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Eno, Kuutti ja Turja, Kristoffer Mört 1706 

Kartta 1 

GEOMETRINEN KUVAUS Enån, Kutin ja Turjan kruununtaloista, jotka sijaitsevat Pohjanmaan läänissä, Ilmajoen 
pitäjässä ja Kauhajoella. Korkeasyntyisen Herra Johan Stiernstedtin määräyksestä 1.9.1706 ja samana vuonna 
piirretty. (Cristopher Mört)  

N:o 1 Turjan kruununtalo on ylösotettu autiotalosta vuonna 1652 ja tullut verotetuksi ¼ manttaalistsa vuonna 
1656, kuten maaherran, autuaan (=kuolleen) Herra Ture Rebbingin antama vapausvuosien kirje osoittaa, ja jota 
taloa tätä nykyä asuu Antti Juhanpoika, ja omistukset ovat mittauksen ja laskutoimitusten mukaan seuraavat:  

LÄNSIAITAUS  
A Savimaata …………………………. 1 ta 28 ¼ ka  
B Hiekansekaista savimaata …………. 1 ta 31 ½ ta  
C samoin …………………………………… 8 ka  
ITÄAITAUS  
D Heikkoa savimaata ……………….. 2 ta 16 ¼ ka  
E hiekansekaista savimaata …………. 3 ta 2 ½ ka  
Summa 5 ta 10 ka  
Savimaata yhteensä 4 ta 12 ½ ka  
Hiekkamaata yhteensä 5 ta 10 ka  
F Palanen maata Itäaitauksessa, joka kelpaa  

Pelloksi, savipohjaista ……. 6 ta 23 ka  
G Hiekkamaata, kelpaa pelloksi 1 ta 30 ka  
H Kovan maan heinää ……………………….. 6 ta  

Josta heinää tulee ……………………………………. 2 parmasta  
I Samoin Länsiaitauksessa ……………………. 2 ta,  
Josta tulee heinää ……………………………………….2 parmasta  
K Sitten on alue, jota on käytetty vain laidunmaana  
L Torja (Turja?) neva on suuri ja laaja, ja sieltä korjataan  
heinää suunnilleen 215 tynnyrinalalta 11 ¾ kapanalalta, ja  
tarkan laskelman mukaan tulee saraheinää ……………….. 19 2/3 parmasta  
På Ställa nevalla, jonka sanotaan olevan 1 ½ peninkulmaa talosta,  
Omistaa talo yhden latoniityn, joka antaa …………………. 1 1/3 parmasta  

 
SUMMA  
Peltoa 9ta 22 ½ ka  
Niittyä 223 ta 11 ¾ ka  
Heinää 25 parmasta  
 
Antti Juhanpoika myönsi veronpanon ja maatarkastuksen yhteydessä omistavansa niittyjä seuraavasti:  
Kylynojansuussa saraniittyä ……………………………………1 parmas  
Hangasluomalla …………………………………………………3/4 parmasta  
 



1/3 myllynpaikasta  
Humalatarhassa 30 tankoa. 

N:o 2 Mikko Pekanpoika Kuti on saanut kihlakunnankäräjilta 15.8.1705 luvan ylösottaa Kutin uudistilan, jonka 
omistukset mittauksen jälkeen ovat seuraavat:  

A. Pellot ovat yksinomaan hiekka- ja savimaita … 1 ta 22 ¾ ka
B. Palanen savimaata, kelpaa peltomaaksi vaikka

Vähän metsää päällä, yhteensä ………………… 4 ta 10 ka 
C. Samoin pala savipitoista maata, kelpaa pelloksi 2 ta 19 ka
Yhteensä 6 ta 29 ka
D. Pala maata, kasvaa pientä mäntymetsää, maapohja hiekkaa,
Kelpaa peltomaaksi, yhteensä …………………. 1 ta 23 ka 
4 ta 20 ka 
E. Pala maata, kelpaa kytömaaksi 2 ta 13 ka
F. samoin pala maata, kelpaa kydöksi ……………..10 ta 13 ka 
Yhteensä 12 ta 26 ka 
Kytömaa lähellä jokea …………………………………. 31 ka 1 parmas 
Koko Kutin neva …………………………………… 48 ta 
Sieltä ja täältä saadaan saraheinää ………………………….11 1/3 parmasta 

SUMMA peltoa 1ta 22 ¾ ka 
Niittyä 49 ta 7 ka  
Heinää ……………………………… 12 1/3 parmasta 

Talo voisi saada metsää kuten muut naapurit, sekä myllynpaikan. Ei ole kalavesiä eikä muita omistuksia. Lisää 
niittyä voi raivata Pätjännevalta?. Elättää 4 lehmää 3 nuorta karjaa 8 lammasta 1 hevosen. Ei ole muita 
rakennuksia kuin tupa, navetta, aitta ja talli.  

Suomennos Heikki Rantatupa 

Kartta 2 

N:o 3 KRUUNUNTALO ENÅ Kauhajoella on ylösotettu vuonna 1608 ja saanut vapaavuosia aina vuoteen 1612, 
kuten komission kirje osoittaa. Hintriikki Vilpunpoika (Hindrich Philpuson) on tätä asunut, mutta nyt on 
Kappalainen sen ottanut vastaan, kun talo on osoitettu kappalaisen pöydäksi. Omistukset ovat mittauksen 
mukaan seuraavat:  

A. SAVIMAAPELTOA LÄNSIAITAUKSESSA ……………… 2 ta 31 1¤ ka 
B. hiekansekaista maata …………………………………………. 25 ka 
C. hiekkamaata …………………………………………………… 1 ta 3 ¾ ka 
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D. savimaata itäaitauksessa ………………………………………. 4 ka 
F. Länsiaitauksessa, joka kasvaa metsää, löytyy pelloksi raivattavaa

Maata, hiekansekaista savea ……………………………………. 5 ta 18 ka 
G. Samoin alue, jonka asukas haluaa vuokrata pois, savipohjaista,
pelloksi kelpaavaa ……………………………………………. 15 ta 13 ka 
Ja siitä korjataan nykyisin heinää kovalta maalta ……………………… 4 parmasta 
H. Alue itäisessä aitauksessa, savipohjaista, josta korjataan nykyisin
heinää, on kelvollista peltomaata yhteensä …………………… 13 ta 1 ka 
Summa 34 ta - ka 
Ja siitä heinää ……………………………… 4 parmasta 
J. Samoin kovanmaan heinäniitty, laajuus ja sato ………………… 25 ka 1 parmas 
K . Kovasärmäistä heinää, vähäarvoisnen alue …………………… 2ta 23 ka 
Ja siitä kovan maan heinää ……………………………… 1 parmas 
L. Kovan maan heinäalue …………………………………………. 3 ta 7 ka 
Ja siitä heinää …………………………………………….. 2 parmasta 
Ojantaustan suoniitty, niitetään sieltä ja täältä, yhteensä …………16 ta 9 ka 
Ja siitä sara- ja suoheinää ………………………………………….. 10 parmasta 
Ja vielä suoniittoa …………………………………………. 15 ka ½ parmasta 
O. Mäntymetsäalue, kelpaa (pelloksi)

SUMMA :  
peltoa 9 ta 16 ¾ ka  
Niittyä 23ta 16 ka  
Heinää 22 ½ parmasta 

Tällä uudistilalla ovat hyvät hirsimetsät, katontekotarvemetsät, aitaustarpeet ja polttopuumetsät 
sekä hyvät laitumet elämistä varten, ja samoin hyvät metsät tervanvalmistusta varten. Omistaa 1/3 myllystä. 
 Enon talo on pääosin heikossa kunnossa ja kelvoton talon nykyisen asukkaan Hintrikki Vilpunpojan takia. 
Antti Juhanpoika Turjan talo elättää 10 lehmää 10 päätä nuorta karjaa ja 3 hevosta  
Hintrikki Vilpunojan talo elättää 10 lehmää 8 päätä nuorta karjaa 3 hevosta.   
 

Suomennos Heikki Rantatupa 


