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Pöytäkirja allekirjoittaneen tekemää isojakoa 
toimittaneena Warpakylän lohkokunnassa, Suojärven 
pitäjässä, Salmin kihlakuntaa ja Wiipurin läänissä v. 
1893 – 
 

Lyhykäinen silmäys Suojärven pitäjän ja siis tämänkin lohkokunnan historiaan 
lienee tässä paikallaan ja oloja valaiseva, koska isojako nyt vasta tapahtuu täällä 
ja jota asian tila parhaiden ymmärrettänee, kun saamme tietää, että Suojärven 
pitäjäkin kuuluu lahjoitusmaiden joukkoon. 
 
Suojärven pitäjä ynnä Korpiselän kappeli, jotka vuonna 1728 tekivät 163 
arvioruplaa, 150 arviopäätä, 117 talonpoikaistilaa ja 12 populisavuja vuonna 1764 



104 arvioruplaa, 301 arviopäätä, 144 tilaa, 63 populi- ja 79 loissavua, lahjoitettiin 
17. Helmikuuta 1760 kenraalikenttämarsalkka kreivi Aleksander Borisovitzh 
Bretruliinille  ikuisiksi oikeutetuksi ja täydellisesti omaksi omistukseksi. 
Welkaantumisen takia tuli kuitenkin tämä ikuinen lahjoitus  4. Maaliskuuta 1764 
peruutetuksi ja annetuksi Hovikanalialle. Hän sai pitää ainoastaan 1 arvioruplan, 2 
arviopäätä, 1 tilan ja 5 populisavua Lipakanniemen ja Laarinvaaran kylissä. 
 
Keisarillisella ukaasilla 22. Helmikuuta 1765 sai prikatiini ja Wiipurin 
varakuvernööri Nikolai Nikolajevitsch Engelhardt elinaikaiseksi lahjoitukseksi 
103 arvion ruplaa, 299 arvion päätä, 143 tilaa, 58 populi- ja 79 loissavua 
Suojärvellä sekä 16 ¾  taloa Leppälahdella (Palgjärvi), jotka hän sai omaksi 
kuolemaan saakka 1778. 1. Elokuuta 1778 annettiin sama lahjoitus Engelhardtin 
seuraajalle, kenraali en chef Eugenin Petrovitsch Kasekinille elinajaksi, jonka 
jälkeen hänen leskensä ja lapsensa Keisari Paulin 21. Marraskuuta 1796 antamalla 
ukaasilla saivat lahjoituksen ikuiseksi ja perinnölliseksi omistuksesksi. 
Leski Katariin Ivanovna Kasekinin kuoleman jälkeen perivät lapset lahjoituksen 
kenraalimajurit Nikolai ja Dimitri, salaneuvos Nikolai Matrejevitsch Karadyginin  
rouvaAleksandra sekä neidit Katarina, Warvara, Elisabeth ja Tatiana Kaschekin, 
jotka kaikki yhteisesti 21. Tammikuuta 1804 möivät omistuksensa kenraali en 
chef kreivi Alekseij Grigorjevitsch Orlov Tschesmenneskijille, jonka tytär, 
hovineiti, kreivinna Alma Aleksejeva Orlov Tschesmenesky möi Suojärven ynnä 
Korpiselän, sekä muut 24. Joulukuuta 1808 perimänsä tilat kauppiaille Feudor ja 
Sergei Gromoville ja nämä möivät taas Venäjän Vuorihallitukselle. 
 
Sitten kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa oli Armossaan sallinut, että 
Olonetsin vuorihallitukselle kuuluvasta Suojärven pitäjästä luovutettiin 28 kylää, 
alaltaan noin 32 000 tynnyrinalaa Suomen valtiolle sillä tarkoituksella, että 
lampuodit pääsisivät perintätilallisiksi vakaalla omistusoikeudella asumiinsa 
tiloihin, allekirjoitettiin luovutuskontrahti Suomen valtion kanssa 1. Maaliskuuta 
1880 ollen kauppasumma vanhoja verorästejä summudeltaan 58 869 Smf 24 
penniä ynnä tilapäisiä kustannuksia. Luovutettava alue sai osakseen 65 ¾ arvion 
ruplaa ja Olonetsin vuorihallitukselle vielä jääpä  alue vaan 6 arvion ruplaa. 
 
 
1888 – 1889 toistettiin luovutetun alueen mittaus ja täydellinen ensi kartallepano. 
1890 – 1891 toimitti Hovisimimaamittari  R.E.Natulin tilusten jyvityksen ja jakoi 
maat 1892 kolmeentoista lohkokuntaan. 
 
Nyt seurasivat määräykset talojen jakamisista kussakin lohkokunnassa. 
 
Waltiovarain toimikunnan Keisarillisen Suomen Senaatin 7. Maaliskuuta 1888 
antaman kirjeen Nro 1325 ja Läänin Herra Kuvernöörin 26. Maaliskuuta samana 
vuonna siihen merkityn välipäätöksen nojalla on Maanmittaustyön Tarkastaja 
läänin käskykirjeellä 15. Toukokuuta 1893 Nro 229 määrännyt allekirjoittaneen 
toimittamaan isojaon ja verolle panon ja mainittuun Warpakylän lohkokuntaan. 
Tämän johdosta on pitäjän kokous laillisesti ... 



 
    1 § 
 
Wanhemman Hovisimimaamittari R.E. Nzatulinin antaman  kirjan mukaan 
kuuluu Warpakylän lohkokuntaan Evanniemen kylä paitsi talo Nro 3 ( joka 
kuuluu Leppäniemen jakokuntaan) kattaen  talot  Helylänniemen, Hukkalan, 
Moiseenvaaran, Nassarinvaaran, Pönttösenvaaran, Warpakylän ja Wuontelen 
kylissä ja on Läänin Herra Kuvernöörin 27. Tammikuuta 1891 asettanut seuraavat 
lampuoti-tilat, nimittäin: 

 
Evanniemen kylässä 

 Nro 
½ 1 3/8 arvion ruplaa Jevogej Saveljeff 
½ 1 3/8   Mihail Ivanoff 
 2 ¼   Mihail Ivanoff  Marv. 
 4 ½   Wasili Memmoroff 
 5 ¼   Roman Ivanoff 
 6 ¼   Falelej Terentijeff 
 7 ¼   Konstantin Antonoff Mannin 
  
   Helylänniemen kylässä 
 1 ½   Timofei Mihailov Sagrafin 
 2 ¼   Petter Mihailoff 
 3 ¼   Mihail Jefimoff 
 4 ¼   Savel Petroff 
 5 ¼   Ivan Haritonoff 
 
   Hukkalan kylässä 
¼ 1 ¼   Mihail Ivanoff  
¼ 1 ¼   Timofei Ivanoff  
¼ 1 ¼   Stepan Ivanoffin leski Irinja 
¼ 1 ¼   Mihail Andrejeff 
 2 ½   Andrej Koivunen 
1/3 3 ¼   NikolajOsipoff 
1/3 3 ¼   Aleksander Ivanofin l. Matrena 
1/3 3 ¼   Maksim Sakarjeffin l. Palagija 
   Moiseinvaaran kylässä 
1/6 1 ¼   Nikit Antipofin l. Jefinja 
1/6 1 ¼   Jakob Antipoff 
1/6 1 ¼   Danil Petroff 
1/6 1 ¼   Feudor Mihailoff  
1/6 1 ¼   Savelej Mihailoff 
1/6 1 ¼   Laurenti Mihailoff 
 2 ¼   Antas Ivanoff 
 3 ¼   Ivan Nikitin 
 4 ¼   Jegor Dimitrijeff 



 5 ¼   Ivan Dimitrijeff 
 6 ¼   Feudor Loginoff 
 7 ¼   Savel Loginoff 
 8 ¼   Ivan Nikifajefin l. Akonja 
 9 ¼   Wasili Kuismitarln 
 
   ... 
 

Päätöksellä 16 Helmikuuta 1892 Nro 7187 on Läänin Herra Kuvernööri myöntänyt oheen 
panneeseen luetteloon mainituille mökkiläisille palstatiloja annettavaksi 
toimitusmaanmittarin harkinnan mukaan ja suuruudeltaan korkeintaan kaksi hehtaaria 
kukin. 
Talo Nro 9 ¼ arvion ruplaa Moiseinvaaran kylässä omistaa nyt Feudor Loginoff 
Kuvernöörin 10 Kesäkuuta 1893 antaman päätöksen Nro 7732 nojalla. 
Talo Nro 2 1 arvion ruplaa Warpakylässä omistaa nyt Kunnannimismies A.R. Wiekstrand 
Kuvernöörin 28 Huhtikuuta 1893 antaman päätöksen Nro 7540 nojalla. 
Tilan 1/3 talosta Nro 3 omistaa nyt  Kuisma Konoroff Kuvernöörin 17 Maaliskuuta 1892 
antaman päätöksen  Nro 7325 nojalla. Ent. Omistaja oli Trefin Nikitin. 
Filat Jefimoffin omistama ¼ talosta Nro 11 ¼ arvion ruplaa, omistaa nyt KestikievariIoan 
Matsinen Kuvernöörin 10. Kesäkuuta1893 antaman päätöksen Nro 7733 nojalla. 
Talon Nro 3 Helylänniemessä omistaa nyt Kestikievari Ioan Matsinen Kuvernöörin 9 
Huhtikuuta 1892 antaman päätöksen 7437 nojalla. 
Talon Nro 4 Nasarinvaarassa omistaa nykyään Wasili Harjunen Kuvernöörin 30 
Lokakuuta 1890 antaman päätöksen Nro 7769 mukaan. 
Feudor Ivanoff Jyrkin omistaman tilan ¼ talosta Nro 1 ¼ arvion ruplaa, Pönttösenvaaran 
kylässä omistaa nykyään Spiridon Feudoroff Kuvernöörin 6. Toukokuuta 1892 antaman 
päätöksen mukaan. 
 
     2 § 
   24. Elokuuta – 20. Lokakuuta 
 
Yllämainituksi kokouspäiväksi saapui allekirjoittanut toimitusmaamittari kokouspaikkaan 
Kestikievari Ioan Matsisen tykö Warpakylässä, jossa myöskin saapuvilla olivat kaikki 
asialliset jako-manttaalikirjan mukaan, paitsi Jaakko Antipoff talosta Nro 1 
Moiseinvaaran kylässä. 
Kruunun asiainvalvojana ja lahjoitusmaan hoitajana oli läsnä Kruununnimismies A.R. 
Wiekstrand. Kreikkalais-venäläisen, oikeauskoisen kirkon puolesta oli saapuvilla 
Kirkkoherra Aleksander Loginovskij. 
Uskottuina miehinä oli läsnä Ivan Jegorej Taljas Warpakylästä ja Pavel Ivanoff Woronoff 
samasta kylästä. 
 
     3 § 
 
Toimitusaika myönnettiin laillisesti kuulutetuksi ja toimitusmiehet jäävittömiksi. 
 
     4 § 



 
Käsillä olevista, Läänin Maanmittauskonttorista lainaksi saaduista kartoista ja 
asiakirjoista näkyy, että tiluksista on XIV ja XVIII karttaan mitannut v. 1888 Emil 
Lindfors XIX k:o v. 1888 A. Hannikainen, XXVI k:o. V. 1888 A. Hämäläinen, XX k:o v. 
1888 H.G. Hagstedt, XIII k:o Oskar Wahrmann v. 1889, XII, XXII k:o vv. 1888-1889 
L.P. Pitkänen, XXXVIII ja XXXIX k:o on mitannut R.E. Natulin vv. 1888 – 1889. 
Lohkokuntaan jaon on toimittanut Maanjako-oikeuden 19. Heinäkuuta 1892 antaman 
päätöksen mukaan  Hovisimimaamittari R.E. Natulin v. 1892. Lohkokuntiin jaon on 
Kihlakunnanoikeus vahvistanut 15 Maaliskuuta 1893. 
 
     5 § 
 
Passaus, valaistus, lämpimä kortteeri y.m. hankitaan toimitusmaamittarille ja hänen 
apulaisilleen työn kulun mukaan itse kussakin kylässä tahi muualla toimitusmaamittarille 
sopivassa paikassa. 
 
     6 § 
 
Nyt luettiin ja selitettiin asiallisille lohkokuntajakoa varten tehty jyvitys ja kysyttiin heitä, 
josko se olisi oikein ja suhteellinen eri tiluslajiin nähden ja josko he tahtoisivat panna 
jyvityksen voimaan nyt tapahtuvan iso- ynnä osakasjaon perustaksi. Tähän ilmoittivat 
asialliset, että kaskimaiden arvo ylimalkaan verraten viljelyksiin ja niityntakamaihin ynnä 
varsinaisiin metsämaihin sekä viljeltäviin korpiin oli kohtuuttoman korkea ja kaipaisi 
välttämättömästi korjausta. Tämän johdosta suostuivat asialliset määräämään, että 
toimitusmaamittari korjaa asianhaarojen mukaan koko jyvityksen niin yhdessä kuin 
toimituksenkin suhteen. 
 
     7 § 
 
Keskusteltavaksi otettiin tarvittavat yhteiset paikat. Kirkkoherra Aleksei Loginovsky 
ilmoitti, että kaikki rukoushuoneet ynnä vanhat kalmistot olisivat painoitettavat Kirkolle 
kuuluviksi kuin myöskin, että Helylänniemellä oleva hautausmaa olisi suurennettava 
toinen mokoma entistään; nämä vaatimukset hyväksyttiin. Tarvittavia, yhteiseksi 
katsottavia hiekka, muta, ynnä muita palstoja ja valkamia määrättiin näyttämään 
Warpakylästä Ioan Matsinen, Andrei Koivunen ja Rodin Trifon Moiseenvaarasta, 
Spiridon Feodoroff ja Anton Ivanoff Nasarinvaarasta, Akim Jakoloff ja Wuondelen 
kylästä Feodor Happo. 
 
     8 § 
 
Nyt pidettiin asiallisille esitelmä nykyaikaisen maanviljelyksen merkityksestä 
elinkeinona ja sen kehittämisestä ynnä edistämisestä mm. muuttavin jakajan kautta, joita 
oli mahdoton aikaan saada ilman monitta ulosmuuttokeitta vaaroilla eli soilla, sillä 
asialliset asuvat tiheissä kyläryhmissä talo talossa kiinni, joka asumistapa tekee kaiken 
hyvän tilusten jaon siten myöskin kannattavimman ja tuottavimman maanviljelyksen 
mahdottomaksi. Laajaperäisestä kaskenpoltosta on luovuttava käännyttävä varsinaisiin 



pelto- , niitty- ja suviviljelyksiin, jonka tähden tilukset nyt koitetaan jakaa tavalla, joka 
olisi mitä suotuisin maanviljelyksen kehitykselle. Kun asialliset olivat asiaa vähän 
ennättäneet miettiä ja harkita ulosmuuttojen kautta saavutettaviin etuisuuksiin sekä 
päässeet selvään käsitykseen tavasta, millä ulosmuutot toimitetaan ja autetaan, niin 
ilmoittautui jo suuri joukko halullisia ulosmuuttoon, jotka lähemmin nähdään 
tuonnempana. 
 
     9 § 
 
Merkittiin yhteiset paikat kartalla, toimitettiin jyvityksen korjaus ja samalla merkittiin 
sopivat ulosmuuttopaikat sekä tarkastettiin asiallisten rakennukset ulosmuutton 
määräämistä varten.  

Warpakylässä 30 Syyskuuta 1893 
     Elias Aug. Tiponius 
     Toimitusmaamittari 
 
     10 § 
    21 Lokakuuta 1893 
 
On isojaon pöytäjakokokous pitäjän kirkossa kuulutettu pidettäväksi Warpakylän 
kestikievari Ioan Matsisen tykönä. Kruunun asiainvalvoja, Suojärven pitäjän 
lahjoitusmaan hoitaja, kreikkalais-venäläisen oikeauskoisen kirkon ja Olonetsin 
vuorihallitukselle kuuluva, P. Amon rautaruukin asianvalvojat ovat läänin Herra 
Kuvernööriltä tilatut virkakirjeellä 8 Syyskuuta 1893 Nro 15. 
 
     11 § 
 
Edellä mainituksi päiväksi saapui allekirjoittanut toimitusmaamittari kokouspaikkaan, 
jossa saapuvilla olivat Maanmittaustöiden Tarkastaja ja Ritari Herra V. Helenius, joka 
pöytäjakokokouksen pitää ja asiallisina kaikki jakomanttaalikirjan ja Kuvernöörin 
päätöksen mukaan ylösluetellut lampuotit kuin myöskin Kruunun asianvalvoja ja 
Suojärven lahjoitusmaanhoitaja Kruununnimismies A.R. Wiekstrand. P.Amon 
rautaruukin asiainhoitajana esiintyi Tulliviskaali A. Kall rautaruukin hoitajan antamalla 
määräyksellä. Kreikkalais-venäläisen  oikeuskoisen kirkon  asiainvalvojana esiintyi 
Hengellisen hallituksen 15 Syyskuuta 1893 Nro 1573 antaman määräyksen nojalla 
Suistamon pitäjän Rovasti Ivan Sotikoff. 
Uskotuiksi miehiksi olivat asialliset kutsuneet Ivan Jevejeffin Warpakylästä ja Feudor 
Turhasen Leppäniemen kylästä. 
 
     12 § 
 
Toimitus myönnettiin laillisesti kuulutetuksi ja toimitusmiehet jäävittömiksi. 
 
     13 § 
 
Pöytäkirjan edelliset pykälät julkiluettiin ja hyväksyttiin. 



 
     14 § 
 
Piirirajoja vastaan ei mitään tietty muistuttaa. 
Korjattu jyvitys julkistettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin valitsemalta valiokunnalta, 
johon kuuluivat Wasilei Haritonoff, Ioan Maksimoff, Andrei Illin Koivunen, Anton 
Ivanoff, Spiridon Feudoroff, Akim Jakovleff, Feudor Davitoff Happo ja Aleksei Kusmin. 
 
     15 § 
 
Jakoperusteksi määrättiin, että pellot jaetaan ylimalkaan saaman ja tilaosuuden mukaan 
seuraten kumminkin, mikäli oli mahdollista ryhmittäistä, manttaalin mukaista jakoa niin, 
että: 
1 Evaniemen kylä eri ryhmän, jossa pellot jaetaan läheisimmän kotinautinnon ja aseman 
mukaan. 
2 Moiseenvaaran kylä muodostaa eri ryhmän, jossa pellot jaetaan seuraavasti: 

a) Peltokuviot 3-132 ynnä osa 139 ja 140 muodostavat eri peltoryhmän jaettuna 
manttaalin mukaan 
b) Peltokuviot 139-157, 205-223 peltokartalla sekä peltokuviot 566-580 
metsäkartalla muodostavat eri ryhmän 
c) Peltokuviot 175-193 muodostavat eri ryhmän 
d) Peltokuviot 232 ja 246-276 ynnä 291-295 muodostavat eri ryhmän 
e) Peltokuviot 284-287 ynnä 301-325 peltokartalla sekä 755-761 metsäkartalla 
muodostavat eri ryhmän jaettuna manttaalin mukaan 
f) Peltokuviot 775-784 metsäkartalla muodostavat eri ryhmän 
g) Peltokuviot 893-895 metsäkartalla muodostavat eri ryhmän 
 

3 Turhavaaran kylä muodostaa eri ryhmän, jossa pellot jaetaan aseman ja tilaosuuden 
mukaan 
4 Hukkalan kylä muodostaa eri ryhmän, jossa pellot jaetaan manttaalin mukaan, 
kuitenkin niin, että pellot Walkealammin rannalla ovat eri alaryhmää 
5 Törisiän osa Warpakylästä luettuna kansakoululta kirkolle muodostaen eri ryhmän 
jaettuna manttaalin mukaan, kuitenkin ovat peltokuviot  594-600 eri alaryhmää 
6 Warpakylä jakautuu seuraaviin alaryhmiin: 

a) Pellot Petroskoin maantien pohjoispuolella kuviota 11-89 y.m. jaetaan 
manttaalin mukaan 
b) Pellot Petroskoin maantiestä kirkolle päin niittynotkoihin kuv. 527-602  ja 
suunnilleen 699 asti peltokartalla kuin myöskin peltokuvio 649 metsäkartalla eri 
ryhmä jaettuna manttaalin mukaan. 
c) Peltokuviot 532-526, 606-611, 702-769 muodostavat eri ryhmän 
d) Kansakoulu saapi tilaisuuden mukaan vain peltokuviosta 719-728 y.m. 
 

7 Warpakylään kuuluva Kaivosiin kylä muodostaa eri ryhmän, jossa pellot jaetaan 
aseman ja tilaosuuden mukaan, kuitenkin niin, että pellot tonttien 673 ja 624 ympärillä 
ovat eri alaryhmää. 
8 Warpakylään kuuluva Hasokan kylä muodostaa eri ryhmän jaettuna manttaalin mukaan 



9 Helylänniemen kylä muodostaa kaksi alaryhmää, jotka kaita taipale toisistaan eroittaa, 
joissa pellot jaetaan siten, että niemessä olevat pellot jaetaan manttaalin mukaan sinne 
jäävän kasken ja samoin toisen alaryhmän osakkaiden pellot hautausmaan puolelta 
taivalta. 
10 Nasarinvaaran kylä muodostaa eri ryhmän, jossa pellot jaetaan aseman ja tilaosuuden 
mukaan. 
11 Pönttösenvaaran kylä muodostaa eri ryhmän jaettuna manttaalin mukaan. 
12 Wuondelen kylä muodostaa neljä ryhmää site, että 

a) Otralahden pellot ovat eri ryhmää 
b) Lehmäniemen pellot samoin 
c) Wuontelenojan ja Korpiselän maantien väliset pellot ovat eri alaryhmää 
d) Wuonteleojan pohjoispuoliset pellot ovat eri alaryhmää 

Niityt jaetaan yli koko lohkokunnan manttaalin mukaan. 
Muita arvoisia tiluksia annetaan itse kullekin täytteeksi niin paljon, kuin koko hänen 
tilusmääränsä muunnetussa alassa manttaalin mukaan vaatii. 
Joutomaat ovat sen kun palstaan lankeavat. 
Peltoa ja niittyä saapi, poiketen edellämainituista  perusteista vaihtaen metsämaata 
vastaan, missä rajojen rakennus ja muut asianhaarat niin vaativat. 
 
     16 § 
 
Kun edellämainitut jakoperusteet julkiluettiin ja selitettiin, ilmoitti Matfei Davitoff 
Happo tyytymättömyytensä Wuondelen kylän jakoperusteihin, vaatien pellot jaettaviksi 
siellä nautinnan mukaan. Niittyjen perusteita vastaan ilmoitti Wasili Haritonoff, Feodor 
Mihailoff y.m. tyytymättömyytensä, vaatien niityt jaettaviksi nautinnan mukaan. Tätä 
vastustivat Wuodelen y.m. kyläläiset, joilta olivat niityt joutuneet vieraisiin lohkokuntiin. 
Wuontelen kylän peltojakoa. 
 
     17 § 
 
Lohkokuntalaisten yhteisiksi tarpeiksi eroitetaan seuraavat paikat: 

1 Moiseenvaaran kylässä Pellavanliko- ja mutapalsta XVIII k:o peltokartalla kuv. 
202 y.m. 
2 Myllypalstaksi Hötsäkkilammen luo kuv. 266, 278 y.m. XVIII karttaosalla 
3 Kaivo Moiseenvaaran kylälle kujasilla XVIII k:o peltokartalla 
4 Mutapalstaksi ynnä 3 m tie sinne Moiseenvaaran kylälle kuv. 236 y.m. XVIII 
k:o 
5 Savipalstaksi Moiseenvaaran kylälle kuv. 996-997 y.m. XVIII  k:o 
6 Savipalstaksi Kilsaojan varrella, Kaapasenmaaselän rinteellä Moiseenvaaran 
tien varrella kuv. 1506 XVIII k:o 
7 Hiekkapalstaksi Moiseenvaaran tien varrella kuv. XIX k:o 
8 Hiekkapalstaksi kuv. 994 y.m. Moiseenvaaran tien varrella XIX k:o 
9 Wenevalkamaksi Myyrysjärven rannalla kuv. 779, 780 y.m. XIX k:o 
10 Ylisenjärven lietteet XVIII k:o 
11 Hirsikankaan hiekkapalstaksi kuv. 886  XXVI  k:o 
12 Hirsikankaan venevalkamaksi kuv. 891 y.m. XXVI k:o 



13 Ivananlahden venevalkamaksi kuv. 762 y.m. XXVI k:o 
14 Evanniemen kalmisto kuv. 498, 501 y.m. XXVI k:o 
15 Korpikoulun mutapalsta kuv. 454 y.m. XXVI k:o 
16 Wallinlammen savipelto kuv. 211 XXVI k:o 
17 Törisiän venevalkama kuv. 907 y.m. XXVI k:o  peltokartalla ynnä osa 
metsäkartalla 
18 Törisiän savipalsta ynnä 3 m tie sinne kuv. 939, 940 y.m. XXVI k:o 
peltokartalla 
19 Wiljamakasiinin tontiksi Suojärven pitäjälle kuv. 728 y.m. XXVI k:o 
peltokartalla eroitettu 23 Elokuuta 1893 eri määräyksellä Nro 13335 
20 Warpakylän rukoushuoneen tontti kuv. 562 y.m. XXVI k:o peltokartalla 
21 Turhavaaran mutapalsta kuv. 369, 370 y.m. XXVI k:o peltokartalla 
22 Turhavaaran hiekkapalsta kuv. 1760 y.m. XVIII k:o 
23 Warpakylän hiekkapalsta Pitkänsillan luona kuv. 1321, 1323 y.m. XIX k:o 
24 Helylänniemen hiekkapalsta kuv. 1351, 1352 y.m. XIX k:o 
25 Helylänniemen kalmisto kuv. 1339 XIX k:o 
26 Lylyniemen savipalsta kuv. 2785, 2297 y.m. XX k:o 
27 Nasarinvaaran mutapalsta kuv. 101, 103, 131 y.m. XX k:o peltokartalla 
28 Savilammin hiekkapalsta kuv. 3200 XX k:o 
29 Wulnteleen myllypalsta ja venevalkama kuv. 1857, 1858 y.m. XXI k:o 
30 Wuonteleenjaon muutos kuv. 1935, 1961 y.m. Xxi k:o 
31 Salojärven venevalkama kuv. 1965 ja 1966 XXI k:o 
32 Hiekkapalsta kuv. 1929 XXI  k:o 
33 Hiekkapalsta kuv. 774 XXII k:o 
34 Savipalsta Wegaruksen joen varrella kuv. 281 ja 282 y.m. XXII k:o 
 
Kalmistot ynnä rukoushuoneet ovat eroitetut Rovasti Sotikoffin ehdotuksen 
mukaisesti. 
Uudelleen tehtyyn nautintaselitykseen ei myöskään ole otettu niitä asumattomia ja 
viljelemättömiä saaria, joita P Amon ruukin asianvalvoja Tulliviskaali A. Hall 
vaati Olonetsin vuorihallituksen ja Suomen Waltion välisen luovutuskirjan  3 
mukaan rautaruukille luovutettaviksi malmin nostopaikoiksi. Saaret jokiloissa, 
virroissa sekä muualla, jotka ovat nautintaselitykseen otetut, ovat toimitusmiehet 
katsoneet lohkokunnalle kuuluviksi. 
Yhteiset paikat hyväksyttiin. 
 
     17 § 
 
Asialliset eivät voineet tuoda mitään ehdotusta palstajaon sijoitukseen, jonka 
tähden toimitusmiehet ehdottavat palstat sijoitettaviksi seuraavasti: 
 
   Evanniemen kylä 
 
E 1.1 Jevsei Saveleinpoika Hämynen, joka asuu kartanomaalla kuv. 699 ja 705 
XXVI karttaosalla, jääpi paikoilleen saaden manttaalin mukaan peltoa 
varsinaisista Evanniemen pelloista kuin myöskin koko niittyosuutensa 



kotipalstaan, joka ulottuu kartanomaalta Suomen valtion metsälle päin,; osa 
kotipalstasta on kuitenkin eri osaan Ehätyksenselän alla, Suojärven rannalla, 
käsittäen kuv. 379 y.m.  Salopalstan saapi hän Pyhäjärven ja Juurikkajärven 
välistä.  
E 1.2  Mikael Ivananp. Hämynen, jok asuu kartanomaalla kuv. 539 XXVI k:o, 
muuttaa Koteinkoivunselälle kuv. 1454, 1461 y.m. XVIII k:o, saaden koko 
niittyosuutensa tähän kotipalstaan, joka muuten ulottuu ... 
E 2 Mikael Ivananpoika Mara, joka asuu kartanonmaalla kuv. 295 XXVI k:o  
peltokartalla, muuttaa Otravaaralle saaden kotipalstan pitkin Kaijanjärven rajaa  ja 
käsittäen pohjoiseen ja lännessä Lavaineusta. Eri niittypalstan saapi hän 
Tuvahantoin peltojen lounaispuolelta kuv. 1255 y.m. XIX y.m. karttaosilla. 
Salopalstan saapi hän Kaitaojan varrella, saari XXXVIII k:o kuv. 1504 y.m. 
 
E 4 Wasili Memeroff, joka asuu kartanomaalla kuv. 1674 XVIII k:o, jääpi 
paikoilleen, saaden entisen peltonautinnan ynnä koko niittyosuutensa melkein 
kotipalstassaan, joka sijaitsee Kaijanjärven ja Leppäniemen lohkokuntien rajojen 
kainalossa pistäen kolkan aina Ylisenjärveen. Salopalstan saapi hän XXXVIII k:o 
Kaipaisen ja Leppäniemen lohkokuntien rajojen kainaloon. 
 
E 5 Roman Ivananpoika, joka asuu kartanomaalla kuv. 525 XXVI k:o, muuttaa 
Suomanselälle peltopalstalle kuv. 734 y.m., saaden Suomanvaaran peltopalstat 
järven rannalla ynnä koko niittynautinnan kotipalstassaan, joka muuten käsittää 
eteläisimmän ja suurimman osan Suomanselkää kuv. 762 ja eri osana kotipalstasta  
niittykuviot 858 y.m. Suomanlahdessa. Salopalstan saapi hän XXXVIII k:o pitkin 
Leppäniemen lohkokunnan salopalstan rajaa niin, että pieni kolkka tapaa 
Pyhäjokeen. 
 
E 6 ... 
 
 
 
 
   Moiseenvaaran kylä 
 
M 1.1 Nikit Antinpojan leski, Jefimin jääpi paikalleen kartanomaalle kuv.303 
XVIII k:o peltokartalla, saaden koko pelto- ynnä niittyosuutensa kotipalstassaan, 
joka ulottuu kartanosta kaakkoon kuviolla 851 kapeana palstana. Metsäpalstan 
saapi hän Taikinalammin ympäriltä, ulottuen kaakkoon itäpuolitse pienen 
Taikinalmmin aina Kuokkalanselän pohjoispäähän XVIII ja XIV k:o. 
 
M 1.2 Jaakko Antinpoika, joka asuu kartanomaalla kuv 250 XVIII k:o 
peltokartalla, muuttaa Mäntyselälle kuv. 610 saaden koko niittyosuutensa 
kotipaltassaan, joka  muuten käsittää Mäntykankaan, Repoikivikankaan ja 
Pyynpesänselät sekä osan Savainnosta ja jatkuu itään Turhalammin selän 
eteläpuolta aina Kaijanjärven rajaan. Salopalstan saapi hän  Suojuojan läheltä 
Paasuon tienoilta kuv 666, 943 y.m. XXXIX k:o. 



 
M 1.3 Danil Petterinpoika jääpi paikoilleen kartanomaalle kuv. 265 XVIII k:o 
peltokartalla, saaden koko pelto- ynnä niittyosuutensa  kotipalstassaan, joka 
ulottuu kartanosta pohjoiseen yli yht. Kaivon aina yht. Likopaikan, länteen aina 
kylätiehen saakka ja etelässä  osittain pääsemättä mäkipelloille Niittypalstan saapi 
hän lopun niittyosuutensa kanssa kaskimaakuvion 859 ympärille. Metsäpalstan 
saapi hän Lokinrajaosta XVIII k:o pohjoiseen lähelle Otranselkää XIV k:o 
käsittäen myöskin Kovuonkankaan, Kovuonlammin ja Sliiranlammin välillä. 
 
M 1.4 Feudor Mikkelinpoika, joka asuu kartanomaalla kuv. 256 XVIII 
peltokartalla, muuttaa Kujanvarspelloille kuv. 319 y.m., saaden koko pelto- ynnä 
niittyosuutensa ynnä osan metsäosuuttaan kotipalstassaan, joka ulottuu kujasista 
kaakkookn Wiluojalle päin pääsemättä kumminkaan sanottuun ojaan asti. 
Metsäpalstan saapi hän Tuoreevaaralta Rajajoesta pitkin Tuoreevaaran etelään 
aina korpiin kuv. 414 asti. 
 
M 1.5 Savelei Mikkelinpoika, joka asuu kartanomaalla kuv. 247 XVIII k:o  
peltokartalla, muuttaa Mäkipelloille, saaden koko pelto-osuutensa siitä 
ympäriltään, mainitulla ulottuu kotipalsta länsilounaaseen yli Moiseenvaaran 
kylätien ina puroon saakka. Niittypalstan saapi hän Mäntyselälle vievästä tiestä 
etelässä kahden puolen asumalinjaa kuv. 686 y.m. Metsäpalstan saapi hän 
Koverolammista pohjoiseen, pitkin Kaitajärven rajaa käsittäen Kiimaselkää ja 
Kiimakorpea. 
 
M 1.6 Laurenti Mikkelinpoika, joka asuu kartanomaalla kuv. 252 XVIII k.o 
peltokartalla, muuttaa vanhoille peltopalstoille kuv. 833 y.m. saaden  pelto- ynnä 
niittyosuutensa kotipalstassaan, joka sijaitsee Häitsäkkä- ynnä Wiluojan 
koilliskainalossa kahden puolen  metsätietä. Metsäpalstan saapi hän 
Tuoresvaaralta Walkealammilta etelään pitki Kaitajärven rajaa. Ilmoitti 
tyytymättömyytensä ulosmuuttoon suurten rakennusten takia. 
 
M 2 Anton Ivananpoika jääpi paikoilleen kartanomaalle kuv. 136 XVIII k:o 
peltokartalla, saaden koko pelto- ynnä niittyosuutensa kotipalstassa, joka alkaen 
yhäti likoplastasta ja jatkuen pohjoiseen Suuren Suavanmaanselän länsipään yli ja 
Lammaslammin itäpuolitse kahden puolen metsätietä Saarijärveen asti. 
Salopalstan saapi hän Tassuon ja Haljakkaselän välistä Wenäjän Keisarikunnan ja 
Kaipaisten jakokunnan rajasta etelään. 
 
M 3 Ivaan Nikitanpoika jääpi paikoilleen kartanomaalle kuv. 84 XVIII k:o 
peltokartalla, saaden koko pelto-ynnä niittyosuutensa kotipalstassaan, joka ulottuu 
kartanosta pohjoisluoteeseen Höitsäikkäojan ja Höitsäikkälammin itäsivua pitkin 
ynnä Lammaslammin länsipuolitse aina XIV k:o konektiinilinjaan. Salopalstan 
saapi hän Luojusojan ja Keisarikunnan rajojen kainalossa XXXIX k:o. 
 
M 4 Jegor Dimitrinpoika asuu kartanomaalla kuv. 89 XVIII k:o peltokartalla, 
muuttaa pienelle Suavanvaaranselälle, käsittäen kotipalsta ynnä osan niittyosuutta 



ynnä pienen Suavanvaaran, Tsiksinmaan, suurimman osan  Kuokkalaa ja 
pohjoisessa Reposelkiä. Eri niittypalstan saapi hän Tasasuolta kuv. 290 y.m. 
XXXIX k:o edellisten osakastensalopalstojen välistä. Tästä tulosta saapi 
Mökkiläinen Petroff 2 ha:n suuruisen palstatilan kuviosta 412 y.m. 
 
M 5 Ivaan Dimitrinpoika Koivunen, joka asuu kartanomaalla kuv. 89 XVIII k:o 
muuttaa oman pyyntönsä mukaan suurelle Suavanvaaranselälle kuv. 307, saaden 
koko niittyosuutensa kotipalstaansa, joka ulottuu elinpaikalta etelään mikäli 
niittyosuus sen myöntää ja pohjoiseen pienen Taikinalammin länsipuolella. 
Salopalstan saapi hän Suojuojan varrelta Kuskin, joen kaakkoispuolelta 
pääasiallisesti. 
 
M 6 Feudor Loginoff jääpi paikoilleen kartanomalle kuv. 209 XVIII k:o 
peltokartalla, saaden pelto- ynnä melkein koko niittyosuutensa kotipalstaansa, 
joka ulottuu yht. likopaikasta länteen yli Höitsäikköojan aina Haapalampiin, 
kääntyen sitten pohjoisluoteeseen pitkin Höitsäikkölammin länsisivua. 
Metsäpalalstan saapi hän XIII k:o pohjoispäästä Wilmavaaralta länteen pitkin 
Wenäjän Kruunun tiluksien rajaa. Salopalstan saapi hän Suojusjoen varrelta 
Tylsäkoskelta luoteiseen. Tästä tilasta saapi Mökkiläinen Feudor Bogdanoff  
yhden hehtaarin palstatilan Tsoileitsanselälle. Feudor Loginoff ilmoitti 
tyytymättömyytensä, koska kotipalsta ei käsitä Kolakanselkää kuv.198 XVII k:o. 
 
M 7 Savelei Loginoff jääpi paikoilleen kartanomaalle kuv. 778, saaden pelto- 
ynnä niittyosuutensa kotipalstaansa, joka käsittää luoteiseen Kanggasselkää 
jatkuen aina Myyrysjärveen ja Haapalampiin. Haapalammin eteleäpäässä olevat 
niityt eivät kuulu hänelle. Metsäpalstan saapi hän  Wiirunvaaran luoteispuolelta 
kuv. 148 y.m. XIV k:o. 
 
M 8 Ivaan Nikolainpojan leski Akonja, jääpi paikoilleen kartanomaalle kuv. 190 
XVIII k:o peltokartalla, saaden pelto- ynnä niittyosuutensa kotipalstaansa, joka 
lähtee yht. likopalstasta ja jatkuu itään yht. mutasuon  eteläpuolitse kahden puolen 
1Mäntyselälle vievää tietä aina uittoon asti. Metsäpalstan saapi hän tirvanlammista 
etelään pitkin Kaitajärven rajaa Jyrkkälammin ja Turhalammin itäpuolitse yli 
Turhalammin selän. Salopalstan saapi hän Suojusjoen varrelta kuv. 693 y.m. 
XXXIX k:o. 
 
M 9 Feudor Loginoff, joka nyt omistaa talon Kuvernöörin päätöksen nojalla  10. 
Kesäkuuta 1893 Nro 7732 ja asuu kartanomaalla kuv. 210 XVIII k:o peltokartalla, 
muuttaa Hallaselälle kuv. 379 käsittäen kotipalsta vielä Ignonkankaan ja 
Suurrajakon ja ulottuu itään Jyrkkälampiin. Niittypalstan saapi hän niittykuviosta 
731. Reposelän länsipuolella XVIII k:o. Salopalstan saapi hän Pyhäjoen 
poukamassa XXXIX k:o. 
 
    Haukan kylä 
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Ha 1.1. Stepan Haukan leski Nastasia, joka asuukuv.139XIX k.o. muuttaa 
Walkealamminselälle kuv. 1001 XIII k.o., saaden koko tilusosuutensa tähän 
yhteen palstaan, joka muuten sijaitsee Walkialammin ja Ylähöitsäkkälammin 
välissä, pistäen eteläkolkka XIX kartta osalla. Leski ilmoitti tyytymättömyytensä 
ulosmuuton takia köyhyyden takia. 
Ha 1.2. Ivan Haukka jääpipaikoilleen kartanomaalla kuv.43 XIX k.o., saaden 
kokotilusosuutensa siitä ympäriltään. Palsta ulottuu kaakossa  lähelle Päälampia, 
lännessä hiukan yli puron, pohjoisessa suonotkoon ja koillisessa lähelle 
Joutenlampia. 
Ha 1.3. Saharri Haukan leski Katariina jääpi paikoilleen kuv-131 XIX k.o. saaden 
koko tilusosuutensa siitä ympäriltään. Palsta ulottuu kartanosta itään käsittäen 
Päälammets etelään ja länteen yli puron pääasiallisesti, kääntyen lännempänä 
karttaosan linjaan pohjoisessa. Leski ilmoitti tyytymättömyytensä niittymaan 
vähyyden takia. 

 
Kaivosiin kylä 
 

K11.1 Feudor Dimitrinpoika Kiemen jääpi paikoilleen kartanonmaalle, kuv. 653 
XIX ko.saaden pellon tilaosuuden mukaan ja niittyjä manttaalin mukaan ynnä 
kaiken tilusosuuden tähän yhteen palstaan, joka etelässä käsittää Likolammin ja 
ulottuu lounaassa Ahmalaan ja luoteessa aina Hirvenselkään. Ilmoitti 
tyytymättömyytensä, sillä pellot ja niityt sanoi joutuneen eroon. 
K11.2 Nikit Haritonovinp. Köpönen jääpi paikoilleen kartanonmaalla kuv. 626 
XIX ko., saaden peltoa tilaosuutensa mukaan, niittyjä manttaalin mukaan kuin 
myöskin oman tilaosuutensa tähän yhteen palstaan, joka ulottuu etelässä 
niittyosuuden mukaan kuv. 869 a y.m. ja pohjoisessa kahden puolen metsätietä 
aina vähäisen puron pohjoispuolelle. Ilmoitti tyytymättömyytensä, sillä sanoi 
niityt joutuneen toisille. 
K18 Wasili Harjunen jääpi paikoilleen kartanonmaalla kuv. 673 XIX ko., saaden 
tilusosuutensa yhteen palstaan, joka idässä ulottuu Nilosaaren jakokunnan 
niittypalstan rajaan, koillisessa jatkuu palsta pitkin Kaivosiinvaaraa ja kääntyy 
sitten luoteiseen –raasevo-takalammin lounaispuolitse vähän matkaa yli 
Syvänlammin puron. 
K20.1 Gavril Harjunen joka omaa tilan läänin Herra Kuvernöörin 16. 
Marraskuuta 1891 antaman päätöksen Nro 7898 nojalla ja asuu Kaivosiin kylässä 
kartanonmaalla kuv. 674 XIX ko. Vaikka tila Törisijästä tänne siirtyy, jääpi 
paikoilleen, saaden pelto- ynnä niittyosuutensa kotipalstaan, joka muuten rajoittuu 
etelässä <syväjärveen, kaakossa Kaivosiin kylätiehen ja itäkolkalla Nilosaaren 
niittypalstaan; äärirajan määrää niittyosuus. Metsäpalstan saapi hän Syvälammin 
ojan luoteispuolelta karttaosan linjojen kainalossa XIX ko. 
K20.2 Nikit Harjunen, joka asuu Kaivosiin kylässä kartanonmaalla kuv. 674 XIX 
ko. Vaikka tila sijaitsee Törisijässä, muuttaa Ripuksivuusselälle, kuv 465 y.m. 
XIX ko., saaden koko osuutensa siihen yhteen palstaan, joka ulottuu Tsäigynselän 
pohjoispäästä luoteiseen ykvosiin sekä Syvälammin lounaispuolitse yli 



Syvälammin puron, kääntyen sitten pohjoiseen. Ilmoitti tyytymättömyytensä 
niittyosuuden vähyyden takia. 
 

Turhavaaran kylä 
 

T14.1 Ivan Pimeninp.Turha,joka asuukartanonmaalla kuv. 317 XXVI 
ko.peltokartalla, muuttaa peltokuviolle 167 y.m., saaden koko pelto- ynnä 
niittyosuutensa kotipalstastaan, joka sijaiten kahden puolen maantietä yht. 
mutasuon pohjoispuolella, käsittäen osan Haapasemanselkää ja Niemenselkiä. 
Salopalstan saapi hän Wiirunvaaran länsipuolella Sikavaaran päähän. 
T14.2 Igor Pimeinp. Turha, joka asuu kartanonmaalla kuv. 314 XXVI ko. 
Peltokartalla, muuttaa oman esityksensä mukaan Haapasemanselälle kuv. 135 
XVIII ko., ulottuen kotipalstalta Ylisenjärveen, lounaassa Lamionkilampiin, 
pohjoisessa Ylisenjärveen, luoteessa Ylisenjokeen. Eri niittypalstan hän saapi 
Sikavaaranlammin pohjoispuolelta, Sikavaaran länsipuolella XIV ko. 
T14.3 Jefim Jefiminpojan leski Aleksandra jääpi paikoilleen kartanonmaalle kuv. 
274 XXVI ko. Peltokartalla, saaden peltoa tilaosuuden mukaan ja niittyjä 
manttaalin mukaan. Kotipalstansa, joka ulottuu maantiestälounaassa kartanoon, 
itäkaakkois- ja eteläpuolelle. Kotimetsäpalstan saapi hän Savainkan länsipuolella 
Wilujoenyläjuoksun eteläpuolelta. Salopalstan saapi hän Serojuojoen ja Kaitaojan 
varsilta XXXIX ko. 
T 14.4 Siidor Jefiminpojan leski Marfa, joka asuu kartanonmaalla kuv. 242 XXVI 
ko.peltokartalla, muuttaa Pertinotsalle kuv 534, 549 y.m., saaden kotipalstaansa 
elipaikasta pääasiallisesti etelään lähelle Taikinalampia, pohjoisessa ulottuu palsta 
Suvinotkoon saakka. Eri niittypalstan saapi hän Wiluojan yläjuoksun varrelta kuv, 
965 y.m. XVIII ko. Eri metsäpalstan saapi hän Sikavaaralta Kasilaulanlammin 
länsipuolella.  
T 14.5 Kuisma Turhan leski Darja jääpi paikoilleen kartanonmaalle kuv. 1311 
XXVI ko. Peltokartalla, saaden kaski,pelto ynnä niittyosuutensa suuremmaksi 
osaksi kotipalstaansa, joka ulottuu maantiestä, kujasista, ja kartanosta lounaaseen. 
Kotimetsäpalstan saapi hän Lusamantahkosta koilliseen yli maantien sivu 
Ylisenjärven. Salopalstan saapi hän Lautasaksi ja Sarikonselän välillä kuv. 428 
y.m. XIII ko. 
T 14.6 Ivan Dementjeff, joka asuu kartanonmaaalla kuv. 290 XXVI ko. 
Peltokartalla, muuttaa Tervahautaan pelloille kuv. 1797 y.m., saaden peltoja 
tilaosuuden ja niittyjä manttaalin mukaan.  
 
 
 
 
 
 

§ 31 
 

Asiallisilla ei ollut mitään muistuttamista ei itse toimitusta, ei toimitusasiakirjaa 
eikä toimitustapaa vastaan. 



 
 
 
 
    § 32 
 
Nyt toimitettiin arvonta Danil Petterinpojan ja Lavrenti Mikkelinpojan välillä 
ensiksi. Ensiksi nosti arvan Lavrenti Mikkelinpoika ja määräsi arpa Lavrenti 
Mikkelinpojan muuttamaan peltokuviolle 835 y.m. XVIII ko. Metsäkartalla, kuten 
toimitusmaanmittari jo ennen oli ehdottanut, toiseksi nosti Danil Petterinpoika 
arvan, joka määräsi hänet jäämään paikoilleen piste. 
Sitten nosti arvan Iivana Karppanen ja määräsi arpa Iivana Karppasen 
muuttamaan Keltiensivuun ja Kartanlahen selille, kuten toimitusmaanmittari jo oli 
ehdottanut, toiseksi nosti Ivan Leontjeffin vaimo Okuliina arvan, joka määräsi 
Ivan Leontjeffin jäämään paikoilleen, kuten toimitusmaanmittari jo 
ehdotuksessaan oli määrännyt. 
Suojärvellä 10.joulukuuta 1894. 
Uskotut miehet 
Olavi Toivanen          Simo Matsinen 
1.Helmikuuta- 11. Toukokuuta 1895 
 
 
 
 
    § 33 
 
Tehtiin Maanjako-oikeuden määräämät määritykset kartalla ynnä asiakirjat, kuin 
myöskin laskettu ulosmuuttokustannukset ynnä ositettu ja jaettu osallisten kesken 
lunnaan suorittamisen välitys sekä tehty asiakirjat. 
 
 
 
 
    § 34 
 
Rakennusten ulosmuuttokustannuksiin, paitsi uudispellon tekoihin, osanottavat 
jakokuntalaiset palstojen sijoituksen tuottaneen yleiseen hyötyyn nähden 
manttaaliosan mukaan, paitsi  muutettavat ilman rakennuksia olevat tilat K 20.3, 
W 3.1, W 3.3, W 5.4, W 6.2, W 11.4, N 1.1, P 1.2, jotka ovat toisten 
ulosmuutoista rakennukset uudelle rakennuspaikalleen. 
Ulosmuuttavat rakennukset eivät muuten ...23 
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