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Rahikka, Piipari, Teevahainen ja Kiviluoma 1712, Peter Uhmin 

GEOMETRINEN PIIRROS neljästä uudistilasta, Raicha (Rahikka), Pipar (Piipari), Täfwanen (Teevahainen) ja 
Kiviluoma, Ilmajoen pitäjässä, Kauhajoella ja Kauhahyypässä Pohjanmaan maaherrakunnan eteläisessä 
kihlakunnassa. Piirretty hänen korkeutensa hyväsyntyisen Herra Paroni Kenraalimajuri ja maaherra Herra 
Lorentz Clerckin kirjallisen määräyksen johdosta 16. elokuuta vuonna 1712. Uhmin, Peter  

RAICKA (Rahikka)  

¼ manttaalin kruununtilalla uudisasukas Jaakko Raicha esitti kihlakunnanoikeuden todistuksen 17. syyskuuta 
(1706), että tila pitäisi laittaa verolle 1706, mutta hän oli saanut pidennyksen (vapaavuosiin) vuoteen 1710, ja 
varamaaherran jalosyntyisen herra Johan Stiernstedtin vahvistuksen sekä nimismiehen Anders Aurinin 
todistuksen 14. marraskuuta 1706.  

 
Pellot (hiekkamaata, hallanarkaa) ………………………. 3 ta 30 5/8ka  
 
Niityt  
Peltoheinää …………………………………………………. 2 palmaria  
Niittyjä yht. ……10 ta 1 1/2ka, tuotto 6 2/3 palm+5 ¾ palm+6 palmaria  

Talolla on mylly, tuskin riittää talon tarpeisiin. Keskinkertaiset laidunmaat, tarpeeksi polttopuuta ja 
hirsimetsiä, heikosti tervasmetsiä, satoisuus yhden tynnyrin kylvö antaa 3 ¼ tynnyriä.  

PIIPARI  
 
¼ manttaalin kruununtilaa, jota asuu Antti Piipari, aloitettiin verottaa 1707.  
Pellot (heikkoa punaista hiekkamaata, hallanarkaa) …….. 3 ta 23 5/8 ka  
Talolla ei ole humalatarhaa  
 

Niityt  
Vasikkahaka, elättää 4 vasikkaa  
Peltoheinää …………………………………………….. 1 palmari  
Niittyjä yht. tuotto ……………………………………….5 ¼ palmaria  
 
Talolla keskinkertaiset laidunmaat, polttopuu- ja hirsimetsät, aitaustarvemetsät, takved (kattotarvemetsät),  
lehti- ja tuohimetsiä omaan tarpeeseen. Ei ole myllyä, peltoja viljellään vuoroviljelyksessä.  

TÄVANEN (Teevahainen) 

¼ verotalo  
Uudistilallinen Simo Antinpoika Tävasella on nimismies Anders Aurinin lupa 12.7. 1712 ottaa ylös Antti Niilonpoika Tävasen 
¼ kruununtila, joka autioitunut vuonna 1710.  

 
Pellot  
Punaista hiekkamaata, hallanarkaa ………………. 2ta 28ka  
Viljelemätöntä, samaa maata ……………………… 31 5/8ka  



Humalatarhassa 40 salkoa  

Niityt  
Tuotto palmaria: 1 ½ + 2+6 ½+1 ½+1+1 = 13 ½ palmaria  

Talossa hyvät laidunmaat, riittävästi hirsimetsää, kattopuita, aitaustarpeita, lehti- ja tuohimetsää, ja vähän 
tarvepuumetsää. Peltoja viljellään kaksivuoroviljelyksessä. Yhden tynnyrin kylvöstä saadaan kolme tynnyriä. 
Myllynpaikka on Kauhaluomassa ¼ peninkulman päässä talosta, ja jauhaa talon tarpeisiin.  

KIVILUOMA  

¼ verotalo. Uudistilallinen Tuomas Krekonpoika Kiviluoma on tullut taloon vuonna 1706 kun oli tehnyt kontrahdin Matti 
Matinpojan kanssa, joka oli ensimmäisenä raivannut talon metsään vuonna 1678, ja sitten tullut verolle pannuksi ¼ 
manttaalista kihlakunnanoikeuden päätöksen mukaan 9. helmikuuta 1686, jonka autuaasti edesmennyt Herra maaherra 
Geasz? (Göös?) on vahvistanut 10. kesäkuuta 1686.  

 
Pellot  
Punaista hiekkamaata ……………………………. 4ta 12 ½ ka  
Humalatarha on 1 1/3 kapanalaa  

Niityt  
Tuotto palmaria: 1 ½ +3+2 ½ +2+1/2+1/2 + ¾+4+1/4+1/2+1/4+1 ½+1+3/4+1/4  
(Yhteensä eri laatuisia eri niittytilkuista: 6 ½+3 ½+10)  
 
Talolla on tarpeelliset hirsi-, tuohi-, kattotarve- ja aitaustarvemetsät, samoin lehdesmetsät. Keskinkertaiset 
tervasmetsät. Pitkä matka kulkea, Kristiinankaupunkiin 7 peninkulmaa ja Vaasaan 15 peninkulmaa. Peltoja viljellään 
vuoroviljelyksessä. Talolla yksi mylly omaan käyttöön. 
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