus- ja kyläkartat olivat maantieteelliseltä 

kattavuudeltaan vaatimattomia, ja että ne muodostavat kokonaisuuksia vain muutamassa pitäjässä. Näin ollen niillä ei 

ollut mitään ratkaisevaa osuutta valtakunnan yleiskartan laatimiselle.12 

 

Reduktioaikaa aiempia karttoja ei tässä tutkimuksessa ole mahdollista tutkia, mutta reduktioajan kartat olivat 

ensisijaisesti verotustarkoituksessa laadittuja. Ruotujakolaitoksen saattaminen pysyväksi ja ratsutilojen mutkaton 

toimintakyky oli Kaarle XI:n tärkein tavoite. Saadakseen ratsutilat toimiviksi tuli niiden talous turvata. Talouden 

turvaamiseksi tuli maanmittareiden mitata ratsutilojen tilukset sekä arvioida niiden tuotto. Mikäli tuotto (vero) jäi tietyn 

rahallisen arvon alapuolelle, määrättiin ratsutilalle aputila, jonka kruununverot osoitettiin sille. Tämän takia kruunun oli 

pakko mitata myös sellaiset tilat, jotka eivät maksaneet sille kruununveroja. Seurauksena saatiin luonnollisesti tiedot 

”menetetyistä veroista” sekä hyvä käsitys valtakunnan todellisesta taloudellisesta tilanteesta maantuoton osalta. 

Reduktioajan kartoituksen piiriin kuuluivat myös rälssitilojen sätereiden kartoitukset. Säterit oli vapautettu kaikista 

kruununveroista, ja vapaus koski kaikkia muitakin säteritilan kanssa samassa kylässä sijanneita taloja.13 Sätereiden ja 

aputilojen (augmenttien) tiluksien kartoitus oli tärkeätä, koska se antoi kruunulle hyvän käsityksen talojen 

veronmaksukyvystä, mikäli tulevaisudeessa jouduttaisiin tekemään joitakin muutoksia ratsutilojen tilusjärjestelyissä.  

 

Reduktioajan tilus- ja kyläkartoille merkittiin hyvin usein kylien rajat, ja jos kylä rajoittui toiseen pitäjään, merkittiin 

karttapiirrokseen myös pitäjän raja. Tämä ei kuitenkaan riitä todistamaan, että tuon ajan karttoja olisi laadittu 

maantieteellisessä taroituksessa. Tutkimuksessa käyttämäni asiakirja-aineisto ei ainakaan sen puolesta puhu. Kylien 

rajat saatettiin merkitä tiluskartoille sen takia, että niiden pohjalta oli mahdollista laatia koonti kunkin vuoden kaikista 

töistä. Samuel Brotherus laati tällaisen koonnin vuonna 1699 niistä Helsingin pitäjän kylistä, jotka hän kyseisenä 

vuonna kartoitti.14 Espoon pitäjästä ei vastaavaa ole tiettävästi säilynyt, mutta kirjallisia dokumentteja esimerkiksi 

vuoden 1695 kartoitustöistä on säilynyt.15  

 

Tutkimuksen kartoista kuusi on varmuudella laadittu verollepanoja varten.  Verollepanot käsittivät Albergan, Bredvikin 

(ei tilusselitelmiä), Konungsbölen, Kilon, Mäkkylän, Kockbyn, Frisansin, Kaitansin, Kvisbackan, Mattbyn, Otnäsin ja 

pappilan.16 Gräsagårdin ratsutilaa ei kartoitettu verollepanoa varten, vaan sen takia, että se sijaitsi Kvisbackan 

piirirajojen sisäpuolella.17 Finnon, Gammelgårdin ja Rödskogin ratsutilojen kartoittamisen syystä ei ole täyttä 

varmuutta, sillä minulla ei ole ollut käytössä Brotheruksen päiväkirjamerkintöjä tai muuta asiakirjamateriaalia niiden 

kartoitusvuosilta. On kuitenkin varmaa, että kylät kartoitettiin verollepanoja varten, sillä ne olivat kyliä, joissa oli 

ratsutila/ratsutiloja.  

 

Tutkimuksen kylistä oli kuusi sellaisia, joissa oli ruotujakotaloja, mutta ei ratsutiloja. Nämä kylät olivat Mårtensby, 

Sökö, Morby, Söderskog, Noux ja Skrakaby. Mårtensbyn neljästä talosta kolme, Morbyn neljästä talosta niin ikään 

                                                           
12 Rantatupa 2000, s. 80. 
13 Karonen 2001, s. 258. 
14 Leskinen&Lillbroända 2001, s. 38. 
15 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1. 
16 ULH ko Gar 2 f 371,719. ULH ko Gar 3b f 435, 601, 605. ULH ko Gar 1 f 170, 204, 327. 
17 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 253–255. 
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kolme, ja Nouxin seitsemästä talosta viisi sekä Skrakabyn molemmat talot, kuuluivat ruotujakooon.18 Nämä kaikki kylät 

on kartoitettu vuoden 1697 jälkeen, ja koska saatavilla olleet 1690-lukua käsittelevät maanmittaukselliset asiakirjat 

päättyvät vuoteen 1697, ei minulla ole ollut mahdollisuutta tarkasti tutkia, millä tavalla verotus kytkeytyi näiden tilojen 

kartoitukseen. 

 

Gammelgård, Kockby ja Rödskog olivat kyliä, joissa oli sekä ratsutila/ratsutiloja että ruotujakoon kuuluva talo/taloja. 

Kockbyn verollepano suoritettiin vuonna 1694 ja se olikin kylän kartoituksen varsinainen syy. Ruotujakojärjestys 

vahvistettiin Espoossa vuonna 169619, joten se ei vielä liittynyt kartoittamiseen. Gammelgårdin ja Rödskogin kartoitus 

on vuodelta 1700 ja on varmaa, että ensisijaisena kohteena ovat olleet kylien ratsutilat. Ruotujakotalot tuli näissä 

tapauksissa kartoitettua yhdessä ratsutilojen kanssa, sillä se oli käytännöllistä ja aikaa säästävää. 

 

2.4 Vuoden 1688 johtosääntö ja sen toteutuminen tutkimuskohteen kartoilla 
 

Vuonna 1688 julkaistiin kamarikollegion toimesta johtosääntö, jossa oli tarkasti lueteltu tehtävät, joita maanmittareiden 

täytyi suorittaa. Jokaisen maanmittarin tuli osata mitata maakunta, lääni tai muu jaettu piiri, jossa hän työskenteli. 

Laajat aluekokonaisuudet, kuten pitäjä, tuli mitata maantieteellisesti, jolla tarkoitettiin pienimittakaavaista karttaa. 

Mikäli kyseessä oli jonkin pienemmän rajoitetun alueen, kuten kylän mittaus, suoritettiin se geometrisesti eli alueesta 

laadittiin suurimittakaavainen kartta. Johtosääntö määräsi, että yhtäläisyyden saavuttamiseksi tuli maanmittareiden 

käyttää Scala Stockholmensis -mittakaavaa, joka tarkoitti mittakaavaa 1:4000. Maanmittari sai kuitenkin puolittaa tai 

muuten jakaa tätä mittakaavaa, kunhan vain kaikki vaadittavat asiat tulivat asianmukaisesti kuvattua.20 Tutkimuksessa 

käytetyt tiluskartat on laadittu joko mittakaavaan 1:4000 tai 1:8000. 

 

Talojen peltoja mitattaessa geometrisesti tuli maanmittarin erottaa eri maalaadut pisteviivalla. Samuel Brotheruksen 

kartoilla tällaista merkintätapaa ei kuitenkaan esiinny, vaan mikäli pelto koostui useammasta maalaadusta, oli siitä 

maininta kartan selitysosassa. Karttaan oli myös merkittävä ojat, mäet, kivirauniot ja muut joutomaat, jotka pellossa 

olivat ja lisäksi tuli merkitä, oliko kyseessä yksi-, kaksi- vai kolmivuoroviljely. 21 

 

Johtosäännön mukaan niittyjen lajia täytyi myös tarkasti tutkia ja merkitä kartalle niittylajit. Tutkimuksen kartoissa 

niittylajit tai heinätyypit on poikkeuksetta merkitty kartan selitysosaan, karttapiirroksesta niitä ei löydy. Niittylajien 

merkitsemisen lisäksi täytyi maanmittarin myös arvioida, kuinka monta kuormaa kultakin niityltä korjattiin heinää. 

Kartoissa ei ole mainintaa heinäkuormista, vaan niissä määrät on esitetty parmaksina ja kuutiokyynärinä.22 

 

Metsät oli myös mitattava, ja niistä piti erikseen mainita, mitä metsälajia ne olivat. Metsistä oli lisäksi merkittävä niiden 

maapohja sekä tieto siitä, mikä osa niistä oli laidunmaata ja mitkä osat kelpasivat pelloiksi tai niityiksi raivattaviksi. 

Metsiä ei varsinaisesti tutkimuskohteen kartoissa ole mitattu, mutta joidenkin kylien mittauksien yhteydessä on alueesta 

                                                           
18 Ramsay 1984b, s. 522–525. 
19 Ramsay 1984b, s. 522. 
20 Gustafsson 1933, s. 41–42. 
21 Gustafsson 1933, s. 41. 
22 Gustafsson 1933, s. 41–42. 1 kyynärä = 59,38 cm. 1 kuutiokyynärä = 0,21 kuutiometriä. 1 parmas = 27 kuutiometriä. 
Kostet 2004, s.100, 111. 

12



laadittu metsäkartta. Se ei kuitenkaan ollut mikään erityinen metsien laatua käsittävä mittaus, sillä metsäkartoissa ei 

ole minkäänlaisia mainintoja puustosta tai maaperästä. Niissä ei ole myöskään merkintöjä talojen nautintaoikeuksista. 

Kyseessä onkin kylän piirirajojen esittäminen pienimittakaavaisella kartalla. Tutkimuskohteen metsäkartat on kaikki 

laadittu mittakaavaan 1:40 000. Metsien puustosta antavat tietoa karttojen selitysosissa olevat kyläkuvaukset, joissa on 

mainittu minkä tyyppistä puuta kylässä oli. Niiden määristä ei kuitenkaan ole esitetty tarkkoja lukuja, vaan yleensä on 

mainittu, että niitä joko oli tai sitten ei. Tarkin tutkimuskohteen kartoista saatava määritelmä, esimerkiksi tukkimetsien 

määrästä, on että sitä oli kotitarpeisiin tai että sitä ei riittänyt myyntiin. Kuinka paljon kotitarve käsitti, se ei selviä 

karttojen pohjalta.23 

 

Kartoilla piti myös olla merkinnät tai maininnat taloille kuuluvista etuuksista kuten hakamaista, kalastuksesta, 

myllyistä, myllynpaikoista, humalatarhoista, potaskankeittimöistä tai kalkkiuuneista yms. asioista, joista oli taloudellista 

hyötyä talonpojille. Karttojen selitysosissa on lueteltu nämä hyödykkeet pääsääntöisesti samalla tarkkuudella kuin 

metsistä saatavat hyödykkeet. Joissakin tapauksissa on selitysosiin merkitty tarkat määrät vuotuisesta humalasadosta tai 

kala-apajien lukumäärästä.24 

 

Rajat ja rajamerkit piti myös merkitä kartalle. Rajamerkeistä oli mainittava niiden nimet ja, jos rajamerkki oli 

kiistanalainen tai siihen liittyi jokin muu epäselvyys, oli siitä oltava kartalla maininta. Rajojen ja rajamerkkien suhteen 

on Brotherus ollut tunnollinen, sillä kartoilla on erittäin kattavasti merkitty ja selitetty kukin raja ja rajanmerkki. 

Rajalinjojen kohdalla on aina maininta siitä, mihin kylään rajalinja rajoittui, ja rajamerkkien kohdalla on niiden nimien 

lisäksi myös maininnat siitä, mitkä kylät ko. rajamerkki erotti toisistaan. Jos kyseessä oli riitaisa rajamerkki tai jos se oli 

pitäjien välinen, on se aina mainittu. Joidenkin kylien kohdalla, joista on kylä- tai tiluskartta laadittu, ei rajoja ole 

kattavasti merkitty, sillä mittauskohteena ovat olleet vain kylän ydinalue ja sen välittömässä läheisyydessä olleet pellot 

ja niityt. Tällaisessa tapauksessa oli tapana laatia mittauksen yhteydessä kuitenkin jo edellä mainittu metsäkartta, mistä 

kylän piirirajat selviävät.25 

 

2.5 Samuel Brotherus reduktioajan maanmittarina 
 
Samuel Brotheruksen syntymästä ei ole varmuutta, mutta se ajoittuu 1650-luvun jälkipuolelle. Brotherus oli kotoisin 

Helsingin pitäjän Kirkonkylästä, ja hänen isänsä, Axel Brotherus, viljeli Backaksen tilaa. Brotherus itse asui Espoon 

pitäjässä vuodesta 1694, jolloin hän osti Öster-Mankansin ratsutilan 900 kuparitalarilla. Brotherus eli tilallansa aina 

kuolemaansa saakka vuoteen 1712.26 

 

Elokuun kuudentena päivänä vuonna 1689 Brotherus sai kamarikollegiolta valtuutuksen ryhtyä Uudenmaan ja Hämeen 

läänin ylimääräiseksi maanmittariksi. Ensimmäisen maanmittaustirehtöörin allekirjoittama johtosääntö hänelle 

osoitettiin puolestaan 19.9.1689 ja se johti matkalle lähtöön kohti Helsinkiä. Brotheruksen omin sanoin ei hänellä ollut 

edes matkarahoja saati kunnollisia varusteita. Helsinkiin Brotherus saapui 2. päivänä lokakuuta ja sai heti 

                                                           
23 Gustafsson 1933, s. 42. 
24 Gustafsson 1933, s. 42. 
25 Gustafsson 1933, s. 42. 
26 Leskinen&Lillbroända 2001, s. 9–11, Ramsay 1984b, s. 387–388. 
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apulaismaaherra Arvid Hornin esittelyn jälkeen käskyn lähteä Porvoon lääniin rannikko- ja saaristomittauksia 

tekemään.27 

 

Brotheruksen ensimmäinen Espoon pitäjää koskeva kartoitus aloitettiin 6.5.1691 Albergassa, mutta mittaukset 

keskeytyivät verollepanotehtävien vuoksi. Albergan mittauksen Brotherus suoritti kuitenkin loppuun toukokuun 

viimeiseen päivään mennessä. Brotheruksen toiminta Espoon pitäjässä ei ollut kovin aktiivista 1690-luvun 

ensimmäisinä vuosina, sillä kiireellisimmät mittaukset olivat läänin muissa pitäjissä.28 Brotheruksen viimeinen kartta 

Espoon pitäjästä on vuodelta 1706, jolloin hän laati Otnäsin ja Björnvikin välillä tehdyn katselmuksen jälkeen 

selvityksen alueen rajaepäselvyyksistä.29 Brotherus ei ollut itse mukana katselmuksessa, vaan hänen tilalle oli määrätty 

Niclas Avander, joka laati rajakartan yhdestä rajaepäselvyydestä.30 Brotheruksen laatimista Espoon pitäjän kartoista on 

säilynyt renovaatioina 21 kylä- tai tiluskarttaa sekä pappilan kartta. Näiden lisäksi hän laati neljä pienimittakaavaista 

rajoitetun alueen yleiskarttaa eli nk. metsäkarttaa. 

 

Yhteinen tekijä 1690-luvun mittauksille Uudenmaan ja Hämeen läänissä oli ruotujaosta johtuvat ratsutilojen sekä 

muiden sotilasvirkatalojen verollepanot. Mittaustehtäviin Brotherus lähti mahdollisimman nopeasti saatuaan 

maaherralta joko käskyn tai erityisluettelon, josta selvisi kartoitettavat kylät. Mitenkään poikkeuksellista ei ollut, että 

mittauksen tilaajat, ratsutilalliset, saivat joskus odottaa maanmittarin saapumista paikalle. Odottelu johti toisinaan 

turhautumiseen, josta osoituksena on maaherralle kirjoitetut kirjeet asian tiimoilta. 

 

Mikäli kyseessä oli yhden ratsutilan tiluksien mittaus, suoritettiin se hyvin usein 2–5 päivässä, mutta mittaus saattoi 

kestää myös vain yhden päivän. Hyvin tyypillistä oli, että kevään ja kesän aikana suoritettiin tiluksien mittaukset 

ympäri lääniä ja loppukesästä aina myöhäiseen syksyyn suoritettiin mitatuilla tiluksilla verollepano. Mitään tarkkaa 

aikaväliä ei päiväkirjojen antamien tietojen pohjalta voida esittää koskien kartoituksen ja verollepanon välistä aikaa, 

sillä jossain tapauksissa väli saattoi olla melkein vuoden, mutta joissakin tapauksissa mittaus ja verollepano suoritettiin 

samana päivänä. Tällainen tapaus oli Porvoon pitäjän Tirmon mittaus ja verollepano, jotka molemmat suoritettiin 

9.7.1692.31 

 

Brotheruksen laatimista päiväkirjoista käy erinomaisesti selville, kuinka raskasta maanmittarin työ oli Kaarle XI:n 

toimeen paneman reduktion aikana. Liikkeellä oltiin kartoitusaikana koko ajan ja mitään systemaattisuutta ei tunnettu, 

vaan maanmittarit matkustivat pitäjästä toiseen sen mukaan, minne maaherran käskykirje osoitti. Mittaukset piti aloittaa 

ripeästi, josta hyvänä esimerkkinä on edellä mainittu Albergan ja sen lähikylien alueiden mittaus, jota koskevan 

määräyksen Brotherus sai 5.5.1691 ja, jonka johdosta mittaukset aloitettiin heti seuraavana päivänä.  Sunnuntait ja 

kirkolliset juhlapyhät olivat vapaita ja lisäksi vapaata saattoi saada painaviin henkilökohtaisiin syihin vedoten. Tällainen 

tapaus oli esimerkiksi oman lapsen hautajaiset, josta Brotherus mainitsee 24.7.1691. 

                                                           
27 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 192. 
28 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 148–151, 192–197, 228–230. 
29 B8a 6/3. 
30 ULH ko Gar 3a f 195–205. 
31 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 148–151, 192–197, 228–233, 253–255, 271–273. 
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3 Verotus 
 

3.1 Metodiset verollepanot 
 

Säädösten puute koskien talojen manttaalia ja veroa verollepanojen yhteydessä ja siitä johtuvat vaikeudet 

verollepanojen harkinnassa kamarikollegiossa aiheutti sen, että kollegio 10.10.1688 julkaistussa kiertokirjeessä esitti 

valtakunnan maaherroille pyynnön, että he tarkasti ja hyvin informoisivat lääninkonttoria ja toimitusmiehiä siitä, millä 

perusteella taloille määrättiin manttaalit sekä vuotuisten verojen korotukset tai vähennykset. Seurauksena oli, että 

kamarikollegioon tuli kyseisenä ja seuraavana vuonna suurimmasta osasta läänejä lausuntoja ja mietintöjä osin 

lääninkamreereilta ja osin myös niiltä, jotka olivat toimeenpanemassa verollepanoja, nimittäin kihlakunnantuomareilta, 

kruununvoudeilta ja maanmittareilta.32  

 

Uudet verollepanot johtivat Upplannissa ratkaisevaan sovitteluun ratsuväen ruotujaossa. Tästä johtuen nousi esiin 

kysymys metodista, jota pitäisi soveltaa verollepanoissa. Siitä lähtien, kun uusia lausuntoja maakunnista alkoi tulla, 

antoi kollegio 21.5.1690 kuninkaallisen arvioinnin asiasta, jolloin määrättiin lääninkonttorin ehdotuksen pohjalta, 

kuinka korkeasti yhtä tynnyrinmaata peltoa ja yhtä lastia niittyä erilaisissa olosuhteissa pitäisi verottaa. Maaseudulla 

yksi koko manttaali vastasi 40 hopeatalarin vuotuista maakirjaveroa, kun taas kaivosalueella, saaristossa ja 

metsäalueilla se oli pienempi. Kollegion ehdotus hyväksyttiin 6.6.1690 kuninkaallisella kirjeellä.33 

 

Lokakuussa 1690 annetussa kirjelmässä pyysi kamarikollegio suurimmalta osaa maaherroja kutsumaan koolle 

verollepanojen asianosaisia saattaakseen voimaan säädökset verollepanoista ja, että he yhtyisivät kesäkuussa 

hyväksyttyyn Upplannin verollepanometodiin. Esivallan käskyä noudattaakseen kokoontuivat kihlakunnantuomarit, 

kruununvoudit ja maanmittarit useissa lääneissä, jolloin laadittiin enemmän tai vähemmän seikkaperäisiä selontekoja 

jokaiselle maakunnalle tavaksi tulleista metodeista tai niistä säädöksistä, jotka tulisivat noudatetuiksi verotettaessa 

maata ja tiluksia. Nämä maaherrojen kamarikollegiolle lähettämät verollepanometodit eivät johtaneet varsinaisiin 

vahvistuksiin verotuksessa, mutta ne loivat pohjaa tuleville verollepanoille.34 

 

3.1.1 Uudenmaan verollepanotapa vuodelta 1690 
 

Uudenmaan verollepanotapa perustui maaherra Karl Bonden johdolla, yhdessä useiden maaviraston virkamiesten 

kanssa sekä kamarikollegion vahvistamana laadittuun ehdotukseen verollepanotavasta Uudenmaan ja Hämeen läänissä 

vuonna 1690 sekä Turun ja Porin läänissä, jossa se otettiin käyttöön vuonna 1699. Sotilasvirkakunnalle jaetut tilat, jotka 

olivat jo aikaisemmin 1680-luvun alkuvuosista lähtien olleet verollepanon alaisia, jäivät kuitenkin Uudenmaan 

verotusmenetelmän ulkopuolelle ja niiden tuli suorittaa niitä veroja, joita niille oli aikaisemmin määrätty.35 

                                                           
32 Williams 1928, s. 321. 
33 Williams 1928, s. 321–322. 
34 Williams 1928, s. 322. 
35 Matinolli 1976, s. 19–20. 
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Pellot jakaantuivat Uudenmaan verollepanotavassa viljavuutensa puolesta neljään luokkaan (grader) seuraavasti: 

1. luokan pelto käsitti hyvää mustaa multaa sekä savea ja hyvää hietaa, jonka seassa oli mustaa multaa (god svartmylla, 

ler med svartmull och god sandjord med svartmull blandad). Tällaisen pellon oli sekä hyvinä että huonoina aikoina 

annettava siemenmäärän lisäksi vuosittain keskimäärin kuusi tynnyriä viljaa tynnyrinalalta. Tällöin veron suuruus 

määrättiin sen ankaran periaatteen mukaan, että kaikki se tuotto, minkä viljelijä sai työpalkaksi katsottavan korvauksen 

lisäksi, oli luettava veroksi. Sen mukaisesti maaveron määrä oli tässä luokassa kaksi viljatynnyriä tynnyrinalalta, joka 

käsitti 14 000 neliökyynärää. Lisäksi yksi tynnyri meni papiston ja kirkollisten toimihenkilöiden palkkoihin. 

2. luokan pelto tarkoitti mullansekaista savea ja huonompaa multamaata (mulblandad ler och sämre mulljord), joka ei 

antanut aivan niin paljon satoa kuin edellinen luokka. Sen maaveroksi kruunulle tuli vastaavasti 1 ¾ viljatynnyriä. 

Maaveronmäärä tarkoitti sitä, että arvioitu tuotto tässä luokassa oli 5 ¼ tynnyriä tynnyrinalaa kohden. Veroa meni siten 

kaikkiaan 2 5/8 tynnyriä, joista kruunulle 1 ¾ tynnyriä ja papistolle 7/8 tynnyriä 

3. luokan pelto oli kovaa savea ja sekoittumatonta hiekkaa (speck- eller hård-ler och oblandad sandjord). Se oli 

neljänneksen verran 2. luokan peltoa huonompi ja sen maaveroksi kruunulle tuli 1 ½ viljatynnyriä. Kokonaistuotto 

tämän luokan pellossa oli 4 ½ tynnyriä tynnyrinalaa kohden. Kaiken kaikkiaan veroa meni 2 ¼ tynnyriä, joista 

kruunulle 1 ½ tynnyriä ja papistolle ¾ tynnyriä. 

4. luokan pelto käsitti tulvamaata, punahiekkaa ja kuohusavea (flödjord, röd sand och jäsjosrd af lös botten uti ler), 

joita oli pidettävä huonoimpina maanlaatuina. Näistä meni vain yksi tynnyri veroa. Peltoluokan tuottavuus oli kolme 

tynnyriä tynnyrinalaa kohden, joista meni veroja yhteensä 1 ½ tynnyriä; tynnyri kruunulle ja puolikas papistolle. 

Tärkeätä on huomata, että tilan arvioinneissa oli vain puolet pelloista otettava huomioon, sillä puolet oli kesannolla, 

kuten karttojen selitysosista ilmenee. Hallanarkuus, vesiperäisyys ja eräissä Hämeen pitäjissä myös suuri etäisyys 

kaupunkiin aiheutti alennusta veron määrässä. Jos 1. luokan pellon veromäärä merkitään luvulla 100, vastasivat eri 

luokkien verotusarvot toisiaan suhteessa 100:88:75:50.36 

 

Niittyjen kohdalla oli tutkittava kasvun laatu ja selvitettävä, kuinka paljon peltojen jatkuva käyttö edellytti karjanlantaa 

ja kuinka suurelle karjamäärälle oli peltojen jatkuvan kunnossapidon turvaamiseksi varattava rehua. Vain siinä 

tapauksessa, että niittyä oli tämän tarpeen eikä ylimääräistä niittyä tarvittu laitumeksi tai voitu ottaa peltokäyttöön, oli 

siitä suoritettava erikseen veroa, jonka suuruus oli kolmasosa sanotusta ylimääräisestä tuotosta. Jos niittyjä oli vähän 

eikä tätä puutetta voitu muilla keinoin korvata, aiheutti se alennusta peltojen verossa.37 

 

Niittyheinän suhteen erotettiin kolme hyvyysluokkaa, jotka olivat: hyvän nurmen heinä (skjönevalls hö), sitä huonompi 

heinälaji (sämre höslag) sekä saraheinä ja järvirehu (starrhö och sjöfoder) 

1. luokan pellon lannoittamiseksi riitti parhaasta heinälajista 2 parmasta tynnyrianalaa kohden. Seuraavalla heinälajilla 

vastaava luku oli jo 2 ½ ja huonoimmalla 3.38 Huonompilaatuisten, voimakkaampaa lannoitusta vaativien peltojen 

ollessa kysymyksessä, nousi heinämäärä tynnyrinalaa kohden aina kolmeen parmakseen parasta heinää, kolmeen ja 

puoleen parmakseen keskinkertaista heinää ja neljään parmakseen sara-, suola- ja meriheinää.39 

 

                                                           
36 Wiiala 1958, s. 151, Willgren 1910, s. 39–40, Matinolli 1976, s. 20. 
37 Matinolli 1976, s. 20–21. 
38 Wiiala 1958, s. 151–152. 
39 Ramsay 1984b, s. 112. 
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Jos mainittujen lukujen perusteella tarkastellaan erilaisten niittyjen arvosuhteita, saadaan – kun paras niitty merkitään 

numerolla 50 – suhdeluvuiksi 50:40:33. Tältä kannalta katsoen niittyjen arvoerot olivat siis varsin vähäiset, mikä johtuu 

siitä, että luvuissa on otettu huomioon ainoastaan sadon laatu, mutta ei sen määrää.40 

 

Metsästä maksettiin veroa vain siinä tapauksessa, että se tuotti yli tilan oman tarpeen eli sitä riitti myyntiin. Jos metsää 

riitti tervanpolttoon, oli tuotosta merkittävä joka kahdeksas tynnyri veroksi. Jos metsää oli taasen niin runsaasti, että 

voitiin myydä hirsiä, lankkuja, lautoja tai halkoja, laskettiin niistä veroksi 1/12 osa. Niinestä ja tuohesta, joita myytiin, 

meni veroa 1/8.41 

 

Uudenmaan metodisen verollepanon perusteella voitiin myös määrittää talolle sen manttaali. Maanviljelystiloilla oli 

jokaisesta kuuden veroviljatynnyrin kylvöstä, kun peltomaat olivat ensiluokan maata, pantava tilalle yksi manttaali. Jos 

taasen pellot olivat toisen luokan maata, vastasi yksi manttaali seitsemän veroviljatynnyrin kylvöä. Kolmannessa 

luokassa se oli puolestaan kahdeksan veroviljatynnyriä ja neljännessä luokassa 12 veroviljatynnyriä. Jos kuitenkin 

pellot olivat pahasti alttiita hallalle, tuli manttaali laskea 12 veroviljatynnyrin kylvöstä, olipa maa laadultaan parempaa 

tai huonompaa.42  

 

3.1.2 Uudenmaan metodinen verollepanotapa ja sen tarpeellisuus Espoossa 
 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista tutkia, kuinka laajasti Uudenmaan metodinen verollepanotapa oli 

käytössä Espoon pitäjässä. Varmuudella voidaan kuitenkin yhtyä Matinollin esittämään määritelmään, että 

sotilasvirkakunnalle jaetut tilat, jotka olivat verollepanon alaisia jo 1680-luvulla, jäivät Uudenmaan metodisen 

verollepanon ulkopuolelle. Tästä voidaan esittää todistuksena Frisansin ratsutilan verollepanoasiakirjat vuodelta 1694, 

josta selvästi käy ilmi, että maahan kohdistuneet verot (so. viljan ja heinän verotus) määräytyivät veromarkkaluvun 

perusteella eikä maalaatujen tai niittyjen hyvyysluokkien perusteella.43  

 

Manttaalin määrittämisen tekee hankalaksi se, että ohjeessa manttaali määritettiin tietyn peltoluokan perusteella. 

Kuitenkin useissa tapauksissa talojen pellot koostuivat useammasta kuin yhden laatuluokan maaperästä. Mikäli halutaan 

yrittää soveltaa metodista verollepanotapaa manttaalin määrittämiseen, on myös pakko yrittää muuttaa maalaadut 

yhteen luokkaan kuuluvaksi. 

 

Frisansin ratsutilan pellot koostuivat hiekansekaisesta multamaasta, märästä hiekasta ja savesta. Näin ollen ne voidaan 

yleistäen liittää kolmanteen laatuluokkaan. Veroasiakirjoihin on Frisansin manttaaliluvuksi merkitty 5/6 eli sen 

veroviljatynnyrien määrä pitäisi määritelmään mukaan olla noin 6,66 tynnyriä. Soveltamalla metodista verollepanoa 

Frisansin ratsutilaan saadaan sen veroviljatynnyrien lukumääräksi 6,89, joten ilmoitettu manttaaliluku näyttäisi osuvan 

tässä tapauksessa oikeaan. Tämän kautta ei ole kuitenkaan mahdollista tehdä minkäänlaisia yleistyksiä metodin 

käytöstä, mutta se, että metodi joissain tapauksissa näyttäisi toimivan, luo kyllä mahdollisuuden sellaiselle väittämälle, 

                                                           
40 Wiiala 1958, s. 152. 
41 Matinolli 1976, s. 21, Willgren 1910, s. 40. 
42 Matinolli 1976, s. 22. 
43 ULH ko Gar 1 f 170. Ramsay 1984b, s. 58,121. 
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että metodia käytettiin joissain verotuksen yhteyksissä. 

 

Veromarkkalukuun pohjautuva verotus Espoossa ei ollut tasapuolinen pitäjän kaikissa osissa. Jakamalla pitäjä kolmeen 

eri maantieteellisen alueeseen ja tarkastelemalla karttojen pohjalta, kuinka monta kapanalaa maata yhdellä kyynärällä 

viljeltiin, havaitaan, että erot olivat huomattavia. Etelärannikon kylissä yhdellä kyynärällä viljeltiin keskimäärin noin 

kuuden kapanalan suuruista maa-alaa. Pitäjän sisäosissa yhdellä kyynärällä viljeltiin 7–8 kapanalan suuruista alaa. 

Pitäjän pohjoisosassa yhden kyynärän ja viljelysalojen välinen suhde oli erittäin vaihtelevaa 12–35 kapanalan välillä. 

 

Käytännössä etelärannikon kylät maksoivat veroa raskaammin kuin sisä- ja pohjoisosien kylät. Etelärannikon kylien 

talojen veromarkkaluvut olivat huomattavasti pohjoisen vastaavia suurempia, mutta viljelyksessä olleet pellot eivät 

pinta-alaltaan olleet kuitenkaan samassa suhteessa suurempia. 

 

Matinollin mukaan metodisella verollepanotavalla pyrittiin verotuksen korjaamiseen ja tasoittamiseen.44 Espoossa oli 

selvästi tähän tarvetta, sillä ainakin kruunun näkökulmasta Espoon pitäjän sisä- pohjoisosien kylät olivat aliverotettuja 

suhteessa rannikon kyliin. Uudenmaan metodinen verollepano merkitsi myös verotuksen kovenemista, sillä vanha 

veromarkkaan pohjautuva verotusperiaate suosi taloja hyvinä satovuosina. Uudessa metodissa, joka pohjautui 

maalaadun arvioimiseen, ei tehty eroja satovuosien tuoton välillä. Kuinka paljon verotus koveni uuden metodin myötä 

ja miten se kohteli muuten verotuksellisesti heikompia taloja suhteessa veronmaksukykyisempiin taloihin, ei tässä 

tutkimuksessa ole mahdollista arvioida. 

 

3.2 Karttojen kyynäräluvut ja niiden suhde veromarkkalukuihin 
 

Karttojen selitysosissa on usein mainittu talon kyynäräluku, joka on rinnastettavissa veromarkkalukuun, ja johon 

Espoon pitäjän talojen verotus pohjautui tutkimusajankohtana. Kartoilla olevat kyynäräluvut ilmoittavat talojen 

kameraalisen suuruuden lisäksi sen, kuinka leveät kunkin talon sarat sarkajakoisilla pelloilla olivat. Väitettä siitä, että 

talojen sarat olivat yhtä leveät kuin kartoilla ilmoitetut kyynäräluvut, voidaan tutkia mittaamalla jonkin sarkajakoisen 

pellon tai peltolohkon leveys ja jakaa saatu luku kylän talojen yhteenlasketulla kyynäräluvulla. Jos osamääräksi saadaan 

kokonaisluku, on väite oikeaksi todistettu. Mikäli osamääräksi ei saada kokonaislukua, voi se johtua siitä, että 

peltokuviot eivät ole täsmälleen oikeassa suhteessa kartan mittakaavaan.  

 

Asutuksen yleisluetteloon on vuosien 1675–1683 kohdalle merkitty talojen veromarkkaluvut, kyynärät ja tangot. 

Vuodesta 1684 lähtien kyynärä- ja tankoluvut häviävät luettelosta. Näiden lukujen häviäminen saattaa johtua Kaarle 

XI:n reduktion yhteydessä toteutetusta määräjakoislaitoksesta, mutta tässä tutkimuksessa ei ole mahdollista asiaa 

tarkemmin tutkia. Tekemieni laskelmien mukaan veromarkat olivat suorassa suhteessa kyynärälukuihin siten, että 1/18 

(noin 0,056) veromarkkaa vastasi yhtä kyynärää, kun tangon oletuspituutena käytetään kuutta kyynärää.45 Aivan 

aukoton tämä suhde ei ole, sillä ne kylät, jotka olivat täydellisesti tai lähes täydellisesti sopineet kruunun kanssa vuonna 

1696 liittymisestä ruotujakoon, eivät näytä noudattavan tätä kaavaa. Näitä kyliä oli tutkimuskohteen kylistä Mårtensby, 

                                                           
44 Matinolli 1976, s. 22. 
45 SAYL, Espoo 1674–1693. 
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Morby, Noux ja Skrakaby.46 Mikäli jossakin näiden kylien taloista ei ole kyynärälukua merkitty, on se selvitettävä 

tekemällä verranto niiden talojen sarkajakoisten peltojen pinta-alojen sekä kyynärälukujen välillä, joista tiedot ovat 

kartalle merkitty. Jos esimerkiksi asutuksen yleisluettelosta katsotaan sellaisen talon veromarkkaluku, joka kuului 

täydellisesti ruotujaossa olleeseen kylään, mutta sen kyynärälukua ei kartalla ole mainittu, ja jaetaan se suhdeluvulla 

1/18, saattaa käydä niin, että saatu kyynäräluku ei vastaa kartalla ilmoitettujen sarkajakoisten peltojen nautintojen 

suhdetta.    

 

Rödskog, joka oli myös sarkajakoinen kylä, ei ole tällä tavoin ongelmallinen tarkasteltaessa kyynärälukujen suhdetta 

veromarkkalukuihin, sillä se ei ollut täydellisesti ruotujaossa. Vuosien 1675–1683 kohdalle on asutuksen yleisluetteloon 

merkitty kylän talojen veromarkka- sekä kyynäräluvut.47 Kun näiden välille tehdään verranto, saadaan, että yksi 

kyynärä vastasi 1/18 veromarkkaa. Kun puolestaan tarkastellaan asutuksen yleisluetteloon vuodelle 1694 merkittyjä 

veromarkkalukuja, jotka olivat kaikkien talojen kohdalla voimassa vielä kartoitusvuonna48 ja verrataan niitä kartan 

selitysosassa ilmoitettuihin talokohtaisiin kyynärälukuihin, on kyynärien ja veromarkkojen välinen suhde edelleen 1/18. 

Lisäksi on mainittava, että niin veromarkka- kuin kyynäräluvut pysyivät muuttumattomina vuosien 1675–1700 välisenä 

aikana. 

 

3.3 Veroparseelit kyläkuvauksissa 
 

1630-luvulla muuttui verotuksen periaate siten, että kun aikaisemmin verotuksen kohteena oli talonpoika, verotettiin 

nyttemmin maaomaisuutta. Muutos vakiinnutettiin Kaarle XI:n aikana. Henkikirjoittajain johtosäännössä 16.10.1689 

määrättiin, että henkikirjoittajan tuli merkitä maakirjaan jokainen talo sekä sen kylä, nimi ja asukas, sen luonto, suuruus 

ja veroluvut. Lisäksi oli merkittävä myllyt, pajastot (ruukit, tehtaat), koskien tuotto, ulkosaaret, pellot, niityt, 

kalastuspaikat, nuottapaikat ja muut tilat (lägenheter), jotka tuottivat veora ja olivat erikseen verollepannut.49 Karttojen 

selitysosien kyläkuvauksiin on merkitty ilmeisesti tämän johtosäännön seurauksena kaikki merkittävät ”veroesineet”, 

joista kyläläisille koitui taloudellista hyötyä. Seuraaviin alalukuihin olen koonnut kaikki Espoon pitäjän vanhimmilla 

kartoilla esiintyvät hyödykkeet ja tehnyt selkoa siitä, miksi ne ovat karttoihin merkitty ja millaisen kokonaiskuvan ne 

kustakin hyödykkeestä antavat. 

 

3.3.1 Laidunmaat 
 

Karttojen selitysosien mukaan laidunmaat jakaantuivat neljän eri määritelmän mukaisesti. Finnossa, Frisansissa ja 

Dystbyssä, Kockbyssä, Morbyssä, Skrakabyssä ja Otnäsissä oli maanmittarin ilmoituksen mukaan laidunmaita vähän. 

Mårtensbyssä, Sökössä, Nouxissa ja Storhoplaksin lähikylien alueella laidunmaita oli keskinkertaisesti. Kaitansissa, 

Gammelgårdissa, Kvisbackassa, Gräsagårdissa ja Rödskogissa laidunmaita oli puolestaan riittävästi.  Ainoastaan 

                                                           
46 Ramsay 1984b, s. 522–525. 
47 SAYL, Espoo 1674–1693: 74–75b. 
48 SAYL, Espoo 1694–1713: 74–75. 
49 Haataja 1949, s. 808–809. 
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Mattbyn kohdalle on merkitty, että laidunmaat olivat hyviä.50 Viimeksi mainittu pitänee ymmärtää siten, että siellä oli 

hyvälaatuista laidunmaata, joka riitti kotitarpeisiin. Laidunmaiden riittävyyttä on mahdollista tutkia tekemällä 

yhteenveto kustakin määritelmätyypistä. On myös syytä kiinnittää huomiota kunkin kylän niittyjen kokoon sekä jo 

raivattujen alueiden ympäröivään maastoon. 

 

Laidunmaina olivat keväisin niityt, joille karja päästettiin niin pian kuin säät sallivat ja maahan oli kasvanut ruohoa. 

Alkukesällä karjaa laidunnettiin kylien lähimaastoissa taikka niille erikseen aidatuissa hakamaissa. Myöhemmin ne 

laskettiin petouhasta huolimatta takametsiin. Mikäli kylässä oli vähän niittyjä, päästettiin karja niille vasta heinänteon 

jälkeen.51 Niityt olivat hyviä laidunmaita, mutta niiltä talven varalle saatava heinä oli karjan elinehto, joten niittyjä ei 

voitu käyttää parhaimpina aikoina laiduntamiseen.52 Elonkorjuun jälkeen saatettiin lypsylehmiä päästää 

laiduntamiskauden loppupuolella pelloille ja kesannoille.53  

 

Kylissä, joissa laidunmaita oli vähän, yhdisti kahta kylää lukuun ottamatta se, että laidunmaita ei ollut maanmittarin 

ilmoituksen mukaan kovinkaan paljon käytettävissä silloin, kun niityt ovat niittämättä ja suljettuja. Kockbyn ja Otnäsin 

kohdalla on vain maininnat, että laidunmaita oli vähänlaisesti. Näiden kylien niittyjen pinta-alat käsittivät 60–100 

tynnyrinalaa, josta ainoana poikkeuksena oli Morby, jossa niittyjen pinta-ala oli vain reilut kymmenen tynnyrinalaa. 

Kylien kokonaispinta-aloista niityt käsittivät 12–16 prosenttia, Morbyn jäädessä vain 2,7 prosenttiin. Kyliä ympäröivät 

maastolliset ilmoitukset kertovat, että alueet olivat pääasiallisesti kallioista ja ylänteistä maata, jossa kasvoi pientä 

sekametsää. 

 

Kylissä, joissa laidunmaita oli keskinkertaisesti, on kaikkien kylien kohdalla maanmittari tehnyt merkinnän 

medelmåttig. Karttaselitykset eivät käsitettä enempää täsmennä. Määritelmän piiriin kuuluneiden kylien niittyjen pinta-

alat olivat 30–90 tynnyrinalaa. Storhoplaksin alueen lähikylien niittyjen pinta-aloja ei ole ollut mahdollista mitata 

tarkasti kartan huonokuntoisuuden vuoksi. Niityt käsittivät kylien kokonaispinta-aloista 2–9 prosenttia. Maastolliset 

piirteet olivat hyvin samankaltaiset kuin edellisen ryhmän kylillä. 

 

Niissä kylissä, joissa laidunmaita on ilmoitettu olleen riittävästi, on maanmittari tarkentanut asiaa siten, että niitä oli 

riittävästi kotitarpeisiin.  Gammelgårdin karttaselitykseen on maanmittari kirjoittanut, että laidunmaita on kotitarpeisiin, 

vaikka ne ovat kaukana, ja joita tavastbyläiset nauttivat järven eteläpuolisilla laitumilla. Tätä vastoin nauttivat 

gammelgårdilaiset tavastbyläisten laidunmaita järven pohjoispuolella. Näiden kylien niittyjen pinta-alat vaihtelivat 12–

245 tynnyrinalan välillä ja ne käsittivät 3–15 prosenttia kylien kokonaispinta-aloista. Tähän ryhmään kuuluvien kylien 

maastolliset ominaisuudet eivät merkittävällä tavalla eronneet edellisten ryhmien ominaisuuksista. 

 

Niittyjen koot eivät siten olleet se seikka, joka määritti laitumien riittävyyttä. Esimerkiksi Finnon yhden talon kylässä, 

jossa niittyjen pinta-ala oli noin 77 tynnyrinalaa, oli laitumia maanmittarin mukaan vähän. Sökön yhden talon kylässä 

niittyjen pinta-ala oli puolestaan vain 36 tynnyrinalaa, mutta niitä oli maanmittarin ilmoituksen mukaan silti 

                                                           
50 B7 11/1–2, B7 13/1, B8 13/1–2, B8 26/1–3, B8a 6/2, B8a 16/1–2, B7 13/2, B7 14/1–3, B8 1/1–2,  
B8a 10/1–2. 
51 Wilmi 2003, s. 175–176. 
52 Heinän viljelyä ei ruotsinvallan aikana tunnettu. Virrankoski 1975, s. 56–57. 
53 Wilmi 2003, s. 176. 
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keskinkertaisesti. Myöskään maastolliset kuvaukset eivät näytä vaikuttaneen tilanteeseen. Laitumien riittävyyttä 

pitääkin tarkastella kunkin kylän karjatalouden näkökulmasta. On mahdollista, että niissä kylissä, joissa oli 

keskimääräisen kokoiset niittyaukeat, karjan lukumäärä oli niin korkea, että niityt eivät tuottaneet tarpeeksi heinää 

talven varalle. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole mahdollista tutkia kylien karjakannan suuruutta.  

 

Laidunmaina toimivat niityt olivat Uudenmaan verollepanotavan mukaan ”verovapaita” alueita, sillä ainoastaan niitä 

niittyjä verotettiin, joita ei tarvittu karjalaitumiksi.54 

 

3.3.2 Metsistä saatavat hyödykkeet 
 

Metsistä saatavista hyödykkeistä (so. tukit, tuohi, niini), sanotaan, että niitä oli pääasiallisesti vain kotitarpeisiin, mutta 

ne eivät riittäneet myyntiin. Monesti niitä ei ollut saatavilla lainkaan.  Myyntiin riittämättömyyttä voidaan selittää myös 

Uudenmaan verollepanotavan kautta, mutta on myös mahdollista, että metsät oli yksinkertaisesti kulutettu loppuun. 

Finnon alueella olevat metsät olivat Frisansin alaisuudessa ja menivät sen korjaustarpeisiin.55 Uudenmaan 

verollepanotapa määräsi, ettei metsiä pantu verolle elleivät ne tuottaneet hyödykkeitä yli kotitarpeiden. Mikäli metsästä 

riitti lankkuja, lautoja tai halkoja myytäväksi, täytyi niistä laskea 1/12 veroksi. Myytäväksi riittäneestä niinestä ja 

tuohesta piti puolestaan maksaa veroa 1/8.56 

 

Metsistä saatavat hyödykkeet olivat ihmisille tärkeitä, sillä ne takasivat elämän ylläpidon. Puu oli tärkein ja lähes ainoa 

rakennusmateriaali ja puu takasi myös lämmön. Metsätuotteista rakennettiin myös tarvekaluja ja kulkuneuvojen osia. 

Niintä tarvittiin köysiin, riimuihin sekä kalanpyydyksiin, ja koivun tuohta käytettiin katontekoaineeksi.57 Tuohta ei 

käytetty pelkästään tuohikatoissa, vaan sitä käytettiin myös tiili- ja turvekattojen pohja-aineena.58 

 

Kartoilla on edellisten lisäksi eroteltu myös lehtimetsä. Tutkimuskohteen kylistä yhdeksän oli sellaisia, joiden kohdalla 

ei ole minkäänlaista merkintää lehtimetsistä. Finnossa, Morbyssä ja Skrakabyssä ei lehtimetsää ollut lainkaan. Vähän tai 

jonkin verran sitä on merkitty Gammelgårdille sekä Storhoplaksin alueen lähikylille. Riittävästi sitä oli Mattbyn ja 

Gräsagårdin alueella, joten Kvisbackan alueella saanti lienee myös ollut hyvä. Lehtimetsät olivat tärkeitä, koska 

lehdeksiä käytettiin heinien ohella eläinten rehuna.59  

 

1600-luvun lopulla alkoi voimakas puutavaran kauppa, joka johti yhteismetsien jakamiseen kyläläisten kesken.60 

Joulukuun 19. päivänä vuonna 1683 annettiin asetus Pohjois-Ruotsin ja Suomen metsistä. Asetuksessa määrättiin, että 

maaherran täytyi valvoa, että jokainen kylä sai kohtuullisen suuren alan metsää. Asetuksella määrättiin kylien ja talojen 

metsäalueet rajoilla erotettaviksi suurista asumattomista metsistä ja erämaista, jotka julistettiin kruunun 

yksityisoikeudelliseksi omaisuudeksi. Asetuksen jälkeen ei valtakunnassa enää ollut mitään kenelläkään kuulumattomia 

                                                           
54 Willgren 1910, s. 40. 
55 B7 11/1–2. 
56 Willgren 1910, s. 40. 
57 Kuisma 1990, s. 137. 
58 Jokipii 1974, s. 380. 
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alueita. Asetusta ei kuitenkaan saatu sen antamisen jälkeen varsinaisesti käyntiin, sillä esteenä olivat reduktion 

toimeenpano sekä silloiset suuret sodat. Varsinaisesti asetusta alettiin soveltaa vasta vuoden 1734 lain antamisen 

jälkeen, suurimmalta osalta vasta isojakojen yhteydessä.61 Tutkimuksen kylistä löytyy Morbyn kohdalta maininta, jossa 

maanmittari kertoo, että kylän pellot ja niityt ovat aidattuja, mutta metsät ja laitumet ovat yhteisnautinnassa.62 Tässä 

yhteydessä ei ole minkäänlaista mainintaa kruunun metsästä, joten on todennäköistä, että Espoossa ei vielä vuonna 1699 

tehty eroa kylien ja kruunun maiden välille. 

 

Espoon alueelta on Brotherus tiettävästi laatinut neljä metsäkartaksi nimettyä karttaa, joihin on selvästi merkitty kylien 

väliset rajat. Metsäkarttoja ei kuitenkaan voida pitää metsien jakokarttoina, sillä niistä puuttuvat talokohtaiset 

metsäsarat eikä niihin ole myöskään merkitty, minkälaista puustoa rajattu alue piti sisällään. Metsäkartta kylläkin 

osoittaa selvästi kylien väliset metsärajat, mutta tätä on pidettävä metsäkartan laatimisen seurauksena, ei syynä.  

 

Se, että metsiä ei mitattu geometrisesti verollepanokarttojen yhteydessä, johtuu siitä, että tällöin verollepano olisi 

siirtynyt ja tilukset olisivat voineet muuttua metsien mittauksen aikana. Tämä olisi taasen johtanut tiluksien 

uusintamittaukseen.63 Nouxin kylässä tosin mitattiin, kylänmittauksen yhteydessä, geometrisesti pappilan metsä vuonna 

1699.64 Lisäksi Gammelgårdin kyläkartasta vuodelta 1700 löytyy maininta pappilan metsästä, mutta tätä ei ole selvin 

rajoin kuvattu.65 

 

3.3.3 Kaskimetsät 
 

Kaskimetsiä oli Espoossa Gammelgårdissa, Kvisbackassa, Gräsagårdissa, Rödskogissa ja Storhoplaksissa sekä sen 

lähikylien alueella. Gammelgårdissa kaskimetsää käytettiin nauriiden viljelykseen, mutta muiden kohdalla ei 

käyttötarkoitusta ole eritelty. On kuitenkin varmaa, että kaskia käytettiin rukiin viljelyyn, kuten F. J. Fonseenin vuonna 

1752 laatima selvitys osoittaa. Hänen mukaansa kasket kaadettiin Espoossa juhannuksen ja Pertun päivän välisenä 

aikana ja poltettiin seuraavana kesänä heti, kun ne olivat kuivuneet. Kylvö tehtiin Laurin- messun aikoihin ja siemen 

sekoitettiin maahan erityisellä kaskiauralla. Niillä taloilla, joilla oli nuorta metsää, kaski hakattiin heti puiden tultua 

täyteen lehteen ja poltettiin samana kesänä. Kaskeen kylvettiin rukiin siementä 12–13 kappaa yhtä tynnyrinalaa kohden 

eli puolet vähemmän kuin pelloille. Sadosta saatiin kuitenkin yhtä runsas kuin pelloilla, sillä kaskiruis oli rehevämpää ja 

täyteläisempää kuin peltoruis. Kaskimaille kasvoi uusi metsä maalaadusta riippuen 18–25 vuoden kuluessa.66  

 

Se, että Fonseenin selvityksessä ei puhuta mitään nauriiden viljelyksestä Espoon pitäjässä, johtuu siitä, että sitä ei 

harrastettu. Gammelgårdin kohdalla on muistettava, että se sijaitsi hallinnollisesti Helsingin pitäjän puolella, jossa 

melkein kaikilla taloilla oli tapana kaataa kaskea naurismaaksi.67 

 

                                                           
61 Haataja 1949, s. 41–42. 
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3.3.4 Myllyt 
 

Tutkimusaineistossa oli kaksi myllyä, joista toinen sijaitsi Storhoplaksin lähikylien alueella, tarkemmin sanottuna 

Mäkkylässä Kirkalan suolta Monikkopuroon laskevan puron varella68 ja toinen Nouxissa. Nouxin kohdalle on lisäksi 

merkitty myös myllynpaikka. Todellisuudessa Espoossa oli myllyjä huomattavasti enemmän, kuten Fonseenin vuonna 

1752 laatimasta pitäjän kartasta voidaan havaita. Nikanderin mukaan tulli- ja veromyllyjä eli myllyjä, joita kruunu 

verotti, koska niiden ylläpitäjät suorittivat jauhatuksia maksuja vastaan, oli Esbogårdissa ja Kvarnbyssä. Esbogårdissa 

oli kaksi veromyllyä, joista toinen oli sahamylly ja toinen ratasmylly. Kvarnbyssä oli tullimyllynä toimiva jalkamylly.69 

Tämä on ristiriidassa Ramsayn esittämän väitteen kanssa, jonka mukaan pitäjässä ei saanut olla Esbogårdin lisäksi toista 

verotettavaa myllyä.70 Onkin mahdollista, että Nikanderin mainitsema Kvarnbyn tullimylly oli mylly, jossa oli mylläri 

töissä myllärin palkanmaksun (so. tullin) johdosta, ja jonka takia kyseisestä myllystä käytettiin nimitystä tullimylly. 

 

Fonseenin pitäjän kartan mukaan Långträskin (Pitkäjärven) eteläpuolella myllyjä oli Myntbölessä, Esbogårdissa, 

Gumbölessä, Bembölessä, Kvarnbyssä, Mäkkylässä sekä Mankansin pohjoispuolella Mankkaanpuron varrella. Viittä 

ensiksi mainittua kylää yhdisti maantieteellinen läheisyys. Långträskin pohjoispuolella myllyjä oli Weltskogin 

länsipuolella Raasillanojan varrella, Lahnusjärven eteläpäästä, jossa oli kaksi myllyä, ja jotka jäivät Rödskogin ja 

Sötbyn riidanalaiselle alueelle. Riitaisuus rajoista saattoi johtua juuri myllyistä. Lisäksi myllyjä oli Lahnuksen kylän 

pohjoispuolella Myllyjärven itäpuolella, Nouxissa, jossa oli nyt jo kaksi myllyä sekä Bodomjärven eteläpuolella 

Oitansin ratsutilan vieressä.71 

 

Yhteensä myllyjä oli vuonna 1752 Espoossa viisitoista. Todennäköistä on, että ainakin suurin osa näistä oli rakennettu 

jo paljon aikaisemmin. Eri asia on sitten se, olivatko kaikki toiminnassa tutkimusajanjakson aikana. Myllyt sijaitsivat 

jokien tai purojen varsilla, ja usein lähellä tietä. Hyvät kulkuyhteydet olivatkin eduksi, sillä esimerkiksi Finnosta vietiin 

vilja jauhettavaksi ¾ peninkulman päähän Esbogårdin myllyyn. Sököstä matkaa kertyi Esbogårdiin peninkulman 

verran.72 Helsingin pitäjään hallinnollisesti kuuluneet kylät, kuten Gammelgård, veivät viljansa jauhettavaksi Helsingin 

pitäjän puolelle. Gammelgårdilaisten jauhatuspaikkana oli Kvarnbacka.73 Otnäsiläiset jauhattivat puolestaan viljansa 

Helsingin kaupungissa, jonne matkaa kertyi 1 ½ peninkulmaa.74 Storhoplaksin alueen lähikylät käyttivät jauhatukseen 

Mäkkylän pientä jalkamyllyä, joka kävi vain syksyisin ja keväisin.75 Myllyt ovat myös synnyttäneet nimiä kuten 

Kvarnträsk (Myllyjärvi) ja Kvarnby (Myllykylä).  

 

Kyläyhteisölle myllyt olivat tärkeä etu, sillä vaikka pienet jalkamyllyt toimivatkin pääsääntöisesti sateisina ja märkinä 

aikoina syksyisin ja keväisin, jolloin he kykenivät jauhamaan viljansa itse. Kuivina aikoina jalkamyllyn omistajien oli 

myös pakko käyttää kuninkaan myllyjä. Talonpoikien myllyjen tärkeyttä kylälle lisäsi vielä se, että niissä saivat 
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ilmeisesti jauhattaa viljansa vain ne, joilla oli myllyyn osuus.76   

 

3.3.5 Mahdollisuudet uudisraivauksiin 
 

Tutkimusajankohtana kartoitetuista kylistä vain neljässä todetaan olleen mahdollisuuksia uudisraivauksiin. Nämä kylät 

olivat Frisans sekä Dystby, Gammelgård, Kvisbacka ja Mattby. 

 

Frisansin ja Dystbyn kohdalle on maanmittari kirjannut, että vain ne alueet, jotka ovat autiona Dystbyn alueella, 

voidaan raivata pelloiksi ja niityiksi. Ainoat mahdolliset ilmansuunnat peltojen tai niittyjen raivaamiseen olivat 

pohjoinen ja etelä. Kylän pohjoisosa oli maanmittarin ilmoituksen mukaan kallioista aluetta, joten sen hyödyntäminen 

ei ollut mahdollista.77 Eteläosasta ei vuoden 1694 kartasta löydy minkäänlaisia maastollisia mainintoja, mutta Fonseenin 

pitäjän karttaan alue on merkitty alavaksi ja kiviseksi maaksi, jossa kasvoi pientä metsää.78  

 

Gammelgårdin kyläkarttaan on maanmittari kirjoittanut, että ei ole tilaa lisäpelloille, mutta joitakin pieniä niittyjä 

voidaan raivata ja ottaa nautintaan, jos asukkaat ehtivät tähän. Lisäksi jokainen talo oli joutunut päästämään vähäisiä 

osia pelloistaan hunningolle ja osa näistä pelloista oli sen takia metsittynyt. Karttapiirroksesta havaitaan myös, että 

kylän ydinalue oli täyteen raivattu. Gammelgårdista laadittu metsäkartta osoittaa, että kylän pohjoisosissa oli raivattu 

niittyjä hyötykäyttöön.79 Fonseenin mukaan kylän pohjoisosa oli osin soista ja osin ylänteistä maastoa 

vuorenhuippuineen. Lisäksi alueella oli kaskimaata. Metsän kasvusto koostui männyistä, kuusista ja lehtipuista.80 

 

Kvisbackan kohdalle on kirjattu, että siellä ei ole merkittävästi tilaa raivata uusia peltoja tai niittyjä. Ainoa mahdollinen 

laajenemissuunta oli pohjoinen, joka oli osin soista kuusista koostuvaa rämettä, osin karua ja kalloista maata, jossa 

kasvoi kuusta ja lehtimetsää.81 

 

Mattbyssä ainoa mahdollisuus niittyjen tai peltojen raivaamiseen oli ottaa autiona olleet pellot käyttöön, joiden pinta-ala 

oli 2 tynnyrinalaa ja 18 kapanalaa. Etelä oli ainut ilmansuunta, jossa kylä ei rajoittunut toisiin kyliin, mutta se oli 

maastoltaan kallioista ja kivistä.82 

 

Karttapiirroksista havaitaan, että kaikkien kylien ydinalueet oli otettu hyvin hyötykäyttöön. Ulkoalueille ei lähdetty 

peltoja tai niittyjä raivaamaan, koska kylissä ei ollut teitä. Myös talojen vähäväkisyys hidasti toimintaa.83 

Hankalakulkuisuus oli varmasti yksi suurimpia uusien alueiden raivauksia rajoittava tekijä.  

 

Kruunu oli kiinnostunut kylien mahdollisuuksista laajentaa pelto- ja niittyomistuksia, sillä niiden lisääminen olisi 

samalla tuonut lisätuloja kruunun kassaan. Talonpojat olisivat mielellään raivanneet lisää niittyjä, sillä heinää käytettiin 
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karjan ruokintaan. Navetoista saatava voi oli puolestaan talonpojan helpoimmin rahaksi muutettava artikkeli, joten 

karjakannan kasvattaminen oli heille tärkeää.84 Peltojen laajentaminen oli myös elinkeinon turvaamiseksi tärkeää, mutta 

niiden laajentaminen vaati samalla, että niittyjä laajennettiin. Laajemmat niittyaukeat mahdollistivat karjakannan 

kasvun, joka puolestaan tarkoitti kasvavaa lannoitusmäärää, ja se taas edesauttoi peltojen tuottavuudessa. Peltojen ja 

niittyjen laajentaminen oli hankalaa, sillä peltojen laajentaminen niittyjen kustannuksella tarkoitti heinämaiden 

vähenemistä. Jos niittyjä oli runsaasti peltoihin verrattuna, saatettiin niitä muuttaa pelloiksi, mutta tässä kohdin tuli 

myös kysymykseen ylimääräisten heinien myynti85 tai niittyjen luovutus maksua vastaan ulkokyläläisille. Erinomaisen 

esimerkin heinämaiden puutteesta antaa Morbyn kartta vuodelta 1699, johon maanmittari on kirjannut, että morbyläiset 

eivät voineet ottaa autiona olleita peltoja viljelykseen heinämäärien vähyyden takia.86 

 

3.3.6 Humalatarhat 
 

Humalatarhat katsottiin verotettavaksi artikkeliksi, koska talonpojat saattoivat myydä niitä ja näin saada itselleen 

lisähyötyä. Vuoden 1622 valtiopäivillä hyväksyttiin uusi vero, joka tuli kannettavaksi Ruotsin valtakunnassa. Veron 

nimi oli pikku tulli ja se koski kaikkia maalaistavaroita, joita tuotiin kaupunkiin kaupattavaksi. Useimmista 

maalaistavaroista maksettiin 1/32 niiden arvosta tullina.87 Espoon pitäjässä humalat luettiin maakirjaveroon, joka käsitti 

vanhat varsinaiset maaverot. Yhdestä veromarkasta meni verona neljä naulaa humaloita (noin 1660 grammaa). Rahaksi 

muutettuna tämä teki 2 äyriä 14 2/5 killinkiä. Yhden humalaleiviskän parseliarvo oli rahaksi muutettuna 1 talari 15 

äyriä.88 

 

 Humala oli maustekasvina tärkeä oluen valmistuksessa. Suomalainen olut oli erinomaisessa maineessa myös 

ulkomailla ja 1600–1700-luvuilta on useita mainintoja päihdyttävästä ”suomalaisesta luurasta”. Mallasjuomia 

valmistettiin useita lajeja, joista kertovat kansanomaiset nimet kuten olut, sahti, kalja, taari, rapataari, vaarinkalja, 

jälkitipp, ja peräloro. Oluet eroteltiin vielä herran, voudin, asemiehen ja palvelumiehen oluihin sekä erikoisiin ruoka- ja 

laivaoluihin. Herran olueen pantiin tiettyyn määrään puolitoista pannia maltaita (137,4 litraa) ja kolmen markan 

humalat (630 grammaa), kun samaan määrään palvelusmiehen olutta pantiin maltaita vain puolet siitä ja humaloita 

kolmannes.89 

 

Yleiskuva Espoon kylien humalatarhoista ei ollut kehuttava. Frisansissa ja Dystbyssä, Kaitansissa, Nouxissa ja 

Skrakabyssä ei humalatarhoja ollut lainkaan. Humalatarhat puuttuivat myös Gammelgårdin Skråbbelta, Ersiltä ja 

�ikukselta. Mattbyn humalatarhat olivat käyttökelvottomia, ja Rödskogissa ne olivat kartoitushetkellä autiona ja 

huonokuntoisiksi arvioitu.90 

 

Muissa tutkimuksen kylissä oli jonkinlainen humalatarha. Mårtensbyllä oli joitakin pieniä humalatarhoja kotitarpeisiin, 
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Finnon tontilla oli kolme pientä humalatarhaa, joiden vuotuinen tuotto riitti juuri ja juuri kotitarpeisiin, Gammelgårdissa 

Jupperin talo tuotti hyvinä vuosina yhdestä puoleentoista leiviskään (8,5–12,75 kilogrammaa) humalia, toisten jäädessä 

muutamaan markkaan. Kvisbackan tuotto ylsi hädin tuskin puoleen leiviskään, Gräsagårdilla oli puolestaan kaksi pientä 

humalatarhaa, joiden vuotuinen tuotto ylsi noin kahteen leiviskään, Kockbyssä saatiin puolen leiviskän tuotto, Otnäsissä 

humalatarhoja kerrottiin olleen aika vähän, mutta niiden lisääminen oli mahdollista. Lisäksi Storhoplaksin lähikylien 

alueelta saatiin puolen leiviskän tuotto.91 

 

Kustaa Vilkuna mainitsee hyväksi vuotuiseksi humalasadoksi 6–12 leiviskää humaloita, jollaiseksi Carl Bergman 

vuonna 1760 kuvaili Tammisaaren seudun porvariston vuotuista humalasatoa.92 Espoossa päästiin tutkimuskohteen 

kylissä parhaimmillaan ainoastaan kahteen leiviskään. 

 

3.3.7 Kalastus 
 

Kalastus ja kalansaanti jakaantuivat karttojen selitysosien mukaan niin ikään kolmeen kategoriaan. Kockbyssä, 

Morbyssä ja Rödskogissa ei kyläläisillä ollut kalaa eikä kalavesiä. Kockbyssä asiaa vaikeutti se, että Gräsagårdin ja 

Kvisbackan asukkaat olivat sulkeneet kylän alapuolella olevan joen.93 

 

Niukasti kalaa saatiin Finnossa, Sökössä ja Gammelgårdissa. Mårtensbyläisille kalastus sallittiin vain niillä alueilla, 

jotka he olivat vuokranneet lähinaapureiltaan. Kolmen ensiksi mainitun kylän kohdalla oli maanmittarin ilmoituksen 

mukaan menneinä aikoina saatu reilusti suomukalaa, mutta nykyisin kalaa saadaan hädin tuskin kotitarpeisiin. Finnosta 

sanotaan, että menneinä aikoina saatiin melko runsaasti suomukalaa kevätaikaan nuotilla, katiskoilla ja merroilla, ja että 

tuotto tasattiin Frisansin kanssa. Nyt ei kuitenkaan saada kalaa edes kunnolla kotitarpeisiin. Gammelgårdin kohdalla on 

maanmittari tarkentanut ongelmaa ilmoittamalla, että aiemmin on Pitkäjärvestä saatu suomukalaa kotitarpeiksi, mutta 

nykyisin on kalansaanti niin näennäistä, että sen takia asukkaat eivät edes tee kalanpyydyksiä.94 

 

Kotitarvekalastukseen riittävät vesialueet sijaitsivat Frisansissa ja Dystbyssä, Kaitansissa, Kvisbackassa, Mattbyssä, 

Gräsagårdissa, Nouxissa, Skrakabyssä, Otnäsissä sekä Storhoplaksin lähikylien alueella. Yhdessäkään näistä ei kalaa 

kuitenkaan riittänyt myyntiin asti. Kvisbackalla oli kaksi silakka-apajaa Kalholmenin ja Brändholmenin saarien 

tuntumassa sekä kaksi apajaa Miälssanin niemellä, jotka eivät kuitenkaan olleet erityisen merkittäviä. Otnäsissä saatiin 

puolestaan, kornetin oman tunnustuksen mukaan, silakkaa ja suomukalaa juuri ja juuri kotitarpeet tyydyttävä määrä, 

mutta myyntiin kalaa ei riittänyt. Vuoden 1692 karttaan ei ole merkitty Otnäsin silakka-apajia, mutta Hanaholmenin 

koilliskulmaan on merkitty pieni hyljeluoto (Siälsteen), joka viittaa siihen, että alueella harrastettiin myös 

hylkeenpyyntiä. Otnäsin silakka-apajien paikat on puolestaan merkitty vuoden 1706 karttaan ja niitä oli 

kaikenkaikkiaan kuusitoista. Björnvikin rajojen sisäpuolelle jäi puolestaan kolme apajaa.95  
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Kalat eivät olleet Ramsayn mukaan Espoossa 1600-luvulla kruunun veroartikkeleita,96 mutta Uudenmaan 

verollepanotapa kylläkin edellytti, että tilaa pantaessa verolle selostettiin ensiksi, kuinka paljon kalastuksen tuotosta 

voitiin katsoa menevän kotitarpeiksi. Ylijäämästä laskettiin kuudesosa tai viidesosa veroksi.97 Papisto vaati myös 

osuutensa kalansaannista viljan ja karjan lisäksi. Vuonna 1694 annetussa asetuksessa Turun hiippakunnan papiston 

oikeuksista määrättiin, että jokaisesta kokonaisesta silakkanuotasta oli maksettava tynnyrillinen tuoretta silakkaa98 ja 

kymmenes kala kaikista suomukaloista.99  

4 Maanluonnot 

 

4.1 Maanluonnot maanhallinnan ja käyttöoikeuden määrittäjänä 
 

Ruotsi-Suomessa pääsi valtaan 1500–1600-luvuilla feodaalisiin käsityksiin pohjautuva Bolognan yliopiston ja 

sittemmin Keski-Euroopan oikeusoppineiden kehittämä teoria kahdenlaisesta omistusoikeudesta. Samalla maalla saattoi 

tämän mukaan olla kaksi omistajaa, ei niin, että kummatkin olisivat omistaneet jonkin murtoluvulla ilmaistavan 

osuuden siitä, vaan niin, että molempien omistusoikeus laatuunsa nähden oli erilainen. Toisella oli oikeus nauttia maan 

antama puhdas tuotto, dominium directum, toisella valta viljellä maata ja antaa tämä käyttöoikeus perinnöksi 

jälkeläisilleen, dominium utile.  Milloin molemmat oikeudet olivat samoissa käsissä, puhuttiin täydestä 

omistusoikeudesta, dominium plenum, milloin ne olivat eri henkilöillä, oli voimassa jaettu omistusoikeus, dominium 

divisum. Tällaisen jaetun omistusoikeuden alaista oli kaikki talonpoikain viljelemä perintömaa. Uudenmaan ja Hämeen 

läänin verollepanomääräyksen mukaan verotalonpojan ja kruununtalonpojan verotaakka oli samanlainen, mutta muutoin 

olivat kruununtalonpoikien oikeudet rajoitetummat, sillä kruununtiloihin oli kruunulla dominium plenum, siis myös 

käyttöoikeus. Aatelismiehellä, joka omisti talon, oli entuudestaan siihen dominium utile, ja palkaksi ratsupalveluksesta 

myönsi kruunu hänelle myös dominium directumin, niin että aatelismiehellä oli siten rälssitiloihinsa dominium plenum. 

Samoin oli laita, jos aateliselle läänitettiin kruununtila. Perintötiloihin, joita hänelle läänitettiin tai lahjoitettiin, hän sai 

vain verottamisoikeuden käyttöoikeuden jäädessä talonpojalle.100 

 

Karonen on osuvasti todennut, että edellisen kaltaisessa maaomaisuuksien määrittelyssä unohdetaan usein, että 

määrittely voidaan ulottaa myös ns. ”suureen” ja ”pieneen” regaaliin. Tällä takoitetaan sitä, että todellisuudessa 

Ruotsissa ja Suomessa ei feodaalisia piirteitä esiintynyt, koska se olisi edellyttänyt, että kruunu olisi luovuttanut 

lahjoittamansa maat kokonaisuudessaan pois omasta kontrollistaan. Näin ei käynyt edes suurimmilla lahjoitusalueilla. 

Kaarle XI:n reduktio ja sitä edeltänyt neljänneksen peruutus (1655) osoittavat selvästi, että täysi-ikäisellä hallitsijalla oli 

valtakunnassa lopullinen päätösvalta, suuri regaali, kun taas läänityksen haltijalla (kreivi tai vapaaherra) oli vain pieni 

regaali.101 
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4.2 Kruununtilat, perintötilat ja rälssitilat 
 

Kruununtiloihin, jotka olivat kruunun täydellistä omaisuutta, oli kruunulla niihin dominium utile sekä dominium 

directum. Kruununtilaa viljelevä talonpoika oli lampuoti, jolla ei ollut edes minkäänlaista asujaoikeutta, vaan joka 

voitiin milloin tahansa häätää tilalta.102 Ruotujaon myötä tilanne kruununtiloilla parani siten, että kaikille 

kruununluontoisille ratsutiloille kuin myös sotilastiloille luvattiin, että jos he viljelevät hyvin tiluksiaan ja pitävät niitä 

kunnossa sekä suorittavat veronsa, he ja heidän jälkeläisensä tulisivat pysymään häätämättöminä talossaan.103 

 

Kruununluontoiset talot jakautuivat varhain useampiin eri ryhmiin aina sen mukaan, miten niitä käytettiin. 

Kuninkaankartanot olivat niistä suurimpia ja upeimmin rakennettuja. Niitä käyttivät kuninkaat asuntoinaan matkoilla 

olleessaan. Ruotujakolaitosta järjestettäessä, osoitettiin kruunun omistamia taloja päällystön palkkaamiseen 

luovuttamalla palkaksi niiden hallintaoikeuksia. Näin syntyivät sotilasvirkatalot sekä siviilivirkakunnan talot. 

Kruununluontoiseen maahan on luettu myös papiston virkatalot, koska nekin ovat olleet sellaista maata, jota ei saanut 

omistusoikeudella luovuttaa. Kaupunkien lahjoitusmaat muodostivat oman ryhmänsä kruununluontoista maata. 

Näitäkään maita ei saanut luovuttaa yksityiseen omistukseen, vaan ne on lahjoitettu kaupunkia perustettaessa 

asemapaikaksi sekä porvarien viljelys- ja laidunalueiksi tai muihin kaupungin tarpeisiin. Kruununluontoiseen maahan 

on luettu myös valtion metsämaat sekä kylärajojen ulkopuolella olleet selkävedet.104 

 

Perintötilat eli verotilat olivat maata, johon talonpojalla oli dominium utile, mutta kruunulla dominium directum. Ne 

olivat jaetun omistusoikeuden alaisia. Talonpojan dominium utile tarkoitti 1600-luvulla sitä, että heille jäi ns. 

perintötiloihin vain sukuoikeus, jolla tarkoitettiin perinnöllistä oikeutta asua ja viljellä tilaa veroa vastaan. Jos kruunu 

luovutti perintötilan aateliselle, siirtyi tilan omistusoikeus samalla luovutuksen saajalle. Kruunun dominium directum 

ilmeni oikeutena maan tuottoon, joka maaveron muodossa joutui kruunulle. Verottamisoikeutta pidettiin osana 

omistusoikeutta, jonka takia oli helppoa selittää, että dominium directum sisälsi muutakin kuin oikeuden maasta saatuun 

tuloon. Tämän johdosta talonpojan omistusoikeus maahansa tuli monin tavoin rajoitetuksi. Ensiksi, talonpoika ei saanut 

myydä tilaansa suvun ulkopuolelle tarjoamatta sitä ensin kruunulle, koska tämä oli veron omistaja. Toiseksi, kolmen 

vuoden maksamattomista veroista talonpojan maa joutui kruunulle. Kolmanneksi, taloa oli viljeltävä ja rakennettava 

kruunun antamien ohjeiden mukaan. Neljänneksi, tilan halkominen oli rajoitettu tai kielletty. Vuonna 1684 määräsi 

Kaarle XI, että tiloja ei saanut halkoa neljännesmanttaalia pienempiin osiin eli yhdellä tilalla sai asua korkeintaan neljä 

talonpoikaa. Syynä tähän oli se, että kruunu halusi näin turvata verotulonsa ruotujaon ylläpitämiseksi ja helpottaa 

veronkantoa.105 

 

Neljäsosan raja voidaan selittää sillä, että neljäsosa manttaalia oli pienin manttaalimäärä, johon uudistalot metsämailla 

voitiin metsälakien mukaan verollepanna, ja sillä, että verollepanomenetelmät eivät sallineet verollepanoa pienempiin 

manttaaliosiin. Rälssitalot olivat vapaat tällaisista rajoituksista.106 Viidenneksi, talonpoikaistalojen yhdistäminen 
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toisiinsa oli kielletty. Kiellolla ei ollut kuitenkaan 1600-luvulla käytännön merkitystä, sillä kylästä hävinnyt talo ei 

hävinnyt kruunun maakirjoista ja voudit pitivät huolta, että kylästä hävinneen talon veroista huolehti se isäntä, jonka 

taloon se oli yhdistetty. Kuudenneksi, tilan lohkominen oli kielletty eli veronalaista maata ei saanut vähentää, sillä se 

heikensi kruunun verotulojen saantivarmuutta.107 

 

Veronalaisella maalla tarkoitettiin vuoden 1673 asetuksessa peltoja, hakoja, saaria, metsämaita, niittyjä ja muita 

määräaloja, joita ei saanut myydä tai luovuttaa. Keinot, joilla veronalaisen maan vähentäminen tahdottiin estää, olivat 

lainhuudatuskielto sekä myyjälle säädetty sakko että ostajan velvollisuus luovuttaa ostamansa alue pois, jos kantatilan 

omistaja tai viranomainen sitä vaati. Lisäksi hallinnollisilla viranomaisilla oli valvomisvelvollisuus. Kielto ei koskenut 

täyttä rälssiä.108 Tila oli siten säilytettävä suvun hallussa kokonaisuudessaan tai sitten siitä oli luovuttava 

kokonaisuudessaan. Kolmatta vaihtoehtoa ei ollut.109 

 

Rälssitilat oli vapautettu maaverosta. Rälssitilojen verovapaus johtui alkuaan korvauksesta ratsupalvelua vastaan, jota 

rälssimiehet tiloistaan suorittivat, mutta tämä voitiin tulita niinkin, että kruunu oli luopunut dominium directumistaan 

suhteessa rälssitiloihin. Kun aatelismiehillä oli entuudestaan näillä tiloilla ollut oikeus viljellä maata ja antaa tämä 

käyttöoikeus perinnöksi jälkeläisilleen, dominium utile, vallitsi rälssimaalla siis täydellinen omistusoikeus, dominium 

plenum. Rälssisäterit olivat puolestaan rälssimaata, joka oli vapaa ratsupalveluksesta. Lisäksi rälssisäterit olivat 

vuodesta 1600 lähtien vapaat myös kruununkymmenyksistä. Rälssitilat olivat aatelismiehelle lahjoitettuja kruununtiloja, 

mutta perintötiloista ei kruunu voinut lahjoittaa muuta kuin sen osan omistusoikeutta, mikä sillä niihin oli so. dominium 

directum eli oikeuden maan verottamiseen. Tällaisissa tapauksissa ei kuitenkaan koskaan puhuttu veronkanto-oikeuden 

lahjoittamisesta, vaan tilan lahjoittamisesta. Näin syntyivät omistusoikeudellisesti jaetut perintörälssitilat.110 

 

4.3 Maanluonnot tutkimuskylissä 
 

Tutkimusalueen 49 talosta sekä pappilasta on karttojen selitysosiin merkitty ainoastaan viiden talon maanluonto. 

Geometrisiin karttapiirroksiin ei talojen maanluontoja eroteltu omilla karttasymboleilla, vaan kaikki talonpoikaistalot 

kuvattiin samalla tavalla. Maanmittaustirehtööri Gripenhielm lähetti kuitenkin 20.4.1687 kiertokirjeen, johon oli 

merkitty, millaiset tuli kunkin talon karttasymbolit olla maantieteellisillä kartoilla.111 

 

Tutkimuskohteen taloista, joiden maanluonnot on merkitty, kolme oli rälssitiloja ja kaksi kruununtilaa. Merkityt 

rälssitilat sijaitsivat Nouxin kylässä ja ne kuuluivat Espoon kartanon alaisuuteen. Samaisessa kylässä oli neljäskin talo, 

joka oli jaotettu myös Espoon kartanon alaisuuteen, mutta se oli autiona, joten tämän johdosta ei maanluontoa ole 

merkitty. Ne kaksi kruununtilaa, joiden maanluonto on karttaan merkitty, sijaitsivat Gammelgårdissa. Toinen näistä, 

Röös, oli jaotettu ruotujaon ulkopuolelle ja toinen, Juun, oli Mankansin Abraham Axelssonin ratsutilan aputila. Se, että 

maanluontoja ei ole merkitty Espoon vanhimpiin karttoihin johtuu siitä, että reduktion aikana ei tilanluonnon 
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merkitseminen maakirjoihin ollut vielä vakiintunut.112  

 

Vuoden 1688 maanmittausohjesäännön 13§ sanoo, että on mahdollista, että rälssitalonpoika omistaa veromaata tai 

kruununmaata, jota hän viljelee rälssitilan yhteydessä. Tällöin on maanmittarin erotettava, kummasta maanluonnosta on 

kyse, jotta saataisiin tietää talon oikea äyriluku.113 Muita määräyksiä ei talojen maanluonnon merkitsemisestä ole tässä 

ohjeessa annettu. Mitään korkeimmalta valtiovallalta tullutta määräystä ei siten näytä annetun, mutta kiertokirjeessään 

2.2.1696 maanmittaustirehtööri Johan Transköld nimenomaan tähdensi, että karttojen selitysosassa tuli olla merkittynä 

talon kameraalinen luonto.114 

 

Maanluontojen puuttuminen Espoon pitäjän vanhimmilta kartoilta tarkoittaa sitä, että niitä ei voida käyttää tutkittaessa 

esimerkiksi talojen maanluontojen muuttumista, mutta se ei ollutkaan karttojen tehtävä. Karttojen tarkoituksena, 

huolimatta siitä, että ne toimivat verotuksen apuna, oli tehdä selkoa maanomistusoloista so. peltojen ja niittyjen 

laajuudesta sekä ilmoittaa kylien muut hyödykkeet, joista asukkaat voisivat hyötyä taloudellisesti. 

 

Ramsayn laatiman maanomistusoloja koskevan taulukon pohjalta115 selviää, että tutkimuksen kylät käsittivät 31 

kruununtilaa, 13, verotilaa ja 5 rälssiä. Näillä luvuilla ei voi kuitenkaan tehdä sitä päätelmää, että tilojen maanluonto 

olisi peruutuksen yhteydessä automaattisesti muuttunut kruununtilaksi. Jutikkala sanoo viitatessa Ramsayn 

tutkimukseen, että Espoon pitäjässä jokainen peruutettu tila, jonka sukuoikeuden talonpoika oli säilyttänyt, jäi 

perintötilaksi.116 Kruununtilojen suurta määrää voidaan selittää myös vuosien 1696–97 kato- ja kulkutautivuosilla, jotka 

vaikuttivat talonpoikien veronmaksukykyyn, siten että he vapaaehtoisesti luovuttivat sukuoikeutensa kruunulle, koska 

tällainen toimi saattoi tuoda kevennystä verotukseen.117 Se, että kartoitetuista taloista 60 prosenttia oli kruununtiloja, 

tarkoittaa sitä, että kartoituksen ensi sijaiset kohteet olivat juuri niitä alueita, joilla kruununtaloja oli. Tutkimuskohteen 

21 kylästä sekä pappilasta oli peräti 19 kylää sellaisia, joissa oli kruununtalo/-taloja. Toisin sanottuna kartoitus 

kohdistui 86 prosenttisesti sellaisiin kyliin, joissa kruununtaloja oli. 

 

5 Ruotujako 
 

5.1 Ruotujaon jaotukset 
 

Ratsutilat nauttivat melkein täydellistä verovapautta, joille augmentit maksoivat veronsa. Ratsutilat eivät 

säteriratsutilojen tavoin kuuluneet ruotuihin, vaan niiden oli ylläpidettävä ratsumiestä eli rakuunaa ja perustettava tälle 

torppa. Tästä johtuen ratsutilat vapautettiin 50–80 kuparitalarin arvoisesta rasituksesta ja mikäli ratsutilan verot eivät 

nousseet näin suuriksi, määrättiin sen tueksi augmentteja. 
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Maan kuuluminen tiettyyn luontoon ennen Kaarle XI:n reduktiota ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut pysyvää, sillä 

vasta reduktion jälkeen maanluonnot vakiintuivat muuttumattomiksi.118 Veromaasta eli perintöluontoisesta saattoi 

muodostua kokonaan tai osittain verovapaata rälssiluontoista maata. Tämän kaltaisen luonnon saivat ratsuvelvolliset 

säterit, jotka olivat Kaarle XI:n reduktiossa, entisinä aatelin verovapaina säteritaloina, peruutetut kruunulle ja sen 

johdosta tulleet kruununluontoisiksi, mutta joista osa sittemmin oli verolleoston kautta saanut verotilan luonnon ja 

pidättänyt itsellään melkein koko entisen verovapautensa119 luvaten suorittaa kruunulle samanlaista ratsupalvelusta kuin 

tavalliset ratsuvelvolliset ratsutilat.120 

 

 Augmentit kuuluivat ruotujakoon huolimatta siitä, että ne maksoivat veronsa ratsutilalle. Tutkimuskohteen karttoihin ei 

merkitty ratsutilojen perustamia torppia, lukuun ottamatta Kaitansia, eikä ratsastajista ole minkäänlaisia mainintoja 

karttojen selitysosissa. Asutuksen yleisluetteloon on kuitenkin jokaisen ratsutilan kohdalle, lukuun ottamatta Frisansia, 

merkitty myös ratsastaja.121 Tämä ei vielä todista sitä, että ratsutiloilla olisi ollut erilliset torpat ratsumiehille, mutta se 

todistaa sen, että ratsumiehet asuivat tilalla.  

 

Sotilasvirkatalon haltija sai reduktion yhteydessä peruutetun tilan virkatilakseen, jonka hän saattoi osaveroa vastaan 

antaa talon entiselle isännälle (kruununtalonpojalle) viljeltäväksi. Huolimatta siitä, että virkatalot olivat joko 

täydellisesti tai lähes täydellisesti verovapaita, ei se riittänyt upseerin tai aliupseerin palkaksi. Tämän johdosta 

veropalkkajärjestelmän myötä ennalta määrätyt talot maksoivat kruununveronsa välittömästi määrätyn viran 

haltijalle.122 

 

5.2 Jaotukset tutkimuskylissä 
 

Tutkimuskohteen taloista oli 22 aputilaa eli augmenttia, kahdeksan oli ratsutilaa, kolme oli ratsupalvelusta suorittavaa 

säteriä, seitsemän oli sotilaiden palkka- tai virkataloja, kolme oli elinikäistä rälssiä, neljä kuului Espoon kartanon 

alaisuuteen ja kaksi taloa oli ruotujaon ulkopuolella. Kartoilla on näiden 49 talon ja pappilan jaotukset merkitty 

ainoastaan 16 talon kohdalle. 

 

 Tutkimuskohteen kylien yhdeksästä ratsutilasta on kartoilla merkinnät seitsemässä tapauksessa, Gräsagårdia ja Otnäsiä 

lukuun ottamatta.  Gräsagårdin kohdalla voi merkinnän puuttumista selittää sillä, että se ei vuonna 1695 ollut 

varsinainen kartoituksen kohde. Se kartoitettiin, koska se sijaitsi kartoituksen kohteena olleen Kvisbackan elinikäisen 

rälssin piirirajojen sisäpuolella. Otnäsin kohdalta eivät Brotheruksen päiväkirjamerkinnät kerro mitään, joten tämän 

kohdalta merkinnän puuttuminen jää arvoitukseksi.123 

 

Kartoilla esiintyvistä ratsutiloista oli viisi kruununluontoista ja kolme veroluontoista. Ratsutilat olivat Kaarle XI:n 

                                                           
118 Jutikkala 1958, s. 191. 
119 Verovapaus ei edellyttänyt, että aatelismies itse asuttaisi säteritilaa. Vuonna 1686 Kaarle XI salli, että säteri voitiin 
jättää talonpoikien viljeltäväksi. Jutikkala 1934, s. 481. 
120 Lähde 2007, s. 75. Willgren 1930, s. 97. 
121 SAYL, Espoo 1674–1693, 1694–1713. 
122 Jutikkala 1958, s. 208–210. Matinolli 1976, s. 66. 
123 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 148–151, 253–255. 
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suosiossa niiden sotilaallisen tärkeyden vuoksi. Kruununluontoisilla ratsutiloilla haltijan asujaoikeus turvattiin erityisillä 

ruotutiloja koskemattomilla säännöksillä. Talonpoikaa ei saanut häätää tilalta niin kauan kuin hän ylläpiti 

ratsuvelvollisuutta asiaankuuluvalla tavalla. Talonpojan lapset olivat oikeutettuja seuraamaan vanhempiaan 

isännyydessä. Kruununluontoisia ratsutiloja eivät niiden haltijat voineet myydä. Mikäli vero- eli perintöluontoinen 

ratsutila halusi myydä talonsa, tuli hänen saada asianomaisen ratsuväkirykmentin everstin lupa siihen. Tällä haluttiin 

varmistaa, että tilalle ei tulisi omistajaa, joka ei kykenisi ratsuvelvollisuutta suorittamaan.124 

 

 Espoossa oli tutkimusajankohtana kolme ratsupalvelusta suorittavaa säteriä, Alberga, Kilo sekä Rödskogin Hovi, jotka 

kaikki olivat kruununtiloja.125 Espooseen syntyneet säteriratsutilat eivät siten onnistuneet saamaan veroluontoa itselleen. 

Tällaisista kruunulle jääneistä kartanoista muodostettiin ylimpiin upseerinvirkoihin liittyviä sotilasvirkataloja,126 mutta 

Espoon säteriratsutiloista ei tällaisia tullut.  

 

Kartoilla esiintyvistä aputiloista on kameraalinen merkintä vain viiden talon kohdalla. Yhdistävä tekijä näille viidelle on 

se, että samassa kartoituksessa kartoitettiin myös ratsutila. Aivan aukoton selitys ei kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi 

Gammelgårdin kylässä, jossa oli myös ratsutila, oli neljä aputilaa, joista vain kahden kohdalla on kameraalinen 

merkintä. Selitys sille, että suuri osa aputiloista on merkitsemättä voi johtua siitä, että ne oli jo muutamia vuosia ennen 

kartoittamista määrätty jollekin ratsutilalle. Espoon pitäjässä ratsutiloja pantiin verolle vuonna 1694 pitäjän verotuksen 

yhteydessä, jolloin myös niille määrättiin aputilat, mutta aputilojen kartoitukset alkoivat pääsääntöisesti vasta vuonna 

1698. Tutkimuskohteen aputiloista oli kahdeksan veroluontoisia ja neljätoista kruununluontoista. 

 

Sotilaiden palkka- ja virkatalojen kohdalla on karttojen selitysosissa merkinnät kolmen aliupseerin virkatalosta, mutta 

ylempien upseerien virkataloja ei selitysosiin ole merkitty. Se, että virkataloja ei suurimmassa osaa tapauksissa merkitty 

karttojen selitysosiin selittyy sillä, että tämänkaltainen jaotus ei ollut pysyvä; talo oli virkatalo vain niin kauan kuin 

alempi tai ylempi upseeri nautti sitä virkansa puolesta. Virkatalojen kohdalla oli tilanne monesti se, että sotilas ei itse 

asunut tilalla, vaan hän saattoi osaveroa vastaan antaa sen aikaisemmalle isännälle viljeltäväksi. Maanluonnoltaan 

aliupseerien virkatalot olivat kaikki kruununtiloja ja ylempien upseerien taloista kaksi oli verotilaa ja yksi oli 

kruununtila. 

 

Tutkimuskohteen elinikäiset rälssitalot sekä ruotujaon ulkopuolelle jääneet talot voidaan ruotujaon näkökulmasta liittää 

samaan ryhmään, vaikka ne verotuksellisesti erosivatkin toisistaan. Tutkimuskohteen elinikäisiä rälssejä yhdisti 

avioliiton kautta muodostunut kokonaisuus. Ennen reduktion toimeenpanoa vuonna 1682 oli sekä Mäkkylän säterillä 

että Kvisbackan säterillä taloja Mattbyn kylässä. Mattbyn tiluksia hoidettiin kuitenkin Kvisbackan yhteydessä, mistä 

johtuen se on kartan selitysosaan merkitty rälssiksi, kun se oikeastaan oli vain osa Kvisbackan elinikäistä rälssiä. 

Vuoden 1682 reduktiossa molemmat säterit palautettiin ensiksi kruunulle, koska ne olivat olleet puhtaita lahjoituksia, 

mutta talojen anomuksesta ja kuninkaan armosta he saivat kuitenkin pitää rälssioikeutensa elinikänsä ajan.127 Sekä 

elinikäiset rälssit että ruotujaon ulkopuolelle jääneet talot olivat luonnollisesti kruununtiloja. Näiden talojen 

kameraaliset merkinnät kartoilla eivät ole täydellisiä, sillä ruotujaon ulkopuolisista taloista vain Gammelgårdin Röösin 

                                                           
124 Jutikkala 1958, s. 208. 
125 Ramsay 1984b, s. 101–102. 
126 Jutikkala 1958, s. 188. 
127 Ramsay 1984b, s. 361–369, 416–420. 
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kohdalle on kartan selitysosaan merkitty, että se oli kruununtila, maanluonnosta ei tämänkään talon kohdalla ole 

merkintää. Kvisbackan kohdalla on karttaan merkitty, että se oli elinikäinen rälssi, mutta maanluontoa ei ole merkitty. 

Mäkkylän rälssistä puuttuvat kaikki kameraaliset merkinnät kartan selitysosasta. 

 

Espoon kartanon alaisuuteen kuuluneet neljä taloa, Kihi, �ickula, Lassila ja Hista, jotka verotuksellisesti kuuluivat 

Espoon puoliboliin, eivät myöskään kuuluneet ruotujakoon, vaan Espoon kartano sai kantaa niiltä suurimman osan 

kruununveroista omaa talouttaan varten.128 Espoon kartano oli säilynyt peruutukselta, koska sen silloinen omistaja 

Fabian Wrede oli reduktiokommission päällikkö129 ja lisäksi sen takia, että Espoon kartanosta tuli vuonna 1694 kahta 

ratsuvarustusta suorittava kruununsäteri.130 Tutkimuskohteen neljä taloa, jotka kuuluivat Espoon kartanon alaisuuteen, 

olivat maanluonnoltaan kaikki rälssitiloja. 

 

6 Tutkimuskohteen kylien pellot  
 

6.1 Peltopinta-alat sekä niiden laajuus tutkimuskohteen kylissä 
 
 

Tutkimuskohteen kylissä pellot käsittivät 7 083 731 neliökyynärän suuruisen alan, joka vastaa noin 500 tynnyrinalaa. 

Kylien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala oli puolestaan noin 22 893 tynnyrinalaa, joten peltojen keskimääräinen ala 

kylien kokonaispinta-alasta oli 2,2 prosenttia. F.J. Fonseenin mukaan Espoon pitäjän pinta-ala oli vuonna 1752 noin 

66 057 tynnyrinalaa131 eli tutkimuskohteen kylät käsittivät noin 35 prosenttia pitäjästä. Ramsayn mukaan Espoossa oli 

vuonna 1700 61 kylää.132 Näistä kylistä tutkimuskohteen kartat käsittävät 21 kylää sekä pappilan. Prosentuaalisesti 

ilmoitettuna tutkimuskohteen kylät käsittivät noin 36 prosenttia kaikista pitäjän kylistä. Se, että edellä ilmoitetut 

prosentuaaliset luvut ovat lähes yhtäläisiä kertovat siitä, että tutkimuskohteen kartat ovat mittasuhteiltaan hyvin 

paikkansa pitäviä.   

 

Tutkimuskohteen kylien peltojen lukumäärä oli puolestaan 291 eli keskimääräinen peltokoko oli pitäjässä 24 343 

neliökyynärää ts. noin 1 tynnyrinala 24 kapanalaa.  Keskimääräisen peltokoon jääminen näin pieneksi johtuu siitä, että 

kokonaispeltopinta-alasta oli pieniä ulkoraivauksia noin 30 prosenttia.  

 

Ramsay on laatinut hyvin havainnollistavan taulukon talojen viljelysten suuruudesta.133 Taulukko ei ole aivan 

täydellinen, sillä se käsittää vain 41 taloa, vaikka kartoitettujen kylien taloluku on 50. Ramsay on jättänyt laskuista pois 

Dystbyn, Kaitansin ja Mattbyn, sillä niitä viljeltiin toisten talojen yhteydessä. Viljelyspinta-alojen kohdalla näyttää 

Ramsay luottaneen Brotheruksen ilmoittamaan kokonaisalaan, joka kuitenkin monissa kohdin on virheellinen. 

 

TAULUKKO 1 noudattaa Ramsayn laatimaa rakennetta, mutta siihen merkityt luvut ovat kuitenkin jonkin verran 

                                                           
128 Ramsay 1984b, s. 422. 
129 Jutikkala 1958, s. 187. 
130 Ramsay 1984b, s. 179. 
131 Fonseen 1752,  s.7. 
132 Ramsay 1984b, s. 101–102. 
133 Ramsay 1984b, s. 111. 
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Ramsayn luvuista poikkeavia. Itse olen tarkistanut kokonaisalat laskemalla kunkin kylän peltopinta-alat 

taulukkolaskentaohjelmalla. Olen ottanut myös mukaan Ramsayn pois jättämät kylät, koska ne ovat erikseen kuvattu ja 

mitattu. Taulukon loppupäässä Albergasta alaspäin käsittää erikseen mainittuna kaksi taloa, Scheitens ja Mårten 

Clementsson, koska ne on sellaisenaan merkitty kartan selitysosaan huolimatta siitä, että ne olivat yksi ja sama asia.  

Taulukon loppuun on lisätty vielä Ramsayn saamat tulokset vertailua varten. 

 

TAULUKON 1 ensimmäinen sarake ilmoittaa kylän, toinen sarake kylän viljelyksessä olleen kokonaispinta-alan 

tynnyrin- ja kapanaloina ja kolmas sarake kylän talojen lukumäärän. Sarakkeet 4–10 ovat viljeltyjä peltopinta-aloja 

tynnyrinaloittain ja niiden kohdalle on merkitty, kuinka monta taloa kuului kuhunkin vaihteluväliin.  
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TAULUKKO1.  Tutkimuskohteen talojen lukumäärä suhteessa viljeltyihin peltopinta-aloihin.  

 

Kylä Pinta-ala Talojen lkm 0–6 6–8 8–10 10–13 13–16 16–19 19– 

Mårtensby 26ta 17ka 4 2 1 1     

Finno 17ta  1ka 1      1  

Sökö 7ta  26ka 1  1      

Frisans 9ta   7ka 1   1     

Dystby 8ta   9ka 1   1     

Kaitans 3ta   27ka 1 1       

Gammelgård 96ta 9ka 10 1 3 3 2  1  

Kvisbacka 11ta 4ka 1    1    

Mattby 5ta 26ka 1 1       

Gräsagård 18ta 26ka 1      1  

Kockby 20ta 3 2  1     

Morby 40ta 2ka 4   2 2    

Prästegård 18ta 27ka 1      1  

Söderskog 14ta 1ka 1     1   

Noux 41ta 13ka 7 5 1 1     

Skrakaby 20ta 6ka 2 1    1   

Otnäs 16ta 1ka 1      1  

Rödskog 42ta 25ka 4  1 1 1  1  

Alberga 23ta 24ka 1       1 

Mäkkylä 19ta 21ka 1       1 

Scheitens 6ta  6ka 1  1      

Mårten Clementsson 5ta  14ka 1 1       

Kilo+Konnungsböle 29ta 1       1 

Yhteensä 502ta 4ka 50 14 8 11 6 2 6 3 

Prosentteina   28 16 22 12 4 12 6 

          

Ramsay 376, 248ta 41 10 11 9 4 3 4 - 

Prosentteina   24,4 26,8 21,9 9,8 7,3 9,8 - 

 

 

 

 

Ramsayn mukaan eniten taloja on 6–10 tynnyrinalan ryhmässä, joita on yhteensä 20.  

Tässä kohdin on syytä vielä muistaa, että hyvin monessa tapauksessa kategoriaan 0–6 tynnyrinalaa olleet talot viljelivät 

reilun viiden tynnyrin alan suuruista alaa. Näin ollen voidaan todeta, että eniten taloja kuului 5–10 tynnyrinalan 

ryhmään, joka on noin 60 prosenttia kaikista viljelyksistä. Ramsayn laatimasta taulukosta saadaan vastaavaksi 

osuudeksi 70 prosenttia, joka tutkimusmateriaalin valossa on liian korkea. 
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6.2 Peltojen sarkajako 
 

Sarkajakoa ei pantu Suomessa toimeen maanomistajien, vaan kruunun aloitteesta. Ennen sarkajaon tuloa Suomeen 

tilusten arvoeroja yritettiin ilmeisesti tasoittaa tilusalojen avulla, ns. suomalaisella jakotavalla. Tästä jakotavasta ei ole 

olemassa varmoja tietoja, mutta luultavaa on, että kyseessä on jonkinlainen lohkojako. Sarkajako otettiin joka 

tapauksessa hyvillä mielin vastaan, sillä maanomistajien käsityksen mukaan siinä otettiin hyvin huomioon paikalliset 

olosuhteet.  Olisiko kuitenkin ollut muita vaihtoehtoja kuin sarkajako? Itäsuomessa ei sarkajakoa koskaan toteutettu 

vaikka sinnekin alkoi kasaantua suuria asutusryhmiä. On hyvin mahdollista, että Itä-Suomessa harjoitettiin 

vapaaehtoista viljelyskappaleiden vaihtoa, joka johtaa ajatukseen, että jos maanjako-olosuhteet olisivat saaneet 

Suomessa kehittyä ilman Ruotsin vaikutusta, olisi maanomistajia tyydyttävään tulokseen voitu päästä ilman 

sarkajakoakin.134 

 

Sarkajaon tarkoituksena oli verotaakan kasvaessa taata, että verotettava maan pinta-ala oli mahdollisimman 

oikeudenmukainen; mitä suurempi veroluku, sitä enemmän verotettavaa pinta-alaa. Ensimmäiset sarkajakomittaukset 

suorittivat talonpojat itse. Vanha käsitys, että sarkajaosta johtuva peltojen pirstoutuminen jopa satoihin kappaleisiin olisi 

johtunut siitä, että näin jokainen talonpoika sai osansa sekä hyvästä että huonosta maasta, ei Jutikkalan mukaan ole 

mahdollista. Tämä olisi nimittäin vaatinut sitä, että talonpojat olisivat kyenneet jyvittämään jokaisen maalaadun eli 

antamaan kullekin maaladulle aritmeettisen arvon. Tästä johtuen se, että talonpojat saivat sekä huonoa että hyvää maata, 

oli jakotavan seuraus, ei syy. Sarkajaon selittääkin luontevimmin kansanomainen mittaustekniikka. Talonpojat eivät 

osanneet monimutkaisia laskutoimituksia, mutta he olivat tottuneet jakamaan yhteisesti niittyjä, heiniä tai yhteisesti 

pyydettyjä silakoita siten, että kukin sai vuoron perään niin monta mitallista kuin mihin hän oli oikeutettu. Peltojen ja 

niittyjen mittaaminen tapahtui mittatangolla, jonka pituus yleensä oli kuusi kyynärää. Itse asiassa tangon pituudella ei 

ollut väliä, sillä pääasia oli, että kaikki sarat mitattiin samalla tangolla. Jokaisella talolla oli ennalta määrätty veroluku, 

jonka mukaan maata jaettiin.135 Espoossa näyttää olleen käytössä kuuden kyynärän mittainen tanko, joka käy selville 

asutuksen yleisluettelosta, johon merkitty talojen kohdalle veromarkkaluvun lisäksi myös tangot ja kyynärät. Tangot ja 

kyynärät ilmaisevat kunkin talon pelto-osuuden sarkajakoisilla pelloilla ja niityillä. Tämä kameraalinen mitta oli 

suorassa suhteessa veromarkkalukuun ja, jos tangot ja kyynärät muutetaan veromarkoiksi käyttäen tangon oletusmittana 

kuutta kyynärää, saadaan suhdeluvuksi, että 1 kyynärä vastasi 1/18 veromarkkaa.136 

 

Talonpoikien mittaukset jatkuivat vuoteen 1725 ilman maanmittarien apua maanjaoissa.137 Maanmittarit olivat 

kuitenkin mukana suorittamassa verollepanotehtäviä, johon heidät velvoitti vuoden 1684 asetus.138 Kun kylän kaikille 

taloille oli pellosta tai niitystä mitattu kullekin kuuluva sarkaleveys, oli muodostettu jakolohko. Tämän jälkeen 

aloitettiin mittaaminen uudestaan ja sama kuvio toistui niin usein, että oli tultu pellon tai niityn päähän. Jako ei 

läheskään aina mennyt tasan eli pellosta jäi helposti yli tilkku, jonka leveys alitti kylän talojen yhteenlasketun 

kyynäräluvun. Tällöin saatettiin pellon loppuosa jakaa poikittain alkuperäiseen jakoon nähden tai antaa jollekin talolle 

                                                           
134 Wiiala 1958, s. 224 – 226. 
135 Jutikkala 2003, s. 239–241. Jutikkala 1980, s. 186–187. 
136 SAYL, Espoo 1674–1693. 
137 Jutikkala 1977, s. 107–108. 
138 Wiiala 1958, s. 149–150. 
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kokonaan.139 

 

Tutkimuksen kartoista ei pystytä varmuudella sanomaan, käytettiinkö Espoossa poikittaista jakoa, sillä kartoille ei ole 

kuvattu sarkoja tai sarkojen järjestystä. Sarkojen merkitsemisen puute johtuu siitä, että sarkajakoiset pellot olivat 

merkitty joko sanalla stångfall, tankomittaus, joka Melanderin mukaan tarkoittaa itse jakotoimitusta140 tai sitten ne oli 

merkitty siten, että jonkin pellon kohdalle oli merkitty ilman selviä jakolinjoja useamman kuin yhden talon litterat. 

Sarkajakoisten peltojen jakolohkojen perusteella ei poikittaista jakoa pystytä myöskään varmuudella todentamaan. 

 

Vaikka mittausmenetelmä pyrki olemaan tasapuolinen, oli se kahdessa kohdin huono. Ensinnäkin pellot tai niityt eivät 

olleet neliön muotoisia, joten sarkojen pituus ei ollut ikinä sama. Pelkkä sarkaleveys ei taannut taloille verolukujen 

mukaista peltoalaa. Toiseksi jako ei voinut koskaan mennä tasan, vaan mittauksen päätteeksi jäi yleensä jakoperä. 

Ensimmäiseen ongelman ratkaisu oli, että talonpojat luottivat siihen, että vaikka jonkin saran kohdalla sarka jääkin 

lyhyeksi, niin toisessa kohtaa se kyllä on naapuria pidempi. Toisen ongelman ratkaisu oli yleensä poikittaisjako.141 

 

Tutkimuskohteen 21 kylästä oli sarkajako käytössä niissä kylissä, joissa oli enemmän kuin yksi talo so. Mårtensbyssä, 

Gammelgårdissa, Kockbyssä, Morbyssä, Nouxissa, Skrakabyssä, Rödskogissa sekä Storhoplaksin että sen lähikylien 

alueella. Viimeksi mainitun kohdalla, ei ole tarkkaa varmuutta siitä, olivatko ne alueen kuusi peltoa, joita nautti 

useampi kuin yksi talo, veroluvun mukaisessa sarkajaossa. Ongelma johtuu siitä, että aluetta käsittelevään karttaan ei 

ole merkitty talojen kyynärälukuja, joiden avulla olisi ollut helppoa tutkia, jakaantuivatko yhteisomistuksessa olleet 

pellot kyynäräluvun mukaan. Storhoplaksin ja sen lähikylien alueella oli viljelyksessä kaikkiaan 27 peltoa, joista kuusi 

oli useamman kuin yhden talon/kylän nautinnassa. Prosentuaalisesti yhteisomistuksessa olleet pellot käsittivät tällä 

alueella 31,3 prosenttia koko viljelysalasta. 

 

TAULUKOSTA 2 nähdään, mikä oli kunkin kylän sarkajaossa olleiden peltojen prosentuaalinen osuus kylän 

kokonaispeltopinta-alasta. Taulukkoon on otettu mukaan kunkin kylän kaikki pellot, joten siitä ilmenee samalla myös 

veroluvusta riippumattomien yhteisomistuksessa olleiden lohkottujen peltojen sekä yksittäisten ulkoraivausten osuus 

kylän peltoalasta. Storhoplaksin alueen lähikylien pellot on taulukosta jätetty pois.  

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 2. Tutkimuskohteen useataloisten kylien sarkajakopeltojen sekä lohkojakoisten peltojen että yksittäisten 

ulkoraivauksien prosentuaaliset osuudet kylien viljelyksessä olleista peltopinta-aloista.  

 

Kylä Sarkajako Lohkojako Ulkoraivaus Yhteensä 

                                                           
139 Jutikkala 2003, s.241. 
140 Melander 1933, s. 39. 
141 Jutikkala 2003 s. 241-242. 
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Mårtensby 66,3 20,7 13,0 100 

Kockby 49,0 35,4 15,6 100 

Morby 54,4 3,4 42,2 100 

Gammelgård 42,9 6,3 50,8 100 

Noux 71,1 16,2 12,7 100 

Skrakaby 81,1 2,8 16,1 100 

Rödskog 57,4 21,3 21,3 100 

Keskimäärin 60,3 15,1 24,6 100 

 

TAULUKOSTA 2 nähdään, että sarkajaon osuus kylien kokonaispeltopinta-alasta vaihteli 42,9 ja 81,1 prosentin välillä. 

Näin ison vaihteluvälin johdosta ei ole mahdollista kuin karkeasti yleistäen sanoa, että noin 60 prosenttia Espoon pitäjän 

kokonaispeltopinta-alasta oli sarkajaossa. Kuten taulukko osoittaa, olivat kylien väliset erot huomattavia. Erityisen 

silmiinpistäviä ovat Gammelgård ja Morby, joissa kummassakin ulkoraivausten osuus oli lähes samansuuruinen kuin 

sarkajakoisten peltojen osuus. Kockbyssä puolestaan sarkajakoisten peltojen pinta-ala oli lähes yhtä suuri kuin 

lohkojakoisten ja ulkoraivauksien pinta-ala. Tehokkaimmin sarkajako oli otettu käyttöön Nouxissa ja Skrakabyssä.  

 

TAULUKOSTA 3 puolestaan ilmenee kylien sarkajakoisten peltojen kappalemäärä suhteessa veroluvusta 

riippumattomiin lohkopeltoihin sekä yksityisiin ulkoraivauksiin nähden.  
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TAULUKKO 3. Tutkimuskohteen useataloisten kylien sarkajakopeltojen, lohkojakopeltojen ja ulkoraivauksien 

kappalemääräiset osuudet suhteessa kylien peltojen kokonaiskappalemäärään. 

 

Kylä Sarkajako Lohkojako Ulkoraivaus Kokonaiskappalemäärä 

Mårtensby 4 5 6 15 

Kockby 2 6 7 15 

Morby 5 2 16 23 

Gammelgård 13 2 53 68 

Noux 6 2 8 16 

Skrakaby 3 1 4 8 

Rödskog 4 5 15 24 

Yhteensä 37 23 109 169 

 

TAULUKOSTA 3 voidaan todeta, että sarkajakoisia peltoja oli kaikista pelloista, joiden kokonaiskappalemäärä oli 169 

kpl, vain 37 kpl. Prosentuaalisesti ne käsittivät siten 21,9 prosenttia peltojen kokonaiskappalemäärästä. Sarkajakoiset 

pellot olivat lukumäärällisesti vähemmistönä, mutta pinta-alallisesti enemmistönä. Tämä puhuu sen puolesta, että 

talonpojat pitivät sarkajakoa oikeudenmukaisena. Oikeudenmukaisuus ei kuitenkaan tarkoita, että sarkajako olisi ollut 

käytännöllinen. Päinvastoin, sarkajako ja siitä aiheutunut vainiopakko hidasti ja vaikeutti viljelyä. Oikeudenmukaisuus 

näyttää menneen käytännöllisyyden edelle talonpoikien keskuudessa.  

 

Lohkojakoisia peltoja, joissa oli useampi kuin yksi talo omistajana, mutta joita ei nautittu kyynäräluvun mukaisessa 

suhteessa kuten sarkajakoisia peltoja, oli 13,6 prosenttia kaikista pelloista. Ulkoraivauksia taasen oli peräti 64,5 

prosenttia kaikista pelloista. Saarenheimo on osuvasti todennut, että sarkajako ei ollut esteenä uudisraivauksille. 

Uudisraivausten merkitystä tosin vähensi se, että niiden muokkaamiseen ja lannoittamiseen ei panostett, minkä vuoksi 

niiden tuotto jäi sarkajakoisia peltoja heikommaksi.142 

 

Wiiala puolestaan toteaa, että vaikka sarkajako otettiin myönteisesti vastaan talonpoikien keskuudessa, oli se 

käyttökelpoinen ainoastaan vanhoissa asutuskylissä, joissa tilukset olivat ennen sarkajakoa joutuneet seka-asemaan.143 

Willgrenin mukaan sarkajaosta aiheutui Suomen maataloudelle haittaa, koska se synnytti valtavan kokoisen tiluksien 

hajanaisuuden, joka on nähtävissä TAULUKOSTA 3. Sarkajakoisten peltojen kappalemäärä oli tutkimuskohteen 

kylissä 37 ja muiden nautintamuotojen osuus oli 132 kappaletta.  

 

Sarkajakoisilla pelloilla oltiin riippuvaisia naapurien toimenpiteistä, koska kapeita sarkoja oli käytännössä mahdotonta 

erikseen aidata tai ojittaa. Tämän johdosta sarkajakoiset pellot aidattiin ja ojitettiin kokonaisuudessaan. Tilannetta 

pahensi edelleen käytössä ollut vainiopakko, jonka mukaan kaikkien osallisten tuli samaan aikaan kylvää ja kyntää 

sarkansa sekä laiduntaa kesantopelloillaan. Tämä oli omiaan heikentämään kasvivuorottelua tai viljelystapojen 

kehittämistä sekä ottamaan luonnonniittyjä viljelykseen. Lisäksi järjestelmä johti haitallisiin rasiteoikeuksiin vieraiden 

                                                           
142 Saarenheimo 1983, s. 20–21. 
143 Wiiala 1958, s. 226. 
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osallisuudesta syystöihin ja kylän yhteisiin laitumiin.144 

 

6.3 Peltojen maalaadut alueittain 
 

Maalaatuja oli tutkimuksen kylissä pääasiallisesti kahta laatua: hiekkaa ja savea. Kuitenkin maaladut olivat vielä 

tarkemmin määriteltyjä, joten kokonaismäärä nousi 17:ään eri laatuun. Vuoden 1688 ohjesäännön toinen pykälä 

määräsi, että maanmittarin tuli huomioida jokaisen pellon laatu samoin kuin viljellyt pellot, suljetut pellot tai 

viljelemättömät pellot vanhempine tai nuorempine ketoineen. Samainen pykälä määräsi edelleen, että huolimatta siitä, 

että yhdessä aitauksessa saattoi olla useampia maalaatuja, piti jokainen maalaatu erikseen merkitä ja laskea sen pinta-ala 

tynnyrinaloina.145 Maalaatujen tarkka yksilöinti palveli myös Uudenmaan metodista verollepanotapaa, sillä tässä 

metodissa maa jaettiin neljään eri luokkaan, ja joihin kaikkiin kuului tietyt maalaadut.146 Mitä parempilaatuista maa oli, 

sitä enemmän sen odotettiin tuottavan viljaa ja sitä korkeampi oli maksettujen veroviljatynnyrien määrä.  

 

F. J. Fonseen sanoo vuonna 1752 laatimassaan pitäjänkuvauksessaan, että pellot olivat mannerosassa maata joko 

puhdasta taikka mullan- tai hiekansekaista savea, mutta saaristossa enimmäkseen hiekkaa, joka joskus oli mullan- ja 

savensekaista.147 Aivan näin ei asia kuitenkaan ollut Brotheruksen laatimien karttojen perusteella. Saaristoa minulla ei 

ole ollut mahdollisuutta tutkia, mutta luultavaa on, että eteläisen rannikon maaperä on kutakuinkin sama kuin saariston. 

Jos maalaadut yleistetään kahteen päätyyppiin (so. hiekkaan ja saveen), oli eteläisen rannikon kylien (Mårtensby, Finno, 

Sökö, Frisans, Dystby, Kaitans, Mattby, Gräsagård, Björnvik ja Otnäs) pääasiallinen maalatu hiekkaa, jota oli alueen 

kaikista peltopinta-aloista 84,2 prosenttia. Savipohjaisia peltoja oli etelärannikon kylissä 15,8 prosenttia. Sisämaan 

kylissä (Kockby, Morby, Prästegård, Söderskog ja Storhoplaksin ja sen lähikylien alue) hiekkapohjaisten peltojen osuus 

oli 51,7 prosenttia ja savipohjaisten 44,8 prosenttia. Näiltä alueilta löytyi vielä kahta muuta maalaatutyyppiä nimittäin 

”hiekka ja savea” sekä ”huonoa sekalaista maapohjaa”. Näiden maalaatujen osuus alueen kaikkien peltojen pinta-alasta 

oli vain 3,5 prosenttia. Pitäjän pohjoisosan kylien (Gammelgård, Noux, Skrakaby ja Rödskog) hiekkapohjaisten peltojen 

osuus oli 16 prosenttia ja savipohjaisten 84 prosenttia. 

 

Eteläisen rannikon pellot olivat siten pääasiassa hiekkapohjaisia peltoja ja pohjoisen savipohjaisia. Espoon pitäjän 

keskivaiheilla molempia esiintyi suunnilleen saman verran. Maalaadut on mahdollista kytkeä myös Uudenmaan 

metodiseen verollepanotapaan siten, että yleistäen voidaan todeta Espoon pitäjän peltojen kuuluneneen pääasiallisesti 

toiseen ja kolmanteen peltoluokkaan. 

 

TAULUKOSSA 4 on tarkemmin eritelty eri maalaadut kolmen maantieteellisen alueen kesken. Taulukossa olevat luvut 

ilmaisevat kuinka monta prosenttia kutakin maalaatua oli kullakin alueella.  

 

 

 

                                                           
144 Willgren 1930, s. 88. 
145 Ekstrand 1901, s. 80. 
146 Wiiala 1958, s. 151. 
147 Fonseen 1752, s.16. 
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TAULUKKO 4. Eri maalaatujen prosentuaalinen osuus tutkimuskohteen etelärannikolla, sisämaassa ja pohjoisosassa. 

 

Maalaatu Etelärannikko Sisämaa Pohjoisosa 

Hiekkamaata 74,4 42,4 5,4 

Hiekansekaista multamaata 5,6 1,2 2,5 

Märkää hiekkamaata 4,2  6,8 

Käyttökelvotonta märkää hiekkamaata  0,4  

Löysää hiekkamaata  5,1 0,4 

Savensekaista hiekkamaata  2,6  

Tuoretta märkää hiekkamaata   0,9 

Hiekkapohjaista maata 84,2 51,7 16 

Savimaata  11,7 33,8 62,3 

Savista multamaata 0,5  4,0 

Hyllymaata (kuohusavea) 3,6   

Kovaa savimaata  1,7 8,2 

Savensekaista maata  6,0  

Märkää savimaata  3,3  

Tuoretta savimaata   8,1 

Tuoretta kovaa savimaata   1,4 

Savipohjaista maata 15,8 44,8 84 

Hiekka- ja savimaata  1,4  

Huonoa sekalaista maapohjaa  2,1  

Yhteensä 100 100 100 

 

 

TAULUKON 4 antamien tietojen pohjalta voidaan laskea ja todeta, että etelärannikon hiekkapohjaiset pellot käsittivät 

kolmea eri hiekkapohjaista maalaatua, joista yleisin oli puhdas hiekkamaa. Tämän maalaadun osuus etelärannikon 

hiekkapohjaisista pelloista oli 88 prosenttia. Savipohjaiset maat käsittivät niin ikään kolme eri savipohjaista maalaatua, 

joista yleisin oli puhdas savimaa, joka käsitti etelärannikon savipohjaisista pelloista 74 prosenttia. Pitäjän sisäosien 

kylissä hiekkapohjaisia maalaatuja oli viittä eri tyyppiä, joista puhdas hiekkamaa oli yleisin. Tämä maalaatu käsitti 

sisämaan hiekkapohjaisista pelloista 82 prosenttia. Savipohjaisia maalaatuja oli sisämaan kylissä neljää eri tyyppiä, 

joista yleisin oli puhdas savimaa, jonka osuus sisämaan savipohjaisilla pelloilla oli 75 prosenttia. Sisämaan kylissä oli 

lisäksi hyvin pieni määrä hiekan ja saven sekaista maata sekä huonoksi sekalaiseksi maapohjaksi luokiteltua maalaatua. 

Pitäjän pohjoisosan kylissä hiekkapohjaisia maalaatuja oli viittä eri tyyppiä, joista yleisimmät olivat puhdas hiekkamaa 

ja märkä hiekkamaa. Nämä maalaadut käsittivät pohjoisen hiekkapohjaisista pelloista 76 prosenttia. Savipohjaisia 

maalaatuja oli pitäjän pohjoisosassa niin ikään viittä eri tyyppiä, joista yleisin oli puhdas savimaa. Tämä maalaatu 

käsitti pohjoisosan savipohjaisista pelloista 74 prosenttia. 
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7 !iittynautinnat tutkimuskohteen kylissä 
 

7.1 Etelärannikon niityt 
 

Etelärannikon kylät korjasivat vuosittain noin 220 parmaksen heinämäärän. Määrää ei korjattu pelkästään 

tutkimuskohteena olleista kylistä, vaan mukana ovat myös ulkonautinnat. Karttojen selitysosat eivät kerro, missä 

kylässä mikäkin niitty sijaitsi, mutta mikäli ulkokyläläisillä oli kartoituksen kohteena olleessa kylässä niittynautintoja, 

on niistä merkintä karttapiirroksessa. Merkinnöistä voidaan päätellä, että niittynautinnat eivät ulottuneet kovin kauas 

kylästä, joten alueelliset kokonaisheinämäärät, jotka ovat suoraan laskettavissa karttojen selitysosista, ovat luotettavia. 

Eteläisten kylien kokonaisheinämäärästä oli valtaosa nurminiittyä ja saraheinää, jotka yhdessä muodostivat 76,9 

prosenttia kaikesta korjatusta heinästä. Suoheinä oli kolmanneksi yleisin heinätyyppi ja lisäksi heinää korjattiin jonkin 

verran myös peltojen pientareilta. Järviheinän ja suolaheinän osuus eteläisillä niityillä oli yhteensä puolisen prosenttia.  

 

Etelärannikon kylien niittyjen kokonaispinta-ala vaihteli 36 tynnyrinalan ja 276 tynnyrinalan välillä. Kylien pinta-

aloista niittyjen osuus oli keskimäärin 12,4 prosenttia, joten niiden laajuus suhteessa keskimääräiseen peltopinta-alaan 

oli 5,6 kertainen. Eteläisten niittyjen pinta-ala suhteessa niiltä korjattuihin heinämäärin tarkoitti sitä, että yhden 

parmaksen korjaamiseen vaadittiin keskimäärin 2,89 tynnyrinalaa niittymaata. Fonseen arvioi vuonna 1752, että yhden 

tai 2/3 parmaksen sato saatiin yhdeltä tynnyrinalalta tavallisina vuosina.148 Ero saattaa selittyä sillä, että niittyjen hoito 

oli parantunut huomattavasti 1700-luvun puoliväliin mennessä. Niittyjen hoitaminen vaikutti merkittävästi niiden 

satoon kuten myös niiden maantieteellinen sijainti. Kaitansin autiotila, jonka niittyjen pinta-ala oli noin 36 tynnyrinalaa 

ja niiltä korjattu vuotuinen heinämäärä vajaat neljä parmasta tarkoitti, että yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin 

reilut kymmenen tynnyrinalaa niittyä. Mattbyn, Kvisbackan ja Gräsagårdin piirirajojen sisäpuolella olleet niityt 

sijaitsivat puolestaan alavalla maalla ja olivat peltojen kanssa alttiita tulville. Niittyjen satoisuudessa tämä näkyi siten, 

että yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin hieman alle kahdeksan tynnyrinalaa niittymaata.  

 

7.2 Sisämaan niityt 
 

Sisämaan kylät korjasivat niityiltään vuodessa noin 234 parmasta heinää, joten heinämäärä oli noin kuusi prosenttia 

suurempi kuin eteläisten kylien korjaama vuotuinen heinämäärä. Sisämaan kylistä muodostivat hyvin merkittävän 

niittyalueen Storhoplaksin ympärillä olleet laajat niityt, joiden osuus sisämaan niittyjen kokonaispinta-alasta oli noin 

kolmannes. Alueen kokonaisheinämäärästä nämä niityt puolestaan käsittivät noin puolet. Täydellisen vastakohdan näille 

Espoon pitäjän mittakaavassa laajoille niittyalueille antoi Morby, jonka ydinalueella oli niittyjen pinta-ala vain vajaat 11 

tynnyrinlaa, Storhoplaksin käsittäessä reilut 505 tynnyrinalaa. Niittyjen vähäisyys ei kuitenkaan vaikuttanut niiden 

satoisuuteen, vaan päinvastoin, Morbyn kylässä tarvittiin yhden parmaksen satoon 2,26 tynnyrinalaa niittyä, kun taas 

Storhoplaksin alueella vastaava luku oli 4,61. Keskimääräinen sato oli sisämaan kylissä puolestaan 2,92 tynnyrinalaa 

parmasta kohden eli se oli etelärannikon niittyjen kanssa lähes yhtäläinen. Niittyjen suhteellinen osuus sisämaan kylien 

kokonaispinta-alasta oli puolestaan 12,0 prosenttia, joten tältäkään osalta ei voida puhua mistään alueellisesta 

muutoksesta.  

                                                           
148 Fonseen 1752, s. 15. 
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Sisämaan kokonaisheinämäärästä suurimman osan muodostivat nurminiitty ja saraheinäpohjaiset niityt, joiden osuus 

kokonaisheinämäärästä oli 64,3 prosenttia. Näiden heinätyyppien suhteellinen osuus väheni siten 12,6 prosenttia 

etelärannikon vastaavaan määrään, mutta merkittävämpää on se, että etelärannikon nurminiittyvaltaisuus väheni 

sisämaan osissa puolella saraheinän kasvaessa noin 10 prosenttia. Toiseksi yleisimpiä heinätyyppejä olivat suolaheinä ja 

suoheinä, joiden osuus oli lähes 30 prosenttia. Suolaheinän suurta osuutta, 18,4 prosenttia, selittää se, että se oli hyvin 

yleinen Storhoplaksin alueella, muualla Espoon pitäjää se oli aika harvinainen. 
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7.3 Pohjois-Espoon niityt 
 

Pohjois-Espoon asukkaat korjasivat niityiltään vuodessa noin 350 parmasta heinää. Määrä oli etelärannikon 

heinämäärää noin 38 prosenttia suurempi ja sisämaan heinämäärää 33 prosenttia suurempi. Pohjois-Espoon 

ylivoimaisesti yleisin heinätyyppi oli saraheinä, jonka osuus kokonaisheinämäärästä oli 67,6 prosenttia. Toiseksi yleisin 

oli nurminiitty 16,3 prosenttia, mutta sen määrä suhteessa etelärannikon ja sisämaan lukuihin putosi merkittävästi. 

Mesiheinä puolestaan käsitti noin 10 prosenttia kokonaisheinämäärästä, mutta se kuitenkaan ollut tutkimuskohteen 

kylissä kovin yleinen, sillä sitä tavattiin pitäjän pohjoisosan kylissä ainoastaan Rödskogissa. 

 

Pohjois-Espoon kylien niittyjen kokonaispinta-alat vaihtelivat 86 tynnyrinalan ja 245 tynnyrinalan välillä. Niillä kylillä, 

joilla oli laajat ulkomaat ja, jotka luettiin kylän piirirajoihin, niittyjen suhteellinen osuus kylän pinta-alasta jäi alle 

kolmeen prosenttiin. Tällaisia kyliä olivat muun muassa Gammelgård ja Noux. Gammelgårdin kohdalla luku on vain 

2,2 prosenttia, sillä osa sen niityistä sijaitsi kylän pohjoisosissa, joita ei ole ollut metsäkartan suuripiirteisyyden vuoksi 

mielekästä mitata. Huolimatta tästä, ei niittyjen osuus oman arvioni mukaan olisi noussut edes kymmeneen prosenttiin 

kylän kokonaispinta-alasta.  Skrakabyssä ja Rödskogissa niittyjen osuus kylän pinta-aloista oli noin 15 prosenttia eli 

niittyolot vastasivat pitäjän muiden osien oloja. Niittyjen satoisuus vastasi myös pitäjän muiden osien satoisuutta, sillä 

yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin 2,80 tynnyrinalaa niittymaata. 

 

TAULUKOSSA 5 esitän heinätyyppien määrät ja prosentuaaliset osuudet suhteessa alueellisiin kokonaisheinämääriin. 

Heinämäärät on taulukkoon merkitty kuutiokyynärinä (k³) 
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TAULUKKO 5. Espoon pitäjän maantieteellisten alueiden eri heinätyyppien heinämäärät sekä prosentuaaliset osuudet 

kunkin alueen kokonaisheinämäärästä. 

 

Alue Kokonaisheinämäärä 

k³ 

!urmin 

k³ 

Suoh 

k³ 

Sarah 

k³ 

Peltoh 

k³ 

Järvih 

k³ 

Mesih 

k³ 

Suolah 

k³ 

Etelä 5960 1046 1046 1846 297 27    - 7 

   %  45,9 17,6 31,0 5,0 0,4    - 0,1 

Sisä 6331 1450 631 2621 243 176 45 1166 

   %  22,9 10,0 41,4 3,8 2,7 0,8 18,4 

Pohjois 9493 1543 54 6422 301    - 1003 170 

   %  16,3 0,5 67,6 3,2    - 10,6 1,8 

 

TAULUKON 5 mukaan nurminiitty oli etelässä hyvin satoisa, mutta mentäessä kohti pohjoista sen satoisuus väheni. 

Sama koski myös suoheinää, jonka satoisuus oli vain puolen prosentin luokkaa alueen kokonaisheinämäärästä. 

Taulukon perusteella ei ole mahdollista tarkasti sanoa, kuinka suuren pinta-alan kukin heinätyyppi kullakin alueella 

käsitti, mutta on selvää, että heinämäärissä mitattu enemmistö oli enemmistönä myös pinta-alallisesti. Väitettä puoltaa 

se, että niittyjen satoisuus oli kaikkialla pitäjässä lähes yhtäläinen. Saraheinän osalta tilanne oli päin vastainen eli se oli 

pohjoisessa huomattavasti yleisempi kuin etelässä. Muiden heinätyyppien osuus oli pitäjässä aika lailla vakio 

huolimatta siitä, että taulukko ilmoittaa mesiheinän osuudeksi pohjoisessa noin 10 prosenttia ja suolaheinän osuudeksi 

yli 18 prosenttia sisämaassa. Nämä luvut selittyvät paikallisella esiintyvyydellä. 

 

8 Karttapiirroksen ja kartan selitysosan tutkiminen 

 

8.1 Karttapiirros 
 

Esimerkkikartan (Kartta 13) karttapiirrokseen on kuvattu kylän pellot, niityt ja talot sekä muut maisemalliset seikat. 

Maanomistusolojen kuvaamisen lisäksi syynä olivat myös verotuksellisten seikkojen visuaalinen kuvaaminen.  Pellot 

ovat väriltään keltaisia ja ruskeita, joista keltaiset ovat vanhoja rintapeltoja ja ruskeat uudempia raivauksia. 

Rintapeltojen kohdalle on maanmittari kirjannut Stångfall, jolla tarkoitetaan sitä, että ko. pellot olivat sarkajaossa. 

Termi stångfall ei itsessään tarkoita sarkajakoa, vaan sillä tarkoitetaan itse jakotoimitusta; tankomittaus.149 Rintapellot 

sijaitsivat aivan kylän läpi kulkevan tien varrella ja olivat isojen niittyalueiden tuntumassa. Ruskeat ulkopellot eivät 

kaikissa tapauksissa olleet sarkajaettuja, vaan ne saattoivat olla joko jonkin talon ulkoraivauksia tai sitten ne oli jaettu 

talon kyynäräluvusta riippumattomiin lohkoihin. Ulkopellot sijaitsivat kauempana tiestä eikä niille vienyt kartan 

perusteella minkäänlaisia teitä. Peltojen päälle on merkitty roomalaisilla kirjaimilla talojen litterat, joilla ilmoitettiin, 

mitkä talot olivat omistussuhteessa peltoon. Niinpä esimerkiksi kylän keskellä ollut Öster Stoor åker oli sarkajaossa 

talojen A, B, C, D, E ja F kesken. Pellon päälle arabialaisilla numeroilla kirjattu luku puolestaan osoittaa pellon pinta-

alan neliökyynärinä. Omistussuhteiden ja pinta-alojen lisäksi on peltojen yhteyteen kirjattu myös niiden nimet, mutta ei 

                                                           
149 Melander 1933, s. 39. 
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maalaatuja. Maalaadut on eroteltu kartan selitysosassa.  Peltojen ympärillä olevat suorat linjaukset ovat aitoja. Peltojen 

aitaaminen oli tärkeää, koska sillä estettiin karjan ja muiden eläimien pääsy pelloille.  

 

Peltojen lisäksi on kartalle kuvattu ja nimetty myös kyläalueen niityt. Niityt on jätetty värittämättä lukuun ottamatta 

reunuksia, jotka ovat keltaiset. Myös niityt aidattiin. Esimerkkikartasta tämä ei käy muuten selväksi kuin siitä, että 

niittyjen vierustat ovat viivasuoria.  Osa niityistä oli myös sarkajaossa, Stångfall. Vaikka karttapiirrokseen on jonkin 

sarkajakoisen niityn kohdalle merkitty ne talot, jotka niittyä nauttivat, ei se vielä kerro koko totuutta asiasta. 

Karttapiirroksesta saattaa helposti saada sellaisen käsityksen, että kaikki merkityt talot nauttivat niittyä samoin kuin 

jotakin sarkajaettua peltoa. Näin ei kuitenkaan aina ollut, vaan sarkajakoinen niitty saattoi olla jaettu siten, että osa 

taloista nautti niittyä yhtenä vuonna ja osa toisena. Mikäli niittyjen sarkajakoa halutaan tutkia, on pakko turvautua 

kartan selitysosaan, mistä ilmenee, mitkä talot niittyä nauttivat kartoitusvuonna. Tutkimuskohteen kartoista ei 

kuitenkaan selviä, kuinka pitkä oli nautintakierto. 

 

  Niittyjen pinta-aloja ei ole kartalla mitattu ja niistä laadittuihin kuvioihin on tämän vuoksi suhtauduttava pienellä 

varauksella. Niittyjen pinta-alojen suuruusluokkaa on kuitenkin mahdollista tutkia käyttämällä sopivaa 

mittausohjelmaa.  
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Vinjetti, kompassiruusu ja mitta-asteikko 
 

Esimerkkikartan vinjetti on sijoitettu kartan vasempaan yläkulmaan. Se on erittäin hienosti piirretty, joka onkin 

Brotheruksen kartoille tyypillinen piirre. Vinjettiin on maanmittari kirjannut: ”Charta uppå Gambelgårdh I Espo Sochn 

och Raßborgz Östra Herad men innom Helßing Sochn Råå i Bårgo Heradh – afmätt Åhr 1700”.  Tekstistä paljastuu, 

että kartta on laadittu Gammelgårdin kylästä, joka sijaitsi Espoon pitäjässä ja Raaseporin itäisessä kihlakunnassa, mutta 

kuului rajojensa puolesta Helsingin pitäjään Porvoon kihlakunnassa. Mittaus on tehty vuonna 1700.  

 

Kompassiruusu on sijoitettu karttapiirroksen oikeaan alakulmaan mitta-asteikon päälle. Kompassiruusun paikkaa, kuten 

ei myöskään vinjetin paikkaa, ollut määritelty. Tärkeätä oli, että ne löytyivät kartalta. Kompassiruusun käyttö juontaa 

juurensa antiikin maailmaan, jolloin karttoihin merkittiin neljä päätuulensuuntaa, pohjoinen, etelä, itä ja länsi. Kun 

kompassi otettiin 1300- ja 1400-luvuilla käyttöön niin purjehduksessa kuin kartoituksessakin, kehittyi antiikin 

tuuliruususta kartanlaatijoiden kompassiruusu. Kompassiruusua voidaan pitää myös kartanlaatijan nimikirjoituksena, 

sillä jokaisella maanmittarilla oli oma persoonallinen ruusunsa.150  

 

 

Historiallisten karttojen mittakaavat vaihtelevat. Yksinkertaisin tapa saada selville historiallisen kartan mittakaava on 

mitata karttaan piirretty mittatikku. Vuoteen 1851 saakka käytettiin pituusmittana kyynärää, jonka pituus eri aikoina 

muuttui. 1600-luvulta alkaen maanmittarit käyttivät niin kutsuttua Rydaholmin kyynärää, jota alettiin kutsua Tukholman 

kyynäräksi. Sen pituus oli 0,593 metriä, ja siitä tuli vähitellen valtakunnan mallimitta.151 Tukholman kyynärän pituus 

vahvistettiin vuoden 1665 johtosäännöllä, jonka johdosta on minkä tahansa kartan, joka on laadittu vuoden 1665 

jälkeen, mittakaava mahdollista laskea. Ennen vuotta 1665 laadittujen karttojen mittakaavan laskeminen on vaikeaa, 

sillä se vaatii, että tiedetään sen alueen käytössä ollut kyynärän pituus, joka oli kartoituksen kohteena..152 Mittatikku 

esitetään kartoilla usein tuhannen kyynärän pituisena ja se on jaettu sadan kyynärän pituisiin osiin poikkiviivoin.153  

Metsäkartoilla, jotka ovat yleiskarttoja poikkiviivat kulkevat tuhannen kyynärän välein.  

 

Kartan mittakaavan määrittämiseen tarvitaan alkuperäistä karttaa. Esimerkkikartan alareunassa on Scala Ulnarum eli 

mittatikku. Tämän mittatikun pituus on 14,7 cm tuhatta kyynärää kohden eli sen mittakaava on 1:4000. Mittakaava 

saadaan tekemällä seuraavanlainen laskutoimitus: 59,34 cm x 1000 kyynärää : 14,7 cm = 4036,7 cm. Se, että 

laskutoimituksen jako ei mennyt tasan 4000:een johtuu siitä, että kartta on jonkin verran kutistunut aikojen saatossa. 

Jotta osamääräksi olisi saatu tasan 4000, olisi mittatikun pituus oltava 14,835 cm, joka puolestaan on yhden korttelin 

pituus senttimetreissä.154 

                                                           
150 Chartographia Ostrobothnica 2006, s.37. 
151 Cserhalmi 1998, s. 20. 
152 Kain&Baigent 1992, s. 52. 
153 Cserhalmi 1998, s. 20. 
154 Koko valtakunnassa, Pommeria lukuun ottamatta, tuli kaikkialla olla samat painot ja mitat, joiden tuli olla sellaisessa 
suhteessa kuin vuoden 1665 asetuksessa oli säädetty. Kyynärän tuli sisältää kaksi jalkaa, jalan kaksi korttelia ja korttelin 
viisi desimaalituumaa tai kuusi verktuumaa. Huhtala 1933, s.10. 
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8.2 Selitysosa, !otarum Explication 
 

Kartan selitysosan, Notarum Explicationin, tulkinta on jo huomattavasti haastavampaa kuin karttapiirroksen 

tulkitseminen. Helpottavana tekijänä on kuitenkin se, että kun on ensimmäisen selitysosan osannut tulkita, ei seuraavien 

kanssa synny suurempia ongelmia, koska ne ovat muodoltaan toistensa kopioita. Seuraavassa käyn selitysosan kohta 

kohdalta läpi tehden selkoa sen teknisestä rakenteesta.  

 

Kuvaan 1 on ensiksi merkitty, mistä kylästä on kyse; Beskrifning uppå Gambelgård. Seuraavana ovat tiedot talon 

isännästä, jaotuksesta ja veroluvusta. Maanluontoa ei ole merkitty. Lit. A:  Sveins Matz Johanßons Hemman Rusthåll 

innehafvuer 18 ahlnar Jords. Tekstistä selviää, että talon nimi oli Sveins ja sen isäntä oli Mats Johansson. Talo oli 

jaotukseltaan ratsutila ja sen veroluku oli 18 kyynärää. Seuraavaksi on selitysosassa vasemmalla puolella sana utsädet ja 

sen alapuolella viisi saraketta. Sana utsädet tarkoittaa kylvöä ja yleensä sillä tarkoitetaan tutkimuskohteen kartoissa 

nimenomaan sarkajakoisia peltoja. Pellot, jotka eivät olleet sarkajaossa, merkittiin selitysosaan usein sanalla utåkrar. 

Tässä tapauksessa ei näin ole kuitenkaan tehty. Sarkajaossa ei ollut kuin listan kaksi ensimäistä peltoa eli Väster stoor 

åkeren ja Öster stoor åkeren.  Tämä saadaan selville vertaamalla peltojen nautintoja suhteessa kylän toisiin taloihin. 

 

Kuva 1. Ote Gammelgårdin kylän tiluskartan selitysosasta. 
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Vasemmanpuolimaisin sarakkeista ilmoittaa peltojen nimet ja maalaadut. Mikäli listalla on sana Dito, viitataan sillä 

edelliseen peltoon. Tätä merkintätapaa käytettiin, kun pelto koostui useammasta kuin yhdestä maalaadusta. Seuraava 

sarake kertoo kunkin pellon pinta-alan neliökyynärinä (1 neliökyynärä = 0,35 neliömetriä).  Kolmas sarake ilmoittaa 

täydet tynnyrinalat. Tynnyrinalat viittaavat edelliseen sarakkeeseen. Esimerkiksi listan ensimmäisen pellon pinta-alaksi 

on merkitty 23 527 neliökyynärää. Täysiä tynnyrinaloja saadaan tästä luvusta yksi, koska yksi tynnyrinala vastasi 

14 000 neliökyynärää. Neljäs sarake ilmoittaa puolestaan edellisten erotuksen kapanaloina. Siis, 23 527 – 14 000 = 

9527. Yksi tynnyrinala vastasi 32 kapanalaa, joten yksi kapanala vastasi 437,5 neliökyynärää (14 000 : 32 = 437,5).  

Kun luku 9527 jaetaan luvulla 437,5 saadaan osamääräksi 21,776. Tämä tarkoittaa, että neljännessä sarakkeessa pitäisi 

lukea 21 ¾ eikä 11 ¾. Maanmittarille onkin sattunut huolimattomuusvirhe. Viides sarake ilmoittaa jäljelle jääneet 

neliökyynärät. Kun neliökyynäriä muutetaan tynnyrin- ja kapanaloiksi, ei jako läheskään aina mene tasan. Tätä 

merkintätapaa ei kaikissa kartoissa tapaa, sillä pienten viljelysten kohdalla ei ole koettu tarpeelliseksi mennä näin 

yksityiskohtaiseen alanlaskuun. Viidennen sarakkeen luvun voi tarkistaa kertomalla sarakkeissa kolme ja neljä olevat 

luvut niitä vastaavilla neliökyynäräluvuilla ja laskemalla ne yhteen. Kun näiden summa vähennetään ensimmäisessä 

sarakkeessa ilmoitetusta kokonaispinta-alasta, saadaan sama luku kuin viidennessä sarakkeessa on. Siis, 1 x 14 000 + 21 

¾ x 437,5 = 14 000 + 9515 5/8 = 

23 515 5 /8. Erotus: 23527 – 23 515 5/8 = 11 3/8.  

 

Seuraavaksi on maanmittari kirjannut peltojen nimien ja maalaatujen alle: giör till Båda åhren, jota seuraa peltopinta-

alojen summa tynnyrin- ja kapanaloina sekä tässä tapauksessa myös neliökyynärinä. Lause tarkoittaa, että kylässä oli 

käytössä kaksivuoroviljely eli ilmoitettu summa koskee molempia vuosia. Käytännössä puolet pelloista oli kesannolla ja 

puolia viljeltiin. Tämä tulee selvästi esiin seuraavassa kirjauksessa, johon maanmittari on kirjannut Hvar af Helften till 

åhrilig utsäde. Tämän perään on maanmittari kirjannut, kuinka paljon mitäkin maalaatua oli vuosittaisessa 

viljelyksessä. Maalaadut eroteltiin, koska kamarikollegion määräys vuodelta 1633 niin vaati. Maalaatujen erottaminen 

toisistaan oli tärkeätä myös sen takia, että Uudenmaan metodinen verollepanotapa vuodelta 1690 pohjautui 

maaverotuksen osalta juuri maalaatuihin. Lisäksi vuoden 1688 maanmittausohjesääntö käski maanmittareita 

erottelemaan maalaadut toisistaan.  Esimerkkitapauksessa on maalaatuja ilmoitettu neljää eri tyyppiä: Sandjords, 

leerjords, leer och ferstigjord, Sand och ferstigjord.  

 

Peltoja käsittelevän osan oikealla puolella on niittyjen heinämääriä, Hööbohl, käsittelevä osa. Tämä osio koostuu 

kolmesta sarakkeesta, joista ensimmäiseen on nimetty kukin niitty maaperineen. Esimerkkitapauksen kaikki niityt olivat 

saraheinäpohjaisia niittyjä, Starr. Toinen sarake ilmoittaa heinämäärät parmaksina, joka oli 27 kuutiokyynärää (1 

kuutiokyynärä = 0,21 kuutiometriä), ja kolmas sarake ilmoittaa jäljelle jääneet kuutiokyynärät. Joidenkin niittyjen 

nimien perään on merkitty kolme lukua, kuten on esimerkiksi tehty listalla kuudentena olleen Lattikan yhteydessä 

merkitsemällä luvut 7, 6 ½ ja 2. Kyseessä on kuution särmien pituudet kyynärissä, joiden tulosta on saatu sarakkeiden 

kaksi ja kolme luvut. Siis, 7 x 6 ½ x 2 = 91 kuutiokyynärää. Tähän mahtuu parmaksia 3 ja kuutiokyynäriä jää 10. 

Maanmittari on tässäkin kohtaa ollut huolimaton, sillä hän on merkinnyt kuutiokyynärien määräksi 9. Virheellinen on 

myös viidentenä listalla olleen niityn, Kårtmalm, särmien tulon muutos. Muissa tapauksissa maanmittari näyttää 

onnistuneen laskutoimituksissaan. Lopuksi on maanmittari ilmoittanut kokonaisheinämäärän Summer.  

 

50



Heinämäärien yhteydessä esiintyy monta kertaa käsite åkerhöö. Tällä ei suoraan tarkoiteta peltoheinää, vaan peltojen 

pientareilta koottua heinää.155 

 

Selitysosan lopussa on lähes aina maanmittarin laatima kyläkuvaus. Seuraavassa on kuvan 2 teksti ensiksi 

alkuperäiskielellä ja sen jälkeen suomennettuna. 

 

Kuva 2. Gammelgårdin tiluskartan selitysosassa oleva kyläkuvaus. 

 

 

Om dhe öfrige till HörigHeeter så finnes Timberskog af Tall och gran, Till Huß reparationer sampt giärsle och 

vedhskog, men intet till Salo, Sviderskog till Små Roflandhg flackor och ½ Capp landh på Hvar ahl Jordh i byamåhle, 

ringa löfskog, ingen �äfver eller Bastskog, �ötorftigt mulbete ehuru vähl afläget och för dhe Tafvastby boor mehre att 

nyttia på Söder Sidan om träsket och Siöön, Hvar emot dock dhe gambelgårdh bor kunna betiäna Sig af Tafvastby 

mulbete å norra sidan om samma Siöö. I forna tijdher skall Hafvuen varit under denne by nötorftig fiällfiske i Lång 

Träske, men förgifves nu mehr vara så fiskelige eller nyttigt, dherförr åborne icke eller vinläggia Sig om fiskebragder, 

ingen Qvarn eller Qvarnställe utan fåhlaß for Tull vidh Qvarnbacka i Helsingh Sochn, Kalkeunge som tillförene någon 

nyttia varit af igenom brännande och kallks till redande, men nu mehre Kommit så diupt i Jorden att dhet dherförr och 

den brist de när är på vedh, icke å någon tijdh ähr brutit eller brendt varandes Hemmanen ach denne tijdhe försvage af 

manskhjälp dher till ingen Lägenheet till mehre åker men någon små änges Stycken kunde vara att rödia och intaga om 

åboer dher medh kunde Hinna, varandes någer ringa dhelar som dhe tillförne innehaft utsläpte, och under färfot 

lämbnade som och dhelß ärö Skoggången inge Humblegårdar af värde mehr än Hvad förberättas ähr och Hus Jupper 

till 1:a 1 ½ lispund Humble i goda åhr dhe ander somblige af någre marcker dhess såßom Skråbbe, Erßon och �ikus 

inga Humblegårdar 

 

Kylässä on männyistä ja kuusista saatavaa tukkimetsää talojen korjauksiin sekä metsää, josta saadaan aidaksia ja 

                                                           
155 Nummela 2003, s. 149. 
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polttopuita. Ne eivät kuitenkaan riitä myyntiin asti. Kaskimetsää on pieninä aukioina naurismaiksi, ½ kapanalaa maata 

kylänmittaa kohden156. Kylässä on vähäpätöisesti lehtimetsää, ja ei yhtään tuohi- eikä niinimetsää. Laidunmaata on 

kotitarpeiksi vaikkakin ne ovat kaukana, ja joita tavastbyläiset nauttivat enemmän järven eteläpuolisilla laitumilla. Tätä 

vastoin nauttivat gammelgårdilaiset tavastbyläisten laidunmaita järven pohjoispuolella. Menneinä aikoina on saatu 

Pitkäjärvestä suomukalaa kotitarpeiksi, mutta nykyisin sanotaan kalansaannista saatavan hyödyn olevan niin näennäistä, 

että sen takia asukkaat eivät harrasta kalanpyydyksien tekoa. Ei ole myllyä eikä myllynpaikkaa, vaan kevätkuorma 

menee jauhettavaksi Kvarnbackan tullimyllyyn Helsingin pitäjään. Kalkkiuuni, josta entisaikoina oli jotain hyötyä 

kalkin valmistuksessa, on muodostunut niin syväksi, että siksi ja sen tähden se ei ole ollut vähään aikaan käytössä, sillä 

taloista ei ole riittänyt miestyövoimaa sen ylläpitämiseen talojen heikentymisen takia. Ei ole tilaa lisäpelloille, mutta 

joitakin pieniä niittyjä voidaan raivata ja ottaa nautintaan jos asukkaat ehtivät tähän. Joka talo oli joutunut päästämään 

vähäisiä osia pelloistaan hunningolle ja osa näistä pelloista oli metsittynyt. Kylässä ei ollut humalatarhoja kuin mitä on 

kerrottu ja Jupperin talo tuotti hyvinä vuosina yhdestä puoleentoista leiviskää humalia, toisten jäädessä muutamaan 

markkaan. Skråbbella, Ersillä ja Nikuksella ei ollut humalatarhoja lainkaan. 

 

8.3 Karttapiirroksen ja selitysosan käyttö rinnakkain 
 

Koska tiluskartta muodostuu kahdesta osasta, karttapiirroksesta sekä selitysosasta, on niiden käyttäminen rinnakkain 

hyödyllistä ja monessa kohdin jopa välttämätöntä, jotta saataisiin oikeita tulkintoja. Selitysosassa ei aina ole selvästi 

merkitty, mitkä pelloista tai niityistä oli sarkajaossa ja mitkä eivät. Itse asiassa selitysosassa ei ole milloinkaan eroteltu 

tai erikseen mainittu niittyjen sarkajakoa. Tällaisia mainintoja alkaa esiintyä vasta myöhemmissä isojakokartoissa. 

Karttapiirroksessa esiintyy usein peltoja, joiden nauttijoiksi on merkitty kaksi tai useampi talo, ja jos selvitetään 

olivatko pellot sarkajaossa vai eivät, on pakko turvautua selitysosan antamiin tietoihin, erityisesti talojen vero- eli 

kyynärälukuihin.   

 

Kuva 3. Ote Gammelgårdin kylän tiluskartasta. Oikean puoleinen pelto on nimeltään Brooåker ja sen nauttijoiksi on 

merkitty kylän talot D, E ja F. 

 
                                                           
156 Kylänmitaksi saadaan 97,5 kyynärää, kun kaikkien talojen kyynärluvut lasketaan yhteen. Naurismaiden pinta-ala oli 
näin ollen 48 ¾ ka eli 1 ta 16 ¾ ka. 
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Kuvaan 3 on merkitty Brooåker -niminen pelto, jonka pinta-alaksi on merkitty 20 608 neliökyynärää ja pellon 

nauttijoiksi talot D, E ja F, mutta sarkajaosta ei ole mainintaa. Mikäli halutaan tietää, kuinka suuren alan kukin talo 

omisti pellosta, on pakko käyttää kartan selitysosaa. Samalla on talojen kyynärälukujen perusteella mahdollista 

tarkastella, oliko pelto sarkajaossa vai ei. Mikäli talojen nautinnassa olleiden pinta-alojen suhde niiden kyynärälukuihin 

antaa saman osamäärän, oli pelto sarkajaossa, mutta jos nämä suhteet eivät ole yhtäläiset, on kyseessä pelto, joka oli 

jaettu kyynäräluvuista riippumattomiin lohkoihin. Kartan selitysosaan on merkitty, että talon D, Röös, kyynäräluku oli 9 

ja sen osuus ko. pellosta 7892 neliökyynärää. Talon E, Ers, vastaavat luvut ovat 9 ja 7892 ja talon F, �ikus, 5 ½ ja 4823. 

Vertaamalla neliökyynärien suhdetta kyynärälukuihin saadaan seuraavanlaisia osamääriä: 7892 : 9 = 876, 8 ja 4823 : 

5,5 = 876, 9. Näin ollen voidaan todeta, että ko. pelto oli sarkajaossa. 

 

Kuva 4 osoittaa, että useamman kuin yhden talon omistuksessa ollut ulkoraivaus ei välttämättä ollut sarkajaossa.  

 

Kuva 4. Ote Gammelgårdin kylän tiluskartasta. Lohkoihin jaettua peltoa nauttivat kylän talot C, D, E ja I. 

 

Kuvasta 4 huomataan, että peltoa, Kylåker, nauttivat talot C, D, E ja I. Kuvasta havaitaan samalla, että kullakin talolla 

oli omat lohkonsa, mutta kuva ei kerro, olivatko lohkojen suuruudet suhteessa kyynärälukuun. Selitysosaan on merkitty, 

että talon C, Juun, kyynäräluku oli 16 ½ ja osuus pellosta 14 470 neliökyynärää. Talon D, Röös, vastaavat luvut ovat 9 

ja 8140, talon E, Ers, 5 ½ ja 13 000 ja talon I, Juppers, 5 ½ ja 11 600.157 Vertaamalla taloja E ja I havaitaan, että vaikka 

niillä on sama kyynäräluku, eivät niiden omistuksessa olleet pinta-alat olleet yhtäläiset. Pelto ei ollut sarkajaossa, 

eivätkä lohkojen suuruudet olleet riippuvaisia kyynäräluvuista. 

Niittyjen tutkiminen karttapiirrosta ja selitysosaa rinnakkain käyttäen on jonkin verran peltojen tutkimisesta poikkeavaa. 

Tutkimuskohteen karttapiirroksiin ei ole niittyjen kohdalle merkitty niiden maaperiä tai heinätyyppejä, joten tässä 

kohdin on pakko turvautua kartan selitysosaan. Sarkajaossa olleiden niittyjen todelliset nautintatavat eivät myöskään 

selviä karttapiirroksesta, vaan tässäkin kohdin on turvauduttava kartan selitysosiin. Tutkittaessa sarkajakoisten niittyjen 

tai muiden niittyjen nautintaa on muistettava, että heinämäärien suhde vero- tai kyynärälukuun ei ole kuin joissakin 

tapauksissa suoraan verrannollinen. Tämä johtuu siitä, että niittyjä saatettiin vuokrata toisille tai niiden nautinta saattoi 

pohjautua vanhoihin jakoihin. Niittyjen tutkiminen on hankalaa myös sen takia, että kartan selitysosissa on usein 

niittyjä, joita ei löydy kylän alueelta. Nämä niityt ovat ulkoniittyjä, mutta niiden sijainnista ei ole yhdessäkään 

                                                           
157 Kartan selitysosaan on merkitty, että Juppersin osuus Kylåkerista olisi 14 944 neliökyynärää. Karttapiirroksessa 
ilmoitettu ala 11 600 neliökyynärää on puolestaan merkitty Lill Kylåker –nimellä selitysosaan. Epäselvyyttä selittää se, 
että tarkastelun kohteena olleen pellon pohjoispuolella oli toinen samanniminen pelto. 
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tapauksessa mitään merkintää. Mikäli kylän alueella oli niittyjä, jotka olivat toisten kylien nautinnassa, on niistä lähes 

poikkeuksetta aina maininta karttapiirroksessa. 

 

9 Kylien kyläkohtaiset historiat 
 

9.1 Kylähistorioiden merkitys tutkimukselle 
 

Kyläkohtaiset historiat ovat tutkimukselle tärkeitä, koska niistä selviää yksityiskohtaisia tietoja karttojen laadinnan 

syistä yksittäisellä tasolla. Ne ovat tärkeitä myös siksi, että ne antavat kustakin tutkimuskohteen kylästä seikkaperäistä 

tietoa talojen kameraalisista oloista sekä maankäyttöön liittyvistä asioista. Maanmittarin laatimista kyläkuvauksista saa 

puolestaan lisävalaistusta niille asioille, joita karttapiirros ei suoraan kerro. Tällaisia ovat esimerkiksi metsiin 

kohdistuvat kysymykset. Kylähistoriat ovat olleet tämän tutkimuksen pohja, jolle tutkimuksen edellisissä luvuissa 

saadut tulokset rakentuvat. Kylähistoriat noudattavat rakenteellisesti toistuvaa kaavaa, joka on ollut tietoinen valinta sen 

takia, että tämän kautta on lukijan helppo tehdä vertailua kylien välillä. Kyliä ei käsitellä aikajärjestyksessä, vaan 

maantieteellisessä järjestyksessä sen takia, että tutkimustulokset ovat hyvin pitkälle rakentuneet maantieteellisten erojen 

varaan. Kylähistorioiden edellä on lukijan avuksi laitettu kunkin kylän karttapiirros kylähistoriaa edeltävälle sivulle.  
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Kartta 1. Finnon ja Mårtensbyn tiluskartan karttapiirros vuodelta 1698. 
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9.2 Finnon, Mårtensbyn ja Sökön kartat vuodelta 1698158 
 

Kartta 1 käsittää Finnon ja Mårtensbyn kylien tiluksien mittaukset sekä Finnon kylän rajat täydellisenä että Mårtensbyn 

itärajan. Kartan tarkkaa laatimisajankohtaa ei ole tiedossa, koska vuodelta 1698 ei ole päiväkirjamerkintöjä Suomen 

1690-lukua koskevissa maanmittausasiakirjoissa. Kartta on laadittu kuitenkin melkoisella varmuudella verotuksen takia, 

koska se on sisällöltään hyvin samanlainen kuin ne kartat, jotka varmuudella laadittiin verollepanoa varten. Kartta on 

laadittu mittakaavaan 1:4000. 

 

Mårtensbyn pellot ja niityt 

 

Karttapiirrokseen on merkitty kylän pellot pinta-aloineen ja maalaatuineen. Myös peltoja ympäröivät aidat on piirretty. 

Peltokuvioista näkee, että ne pellot, jotka eivät olleet erikseen merkittyjä jonkin tietyn talon tai talojen omiksi 

ulkoraivauksiksi, olivat sarkajaettuja. Tämä ilmenee myös kartan selitysosasta, johon on erikseen tehty merkinnät 

uthsädet, joka tarkoittaa tässä tapauksessa sarkajaettuja peltoja ja uthåkrar, joka tarkoittaa, että pellot olivat joko 

yksityisiä ulkoraivauksia tai ne olivat lohkottuja kahden tai useamman talon kesken. Yhteensä peltoja oli kylässä 15 

kappaletta, joista neljä oli sarkajaossa, viisi oli lohkottu kahden tai kolmen talon kesken ja kuusi pelloista oli yksityisiä 

ulkoraivauksia. Yhden sarkajaetun pellon, �orr åker, kohdalla oli Peijakselle (talo D) lohkottu pellon etelä- ja 

pohjoispäästä kaksi lohkoa. Tämä lienee ollut sovittu asia, sillä talon osuus ko. pellosta on suorassa suhteessa 

kyynärälukuun. Lisähuomautuksen ansaitsee kaksi muutakin seikkaa. 1. Kartan selitysosassa on tiedot sarkajaossa 

olleesta pellosta, Strandåker, mutta ko. peltoa ei ole kuvattu karttapiirrokseen. 2. Kornåker-niminen pelto on 

karttapiirrokseen merkitty kuuluvaksi Peijaksen talolle käsittäen kolme lohkoa, joiden pinta-ala on 10 900 

neliökyynärää, mutta kartan selitysosaan on merkitty vain yksi osa tästä pellosta pinta-alaltaan 5 600 neliökyynärää. 

Ilmeisesti maanmittari on näissä kohden ollut huolimaton tai sitten hän on ollut tietoisesti talonpoikaystävällinen 

suhteessa verottajaan. Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 884 tynnyrinalaa , oli 2,9 %. 

 

Kylän niityistä on karttapiirrokseen merkitty kolme. Näistä Hemängen ja Tuckur äng olivat sarkajaossa. Kylän 

eteläpäässä sijaitsi yksi nimeämätön niitty, joka varmuudella oli Strandängen. Tämä käy ilmi Mårtensbyn vuoden 1774 

kartoituksesta.159 Lisäksi asiaa vahvistaa se, että kartan selitysosaan on merkitty jokaisen talon korjaavan heinää 

kyseiseltä niityltä. Kyläalueella olleiden niittyjen lisäksi korjasivat mårtensbyläiset heinää myös kahdelta muulta 

niityltä, jotka eivät sijainneet kylän alueella. Näistä toinen, disspulläng, sijaitsi Sökön alueella ja se oli riidanalainen, 

kuten nimikin kertoo. Niitty lienee kuitenkin ollut täysin mårtensbyläisten nautinnassa, sillä Sökön talolle ei ole 

merkitty minkäänlaista osuutta tältä niityltä.  Toinen niitty, Estmalmängen, sijaitsi todennäköisesti Bolarskogin alueella, 

sillä Mårtensbyn, Finnon ja Bolarskogin välillä oli samanniminen rajapyykki, joka löytyy Sökön metsäkartalta.  

Niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 80 tynnyrinalaa 17 kapanalaa. Kylän pinta-alasta niityt käsittivät 9,1 

prosenttia. Kylän alueelta korjattiin vuosittain 43 parmaksen 23 kuutiokyynärän suuruinen heinämäärä. Yhden 

parmaksen saamiseen tarvittiin Mårtensbyssä hieman vajaat kaksi tynnyrinalaa niittyä. Kylän niityt olivat maaperältään 

nurminiittyä, suoheinää ja saraheinää. Nurminiittyä niitettiin 58,7 prosenttia kylän kokonaisheinämäärästä, suoheinää 

17,0 prosenttia ja saraheinää 20,2 prosenttia. Peltojen pientareilta kerätyn peltoheinän osuus jäi 4,1 prosenttiin. 

                                                           
158 B7 11/1–2 
159 B8 23/1–3. 
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 Niityt olivat maanmittarin kirjauksen mukaan sarkajaettu. Jos tarkastelee kartan selitysosassa olevia talokohtaisia 

heinämääriä, voisi tulla sellaiseen johtopäätökseen, että niityt eivät olleet sarkajaossa. Heinämäärät ovat kuitenkin 

tilavuusmittoja, joten niiden pohjalta ei voi tätä päätelmää tehdä. Tämän takia onkin uskominen maanmittarin 

ilmoitukseen. Kokonaisheinämäärät eivät vastaa talojen kyynärälukujen välistä suhdetta täydellisesti. Ainoastaan 

Bondaksen (talo A) ja Lappinin (talo B) välinen kyynärälukujen suhde on sama kuin niiden nauttimien heinämäärien 

suhde. Bondaksen heinämäärien suhde Hannukseen (talo C) ja Peijaksen heinämääriin osoittaa, että Hannus ja Peijas 

nauttivat kyynärälukuihin nähden suhteellisesti suurempaa vuotuista heinämäärää kuin mitä niille olisi kuulunut.  
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Mårtensbyn talokohtaiset selitykset 

 

Kartan selitysosasta selviää kylän talojen tiedot. Talo A:n nimi oli Bondas ja sitä isännöi Hindrich Erson. Talon 

kyynäräluku oli 25. Vuonna 1694 talo merkittiin Kockbyn rykmentinkirjuri Hans Floorin ratsutilan aputilaksi160 ja 

maanluonnoltaan se oli verotila.161 Bondaksella oli pelto-osuuksia kymmenellä pellolla ja lisäksi sillä oli yksi 

viljelemätön uudispelto. Tämän pellon pinta-alaksi maanmittari ilmoittaa reilut 12 kapanalaa. Maanmittarin laskelmien 

mukaan peltojen kokonaispinta-ala oli 9 tynnyrinalaa 10 ¾ kapanalaa molempina vuosina, ja kun huomioidaan vielä 

viljelemätön pelto, niin kokonaisalaan pitää lisätä 12 kapanalaa. Kaikkien peltojen maaperä oli hiekkaa ja vuotuinen 

kylvö oli 4 tynnyrinalaa 21 3/8 kapanalaa.  Viljelemättömän kuuden kapanalan alue täytyy myös huomioida. Bondas oli 

osallisena viidellä niityllä, joiden kokonaistuotto peltoheinä mukaan lukien on arvioitu 14 parmakseksi ja 13 

kuutiokyynäräksi.  

 

Talon B nimi oli Lappin ja sitä isännöi Hindrich Hindersson. Talon kyynäräluku oli 18. Vuonna 1694 merkittiin Lappin 

Frisansin ratsutilan aputilaksi162 ja maanluonnoltaan se oli kruununtila.163 Tällä talolla ei ollut omia ulkoraivauksia, 

mutta sillä oli pieni viljelemätön peltotilkku, jonka pinta-alaksi maanmittari ilmoittaa reilut 10 kapanalaa. Tämän lisäksi 

Lappinilla oli pelto-osuuksia kuudella pellolla. Peltojen kokonaispinta-ala oli maanmittarin laskelmien mukaan 

molempina vuosina 6 tynnyrinalaa 3 ¼ kapanalaa, ja kun huomioidaan vielä viljelemätön pelto, lisätään tähän 10 

kapanalaa. Vuotuinen kylvö oli 3 tynnyrinalaa 1 5/8 kapanalaa, johon pitää vielä lisätä viljelemättömästä pellosta 5 

kapanalaa. Kaikkien peltojen maaperä oli hiekkaa. Niittyosuuksia oli neljällä niityllä ja niiden arvioitu vuotuinen tuotto 

peltoheinä mukaan lukien oli 10 parmasta ja 13 kuutiokyynärää.  

 

Talon C nimi oli Hannus ja sen isäntä oli Johan Ersson. Talon kyynäräluku oli 15.  Vuonna 1695 merkittiin Hannus 

majurin komppaniaan majoituksesta vastaavan aliupseerin eli furiirin asuin- ja virkataloksi.164 Maanluonnoltaan talo oli 

kruununtila.165 Pelto-osuuksia talolla oli kahdeksalla pellolla. Lisäksi selitysosaan on merkitty yhden pellon kuuluvan 

Lappinin talolle ja tämän maanmittari onkin oikaissut korjausviivalla. Viljelmien kokonaispinta-alaksi on maanmittari 

ilmoittanut 5 tynnyrinalaa 9 ¾ kapanalaa molemmille vuosille. Vuotuinen viljelysala oli 2 tynnyrinalaa 20 7/8 

kapanalaa. Kaikkien peltojen maanlaatu oli hiekkaa. Niittyosuuksia Hannuksella oli neljällä niityllä ja niiden arvioitu 

heinäsato peltoheinä mukaan lukien 10 ½ parmasta.  

 

Talon D nimi oli Peijas ja sitä isännöi Hindrich Mickelson. Talon kyynäräluku oli 15. Talo oli jaotettu vuonna 1694 

Finnon ratsutilan aputilaksi ja se kuului luutnantin komppaniaan.166 Maanluonnoltaan talo oli kruununtila. Pelto-

osuuksia talolla oli kymmenellä pellolla. Peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut 5 tynnyrinalaa 21 ¾ 

kapanalaa molempina vuosina. Vuotuinen kylvöala oli näin ollen 2 tynnyrinalaa 26 7/8 kapanalaa. Kaikkien peltojen 

maaperä oli hiekkaa. Niittyosuuksia oli Peijaksella neljällä niityllä ja niiden arvioitu kokonaistuotto peltoheinä mukaan 

lukien oli 12 parmasta ja 18 kuutiokyynärää.  

                                                           
160 SAYL, Espoo 1694–1713: 14. 
161 Ramsay 1984b, s. 102. 
162 SAYL, Espoo 1694–1713: 14. 
163 Ramsay 1984b, s. 102. 
164 SAYL, Espoo 1694–1713: 15. 
165 Ramsay 1984b, s. 102. 
166 SAYL, Espoo 1694–1713: 15. 
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Mårtensbyn kyläkuvaus 

 

Maanmittarin laatimassa kyläkuvauksessa mainitaan, että Mårtensbyssä oli keskinkertaisesti laidunmaata. Omiksi 

tapeiksi saatiin aidaksia ja polttopuita. Kylässä ei ollut tukkeja, tuohta, niintä eikä kaskimetsää. Kylässä ei ollut myllyä 

tai myllynpaikkaa eikä myöskään kalaa tai kalavesiä enempää kuin, mitä he olivat saaneet vuokrata lähimmiltä 

naapureilta. Joitakin pieniä humalatarhoja oli kotitarpeiksi. Kyläläisilla ei ollut mahdollisuutta raivata uusia peltoja tai 

niittyjä. 

 

Finnon ratsutila 

 

Karttapiirroksesta havaitaan, että Finno rajoittui hyvin kapealle alalle Mårtensbyn ja Frisansin väliin ja sen pinta-ala oli 

636 tynnyrinalaa. Läntisenä naapurina sillä oli Mårtensby ja rajalinjana oli maanmittarin kartalle piirtämä linja etelä-

pohjoissuunnassa. Idässä rajalinjana oli joki ja naapurina Frisans. Pohjoisessa rajalinjan taakse jäi Bolarskog. Etelässä 

kylä rajoittui merenlahteen, mutta rajalinjojen väliin jäi kaksi saarta, joita ei ole nimetty. Kyseessä ovat Birisholm 

(Pirisaari) ja Ryssjeholm. Karttaan on merkitty kylän pellot pinta-aloineen ja maalaatuineen sekä kylän niityt. Kylän 

pohjoispuolella olevasta niitystä (Finnå äng) maanmittari on ilmoittanut sen koostuvan ”auran pystyvästä” sorasta 

(Ploggången), mättäisestä liejusta (tufvig jäs) sekä mättäisestä hiekasta (tufvig sand) ja saraheinästä. Kylän eteläpäässä 

oli lisäksi mättäinen ja käyttökelvoton nurmialue. Muita maaperiä ei karttapiirrokseen ole erikseen mainittu, mutta 

karttamerkkien perusteella kylän maat olivat metsäisiä ja kivikkoisia. 

 

Yhden talon Finnon kylä oli jaotukseltaan ratsutila. Talon veromarkkaluvuksi on merkitty 2 7/12 veromarkkaa, joten 

sen kyynäräluvuksi saadaan 46,5 kyynärää.  Taloa isännöi vuonna 1698 vääpeli Fredrich Krakenhag 167 ja 

maanluonnoltaan talo oli kruununtila.168 

 

Finnon pellot ja niityt 

 

 Kylän pellot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen Uthsädet, Uthåkrar ja Hafvreland siten, että kaksi pelloista oli vanhoja 

sarkapeltoja (uthsädet), viisi uudisraivauksia (uthåkrar) ja kaksi oli kaurapeltoja (hafvreland). Suoraan käännettynä 

hafvreland tarkoittaa kauramaata, ja onkin hyvin mahdollista, että selitysosassa olleet kaksi peltoa tämän otsakkeen 

alapuolella, olivat juuri kaurapeltoja. David Hannerbergin mukaan havrejord oli erityinen peltotyyppi, josta usein 

puhutaan, mutta tuskin johdonmukaisesti kartoituksissa eritellään muista pelloista. Periaatteessa käsitteiden ”åker” ja 

”havrejord” välille tehtiin selvä ero; ”havrejord” nimittäin koostui savesta tai märästä hiekasta.169 Tämän pohjalta on 

siten mahdollista, että kyseessä on vain tietyn maaperän omaava pelto. Se, miksi yhden talon kylässä pellot olivat 

eritelty kolmeen eri tyyppiin, on ongelmallinen. Luonnollisestikaan pellot eivät olleet sarkajaossa, mutta asia selittyy 

sillä, että Finno käsitti aikaisemmin maaratsutilan ja rälssitalon.170 Peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari 

laskenut 17 tynnyrinalaa 25 7/8 kapanalaa molempina vuosina ja vuotuisen kylvöalan olleen 8 tynnyrinalaa 16 ¼ 

                                                           
167 SAYL, Espoo 1694–1713: 13. 
168 Ramsay 1984b, s. 101. 
169 Hannerberg 1941, s. 142. 
170 Ramsay 1984b, s. 263. 
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kapanalaa. Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 636 tynnyrinalaa, oli 2,7 prosenttia. Maaperä kaikissa 

pelloissa oli hiekkaa.  

 

Kylän heinät korjattiin vain yhdeltä niityltä neljään latoon. ”Hvilcket beståår allenast i een ängs mäst hårdvall och 

Linnings i följande lador �ämbligen”. Niityn, Finno ängen, arvioitu heinämäärä oli peltoheinä mukaan lukien 35 

parmasta ja kolme kuutiokyynärää ja sen pinta-ala oli noin 77 tynnyrinalaa. Kylän pinta-alasta niitty käsitti 12,1 

prosenttia. Niityn maaperä oli nurminiittyä ja kesantoheinää.  

 

Finnon kyläkuvaus 

 

Kyläkuvauksen maanmittari aloittaa sanomalla, että ”tämä talo sijaitsee yksinäisenä rajojensa sisäpuolella”. Tällä hän 

varmaankin viittaa siihen, että huolimatta peltotyyppien merkinnöistä kylä oli yhden talon kylä. Kyläkuvauksesta 

ilmenee edelleen, että kylällä oli riittävästi metsää, josta saatiin aidaksia ja polttopuita kotitarpeisiin, mutta ei myyntiin. 

Laidunmaata ei olllut kovinkaan paljoa silloin, kun niityt olivat niittämättä ja suljettuja.  Kylällä ei ollut lehtimetsää, 

niintä, tukki- tai tuohimetsää, koska ne olivat Frisansin nautinnan alaisia ja menivät sen korjaustarpeisiin. Myllyä eikä 

myllynpaikkaa kylällä ollut, ja sen takia täytyi heidän viedä viljansa jauhatettavaksi Esbogårdin myllyyn, joka sijaitsi ¾ 

peninkulman päässä. Menneinä aikoina kyläläiset saivat kevätaikaan melko runsaasti suomukalaa nuotilla, katiskoilla ja 

merroilla purosta ja tuolloin kalasaalis laitettiin puoliksi frisansilaisten kanssa. Ajat olivat kuitenkin heikentyneet niin 

paljon, että kartoitusvuonna ei kalaa saatu riittävästi edes kotitarpeisiin. Finnolla oli kolme pientä humalatarhaa, joiden 

vuotuinen tuotto riitti juuri ja juuri kotitarpeisiin.  
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Kartta 2. Sökön yksinäistalon tiluskartta, selitysosa sekä metsäkartta vuodelta 1698.  
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Sökön yksinäistalo 
 

Sökön kartta vuodelta 1698 (Kartta 2) käsittää sekä tiluskartan että metsäkartan. Kartan tarkka laatimisajankohta ei ole 

tiedossa, mutta se on varmasti laadittu samalla mittausmatkalla kuin Finno ja Mårtensby. Sökön yksinäistalon kylän 

mittauksen syynä saattaa olla ruotujaosta johtuva mittaus. Sökö muodosti vuodesta 1696 lähtien ruodun Stensvikin 

Heuksen ja Svinön Storsvinön kanssa.171 Tiluskartta on laadittu mittakaavaan 1:4000 ja metsäkartta mittakaavaan 

1:40 000. 

 

Talon isännästä, jaotuksesta, kyynäräluvusta tai maanluonnosta ei ole kartalla merkintää. Vuonna 1694 talon 

veromarkkaluvuksi merkittiin 2 ¼ veromarkkaa, josta saadaan 40 ½ kyynärää.  Talo kuului vuonna 1694 Fabian 

Wreden rälssiin, jolloin sitä isännöi Jacob Mattson. Vuodelle 1698 Sökön isännäksi on merkitty Mårten Jacobsson, 

jonka aikana talo merkittiin viimeistään vuonna 1704 Uudenmaan jalkaväkirykmentin kapteenin vapaatilaksi172 

Ramsayn tietojen mukaan Sökön tila erosi Fabian Wreden hallinnoimmasta Espoon kartanon rälssistä vuonna 1695.173 

 

Sökön pellot ja niityt 

 

Tiluskarttaan on merkitty kylän ainoan talon pellot nimineen, maanlaatuineen ja pinta-aloineen. Pellot on lisäksi kuvattu 

siten, että vanhat rintapellot ovat väritetty keltaisiksi ja uudemmat ulkoraivaukset harmaanruskeiksi. Lukumääräisesti 

pellot jakaantuivat siten, että viisi kappaletta oli vanhoja rintapeltoja ja seitsemän uudempia ulkoraivauksia. Kylän 

pohjoisosassa oli myös yksi autiona ollut pelto ja se on väritetty vaaleankeltaiseksi. Peltojen osuus kylän pinta-alasta, 

joka oli 1042 tynnyrinalaa, oli vain 0,75 prosenttia, koska kylän viljelyksessä olleiden peltojen eteläpäästä aina merelle 

saakka, maa oli kivikkoista ja metsäistä, kuten metsäkartasta hyvin havaitaan.  

 

Vaikka karttapiirrokseen on pellot merkitty eri värein, ovat ne kaikki saman nimikkeen, uthsädet, alla. Tämä johtuu 

siitä, että kylässä oli vain yksi talo. Peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari laskenut 7 tynnyrinalaa 26 kapanalaa 

molemmille vuosille. Vuotuinen kylvöala oli 3 tynnyrinalaa 29 kapanalaa. Hiekkapohjaista maata oli vuotuisesta 

kylvöalasta 2 tynnyrinalaa 25 1/8 kapanalaa, ja savimaata 1 tynnyrinala 3 7/8 kapanalaa. Lisäksi on selitysosassa 

mainittu kylässä autiona ollut pelto pinta-aloineen.   

 

Niittyjä oli kylän rajojen sisäpuolella kuusi.  Nämä niityt olivat kaikki suopohjaisia ja olivat nimeltään Disspulläng, jota 

nauttivat mårtensbyläiset, Hemängen, Stoorängen, Rödian, Kyn kyan sekä Frijäng, joka oli svinöläisten nautinnassa 

kuten myös vattuäng, jota ei ole karttaan merkitty.  Syy Sökön ja Mårtensbyn väliseen riitaan niitystä johtui siitä, että 

Sökön pohjoispuolella oli rajaepäselvyyttä Mårtensbyn kanssa, kuten metsäkartasta voidaan nähdä.  Karttaan 

piirrettyjen niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 36 tynnyrinalaa 1 kapanala. Kylän pinta-alasta niityt käsittivät 

täten vain 3,5 prosenttia.  Sökön kylän vuotuinen kokonaisheinämäärä oli 9 parmasta 18 kuutiokyynärää. Kartan 

selitysosassa ilmoitettu luku 10 parmasta 5 kuutiokyynärää ei siten ole oikein. Kylän alueella sijainneilta niityiltä 

korjattiin 9 parmaksen 5 kuutiokyynärän vuotuinen heinämäärä ja saadakseen yhden parmaksen heiniä, tarvittiin siihen 

reilu kolme tynnyrinalaa niittyä. 

                                                           
171 Ramsay 1984b, s. 525. 
172 SAYL, Espoo 1694–1713: 18. 
173 Ramsay 1984b, s. 499. 
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Svinöläisten omistamien niittyjen tuotoksi maanmittari ilmoittaa 5 parmasta ja 6 kuutiokyynärää. Jostain syystä ei 

maanmittari ole merkinnyt Disspullängeniltä korjattua heinämäärää. Mårtensbyn talojen tietojen pohjalta saadaan 

kuitenkin selville, että kyse oli 3 parmaksen ja 24 kuutiokyynärän suuruisesta lastista. Yhteensä Sökön alueelta 

korjasivat ulkopaikkakuntalaiset 9 parmasta ja 3 kuutiokyynärää heinää. 

 

Sökön kyläkuvaus 

 

Kyläkuvauksessa maanmittari ilmoittaa, että kylällä oli jonkin verran tukkeja sekä aidaksia ja polttopuita kotitarpeisiin. 

Laidunmaata oli keskinkertaisesti. Kalastus oli menneinä aikoina ollut hyvinkin runsasta, mutta tilanne oli huonontunut 

niin paljon, että kartoitusvuonna kalaa saatiin tuskin kotitarpeet tyydyttävä määrä. Kylässä ei ollut myylyä eikä 

myllynpaikka ja lähin mylly sijaitsi yhden peninkulman päässä Esbogårdissa. Kylässä oli mäntymetsää, mutta ei tuohi- 

eikä niinimetsää. Uusia peltoja tai niittyjä ei ollut mahdollista raivata. Selitysosan loppuun on maanmittari lisännyt, että 

matkaa Helsinkiin kertyi meritse kaksi peninkulmaa ja maanteitä pitkin kolme peninkulmaa. 

 

Metsäkartta 

 

Metsäkartasta saadaan selville Frisansin, Finnon, Mårtensbyn, Kaitansin ja Sökön kylien rajat. Lisäksi kartalla näkyy 

Svinön kaksi taloa, jotka olivat Sökön itäisiä rajanaapureita. Tähän karttaan on lisäksi merkitty joitakin rajapyykkejä ja 

joitakin saaria. 

 

Sökön läntisenä rajana oli nykyinen Ristiniemi, silloinen Sundudd ja rajanaapurina oli Stensvikin kylä. (Sundudd 

åtskillier Stensvijk och Söökö). Sökön pohjoista rajamerkkiä ei ole nimetty. Seuraava nimetty rajapyykki löytyy Finnon 

pohjoispuolelta; Estmalms Råå, joka erotti toisistaan Finnon, Mårtensbyn ja Bolarskogin.  Tästä koilliseen sijaitsi 

seuraava merkki, Kuld Kärs Råå, joka ilmeisesti erotti toisistaan Frisansin, Bolarskogin, Kockbyn, Kvisbackan ja 

Mattbyn. Kaakkoon tästä oli Frisansin koilliskulmassa qvarn Kers Råå, joka erotti Frisansin ja Mattbyn. Tästä etelään 

sijaitsi Sunnanberg Råå, joka niin ikään erotti toisistaan Frisansin ja Mattbyn. Tämän lounaispuolella oli Frisansin ja 

Mattbyn välillä vielä yksi rajamerkki Rååberg Råå. 

 

Saaria on nimetty alkaen idästä ja päättyen etelän kautta länteen Siählsteen (Själastenen), granholmen, Mattasari 

(Matasaari), Munckholmar, Svijnöö landet (Svinö) Moisas (Moisö), Ramsiöö Landet (Ramsö), Tallholmen, Pentaröö 

(Pentala), Lill Pentar (Lilla Pentala), Svartholmen, Biörckholmen ja Små holmen. 
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Kartta 3. Karttapiirros Frisansin ratsutilan ja siihen kuuluneen Dystbyn tiluksista vuodelta 1694. 
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9.3 Frisans ja Dystby vuonna 1694174 
 

Frisansin ja Dystbyn alueen kartta (Kartta 3) on laadittu 14.8.1694, jolloin Brotherus kartoitti myös Kaitansin ja 

Kockbyn.175 Kartta on laadittu verollepanoa varten, joka toimitettiin 4.12.1694 ja allekirjoituksesta päätellen näyttää 

siltä, että Brotherus oli itse mukana toimituksessa.176 Karttapiirros käsittää Frisansin ja siihen kuuluneen Dystbyn 

autiotilan maaomistukset. Dystby kuului verotuksellisesti Frisansin yhteyteen ja nämä kaksi tilaa muodostivatkin 

yhteisen talouden. Yhdistäminen johti siihen, että Dystby jäi asumattomaksi.177 

 

Kartan selitysosasta selviää, että Frisansin talon isäntä oli kamreeri Hans Godhe ja, että tila oli ratsutila, joka kuului 

luutnantin komppaniaan.178 Maanluontoa ja kyynärälukua ei ole merkitty, mutta sen veromarkkaluvuksi yhdessä 

Dystbyn kanssa oli verotusvuonna merkitty 2 ¾ veromarkkaa.179 Tämä muutettuna kyynäräluvuiksi tekee 49 ½ 

kyynärää. Maanluonnoltaan talo oli kruununtila.180 Dystby on merkitty Frinsansin aputilaksi, koska se oli asumaton ja 

yhteisviljelyksessä Frisansin kanssa. Tästä syystä ei sen kohdalla ole kameraalisia merkintöjä. 

 

Pellot ja niityt 

 

Kylien pellot on merkitty karttapiirrokseen nimineen ja maalaatuineen, mutta pinta-alat puuttuvat. Ne löytyvät kartan 

selitysosasta. Kylissä oli yhteensä yhdeksän peltoa, joista viisi on kartan selitysosaan merkitty Frisansin rajojen puolelle 

ja neljä Dystbyn. Peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille Frisansissa 9 

tynnyrinalaa 7 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 19 ½ kapanalaa. Frisansissa oli kolmea 

maalaatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkaista multamaata oli 2 tynnyrinalaa 8 kapanalaa, 

märkää hiekkamaata 1 tynnyrinala 24 kapanalaa ja savimaata 19 ½ kapanalaa. Dystbyn pellot taasen käsittivät 

molempina vuosina 8 tynnyrinalaa 9 kapanalaa ja vuotuinen kylvöala oli täten 4 tynnyrinalaa 4 ½ kapanalaa. Dystbyssä 

oli neljää maalaatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkaista multamaata oli 1 tynnyrinala 13 ½ 

kapanalaa, hiekkamaata 1 tynnyrinala 13 ½ kapanalaa, märkää hiekkamaata 1 tynnyrinala ja savista multamaata 9 ½ 

kapanalaa. Peltojen osuus kylien kokonaispinta-alasta (noin 391 tynnyrinalaa) oli 4,5 prosenttia. 

 

Niittyjä oli ratsutilan rajojen sisäpuolella kolme; Långängen, Pilpåttängen ja Stampi kiär. Frisansin ratsutila korjasi 

heinää kahdelta ensiksi mainitulta niityltä, joiden lisäksi sillä oli yksi ulkonautinta Holm kiär -nimisellä niityllä. Kylän 

kolmas niitty, Stamp Kiär, on merkitty kartan selitysosassa Frisansin augmentille, Dystbylle, mutta samainen niitty oli 

myös Mattbyn puolella kirkon nautinnassa.181 Dystby korjasi heinää myös Långängeniltä sekä Opull ängeniltä, jota ei 

ole karttaan merkitty. Tämä niitty sijaitsi todennäköisesti Dytbyn eteläpuolella Nuottalahden rannalla, joka on vuoden 

1764 rajankäyntikarttaan nimetty Opuls Uddaksi.182 Frisansin kolmen niityn vuotuiseksi kokonaistuotoksi on 

                                                           
174 B7 13/1. 
175 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 230–232. 
176 ULH ko Gar 1 f 170. 
177 Ramsay 1984b, s. 250. 
178 SAYL, Espoo 1694–1713: 19. 
179 ULH ko Gar 1 f 170. 
180 Ramsay 1984b, s. 101. 
181 B8 1/1–2. 
182 B7 13/3. 
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maanmittari arvioinut 11 parmasta, peltoheinä mukaan lukien. Lisäksi Frisansans nautti kuuden parmaksen vuotuista 

tuottoa Maar ängen -niityltä, joka sijaitsi Bolarskogissa. (”än finnes een ängs Maar ängen Bembte som Ligger innom 

Bolarskog Råår och Röö dhen innefaller 6 parms”).183 Dystbyn niittyjen vuotuiseksi kokonaistuotoksi on maanmittari 

arvioinut peltoheinän mukaan lukien 13 parmakseksi eli ratsutilan heinämäärä oli kokonaisuudessaan 24 parmasta. 

Kylän alueen niityt käsittivät kokonaisheinämäärästä 17 ½ parmasta. Saadakseen yhden parmaksen heiniä, tarvittiin 

siihen keskimäärin neljä tynnyrinalaa niittyä. 

 

Kylien alueilla sijainneiden niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 69 tynnyrinalaa 24 kapanalaa. Niityt käsittivät 

täten kylien kokonaispinta-alasta 17,8 prosenttia.  Molempien kylien kokonaisheinämäärästä nurmipohjaisten niittyjen 

osuus oli 35,4 prosenttia ja suoheinän osuus 43,8 prosenttia. Peltojen pientareilta korjattava heinä käsitti 20,8 prosenttia 

kokonaisheinämäärästä. 

 

 

Rajat, rajamerkit sekä kyläkuvaus 

 

Karttapiirrokseen on merkitty Frisansin rajat ja niihin liittyneet kaksi rajamerkkiä. Pohjoisessa oli Kiäll Kiärs Råån, 

joka erotti Frisansin Bolarskogista. Kylän kaakkoiskulmassa oli toinen rajamerkki Krank Kiärss Råån, joka erotti 

Frisansin Kvisbackasta Mattbyineen. Kylän läntisenä rajana oli joki, joka erotti Frisansin Finnosta. 

 

Kyläkuvaus 

 

Maanmittarin laatimasta kyläkuvauksesta ilmenee, että Frisansissa ja Dystbyssä oli riittävästi aidaksia ja polttopuita 

sekä yksi kaskimetsä, mutta tukkimetsää ei ollut. Niini- ja lehtimetsää oli puolestaan riittävästi, kun taas laidunmaita oli 

heikosti niittyjen ollessa suljettuna. Kylässä ei ollut humalatarhaa, mutta kalaa saatiin kotitarpeet tyydyttävä määrä. 

Myyntiin ei kalaa liiennyt. Kylässä ei ollut tilaa raivata peltoja ja niittyjä. Poikkeuksena ovat ainoastaan ne alueet, jotka 

olivat autioina Dystbyssä. Kyläkuvauksen loppuun on maanmittari vielä kirjannut, että Frisansilla ja Dystbyllä oli 

yhteiset ulko-omistukset sekä kalavedet, mutta pellot ja niityt olivat erotettuja toisistaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Niitystä oli riidelty ainakin vuodesta 1648 lähtien ja se jatkui aina vuoteen 1766, jolloin varamaanmittari 
Westermark laati asiasta kartan. Frisansin nauttima heinämäärä oli vuoteen 1766 mennessä noussut reiluun 17 
parmakseen. B7 13/4. 
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Kartta 4. Kaitansin autiotilan karttapiirros vuodelta 1694. 
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9.4 Kaitans vuonna 1694184 
 

Kaitansin kartoitus laadittiin asiakirja-aineiston perusteella samaan aikaan kuin Frisansin ja Kockbyn ratsutilat sekä 

Frisansin aputila Dystby 14.8.1694 verollepanotarkoituksessa.185 Verollepano puolestaan venyi saman vuoden 

joulukuun neljänteen päivään.186 On kuitenkin mahdollista, että karttapiirros on laadittu myöhemmin 

verollepanotoimituksen jälkeen. Aiheen tähän olettamukseen antaa kartan selitysosan loppuosa, johon Brotherus on 

kirjannut, että hän ei pysty osoittamaan tilannetta ilman kartoitusta ja mittausta.  Kartta on laadittu mittakaavaan 1: 8000 

ja se on tarkistettu vuonna 1712. 

 

Karttapiirrokseen (Kartta 4) on merkitty Kaitansin torppa187, joka oli autio, mutta ei asumaton, sillä sitä asutti kuitenkin 

Hindrich vaimonsa Annan kanssa juuri vuonna 1694, mutta eivät sen jälkeen.188  Autiona oleminen tarkoittaa siten sitä, 

että talo oli veromaksukyvytön ko. vuonna. Hindrich oli myös aputilan ratsastaja ja tila kuului luutnantin komppaniaan. 

Tilan veromarkkaluvuksi on merkitty 1 veromarkka, joten sen kyynäräluku oli 18 kyynärää.189 Maanluonnoltaan talo oli 

kruununtila.190 Selitysosan alussa on vielä maininta, että tilaa viljeltiin ulkoalueena (Utfiäl Jords).191   

 

Karttapiirroksesta nähdään, että yhden torpan kylä oli hyvin köyhä. Peltoja oli kolme, joista kaksi oli autiona. 

Maanmittari lienee huumorimiehenä kirjannut ainoan viljelyskelpoisen pellon perään ”Brukat”, viljelyksessä. Peltojen 

kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 3 tynnyrinalaa 27 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala 

oli siten 1 tynnyrinala 29 ½ kapanalaa. Saatuun lukuun on otettu mukaan myös autiona olleet pellot. Viljeltynä oli 

vuotuisessa kylvössä ainoastaan 3 ½ kapanalaa. Kaikkien peltojen maalaatu oli hiekkaa. Peltojen osuus kylän 

kokonaispinta-alasta, joka oli 396 tynnyrinalaa, oli vain prosentin luokkaa. 

 

Niittyjä kylällä oli kolme ja ne kaikki sijaitsivat kylän alueella. Niittyjen yhteispinta-alaksi olen mitannut 38 

tynnyrinalaa 25 kapanalaa ja niiden osuus kylän pinta-alasta oli 9,8 prosenttia.  Niiden vuotuiseksi tuotoksi on 

maanmittari arvioinut 3 ¾ parmasta. Peltoheinää ei ollut. Kaikkien niittyjen maaperä oli saraheinää. 

 

Selitysosan loppuun on maanmittari kirjoittanut, että kylällä oli riittävästi tukkimetsää sekä aidaksia ja polttopuita. 

Laidunmaata oli myös tarpeisiin, mutta sitä vastoin ei ollut myllyä, myllynpaikkaa eikä humalatarhaa. Suomukalaa 

saatiin tarpeisiin. Lisäksi maanmittari toteaa, että hän ei pysty osoittamaan tilannetta ilman kartoitusta ja mittausta. 

Asiaan palattaisiin, mikäli uudet ohjeet niin määräisivät. 

 

 

                                                           
184 B7 13/2. 
185 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 230–232. 
186 ULH ko Gar 1 f 170. 
187 ”Ruotsin maakuntalakien mukaan talonpoika ei saanut kantaa vuokraa maastaan. Ratsutilalliset saivat 1697 oikeuden 
perustaa mailleen torppia, mutta tavallinen perintötalonpoika sai perustaa mailleen vain uudistilan, joka erotettiin 
halkomalla kantatilasta ja merkittiin verotusta varten manttaaliluetteloon itsenäisenä tilana.” Rasila 2003, s. 371. 
188 SAYL, Espoo 1694–1713: 16. 
189 SAYL, Espoo 1694–1713: 16. 
190 Ramsay 1984b, s. 101. 
191 Ulkoalueet kuuluivat kameraalisesti toiseen suurempaan taloon ja ne olivat täydellisesti yhteisessä omistuksessa ja 
viljelyksessä sekä sisältyen suuremmalle talolle pantuun veroon ja manttaaliin. Willgren 1930, s. 74–75. 
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Kartta 5. Kvisbackan, Mattbyn ja Gräsagårdin karttapiirros vuodelta 1695. 
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9.5 Kvisbacka, Mattby ja Gräsagård vuonna 1695
192
 

 

Kolmen kylän yhteiskartoitus laadittiin 28.5.1695 – 6.6.1695. Ensisijaisena mittauskohteena oli Kvisbackan elinikäinen 

rälssi, joka pantiin verolle 18.10.1695. Kvisbackan isäntä, Hindrich Silfwersvan, oli itse pyytänyt mittauksen 

suorittamista, sillä hän katsoi, että hänen elinikäisen rälssinsä omistukset Mattbyn puolella olivat niin huonot, etteivät 

ne vastanneet niille asetettuja veroja. Maaherra Carl Bonde vastasi pyyntöön myöntävästi ja määräsi Brotheruksen 

16.10.1694 kirjatun vastauskirjeen perusteella toimeen. Gräsagård, joka oli reduktion yhteydessä peruutettu kruunulle 

ja, jota mittausvuonna asuttivat edesmenneen Johan Hammarstiernan perilliset ratsutilana, mitattiin vain sen takia, että 

se sijaitsi samojen piirirajojen sisäpuolella kuin Kvisbacka. Gräsagårdia ei verollepano siten koskenut.193 Kartta on 

laadittu mittakaavaan 1:8000. 

 

Karttapiirroksen (Kartta 5) mukaan merkityt kylät olivat yhden talon kyliä. Mattbyn kohdalla tilanne ei kuitenkaan ollut 

tämä, sillä kylässä oli kartoitusvuonna neljä taloa, jotka kaikki kuuluivat Kvisbackan elinikäiseen rälssiin.194 Karttaan 

on myös merkitty Gräsagårdin pohjoispuolelle vanha Olarsbyn talo, joka 1600-luvulla liitettiin Gräsan rälsiin, jonka 

jälkeen sen olemassaolo kylänä lakkasi.195 Lisäksi Mattbyn itäpuolelle on merkitty Frisansin ja Dystbyn talot, koska 

Mattby ja Frisans eivät olleet päässeet yksimielisyyteen kylien välisen rajan paikasta. 

 

Pellot ja niityt 

 

Kylien pellot ovat kaikki nimettyjä kartalla, mutta niiden pinta-aloja ja maalaatuja ei itse karttapiirroksessa ole, vaan ne 

löytyvät kartan selitysosasta. Kylien asukkaat viljelivät 18:aa peltoa, joista Stooråker, Hemåker ja Brooåker olivat 

Kvisbackan ja Gräsagårdin yhteisnautinnassa. Nämä pellot eivät olleet sarkajaossa talojen kesken, vaan jako meni siten, 

että Stooråker oli jaettu yhtä kapanalaa vaille tasan ja kaksi muuta olivat täysin talojen veromarkkaluvusta 

riippumattomia kokonaisuuksia.  Muita alueen peltoja ei ollut jaettu. Kylien peltojen osuus kartoitetusta pinta-alasta, 

joka oli noin 1756 tynnyrinalaa yhteensä, oli 2,0 prosenttia. 

 

Myös niityt on merkitty karttapiirrokseen. Kaiken kaikkiaan kylien piirirajojen sisäpuolella oli 12 niittyä, joista kolme 

oli ulkokyläläisten nautinnassa. Kaikkien kylien piirirajojen sisäpuolella olleiden niittyjen pinta-ala 276 tynnyrinalaa 6 

kapanalaa ja ne käsittivät kartoitetusta alueesta 15,7 prosenttia. Piirirajojen sisäpuolelta korjattu heinämääräksi saatiin 

31 parmasta. Alueen niittyjen tuotto oli täten 7,96 tynnyrinalaa niittymaata yhtä parmasta kohden. Näin iso luku selittyy 

sillä, että alue oli alavaa ja tulville altista, kuten maanmittari on Gräsagårdin yhteydessä maininnut. Ainoastaan 

pohjoisosassa olleiden kahden pienen niityn, Lamansäng ja Smedtzäng, laatu oli niin hyvä, että niillä vaadittiin 2–3 

tynnyrinalaa niittymaata yhtä parmasta kohden. 

 

Rajat ja rajamerkit 

 

Kvisbacka ja Gräsagård sijaitsivat samojen piirirajojen sisäpuolella. Niitä erotti toisistaan joki, mutta se ei ollut 

                                                           
192 B8 1/1–2. 
193 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 253–255, ULH ko Gar 1 f 204. 
194 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 256. 
195 Ramsay 1984b, s. 447. 
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virallinen rajalinja. Mattby on selvästi merkitty omaksi kyläalueeksi huolimatta siitä, että se kuului Kvisbackan rälssiin. 

Keltaisella värillä merkityt rajalinjat kertovat niiden riidanalaisuudesta. Punaiset rajalinjat olivat vakiintuneita ja 

riidattomia. Mattbyn ja Frisansin välinen kiistanalainen raja alkoi nykyisen Nuottaniemen rannalta ja kulki etelä-

pohjoissuunnassa. Maanmittari on merkinnyt karttaan ”Tvist emellan Frisans och Mattby” ja tämä riitaisa raja päättyy 

silloisen apulli vijkenin, nykyisen Sepetvikenin, pohjoispuolella olevaan Sunnan berg råån rajamerkkiin. Toinen 

rajariita oli Gräsagårdin, Kvisbackan ja Mattbyn välinen ja se alkoi Mattbyn läntisellä rajalla olevasta qvarn Kers Råån 

rajamerkistä päättyen pohjoisempana Högberg Råån rajamerkkiin. Maanmittari on karttaan kirjannut tämän rajalinjan 

kohdalle: ”denna linea hafvua dhe qvisbacka boor upvist uppå Mattby boors vägra men dhe gräsa boor disputera 

förmedelst Lars Bertilssons doom af åhr 1624”.  Kvisbackalaiset siten esittivät, että rajalinja (keltainen) olisi oikea, 

mutta mattbyläiset ja gräsagårdilaiset eivät tätä rajaa hyväksyneet vedoten Lars Bertilssonin tuomioon vuodelta 1624. 

Muut rajapisteet olivat kiistattomia ja niitä on karttaan merkitty kuusi kappaletta alkaen lännestä ja päättyen pohjoisen 

kautta itään: Råå berg Råå, Kiäll Kerss Råån åtskillier boolarskog, Kockby, gräsa, qvisbacka, Mattby och Frisans 

(kyliä erottava rajamerkki), Råå (rajamerkki Kvisbackan ja Mattbyn välillä), Klockar äng Råån åtskillier Kockby och 

gräsa (kylien välinen rajamerkki), Stoormåssa Råån Socken Råå mellan Esbo och Helsing (Espoon ja Helsingin pitäjien 

välinen rajamerkki) sekä Sandholms Råån Sockenråå åtskillier gräsa, qvisbacka och Hirböhle.  

 
Kvisbacka 
 

Kvisbackan isäntänä oli jalosukuinen herra kapteeni Silfversvan. Talo oli jaotukseltaan elinikäinen rälssi. Maanluontoa 

ei ole merkitty, mutta kartoitusvuonna se on merkitty kruununtilaksi. 196 Vuonna 1694 sen veromarkkaluvuksi merkittiin 

1 5/8 veromarkkaa, joka kyynäräluvuiksi muutettuna tekee 29 ¼ kyynärää.197 

 

 Kvisbackan tila viljeli kuutta peltoa, joista neljä oli Gräsagårdin puolella ja Stooråker-nimisen pellon eteläpää oli 

Mattbyn puolella. Peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 11 tynnyrinalaa 4 

kapanalaa. Vuotuinen kylvö oli siten 5 tynnyrinalaa 18 kapanalaa. Kvisbackassa oli kahta maalaatua, jotka jakaantuivat 

vuotuisen kylvön perusteella siten, että hiekkamaata oli 3 tynnyrinalaa 9 ½ kapanalaa ja savimaata 2 tynnyrinalaa 8 ½ 

kapanalaa.  

 

Niittyomistuksia oli yhdeksällä niityllä, mutta yksikään näistä ei sijainnut Kvisbackalle merkittyjen rajojen sisäpuolella. 

Kylän pohjoispäässä oli Leed ängen, mutta sen nauttijasta ei ole mainintaa. Selitysosasta löytyvä Qvarn Kiär sijaitsi 

Mattbyn puolella kuten myös Haf pått äng.  Smedtz ängen sijaitsi puolestaan Gräsagårdin puolella ja Kiäl Kiär 

puolestaan Kockbyn alueella.198 Niittyjen vuotuiseksi kokonaistuotoksi peltoheinä mukaan luettuna on maanmittari 

arvioinut 18 ¼ parmakseksi. Valtaosa niittyjen maaperästä oli saraheinää, joka käsitti 78,1 prosenttia Kvisbackan 

kokonaisheinämäärästä. Suoheinä käsitti puolestaan 15,1 prosenttia ja suolaheinä 1,4 prosenttia. Peltoheinän osuus 

kokonaisheinämäärästä oli 5,4 prosenttia.  

 

                                                           
196 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 256. 
197 SAYL, Espoo 1694-1713: 12. 
198 B8 13/1–2. 
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Kvisbackan kyläkuvaus 

 

Kyläkuvauksesta ilmenee, että Kvisbackalla oli yhteiset metsät ja ulkomaat Gräsa gårdin kanssa, mutta peltoja ja 

niittyjä nautittiin erikseen. Talolla oli riittävästi tukkimetsää kotitarpeisiin sekä metsää, josta saatiin aidaksia ja 

polttopuita. Laidunmaata oli omiksi tarpeiksi, kaskimetsää heikosti. Jonkin verran saatiin suomukalaa ja talolla oli 

silakka-apajia. Kalhålmenissa oli kaksi apajaa, brändhålmenissa kaksi apajaa ja Miälssanin niemellä kaksi apajaa, jotka 

eivät kuitenkaan olleet erityisen merkittäviä. Tuokimetsää oli riittävästi, mutta niinimetsää ei ollut lainkaan. Kylällä ei 

ollut myllyä eikä myllynpaikkaa. Humalatarhan vuotuinen tuotto ylsi hädin tuskin puoleen leiviskään. Kylässä ei ollut 

merkittävästi tilaa raivata uusia peltoja tai niittyjä. 

 

Mattby 
 

Mattbyn isäntää, maanluontoa, kyynärälukua eikä jaotustakaan ole mainittu. Tämä johtuu siitä, että Mattbyn peltoja 

viljeltiin säterinä Kvisbackan alaisuudessa ja se kuului näin ollen Kvisbackan rälssiin. Vuonna 1694 Mattbylle 

merkittiin veromarkkaluvuksi 2 5/8 veromarkkaa199, joka kyynäriksi muutettuna tekee 47 ¼ kyynärää. Kyynäräluku oli 

erittäin suuri nähden Mattbyn vuotuiseen viljelykseen ja säterin haltija halusi helpotusta verotukseen.  

 

Brotheruksen laatiman erikoisluettelon (Spesification) mukaan Mattbyn kylä käsitti kartoitusvuonna neljä kruunun 

taloa.200 Karttapiirros ei siten tässä kohdin anna aivan totuudenmukaista kuvaa kylästä. Kolmen talon puuttuminen 

kartalta saattaa myös johtua siitä, että niiden isäntä, Kvisbackan Silfwersvan, ilmoitti kirjeessään maaherralle, että 

kolmen lähestulkoon autioituneen talon verot eivät vastanneet sitä veroa, joka oli kruunun maakirjaan laitettu.201 

Verotuksellisesta näkökulmasta katsoen kolmen talon pois jättäminen oli siten perusteltua. 

 

Mattby viljeli kuutta peltoa, joiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 5 tynnyrinalaa 

26 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 2 tynnyrinalaa 29 ¼ kapanalaa. Kaikkien peltojen maalaatu oli hiekkaa, 

joten vuotuisen kylvön alaksi tälle maalaadulle tuli em. 2 tynnyrinalaa 29 ¼ kapanalaa. 

 

Niittyomistuksia oli kuudella niityllä, ja niiden vuotuiseksi tuotoksi peltoheinä mukaan lukien on maanmittari arvioinut 

13 parmasta. Heinämäärä jakaantui siten, että saraheinän osuus oli 38,5 prosenttia, suoheinän ja nurminiityn osuus oli 

23,1 prosenttia ja järviruo’on ja peltoheinän osuus oli 7,65 prosenttia.   Näiden lisäksi Mattbyn alueella oli neljä muuta 

niittyä, jotka eivät olleet sen nautinnassa. Yksi näistä, Stamp kiär kuului pappilalle.202  

 

Mattbyn kyläkuvaus 

 

Mattbyllä ooli riittävästi tukkimetsää, tuohimetsää, lehtimetsää ja kaskimetsää. Lisäksi oli hyvää laidunmaata sekä 

aidaksia ja polttopuita. Suomukalaa saatiin juuri ja juuri kotitarpeet tyydyttävän määrä, mutta sitä ei riittänyt myyntiin. 

Talolla oli käyttökelvoton humalatarha. Osa pelloista oli autiona, jotka käsittävät 2 tynnyrinalan 18 kapanalan suuruisen 

                                                           
199 SAYL, Espoo 1694-1713: 10-11. 
200 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 256. 
201 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 260. 
202 Kyseistä niittyä ei ole merkitty pappilan omistuksiin, joista vuonna 1698 laadittiin kartta. B8 20/1–3. 

73



kylvön. Kylässä ei ollut tilaa raivata niittyjä tai peltoja, ja ainoa mahdollisuus lisäraivauksiin oli otta autiona olleet 

pellot hyötykäyttöön. 

 

 Gräsagård 
 

Gräsagårdin isännästä, jaotuksesta ja maanlauonnosta eikä kyynäräluvusta ei kartan selitysosassa ole mainintaa. 

Vuodesta 1694 tilan isännäksi on merkitty ratsumestari Erich Hyttner ja se oli luutnantin komppaniaan kuuluva 

kantaratsutila. Tilalla oli kaksi aputilaa. Toinen sijaitsi Smedbyssä ja toinen Götebyssä Kirkkonummella.203 

Maanluonnoltaan tila oli verotila. Kartanon veromarkkaluvuksi merkittiin vuonna 1694 2 1/8 veromarkkaa, joten 

kyynäriksi muutettuna se tekee 38 ¼ kyynärää.204  

 

Gräsagård viljeli yhdeksää peltoa, joista kolme oli Kvisbackan läheisyydessä. Peltojen kokonaispinta-alaksi on 

maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 18 tynnyrinalaa 26 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 9 tynnyrinalaa 

13 kapanalaa. Gräsagårdissa oli kolmea maalaatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 3 

tynnyrinalaa 22 kapanalaa, hiekkamaata 3 tynnyrinalaa 9 ½ kapanalaa ja hyllymaata205 2 tynnyrinalaa 13 ½ kapanalaa. 

 

Niittyomistuksia oli yhdeksällä niityllä, joista vain kaksi sijaitsi sen lähialueella. Kartalle on piirretty myös Lamans äng, 

mutta se ei ollut kartanon nautinnassa.  Kylän alueella ollut Smedtz äng oli osin myös Kvisbackan nautinnassa, jonka 

osuus  oli ½ parmasta. Itse kartano korjasi samalta niityltä viiden parmaksen vuotuisen heinämäärän.206 Kartanon 

niittyjen vuotuiseksi tuotoksi on maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 29 parmasta ja 20 kuutiokyynärää. 

Kartanon niittyjen kokonaisheinämäärästä oli saraheinän osuus 68,1 prosenttia, nurminiityn 20,1 prosenttia, suoheinän 

5,1 prosenttia ja peltoheinän 6,7 prosenttia. Kartanon alueella olleiden kolmen niityn kokonaispinta-alaksi olen 

mitannut noin 80 tynnyrinalaa. Näiden niittyjen osuus oli puolestaan kylän kokonaispinta-alasta 15 prosenttia.  

 

Kyläkuvaus kertoo, että Gräsagårdin pellot olivat alavalla maalla ja, että ne melkein aina, kun oli sateinen vuosi, 

kärsivät lisää.207 Tilalla oli kaksi pientä humalatarhaa, joiden vuotuinen tuotto ylsi noin kahteen leiviskään. Tilan muut 

hyödykkeet olivat hyvin samankaltaiset Kvisbackan ja Mattbyn kanssa, kuten verollepano osoittaa.208 

 

 

 

 

 

 

                                                           
203 SAYL, Espoo 1694–1713 : 32. 
204 Ramsay 1984b, s. 101. 
205 Kartan selitysosaan merkitty ”Jäßjord” on Ahlmanin suomennoksen mukaan hyllymaa eli liejumaa. Ahlman 1885, s. 
320. 
206 Smedz ängenin pinta-alaksi olen mitannut 12 tynnyrinalaa 3 kapanalaa. Tämän kokoiset niityt eivät yleensä antaneet 
aivan näin suurta vuotuista heinämäärää. Suuri määrä selittyy hyvällä maaperällä, sillä aivan niityn tuntumassa oli neljä 
peltoraivausta.  
207 Gräsagård oli ainoa eteläisen Espoon kylä, jonka peltojen maaperän laaduksi maanmittari on merkinnyt ”Jäsjord”. 
Tämä liejuinen maa käsitti vuotuisessa kylvössä 2 tynnyrinalaa ja 13,5 kapanalaa, joka puolestaan oli 25,7 prosenttia 
kylän peltojen kokonaispinta-alasta. 
208Kvisbacka ja Mattby pantiin verolle 18.10.1695. ULH ko Gar 1 f 204. 
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Kartta 6. Otnäsin ratsutilan tiluskartta vuodelta 1692. 
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9.6 Otnäs vuonna 1692
209
 

 

Otnäsin ratsutilan tiluskartta (Kartta 6) laadittiin verollepanoa varten, joka toimitettiin  8.5.1693.210 Erikoista on, että 

Brotheruksen päiväkirjamerkinnät vuodelta 1692 eivät mainitse mitään Otnäsin kartoittamisesta, mutta vuoden 1693 

merkinnät osoittavat sen, että hän oli mukana Otnäsin verollepanossa.211 Kartta on laadittu mittakaavaan 1:8000 ja se on 

tarkastettu, mutta tarkastuksen vuosilukua ei ole kirjattu. 

 

Kartan selitysosasta käy selville, että talon isäntä oli kornetti, mutta nimeä ei ole mainittu. Selitysosassa ei ole 

myöskään minkäänlaista mainintaa talon maanluonnosta, jaotuksesta eikä veroluvusta. Asutuksen yleisluetteloon on 

isännännäksi kirjattu Petter Rutenhielm, joka ensi kerran mainitaan talon isäntänä vuonna 1682. Talo oli jaotukseltaan 

majurin komppaniaan kuulunut kantaratsutila, jonka veroluku oli 36 kyynärää.212 Maanluonnoltaan se oli kruununtila.213 

 

Pelloista on karttapiirrokseen kuvattu ainoastaan Otnäsin pellot, joista on kirjattu vain nimet. Maalaadut ja pinta-alat 

ovat kartan selitysosassa. Yhteensä Otnäsillä oli 11 peltoa ja lisäksi kylässä oli yksi autiona ollut pieni peltotilkku Latis 

åkrenin eteläpäässä. Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 697 tynnyrinalaa, oli 2,5 prosenttia.214 Peltojen 

kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 16 tynnyrinalaa 1 ½ kapanalaa. Vuotuinen 

kylvöala oli siten 8 tynnyrinalaa ¾ kapanalaa. Kaikkien peltojen maaperä oli hiekkaa. 

 

Niityistä on karttapiirrokseen merkitty Maar Engen, Vester Engen sekä Latis Engen, joka oli otettu vasikkahaaksi (Latis 

Engen brukat till kalf haga), mutta jolta korjattiin myös heinää talven varalle. Latis Eng ja Kalf haga olivat 

heinämäärältään kylän heikoimmat niittyalueet, sillä niillä oli maanmittarin ilmoituksen mukaan pieniä aukioita, joilla 

tarkoitetaan viljelyyn kelpaamatonta aluetta. Lisäksi kartalla on aiemmin mainitut kaksi Hirbölen niittyaluetta, jotka 

olivat Otnäsin nautinnassa.  Niittyjen kokonaispinta-alaksi, josta on jätetty pois Hirbölen niityt, olen mitannut 94 

tynnyrinalaa 14 kapanalaa. Kylän pinta-alasta niityt käsittivät siten 13,5 prosenttia. Hirbölen niittyjen pinta-ala oli 

puolestaan 18 tynnyrinalaa 5 kapanalaa. Näiden osuus Hirbölen pinta-alasta, joka oli 210 tynnyrinalaa, oli 8,5 

prosenttia.  Hirbölen niittyjen lisäksi Otnäsillä ei ollut muita ulkonautinnassa olleita niittyjä. Niityiltä korjattava 

vuotuinen heinämäärä oli 39 ¼ parmasta. Kokonaisheinämäärä käsitti myös Hirbölen alueelta korjattavan kuuden 

parmaksen heinämäärän. Kokonaisheinämäärä jakaantui heinätyyppien puolesta siten, että nurminiityn osuus oli 53,5 

prosenttia, saraheinän 38,9 prosenttia ja suoheinän 7,6 prosenttia. Ratsutilan peltojen pientareilta korjattava heinä oli 

nurminiittyä, joka johtuu siitä, että pellot olivat suurimmaksi osaksi raivattu isoihin niittyaukioihin. 

 

Rajat ja rajamerkit 

 

Karttapiirroksessa etelä-pohjoissuunnassa kulkeva läntinen rajalinja oli pitäjän raja Espoon ja Helsingin välillä. 

                                                           
209 B8a 6/2. 
210 ULH ko Gar 2 f 719. 
211 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 148–152. 
212 SAYL, Espoo 1674–1693 : 126. 
213 Ramsay 1984b, s. 102. 
214 Tässä kohdin on Otnäsin pinta-alasta jätetty pois Hirbölen alue sekä karttaan rajatut merialueet. Hirböleä voidaan 
pitää eräänlaisena ulkomaana, jolta Otnäs korjasi vain heinää. Merialueiden huomioon ottaminen ei ole mielekästä, 
koska se vääristäisi peltojen prosentuaalista osuutta todellisesta maa-alueesta. 
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Pohjoista rajamerkkiä ei ole nimetty, mutta tästä koilliseen seurasi ensiksi Stoorsteens Råå, joka erotti Storhoplaksin 

Björnvikistä, sekä seuraavana Måssa Råån, joka taasen oli Otnäsin ja Storhoplaksin rajamerkkinä. Viimeksi mainitun 

rajamerkin ja nykyisen Maarinlahden väliin jäi pieni kolmion muotoinen kiistanalainen alue Otnäsin ja Bredvikin välillä 

(”Een Liten Tvist emellan Otnäs och Bredvijken”). Otnäsin koilliskulmassa rajamerkkinä oli niemenkärki Laka öörs 

udden, josta rajalinja jatkui meritse kohti etelää aina Hana holmenin itäpuolelle. Itäinen raja toimi samalla 

kalastusoikeudellisena rajana Otnäsin ja Lövön välillä (Här möter Loföön medh des fiske). Tästä rajalinja taittui kohti 

lounasta kulkien Niittysaarten kautta aina Vehkasaarelle. Muut karttaan piirretyt saaret ovat Vehkasaaren itäpuolella 

Käärmesaari, Niittysaarten itäpuolella Mäntysaari. Björnvikin eteläisenä rajapisteenä toiminut saari on Korkeasaari. 

Kaakkoiseksi rajanaapuriksi jäi Drumsö. (”Drumsiöö uppå denne Sidan”) 

 

Björnvikin ja Otnäsin välinen raja on mielenkiintoinen, sillä Björnvik ikään kuin iskee kiilaa Otnäsin maa-alueeseen. 

Tämän johdosta jäi kiilankärjen länsipuolelle Otnäsille kuulunut Hirböle, joka muodosti oman pienen maa-alueensa. 

Tämä alue oli kuusista ja kallioista aluetta ja siellä sijaitsi kaksi niittyaluetta, mutta minkäänlaista rakennusta ei alueella 

ollut. 

 

Kyläkuvaus 

 

Selitysosan lopun kyläkuvauksesta käy ilmi, että herra kornetin oman tunnustuksen mukaan talolla oli silakkaa ja 

suomukalaa juuri ja juuri kotitarpeisiin, mutta ei myytäväksi. Vähän oli myös kuusitukkeja korjaustarpeisiin, aidaksia ja 

polttopuita kotitarpeisiin, mutta ei myytäväksi. Vähänlaisesti oli laidunmaata ja sitä vastoin ei yhtään tuohi-, niini- tai 

kaskimetsää. Kylässä ei ollut myllyä eikä myllynpaikkaa lähempänä kuin 1 ½ peninkulman päässä Helsingin 

kaupungissa. Humalatarhoja oli aika vähän, mutta niiden lisääminen oli mahdollista. Kylä sijaitsi ainoastaan 1 ¼ 

peninkulmaa länteen päin meritse Helsingistä katsoen. 
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Kartta 7. Otnäsin ja Björnvikin välisiä rajaepäselvyyksiä kuvaava kartta vuodelta 1706. 
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Kartta 8. Niclas Avanderin laatima rajakartta Otnäsin ratsutilan ja Björnvikin jaottamattoman tilan  

                välillä vuodelta 1706. 
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9.7 Otnäs ja Björnvik vuonna 1706
215
 

 

Tutkimusjakson nuorin kartta (Kartta 7) ei ole verotuksen johdosta syntynyt, vaan sen tarkoitus on ollut antaa lisätietoa 

kylien välisistä rajaepäselvyyksistä. Kartan vinjetti antaa tästä jo osviittaa: ”Geometrisk Charta uppå Otnäs och 

Biörnvikz i Espo Helsing sochen. Samman Transporterat för några tvister dem Emellan upwägt till bätre uplysning pro 

Anno 1706”. ”Geometrinen kartta Otnäsistä ja Björnvikistä, jotka sijaitsevat Espoossa, mutta kuuluvat hallinnollisesti 

Helsingin pitäjään. Samalla jatketaan joidenkin rajariitojen punnitsemista, jotta saataisiin parempaa tietoa asiasta 

vuodelta 1706”. Kartta on laadittu mittakaavaan 1:8000. 

 

Ennen kartan laatimista suoritettiin alueella katselmus, jonka yhteydessä maanmittari Niclas Avander laati 

rajankäyntikartan (Kartta 8) Otnäsin ratsutilan ja Björnvikin jaottamattoman kruununtilan välillä (crono-oindelte). 

Rajankäyntikartta koski Björnvikin koillista rajaa nähden Otnäsiin kulkien Marängenin läpi.216 Avander oli vuonna 

1697 nimitetty Uudenmaan ja Hämeen lääniin komissiomanmittariksi217 ja hän oli katselmuksessa mukana 

mahdollisesti sen takia, että yksi rajaepäselvyyksistä koski Mankansin ja Björnvikin välistä alue-epäselvyyttä ja 

Brotherus Mankansin tilan isäntänä oli täten jäävi osallistumaan katselmukseen. Brotherus laati karttansa mitä 

ilmeisimmin katselmuksen jälkeen. Tähän ajankohtaan viittaa hänen kirjauksensa kartan alalaidassa: ”Lijte Tydandhe 

Charta ähr Bruket vidh Heradz Synen den 20. Julij 1706”. ”Pieni selittävä kartta on laadittu kihlakunnan katselmuksen 

yhteydessä 20. kesäkuuta 1706”. Kartta, johon hän viittaa on varmuudella Avanderin laatima rajankäyntikartta.  

 

Rajaepäselvyydet 

 

Karttapiirroksesta havaitaan, että rajaepäselvyydet koskivat pohjoisessa Björnvikin ja Mankansin välistä aluetta. Tämä 

alue on erotettu keltaisilla rajalinjoilla. Vertaamalla karttaa vuoden 1692 kartoitukseen havaitaan, että tämä 

kiistanalainen alue kuului vuonna 1692 Björnvikille. Björnvik oli kuitenkin vuoteen 1706 mennessä menettänyt 

pohjoisessa aika huomattavan alueen Mankansille. Rajaepäselvyys tällä kohdin on ongelmallinen, sillä kartta ei kerro, 

mistä tarkalleen ottaen oli kyse. Tilannetta mutkistaa se, että kiistanalaisella alueella on rajamerkki, jota otnäsiläiset 

pitivät oikeana. Otnäsillä ei kartan mukaan ollut kuitenkaan yhteistä rajalinjaa Mankansin kanssa, mutta on mahdollista, 

että epäselvä alue koski joitakin vanhoja niittynautintoja, joita Otnäsillä oli ennen ollut Björnvikin alueella.  

 

Toinen rajaepäselvyys liittyi myös niittynautintoihin. Kyseessä oli Otnäsin halu lisätä niittynautintojaan Hirbölen 

alueella. Karttaan on merkitty vuoden 1693 verollepanossa määritelty rajamerkki, Stoor Kiärs Råå, sekä Björvikin 

verollepanossa vuonna 1705218 määritelty rajamerkki, Knä Råå. Kartta ei kuitenkaan kerro kumpi rajamerkeistä oli 

lainvoimainen, Knä Råån katsominen oikeaksi olisi merkinnyt Otnäsin niittynautintojen huomattavaa lisääntymistä 

Hirbölen alueella.  

 

Muutokset vuoden 1692 karttaan 

 

                                                           
215 B8a 6/3. 
216 ULH ko Gar 3a f 205. 
217 Suomen maanmittarit 1628–1928 nimi- ja henkilöluettelo, s. 4–5. 
218 ULH ko Gar 3a f 195. 
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Kartta eroaa vuoden 1692 kartoituksesta huomattavalla tavalla. Se on paljon yksityiskohtaisempi rannikkoalueen 

kuvaajana, ja lisäksi siihen on merkitty ja nimetty myös Björnvikin pellot sekä niityt. Otnäsin pellot ovat mitatut ja 

niiden pinta-alat ovat ilmoitettu tynnyrin- ja kapanaloina. Nämä tiedot ovat antoisia, sillä niiden pohjalta on mahdollista 

tehdä vertailua peltojen pinta-alan kasvuun suhteessa vuoden 1692 kartoitukseen.  

 

TAULUKOSSA 6 teen selkoa siitä, kuinka paljon peltopinta-alat olivat muuttuneet vuoden 1692 kartoituksesta. 
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TAULUKKO 6. Otnäsin peltopinta-alojen muutos kylän pelloilla vuosien 1692 ja 1706 välisenä aikana. 

 

Pelto vuonna 1692 Pinta-ala Pelto vuonna 1706 Pinta-ala Muutos % 

Stooråker 64 313              ” 90 125 0 

Järickåker*) 25 813              ..      ..       .. 

Ertåker 32 375              ” 36 750 + 13,5 

Jembeckåker 30 844              ” 40 906 + 32, 6 

Steenåker  13 343              ” 13 343 0 

Nyåker 12 250              ” 12 688 + 3,6 

Siööbeckåker 9625              ” 9625 0 

Furunäsåker 8758              ” 8750 0 

Latisåker 11 594              ” 11 594 0 

Sandåker 7875              ” 6125 - 22,3  

Kalande 7875              ” 7875 0 

 

*) Järickåker ja Stooråker ovat yhdistetty vuoden 1706 kartalla yhdeksi pelloksi, jonka pinta-ala oli 90 125 

neliökyynärää. Sen takia Järickåkerista ei ole merkintöjä. 

 

TAULUKOSTA 6 nähdään, että kolmen pellon kohdalla on kasvua tapahtunut ja yhden pellon kohdalla näyttää siltä, 

että viljelyala olisi pienentynyt. Kokonaismuutos kylän peltoaloissa oli 5,8 prosenttia kasvua 14 vuodessa. 

 

Rannikko 

 

Rannikolla sijainneista saarista on kartalle kuvattu Elisöö (Varsasaari), Tiufgiolen (Tvijälp), Mössen Hålmen 

(Vehkasaari), Orm Hålmen (Käärmesaari), Engis Hålmen (Niittysaaret), Hög Hålmen (Korkeasaari), Munckörn, Små 

Hålmen, Lim Hålmen (Linholm), Hana Hålmen (Hanasaari) sekä Sandörn (Bredvikskobben). Lisäksi kartalla on yksi 

nimeämätön saari, joka ilmeisesti tarkoittaa Leppäluotoa. Saaret on merkitty kartalle, koska monien niiden tuntumassa 

oli silakka-apajia. Otnäsillä oli saarien tuntumassa 12 apajaa ja lisäksi sillä oli neljä apajaa Sand Hålmenin ja Konung 

nääsin välillä (”Emellan Sand Hålmen och Kunung nääs 4 strömming varp”). Yhteensä siis 16 apajaa. Lisäksi Otnäsille 

on merkitty yksi ranta-aitta nykyisen Otasataman tienoille.  Bredvikin vesialuilla oli vain kolme silakka-apajaa. Silakka-

apajien tärkeys näkyi siinä, että suolasilakka kävi veronmaksuartikkelista. Vesialueista oltiinkin tarkkoja ja niistä 

käytiin käräjiä, mikäli oikeuksia loukattiin.219 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 Eskola 1972, s. 13. 
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Kartta 9. Kockbyn kylän tiluskartan karttapiirros vuodelta 1694. 

 

 

 

 

 

 

84



 

9.8 Kockby vuonna 1694
220
 

 

Kockbyn ratsutila kartoitettiin samassa verollepanotarkastusten yhteydessä kuin Frisansin ratsutila, Dystby ja Kaitans. 

14.8. – 20.9.1694. Verollepano ei kuitenkaan koskenut kylän kaikkia kolmea taloa, sillä Brotheruksen laatiman 

erikoisluettelon mukaan kylässä pantiin verolle vain kaksi taloa.221 Tämä johtui siitä, että yksi kylän kolmesta talosta, 

Staffans, oli sulautunut kylän ratsutilaan Storsiin. Nämä kaksi kruununtilaa muodostivat siten käytännössä yhden 

kameraalisen yksikön. Kartta on laadittu mittakaavaan 1:8000, ja se on tarkastettu vuonna 1712. 

 

Pellot ja niityt 

 

Kartalta (Kartta 9) löytyvät kylän pellot, jotka ovat nimetty ja niiden maalaadut ilmoitettu, mutta pinta-aloja ei. Ne 

pellot, joiden kohdalle on kirjattu talon littera (A, B, C) tarkoittavat kunkin talon omia peltoja. Nämä eivät siten olleet 

sarkajaossa. Kaiken kaikkiaan kylässä oli 16 peltoa, jotka olivat pirstoutuneet 26 osaan. Lisäksi kylässä oli sen 

kaakkoiskulmassa yksi autiona ollut pelto. Pelloista kolme, �y Brokyan, Tomkull åker, ja Kockby nässelkees sijaitsivat 

Mankansin puolella. Näistä ensiksi mainittu on karttapiirrokseen merkitty kuuluneen Staffansin talolle, mutta kartan 

selitysosassa se on merkitty Storsin talon kohdalle. Kockby nässelkees ei esiinny kartan selitysosassa, joten kyseessä 

lienee pieni nokkospelto, jota ei verotettu. Kylän pelloista kaksi oli sarkajaossa, kuusi oli lohkottu kahden tai kolmen 

talon kesken ja seitsemän oli talojen omia ulkoraivauksia. Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta (572 tynnyrinalaa), 

oli 3,5 prosenttia. 

 

Kylän nauttimasta yhdeksästä niitystä oli neljä kylän rajojen sisäpuolella: Hemängen, Wanbroängen, Dahläng ja 

�yäng. Lisäksi karttapiirrokseen on merkitty kaksi niittyä, jotka olivat ulkokyläläisten nautinassa. Kvisbackalle kuului 

kylän lounaiskulmassa ollut Kiäl Kiärs äng ja Tackskogille kylän länsirajalla ollut Kiär ängen. Karttapiirrokseen on 

lisäksi merkitty Manckas lilläng sekä Manckas dahläng, jotka eivät olleet kockbyläisten nautinnassa, vaan kuuluivat 

ilmeisesti itäiselle rajanaapurille Mankansille. Kartan kaakkoiskulmassa ollut Stommi ängen visare ei ollut varsinaisessa 

niittynautinnassa, vaan se oli rajamerkkinä. Kylän alueella sijainneiden niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 94 

tynnyrinalaa 29 kapanalaa. Tähän lukuun sisältyvät myös ulkokyläläisten nauttimat niityt. Niittyjen osuus kylän 

kokonaispinta-alasta oli täten 16,6 prosenttia. Kylän talot korjasivat niityiltään kaiken kaikkiaan 53 ¼ parmaksen 

vuotuisen heinämäärän. Kylän piirirajojen sisäpuolella olleet niityt käsittivät tästä 23 ½ parmasta. Kockbyssä tarvittiin 

yhtä parmasta kohden noin kolme tynnyrinalaa niittyä. Kaikista kyläläisten nauttimista niityistä, ulkoniityt mukaan 

luettuna, oli saraheinän osuus 66,7 prosenttia, nurminiityn 19,7 prosenttia, suoheinän 9,6 prosenttia ja peltoheinän 4,0 

prosenttia. 

 

Rajat ja rajamerkit 

 

Karttapiirroksesta selviävät myös erinomaisella tavalla kylän rajat ja rajamerkit. Etelässä kylä rajoittui Gräsagårdiin ja 

Kvisbackaan. Lounainen rajamerkki Kiäll Kiärs Råå erotti Kockbyn Bolarskogista, Frisansista, Gräsagårdista, 

                                                           
220 B8 13/1–2. 
221 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 233–235. 
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Kvisbackasta ja Mattbystä. Luoteiskulmassa Maar Råån rajamerkki erotti Kockbyn Hemtansista ja Bolarskogista, ja 

koilliskulmassa Lucku Back Råån rajamerkki erotti Kockbyn Mankansista ja Hemtansista  

 

Kylän talojen kameraaliset tiedot 

 

Kartan selitysosaan ei ole merkitty talojen nimiä, maanluontoja, jaotuksia eikä kyynärälukuja lukuun ottamatta taloa A, 

joka on merkitty ratsutilaksi. Talojen nimet olivat: A: Stors, B: Staffans ja C: Lillas. Vuonna 1690 Staffans merkittiin 

kruununtilaksi ja sen karttaan merkitty isäntä, Mårten Jörensson, jäi viljelmään sitä kruununlampuotina. Vuonna 1695 

Staffanssin talo liitettiin Storsin ratsutilaan ja siitä tuli sen aputila.222 Lillas on merkitty vuodelle 1694 luutnantin 

komppanian rykmentinkirjuri Hans Floorin ratsutilan aputilaksi.223 Maanluonnoltaan Stors ja siihen sulautunut Staffans 

muodostivat kahden talon kruununtilan. Lillas puolestaan säilytti veroluontonsa.224 Kartan selitysosassa Staffansin ja 

Lillaksen sulautuminen Storsiin ilmenee siten, että talon B ja C kohdalle on kirjattu Ibid., joka tarkoittaa edelliseen 

kuuluvaksi, eli talo A:lle.  

 

Talon A nimi oli Stors ja sen isäntänä oli rykmentinkirjuri Hans Floor. Talo oli jaotukseltaan ratsutila ja 

maanluonnoltaan kruununtila. Talon veromarkkaluvuksi merkittiin vuonna 1694 1 1/24 veromarkkaa,225 joka kyynäriksi 

muutettuna tekee 18 ¾ kyynärää.  

 

Talolla oli pelto-osuuksia 12 pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 9 

tynnyrinalaa 22 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 27 ¼ kapanalaa. Storsin pellot käsittivät kahta 

maalaatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 2 tynnyrinalaa 22 ¼ kapanalaa ja 

hiekkamaata 2 tynnyrinalaa 5 kapanalaa. Niittyomistuksia oli kymmenellä niityllä ja niiden kokonaistuotoksi peltoheinä 

mukaan luettuna on maanmittari arvioinut 23 ¼ parmasta.  

 

Talon B nimi oli Staffans ja sen isäntänä oli Mårten Jörensson. Talo oli täysin sulautunut Storsin ratsutilaan. Talon 

veromarkkaluvuksi merkittiin vuonna 1694 13/24 veromarkkaa,226 joten sen kyynäräluvuksi saadaan 9 ¾ kyynärää. 

 

Talolla oli pelto-osuuksia kahdeksalla pellolla, joiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 5 tynnyrinalaa 18 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli 2 tynnyrinalaa 25 ¼ kapanalaa. Maalaatuja oli kahta eri 

tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 1 tynnyrinalaa 6 ½ kapanalaa ja hiekkamaata 1 

tynnyrinalaa 18 ¾ kapanalaa. Niittyomistuksia oli kahdeksalla niityllä ja maanmittari on arvioinut niiden vuotuiseksi 

tuotoksi peltoheinä mukaan lukien 15 parmasta.  

 

Talon C nimi oli Lillas ja sen isäntänä oli Erick Hindersson. Talo oli jaotettu saman kylän Storsin aputilaksi ja se oli 

maanluonnoltaan verotila. Talon veromarkkaluvuksi merkittiin vuonna 1694 13/24 veromarkkaa,227 joten sen 

kyynäräluvuksi saadaan 9 ¾ kyynärää. 

                                                           
222 Ramsay 1984b, s. 351, SAYL, Espoo 1694–1713 : 29–31. 
223 SAYL, Espoo 1694–1713: 31. 
224 Ramsay 1984b, s. 101. 
225 SAYL, Espoo 1694-1713: 30. 
226 SAYL, Espoo 1694-1713: 29. 
227 SAYL, Espoo 1694-1713: 31. 
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Talolla oli pelto-osuuksia kahdeksalla pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

ilmoittanut 4 tynnyrinalaa 30 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli 2 tynnyrinalaa 15 kapanalaa. Maalaatuja oli tämänkin 

talon peltopalstoilla kahta eri laatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 25 ½ kapanalaa ja 

hiekkamaata 1 tynnyrinala 21 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli kahdeksalla niityllä ja niiden vuotuiseksi tuotoksi on 

maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan luettuna 15 parmasta.  

 

Kyläkuvaus 

 

Maanmittarin laatimasta kyläkuvauksesta ilmenee, että kylällä oli riittävästi aidaksia ja polttopuita. Laidunmaata oli 

heikosti, ja tukki-, tuohi-, niini- ja kaskimetsää ei ollut lainkaan228. Kylässä ei ollut myöskään myllyä eikä 

myllynpaikkaa.  Kalastamaan ja kalavesille kyläläiset ei päässeet, sillä Gräsagårdin ja Kvisbackan asukkaat olivat 

sulkeneet kylän alapuolella olleen joen. Humalatarhasta kyläläiset saivat puolen leiviskän vuotuisen tuoton. Kylässä ei 

ollut tilaa raivata peltoja eikä niittyjä hyötykäyttöön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228  Kaskimetsän puuttumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kaskimetsää ei viljelty. Kylässä oli kyllä 
kaskimetsä, mutta se oli niittynautinnassa. 
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Kartta 10. Morbyn ja pappilan tiluskartan karttapiirros sekä Morbyn piirirajoista laadittu metsäkartta       

                  vuodelta 1698. 
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9.9 Morby ja pappila vuonna 1698 ja Söderskog vuonna 1699229 
 

Morbyn ja Espoon pitäjän pappilan tilukset mitattiin vuonna 1698, mutta tarkempaa tietoa ja ajankohtaa eivät 

Brotheruksen laatimat päiväkirjamerkinnät kerro, sillä ne päättyvät vuoteen 1697. Pappilan mailla suoritettiin kuitenkin 

16.8.1698 verollepano230, joten kartan laadinta liittyy varmasti juuri siihen. Morby on kuvattu karttaan sen takia, että 

pappila sijaitsi puoliksi sen piirirajojen sisäpuolella. Morbyn verollepanosta ei ole tietoa, mutta kartan ulkoasun 

perusteella on syytä epäillä, että sitä tultiin käyttämään verollepanon yhteydessä. Mikäli Morbyn kylässä suoritettiin 

mittausvuonna tai seuraavana vuonna verollepano, johtui se siitä, että kylän kaikki neljä taloa olivat tehneet sopimuksen 

kruunun kanssa ruotujakoon liittymisestä. Kylän talot eivät kuitenkaan kuuluneet saman ruotuun, vaan ne muodostivat 

toisten kylien talojen kanssa kolme eri ruotua.231 Tilusmittausten yhteydessä Brotherus laati myös metsäkartan alueesta, 

josta näkyy erinomaisella tavalla se, että myös Söderskog sijaitsi samojen rajojen sisäpuolla kuin Morby. Söderskogin 

yksinäistalo kuului samaan ruotuun Morbyn Teirin kanssa232 ja ilmeisesti tämän johdosta sen tilukset mitattiin heti 

seuraavana vuotena 1699. Tiluskartat on laadittu mittakaavaan 1:4000 ja metsäkartta kaavaan 1:40 000. 

 

Morby 
 

Karttapiirrokseen on merkitty Morbyn neljä taloa (A, B, C, D), pappila (E) sekä Espoon kirkko. Lisäksi kartalla on 

kaakkoisen rajanaapurin, Södrikin, kolme taloa ja Lövkullan talo. Kartalta näkyy kylien väliset rajat, jotka kaikki olivat 

riidattomia sekä kyliä erottavat rajamerkit. Kylän luoteiskulmassa ollut rajamerkki, Hvit Råån måssa, erotti Morbyn 

Gumbölestä ja Köklaksista. Pohjoispäädyssä ollut rajamerkki, Roders Kulla Råå, erotti Morbyn Lövkullasta, Glomsista, 

Bembölestä sekä Gumbölestä. Itäisen rajalinjan takana olivat Lövkullan kylä sekä Espoon kirkko ja kaakossa 

rajanaapurikylänä oli Södrik. Pappilan rakennus sijaitsi Morbyn piirirajojen sisäpuolella, mutta sen alueet jatkuivat 

kuitenkin omana alueena vielä Morbyn itäräjan taakse. Morbyn eteläpuolella virtaava joki (nykyinen Espoonjoki) on 

merkitty punaisella värillä kylän eteläiseksi rajalinjaksi, joka kuitenkin kylän kaakkoiskulmassa katkesi ja Morbyn alue 

ulottuikin reilusti joen eteläpuolelle.  

 

Morbyn pellot ja niityt 

 

Karttaan on merkitty kylän pellot ja niityt. Pellot on väritetty keltaisiksi ja harmaiksi, mutta ne eivät väriensä puolesta 

kerro olivatko ne sarkajaetut. Sarkajaossa olleet pellot on merkitty sanalla Stångfall. Peltojen nimet, pinta-alat ja 

maalaadut on merkitty karttapiirrokseen. Morbyn kylässä oli peltoja 28, jotka olivat pirstoutuneet 59 osaan. Pelloista oli 

autiona viisi, joiden kokonaispinta-ala oli 64 654 neliökyynärää, ja vastasi suurin piirtein 4 tynnyrinalan 20 kapanalan 

suuruista alaa. Kaikki autiona olleet pellot sijaitsivat joen eteläpuolella. Yksi autioista pelloista, joka oli jakaantunut 

kolmeen osaan, kuului Teirsin talolle ja loput neljä lienee olleet kylän yhteisiä, sillä maanmittari on näiden peltojen 

kohdalla ilmoittanut, että morbyläiset eivät kykene viljelemään näitä peltoja, mikä ilmenee pelloista saadun 

heinämäärän vähäpätöisyytenä (”Som ej dhe moorby boor mekta bruka medelst hööbolets ringheet”). Viljeltyjen 

                                                           
229 B8 20/1–3. 
230 ULH ko Gar 1 f 327, ULH ko Gar 3b f 601, 605. 
231 Ramsay 1984b, s. 522-525. 
232 Ramsay 1984b, s. 523. 
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peltojen omistussuhteet jakaantuivat siten, että viisi oli sarkajaettuja peltoja, kaksi oli lohkottu kahdelle talolle ja 

kuusitoista oli talojen ulkoraivauksia.  Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 367 tynnyrinalaa, oli peräti 

13,6 prosenttia. Näin iso osuus on selitettävissä sillä, että kylän alueella ei ollut kuin kaksi niittyä.  

 

Niityistä on karttapiirrokseen merkitty joen rannalla olleet �äss ängen, joka sijaitsi pappilan mailla ja Hemängen. 

Pohjoisessa sjaitsi Rössel äng. Lisäksi karttaan on piirretty pappilalle kuuluneet kaksi hakamaata, jotka lienevät olleet 

laidunmaina. Morbyn piirirajojen sisäpuolella olleiden niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 10 tynnyrinalaa 22 

kapanalaa.  Niittyjen osuus kylän kokonaispinta-alasta oli vain 2,9 prosenttia. Kylän talojen korjaama vuotuinen 

kokonaisheinämäärä oli hieman alle 30 parmasta, josta kylän alueelta korjatun heinämäärän suuruus oli 4 parmasta 20 

¼ kuutiokyynärää. Yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin siten 2,26 tynnyrinalaa niittyä. Kylän 

kokonaisheinämäärästä oli nurminiityn osuus 70,0 prosenttia, saraheinän 18,3 prosenttia ja peltoheinän 11,7 prosenttia. 

 

 

 Morbyn talojen kameraaliset tiedot 

 

Talon A nimi oli Lammans ja sen isäntänä oli Hindrich Larsson. Talon maanluontoa ja jaotusta ei ole merkitty 

selitysosaan, mutta vuodelle 1694 se on merkitty majurin komppanian aputilaksi Lövkullan ratsutilalle.233 

Maanluonnoltaan talo oli verotila.234 Kyynäräluvuksi on merkitty 22 kyynärää. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kuudella pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 9 tynnyrinalaa 26 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 29 kapanalaa. Maalaatuja oli kahta 

tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkamaata oli 3 tynnyrinalaa 6 ½ kapanalaa ja savimaata 1 

tynnyrinalaa 22 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli kahdeksalla niityllä ja niiden vuotuiseksi tuotoksi peltoheinä mukaan 

lukien on maanmittari arvioinut 7 parmasta ja 17 kuutiokyynärää.  

 

Talon B nimi oli Teirs ja se on merkitty autioksi, mutta sitä asutti Hindrich Matzon (öde som Hindrich Matzon åbodt). 

Talon maanluontoa ja jaotusta ei ole merkitty, mutta vuodelle 1694 se on merkitty Sötbyn Johan Sigteruden ratsutilan 

aputilaksi majurin komppaniaan.235 Maanluonnoltaan talo oli verotila.236 Tila autioitui katovuosien aikana 1696–1697237 

ja autiona se pysyi aina vuoteen 1701 saakka.238 Talon kyynäräluvuksi on merkitty 22 kyynärää. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kymmenellä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on molemmille vuosille maanmittari 

ilmoittanut 9 tynnyrinalaa 26 3/8 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 29 3/16 kapanalaa. Maalaatuja 

oli kahta tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkamaata oli 3 tynnyrinalaa 27 11/16 kapanalaa 

ja savimaata oli 1 tynnyrinala 1 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli yhdeksällä niityllä, joiden kokonaistuotoksi on 

maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 7 parmasta ja 13 kuutiokyynärää.  

 

                                                           
233 SAYL, Espoo 1694–1713: 46. 
234 Ramsay 1984b, s. 102. 
235 SAYL, Espoo 1694–1713: 46. 
236 Ramsay 1984b, s. 102. 
237 Ramsay 1984b, s. 404–405. 
238 SAYL, Espoo 1694–1713: 46. 
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Talon C nimi oli �ybondas ja sen isäntänä oli Johan Johansson. Talon maanluontoa ja jaotusta ei ole merkitty 

selitysosaan, mutta vuodelle 1694 se merkittiin majurin komppanian Hendrich Mattsonsin ratsutilan aputilaksi.239 

Maanluonnoltaan talo oli verotila.240 Talon kyynärälukua ei ole mainittu, mutta sen kohdalla on selitysosassa maininta, 

että sen pellot olivat erotettuja, mutta niityt olivat yhteisomistuksessa eli sarkajaossa (hafva sine åkrar särskilta men i 

ängen samfält). 

 

Tutkimalla karttapiirrosta havaitaan, että �ybondas ei ollut osallisena yhdessäkään sarkajaetuista pelloista. 

�ybondaksen viljelysten laajuus oli kuitenkin kylän suurin ja sen suurikokoiset ulkoraivaukset selittynevät sillä, että ne 

olivat jääneet sarkajaon ulkopuolelle. Kaikesta huolimatta tilanne oli joka tapauksessa talolle edullinen, sillä se ei ollut 

sarkajaosta kärsivistä taloista riippuvainen. Se miksi näin oli, ei paljastu kartasta. Talo oli kuitenkin osallisena 

sarkajaettuihin niittyihin pienin eroin verrattuna kylän muihin taloihin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kyläläisten 

nauttimista seitsemästä sarkajakoisesta niitystä �ybondas korjasi 4,75 parmaksen vuotuisen heinämäärän, kun taas 

kylän toiset talot korjasivat niiltä reilut kuusi parmasta heinää.  

 

Omia ulkoraivauksia talolla oli viisi ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 10 

tynnyrinalaa 6 1/8 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli 5 tynnyrinalaa 3 1/16 kapanalaa. Maalaatuja oli kahta tyyppiä, 

jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkamaata oli 1 tynnyrinalaa 18 1/16 kapanalaa ja savimaata 3 

tynnyrinalaa 17 kapanalaa. Niittyomistuksia talolla oli seitsemällä niityllä ja niiden vuotuiseksi kokonaistuotoksi on 

maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 6 ¼ parmasta.  

 

Talon D nimi oli Mickels ja sen isäntänä oli Hindrich Hansson. Talon maanluontoa ja jaotusta ei ole merkitty, mutta 

vuonna 1694 se merkittiin ratsuväkikomppanian majurin etuudeksi aputilana.241 Maanluonnoltaan talo oli verotila.  

Ramsayn mukaan  talo  merkittiin  vuonna  1695  Vihdin  Lankilan  tilan  aputilaksi242  mutta asutuksen yleisluetteloon 

tämä on merkitty vasta vuodelle 1704.243 Talon kyynäräluku oli 22. Talolla oli pelto-osuuksia 11 pellolla, ja niiden 

kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 10 tynnyrinalaa 2 7/8 kapanalaa. Vuotuinen 

kylvöala oli siten 5 tynnyrinalaa 1 7/16 kapanalaa. Maalaatuja oli kahta tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä 

niin, että hiekkamaata oli 3 tynnyrinalaa 31 7/8 kapanalaa ja savimaata 1 tynnyrinalaa 2 1/16 kapanalaa. 

Niittyomistuksia oli kahdeksalla niityllä ja niiden vuotuiseksi kokonaistuotoksi on maanmittari arvioinut peltoheinä 

mukaan lukien 7 parmasta ja 17 kuutiokyynärää.  

 

Morbyn kyläkuvaus 

 

Kyläkuvaukseen on maanmittari kirjoittanut, että kylä on melkoisen ahtaaksi muodostunut, kuten kartta osoittaa. Kylän 

rajojen sisäpuolella oli osa pappilan pelloista ja niityistä. Eräällä Söderskogin perintötalonpojalla oli parhaat paikat 

ulko-omistuksilla. Kylän pellot ja niityt olivat aidattuja, mutta metsät ja laitumet olivat yhteisnautinnassa, sillä ne eivät 

ole kenenkään omistuksia. Kylässä ei ollut kovinkaan paljon tilaa metsälle, josta saataisiin aidaksia tai polttopuita. 

                                                           
239 SAYL, Espoo 1694–1713: 47.  Ratsutilalla tarkoitetaan mahdollisesti Hämeen läänin Somerniemen pitäjän Ollilan 
tilaa, jonka Niclas Avander kartoitti vuonna 1699. 
240 Ramsay 1984b, s. 102.  
241 SAYL, Espoo 1694–1713: 47. 
242 Ramsay 1984b, s. 102, 401. 
243 SAYL, Espoo 1694–1713: 47. 
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Lisäksi ei ollut tukkimetsää, tuohimetsää, lehtimetsää, kaskimetsää tai niinimetsää. Kalastusta ei harrastettu, koska 

kylällä ei ollut kalavesiä. Kylässä ei ollut myllyä eikä myllynpaikkaa, vaan kuormat vietiin jauhettavaksi Esbogårdin 

tullimyllyyn, joka sijaitsi ¼ peninkulman päässä. Laidunmaata ei ollut silloin, kun niityt olivat suljettuja. Kyläläisillä ei 

ollut 2 ¼ peninkulman päähän Helsingin kaupunkiin muuta lähetettävää kuin, mitä heidän pelloista riitti. Tämän 

johdosta kyläläiset olivat enimmäkseen köyhiä. Köyhyys korostui edelleen heinämäärien vähäisyytenä, jonka johdosta 

kyläläisten täytyi vuokrata niittyjä, jotta he kykenisivät ylläpitämään peltojaan.  

 

Morbyn metsäkartta 

 

Morbyn tiluksien mittauksen yhteydessä laati Brotherus alueesta myös kylän piirirajat käsittävän metsäkartan. Kartta on 

kooltaan 14,3 cm x 17,6 cm ja sen mittakaava on 1:40 000. Kartasta havaitaan, että Söderskogin yhden talon kylä 

sijaitsi samojen rajojen sisäpuolella kuin Morby. Karttaan on myös merkitty alueen tärkeimmät niityt, rajamerkit sekä 

rakennukset. Metsäkartan tarkoituksena on ollut antaa tietoja kylän piirirajoista suhteessa naapurikyliin. Kartta on 

ulkoasultaan hyvin yksinkertainen, mutta se on hyvin tärkeä, koska Morbyn tiluksia kuvaavasta kartasta ei selviä, 

kuinka kauaksi etelään Morbyn alueet jatkuivat, ja mihin kyliin se siellä rajoittui. 

 

Pappila 
 

Pappila sijaitsi puoliksi Morbyn piirirajojen sisäpuolella, mutta se jatkui rajan itäpuolena omana alueena. Pappilan 

alueen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 75 tynnyrinalaa 18 kapanalaa. Kokonaispinta-alasta oli peltoviljelyksiä 24,8 

prosenttia ja niittyjä sekä hakamaita 20,6 prosenttia. 

 

Pappilalla oli seitsemän peltoa, joiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 18 

tynnyrinalaa 24 ¾ kapanalaa ja 21 5/8 neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 9 tynnyrinalaa 12 3/8 kapanalaa. 

Maalaatuja oli kolmea tyyppiä ja jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 6 tynnyrinalaa 31 3/8 

kapanalaa, hiekkaista multamaata 1 tynnyrinala ¼ kapanalaa ja kovaa savimaata 1 tynnyrinala 12 7/8 kapanalaa. 

 

Niittynautintoja pappilalla oli viidellä niityllä, joista vain �äs äng sijaitsi sen rajojen sisäpuolella. �äs ängeniltä pappila 

korjasi vuosittain 4 parmasta 24 kuutiokyynärää heinää, joten yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin vajaat kaksi 

tynnyrinalaa niittymaita.   Hestmyrängeniä, Svartbeckiä ja Bredängiä nauttivat myös morbyläiset ja söderskogilaiset ja 

ne sijaitsivat kaikki Söderskogin alueella. Söderskogin alueella oli lisäksi erotettu pappilalle omat alueet Stoor 

ängenistä, mutta näitä ei ilmeisesti riidanalaisuudesta johtuen löydy pappilan niittyjen luettelosta. Niittyjen vuotuiseksi 

kokonaistuotoksi peltoheinä mukaan lukien on maanmittari arvioinut 21 parmasta 9 kuutiokyynärää. Maanmittarin 

ilmoittama pappilan heinämäärä ei ole kuitenkaan täydellinen, sillä selitysosaan ei ole merkitty esimerkiksi Mattbyn 

alueella ollutta Stamp kiäriä, joka oli pappilan nautinnassa. Niityt jakaantuivat heinätyyppien puolesta siten, että 

saraheinän osuus oli 76,6 prosenttia, nurminiityn 9,4 prosenttia ja peltoheinän 14,0 prosenttia. 
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Kartta 

11. Söderskogin yksinäistalon tiluskartan karttapiirros vuodelta 1699. 

Söderskog 

 

Karttapiirroksesta (Kartta 11) näkyvät kylän pellot ja niityt, mutta ei kylän rajoja. Tämä johtuu siitä, että kylä oli 

sulautunut Morbyn piirirajojen sisäpuolelle, kuten Morbyn metsäkartasta näkyy. Kylän maisemaa leimasi peltopalstojen 
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hajanainen sijainti sekä suuret niittyalueet. Kylän ainut talo viljeli kahdeksaa peltoa, jotka olivat pirstoutuneet 15 osaan. 

Lisäksi kylässä oli neljä peltoa autiona, joista kaksi oli autiona maalaatunsa takia, ja jotka olivat maanmittarin 

ilmoituksen mukaan käyttökelvotonta märkää hiekkaa (oduglig vatusandjord). Käyttökelvottomasta maalaadustaan 

huolimatta, ne on laskettu selitysosassa mukaan vuotuiseen kylvöalaan. Kylän peltojen osuus kylän kokonaispinta-

alasta, joka oli 673 tynnyrinalaa, oli 2,1 prosenttia. 

 

Kylän ydinalueella oli suuria niittyalueita. Näistä pohjoisimpana sijainnut Hestmyr ängen oli sarkajaettu kaikkien 

Morbyn talojen ja Söderskogin talon kesken. Lisäksi pappilalle oli erotettu samaisesta niitystä oma alueensa, josta se 

korjasi 3 parmaksen ja 9 kuutiokyynärän vuotuisen heinämäärän.  Söderskogin isäntä korjasi 2 parmaksen ja 14 

kuutiokyynärän heinämäärän ja Morbyn talot (A, B, D) kukin 25 kuutiokyynärän sekä talo C ¾ parmaksen (20,25 

kuutiokyynärän) heinämäärän. Edelleen on syytä mainita, että samaisella niityllä oli pieni riidanalainen alue (Stridigt) 

eli ilmeisesti rajan paikasta pappilan ja isäntien välillä vallitsi erimielisyys.  Kylän keskellä oli iso niittyalue, jota jakoi 

sen sisällä kulkeneet purot. Stoor ängenistä oli erotettu kaksi osaa pappilalle ja lisäksi yksi osa samaisesta niitystä oli 

riidanalainen pappilan ja Söderskogin kesken. Samaisesta alueesta erotettu Svartbäck ängen oli jaettu kahtia siten, että 

pappila omisti toisen puolen, ja kartan selitysosan perusteella toinen puoli oli sarkajaossa morbyläisten kesken. Kolmas 

tästä niittyalueesta erotettu alue, Gummängen, oli kokonaisuudessaan Söderskogin nautinnassa. Söderskogin alueella oli 

vielä yksi niitty, Lill ängen, joka oli sarkajaossa morbyläisten ja Södeskogin kesken kartan selitysosan mukaan. Kaiken 

kaikkiaan kylän alueella oli siten seitsemän niittyä sekä yksi lammashaka. Niittyjen kokonaispinta-alaksi, riidanalaiset 

alueet sekä pappilan niityt mukaan luettuina, olen mitannut 52 tynnyrinalaa 11 kapanalaa. Kylän kokonaispinta-alasta 

niityt käsittivät 7,8 prosenttia. Luku saattaa vaikuttaa pieneltä, jos asiaa tulkitaan tiluskartan pohjalta, mutta alueesta 

laaditusta metsäkartasta havaitaan, että kylä oli pinta-alaltaan huomattavasti suurempi kuin mitä tiluskartta antaa 

ymmärtää. Kylän alueella olleista niityistä oli söderskogilaisten nautinnassa 39 tynnyrinalaa 25 kapanalaa, josta he 

korjasivat vuosittain vajaat 14 parmasta heinää. Yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin siten vajaat kolme 

tynnyrinalaa niittyjä. 

 

Söderskogin kameraaliset tiedot 

 

Talon maanluontoa, jaotusta tai kyynärälukua ei ole merkitty selitysosaan, mutta sen isäntä Mårten Ericsson viljeli tilaa 

verotilallisena, kuten Morbyn kyläkuvauksesta ilmenee. Tila oli vuosisadan vaihteessa jaotettu Uudenmaan 

rakuunarykmentin everstin hevostilaksi, jonka tarkoituksena oli varustaa hevonen rykmentin ratsumestarille.244 Vuonna 

1694 sen veromarkkaluvuksi merkittiin 1 veromarkka,245 joten sen kyynäräluvuksi saadaan 18 kyynärää. 

 

Talon peltojen kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 14 tynnyrinalaa 1½ kapanalaa ja 

14 neliökyynärää. Tähän määrään on laskettu myös käyttökelvottomat kaksi peltoa. Vuotuinen kylvöala oli siten 7 

tynnyrinalaa ¾ kapanalaa ja 7 neliökyynärää. Kylässä oli kolmea maalaatua, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä 

siten, että savimaata oli 3 tynnyrinalaa 5 1/16 kapanalaa ja 26 ½ neliökyynärää, hiekkamaata oli 3 tynnyrinalaa 17 1/8 

kapanalaa ja 17 neliökyynärää sekä käyttökelvotonta märkää hiekkaa 9 11/16 kapanalaa 17 ½ neliökyynärää. 

 

                                                           
244 Ramsay 1984b, s. 485. 
245 SAYL, Espoo 1694-1713: 24. 
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Niittyomistuksia oli seitsemällä niityllä, joista viisi sijaitsi kylän alueella ja kaksi oli ulkoniittyjä. Näiden vuotuiseksi 

kokonaistuotoksi peltoheinä mukaan lukien on maanmittari arvioinut 19 parmasta ja 20 kuutiokyynärää, joka on 

virheellinen ilmoitus. Osa heinämääristä on hieman epäselviä, mutta aika tarkasti sanottuna Söderskogin vuotuinen 

heinämäärä oli noin 14 parmasta. Tästä oli saraheinän osuus 72,6 prosenttia, nurminiityn ja mesiheinän 11,9 prosenttia 

sekä peltoheinän 3,6 prosenttia. 

 

 

Kartta 12a. Storhoplaksin ja sen lähikylien tiluskartan karttapiirroksen yläosa vuodelta 1691. 
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Kartta 12b. Storhoplaksin ja sen lähikylien tiluskartan karttapiirroksen keskiosa vuodelta 1691. 
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Kartta 12c. Storhoplaksin ja sen lähilylien tiluskartan karttapiirroksen alaosa sekä selitysosa vuodelta  

                    vuodelta 1691. 
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9.10 Alberga, Mäkkylä, Konungsböle ja Kilo vuonna 1691
246
 

 

Kartta määrättiin laadittavaksi 5.5.1691, ja Brotherus aloitti Albergan mittaukset heti seuraavana päivänä. Ollessaan 

parhaassa työtahdissa sai hän kuitenkin määräyksen saapua verollepanotehtäviin Porvoon ja Pernon pitäjiin, joten 

alueen mittaus keskeytyi. Työt Storhoplaksin alueella jatkuivat 27.5.1691 ja päätyivät toukokuun viimeisenä päivänä. 

Kartta laadittiin verollepanoa varten, johon Brotherus osallistui ja, joka toimitettiin 17.–18.11.1691 Albergan, 

Konnungsbölen ja Kilon kylissä. Mäkkylä ei kuulunut verollepanokohteisiin.247 Kartta on laadittu mittakaavaan 1:8000. 

 

Kartta (Kartat 12a, 12b ja 12c) on joiltakin osin erilainen kuin muut kartat. Karttapiirros ei sinänsä kovinkaan paljoa 

poikkea muista kuin siinä, että se on aika huonokuntoinen ja vaikeasti tulkittava. Sen sijaan kartan selitysosa ei edusta 

samanlaista rakennetta kuin suurin osa kartoista. Karttapiirroksen vinjetti on ensimmäinen seikka, johon on syytä 

kiinnittää huomiota. Siinä nimittäin mainitaan Alberga, jonka helposti voisi käsittää yhdeksi kyläksi muiden joukossa. 

Näin ei kuitenkaan ollut, vaan Albergalla tarkoitetaan tässä Albergan säterikartanoa, joka sijaitsi Storhoplaksin 

kylässä.248 Veroasiakirjoista ilmenee myös selvästi, että Storhoplaksilla tarkoitetaan nimenomaan Albergaa. Esimerkiksi 

Brotherukselle osoitetussa erityisluettelossa mainitaan Storhoplaksin säteri.249 Tähän samaan säterikartanoon oli 1620-

luvulla liitetty läänityksinä myös Mäkkylä, Kilo ja Konungsböle250, joten tämän takia ei kartassa ole näiden kylien 

välisiä rajoja.  Itse asiassa tämän kartan voisi mieltää Storhoplaksin alueen ja sen lähikylien kartaksi ja juuri 

Storhoplaksin kylä esiintyy muissa Espoon pitäjän kyläkartoissa rajanaapurikylänä. Mäkkylän säteritila sai vuonna 1624 

itsenäisen omistusoikeuden rälssiehdoilla251 ja Brotherukselle osoitetussa erityisluettelossa se onkin merkitty omaksi 

kameraaliseksi yksiköksi.252 

 

 

                                                           
246 B8a 16/1–2. 
247 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 192–197. 
248 Ramsay 1984b, s. 338. 
249 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 205. 
250 Ramsay 1984b, s. 338, 352, 478. 
251 Ramsay 1984b, s. 417 
252 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 205. 
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Pellot ja niityt 

 

Karttapiirrokseen on merkitty alueen pellot ja niityt sekä niitä ympäröineet aitaukset. Peltojen lukumäärä kuvatulla 

alueella oli 26 kappaletta. Pelloista ainoastaan viisi oli useamman talon yhteisviljelyksessä. Olivatko yhteisnautinnassa 

olleet pellot sarkajaossa vai eivät, ei selviä kartasta. Vuoden 1775 isojakokarttaan on kuitenkin Kuuråker merkitty 

sarkajaetuksi pelloksi Albergan ja Bergansin (jälkimmäinen talo on karttaan merkitty Scheitens) kesken253, joten 

luultavaa on, että kyseinen pelto oli jo vuonna 1691 sarkajaossa. Maalaatuja ei ole mainittu, mutta joidenkin peltojen 

kohdalla on pinta-alat merkitty tynnyrin- ja kapanaloina. Tarkemman selvyyden peltojen pinta-alasta sekä maalaaduista 

antaa kartan selitysosa. 

 

Karttapiirrokseen on myös kuvattu isoimmat niityt aitauksineen. Kartalla olevat yhdeksän niittyä käsittivät yhteensä 

noin 505 tynnyrinalaa. Näistä yhdeksästä niitystä oli kartalla mainittujen talojen nautinnassa seitsemän, joilta ne 

korjasivat vuosittain noin 102 parmasta heinää. Alueen niityt eivät kuitenkaan olleet erityisen tuottoisia, sillä yhden 

parmaksen saantiin tarvittiin noin neljä ja puoli tynnyrinalaa niittyä.  

 

Karttapiirroksessa oleva Stoor Siöö Engen ei ole mainittu yhdenkään talon kohdalla kartan selitysosassa, joten se on 

saattanut olla ulkonautinnassa. Niittyjenkään kohdalla ei käy selväksi, olivatko ne sarkajaossa, mutta edellä mainitun 

vuoden 1775 isojakokartan mukaan Perillen ja Stoor Engen olivat sarkajaossa Mäkkylän, Albergan ja Bergansin 

kesken. Sama nautintaoikeus oli myös vuonna 1691, joten ilmeistä on, että ko. niityt olivat myös tällöin sarkajaetut. 

Kaiken kaikkiaan alueen talot korjasivat heinää 23 niityltä. 

  

Rajat ja rajamerkit  

 

Karttaan merkityistä rajoista huomataan, että Storhoplaksin alue rajoittui koillisessa Kårböleen. Tämä rajalinja on 

määritelty kolmella rajapyykillä, jotka ovat pohjoisesta lukien Hångas måssa Råå, joka on sama rajamerkki kuin 

Gammelgårdin metsäkartan rajamerkki numero 21, Buusbacka sekä Rå kiär Råå.  Viimeksi mainitusta rajapyykistä 

lähtee kohti etelää lyhyt rajalinjaus, joka päättyy Sandom steeniin. Tästä rajalinja ei kuitenkaan jatku enää etelämmäksi, 

mutta ilmeisesti maanmittari on halunnut osoittaa Storhoplaksin ja Talibyn välisen rajalinjauksen suunnan. Itäinen raja 

jää näin ollen torsoksi. Etelässä Storhoplaksin alue rajoittui Bredvikin kylään, joka on rajalinjoin erotettu omaksi 

alueekseen. Tähän yhteyteen on lisäksi merkitty pieni kiistanalainen alue Bredvikin ja Otnäsin välillä, ja kiista-alue on 

merkitty myös Otnäsiä koskevassa kartassa vuodelta 1692. Bredvikin eteläisenä rajanaapurina oli Björnvik. Tämä 

rajalinja käsitti kolme rajamerkkiä, jotka olivat nimeltään Måssa Råån, Skratlen Råå sekä Bred steen. Bred steenistä 

rajalinja jatkui kohti luodetta ja päättyi vuorella olleeseen rajamerkkiin. Kartan huonokuntoisuudesta johtuen nimestä ei 

saa selvää, mutta kyseessä lienee Källarbacken, Kellarimäki. Tämä rajalinja erotti Bredvikin Mankansista. Läntinen 

rajalinjaus puuttuu kartalta tyystin. Storhoplaksin pohjoisina rajanaapureina olivat Gammelgård ja Tavastby. Kylien 

välinen rajalinja kulki lännestä koilliseen ja sen varrelle on merkitty kaksi rajamerkkiä ennen Hångas måssan Rååta. 

Ensimmäinen merkitty rajamerkki sijaitsi ison suon keskellä ja oli nimeltään Svart Hålm, joka on sama rajamerkki kuin 

Gammelgårdin metsäkartan rajamerkki numero 23. Seuraava merkki oli nimeltään iryssen. Tältä rajalinjalta puuttuu sen 

ensimmäinen merkki, mutta luultavaa on, että se alkoi Gammelgårdin metsäkartassa olleesta rajamerkki numero 1:stä. 

                                                           
253 B8a 16/3–21. 
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Mäkkylä 
 

Selitysosa alkaa lyhyellä kuvauksella Mäkkylästä. Lyhyt kuvaus johtunee siitä, että Mäkkylä ei ollut verotuksen 

kohteena. Talon kameraalisia tietoja ei ole kartalla mainittu. Mäkkylän säteri koostui kuudesta kameraalisesta talosta, 

joista vain yksi oli asuttu. Kunkin talon kyynäräluku oli yhdeksän eli kylän kokonaiskyynäräluku oli 54 kyynärää.254 

Jaotukseltaan talo oli elinikäinen rälssi, jonka se oli saanut kuninkaallisen päätöksen nojalla 8.7.1685. Tällöin taloa 

emännöi Isak Gisslesson Svanfältin leski Margareta Hästeskog. Jaotus oli voimassa vielä vuonna 1691.255  

Maanluonnoltaan talo oli kruununtila.256 

 

Selitysosan tietojen pohjalta saadaan tietää, että Mäkkylä viljeli kolmea peltoa, joiden kokonaispinta-ala oli 19 

tynnyrinalaa 18 ½ kapanalaa. Lisäksi Mäkkylällä oli riitaa Albergan kartanon mailla sijanneista kahdesta pellosta, 

joiden kokonaispinta-ala oli 3 tynnyrinalaa 19 ½ kapanalaa. Näin ollen Mäkkylän viljelyksessä olleiden peltojen 

lukumäärä nousee viiteen ja kokonaispinta-ala olisi molempina vuosina 23 tynnyrinalaa 6 kapanalaa. Maalaatuja ei ole 

merkitty muuten kuin kahden riidanalaisen pellon kohdalle, jotka on merkitty Albergan omistusten kuvauksen 

yhteyteen. Näiden kahden pellon maaperä oli hiekkaa ja saven sekaista maata ja ne jakaantuivat vuotuisessa kylvössä 

siten, että hiekkamaata oli 19 ¼ kapanalaa ja saven sekaista maata 1 ta 6 ½ kapanalaa. 

 

Niittynautintoja kylällä oli yhdeksällä niityllä ja niistä se korjasi maanmittarin arvion mukaan heinää 48 parmasta ja 5 

kuutiokyynärää. Tämä on kuitenkin virheellinen arvio, sillä laskemalla yhteen ilmoitetut heinämäärät kultakin 

niityiltään saadaan summaksi noin 39 ½ parmasta. Vuotuisesta kokonaisheinämäärästä oli nurmiheinän osuus 40,4 

prosenttia, suolaheinän 23,0 prosenttia, saraheinän 17,7 prosenttia, suoheinän 10,9 prosenttia ja järviheinän 8,0 

prosenttia. 

 

Scheitens 
 

Seuraavaksi on selitysosassa kahdessa eri kohtaa tiedot Storhoplaksin Scheitensin uudesta ratsutilasta. Selitysosaan on 

ensiksi laadittu erityisluettelo ratsutilan tiluksista ja lisäksi sen omistuksista on merkinnät myös Albergan yhteydessä 

ilmeisesti sen takia, että se kuului ennen reduktiota Albergan rälssiin.257 Merkintä uusi ratsutila johtuu siitä, että Mårten 

Ericssonin viljelemä tila vapautettiin vuonna 1690 riippuvuussuhteesta Albergan rälssiin ja merkittiin itsenäiseksi 

verotaloksi.258  Aputiloja tilalla oli Kånalassa ja Träskändassa.259 Talon kyynäräluvuksi on merkitty vuodelle 1691 15 

kyynärää.260 

 

Ratsutilan erityisluetteloon on merkitty, että talo viljeli viittä peltoa ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari 

                                                           
254 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 205. 
255 SAYl, Espoo 1674–1693: 127. 
256 Ramsay 1984b, s. 102. 
257 Ramsay 1984b, s. 481. 
258 Ramsay 1984b, s. 481. 
259 SAYL, Espoo 1674–1693: 129. 
260 Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 205. 
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ilmoittanut 6 tynnyrinalaa 7 ¼ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 3 tynnyrinalaa 3 5/8 kapanalaa. Maalaatuja ei ole 

merkitty, mutta pääasiallisesti nämä pellot olivat maaperältään hiekkaa ja savea. Niittynautintoja talolla oli seitsemällä 

niityllä, joista se korjasi maanmittarin arvion mukaan heinää 9 ½ parmasta.  

 

Albergan yhteydessä olevat merkinnät puolestaan osoittavat, että ratsutilalla oli kuitenkin lisää nautintaoikeuksia 

kolmella erityisluettelossa mainitulla pellolla sekä kahdella muulla pellolla. Viljeltyjen peltojen kokonaismäärä oli siten 

seitsemän. Edellä mainittujen peltopinta-alojen lisäksi Scheitens viljeli 5 tynnyrinalan 20 ½ kapanalan suuruista alaa, 

joten ratsutilan todellinen viljelyspinta-ala oli molempina vuosina 11 tynnyrinalaa 27 ¾ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala 

oli siten 5 tynnyrinalaa 29 7/8 kapanalaa.  

 

Niityiltä korjattavaksi heinämääräksi on erityisluettelossa merkitty 9 ½ parmasta, joka on virheellinen, sillä oikea määrä 

on 10 ½ parmasta.  Jälkimmäisessä osassa heinämäärä oli puolestaan 10 parmasta ja 6 kuutiokyynärää. Niittynautinnat 

kohdistuivat samoihin niittyihin kummassakin tapauksessa ja ratsutilan vuotuinen heinämäärä oli yhteensä 20 parmasta 

ja 20 kuutiokyynärää, josta suolaheinän osuus 51,3 prosenttia, saraheinän 36,3 prosenttia ja nurminiityn 12,5 prosenttia. 

 

Alberga 
 

Kolmantena selitysosassa oleva Albergan kartano on huomattavasti tarkemmin selitetty kuin kaksi aikaisempaa. 

Puutteena tässäkin kohdin on se, että kameraalisia tietoja ei ole merkitty. Kartano koostui yhdeksästä talosta, joiden 

yhteenlaskettu kyynäräluku oli 105 ¾ kyynärää. Näistä taloista oli asuttuna viisi ja neljä oli asuttamattomana. Kartanon 

jaotukseksi on merkitty, että se oli ratsupalvelusta suorittava säteri.261 Maanluonnoltaan kartano oli kruununtila.262 

Kartanon isännäksi on vuodelle 1684 merkitty Arfvid Gyldenär.263 Ramsayn mukaan Gyldenär siirtyi kuitenkin vuonna 

1689 Ruotsissa sijainneen Varbergin linnoituksen komendantiksi.264 Arfvid Gyldenärin nimi esiintyy asutuksen 

yleisluettelossa aina vuoteen 1694, jonka kohdalle on merkitty, että tilaa viljeltiin yhdessä torppareiden ja renkien 

kanssa. Kartanon isännäksi on ko. vuodelle merkitty hovimestari Carl Grubbe.265 

 

Albergan kartano viljeli seitsemää peltoa, joiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille maanmittari on ilmoittanut 

23 tynnyrinalaa 30 5/8 kapanalaa. Vuotuinen viljelysala oli siten 11 tynnyrinalaa 31 5/16 kapanalaa. Maalaatuja oli 

pelloissa neljää tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että hiekkamaata oli 4 tynnyrinalaa 12 kapanalaa 

sekä 11/32 kapanalaa266, hiekka ja savipohjaista maata 1 tynnyrinala 5 kapanalaa, märkää savea 2 tynnyrinalaa 22 ½ 

kapanalaa ja savensekaista maata 3 tynnyrinalaa 22 kapanalaa sekä 27/32 kapanalaa.  

 

Näiden pelto-omistusten lisäksi kartanolla oli kaksi peltoa, joista Albergan kartano riiteli edesmenneen Mäkkylän 

isännän perillisten kanssa. Näiden peltojen kokonaispinta-ala oli 3 tynnyrinalaa 19 ½ kapanalaa molempina vuosina, 

                                                           
261 Lantmäristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 205. 
262 Ramsay 1984b, s. 101. 
263 SAYL, Espoo 1674–1693: 128,  1694–1713: 126. 
264 Ramsay 1984b, s. 211. 
265 SAYL, Espoo 1694–1713 : 126. 
266 Tämän kaltaista merkintää ei löydy muista tutkimuksen kohteena olleista kartoista. 11/32 ka = 150 neliökyynärää. 
Vastaavasti 27/32 ka = 369 neliökyynärää. 
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joten vuotuinen kylvöala oli 1 tynnyrinala 23 kapanalaa.  Pellot olivat nimeltään Böhle åkren ja Måle åkren ja ne olivat 

maaperältään hiekkaa ja savensekaista maata. Vuotuisessa kylvössä ne jakaantuivat siten, että hiekkamaata oli 19 ¼ 

kapanalaa ja savensekaista maata 1 tynnyrinala 6 ½ kapanalaa. 

 

Niittyomistuksia kartanolla oli viidellä niityllä ja niistä se korjasi maanmittarin arvion mukaan heinää 41 parmasta 7 

kuutiokyynärää. Selitysosasta selviää edelleen, että Bredvikin kaksi taloa, jotka oli jo kauan aikaa sitten merkitty 

kruunun maakirjoihin, nauttivat kartanon alueen niityiltä 9 parmaksen ja 7 kuutiokyynärän vuotuista heinämäärää, joten 

se laski kartanon vuotuisen kokonaisheinämäärän 32 parmakseen. Vuotuisesta kokonaisheinämäärästä oli suolaheinän 

osuus 56,8 prosenttia, saraheinän 23,8 prosenttia, suoheinän 11,3 prosenttia ja järviheinän 8,1 prosenttia. 

 

Konungsböle 
 

Konungsbölestä ei ole kartan selitysosaan merkitty minkäänlaisia kameraalisia tietoja. Ainoastaan on merkitty, että 

kylän peltoja viljeltiin yhdessä Albergan kartanon kanssa. Kartoitusvuonna 1691, ennen itse kartoittamista, merkittiin 

veroluetteloihin kylän kolmesta talosta kaksi asutuksi, mutta verollepanon jälkeen kylän kaikki kolme taloa yhdistettiin 

yhdeksi kameraaliseksi yksiköksi, jonka kyynäräluvuksi merkittiin 17 ½ kyynärää. Ennen verollepanoa kylän talojen 

yhteenlaskettu kyynäräluku oli ollut 20 ¼ kyynärää. Isännäksi merkittiin Erich Hansson ja talo jaotettiin Kilon 

ratsutilalle aputilaksi.267 Maanluonnoltaan talo oli kruununtila.268 

 

Talo viljeli viittä peltoa, joiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 12 tynnyrinalaa 29 

3/8 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 6 tynnyrinalaa 11 11/16 kapanalaa. Maalaatuja on merkitty vuotuisen 

kylvön yhteyteen kolmea tyyppiä, jotka jakaantuivat siten, että löysää hiekkamaata oli 4 tynnyrinalaa 7 ½ kapanalaa, 

savimaata 28 3/16 kapanalaa, ja huonoa sekalaista maapohjaa oli 1 tynnyrinala 6 kapanalaa. 

 

Niittyomistuksia talolla oli kolmella niityllä, joista se keräsi vuotuiseksi heinämääräksi maanmittarin arvion mukaan 14 

parmasta 17 kuutiokyynärää. Tästä määrästä oli suoheinän osuus 63,4 prosenttia ja saraheinän 36,6 prosenttia. 

 

Kilo 
 

Kilon kohdalla kameraaliset tiedot eivät myöskään ole täydellisiä. Maanmittari on kirjannut, että tilaa on vanhastaan 

viljellyt lampuoti säterivapauksineen. Säteri koostui neljästä talosta, joista kaksi oli asuttu. Ennen verollepanoa oli 

säterin kolmen talon yhteenlaskettu kyynäräluku 18. Yhdelle talolle ei ollut merkitty kyynärälukua, koska se oli 

merkitty rappiolla olevaksi taloksi, mutta verollepanon jälkeen sille merkittiin kyynäräluvuksi 3 ¾. Näin ollen 

verollepanon jälkeen oli säterin kyynäräluku 21 ¾. Verollepanon jälkeen Kilosta tuli ratsupalvelusta suorittava säteri 

majurin komppaniaan ja se kuului Albergan ohella Arvid Gyldenärille. Aputiloja säterillä oli Bredvikissä ja 

Konungsbölessä.269 Maanluonnoltaan talo oli kruununtila.270 

                                                           
267 SAYL, Espoo 1674–1693: 131, Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 206. 
268 Ramsay 1984b, s. 101. 
269 SAYL, Espoo 1674–1693: 132, Lantmäteristyrelsens leverans 1850 Nr 1 f 206. 
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Säteri viljeli kahdeksaa peltoa, joiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 16 

tynnyrinalaa 12 kapanalaa. Näistä pelloista oli autiona molempina vuosina 6 tynnyrinalaa 13 kapanalaa eli hyvin iso 

osa, mutta ne ovat kuitenkin otettu huomioon kokonaispinta-alaa yhteen laskettaessa. Vuotuinen kylvöala oli 8 

tynnyrinalaa 6 kapanalaa. Maalaatuja oli peloissa kolmea tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että 

savensekaista hiekkamaata oli 2 tynnyrinalaa 6 kapanalaa, hiekkamaata 5 tynnyrinalaa 12 ½ kapanalaa, ja huonoa 

sekalaatuista maapohjaa 17 ½ kapanalaa.  

 

Niittyomistuksia säterillä oli kahdella niityllä, joiden vuotuiseksi heinämääräksi on maanmittari arvioinut 20 parmasta. 

Näihin niittyihin oli myös nautintaoikeus qvarnbyläisillä ja he riitelivät herra everstin kanssa 7 parmaksen ja 6 

kuutiokyynärän suuruisesta heinämäärästä.271 Riita koski Väster engeniä, jota ei tämän johdosta voitu panna verolle, 

koska se ei olisi ollut sopusoinnussa vuoden 1688 vaihtometodin kanssa.272 Niittynautinnoista ei ole riidan takia 

karttaan merkitty summaa, joka ilmoittaisi vuotuisen verotettavan kokonaisheinämäärän. Säterin molemmat niityt olivat 

puoleksi saraheinää ja suoheinää. 

 

Kyläkuvaus 

 

Selitysosan lopussa olevaan kyläkuvaukseen on maanmittari kirjannut, että Albergan kartanon, Konungsbölen ja Kilon 

metsät olivat yhteisomistuksessa yhdessä Klobbskogin, Kånalan ja Mäkkylän kanssa. Tämä tarkoitti matsälaitumia ja 

ulkomaita, jotka olivat laajuudelta ¼ x ½ peninkulmaa. Bredvikin kylä oli omistuksineen eriytetty rajoin, eikä sitä sen 

takia käsitelty kartoituksen yhteydessä. Bredvikin omistusten alue oli kooltaan pituus- ja leveyssuunnassa ¼ 

peninkulmaa. 

 

Alue koostui rämeisestä ja kallioperäisestä maasta. Lisäksi alueella oli hiekkakangasta, jossa kasvoi pieniä 

mäntytukkeja. Alueella oli keskinkertaisesti laidunmaata, ja metsää oli riittävästi polttopuiksi ja aidaksiksi. Metsästä 

saatiin myös hongista tukkeja (Wälterståck). Kaskeamista harrastettiin kartanon ja toisten talojen välillä siten, että siitä 

saatiin ½ tynnyrinalan kokoinen naurismaa vuosittain. Alueella ei ollut niinimetsää, mutta jonkin verran saatiin tuohia. 

Lehtimetsää oli myös jonkin verran. Suomukalaa saatiin riittävästi. Asukkailla oli myös pieni jalkamylly, joka oli 

arvioitu sellaiseksi, että se kävi sateisina vuosina syksyisin ja keväisin, mutta ei niiden välisenä aikana, koska myllyyn 

virtaava vesi oli peräisin pieneltä rämeeltä. Humalatarhasta saatiin puolen leiviskän tuotto. Alueella ei ollut mahdollista 

raivata uusia peltoja tai niittyjä. Lisäksi alueella ei harrastettu kalkinpolttoa eikä siellä ollut mahdollisuutta 

tiilenvalmistukseen. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
270 Ramsay 1984b, s. 101. 
271 Herra everstillä tarkoitetaan tässä Arvid Gyldenäriä, joka luovutettiin reduktion yhteydessä hänelle säteriratsutilaksi 
yhdessä Albergan kanssa. Ramsay 1984b, s. 339. 
272 ULH ko Gar 2 f 371. 
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Kartta 13. Gammelgårdin kylän ydinalueen tiluskartan karttapiirros vuodelta 1700. 
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Kartta 14. Gammelgårdin metsäkartan karttapiirros vuodelta 1700. 
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9.11 Gammelgård vuonna 1700
273
 

 

Kartan (Kartta 13) tarkka laatimisajankohta ei ole tiedossa, sillä Brotheruksen päiväkirjamerkintöjä tältä vuodelta ei ole 

ollut käytettävissä. Samankaltaisuus suhteessa verollepanokarttoihin antaa aiheen kuitenkin olettaa, että kyseessä on 

verollepanokartta. Gammmelgårdin kylässä oli lisäksi yksi ratsutila, ja ratsutilat olivat ruotujaon pysyvyyden 

varmistamiseksi ensisijaisia kartoituskohteita. Kylässä oli lisäksi seitsemän taloa, jotka olivat vuonna 1696 sopineet 

kruunun kanssa ruotujakoon liittymisestä.274 Kruunulle oli siis hyödyllistä, että koko kylä karoitettiin yhdessä sen 

ratsutilan kanssa. Gammelgårdin kylän talojen tiluksien mittaamisen lisäksi Brotherus suoritti myös kylän piirirajojen 

mittauksen, metsäkartan. Tiluskartta on laadittu mittakaavaan 1:4000 ja metsäkartta, sille tyypilliseen mittakaavaan, 

1:40 000. 

 

Pellot ja niityt 

 

Kylän maisemaa leimasi lukuisat pellot, joiden lukumäärä peltojen nimien pohjalta oli 68. Edelleen nämä pellot olivat 

pirstoutuneet 125 osaan. Karttapiirrokseen on merkitty peltojen nimet ja pinta-alat, mutta ei maalaatuja. Ne löytyvät 

kartan selitysosasta. Peltojen omistussuhteet jakaantuivat siten, että kolmetoista niistä oli sarkajaettuja, kaksi oli 

lohkottu eri talojen kesken kyynäräluvusta riippumattomiin kokonaisuuksiin ja loput olivat joko yhden tai useamman 

talon yhteisiä ulkoraivauksia. Peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli noin 3900 tynnyrinalaa, oli 2,4 

prosenttia. Luku vaikuttaa pieneltä ja selittyy sillä, että kylän ulkomaat olivat todella laajat. Kylän ydinalue oli sitä 

vastoin hyvin pitkälti hyötykäytössä. 

 

Karttaan on myös merkitty kylän ydinalueen niityt, joista neljän on ilmoitettu olevan sarkajaossa. Kaiken kaikkiaan 

kartalla on mainittu kylän 11 niittyä, joista yhdestä oli pappilalle erotettu oma osansa. Sarkajakoisten niittyjen 

kokonaispinta-alaksi olen mitannut 47 tynnyrinalaa 12 kapanalaa. Sarkajaossa olleiden niittyjen yhteyteen on merkitty 

ne talot, jotka olivat osallisina niittyihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä talot olisivat kaikki nauttineet 

sarkajakoisilta niityiltä samana vuonna heinää, vaan niittyjen nautinta oli järjestetty siten, että niiltä vuosittain korjasi 

heinää 1–4 taloa. Muiden kylälle kuuluneiden niittyjen pinta-alaksi olen mitannut 61 tynnyrinalaa 30 kapanalaa, joten 

kylän ydinalueella olleiden kyläläisten niittyjen pinta-ala oli 109 tynnyrinalaa 10 kapanalaa. Kyläläisten niittyjen pinta-

ala suhteessa niiltä korjattuun heinämäärään275 merkitsi sitä, että yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin kolme 

tynnyrinalaa niittymaata. Pappilan niityn pinta-ala oli puolestaan 3 tynnyrinalaa 11 kapanalaa ja pappilan metsä, joka on 

karttapiirroksessa tarkasti rajattu, oli pinta-alaltaan 6 tynnyrinalaa 9 kapanalaa. Niittyjen osuus kylän kokonaispinta-

alasta, pappilan niitty mukaan lukien, oli 2,9 prosenttia. Näin pieni prosentti johtuu siitä, että kyläläisillä oli 

niittynautintoja kylän alueen pohjoisosissa, jotka on kuvattu alueelta laadittuun metsäkarttaan.  Maaperältään melkein 

kaikki niityt olivat saraheinää ja vain yksi niitty oli osin nurminiittyä. Saraheinän osuus kylän kokonaisheinämäärästä 

                                                           
273 B7 14/1–3. Kartoitus käsittää myös Tavastbyn kyläkartan, mutta sitä en käsittele, koska kuului hallinnollisesti ja 
kirkollisesti Helsingin pitäjään. 
274 Ramsay 1984b, s. 522–525. 
275 Kylän ydinalueella olleilta kyläläisten nauttimien niittyjen vuotuinen heinämäärä oli reilut 36 parmasta. Näiden 
niittyjen osuus kylän kokonaisheinämäärästä oli noin 25 %. 
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oli 96,1 prosenttia, nurminiityn jäädessä 0,9 prosenttiin. Peltoheinän, jota korjattiin vain viiden talon kohdalla, osuus 

kokonaisheinämäärästä oli 3,0 prosenttia. 

 

Rajat ja rajamerkit 

 

Rajalinjoista ei ole kyläkarttaan merkitty kuin kylän itäinen raja, joka erotti Gammelgårdin Tavastbystä. Rajalinjojen 

vähäisyys johtuu siitä, että kyläkartan lisäksi maanmittari on laatinut alueelta metsäkartan, josta kylien rajat käyvät 

erinomaisesti selville. Kyläkarttaan laadittu raja ei kuitenkaan ollut kiistaton, ja karttapiirrokseen on merkitty kaksi 

kiistanalaista rajamerkkiä. Läntisen merkin kohdalla lukee: ”Klufven steen som dhe Tavastby boo upviste” ja itäisen 

merkin kohdalla: ”Klufven steen som dhe gambelgårdh boor upviste”. Molemmat merkit olivat siis halkaistuja kiviä, 

joista läntistä pitivät oikeana tavastbyläiset ja itäistä gammelgårdilaiset. Rajalinjojen pohjoispäässä oleva merkki ei ollut 

kiistanalainen. 
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Talojen kameraaliset tiedot 

 

Kartan selitysosaan on merkitty tiedot kylän taloista, pelloista ja niityistä. Talon A nimi oli Sveins ja sen isäntänä oli 

Matz Johansson. Talo oli jaotukseltaan ratsutila ja se kuului Majurin komppaniaan.276 Maanluontoa ei ole merkitty, 

mutta se oli kruununtila.277 Talon kyynäräluku oli 18 kyynärää. 

 

Pelto-omistuksia tällä talolla oli yhdeksällä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut 

molemmille vuosille 16 tynnyrinalaa 10 ¼ kapanalaa sekä 18 5/16 neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 8 

tynnyrinalaa 5 1/16 kapanalaa sekä 36 ½ neliökyynärää. Maanlaatuja oli neljää eri tyyppiä, jotka jakaantuivat 

vuotuiseen kokonaiskylvöalaan nähden siten, että hiekkamaata oli 1 tynnyrinala 11 1/16 kapanalaa sekä 4 3/16 

neliökyynärää, savimaata 5 tynnyrinalaa 23 kapanalaa sekä 22 3/16 neliökyynärää, tuoretta savea 20 11/16 kapanalaa 4 

3/8 neliökyynärää ja löysää hiekkaa 14 5/16 kapanalaa 5 ¼ neliökyynärää. 

 

Edellä mainittujen osuuksien lisäksi Sveinssiin oli liitetty yksi pieni tila, jota ei ole merkitty karttapiirrokseen. Tämä voi 

johtua siitä, että kyseessä oli sotilaan torppa. Talon isännäksi on vuodelle 1694 merkitty Jöran Mårtensson.278 Tilan 

kyynäräluku oli vaatimattomat kolme kyynärää.  Pellot, joissa tila oli osallisena, oli sarkajaettu Sveinsin, �epperin ja 

Skrobbin kesken. Kartan selitysosasta löytyy tätä asiaa valaiseva kirjoitus: ”dhe 3 ahlnar jords som ähro underlagda 

stommen eller Sveins hemmanet Hvilcka 3 ahlnar finnes uti stoor bynniblands �epperens och Skrobbens hemman i 

Tegskifte �embligen”. Tilan viljelysten kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 2 

tynnyrinalaa 2 3/8 kapanalaa sekä 52 neliökyynärää. Vuotuinen kylvö oli siten 1 tynnyrianala ja 3/16 kapanalaa. 

Maanlaadut jakaantuivat viiteen eri tyyppiin siten, että vuotuisessa kylvössä savimaata oli 6 5/8 kapanalaa, tuoretta 

savea 7 3/16 kapanalaa, hiekkaa 3 ½ kapanalaa, kovaa savea 12 ¼ kapanalaa ja märkää hiekkaa 3 ½ kapanalaa. 

 

Niittyomistuksia oli Sveinsillä 18 kyynärän levyisissä saroissa 13 niityllä ja niiden arvioitu kokonaistuotto peltoheinä 

mukaan luettuna oli 17 parmasta ja 25 ¾ kuutiokyynärää. Kolmen kyynärän saroilla osuuksia oli taasen kolmella 

niityllä ja niiden vuotuisen tuoton on maanmittari arvioinut olleen 5 parmasta ja 7 kuutiokyynärää. Selitysosassa ei ole 

Sveinsiin liitetyn tilan kohdalla mainintaa, kuinka paljon heinää kultakin niityltä saatiin, vaan tiedot löytyvät �eppersin 

talon niittyjen kohdalta, johon maanmittari on kirjannut: ”Emedan 5 parmer går her af till Sveins 3 ahlnar jords”.  

 

Talon B nimi oli Juus ja sen isäntänä oli Mickel Bertilsson. Talon kyynäräluku oli seitsemän kyynärää ja talo oli 

jaotukseltaan jalkaväen katselmuskirjurin virkatalo (munsterskrefvarens boställe under Infanterj), ja se kuului 

neljänteen kapteenin komppaniaan.279 Maanluontoa ei ole merkitty, mutta kyseessä oli kruununtila.280  

 

Pelto-osuuksia talolla oli seitsemällä pellolla, joiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 8 tynnyrinalaa 7 1/8 kapanalaa sekä 74 ¼ neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli 4 tynnyrinalaa 3 3/16 

kapanalaa sekä 37 1/8 neliökyynärää. Maanlaatuja oli kahta tyyppiä ja niiden pinta-alat jakaantuivat vuotuisessa 

                                                           
276 SAYL, Espoo 1694–1713: 120. 
277 Ramsay 1984b, s.101. 
278 SAYL, Espoo 1694–1713: 120. 
279 SAYL, Espoo 1694–1713: 117. 
280 Ramsay 1984b, s. 101. 
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kylvössä siten, että savimaata oli 1 tynnyrinalaa 12 ½ kapanalaa sekä 19 neliökyynärää ja tuoretta savimaata oli 2 

tynnyrinalaa 23 1/16 kapanalaa sekä 18 ¼ neliökyynärää. 

 

Lisäksi Juusilla oli pieni humalatarha, jonka vuotuinen tuotto oli puoli leiviskää (lispund). Niittyomistuksia talolla oli 

12 niityllä, joiden vuotuiseksi tuotoksi on maanmittariarvioinut 13 parmasta ja 8 ½ kuutiokyynärää peltoheinä mukaan 

luettuna.  

 

Talon C nimi oli Juun ja sen isäntä oli Hans Hindersson. Talon kyynäräluku oli 16½ kyynärää. Jaotukseltaan talo oli 

aputila ja se oli jaotettu vuonna 1696 Mankansin Abraham Axelssonin ratsutilalle majurin komppaniaan. Talo oli ollut 

majurin komppanian luutnantin etuutena vuonna 1694 ja sitä oli silloin täydennetty 1/6 manttaalilla.281  

Maanluonnoltaan talo oli kruununtila (Crono). 

 

Pelto-osuuksia oli talolla seitsemällä pellolla ja niiden kokonaispinta-alan on maanmittari ilmoittanut olevan molempina 

vuosina 12 tynnyrinalaa 21 1/8 kapanalaa sekä 3 3/8 neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 6 tynnyrinalaa 10 9/16 

kapanalaa sekä 1 11/16 neliökyynärää. Maalaatuja oli neljää tyyppiä ja ne jakaantuivat siten, että vuotuisessa kylvössä 

oli savimaata 3 tynnyrinala 26 1/16 kapanalaa sekä 22 9/16 neliökyynärää, tuoretta savea 1 tynnyrinala 3 3/16 kapanala 

sekä ¾ neliökyynärää, tuoretta kovaa savea 28 1/16 kapanalaa 22 ½ neliökyynärää ja tuoretta märkää hiekkaa 16 9/16 

kapanalaa 21 1/8 neliökyynärää. Niittyomistuksia oli kahdeksalla niityllä ja niiden vuotuiseksi tuotoksi peltoheinä 

mukaan lukien on maanmittari arvioinut olleen 16 parmasta ja 18 kuutiokyynärää. Kaikkien niittyjen maaperä oli 

saraheinää. Lisäksi talon vuotuinen humalasato oli puoli leiviskää.282 

 

Talon D nimi oli Röös ja sen isäntä oli Matz Mickelsson. Talon kyynäräluku oli yhdeksän kyynärää. Talo oli 

maanluonnoltaan kruununtila. Talon jaotusta ei ole merkitty, koska se oli ruotujaon ulkopuolella.283 

 

Pelto-osuuksia oli yhdeksällä pellolla ja pinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 6 tynnyrinalaa 20 

¾ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli 3 tynnyrinalaa 10 3/8 kapanalaa. Maalaatuja oli kolmea tyyppiä ja ne jakaantuivat 

siten, että vuotuisessa kylvössä oli savimaata 2 tynnyrinalaa, tuoretta savimaata 26 3/8 kapanalaa ja kovaa tuoretta 

savea 16 kapanalaa. Niittyomistuksia talolla oli kahdeksalla niityllä ja niiden vuotuiseksi tuotoksi on maanmittari 

arvioitunut peltoheinä mukaan lukien 11 parmasta ja 8 ¼ kuutiokyynärää. Talolla oli myös pieni humalatarha, jonka 

vuotuinen tuotto oli kuusi markkia284 (marcker). 

 

Talon E nimi oli Ers ja sen isäntänä oli Hindrich Johansson. Talon kyynäräluku oli yhdeksän kyynärää. Talon jaotusta 

tai maanluontoa ei ole merkitty, mutta vuonna 1698 Hindirch Johansson viljeli tilaa kruununlampuotina. Kun vakinaiset 

ratsutilat valittiin, määrättiin Ers Helsingin pitäjän Malmbyn Starenin ratsutilan augmentiksi285.  

 

                                                           
281 SAYL, Espoo 1694–1713: 121. 
282 Elintarvikepaino, josta käytetttiin myös nimitystä punta. Leiviskä jakautui 20 naulaan ja oli 8,5 kg. Kostet 2004, s. 
102. 
283 Ramsay 1984b, s. 101. 
284 Ruokatavara painona markki oli yhtä suuri kuin naula eli 425g.  Metallien punnituksessa markki oli painomittana 
noin 210g. Kostet 2004, s. 105. 
285 Ramsay 1984b, s. 281, SAYL, Espoo 1694–1713: 119. 
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Talolla oli pelto-osuuksia kymmenellä pellolla ja niiden kokonaispinta-alan on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille olleen 7 tynnyrinalaa 21 ¾ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli 3 tynnyrinalaa 26 7/8 kapanalaa. Maalaatuja oli 

kolmea tyyppiä ja ne jakaantuivat vuotuisen kylvön perusteella siten, että savimaata oli 2 tynnyrinalaa 19 ½ kapanalaa, 

tuoretta savea 24 3/8 kapanalaa ja kovaa savea 15 kapanalaa. Niittyomistuksia oli kymmenellä niityllä ja vuotuiseksi 

tuotoksi peltoheinä mukaan lukien on maanmittari arvioinut olleen 18 parmasta ja 5 ½ kuutiokyynärää. Humalatarhasta 

ei ole mainintaa.  

 

Talon F nimi oli �ikus ja sen isäntänä oli Erich Mårtensson, joka aikaisemmin oli viljellyt saman kylän Ersin tilaa, 

mutta menettänyt sen köyhyytensä vuoksi286. Talon kyynäräluku oli 5 ½ kyynärää. Talon jaotuksesta tai maanluonnosta 

ei ole merkintää. Asutuksen yleisluetteloon on merkitty, että �ikus olisi jo vuonna 1691 liitetty Pehr Marcussonin 

ratsutilan aputilaksi, jollaiseksi se on merkitty myös vuonna 1694, eikä muutosta jaotuksen suhteen näytä tapahtuneen 

vuoteen 1713 mennessä muuten kuin, että talo on vuonna 1707 merkitty kuuluneeksi ruotusotilaan vaimolle 

(knekthustru).287 Ramsayn mukaan talo ei kruununtilana kuulunut ruotujakoon288, mutta jo se, että talo merkitty vuonna 

1707 ruotusotilaan vaimolle antaa aiheen epäillä asiaa. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kuudella pellolla ja viljelysten kokonaispinta-alaksi on maanmittari arvioinut molemmille 

vuosille olleen 4 tynnyrinalaa 7 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 2 tynnyrinalaa 3 ¾ kapanalaa. Maalaatuja oli 

kolmea tyyppiä, jotka jakaantuivat siten, että vuotuisessa kylvössä oli savimaata 1 tynnyrinala 22 ¾ kapanalaa, tuoretta 

savea 6 ½ kapanalaa ja hiekkaa 6 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli viidellä niityllä ja vuotuiseksi tuotoksi peltoheinä 

mukaan lukien on maanmittari arvioinut 5 parmasta ja 21 kuutiokyynärää.  

 

Talon G nimi oli �eppers ja sen isäntänä oli Mickel Classon. Talon kyynäräluku oli yhdeksän kyynärää ja jaotukseltaan 

se oli Backbyn ratsutilan aputila ja kuului majurin komppaniaan vuodesta 1695 lähtien.289 Maanluontoa ei ole merkitty, 

mutta se oli kruununtila.290  

 

Talolla oli pelto-osuuksia kahdeksalla pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 9 tynnyrinalaa 7 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvö oli siten 4 ½ tynnyrinalaa 19 5/8 kapanalaa. Maalaatuja oli 

viittä tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisen kylvön perusteella siten, että savimaata oli 5 ½ kapanalaa, hiekkamaata 22 ½ 

kapanalaa, tuoretta savea 16 ½ kapanalaa, kovaa savea 3 ta 28 ½ kapanalaa ja märkää hiekkamaata 10 1/8 kapanalaa. 

Niittyomistuksia oli 14 niityllä ja niiden kokonaistuotoksi on peltoheinän mukaan lukien arvioinut maanmittari 16 

parmasta ja 15 kuutiokyynärää. Niittyomistusten yhteyteen on maanmittari lisäksi kirjannut em. tiedon, että viisi 

parmasta on merkitty Sveinsiin liitetylle tilalle. 

 

Talon H nimi oli Skrobbes ja sen isäntänä oli Hindrich Johansson. Talon kyynäräluku  

oli kuusi kyynärää. Talon jaotusta tai maanluontoa ei ole merkitty, mutta se oli jaotettu vuonna 1694 Rödskogissa 

                                                           
286 Ramsay 1984b, s. 289. 
287 SAYL, Espoo 1674–1693: 121,  1694–1713: 119. 
288 Ramsay 1984b, s. 101. 
289 SAYL, Espoo 1694–1713: 122. 
290 Ramsay 1984b, s. 101. 
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sijainneen Baggensköldin ratsutilan aputilaksi.291 Maanluonnoltaan talo oli kruununtila292.  

 

Pelto-osuuksia sillä oli yhdeksällä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

ilmoittanut 7 tynnyrinalaa 6 ¼ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 3 tynnyrinalaa 19 3/8 kapanalaa. Maalaatuja oli 

kolmea tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisen kylvöalan perusteella siten, että hiekkamaata oli 2 tynnyrinalaa, savimaata 

1 tynnyrinala 5 ½ kapanalaa ja kovaa savimaata 13 9/16 kapanalaa. Niittyomistuksia oli 12 niityllä ja niiden 

kokonaistuotoksi peltoheinä mukaan lukien on maanmittari arvioinut 11 parmasta ja 6 kuutiokyynärää. Niittyjen 

maaperä oli saraheinää, mutta Hem ängenin yhteyteen on lisäksi kirjattu, että sitä oli raivattu pelloksi, josta saatiin 

peltoheinää. 

 

Talon I nimi oli Juppers ja sen isäntänä oli Hans Johansson. Talon kyynäräluku oli 5½ kyynärää. Jaotukseltaan talo oli 

virkatalo (boställe) ja se kuului Uudenmaanläänin jalkaväkirykmentin Helsingin komppanian majoituksesta vastaavalle 

aliupseerille, furiirille.293 Maanluonnoltaan talo oli kruununtila.294 

 

Pelto-osuuksia oli 13 pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 9 

tynnyrinalaa 23 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 27 ¾ kapanalaa. Maalaatuja oli viittä tyyppiä, 

jotka jakaantuivat siten, että vuotuisessa kylvössä oli savimaata 2 tynnyrinalaa 18 7/8 kapanalaa, tuoretta savimaata 1 

tynnyrinalaa 6 ¼ kapanalaa, kovaa savea 7 1/16 kapanalaa, märkää hiekkaa 5 1/16 kapanalaa ja märkää tuoretta hiekkaa 

12 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli 11 niityllä ja niiden vuotuiseksi tuotoksi peltoheinä mukaan luettuna on 

maanmittari arvioinut 18 parmasta ja 18 kuutiokyynärää.  

 

Talon K nimi oli Jufvas ja sen isäntänä oli Johan Johansson. Talon kyynäräluku oli yhdeksän kyynärää. Kartan 

selitysosassa ei ole mainintaa talon jaotuksesta tai maanluonnosta, mutta se oli vuonna 1697 merkitty jaotukseltaan 

majurin komppanian majoitusmestarin hevostilaksi295 ja maanluonnoltaan se oli verotila.296  

 

Pelto-osuuksia oli talolla 11 pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 11 

tynnyrinalaa 31 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 5 tynnyrinalaa 31 ½ kapanalaa. Maalaatuja oli kahta tyyppiä, 

jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 3 tynnyrinalaa 30 kapanalaa ja märkää hiekkamaata 2 

tynnyrinalaa 1 ½ kapanalaa. Niittyomistuksia oli talolla yhdeksällä niityllä ja niiden vuotuiseksi heinämääräksi 

peltoheinä mukaan luettuna on maanmittari arvioinut 11 parmasta ja 26 kuutiokyynärää.  

 

Kyläkuvaus 

 

Kartan selitysosan loppuun on maanmittari laatinut kylästä kuvauksen, josta ilmenee, että kylässä oli männyistä ja 

kuusista saatavaa tukkimetsää talojen korjauksiin sekä metsää, josta saatiin aidaksia ja polttopuita. Ne eivät kuitenkaan 

                                                           
291 SAYL, Espoo 1694–1713: 122. 
292 Ramsay 1984b, s. 101. 
293 SAYL, Espoo 1694–1713: 117. 
294 Ramsay 1984b, s. 101. 
295 SAYL, Espoo 1694–1713: 118. 
296 Ramsay 1984b, s. 101. 
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riittäneet myyntiin asti. Kaskimetsää oli pieninä aukioina naurismaiksi, ½ kapanalaa maata kylänmittaa kohden297. 

Kylässä oli vähäpätöisesti lehtimetsää, mutta ei yhtään tuohi- eikä niinimetsää. Laidunmaata oli kotitarpeiksi vaikkakin 

ne olivat kaukana, ja joita tavastbyläiset nauttivat suurimmaksi osaksi järven eteläpuolisilla laitumilla. Tätä vastoin 

nauttivat gammelgårdilaiset tavastbyläisten laidunmaita järven pohjoispuolella. Menneinä aikoina saatiin Pitkäjärvestä 

suomukalaa kotitarpeiksi, mutta kalansaanti oli huonontunut niin paljon, etteivät kyläläiset enää tehneet 

kalanpyydyksiä. Kylässä ei ollut myllyä eikä myllynpaikkaa, vaan kevätkuorma vietiin jauhettavaksi Kvarnbackan 

tullimyllyyn Helsingin pitäjään. Kalkkiuuni, josta entisaikoina oli jotain hyötyä kalkin valmistuksessa, oli muodostunut 

niin syväksi, että siksi ja sen tähden sitä ei ollut vähään aikaan käytetty, sillä taloista ei riittänyt miestyövoimaa sen 

ylläpitämiseen talojen heikentymisen takia. Kylässä ei ollut tilaa lisäpelloille, mutta joitakin pieniä niittyjä voitiin 

raivata ja ottaa nautintaan, jos asukkaat ehtivät tähän. Joka talo oli joutunut päästämään vähäisiä osia pelloistaan 

hunningolle ja osa näistä pelloista oli metsittynyt. Kylässä ei ollut humalatarhoja kuin mitä on kerrottu ja Jupperin talo 

tuotti hyvinä vuosina yhdestä puoleentoista leiviskää humalia, toisten jäädessä muutamaan markkaan. Skråbbella, 

Ersillä ja �ikuksella ei ollut humalatarhoja lainkaan. 

 

Metsäkartta 

 

Metsäkarttaan (Kartta 14) on merkitty Espoon pitäjän ja Helsingin pitäjän väliset rajat ja rajamerkit. Vuonna 1700 

laaditussa metsäkartassa Gammelgård kuului hallinnollisesti Helsingin pitäjään, mutta Fredrik Johan Fonseenin 

laatimasta vuoden 1750 Espoon pitäjän kartasta298 havaitaan, että Gammelgård on jäänyt alueellisesti Espoon pitäjän 

puolelle. Lisäksi metsäkartta havainnollistaa hyvin eri kylien välisiä rajariitoja. Seuraavassa esittelen metsäkartassa 

mainitut 29 rajamerkkiä siten, että merkkien nimet ovat alkuperäisessä asussaan, mutta selvitykset olen kääntänyt. 

Lopuksi esittelen vielä ne pitäjien väliset rajamerkit, jotka löytyvät molemmista kartoista. 

 

1. Råå Tall Sochn Råå. Pitäjän raja, joka erottaan Espoon pitäjän Bembölen Helsingin pitäjän Gammelgårdista ja 

Storhoplaksista. Tämä on iänikuinen rajamerkki. 

2. Een vijssare eller mellan Råå.  Osoitinviitta eli väliraja. 

3. Pirun öön.  Erottaa Bembölen, Kvarnbyn, Träskändan ja Gammelgårdin toisistaan. 

4.Brandbergs Sochn Råå. Erottaa Espoon pitäjän Skrakabyn ja Träskändan Helsingin pitäjän Gammelgårdista. 

5. Råå Back Råå. Erottaa Skrakabyn, Bodomin ja Gammelgårdin toisistaan. 

6. Maar Backe Råå Sochn Råå. Pitäjän raja, joka erottaa Espoon pitäjän Rödskogin ja Bodomin Helsingin pitäjän 

Gammelgårdista. 

7. Grundbacka. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. 

8. Stoor kees Råå. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. 

9. Ri Berg Råå. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. 

10. Tistron Bäck. Pitäjän raja, joka erottaa Espoon pitäjän Rödskogin Helsingin pitäjän Ripubystä, Gammelgårdista ja 

Tavastbystä. 

11. Ahl Kees Råå. Erottaa Tavastbyn ja Ripubyn. 

12. Asp Råå. Erottaa Tavastbyn ja Ripubyn. 

                                                           
297 Kylänmitaksi saadaan 97,5 kyynärää, kun kaikkien talojen kyynärluvut lasketaan yhteen. Naurismaiden pinta-ala oli 
näin ollen 48 ¾ ka eli 1 ta 16 ¾ ka. 
298 Lantmät. lev 1850, nr 71 (kartavd. , st. form.). 
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13. Hurran bergs Hufvud Råå. Erottaa Tavastbyn, Lapbölen, Ripubyn ja Käimbyn. 

14. Tyster Mäcki Hufvud Råå. Erottaa Lapbölen, Mårtensbyn299 

15. Birrits Broo steen. Erottaa Mårtensbyn ja Tavastbyn. 

16. Halla Bergs Råå. Tätä rajaa kårböleläiset pitävät päärajanaan, mutta jota mårtensbyläiset eivät hyväksy. 

17. Hålabergs Råå. Tätä rajaa mårtensbyläiset pitävät heidän ja tavastbyläisten välisenä rajana. 

18. Matt Kees Råå. Tätä rajaa mårtensbyläiset pitävät oikeana, mutta kiistanalaisena, koska he kohtaavat tavastbyläisiä 

tämän rajan sisäpuolella. 

19. MurMacki Råå. Tätä rajaa tavastbyläiset pitävät oikeana, mutta kiistanalaisena. 

20. Gås stens Råå. Erottaa Tavastbyn, Kårbölen ja Mårtensbyn, mitä vastoin kårböleläisillä on jotain valittamisen 

aihetta. 

21. Hångas måssa Råå een Hufvud Råå. Erottaa Tavastbyn, Kårbölen ja Storhoplaksin. 

22. Rå Kees måssa. Erottaa Tavastbyn ja Storhoplaksin. 

23. Svarthålm Hufvud Råå. Erottaa Tavastbyn, Gammelgårdin ja Storhoplaksin. 

24. Upvistesteen vijsare. Osoitinviitta, jota osapuolet pitävät iänikuisena. 

25. Åhlans Råå. Tätä rajaa tavastbyläiset pitävät oikeana. 

26. Åhlans Råå. Tätä rajaa gammelgårdilaiset pitävät oikeana. 

27. Klufven steen. Tätä rajaa gammelgårdilaiset pitävät oikeana. 

28. Klufven steen. Tätä rajaa tavastbyläiset pitävät oikeana. 

29. Steen sveed eller steen Kees Råå. Erottaa Tavastbyn ja Gammelgårdin ja kulkee tästä Tistron Bäck Råå -

rajamerkkiin. 

 

Espoon pitäjän laajeneminen itään näkyy siinä, että metsäkartan rajamerkeistä numerot 21, 23 ja 29 muuttuivat vuoden 

1750 pitäjän kartoituksessa pitäjän rajan rajamerkeiksi ja saivat siinä numerot 8 (=21), 9 (=23) ja 11(=29). Vanhoista 

merkeistä numerot 21 ja 23 säilyttivät myös nimensä, mutta vanha numero 29 muuttui Stenskärs Rå:ksi. Lisäksi on 

mainittava, että metsäkartassa ollut Tistron Bäck Råå, joka oli jo silloin pitäjien välisenä rajamerkkinä, säilytti saman 

asemansa vuoden 1750 kartalla. Erona oli sen numeron muuttuminen numeroksi 13 ja, että se vuoden 1750 kartalla 

erotti Espoon pitäjän Rödskogin ja Gammelgårdin Helsingin pitäjän Ripubystä, Luhtbackasta ja Tavastbystä.300 

Vastaavasti vanhat pitäjän rajan rajamerkit 1, 4 ja 6 eivät enää esiinny vuoden 1750 kartalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299 Kyseessä ei ole sama Mårtensby, joka sijaitsi Espoon pitäjän puolella. Tämä Helsingin pitäjän puolella ollut 
Mårtensby (Martinkylä) kirjoitettiin aikalaisittain ”Mårteeby”, kun taas Espoon pitäjän puolella ollut Mårtensby 
(kutsuttiin myös Marsby), kirjoitettiin aikalaisittain muotoon ”Mårtensby”. 
300 Fonseen 1752, s. 9. 
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Kartta 15. Nouxin kylän ydinalueen tiluskartan karttapiirros vuodelta 1699. 
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9.12 !oux ja Skrakaby vuonna 1699
301

 
 
!oux 
 

Nouxin kylän kartoituksen tarkkaa ajankohtaa tai syytä ei ole tiedossa, sillä Brotheruksen päiväkirjamerkinnät eivät kata 

vuotta 1699. Karttaan merkityt tiedot kuitenkin puhuvat sen puolesta, että kyseessä on verollepanoa varten laadittu 

kartta. Nouxin kylä oli kruunun intressien kannalta siksi tärkeä, että kaikki sen seitsemän taloa olivat tehneet vuonna 

1696 sopimuksen ruotujakoon liittymisestä.302 

 

Rajojen puuttuminen tiluskartalta saattaa johtua siitä, että alueelta laadittiin mahdollisesti myös metsäkartta. Aiheen 

metsäkartan laadintaan antaa kaksi muuta Espoon pitäjän pohjoista kylää, Rödskog ja Gammelgård, joiden tiluskartat 

ovat myös sellaisia, että niihin ei ole merkitty kylän rajoja. Tämä johtuu siitä, että niiden takamaat olivat sen verran 

laajat, että käytännön syistä oli hyvä laatia alueista myös metsäkartat, joista kylien piirirajat selvästi näkyvät. Nouxin 

kylän tiluskartta on laadittu mittakaavaan 1:8000 ja se on tarkastettu vuonna 1711. 

 

Karttapiirrokseen (Kartta 15) on merkitty kylän seitsemän taloa, jotka sijaitsivat muihin espoolaiskyliin nähden 

poikkeuksellisen symmetrisesti. Ne olivat ryhmittyneet siten, että puron vasemmalla puolella oli neljä taloa ja puron 

oikealla puolella oli kolme. Tämä johti siihen, että talot liitettiin eri veronkantoalueisiin siten, että puron vasemmalla 

puolella olleet neljä taloa kuuluivat Espoon puolibolin alaisiksi, kun taas oikealla puolella olleet kolme taloa merkittiin 

Gumbölen boliin. Espoon kartanon perustamisen jälkeen Espoon puoliboliin kuuluneet talot liitettiin sen alaisiksi siten, 

että kartano sai kantaa valtaosan näiden talojen kruununveroista.303 Lisäksi kartalle on kuvattu Nupurbölen talo, koska 

se oli osallisena kolmeen sarkajaossa olleeseen peltoon. Muista rakennuksista on merkitty kylässä ollut mylly, joka 

sijaitsi pienen puron vierustalla. 

 

 

 

 

!ouxin pellot ja niityt 

 

Pellot on merkitty keltaisella ja harmaalla värillä, mutta ne eivät väriensä puolesta kerro, olivatko ne sarkajaettuja vai 

eivät. Peltojen kohdalle on merkitty niiden pinta-alat neliökyynärissä ja jos kyseessä oli jonkin talon oma ulkoraivaus 

tai useamman talon yhteisomistus, on myös talojen litterat kirjoitettu. Maalaatuja ei karttapiirrokseen ole merkitty. 

Myöskään sanaa Stångfall, joka kertoisi sarkajaosta, ei ole merkitty minkään pellon kohdalle itse karttapiirrokseen, vaan 

ne pellot, jotka olivat sarkajaossa, löytyvät kartan selitysosasta otsakkeen utsädet alta. Ne pellot, jotka eivät olleet 

sarkajaossa, löytyvät selitysosasta otsakkeen utåkrar alta. Kaiken kaikkiaan kylässä oli 13 peltoa, jotka olivat 

pirstoutuneet 26 osaan. Kuusi peltoa oli sarkajaossa, kaksi pelloista oli lohkottu kyynäräluvuista riippumattomiin 

kokonaisuuksiin kolmen ja neljän talon kesken ja kahdeksan peltoa oli talojen yksittäisiä ulkoraivauksia. Sarkajakoiset 

pellot noudattivat eri veronkantoalueiden periaatetta siten, että Espoon kartanon alaisuuteen kuuluneet talot 

                                                           
301 B8 26/1–2. 
302 Ramsay 1984b, s. 522-525. 
303 Ramsay 1984b, s. 422. 
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sarkajakoivat eri pellot kuin toiset talot. Kaiken kaikkiaan kylän pellot käsittivät kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 

noin 3788 tynnyrinalaa304, 1,1 prosenttia. 

 

Kylän niityt sijaitsivat kylän etelä- ja pohjoisosissa. Karttapiirrokseen on merkitty kuusi niittyä, kun taas kartan 

selitysosasta löytyy peräti 21 niittyä, jotka olivat Nouxilaisten nautinnassa. Kylän alueella olleiden kuuden niityn 

kokonaispinta-alaksi olen mitannut 86 tynnyrinalaa 9 kapanalaa. Kylän kokonaispinta-alasta niittyjen osuus oli täten 

vain 2,2 prosenttia. Nouxin talot korjasivat niityiltään vuosittain reilut 96 parmasta heinää, josta oli kylän alueelta 

kerättyä 33 parmasta. Yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin siten vajaat kolme tynnyrinalaa niittyä. 

Kokonaisheinämäärästä oli saraheinän osuus 96,4 prosenttia ja peltoheinän 3,6 prosenttia. 

 

 

 

 

                                                           
304 Tämän kartan kohdalla ei ole ollut mahdollista rajalinjoja seuraten mitata kylän pinta-alaa. Tämän takia ilmoitettu 
ala on koko karttapiirroksen ala. 
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Espoon puolibolin talot 

 

Talon A nimi oli Kihi ja sen isäntänä oli Anders Mårtensson. Talon kyynäräluku oli yhdeksän ja se oli maanluonnoltaan 

rälssi. Talon jaotusta ei ole merkitty selitysosaan, mutta se kuului Espoon kartanon alaisuuteen.305 

 

Talolla oli pelto-osuuksia yhdeksällä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

ilmoittanut 7 tynnyrinalaa 28 ¼ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 3 tynnyrinalaa 30 1/8 kapanalaa. Maalaatuja oli 

kahta tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savimaata oli 3 tynnyrinalaa 25 1/8 kapanalaa ja 

hiekkamaata 5 kapanalaa. Niittyomistuksia oli 12 niityllä ja niiden vuotuiseksi kokonaistuotoksi on maanmittari 

arvioinut peltoheinä mukaan lukien 20 parmasta ja 18 kuutiokyynärää.  

 

Talon B nimi oli �ickulla ja sen isäntänä oli Johan Hindersson. Talo on merkitty kuuluvaksi samaan rälssiin kuin Kihi 

(Dito Frälse), joten se oli maanluonnoltaan ja jaotukseltaan yhtäläinen Kihin kanssa.  Talon kyynäräluku oli 11 

kyynärää. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kuudella pellolla, mutta Maasildan peldoa se viljeli kahtaalla. Kyseinen pelto olikin 

jakaantunut neljään osaan ja sitä viljelivät omilla lohkoillaan myös Kihi ja Hista. Peltojen kokonaispinta-alaksi on 

maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 8 tynnyrinalaa 2 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 1 

kapanala. Maalaatuja ei maanmittari ole merkinnyt erikseen selitysosaan. Peltojen nimien perään ne on, kuten kaikissa 

tapauksissa, kuitenkin merkitty ja siitä selviää, että kaikki pellot olivat savipohjaisia. Niittyomistuksia oli talolla 12 

niityllä ja niiden vuotuiseksi kokonaistuotoksi on maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 20 parmasta ja 2 

kuutiokyynärää.  

 

Talon C nimi oli Lassila, mutta sen isäntää ei ole merkitty. Syy tähän on se, että se katovuosien 1696–1697 aikana 

köyhtyi.306 Asutuksen yleisluettelon perusteella talon huono veronmaksukyky oli alkanut jo aiemmin, sillä sen mukaan 

talolle myönnettiin heinäkuussa 1694 verovapaus neljäksi vuodeksi.307 Talo on merkitty kuuluvaksi samaan rälssiin 

kuin Kihi ja �ickulla, joten se oli jaotukseltaan ja maanluonnoltaan niiden kanssa yhtäläinen. Talon kohdalle ei ole 

myöskään merkitty sen kyynärälukua, vaikka se olikin osallisena sarkajakoisilla pelloilla ja niityillä. Tekemällä 

verrannon esimerkiksi �ickullan sarkaosuuksiin, saadaan tulokseksi seitsemän kyynärää. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kuudella pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 4 tynnyrinalaa 9 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten ainoastaan 2 tynnyrinalaa 4 ½ kapanalaa. Tässäkään 

tapauksessa ei maanmittari ole vaivautunut erittelemään maalaatuja, koska kaikki pellot olivat savipohjaisia. 

Niittyomistuksia talolla oli 11 niityllä ja niiden vuotuiseksi kokonaistuotoksi on maanmittari arvioinut peltoheinä 

mukaan lukien 14 parmasta ja 22 kuutiokyynärää.  

 

Talon D nimi oli Hista ja se on merkitty autioksi. Autioituminen johtui tässäkin tapauksessa vuosien 1696–1697 

                                                           
305 Ramsay 1984b, s. 102. 
306 Ramsay 1984b, s. 429. 
307 SAYL, Espoo 1694–1713: 1. 
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katovuosista.308 Talo pysyi autiona, mutta ei asumattomana aina vuoteen 1701 saakka.309 Talon isäntänä oli 

kartoitusvuonna Hindrich Jacobsson.310  Maanluonto ja jaotus puuttuvat, mutta se kuului talojen A, B, ja C tavoin 

Espoon kartanon alaisuuteen ja oli rälssitila. Talon kyynäräluvuksi on merkitty kuusi kyynärää. 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kuudella pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maamittari ilmoittanut molemmille vuosille 

4 tynnyrinalaa 11 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 2 tynnyrinalaa 5 ¾ kapanalaa. Peltojen maaperä oli savea. 

Niittyomistuksia oli talolla yhdeksällä niityllä, ja vuotuiseksi kokonaistuotoksi järviruoko ja peltoheinä mukaan lukien, 

on maanmittari arvioinut 11 parmasta ja 12 kuutiokyynärää.  

 

 

 

 

                                                           
308 Ramsay 1984b, s. 427. 
309 SAYL, Espoo 1694–1713: 2. 
310 SAYL, Espoo 1694–1713: 2. 
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!upurbölen nautinnat !ouxissa 

 

Seuraavaksi on selitysosaan merkitty nupurböleläinen Sven Pärsson, jolla oli pelto-osuuksia kolmella Nouxin 

sarkajakoisella pellolla sekä yksi oma ulkopelto, joka oli sijainnut Nouxin puolella kauan.311 Osuus sarkajaetuilla 

pelloilla oli kolme kyynärää, ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 1 

tynnyrinala 2 ½ kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 17 ¼ kapanalaa. Näiden peltojen maaperä oli savea. (”En 

Hafva Sven Pärsson i �upurböhle 3 ahl Jords Här i �ox by som han af eller brukatt �embligen.”) Ulkopellon pinta-

alaksi on maanmittari ilmoittanut 2 tynnyrinalaa 6 ¾ kapanalaa ja sen maaperä oli niin ikään savea. Tämän pellon 

kohdalla ei ole kuitenkaan merkintää vuotuisesta kylvöalasta, joten se on kuulunut eri veronkantoalueeseen kuin em. 

sarkapellot, joista maksettavat verot menivät Espoon kartanolle. (”En Kommer Här till een åker som af gammalt varit 

under �upurböle som ligger innom �ox Råå och Röö �umin peldo Endas leerjordh.”) Niittynautintoja Pärssonilla oli 

kahdella niityllä, jotka käsittivät 2 parmaksen ja 18 kuutiokyynärän vuotuisen heinämäärän. 

 

Gumbölen bolin talot 

 

Konung, Heickilä ja Maula muodostivat edellisistä poikkeavan kameraalisen kokonaisuuden. Ne olivat 

veronmaksukyvyltään samankaltaisia keskenään, joka näkyy siinä, että niiden viljelyspinta-alat olivat täsmälleen samat. 

Niiden kaikkien veromarkkaluvuksi on vuodelle 1694 merkitty 1/3 veromarkkaa,312 joten kyynäräluvuiksi muutettuna 

saadaan 6 kyynärää.  Kylvöala oli molempina vuosina 5 tynnyrinalaa 5/8 kapanalaa eli vuotuinen kylvöala oli 2 

tynnyrinalaa 20 1/8 kapanalaa. Peltojen maaperä oli talojen viljelemillä kolmella pellolla savea. Karttapiirroksesta 

nähdään, että nämä kolme peltoa jäivät kaikki puron (nykyisin Sahaoja) ja Nuuksion pitkäjärven väliselle alueelle, ja 

luultavaa on, että puro muodosti veronkantoalueiden rajan. Edelleen voidaan otaksua, että vaikka kylä muodostikin 

yhden kokonaisuuden, ei toisen veronkantoalueen talojen haluttu raivata uusia peltoja omien peltojen tuntumaan.   

 

Niittyomistuksia oli Konungilla kymmenellä ja Heickilällä sekä Maulalla yhdeksällä niityllä. Talojen korjaamat 

heinämäärät eivät olleet aivan yhtäläiset, joka johtuu siitä, että heinämäärät eivät olleet suorassa suhteessa verolukuihin.  

Konungin vuotuinen heinämäärä oli 9 parmasta ja 24 kuutiokyynärää ja Heickilän ja Maulan 9 parmasta ja 18 

kuutiokyynärää.  

 

 Gumbölen bolin talokohtaiset kameraaliset tiedot 

 

Talon E nimi oli Konung ja sen isäntä Johan Ersson.  Talo on merkitty kruununtilaksi, mutta Ramsay ilmoittaa, että se 

oli merkitty vuoden 1699 maakirjaan verotaloksi.313 Jaotusta ei ole myöskään merkitty, mutta vuonna 1695 se 

määrättiin Bodomin Anders Sigfridssonin ratsutilan aputilaksi luutnantin komppaniaan314, ja tästä jaotuksesta tuli 

pitkäikäinen.315   

 

                                                           
311 Nupurböle oli yhden talon kylä, joka 1550-luvulla siirtotalona erosi Gumbölen kylästä. Ramsay 1984b, s. 319,438. 
312 SAYL, Espoo 1694-1713: 3-4. 
313 Ramsay 1984b, s. 433. 
314 SAYL, Espoo 1694–1713: 3. 
315 Ramsay 1984b, s. 433. 
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Talon F nimi oli Heickilä ja ainoa kameraalinen tieto on, että se oli autio. Vuonna 1691 talon isäntänä oli Mats 

Mattsson, mutta hän lienee kuollut kulkutauti- ja nälänhätävuosien 1696–1697 aikana.316 Maanluonnoltaan talo oli 

kruunutila317 ja vuonna 1694 se merkittiin Backbyn ratsutilan aputilaksi majurin komppaniaan.318 

 

Talon G nimi oli Maula ja sen isäntänä oli Mickel Ersson, joka viljeli taloa kruununlampuotina 1700-luvulle. Talon 

jaotusta ja maanluontoa ei ole merkitty, mutta vuonna 1697 talo määrättiin Oitansin ratsutilan aputilaksi ja oli 

maanluonnoltaan kruununtila.319  

 

 !ouxin kyläkuvaus 

 

Selitysosan loppuun on maanmittari laatinut kuvauksen kylästä, josta ilmenee, että kylässä oli tukkeja, kattopuita, 

halkometsää, aidaksia ja polttopuita. Laidunmaata oli keskinkertaisesti. Kylällä oli kalavesiä järvessä, josta ne, joilla oli 

varaa valmistaa nuottia, verkkoja ja katiskoja, saivat jonkin verran keittokalaa. Kylässä oli mylly ja myllynpaikka 

pienen puron vierellä, joka virtasi jälleen peltojen suunnalta, ja joka kävi vain syksyisin ja keväisin, kun alueella oli 

suuria tulvia, mutta ei muulloin. Sitä vastoin ei kylässä ollut yhtään humalatarhaa eikä myöskään tilaa raivata peltoja 

eikä niittyjä, koska metsät koostuivat enimmäkseen kallioista ja laaksoista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
316 Ramsay 1984b, s. 432. 
317 Ramsay 1984b, s. 102. 
318 SAYL, Espoo 1694–1713: 3. 
319 Ramsay 1984b, s. 434. 
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Kartta 16. Skrakabyn tiluskartan karttapiirros vuodelta 1699. 
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Skrakaby  
 

Skrakabyn kylän kartan tarkka laatimispäivämäärä ja syy eivät ole tiedossa, mutta kyse on tässäkin tapauksessa mitä 

todennäköisimmin ruotujaosta aiheutuneesta verollepanosta, sillä kylän molemmat talot sopivat kruunun kanssa vuonna 

1696 ruotujakoon liittymisestä.320 Kartan signum antaa aiheen olettaa, että Skrakaby kartoitettiin samalla 

kartoitusmatkalla kuin Noux, sillä kartoitusvuosi on sama. Lisäksi on mahdollista, että karttoja laadittiin myös 

Bodomjärven ja Matalajärven kolmesta muusta kylästä, Gunnarsista, Backbystä ja Bodomista. Kartta on laadittu 

mittakaavaan 1:8000 ja se on tarkastettu vuonna 1711. 

 

Rajat ja rajamerkit 

 

Karttapiirrokseen (Kartta 16) on selvästi merkitty Skrakabyn rajat, jonka takia sen kahden talon lisäksi kartalle on 

piirretty myös Bölen talo (Bölsby) sekä Bodomin talo, jonka kanssa Skrakabyllä oli pohjoisessa rajariita. Kaikkiaan 

kylää ympäröi kuusi rajamerkkiä, joista kaksi oli riidanalaisia. Kylän kaakkoiskulmassa oli Brandberg Råå, joka erotti 

Gammelgårdin, Träskändan, Bölen ja Skrakabyn. Se oli samalla pitäjän raja, ja se on merkitty Gammelgårdin 

metsäkarttaan rajamerkki numero 4:nä.321  Merkistä länteen sijaitsi Grund Träskett-järven rannalla Hoop bäcken, joka 

erotti Böhlen, Bembölen ja Skrakabyn. Tästä rajalinja teki loivan kaarroksen järven yli kohti Skrakabyn länsirajaa, jossa 

sijaitsi Lill äng Råå, joka erotti Bodomin ja Skrakabyn. Edelleen kohti kylän luoteiskulmaa saavuttiin Sar Pått-

rajamerkille, joka niin ikään erotti Bodomin ja Skrakabyn. Rajamerkistä kohti koillista tuli vastaan toinen 

kiistanalaisista rajamerkeistä, Ilmoss Råå, jota skrakabyläiset pitivät oikeana, mutta heillä ei ollut asiaan mitään 

perustetta. Bodomilaiset eivät tätä rajamerkkiä hyväksyneet oikeaksi. (”Ilmoss Råå som dhe Skrakaby boor upviste men 

hade inga skäl och dhe bodom bor disputerade”). Toinen kiistanalainen merkki oli edellisestä jonkin matkaa kaakkoon. 

Rajamerkki oli Råberg råå, jota bodomilaiset pitivät oikeana. Kylän itäraja kulki näiden kiistanalaisten merkkien kautta 

ensiksi mainittuun rajamerkkiin. Itäisenä naapurina oli Gammelgård. 

 

Skrakabyn pellot ja niityt 

 

Kylän pellot on kuvattu karttapiirroksessa, mutta niistä ei suoraan käy ilmi, mitkä pelloista olivat sarkajaossa ja mitkä 

eivät. Kaiken kaikkiaan kylässä oli kahdeksan peltoa, joista kolme oli talojen kesken sarkajaossa, neljä oli talojen 

ulkoraivauksia siten, että talolla A oli kolme ulkoraivausta ja talolla B vain yksi. Kylässä ollut sarkajako ei ollut 

täydellinen, sillä se ei tarkasti noudattanut verolukujen välistä suhdetta. Se johtuu siitä, että kylä oli täydellisesti 

ruotujaossa, ja näin maakirjoihin merkityt veromarkkaluvut eivät vastanneet maanjaossa käytettyjä kyynärälukuja. Talo 

A sai yhdellä veromarkalla 128 981,25 neliökyynärää maata, mutta talo B 137 580 neliökyynärää. Jotta talo A olisi 

nauttinut sarkajakoisilla pelloilla verolukunsa mukaista alaa suhteessa taloon B, olisi sen viljelysten pinta-alan pitänyt 

olla 11 465 neliökyynärää laajemmat. 

 

Edellä mainittujen peltojen lisäksi talot jakoivat Kyttlandet -nimisen pellon, jossa talo A:lla oli 7100 neliökyynärää ja 

talo B:llä vain 800. Peltoa ei ole nimetty karttapiirrokseen, mutta se sijaitsi Hem ängenin vieressä ja lienee ollut niitystä 

raivattu kytöpelto. Se, mitä maapohjaa Hem äng oli, ei voida kartan selitysosasta tarkistaa, sillä kumpainenkaan taloista 

                                                           
320 Ramsay 1984b, s. 522–523. 
321 B7 14/1–3. 
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ei nauttinut tätä niittyä. Joka tapauksessa Kyttlandet on molempien talojen kohdalla merkitty mitattuihin peltoihin 

kartan selitysosassa. Kylän peltojen osuus kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 540 tynnyrinalaa, oli 3,7 prosenttia. 

 

Kylän alueella oli neljä niittyä, joiden kokonaispinta-alaksi olen mitannut 87 tynnyrinalaa 31 kapanalaa. Niittyjen osuus 

kylän kokonaispinta-alasta oli siten 16,3 prosenttia. Tutkimalla selitysosan tietoja niityistä, huomaa, että 

skrakabyläisillä ei ollut ulkoniittyjä nautinnassa, vaan ne kaikki olivat kylän rajojen sisäpuolella. Kylän luoteiskulmassa 

ollut Öösängen ei ollut skrakabyläisten nautinnassa. Niitty on kuitenkin otettu mukaan edellä ilmoittamaani niittyjen 

kokonaispinta-alaan. Skarkabyläisten korjaama vuotuinen kokonaisheinämäärä oli maanmittarin laskelmien mukaan 32 

parmasta ja 11 kuutiokyynärää, mutta mikäli on uskominen heinämäärien kohdalla ilmoitettuihin heinälastien särmien 

mittoihin, saadaan kokonaisheinämääräksi 31 parmasta ja 16 kuutiokyynärää. Niityiltä korjatun heinämäärän suhde 

niittyjen pinta-aloihin merkitsi sitä, että yhden parmaksen korjaamiseen tarvittiin hieman alle kolme tynnyrinalaa 

niittymaata.  Vuotuinen korjattu kokonaisheinämäärä jakautui siten, että nurminiittyä oli 59,1 prosenttia, suolaheinää 

19,9 prosenttia, saraheinää 11,5 prosenttia, suoheinää 6,3 prosenttia ja peltoheinää 3,2 prosenttia. 

 

Talojen kameraaliset tiedot 

 

Talon A kohdalle on merkitty Anders Jacobsson eller Anders Larssons hemman 1 1/3 Skattmarck. Tätä merkintätapaa 

ei tapaa muissa tutkimuskohteen kartoissa. Merkintä osoittaa sen, että Espoon pitäjässä viljaveroa maksettiin 

veromarkkaluvun mukaan.  

 

Talon veroluku muodostui kolmen talon yhteenlasketusta veroluvusta, jotka olivat sulautuneet yhdeksi kameraaliseksi 

taloksi. Itse asiassa talo koostui kahdesta viljelykseen otetusta talosta, Eskas ja Guss, joita Anders Larsson ja Axel 

Andersson viljelivät yhdessä.322  Asutuksen yleisluetteloon on nämä merkitty pelkästään maakirjamerkinnän mukaisesti 

ja toisen talon isännäksi vuodelle 1687 kartassakin mainittu korpraali Anders Jacobsson. Anders Larsson on puolestaan 

merkitty isännäksi vuonna 1702323, mutta Ramsayn tietojen mukaan Anders Larsson muutti taloon jo vuonna 1698 

yhdessä Axel Anderssonin kanssa324. Asutuksen yleisluetteloon on isännäksi vuodelle 1698 merkitty Axel Andersson.325 

 

Talon maanluontoa tai jaotusta ei ole myöskään kartan selitysosaan merkitty, mutta talo on merkitty vuonna 1696 

Vihdin pitäjän Kotkaniemen säteriratsutilan aputilaksi majurin komppaniaan.326 Maanluonnoltaan talo oli 

kruununtila.327 

 

Pelto-osuuksia talolla oli seitsemällä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

ilmoittanut 15 tynnyrinalaa 20 5/8 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 7 tynnyrinalaa 26 7/16 kapanalaa. Kaikkien 

peltojen maaperä oli savea. Niittyomistuksia talolla oli neljällä niityllä ja niiden vuotuiseksi heinämääräksi on 

maanmittari arvioinut peltoheinän mukaan lukien 21 parmasta 4 kuutiokyynärää.  

 

                                                           
322 Ramsay 1984b, s. 466. 
323 SAYL, Espoo 1674–1693: 63–64,   1694–1713: 63–64. 
324 Ramsay 1984b, s. 466. 
325 SAYL, Espoo 1694–1713: 63–64. 
326 SAYL, Espoo 1694–1713: 63–64. 
327 Ramsay 1984b, s. 102. 
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Talon B isännäksi on merkitty Anders Mattson eller Jacob Andersson, joista ensiksi mainittu tuli talon isännäksi vuonna 

1694. Vuonna 1698 on talon omistajaksi merkitty Andersin vaimo Margareta ja vasta vuonna 1706 on isännäksi 

merkitty Jacob Andersson.328 Koska Jacob mainitaan kartassa talon isännäksi jo vuodelle 1699, lienee asianlaita ollut 

juuri näin. Talon veroluvuksi on merkitty 5/12 veromarkkaa. Talon jaotusta tai maanluontoa ei ole karttaan merkitty. 

Vuonna 1695 se merkittiin kruununtilana ruotujakolaitoksen ulkopuoliseksi ja ylösotetuksi ja se sai kuuden vuoden 

vapautuksen veroista.329 Jaotuksen ulkopuolelle jääminen lakkasi kuitenkin vuonna 1696, sillä talo liittyi ruotujakoon 

muodostaen Lahnuksen kylän Mestersin ja Harsin kanssa ruodun.330 

 

Pelto-osuuksia talolla oli viidellä pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille vuosille 

5 tynnyrinalaa 16 kapanalaa. Vuotuinen kylvöala oli siten 2 tynnyrinalaa 24 kapanalaa. Kaikkien peltojen maaperä oli 

savea. Niittyomistuksia talolla oli kolmella niityllä ja niiden vuotuiseksi heinämääräksi on maanmittari arvioinut 

peltoheinä mukaan lukien 11 parmasta ja 4 kuutiokyynärää.  

 

Skrakabyn kyläkuvaus 

 

Selitysosan lopussa olevasta kyläkuvauksesta ilmenee, että metsästä saatiin hädin tuskin aidaksia ja polttopuita, ja 

laidunmaata oli heikonlaisesti, kun niityt olivat suljettuna. Tukkeja, tuohta eikä niintä ollut kylässä laisinkaan. Jonkin 

verran saatiin Matalajärvestä (Grundträsk) suomukalaa kotitarpeisiin, mutta sitä ei riittänyt myyntiin. Kylässä ei ollut 

myöskään muita hyödykkeitä kyllin, kuten oheinen kartta osoittaa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
328 SAYL, Espoo 1694–1713: 63–64. 
329 SAYL, Espoo 1694–1713: 63–64. 
330 Ramsay 1984b, s. 522. 
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Kartta 17. Rödskogin tiluskartan karttapiirros vuodelta 1700. 
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Kartta 18. Rödskogin piirirajt käsittävä metsäkartta vuodelta 1700. 
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9.13 Rödskog vuonna 1700
331
 

 

Kartan tarkka laatimisajankohta ja syy ei ole tiedossa, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä kyseessä on 

verollepanoa varten laadittu tiluskartta. Tiluskartan yhteydessä Brotherus laati kylän piirirajoista myös metsäkartan. 

Tiluskartta on laadittu mittakaavaan 1:4000 ja metsäkartta 1:40 000.  

 

Pellot ja niityt 

 

Karttapiirrokseen (Kartta 17) on merkitty kylän pellot ja niityt aitauksineen. Pellot ovat väreiltään keltaisia, harmaita ja 

valkoisia. Keltaisella väritettyjen peltojen yhteyteen on kirjattu stångfall, joka osoittaa peltojen olleen sarkajaossa. 

Harmaat pellot ovat uudisraivauksia, ja iso valkoinen peltoalue oli keltaisella väritettyjen vanhojen rintapeltojen tapaan 

sarkajaossa, vaikka sitä ei olekaan karttapiirrokseen erikseen merkitty. Myöskään pellon nimeä ei karttapiirroksesta 

löydy, mutta selitysosasta ilmenee, että kyseessä on �yåker -niminen pelto. Valkoinen väri lienee ollut maanmittarin 

tietoinen valinta, jolla hän on halunnut tehdä eroa vanhoihin rintapeltoihin. Kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään 

pikkuraivaus, sillä �yåker oli pinta-alaltaan kylän isoin aidattu peltokokonaisuus. Erikoinen piirre peltojen kohdalla on 

myös se, että kaikkien peltojen kohdalle ei ole maalaatuja merkitty, mutta näihinkin löytyy vastaus kartan selitysosasta. 

Joka tapauksessa peltojen pinta-alat ja nimet on merkitty myös itse karttapiirrokseen. Kaiken kaikkiaan kylässä oli 24 

peltoa, jotka koostuivat 42 pienemmästä peltokappaleesta. Pelloista neljä oli sarkajaossa, viisi oli kahden tai kolmen 

talon nautinnassa (kyynäräluvusta riippumattomia kokonaisuuksia) ja 15 oli yksittäisiä ulkoraivauksia. Peltojen osuus 

kylän kokonaispinta-alasta, joka oli 1590 tynnyrinalaa, oli 2,7 prosenttia.  Lisäksi �äppersin talon eteläpuolelle on 

merkitty Kaland -niminen peltotilkku, jolle ei löydy merkintää nauttijasta. Tällainen samanniminen Kaland löytyy myös 

Otnäsin kartasta vuodelta 1692, jossa se kylläkin on liitetty verotettavien peltojen joukkoon.332 

 

Kartta poikkeaa Brotheruksen muista Espoon pitäjän kylien kartoista siten, että karttapiirrokseen on merkitty myös 

ladot. Kaikki 26 latoa sijaitsivat ympäri valtavaa Stor Läppar –niittyä, joka selitysosassa mainitaan myös Storängeninä. 

Huolimatta siitä, että ladot sijaitsivat tällä isolla niittyalueella, on selitysosassa eritelty latojen nimiä. Niinpä sieltä 

löytyy esimerksis �yåker äng Ladan, jolla tarkoitetaan �yåker-pellon vierustalla sijainneita neljää latoa.  Muiden 

niittyjen yhteyteen ei latoja ole merkitty, vaikka niityt olivat kohtalaisen suuria. Koska kartan selitysosassa on 

maininnat, kuinka paljon heinää kuhunkin latoon vietiin, eikä kuinka paljon heinää kultakin niityltä korjattiin, tarkoittaa 

se sitä, että Rödskogin kohdalla ei ole mahdollista tarkasti tutkia, kuinka suuren niittyalan yhden heinäparmaksen 

korjaaminen vaati. Tutkimalla muita pitäjän pohjoisosan kyliä, voidaan kuitenkin olettaa, että kyse oli suurin piirtein 

kolmen tynnyrinalan niitystä. 

 

Rödskogin maisemaa leimasi niittyvaltaisuus kylän ydinalueella. Niityistä on karttapiirrokseen merkitty ja nimetty 

Haga äng, jonka keskellä oli käyttökelvotonta suota, Lill Läppar ängh, Gambelgård flack Keer, joka ei ollut 

rödskogilaisten nautinnassa huolimatta siitä, että osa niitystä sijaitsikin Rödskogin puolella, sekä jo edellä mainittu Stor 

Läppar. Niittyjen kokonaispinta-alaksi olen mitannut 245 tynnyrinalaa 21 kapanalaa. Kylän pinta-alasta niityt käsittivät 

15,4 prosenttia. Kylän niityiltä korjattava heinämäärä oli noin 76 ½ parmasta, josta nurminiityn ja mesiheinän osuus oli 

                                                           
331 B8a 10/1–2. 
332 B8a 6/2. 
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48,5 prosenttia ja peltoheinän 3,0 prosenttia. 

 

Talojen kameraaliset tiedot 

 

Kartan selitysosasta selviää, että talon A isäntä oli vääpeli Gustaf Bogenskiöld ja se oli jaotettu majurin komppaaniaan 

säterivapautta nauttivaksi kantaratsutilaksi, jonka nimi oli Hofsäteri (Hovi). Ramsayn mukaan Gustaf Bogenskiökd ei 

asunut tilalla, vaan Kirkkonummen Kärrasin ratsutilalla, jota hän oli alkanut viljelemään vuonna 1685 ja josta tuli 

hänen pääkartanonsa.333 Tällä oli yksi aputila Numbyssä sekä yksi omassa kylässä, jossa aputilana oli �äppers (= talo 

B).334 Talon kyynäräluku oli 10½. Talon maanluontoa ei ole merkitty, mutta se oli kruununtila.335  

 

Talolla oli pelto-omistuksia 16 pellolla, joiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari ilmoittanut 16 

tynnyrinalaa 6 7/8 kapanalaa sekä 28 neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 8 tynnyrinalaa 3 7/16 kapanalaa sekä 

14 neliökyynärää. Maalaatuja oli pelloilla kuutta tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa kylvössä siten, että savista 

multamaata oli 1 tynnyrinala 5 ½ kapanalaa sekä 25 neliökyynärää, savimaata 3 tynnyrinalaa 15 7/8 kapanalaa sekä 21 

7/16 neliökyynärää, hiekkamaata 11 5/16 kapanalaa 11 5/8 neliökyynärää, hiekkaista multamaata 20 5/8 kapanalaa 26 

½ neliökyynärää, kovaa savimaata 22 11/16 kapanalaa 17 3/8 neliökyynärää ja märkää hiekkamaata 1 tynnyrinala 23 

3/16 kapanalaa sekä 22 neliökyynärää. Niittyomistuksia talolla oli seitsemällä niityllä ja niiden vuotuiseksi 

heinämääräksi on maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 27 parmasta ja 3 kuutiokyynärää.  

 

Talon B nimi oli �äppers ja sen isäntänä oli Johan Johansson. Talon kyynäräluku oli kuusi ja se oli jaotettu Hovin 

aputilaksi. Talon maanluontoa ei ole merkitty kartan selitysosaan, mutta se oli verotila.336 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kahdeksalla pellolla, ja niiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

ilmoittanut 6 tynnyrinalaa 23 7/8 kapanalaa sekä 63 ½ neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 3 tynnyrinalaa 12 

15/16 kapanalaa sekä 31 ¾ neliökyynärää. Maalaatuja pelloilla oli kuutta tyyppiä, jotka jakaantuivat vuotuisessa 

kylvössä siten, että savista multamaata oli 21 ½ kapanalaa 14 ¼ neliökyynärää, savimaata 28 ¼ kapanalaa 12 1/8 

neliökyynärää, hiekkamaata 9 15/16 kapanalaa 17 13/16 neliökyynärää, hiekkaista multamaata 17 3/16 kapanalaa 4 ¾ 

neliökyynärää, kovaa savimaata 25 3/16 kapanalaa 23 neliökyynärää ja märkää hiekkamaata 6 ¾ kapanalaa 14 ½ 

neliökyynärää. Niittyomistuksia talolla oli kuudella niityllä, ja vuotuiseksi heinämääräksi on maanmittari arvioinut 

peltoheinä mukaan lukien 11 parmasta 7 ¼ kuutiokyynärää.  

 

Talon C nimi oli �yby ja sen isäntänä oli Matz Matsson. Talon kyynäräluku oli 10 ½ ja se oli jaotettu Hovin tapaan 

majurin komppaniaan ratsutilaksi. Talolla oli kaksi aputilaa, toinen Träskändassa ja toinen Lahnuksessa.337 Talon 

maanluontoa ei ole merkitty, mutta se oli verotila.338 

 

Pelto-osuuksia talolla oli kymmenellä pellolla, joiden kokonaispinta-alaksi molemmille vuosille on maanmittari 

                                                           
333 Ramsay 1984b, s. 456–457. 
334 SAYL, Espoo 1694–1713: 74. 
335 Ramsay 1984b, s. 102. 
336 Ramsay 1984b, s. 102. 
337 SAYL, Espoo 1694–1713: 75. 
338 Ramsay 1984b, s. 102. 
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ilmoittanut 11 tynnyrinalaa 28 ¾ kapanalaa sekä 8 5/8 neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 5 tynnyrinalaa 30 

3/8 kapanalaa sekä 4 5/16 neliökyynärää. Talon peltojen maaperä koostui muiden tapaan kuudesta maalaadusta, jotka 

vuotuisessa kylvössä jakaantuivat siten, että savista multamaata oli 1 tynnyrinala 5 ½ kapanalaa sekä 25 neliökyynärää, 

savimaata 1 tynnyrinala 23 ¼ kapanalaa sekä 23 neliökyynärää, hiekkamaata 5 15/16 kapanalaa 23 ½ neliökyynärää, 

hiekkaista multamaata 25 7/8 kapanalaa 21 1/8 neliökyynärää, kovaa savimaata 21 15/16 kapanalaa 15 ½ neliökyynärää 

ja märkää hiekkamaata 1 tynnyrinala 11 ¾ kapanalaa sekä 5 9/16 neliökyynärää. Niittyomistuksia talolla oli kuudella 

niityllä, ja niiden vuotuiseksi heinämääräksi on maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 16 parmasta ja 6 

kuutiokyynärää.  

 

Talon D nimi oli Buus ja sen isäntänä oli Mårten Hindersson. Talon kyynäräluku oli yhdeksän ja se oli jaotettu 

Uudenmaan jalkaväkirykmentin majurin komppaniaan kersantin asuin- ja virkataloksi vuonna 1697, jollaisena se oli 

vielä kartoitusvuonnakin.339 Talon maanluontoa ei ole merkitty, mutta se oli kruununtila.340 

 

Talolla oli pelto-osuuksia kahdeksalla pellolla ja niiden kokonaispinta-alaksi on maanmittari ilmoittanut molemmille 

vuosille 8 tynnyrinalaa 14 3/8 kapanalaa sekä 98 ½ neliökyynärää. Vuotuinen kylvöala oli siten 4 tynnyrinalaa 7 3/16 

kapanalaa sekä 49 ¼ neliökyynärää. Peltojen maaperä koostui kuudesta eri tyypistä ja ne jakaantuivat vuotuisessa 

kylvössä siten, että savista multamaata oli 1 tynnyrinala ¼ kapanlaa sekä 21 ½ neliökyynärää, savimaata 23 ¼ 

kapanalaa sekä 10 5/8 neliökyynärää, hiekkamaata 5 kapanalaa sekä 12 ½ neliökyynärää, hiekkaista multamaata 17 

11/16 kapanalaa sekä 23 neliökyynärää, kovaa savimaata 23 13/16 kapanalaa sekä 22 neliökyynärää ja märkää 

hiekkamaata 1 tynnyrinala 1/16 kapanalaa sekä 14 15/16 neliökyynärää. Niittyomistuksia talolla oli seitsemällä niityllä 

ja niiden vuotuiseksi heinämääräksi on maanmittari arvioinut peltoheinä mukaan lukien 19 parmasta 14 kuutiokyynärää.  

 

 

Kyläkuvaus 

 

Selitysosan lopussa olevasta kyläkuvauksesta ilmenee, että kylässä oli riittävästi aidaksia ja polttopuita sekä vähän 

tukkipuita ja kattopuita talojen korjauksiin, mutta uusien rakennusten rakentaminen ei ollut mahdollista. Kaskimetsää 

oli, joka koostui pienistä haavoista ja koivuista. Honkapuiden avulla (Wältbran) kaskea voitin polttaa yhden kapanmaan 

verran kyynäräluvuista koostuvaa kylänmittaa kohden.341 Tähän tarvittavaa välttimetsää (Wälteskog) oli juuri ja juuri 

riittämiin. Edelleen kuvauksesta selviää, että kylässä oli riittävästi laidunmaata, mutta sitä vastoin ei ollut myllyä eikä 

myllynpaikkaa. Kalaa ei saatu, koska kylällä ei ollut kalavesiä. Kylässä ei ollut myöskään tilaa raivata peltoja tai 

niittyjä, kuin mitä tähän päivään mennessä on raivattu.342 Humalatarhat olivat autiona ja huonokuntoisiksi arvioitu. 

 

Metsäkartta 

 

Metsäkarttaan (Kartta 18) on laadittu kylän rajat sekä rajamerkit. Rajamerkit on merkitty selitysosaan kirjaimin eikä 

                                                           
339 SAYL, Espoo 1694–1713: 75. 
340 Ramsay 1984b, s. 102. 
341 Kylänmitaksi saadaan laskemalla talojen kyynäräluvut yhteen 36, joten kaskimetsää oli mahdollista polttaa 36 
kapanalaa eli 1 ta 4 ka. 
342 Tässä kohdin maanmittari ilmeisesti viittaa ”Nyåkeriin”. 
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numeroin, kuten esimerkiksi saman vuoden Gammelgårdin metsäkartassa on tehty. Seuraavassa on lista rajamerkeistä 

siten, että merkin nimi on alkuperäisessä muodossa, mutta siihen liittyneet selitykset olen suomentanut. Jos rajamerkki 

vastaa nimensä ja sijaintinsa puolesta Gammelgårdin kartassa ollutta merkintää, esitän kirjainta vastaavan numeron 

sulkumerkeissä. 

 

A Qvarn Berg Råå. Tätä rajamerkkiä rödskogilaiset ehdottavat päärajamerkikseen. Erottaa Rödskogin, Sötbyn ja 

Numbyn, mutta sötbyläiset eivät hyväksy tätä rajamerkkiä. 

B Qvarn Berg Råå. Tätä rajamerkkiä sötbyläiset pitävät oikeana, mutta Numby ja Rödskog eivät hyväksy tätä. 

C Een steen kytte vahan Raja. Tätä rödskogilaiset pitävät päärajanaan, mutta lahnuslaiset ja sötbyläiset eivät hyväksy 

tätä. 

D Lem Lax Råå. Tämä merkki on asetettu suuren kiven viereen. Erottaa kohdallaan Rödskogin Lahnuksen. Sötbyläiset 

tavoittelevat tätä rajamerkkiä. 

E Kaljärfvin Piti Raja. Erottaa Lahnuksen ja Rödskogin. 

F Kurckiärfi Råå. Suon kohdalle asetettu rajamerkki. Erottaa Rödskogin, Lahnuksen ja Ripubyn. 

G Tistron bäck. Pitäjän raja. Erottaa Espoon pitäjässä olleen Rödskogin Helsingin pitäjässä olleista Ripubystä, 

Tavastbystä ja Gammelgårdista. (Nro 10) 

H Rinberg Rå. Väliraja. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. (Nro 9) 

I Stoor keers Råå. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. (Nro 8) 

K Grunbacka. Erottaa Rödskogin ja Gammelgårdin. (Nro 7) 

L Marbäck Råå. Pitäjän raja. Erottaa Espoon pitäjän puolella olleet Rödskogin ja Bodomin Helsingin pitäjän 

Gammelgårdista. (Nro 6) 

M Stoor måssa Råå. Erottaa Rödskogin ja Bodomin. 

 

10 Tutkimuskohteen kartat vuoden 1750 pitäjänkartalla 
 

Laatimani kartan 19 tarkoituksena on selvittää, miten laajasti Espoon pitäjä oli tutkimusajankohtana kartoitettu ja miten 

kunkin kylän rajalinjat sijoittuivat pitäjänkarttaan. Kylien rajat eivät ole aivan täsmällisiä, sillä niitä ei ole projisoitu 

suoraan kyläkartoista pitäjänkartalle, vaan ne on mittausohjelmalla mitattu. Rajalinjojen väliset kulmat eivät siten ole 

täsmällisiä. Kartta on kuitenkin tärkeä, sillä kokonaisuuden hahmottaminen pelkkien kyläkarttojen pohjalta on pitäjää 

tuntemattomalle tavattoman vaikeata.  

 

Kartasta havaitsee, että Espoon pitäjän koko eteläinen rannikko oli täydellisesti kartoitettu geometrisesti. Mitään 

erityistä määräystä siitä, että rannikkopitäjien kartoitus olisi tullut suorittaa rannikon osalta täydellisesti, ei ollut. Meri 

oli kuitenkin tärkeä kulkuyhteys, joten rannikon tarkka tunteminen oli taloudellisessa ja sotilaallisessa mielessä tärkeätä. 

Yksittäisen verollepanoa varten laaditun kartan ensisijainen tehtävä ei ollut palvella armeijan tarpeita sotilaallisesti, 

vaan kartan tarkoituksena on ollut antaa tietoja mitatun kylän tai talon viljelysoloista ja muista verotukselle tärkeistä 

seikoista ja se liittyi armeijaan vain veropalkkauksen yhteydessä. 

 

Espoon pitäjän keskiosa ei geometristen kartoitusten osalta ole kovinkaan kattava. Erikoista on, että Morbyn itä- ja 

länsipuolella olleet laajat pelto- ja niittyalueet ovat jääneet kartoittamatta tai ainakaan niistä ei ole säilynyt 
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puhtaaksipiirrettyjä karttoja. Brotheruksen päiväkirjamerkinnät eivät myöskään kerro, että aluetta olisi kartoitettu 

vuoteen 1697 mennessä. On kuitenkin mahdollista, että pitäjän keskivaiheilla sijainneet ratsutilat kartoitettiin ja 

verollepantiin vasta 1690-luvun viimeisinä vuosina tai sitten 1700-luvun ensimmäisien vuosien aikana. Tähän 

ongelmaan, miksi keskinen osa pitäjää on jäänyt kartoittamatta, ei käyttämäni aineiston pohjalta voi vastata. 

 

Pohjois-Espoon kylistä vain neljä on kartoitettu. Kartoittamatta on jäänyt Nouxin ja Gammelgårdin välinen alue 

lukuunottamatta Skrakabytä sekä Rödskogin rajanaapureita. Kartasta havaitaan, että pitäjän pohjoisosan kylät olivat 

pinta-alaltaan pääsääntöisesti suurempia kuin rannikon kylät, mutta suurin osa niiden pinta-alasta käsitti erityyppistä 

metsää. Nouxin luonnoton muoto johtuu siitä, että kylästä ei ole tiettävästi säilynyt sen piirirajoja kuvaavaa 

metsäkarttaa. Tämän johdosta Noux on kuvattu kartalle sellaisena kuin se esiintyy tiluskartalla. 
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Kartta 19. Tutkimuskohteen kylät Fr. J. Fonseenin laatimalla vuoden 1750 pitäjänkartalla. 

 

Lähteet  
 

Arkistolähteet 
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Kansallisarkisto (KA), Helsinki 
 

Kartat: 

 

B7 11/1–2: Finno, Mårtensby ja Sökö. Tilukset ja kuvaukset sekä metsäkartta. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1698 

B7 13/1: Frisans ja Dystby. Tilukset ja kuvaus. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1694. 

B7 13/2: Kaitans. Kuvaus vuodelta 1694. Kartoitus ja mittaus tarkastettu vuonna 1712. 

B7 13/3: Frisans, Gräsagård, Kvisbacka, Mattby ja Bolarskog. Rajankäynti ja kuvaus vuodelta 1764. 

B7 13/4: Maräng –niityn mittaus sekä rajankäynti Bolarskogin ja Kockbyn välillä vuodelta 1766. 

B7 14/1–3: Gammelgård. Tilukset ja kuvaus sekä metsäkartta. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1700. 

B8 1/1–2: Gräsagård, Kvisbacka ja Mattby. Tilukset ja kuvaukset. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1695. 

B8 13/1–2: Kockby. Tilukset ja kuvaus. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1694. 

B8 20/1–3: Morby ja pappila. Tilukset ja kuvaus sekä metsäkartta. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1699. Söderskog. 

Tilukset. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1699. 

B8 23/1–3: Mårtensbyn isojakokartta vuodelta 1774. 

B8 26/1–2: Nouks. Tilukset ja kuvaus. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1699. Skrakaby. Tilukset ja kuvaus. Mitattu ja 

kartoitettu vuonna 1699. 

B8a 6/2: Otnäs. Tilukset ja kuvaus. Mittattu ja kartoitettu vuonna 1692. 

B8a 6/3: Otnäsin ja Björnvikin rajaepäselvyyksien mittaus vuodelta 1706. 

B8a 10/1–2: Rödskog. Tilukset ja kuvaus sekä metsäkartta. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1700. 

B8a 16/1–2: Alberga, Mäkkylä, Konungsböle ja Kilo. Tilukset ja kuvaus. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1691. 

B8a 16/3–21: Storhoplaksin peltojen ja niittyjen mittaus vuosilta 1763–64. Isojako vuodelta 1775. 

B8a 19/1: Södrik. Tilukset ja rajankäynti. Mitattu ja kartoitettu vuonna 1681. 

ULH ko Gar 3a f 205: Otnäsin ja Björnvikin rajankäyntikartta vuodelta 1706. 

 

Verollepanoasiakirjat: 

 

ULH ko Gar 1: Frisans, Dystby, Kaitans, Kvisbacka, Mattby, pappila, Björnvik 

ULH ko Gar 2: Alberga, Bredvik, Konungsböle, Kilo Mäkkylä, Otnäs 

ULH ko Gar 3: Kockby, pappila, Otnäs, Björnvik. 

 

Luettelot: 

 

Suomen asutuksen yleisluettelo (digitaalinen versio): Espoo 1674–1693, 1694–1713. 

 

Riksarkivet (RA), Stockholm 

 

Kartat: 

 

Lantmät. lev 1850, nr 71 (kartavd., st. form.): Espoon pitäjänkartta vuodelta 1750. 
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Maanmittausasiakirjat: 

 

Lantmäteristyrelsens leverans 1850 !r 1: Suomen ja Inkerinmaan maanmittausta koskevat asiakirjat 1690-luvulta. 

 

Muut lähteet 

 J 19: Espoon ja Kauniaisten opaskartta 2004. 

Suomen maanmittarit 1628–1928. !imi- ja henkilöluettelo. Suomen maanmittari-yhdistys. 
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LIITE                                                                                               
 
LIITE 1: 
 

Tutkimuksessa esiintyvien kylien nimien suomennokset343 

 

Backby: Pakankylä 

Björnvik: Otsolahti 

Bolarskog: Puolarmetsä 

Bredvik: Laajalahti 

Dystby: Tiistilä 

Esbogård: Espoonkartano 

Finno: Suomenoja 

Frisans: Friisilä 

Gammelgård: Vanhakartano 

Gunnars: Kunnarla 

Kaitans: Kaitaa 

Klobbskog: Nuijala 

Kockby: Kokinkylä 

Konungsböle: Kuninkainen 

Kvarnby: Myllykylä 

Kvisbacka: Viispakka 

Kånala: Konala 

Kårböle: Kaarela 

Käimby: Keimola 

Lövkulla: Lehtimäki 

Mankans: Mankkaa 

Mattby: Matinkylä 

Morby: Muurala 

Mårtensby: Martinkylä 

Noux: Nuuksio 

Nupurböle: Nupuri                                                                                           JATKUU 

Otnäs: Otaniemi                                                                                LIITE 1 JATKUU                                                                                                               

                                                           
343 Tutkimuksessa mainitut kylät, jotka eivät esiinny listalla johtuu siitä, että niille ei ole olemassa suomenkielistä 
vastinetta. 
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Prästgårdsby: Pappilankylä 

Ripuby: Riipilä 

Rödskog: Röylä 

Skrakaby: Koskelo 

Storhoplaks: Suurhuopalahti 

Söderskog: Suvimetsä 

Södrik: Suvela 

Sökö: Soukka 

Sötby: Luukki 

Tavastby: Hämeenkylä 

Träskända: Järvenperä 

Weltskog: Velskola 
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