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1. Johdanto 

1.1. Aiheen esittely  

Maanmittari Claes Claesson piirsi vuosina 1648 ja 1649 lähes kaikki silloisten 

Iin ja Yli-Iin pitäjien maatilat kartoille, mikä tekee Iijoen alueesta yhden 

laajimmista  Suomessa  1600-luvulla  kartoitetuista  kokonaisuuksista.1 

Tarkastelen tutkielmassani Claessonin Iin kylästä piirtämiä maakirjakarttoja 

arkeologisen tutkimuskohteen näkökulmasta.  

Mielenkiintoni Iin asutushistoriaan heräsi Iin Vanhan Haminan 

hautausmaan tutkimusten yhteydessä vuonna 2009. Keskiajalle ja uuden ajan 

alkuun ajoittuvan hautausmaan pelastuskaivaukset tuottivat ensimmäistä kertaa 

laajempia arkeologisia todisteita Iin keskiaikaisesta väestöstä ja asutuksesta.2 

Vuosina  2013  ja  2014  Iin  Illinsaaressa  suoritetut  tutkimukset  

myöhäisrautakautisella poltto- ja ruumishautauksia sisältäneellä kalmistolla 

sekä asuinpaikalla3 kertovat kiinteästä ja pitkästä asutusjatkumosta, johon on 

viitattu, mutta josta ei aikaisemmin ole ollut juurikaan arkeologista 

todistusaineistoa.4 

Iijoella arkeologiset tutkimukset ovat pitkään keskittyneet 

esihistoriallisiin kohteisiin.5 Historiallisen ajan asutus kokonaisuudessaan on 

jäänyt sivuun, sillä myös alueen maankäytön sanelemissa inventoinneissa on 

tutkimusresurssit yleensä suunnattu ensisijassa esihistoriallisiin kohteisiin.6 

Poikkeuksen muodostavat Iin Ulkokrunnin ja Maakrunnin tutkimukset, joissa on 

inventoitu ja tutkittu saarten historiallista kalastaja-asutusta, sekä aivan viime 

vuosina suoritetut Iin Vanhan Haminan, Iin Puitintörmän ja Illinsaaren 

tutkimukset,  sekä  Metsähallituksen  alueillaan  suorittamat  

                                            
1 Esim. Rantatupa 2000:74, 77–78; Huhtamies 2008:57. 
2 Ks. esim. Kallio-Seppä 2010; Kallio-Seppä et al. 2010 ja 2011. 
3 Ks. Kuusela 2013b; Hakamäki 2014. 
4 Esim. Orrman 2003a:80; Hakamäki ja Kuusela 2013: 95–96, 102; Kuusela 2014b.  
5 Esim. Okkonen 2003; Vaneekhout 2009. Viime vuosina on alettu tutkia myös alueen 
rautakautista ja varhaiskeskiaikaista asutusta. Ks. esim. Kuusela 2015 ja 2013a; Hakamäki ja 
Ikäheimo 2015. 
6 Ks. esim. Sarkkinen 1998; Viljanmaa 2008; Schultz 2012; Hakamäki 2013.  Historiallisen ajan 
kohteita on kyllä dokumentoitu, ja tunnettuja kohteita tarkastettu, mutta uusia kohteita ei ole 
etsitty.  
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kulttuuriperintöinventoinnit.7 Etelä-Suomessa on maakirjakarttojen ja muiden 

vanhojen karttojen avulla löydetty lukuisia autioituneita keskiaikaisia ja 

rautakautisia kylä- tai tilatontteja.8 Historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset 

-oppaassa niitä luonnehditaan sanoilla ”yksi arvokkaimmista historiallisen ajan 

muinaisjäännösryhmistämme”.9 Pyrin tutkielmassani selvittämään, miten 

Claessonin piirtämiä maakirjakarttoja voi hyödyntää Iin arkeologisessa 

tutkimuksessa.  

Vanhat kartat eivät kuvaa vain niiden piirtohetkistä maailmaa, vaan 

niistä on mahdollista löytää viitteitä myös piirtohetkeä varhaisemmasta 

asutuksesta, sekä alueella tapahtuneista pitkän aikavälin muutoksista.10 Kartat 

pyritään tutkielmassa näkemään paitsi tutkimuksen lähteenä, myös sen 

kohteena. Kartat ovat esineitä, joissa kuvastuvat paitsi konkreettiset asutuksen 

merkit, myös eri toimijoiden erilaiset intressit ja moninaiset tavat hahmottaa 

ympäröivää tilaa.11 Tutkielman teoreettinen viitekehys on sosiaali- ja maisema-

arkeologinen. Näkökulma on vallan- ja tilankäytön ja kulttuurisen muistin 

teemoissa – siinä millaiset erilaiset prosessit ovat vaikuttaneet asutuksen 

luonteeseen ja säilyneisyyteen, siihen miten ne on 1600-luvun puolivälissä 

piirretty kartalle, ja siihen miten asutus on maantieteellisesti sijoittunut.12 

Kartoittamiseen  sekä  nykypäivän  muistamisen,  tilan-  ja  

vallankäytön teemoihin liittyvät keskeisesti myös suojelun ja säilyttämisen 

kysymykset:13 Miten  historiallisen  ajan  m aaseutuasutukseen  liittyviä  

muinaisjäännöksiä etsitään ja määritellään? Millaisia ovat Iin asutushistorialliset 

muinaisjäännökset, missä ne sijaitsevat ja miten niitä voidaan jatkossa suojella 

                                            
7 Ks. esim. Okkonen 2006; Kallio-Seppä 2010; Puolakka ja Vattulainen 2013; Kuusela 2013b; 
Hakamäki 2014; Hakamäki ja Ikäheimo 2015; Kuusela 2015. Illinsaaren kohteet ajoittuvat 
myöhäisrautakaudelle ja varhaiskeskiajalle ja ovat siten teknisesti esihistoriallisia, käytännössä 
kyse on asutusjatkumosta esihistorialliselta ajalta historialliselle ajalle. (Mm. Kuusela 2014:31–
32, 36–38) 
8 Ks. Esim. Niukkanen 2009:30; Haggrén 2013:2. Vrt. Haggrén 2005:48–50.  
9 Niukkanen 2009:28. 
10 Ks. esim. Lehtinen 2000:53–54; Roeck Hansen 2005:19–22; Lehtinen 2005: 81–82; Haggrén 
2009a: 309–310. 
11 Ks. esim. Smith 2002:326–327; Smith 2007:82–89; Herva ja Ylimaunu 2010; Kallio-Seppä ja 
Ylimaunu 2013:39. 
12 Ks. esim. Smith 2007:82–89; David ja Thomas 2008:38–39; Van Dyke 2008:277–279; 
Asplund 2009:297–300; Maaranen 2010; Lamberg 2011:11–13, 16–17; Kallio-Seppä 2013: 15–
16, 28–34. 
13 Ks. esim. David ja Thomas 2008: 33–34; Van Dyke 2008:277. 
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ja tutkia? Tämän työn yhtenä tavoitteena on testata maakirjakarttojen 

käytettävyyttä uusien arkeologisten kohteiden etsimisessä. Tutkielman tuloksia 

voidaan siis jatkossa hyödyntää esimerkiksi erilaisten suunnattujen 

inventointien yhteydessä. Tutkielmassa kohteita ei ole tarkastettu maastossa.  

 

1.2. Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on digitoida Iin pitäjästä 1600-luvun 

puolivälissä piirretyille maakirjakartoille merkitty asutus nykykartoille ja 

tarkastella sen suhdetta alueen tunnettuihin muinaisjäännöksiin ja historiallisiin 

lähteisiin. Tutkimuksessa on kaksi keskeistä tutkimuskysymystä:  

 

1.  Minkälaisen  aineiston  maakirjakartat  muodostavat  alueen  

arkeologiselle tutkimukselle? 

 

2. Mitä kartoilla kuvataan – miten aineistoissa kuvastuvat toisaalta 

paikallisten asukkaiden, toisaalta kehittyvän Ruotsin suurvallan 

tilankäytön, vallankäytön ja muistamisen tavat?  

 

Tutkielma etenee siten, että aiheen esittelyluvussa (Luku 2) 

käsitellään aluksi maakirjakarttojen ja arkeologisen aineiston tutkimushistoriaa 

ja tutkimustilannetta, sekä maakirjakarttojen luonnetta asiakirjana ja niiden 

historiallista kontekstia.  Esittelyssä käydään läpi myös työn perustana toimivan 

paikkatietokannan luomisessa käytetyt metodit ja arvioidaan tietokannan, 

maakirjakarttojen, ja työssä käytetyn arkeologisen aineiston luotettavuutta ja 

kattavuutta.  

Aineiston käsittelyluku (Luku 3) jakautuu neljään aineistoa eri 

lähtökohdista tarkastelevaan osioon.  Aluksi perehdytään maakirjakarttojen 

kohteiden ajoittamiseen asiakirjalähteiden ja rannankohoamismallin perusteella 

Tämän jälkeen paneudutaan yksityiskohtaisemmin maakirjakarttojen kuvaamiin 

kohteisiin: kartoille merkittyjen tilojen, peltojen ja muiden kohteiden 

luonteeseen, sekä siihen millainen on maakirjakohteiden suhde arkeologiseen 

aineistoon, ja kuinka luotettavasti ja kattavasti kartat eri kohteita kuvaavat.  
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Kolmantena perehdytään kartalle merkittyihin autiotiloihin, joiden 

avulla on jälleen mahdollista arvioida myös kartta-aineiston luotettavuutta 

yleensä. Luvussa käsitellään myös Lampurinkorven muinaisjäännöskohdetta – 

ainoaa Iin alueelta tunnettua muinaisjäännöskohdetta, joka voidaan suoraan 

liittää maakirjatiloihin.  

Neljäntenä aineiston käsittelyluvun lopussa perehdytään vielä 

Puitintörmän,  Illinsaaren  ja  Iin  Haminan  esimerkkitapausten  avulla  

yksityiskohtaisemmin ja laajemmin siihen, miten aineistossa kuvastuvat 

toisaalta paikallisen väestön, toisaalta kruunun ja kirkon tilankäytön tavat ja 

vallankäytön muodot, sekä erilaiset sosiaalisen muistin kerrostumat.  

 

 

1.3. Teoreettinen viitekehys 

Karttojen tekemistä voidaan kuvailla kulttuuriseksi prosessiksi, jossa on aina 

kyse jonkun tahon tietoisesti tai vähemmän tietoisesti tekemästä fyysisen 

todellisuuden tulkinnasta. Kartta on dokumentti, jossa ympäröivä maailma on 

puristettu kaksiulotteisen muotoon paperille samalla sisällyttäen siihen lukuisia 

erilaisia kulttuurisia, sosiaalisia ja hallinnollisia kerrostumia.14 Se kertoo paitsi 

piirtohetkensä fyysisestä todellisuudesta, myös piirtäjänsä, tilaajansa, ja 

ympäröivän yhteisön asenteista, maailmankuvista ja arvoista.15 Kartat ovat 

asiakirjoja, joiden tekemiseen liittyy monenlaisia neuvotteluja ja rajanvetoja. 

Prosessia voidaan kuvata vallan ja sosiaalisten suhteiden visualisoinniksi ja 

erilaisten  mielenmaisemien  törmäyskentäksi.16 Tässä  tutkielmassa  

maakirjakarttoja pyritään tarkastelemaan lähteenä, jossa kuvastuvat paitsi 

kartoittajan näkemys kohteesta ja sen maantieteestä, myös kruunun ja 

paikallisen väestön, sekä kartoittajan ja hänen toimeksiantajansa väliset valta- 

ja vuorovaikutussuhteet.17 

                                            
14 Monmonier 1996; Smith 2002:326–328; Smith 2007:81–82, 86–89; Kallio-Seppä ja Ylimaunu 
2013:38–39  
15 Mm. Smith 2007:82, 86; Herva ja Ylimaunu 2010:87; Lundström 2013: 14–15, 19.  
16 Smith 2007:81, 89. Vrt. myös Paasi 1986. 
17 Ks. esim. Smith 2002:326–327; Herva ja Ylimaunu 2010; Kallio-Seppä ja Ylimaunu 2013:39. 
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Keskiajalta suurvaltakauden alkuun ulottuvana ajanjaksona 

Pohjois-Pohjanmaan alue sidottiin kiinteäksi osaksi Ruotsin valtakuntaa ja 

läntistä kulttuuripiiriä.18 Maakirjakarttojen tekeminen on tutkimuskirjallisuudessa 

liitetty tähän kruunun vallan vakiinnuttamisen prosessiin.19 Kartat ja 

kartoittaminen on nähty hyvin tehokkaina vallankäytön ja kontrollin välineinä 

erilaisissa kolonisaatioprosesseissa: kartoittaminen on usein edeltänyt, 

edesauttanut ja ylläpitänyt uusien alueen valtaamista ja hallussapitoa.20 

Alueiden hallinnan ulottuvuudet on kautta historian muutettu konkreettisiksi 

piirtämällä ne paperille, ja useimmat kartat on tehty valtaapitävien toimesta tai 

toimeksiannosta, jolloin niiden piirtämisellä on ollut selkeät heidän intressejään 

tukevat tavoitteet.21 Nämä piirteet ovat näkyvissä myös Iijoen maakirjakartoissa.  

Maakirjakartat piirsi yhteisön ulkopuolinen kruunun virkamies, jonka 

piirtämä kuva alueesta erosi monin tavoin siitä, miten paikalliset asukkaat 

alueen näkivät.22 Hyvin konkreettisesti tämä näkyy pelloissa. Kartoittaja piirsi 

pellot kartoille pinta-aloina ja niihin suhteutettuina tuottoarvioina,23 mutta alueen 

asukkaat tarkastelivat peltojaan painottaen peltoalan laajuuden sijaan 

todennäköisesti enemmänkin niiden viljelyyn ja muokkaamiseen kuluvan ajan ja 

työvoiman määrää, sekä pellon muita ominaisuuksia.24 Mielenkiintoinen 

kartoittajan maailmankuvaa valottava yksityiskohta oli myös heidän 

suhtautumisensa metsiin, joita ei näköesteiden ja vaikeakulkuisuuden vuoksi 

yleensä kartoitettu. Mikko Huhtamies luonnehtii – ehkä hieman liioitellen – 

                                            
18 Mm. Enbuske 2006: 44–45; Kuisma 2006: 16–17, 20–22, 26–29; Ylimaunu et al. 2014: 258–
260. Vrt. Matthews et al. 2002: 112–113,119. 
19 Mm. Baignet 1990: 64–67; Rantatupa 2000: 81–83; Ylimaunu 2007: 108–110; Huhtamies 
2008: 40–42, 78–80; Lundström 2013: 13.  
20 Ks. esim. Biggs 1999: 376–380; Mrozowski 1999: 153–157; Smith 2007: 82, 85–86; 
Huhtamies 2008:42; Herva et al. 2012: 87. 
21 Mm. Brayshay ja Cleary 2002:6; Smith 2002: 326–327; Herva et al. 2012: 87–88. Vrt. 
Monmonier 1996: 113–138. Esim. Brayshay ja Cleary kuvaavat maanmittarin tehtävänkuvaa 
Britannian siirtokunnissa seuraavasti: “The task of the surveyor in Britain’s colonies was to 
explore and appraise the landscapes in order to facilitate the imposition of an entirely new 
economic and spatial order.” (Brayshay and Cleary 2002:6)  
22Matthews et al. 2002:114–115, 117; Smith 2007:81, 85; Ylimaunu 2007:21; Kallio-Seppä 
2013:30, 35. Vrt. Herva et al. 2012:87–89. Ks. myös Huhtamies 2008: 111–113. 
23 Huhtamies 2008: 77. Ks. myös Mrozowski 1999:154. 
24 Biggs 1999: 378; Matthews et al. 2002:117.  
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1600-luvun kartoittajien nähneen metsät ”geometrisesti järjestäytyneen 

maailman kaoottisena vastakohtana”.25 

Kulutusta ja sen kuvastumista arkeologisessa materiaalissa tutkinut 

Stephen Mrozowski näkee kartat ennen kaikkea välineinä, joiden kautta maasta 

tehdään hyödyke: mitattava, vaihdettava, myytävissä ja ostettavissa oleva 

kokonaisuus. Hän korostaa kartoittamisen merkitystä prosessissa, jossa ”maa” 

muutetaan ”alueeksi”. Prosessi on ollut keskeinen esimerkiksi kolonisaatiossa ja 

modernisaatiossa, sekä modernin dualistisen luontosuhteen syntymisessä.26 

Iissä tällainen kognitiivinen prosessi voidaan nähdä paitsi kruunun 

kartoitustoiminnassa, myös Iin asukkaiden tavoissa valita asuinpakkansa ja 

vakiinnuttaa omistusoikeutensa maahan. Näkökulma on kuitenkin hallitsija- tai 

omistajalähtöinen ja rajaa ”alueen” merkityksen taloudellisiin teemoihin. Ihmiset 

(ja yhteisöt) liittävät elinympäristönsä paikkoihin lukuisia muitakin merkityksiä 

kuin niiden omistussuhteet ja hyödykkeellisyyden. Paikkoihin liitettävät 

merkitykset puolestaan ohjaavat ja muovaavat edelleen sitä, miten niissä 

käyttäydytään ja miten niihin suhtaudutaan.27  

Aivan samoin kuin paperille piirretyissä kartoissa, myös maastoon 

raivatuissa pelloissa, rakennuksissa, teissä ja sakraalitiloissa voidaan nähdä 

niiden käyttötarkoituksen ohella kuvastuvan niiden tekijöiden ja käyttäjien tavat 

muokata tilaa ja liittää siihen erilaisia merkityksiä; toimia vuorovaikutuksessa 

yhteisönsä ja ympäristönsä kanssa.28 Asutuksen sijainti ja maankäyttötavat ovat 

oletettavasti  ohjautuneet  ensikädessä  paikallisten  asukkaiden  ja  

paikallisyhteisön tarpeiden ja resurssien mukaan. 1600-luvulle tultaessa 

asutuksen sijoittumisessa ja pysyvyydessä alkavat enenevässä määrin 

kuvastua myös kruunun hallinnon tiukentuminen ja verohallinnossa tehdyt 

muutokset.29   

                                            
25 Huhtamies 2008:76. Viitaten Peter Englundin ja Ilkka Mäntylän tutkimuksiin. Vrt. Mrozowski 
1999:154; Matthews et al. 2002: 117. 
26 Mrozowski 1999: 154–157; Herva ja Ylimaunu 2010:99. Ks. myös Thomas 2004: 78–95; 
Herva 2009: 349–352.  
27 Paasi 1986: 138–139; Maaranen 2002: 28–30; Lamberg 2011:12; Lamberg et al. 2011b: 
289–291, 294, 308–310; Ylimaunu et al. 2014: 248–250. Vrt. myös Mrozowski 1999:157  
28 Mm. Maaranen 2002: 23–25; Herva 2009: 349–352; Maaranen 2011: 241–243. 
29 Ks. Luvut 3.3. Autiotilat – havaintoja tilojen omistussuhteista ja maakirjakarttojen luonteesta ja 
luotettavuudesta,  ja  3.4.1.  Maakirjakartoille  merkityn  asutuksen  sijainnista  ja  
paikkasidonnaisuudesta 
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Paikallisyhteisön erilaisiin tapoihin hahmottaa tilaa ja toimia 

vuorovaikutuksessa ympäröivään maailmaan voidaan päästä käsiksi laajemmin 

maisema-arkeologian ja kulttuurimaantieteen teoriakehyksistä. Tärkeitä teemoja 

ovat ne erilaiset prosessit, joiden avulla jostakin ”tilasta” tulee tietty ”paikka”, 

sekä se, miten eri ”paikkojen” saamat merkitykset yhteisössä ajan saatossa 

muuttuvat ja kehittyvät.30 ”Paikan” identiteetti muodostuu siihen tietoisesti ja 

tiedostamatta liitettävistä merkityksistä ja muistikuvista. Se on ikään kuin sipuli, 

jossa on useita päällekkäisiä ja toisiinsa limittyviä merkityskerrostumia. Jotkut 

niistä liittyvät paikan fyysisiin ominaisuuksiin, kuten sen sijaintiin tai 

kasvillisuuteen, tai siellä olevaan tai olleeseen rakennuskantaan, toiset sen 

käyttötarkoitukseen, sen historiaan, siihen liittyviin muistoihin, tai sen 

ritualistiseen tai uskonnolliseen merkitykseen. Merkitykset voivat olla yhteisön 

kesken yhteisesti jaettuja, tai vain pienempien ryhmien tai tiettyjen yksilöiden 

tiedossa olevia.31 Yhteistä niille kaikille on se, että ne syntyvät paikan 

näkemisen, näkyväksi tekemisen, kokemisen ja paikassa toimimisen kautta.32 

Paikan identiteettiin liittyvät kiinteästi erilaiset muistamisen tavat ja 

teemat, sillä paikan identiteetti muodostuu niistä kokemuksista ja mielikuvista 

jotka siihen liitämme. Muistikuva tai muisto – puhutaan sitten yksityisestä tai 

yhteisön kanssa jaetusta sosiaalisesta muistista – ei ole staattinen, vaan 

muuttuu jatkuvasti. Muistellessamme jotain menneisyyden tapahtumaa me 

samalla muovaamme muistikuvaa: lisäämme ja poistamme siihen erilaisia 

yksityiskohtia, kertaamme tai korostamme toisia ja pyrimme aktiivisesti tai 

alitajuisesti unohtamaan toiset.33 Yhteisössä muistaminen ja unohtaminen 

linkittyvät usein vallankäyttöön: sosiaalisen muistamisen ja unohtamisen 

keinoin, esimerkiksi erilaisten rakennusten ja monumenttien, taideteosten, 

asiakirjojen (kuten karttojen), tai seremonioiden ja rituaalien34 kautta, voidaan 

vakiinnuttaa valta-asemaa, ylläpitää yhteisön sosiaalisia rakenteita, ja luoda 
                                            

30 Ks. esim. Hall 2006: 204–207; Asplund 2009: 300–301; Lamberg 2011: 11–15; Kallio–Seppä 
2013: 29–32.  
31 Esim. Lamberg 2011: 11–13, 16; Kallio-Seppä 2013: 29–31. Ks. myös Maaranen 2002:28–
30; Van Dyke 2008: 278–279; Herva 2009: 349–352. 
32 Esim. Van Dyke 2008:279; Herva 2009:349; Kallio-Seppä 2013:30–31. ”Näkemisen” 
tematiikasta esim. Smith 2007:81. 
33 Esim. Van Dyke 2008:277–278; Kallio-Seppä 2013:31–32.  
34 Kartoittaminen ja byrokratia yleensäkin voidaan nähdä yhdenlaisena vallan rituaalina. 
Ylimaunu 2007:108–110; Herva et al. 2012:87–88.  
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yhteistä ryhmä- tai alueidentiteettiä – mutta yhtä hyvin myös vastustaa vallalla 

olevaa maailmankuvaa ja ylläpitää vastarintaa. Yhteisön eri jäsenillä ja eri 

ryhmittymillä voi olla toisistaan hyvinkin paljon poikkeavia muistamiseen ja 

unohtamiseen liittyviä tapoja ja motiiveja.35  

Käytännössä emme voi nähdä ympäristöämme täysin samalla 

tavalla kuin muut ihmiset, emme vaikka olisimme kuinka läheisiä. Siksi ei voida 

olettaa että satojen vuosien takaisien ja monin tavoin nykyisistä poikkeavien 

yhteisöjen elinympäristöönsä liittämiin paikkaidentiteetteihin voitaisiin koskaan 

saada ns. ”oikeaa” vastausta.36 Se ei ole tämän työn tavoite. Tutkielmassa 

esitellyt paikan ja tilan, sekä niihin liittyvät vallan ja muistamisen teemat toimivat 

työkaluina,  joiden  avulla  pyritään  syventämään  ja  laajentamaan  

karttamateriaalin ja arkeologisen aineiston tarjoamaa tietoa alueen 

asutushistoriasta.   

Sanoina paikka ja tila ovat haasteellisia, koska niillä on 

konkreettiset merkitykset, joilla viitataan asioiden, esineiden, tai vaikkapa 

yhteisöjen sijaintiin ja reviiriin (kuten ”asuinpaikka”, ”löytöpaikka”, ”elintila”). 

Tässä tutkielmassa tila-sanaa käytetään lisäksi synonyymina maakirjatilalle tai 

maatilalle yleensä, jolloin sillä viitataan paitsi tilan rakennuskantaan, myös sen 

maihin tai asukkaisiin, sekä laajemmin maatilaan liittyvään toimintaan ja sen 

historiaan (”tila siirrettiin uuteen paikkaan lähemmäs merenrantaa”). 

Tutkielmassa käytetään siksi lainausmerkkejä sanojen ”paikka” ja ”tila” 

ympärillä, kun niillä viitataan sanojen teoreettiseen, tai käsitteelliseen 

merkitykseen. Lainausmerkkien käyttöön ei tuolloin tule liittää termejä 

arvottavaa tai etäännyttävää painotusta, jollainen niillä joskus voi olla.   

 

                                            
35 Paasi 1986: 117–136; Matthews et al. 2002:119, 123; Hall 2006: 204–207; Ylimaunu 
2007:15–16; Van Dyke 2008:278–279, 281; Spencer-Wood ja Baugher 2010; Kallio-Seppä 
2013: 31–34; Kallio-Seppä ja Ylimaunu 2013:37; Herva et. al. 2012: 88–89; Ylimaunu et al. 
2014: 247–250. Vallankäytöstä ja sen kuvastumisesta arkeologisessa aineistossa, Ks. esim. 
Immonen 404–406. 
36 Herva 2009:351–352; Maaranen 2011:241. Ks. myös Thomas 2004:198–201. 
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1.4. Tutkimuksessa käytetyt lähteet ja rajaukset  

1.4.1. Arkeologinen aineisto 

Tutkielmassa käsitellään Iin arkeologista aineistoa luomalla katsaus alueen 

tunnettuihin muinaisjäännöskohteisiin (Ks. Liite 2) ja arkeologiseen 

tutkimushistoriaan.  Yksityiskohtaisemmin  perehdytään  muutamiin  

karttamateriaalin analyysissä esille nouseviin arkeologisiin kohteisiin ja 

kohdetyyppeihin, sekä niiden suhteeseen maakirjakartta-aineistoon. (Ks. luvut 

3.3. ja 3.4.) 

Tutkielmassa lähdemateriaalina käytetyt tutkimusraportit ovat 

peräisin Museoviraston Rekisteriportaalin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan museon 

ja Oulun yliopiston arkeologian laboratorion arkistoista. Työssä käytetty 

arkeologinen paikkatietoaineisto on Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto 

tutkijoille (2/2015) -paikkatietoaineisto, joka sisältää muinaisjäännösrekisterin 

lisäksi mm. maailmanperintökohteet ja rakennetun kulttuuriympäristön rekisterin 

kohteet. Aineisto on hankittu Museoviraston latauspalvelusta. (Ks. Bibliografia) 

 

1.4.2. Maakirjakartat ja muu kartografinen aineisto 

Tutkielman kartografinen lähdeaineisto ovat maakirjakartat, jotka maanmittari 

Claes Claesson piirsi Iin ja Yli-Iin pitäjistä vuosina 1648–1649. Karttoja on 

kaikkiaan 129 ja ne on sidottu karttakirjaksi joka sisältää karttojen lisäksi 

hakemistosivuja (foliot eli sivut 1 ja 57). Foliot 2-56 kuvaavat Yli-Iin pitäjän 

(Öffwer Iiå Sochn) maakirjatiloja ja foliot 58–129 Iin pitäjän (Iiå Sochn) tiloja.  

Maakirjakartat  kuuluvat  Kansallisarkistossa  säilytettävään  

Maanmittaushallituksen uudistusarkistoon37 ja ne on suurelta osin jo digitoitu 

Kansallisarkiston Digitaaliarkistoon. Työtä aloitettaessa digitointiprosessi ei ollut 

vielä edennyt Iijoen maakirjakarttoihin asti, joten lähdemateriaalina käytetyt 

maakirjakarttojen  digitaalikuvat  ovat  peräisin  Jyväskylän  yliopiston  

Maakirjakartta -tietokannasta. Maakirjakarttojen analyysia ja asemointia varten 

tilattiin digitoidut kopiot Maanmittauslaitoksen arkistossa Jyväskylässä 

                                            
37 Karttakokonaisuuden arkistotunnus: KA MHA F1 
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säilytettävistä Iin isojakokartoista.38 Asemoinnissa ja tilojen paikantamisessa 

apuna käytetyt 1800-luvun puolivälissä tehdyt pitäjänkartat ovat peräisin 

Digitaaliarkiston kartta-aineistosta.39 

Maakirjakarttojen lisäksi työssä hyödynnetään erilaisia valmiita 

paikkatietoaineistoja.  Taustakartat,  ortoilmakuvat,  korkeus-  ja  

laserkeilausaineisto ynnä muu moderni paikkatietomateriaali on pääosin 

Maanmittauslaitoksen tuottamaa ja ladattu Paituli -paikkatietopalvelusta tai 

Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen tiedostopalvelusta. Aineistojen 

käsittely tapahtui ArcGIS paikkatieto-ohjelmistolla (versiot 10.1. ja 10.3.). 

Maakirjakartat ovat ruotsinkielisiä, ja osa niihin kirjatuista tilojen ja 

paikannimistä, sekä omistajien nimet, on kartanpiirtäjän toimesta ruotsinnettu. 

Historian- ja sukututkimuksessa henkilö- ja sukunimet käännetään usein 

suomenkielisiksi, koska sen katsotaan paremmin vastaavan kyseisten 

henkilöiden todellista kieltä ja identiteettiä. Tässä tutkielmassa tilannimistä 

käytetään suomennettuja versioita, mutta tilanomistajien nimistä päädyttiin 

käyttämään pääasiassa maakirjakarttoihin merkittyä muotoa. Näin siksi, että 

joukossa oli joitakin harvinaisempia ja vaikeammin tulkittavia nimiä, ja siksi, että 

näin nimet on mielestäni hiukan helpompi myös jälkikäteen asiakirjoista jäljittää.  

 

1.4.3. Tutkimuksen alue- ja aikarajaukset  

Tutkielman aluerajaus on tehty maakirjakartta-aineiston aluejaon pohjalta ja 

käsittää 1600-luvun Etelä- ja Pohjois-Iin kylät.40 Verrokkiaineistona käsitellään 

jokin verran myös muuta Iin pitäjää ja Iijoen yläjuoksua: Olhavan, Kuivaniemen, 

ja Oijärven kyliä ja Yli-Iin eli Pudasjärven kirkkopitäjän aluetta. Arkeologisia 

kohteita tutkielmassa käsitellään entisen41  Iin kunnan alueelta.  

Aineistossa on kaksi erilaista kokonaisuutta, joiden ajalliset 

ulottuvuudet poikkeavat toisistaan. Maakirjakarttamateriaalin aikarajaus on 

                                            
38 Maanmittauslaitoksen arkisto, Isojakokartat, Ii ja Yli-Ii. Ks. Liite 7. Aineisto tilattiin 
Maanmittauslaitoksen arkiston asiakaspalvelusta. Toimitettu aineisto ei sisältänyt karttojen 
virallisia arkistotunnuksia. 
39 Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Ia. Pitäjänkartasto. 
Kuivaniemi ja Ii.  
40 Iin pitäjän hallinnollisesta jaosta 1600-luvulla, Ks. esim. Virrankoski 1973:15–18 
41 Vuoden 2012 kuntajaon mukaisesti. 
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arkeologista aineistoa tarkempi, sillä maakirjakartoilla on piirtoajankohta: kartat 

kuvaavat Claes Claessonin ylöskirjaamaa tilannetta vuosina 1648 ja 1649. 

Arkeologisen materiaalin ajoitukset ovat ajanjaksolta joka ulottuu noin 1100-

luvulta 1600-luvun puoliväliin, mahdollisesti 1900-luvulle asti.  

Termiä rautakausi käytetään ajanjaksosta 500 eaa. – 1100/1300 

jaa., termiä myöhäisrautakausi ajanjaksosta (noin) 800 jaa. – 1150/1300 jaa., 

termiä keskiaika ajanjaksosta (noin) 1100/1300 – 1520, ja termiä uusi aika 

1520-luvulta nykypäiviin. Historiallisen ajan aikakausista käytetään lisäksi 

termejä Vaasa-aika vuosista (noin) 1523–1617 ja suurvaltakausi vuosista (noin) 

1617–1721. Jaon perusteena ovat Suomen esihistorian yleinen aikakausijako42  

sekä tutkimusalueella tapahtuneet hallinnollisten olojen muutokset, joiden 

myötä alueen asukkaat tulevat kirjallisen lähdeaineiston piiriin. Siirtymä oli hidas 

ja tapahtui eri alueilla eri aikaan. Historiallisen ajan aikakausijakoa määrittävät 

kirkollisten ja hallinnollisten olojen muutokset: reformaatio ja Kustaa Vaasan 

valtakausi 1500-luvulla, sekä 1600-luvun suurvaltakehitys ja aikakausilla 

käytyjen sotien rauhansopimukset (Pähkinäsaaren rauha vuonna 1323, 

Täyssinän rauha vuonna 1595 ja Stolbovan rauha vuonna 1617).43  

  

                                            
42 Ks. esim. Huurre 1995; Huurre 2003: 23. Vrt. Kuusela 2013a:15 
43 Vrt. esim. Suomen historian pikkujättiläinen, sisällysluettelo, Zetterberg 2001. 
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2. Kartat ja arkeologiset kohteet – tutkimushistoria ja aineiston 

esittely 

Ennen aineiston analyysiä perehdytään aiheen tutkimushistoriaan, sekä 

tutkielmassa käytettyjen aineistokokonaisuuksien taustoihin, edustavuuteen, 

kattavuuteen ja muihin niiden luotettavuuteen vaikuttaviin seikkoihin. Kartta-

aineisto ja arkeologinen aineisto käydään läpi omina kokonaisuuksinaan.  

2.1. Maakirjakartat 

2.1.1. Maakirjakarttojen tutkimushistoria 

Vanhojen karttojen hyödyntäminen tutkimuksessa pohjautuu Suomen ja Ruotsin 

kansainvälisesti ainutlaatuisen laajaan ja maantieteellisesti kattavaan, sekä 

korkeatasoiseen varhaiseen kartta-aineistoon,44 jonka pohjalta on ollut 

luontevaa lähteä kehittämään tutkimusta. Ruotsissa vanha kartta-aineisto on 

ollut kiinteä osa asutusarkeologisia tutkimuksia jo 1960-luvulta lähtien45  ja 

Suomessakin ensimmäiset vanhoja karttoja hyödyntäneet asutusarkeologiset 

tutkimukset tehtiin jo 1980-luvulla.46 Ruotsissa tutkimukselle on ollut leimallista 

arkeologisen ja kulttuurimaantieteellisen tutkimuksen kiinteä yhteistyö.47  

Suomessa historiallisia karttoja lähdemateriaalina on tutkittu ja 

digitoitu Jyväskylän yliopiston historian laitoksella professori Heikki Rantatuvan 

johdolla.48 Oulun yliopistossa tehdyissä historian ja arkeologian alojen 

tutkimuksissa vanhoja karttoja ovat eri tavoin hyödyntäneet muun muassa FT 

Juhani Kostet, lehtori Pentti Koivunen, FT Timo Ylimaunu, professori Vesa-

                                            
44 Esim. Lehtinen 2000:50; Roeck Hansen 2005:17, 27; Mökkönen 2006:10; Höglund 2013:66. 
45 Esim. Lehtinen 2000: 51; Asplund 2009: 298–299 
46 Esim. Seppälä 2006: 23–24; Mökkönen 2008: 11.  
47 Asplund 2009: 299. Ks. esim. Roeck Hansen 1995; Bonow 2008; Nilsson 2010 
48 Esim. Rantatupa 2000. Ks. myös www.vanhakartta.fi, Historian ja etnologian laitos, 
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. 
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Pekka Herva, FT Titta Kallio-Seppä ja FT Janne Ikäheimo.49 Ensimmäiset 

paikkatieto-ohjelmistoja ja vanhaa karttamateriaalia hyödyntäneet tutkimukset 

tehtiin Suomessa 2000-luvun vaihteessa.50 Vanhaa karttamateriaalia on 

sittemmin käytetty hyväksi erityisesti Museoviraston Vaasa- ja suurvalta-ajan 

kaupunkien arkeologisessa inventointiprojektissa, kaupunkiarkeologisissa 

kaivaustutkimuksissa, sekä lukuisissa keskiaikaisten kylätonttien inventointi- ja 

tutkimusprojekteissa ja muissa kulttuuriperintöön ja ympäristöhistoriaan, sekä 

kaavoitukseen liittyvissä hankkeissa.51  

Vanhojen karttojen hyödyntämistä arkeologiassa on Suomessa 

tutkinut erityisesti FT Teemu Mökkönen. Hän on toteuttanut useita 

kaupunkiarkeologisia inventointeja,52 joissa vanhat kartat ovat keskeinen 

lähdemateriaali. Vuonna 2008 valmistui hänen aihepiiriä käsittelevä 

lisensiaatintyönsä Arkeologia, historialliset kartat ja paikkatieto. Työ koostuu 

artikkeleista, joista viimeinen on Suomen ympäristöministeriön julkaisu 

Historiallinen paikkatieto. Digitaalisen paikkatiedon tuottaminen historiallisista 

kartoista. Suomen ympäristö 34.53 Julkaisu toimi tämän tutkielman 

metodioppaana. 

Maaseutuasutuksen  arkeologisessa  tutkimuksessa  

maakirjakarttojen analysoinnilla on ollut keskeinen rooli etenkin Etelä-Suomen 

                                            
49 Ks, esim. Kostet 1995; Ylimaunu 2007; Herva ja Ylimaunu 2010; Kallio-Seppä 2013; 
Ikäheimo 2014; Hakamäki ja Ikäheimo 2015. 1980- ja 1990-luvuilla on karttamateriaalia 
hyödynnetty Pohjois-Suomen keskiaikaisen asutuksen etsimisessä, Ks. esim. Koivunen ja 
Sarkkinen 1994. 2000-luvulla toteutetuissa kaupunkiarkeologisissa kaivaustutkimuksissa 
karttamateriaalia on Oulussa hyödynnetty ns. ”järjestään”, tai lähtökohtaisesti aina, yleensä 
kuitenkin lähinnä tutkimushavaintoja täydentävänä tai selittävänä lähteenä – näitä tutkimuksia ei 
tässä yhteydessä ole katsottu tarpeelliseksi eritellä erikseen. Tutkimuksista tarkemmin, Ks. 
Museoviraston Rekisteriportaali ja Kallio-Seppä 2013. Arkkitehtuurin, kulttuurimaiseman ja 
rakennusperinnön tutkimuksessa karttoja on Oulun yliopistossa hyödyntänyt ainakin FT Kaisa 
Mäkiniemi. (Mäkiniemi 2012)  
50 Mökkönen 2006: 11; Seppälä 2006: 23–24 Mm. Turun maakuntamuseon Varsinais-Suomen 
jokivarsialueiden inventointiprojekti 1997–1999 
51 Mökkönen 2006: 11–12; Seppälä 2006: 23–24, 36 Ks. myös esimerkiksi Museoviraston 
Kaupunkiarkeologinen inventointi -projekti 
(http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupungi
t/kaupungiarkeologia) ja Helsingin keskiaikaisen ja uuden ajan alun kyläpaikkainventointi 
(http://www.hel.fi/hki/museo/fi/Kulttuuriymp_rist_/Inventoinnit) 
52 Ks. Museovirasto, Rekisteriportaali, Kulttuuriympäristön tutkimusraportit. 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx ja 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/kaupungit
/kaupungiarkeologia 
53 Mökkönen 2008; Mökkönen 2006. 
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vanhojen kylätonttien inventoinneissa.54 Esimerkiksi Helsingin yliopiston 

arkeologian oppiaineen SEAS, VMA ja MARK -projekteissa, ja Pirkanmaan, 

Vantaan, Espoon ja Helsingin vanhojen kylätonttien inventoinneissa, sekä 

erilaisissa kulttuurimaiseman tutkimuksissa kartat ovat olleet keskeisiä.55 

Pohjois-Suomessa vanhaa karttamateriaalia on hyödynnetty jonkin verran 

maaseudun  historiallisen  ajan  kohteiden  tutkimuksessa  kohteiden  

paikantamiseen.56 Iijoen alueella vanhaa karttamateriaalia on hyödynnetty 

jonkin verran yksittäisten kohteiden, kuten Iin vanhan Haminan sekä Illinsaaren 

ja Iin Puitintörmän arkeologisissa tutkimuksissa.57 Iijoen alueiden yleiskaava- ja 

muissa suurimittakaavaisissa inventoinneissa karttamateriaalia on hyödynnetty 

hyvin vähän. Maakirjakarttojen kuvaamat historiallisen ajan talonpaikat on 

useimmiten jätetty systemaattisesti inventointien ulkopuolelle.58  

 

2.1.2. Paikkatietokannan luonti ja käytetyn aineiston haasteet ja rajoitteet 

Vanhojen karttojen tutkiminen on tulkintaa, jossa on eritasoisia lähdekriittisiä 

haasteita. On huomioitava kartassa olevat aikakauden kartoitusmenetelmistä 

johtuvat virheet. On arvioitava karttaa kartoittajan tulkintana kohteesta ja 

huomioitava kartantekijän ja -tilaajan tavoitteiden vaikutus valmiiseen karttaan. 

                                            
54 Esim. Mökkönen 2006:11–13; Seppälä 2006:36; Haggrén 2009a ja b. 
55 SEAS – Settlements and Economics around the Sea – Maritime Settlement, Subsistence, 
and Economic Histories around the Baltic Sea 500 – 1700 AD. 
http://www.helsinki.fi/project/seas   

VMA – Vårt maritima arv – merellinen perintömme. 
http://www.helsinki.fi/hum/arla/vma/projektikuvaus.htm  

MARK – medeltidsarkeologi på landsbygden - keskiajan arkeologiaa maaseudulla. 
Kenttätutkimuksia Pernajan Gammelbyssä vuosina 2003, 2004 ja 2005. 
http://www.helsinki.fi/arkeologia/mark/ Ks. myös. Knuutinen 2006 ja Hämäläinen 2006 sekä 
Haggrén ja Hakanpää 2002.  

Pirkanmaan museoiden arkeologiset tutkimushankkeet ja tunnetut kohteet löytyvät museoiden 
tietopalvelun (siiri.tampere.fi) Kulttuuriympäristö -osiosta. Kylätontti-inventointeja oli 20.5.2014 
tietokannassa kaikkiaan 9 kappaletta.  

Esimerkkeinä pääkaupunkiseudun kylätontti-inventoinneista mm. Hakanpää 2002; Suhonen 
2005; Suhonen ja Heinonen 2011.  

Kulttuurimaiseman tutkimuksista esim. Seppälä 2006 
56 Ks. esim. Koivunen ja Sarkkinen 1994; Salmi et al. 2012a.  
57 Ks. Kallio-Seppä 2010; Sarkkinen 2011b; Puolakka ja Vattulainen 2013; Ikäheimo 2014.  
58 Esim. Sarkkinen 1998:1; Sarkkinen ja Torvinen 2003:21; Häkälä 2011:10, Hakamäki 2013: 5–
6.  Ks. Luku 2.2. Arkeologia 
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On huomioitava kartan käyttäjän eli tutkijan itsensä mukanaan tuomat tulkinnat 

ja  oletukset,  sekä  valittujen  tutkimusmetodien  rajoitteet.59 Tuloksia  

tarkasteltaessa ja tutkimuskohteita valikoitaessa on ymmärrettävä aineiston 

käsittelyn aineistoon luomat virheet, kuten asemoinnissa käytettyjen 

vastinpisteiden vähyys tai epäedullinen jakautuminen.60 Vanhasta kartasta tehty 

paikkatietokartta ei voi koskaan korvata alkuperäistä karttaa tulkinnoissa: 

alkuperäinen lähde on aina luotettavampi ja kuvaa aikakauden ilmiöitä 

aidommin kuin siitä tehty kopio.  

Karttojen sisäisten mittavirheiden61 vuoksi ne on pyrittävä 

oikaisemaan,  kun  niitä  käytetään  paikkatiedon  tuottamisessa.  

Tutkimuskirjallisuudessa on suositeltu käsin tehtävää karttojen oikaisua, sillä 

kartoissa esiintyvät mittavirheet eivät ole systemaattisia eivätkä paikkatieto-

ohjelmistot osaa huomioida niitä, joten ohjelmiston tekemät korjaukset saattavat 

kertautua muualla kartassa.62 Käsin tehtävä karttojen oikaisu on toimiva, mutta 

suuritöinen ja vaativa menetelmä, ja tässä kartat päädyttiin oikaisemaan 

digitaalisesti ArcGIS paikkatieto-ohjelman kuvanoikaisukaavoja hyödyntäen.   

Asemointiin sisältyviä mitta- ja tulkintavirheitä voidaan pienentää 

ketjuttamalla karttojen asemointi, eli etenemällä asemoinnissa ajassa 

taaksepäin ja vertaamalla kunkin kartan yksityiskohtia mahdollisimman moneen 

kohteesta eri aikoina tehtyyn karttaan. Mökkönen pitää ketjuttamista karttojen 

oikaisussa tärkeimpänä metodina.63 Tässä työssä käytettiin ketjuttamisen 

vertailumateriaalina ja asemoinnin apuna 1800-luvun puolivälissä valmistettuja 

Kansallisarkistossa säilytettäviä pitäjänkarttoja64 ja Maanmittauslaitoksen 

arkistossa Jyväskylässä säilytettäviä 1700-luvun lopun ja 1800-luvun 

isojakokarttoja.65 Maanmittaushallituksen arkistokokonaisuuteen sisältyvät 

                                            
59 Esim. Lehtinen 2000:50–53; Mökkönen 2006: 14–20, 35–37, ja passim; Mökkönen 2008:10; 
Asplund 2009: 300–301; Herva ja Ylimaunu 2010:92–93, 98–101. 
60 Mökkönen 2006:19–20, 28 
61 Esim. Roeck Hansen 2005:26; Mökkönen 2006:16–19, 28.  
62 Esim. Roeck Hansen 2005:26–27. 
63 Mökkönen 2006: 25–27; Mökkönen 2008:10 
64 Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Ia. Pitäjänkartasto. 
Kuivaniemi ja Ii.  
65 Maanmittauslaitoksen arkisto, Isojakokartat, Ii ja Yli-Ii. Ks. Liite 7.  
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1700-luvun alussa tehdyt tiluskartat66 jäivät tutkimuksen ulkopuolelle, koska 

niitä ei ole systemaattisesti digitoitu. Skannattujen tai valokuvattujen versioiden 

hankkimiseen kaikista kohdealueen vanhoista kartoista ei ollut taloudellisia 

mahdollisuuksia.  

Claes Claessonin Iin pitäjästä piirtämistä maakirjakartoista otettuja 

digitaalisia valokuvia on Jyväskylän yliopiston tietokannassa 71 kappaletta. Osa 

kartoista  on  kuvattu  osissa  tai  useampaan  kertaan.  Yhtenäisinä  

kokonaisuuksina laskettuna67 karttalehtiä on tietokannassa Pohjois-Iin (11 kpl), 

Etelä-Iin (24 kpl), Olhavan (2 kpl), Kuivaniemen (9 kpl) ja Oijärven (2 kpl) alueen 

tiloista ja niittyomistuksista yhteensä 48 kappaletta. Tämän tutkielman tarpeita 

varten digitoinnissa keskityttiin Iin pitäjän karttoihin, mutta myös Yli-Iin pitäjän 

maakirjatilat paikannettiin silmämääräisesti peruskartalle pitäjänkarttojen avulla. 

(Ks. Kartta 1)   

Mökkönen  suosittelee  digitaalisista  valokuvista  tehtävien  

asemointien yhteydessä kuvien korjausta kuvanmuokkausohjelmistoissa muun 

muassa  kameran  linssin  aiheuttamien  vääristymien  poistamiseksi.68 

Toimenpidettä ei tehty tässä käsiteltävälle materiaalille. Koska tutkielman 

ensisijaisena tavoitteena ei ole tarkasti paikantaa yksittäisiä kohteita, katsottiin 

kuvanoikaisun väliin jättämisestä seuraava epätarkkuus hyväksyttäväksi. 

Asemoinnissa pyrittiin kompensoimaan kuvissa silminnähden erottuvia 

vääristymiä (esim. aukeaman keskiosissa), ja asemoimaan molemmat sivut 

omina kokonaisuuksinaan silloin kun se oli järkevää, eli kun molemmilla 

karttalehdillä erottui riittävä määrä luotettavia vastinpisteitä. Kansallisarkiston 

digitaaliarkistossa saatavilla olevan Illinsaaren skannatun kartan69 vertaaminen 

Jyväskylän kokoelman valokuvaamalla digitoituun karttaan70 havainnollistaa 

lähdemateriaalin laadulliset ongelmat: korkearesoluutioinen skannattu kartta on 

yksityiskohtaisempi ja vähemmän vääristynyt, kuin karttalehdistä otetut 

                                            
66 Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Uudistuskartat ja -asiakirjat: F 
Oulun lääni, Ii. Ks. Vakka-arkistotietokanta: 
http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=SARJA&avain=303116.KA  
67 Koko aukeaman kokoiset kartat on laskettu tässä yhdeksi kartaksi vaikka ne käytännössä 
käsittävät aina kaksi karttakirjan sivua eli foliota.  
68 Mökkönen 2006: 22–23 
69 KA MHA F1:99–100, http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=191127  
70 KA MHA F1:99–100, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200805165326  
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valokuvat.71 Mikäli karttojen skannaamiseen on resursseja, tulee asemointi 

tehdä skannatusta – ei valokuvatusta – kartasta varsinkin kun tutkitaan 

yksittäistä kohdetta.    

Jokaiselta  karttalehdeltä  pyrittiin  löytämään  vähintään  5  

vastinpistettä, jotka sijoitettiin eri aikakausien kartoilla erottuviin yhtenäisiin 

kohteisiin, kuten purojen suihin, peltojen yhtäläisyyksiin, rajalinjoihin, tai 

tielinjoihin, kuten Rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) rekisteriin merkittyyn 

Pohjanmaan rantatien tielinjaukseen. Asemoinnissa täytyi hyödyntää myös 

rantaviivoja,72 erityisesti Iijoen rantaviivaa. Tällöin vastinpisteet pyrittiin 

sijoittamaan 2,5 m mpy korkeuskäyrän73 tuntumaan, vaikka Iijoen myöhempien 

pinnanlaskujen ja -nousujen myötä joen rantaviiva on tunnetusti muuttunut, 

etenkin virtauksen aiheuttamalle eroosiolle alttiissa joen mutkissa.74 

Asemoinnissa ja digitoinnissa käytettiin ArcGIS 10.1. -ohjelmistoa. Kuvan 

oikaisufunktio oli kohteesta riippuen yleensä Affine tai Projective transformation.  

Karttojen pohjalta tehtävät tilojen paikannukset ovat suuntaa-

antavia ja ne tulee aina tarkistaa kentällä. Sirkka-Liisa Seppälä arvioi Etelä-

Suomen kylätonttien kohdalla virhemarginaalin olevan karttojen perusteella 

tehdyssä paikantamisessa parhaimmillaan noin 100 metriä.75 Kun otetaan 

huomioon Iin karttojen mittakaava (Iin kartoissa yleensä 1:3333)76 ja 

                                            
71Jyväskylän yliopiston tekemässä maakirjakarttamateriaalin digitoinnissa ei ole ollut tavoitteena 
paikkatiedon tuottaminen materiaalista, vaan aineiston saatavuuden parantaminen. 
http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/maakirjakartat/info/info.html  
72 Vesistöjä ei ole yleensä mitattu tarkasti kartalle. (Gustafsson 1933:27) Iin kartoissa 
pienemmät vesistöt ja joen rantaviivat vaikuttivat kohtalaisen hyvin paikkansapitäviltä, mikä 
näkyy mm. Lahnajärven (KA MHA F1:111–112) ja Palvetunjärven (KA MHA F1:123–124) 
kartoissa. Lampukarin kartta puolestaan on hyvä esimerkki siitä, miten epäluotettavia vesistöjen 
merkinnät voivat olla. (Ks. luku 3.3.1. Autiotila muinaisjäännöskohteena – Lampurinkorpi 
Pohjois-Iissä) 
73 1680-luvun rantaviiva. (Okkonen 2003:85, liite 3) Asemoinnissa – varsinkin sen 
korjaamisessa ja muutamien kohteiden uudelleenasemoinnissa – käytettiin hyväksi myös 
Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m korkeusmallista muodostettua rannankorkeusmallia 
havainnollistamassa 1650-luvun merenrannan sijaintia ja maaston korkeuseroja. Malli 
osoittautui erinomaiseksi avuksi 1650-luvun maastonpiirteiden hahmottamisessa. Pääpaino 
asemoinnissa oli kuitenkin karttojen ketjuttamisessa ja peltojen, purojen, teiden ja rajojen 
yhteisissä piirteissä. 
74 Ks. esim. Claudelin 1937; Kirveennummi ja Räsänen 2000: 118; Kuusela et al. 2013: 126 Vrt. 
myös Mökkönen 2006: 16. 
75 Seppälä 2006:26. 
76 Gustafsson 1933: 26; Lehtinen 2005: 15. Tarkasti ilmaistuna mittakaava on 3:10 000. 
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suhteutetaan siihen kartalle merkityn talosymbolin koko,77 voidaan todeta että 

pelkästään talosymbolin kartalta viemä pinta-ala on luonnossa jossakin noin 

400 m²:n ja noin 1300 m²:n välillä. Oletettavasti talosymbolin osoittamalla alalla 

sijaitsi tilan pihapiiri – siis lähes kaikki tilan rakennukset. Yksittäisen 

rakennuksen paikantaminen nykykartalle pelkästään maakirjakarttojen avulla on 

siis jo lähtökohtaisesti mahdoton ajatus. Vanhojen kylätonttien inventoinnissa 

suositellaan vanhalle kartalle merkityn kohteen ympäristön tutkimista muutaman 

sadan metrin etäisyydeltä.78 

Asemoinnin jälkeen maakirjakartalta digitoitiin tilat ja muut niille 

merkityt rakenteet, kuten aidat, tiet, ja kalapadot, sekä peltoalat 

vektorimuotoiseen  eli  piste-,  viiva- ja  aluekohteista  koostuvaan  

paikkatietokantaan. Asemointi- ja digitointiprosessin lopputuloksena on siis 

vektorimuotoinen paikkatietokanta, joka mahdollistaa maakirjakartoille merkityn 

tiedon yhdistämisen muuhun paikkatietoon, kuten muinaisjäännösrekisterin 

tietoihin tunnettujen muinaisjäännösten sijainnista, ilmakuviin, tai muihin 

kaukokartoitusaineistoihin. Tietokanta on digitoijan tulkinta maakirjakarttojen 

tilojen sijainnista, ja yksittäisten kohteiden virhemarginaali on vähintäänkin 

useita kymmeniä metrejä. Myös aluemuotoisten kohteiden pinta-aloihin on 

suhtauduttava suurella varauksella, koska useimmat kartoista vääristyivät 

asemointiprosessin aikana jonkin verran. Esimerkiksi Etelä-Iin Liedesojan 

varren asutus on piirretty maakirjakartoille yksityiskohtaisesti, mutta itse puron 

linja on suuntaa-antavampi. Kyseisten karttojen asemoinnissa käsin tekemällä 

olisi saatettu saada aikaan digitaalista asemointia parempi lopputulos. Kartoille 

merkittyjä niittyjä ja laidunalueita ei ajankäyttöön liittyvistä syistä digitoitu 

yksitellen tietokantaan, mutta alueita rajaavat aitalinjat digitoitiin paikoilleen. 

 

                                            
77 Koko vaihtelee; tässä mitattujen talojen leveys on noin 1,2 cm ja hieman alle 1 cm välillä, 
korkeus noin 0,5 ja hieman alle 1 cm välillä. Mittaukset on tehty näytteenomaisesti Jyväskylän 
yliopiston kokoelman kuvista F1:78, F1:106 ja F1:99–100. Koska mittaukset on tehty 
valokuvista eikä alkuperäisistä kartoista, niitä ei voida pitää täysin luotettavina. 
78 Niukkanen 2009:30. Ks. myös Maaseudun asutus- ja elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset 
-seminaarin esitysten synopsikset. 
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/historiallisen_ajan_perinto/asutus_ja
_elinkeinohistoria/maaseudun-asutus 
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2.1.3. Iin maakirjakarttojen yleispiirteet ja historiallinen tausta 

Iijoen maakirjakartat piirsi Claes Claesson, joka sai toimeksiannon lähteä Oulun 

maaherrakunnan maanmittariksi vuonna 1647.79 Claesson piirsi yhdessä 

apulaisineen ensimmäisen Oulun kaupungin asemakaavakartan lisäksi useita 

pitäjänkarttoja ja kaikkiaan 129 maakirjakarttaa Iin suurpitäjästä eli nykyisten Iin, 

Yli-Iin, Kuivaniemen, Olhavan, Oijärven, Taivalkosken, Kuusamon ja 

Pudasjärven alueilta. Suomessa ainoastaan Viipurin läänin ja Turun ja Porin 

läänin maanmittarit olivat maakirjakarttojen teossa Claessonia tuotteliaampia.80 

Maakirjakartoitusprosessi voidaan liittää Täyssinän rauhan jälkeiseen kruunun 

vallan tehostamiseen ja taloudellisten resurssien kartoittamiseen alueella.81  

Koko valtakunnan kattavaan kartoittamiseen pyrkiminen alkoi 

Kaarle IX:n hallituskaudella 1600-luvun alussa. Taustalla olivat paitsi 

aikakaudella otetut tieteellisen kartoittamisen kehitysaskeleet, myös raskaat 

sodat ja niihin liittyvät rauhansopimusten rajankäynnit, sekä kiinnostus 

pohjoisten alueiden luonnonvarojen hyväksikäyttöön ja alueiden kaupankäynnin 

ja verotuksen hallintaan.82 Maanmittarien tehtävänä oli kartoittaa pitäjien ja 

kylien keskinäinen sijainti ja läänin taloudelliset olosuhteet: verotilojen peltojen 

ja niittyjen koko, laatu ja sijainti, sekä kylien ulkoniityt, kaskimetsät ja 

kalavedet.83 Vuonna  1628  annettu  valtakunnan  ensimmäinen  

maanmittarikunnan johtosääntö määritteli kartoituksen lähtökohdat ja Olof 

Gangiuksen tulo Turun läänin maanmittariksi vuonna 1633 käynnisti prosessin 

Suomessa.84 Ruotsissa piirrettiin vuosien 1630 ja 1655 välisenä aikana yli 

10 000 maakirjakarttaa, joista noin 1500 Suomesta.85 Kartoittaminen merkitsi 

                                            
79 SMY1929: 2; Gustafsson 1933: 22, 25.  
80 Rantatupa 2000: 76–78; Huhtamies 2008: 59. Ks. myös Gustafsson 1933:21, 22, 25, 32–33. 
81 Ylimaunu 2007:108–109; Huhtamies 2008: 40, 78–80; Herva ja Ylimaunu 2010:99; Höglund 
2013: 66; Lundström 2013: 13. 
82 Huhtamies 2008:38–42, 80. Ks. myös Gustafsson 1933: 13–15, 17–20 ja Rantatupa 
2000:74–75. 
83 Gustafsson 1933:17–21, 25–30; Rantatupa 2000: 75–76; Huhtamies 2008: 77–78, 80. 
84 Gustafsson 1933: 14–17; Rantatupa 2000: 75–76; Huhtamies 2008:55–56, 76–77. 
85 Höglund 2013:62 
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kruunun valvovan silmän ulottamista entistä tarkemmin koko valtakunnan 

alueelle.86 

 

Kartta 1. Iin ja Yli-Iin pitäjien maakirjakarttojen tilat nykykartalle asemoituna. Kartalla 
erottuu selvästi (punaisella ympäröity) tyhjä kohta nykyisen Yli-Iin kohdalla: alueella oli 
kuitenkin maakirjakarttojen piirtoajankohtana Pirttitörmässä 16, ja Karjalankylässä 25 
maakirjatilaa.87  

Maakirjakartta-aineistossa on Iin pitäjän itäosassa merkittävä 

puute: Iijoen varrella sijaitsevien Karjalankylän ja Pirttitörmän – nykyisen 

Jakkukylän – maakirjatiloja ei ole kartoitettu Claessonin toimesta. (Ks. Kartta 1) 

Karjalankylä on kuitenkin merkitty Claes Claessonin alueesta vuonna 1650 

piirtämään lääninkarttaan.88 Karjalankylään on vuoden 1648 maakirjaan 

merkitty 25 ja Pirttitörmään 16 verotilaa.89 Kylät on kartoitettu ensimmäisen 

                                            
86 Esim. Ylimaunu 2007:108–109; Herva ja Ylimaunu 2010: 99; Herva et al. 2012:87; Höglund 
2013:66.  
87 KA 9126: 137–139.  
https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=12286009&aytun=1971376.KA&j=141 

Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 
88 KA MH 106, http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200910284289 
89 KA 9126: 137–139.  
https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=12286009&aytun=1971376.KA&j=141 
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kerran 1700-luvun alussa, jolloin Erik Höjer piirsi Karjalankylän (vuonna 1732) ja 

Jacob Vikar Pirttitörmän (vuonna 1739) tiluskarttoja.90  

Molemmat kylät sijaitsevat Iin pitäjän itäosissa ja Claesson on 

luultavasti työskennellessään arvioinut joen yläjuoksun ja jokisuun tilojen 

kartoittamisen niitä tärkeämmäksi. Loogisesti ajatellen kartoittaminen oli 

järkevintä aloittaa keväällä yläjuoksulta ja palata jokea alaspäin kesän 

edetessä. Syy kylien puuttumiseen maakirjakartoilta voi siis olla käytännöllinen 

ja logistinen: yläjuoksun laajan ja harvaanasutun alueen kartoittaminen on 

vienyt kauemmin aikaa kuin alajuoksun, ja ”kenttäkaudella” on aika saattanut 

loppua kesken.91  Valtakunnan maantieteellisen kartoittamisen näkökulmasta 

joen yläjuoksun – Venäjän valtakuntaan rajautuneen alueen – olojen 

mahdollisimman tarkka kartoittaminen on varmasti ollut tärkeää,92 kenties jopa 

tärkeämpää kuin joen alajuoksun asutuksen. Claesson kuvasi rajaseutua ja Yli-

Iin aluetta kahdessa laajassa maantieteellisessä kartassa: vuonna 1650 

piirretyissä Oulun ja Kajaanin läänien kartoissa,93 joissa pystyttiin 

hyödyntämään maakirjakarttojen piirron aikana kerrytettyjä muistiinpanoja.94  

 

 

                                            
90 Ks. esim. http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/maakirjakartat/  ja Vakka-arkistotietokanta:  
Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, MHA Uudistuskartat ja asiakirjat, F Oulun lääni Ii. KA  
91 Maanmittareiden oli ohjesäännön mukaan ajoitettava työnsä niin, ettei siitä ollut haittaa 
viljelylle ja sadonkorjuulle. (Gustafsson 1933:21) Huomionarvoista on myös se, että 
Gustafssonin mukaan Claesson olisi tehnyt sekä Yli-Iin, että Iin maakirjakartat vuonna 1649. 
(Gustafsson 1933:25, ja alaviite 2 s. 27) Kyseessä lienee ajatusvirhe. Kartat on todennäköisesti 
toimitettu kamarikollegioon tarkastettaviksi ja sidottaviksi vuonna 1649, mutta ne (tai ainakin osa 
niistä) on mitattu ja piirretty jo edellisenä vuonna/vuosina 1647–1648. Ohjesäännön mukaan 
kartat koottiin karttakirjaksi vasta, kun kaikki kihlakunnan kylät oli kartoitettu ja karttojen yhteen 
sitominen tapahtui vasta kun ne oli esitelty ja tarkastettu kamarikollegiossa Tukholmassa. 
(Gustafsson 1933:20–22)  Muista Claessonin vuosina 1647–1656 tekemistä ja kamarikollegioon 
toimittamista kartoista Ks. Gustafsson 1933: 32–33; Huhtamies 2008:59.  
92 Rantatupa 2006:33–34 
93 KA MH 106 ja 107.  Kartat digitoituina Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa KA MH 106: 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200910284289 ja KA MH 107: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-
200910284290 Kartoille on kirjattu mm. yksityiskohtaiset selitykset Venäjän rajan kulusta. 
(Gustafsson 1933:32–33) 
94 Vrt. Strang 2000: 14–15 
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Kuva 1. Yksityiskohta Hendrich Wirkuin (Virkkunen) tilasta ja sen ympäristöstä. Ruskeille 
peltoalueille on tekstillä merkitty maan laadun kuvauksia, kuten sand jord – hiekkamaa. 
Myös kesannolla olleet peltoalueet (lindh), sekä laidunalueita (betes mark ja betes haga) 
on merkitty kartalle erikseen. Viljelemättömät pellot ovat värittämättömiä ja niihin on 
lisäksi kirjattu obrukat åkar – viljelemättömiä peltoja.  MHA F1:79–80 (Kuva: 
www.vanhakartta.fi Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. 
Alkuperäisen kartan säilytyspaikka: KA MHA.) 

 

Pellot on Claessonin maakirjakartoissa väritetty harmaanruskealla, 

niityt vihreillä pisteillä,95 vesistöt sinisellä, rajat punaisella ja mäet valkoisella 

värillä. Kivikkoisia alueita on kuvattu valkoisilla pyörylöillä ja niiden rykelmillä, 

kallioita joskus harmailla kivirykelmillä. Soille ja kosteikkoalueille on kirjattu 

merkintä ”måsse” tai ”myra”. Niittyjen ja peltojen sekä metsien kohdalle on tehty 

merkintöjä maan laadusta (esim. sandjordh = hiekkamaa, måssewaldh = soinen 

metsä, tallmoo = mäntykangas), sekä tietoja siellä harjoitettavista elinkeinoista, 

kuten karjan laitumista. (Ks. Kuva 1) Myös kesannolla (lindh) olevat alueet on 

merkitty kartoille tekstinä. Tilusten rajat on merkitty maakirjakartalle punaisin 

pisteviivoin ja aidat ruskein hakaviivoin. Eräissä kartoissa on kuvattu 

suunnitteilla olevia rakennuksia, joita ei kartan piirrosvaiheessa ole vielä ollut 

olemassa. Lisäksi karttoihin on merkitty autioituneet tilat ja kirjattu autioitumisen 

syitä. (Ks. Luku 3.3) 

Maakirjakartat ovat maastossa kevään ja kesän aikana tehtyjen 

mittakarttojen, nk. konseptikarttojen, ja kirjallisten muistiinpanojen perusteella 

                                            
95 kuvaavat heinätupsuja, samoin jotkut heinittyneet pellot sisältävät heinätupsuja 
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talvella käsin piirrettyjä puhtaaksipiirroksia.96 Yksittäisten karttojen mittakaava ja 

koko voi vaihdella ja muutamia karttoja on jatkettu uudelle sivulle, tai 

liimaamalla tarvittaessa aukeamalle sopivan kokoisia jatkeita. Toisaalta joillakin 

aukeamilla on myös kuvattu useita pieniä, toisiinsa maantieteellisesti 

liittymättömiä omistuksia. 

Maakirjakartat on tehty nk. mittapöytämenetelmällä, jossa 

kartoittaja määrittelee maastoon peruslinjan ja piirtää kartan peruslinjan 

mittapisteistä otettujen mittojen mukaan. Menetelmän ongelmakohtia ovat tiheät 

metsät ja muut alueet, joilla näköyhteydet pisteeltä toiselle ovat rajalliset. 

Tarkimpia kartat ovat yleensä tiluksia ja niiden rajoja kuvaavilla alueilla ja 

karttojen keskiosissa, epätarkimpia metsien ja vesistöjen kohdilla.97 Metsien 

keskellä sijainneet niityt ja pellot olivat erittäin vaikeita kartoittaa, eikä niitä aina 

edes vaivauduttu mittaamaan maastossa, vaan niiden tiedot voitiin kirjata 

tiluskarttoihin maanomistajan kertoman perusteella.98 Myös Iin kartoista löytyy 

tällaisia mainintoja. 

Maakirjakartat ovat luonteeltaan varsin yksityiskohtaisia ja tilusten 

lisäksi niihin on merkitty julkisia rakennuksia, kuten kirkot ja kappelit, sekä 

elinkeinonharjoitukseen liittyviä rakenteita, kuten myllyt ja lohipadot. Karttoihin 

merkittiin myös tiet ja sillat, ja vuonna 1643 annetun ohjeen mukaan karttoihin 

tuli merkitä myös muinaisjäännökset.99 Lisäksi niihin merkittiin muita paikallisia 

piirteitä,100 kuten Iissä maakirjakartalle KA MHA F1:75–76 merkitty 

mestauspaikka (”Rätte Platz eller Stegell Hålmen”) nykyisessä Kirkkosaaressa, 

Iin Haminan vanha kirkkomaa (”Gamble kyrck[o] gård”) ja kauppapaikkana 

toiminut satama-alue (”Hampnen”). (Ks. Kuva 11, Luku 3.4.4.) 

Maakirjakarttojen selitteet kuvaavat tilojen ja niiden peltojen ja 

niittyjen omistussuhteita: mikä peltotilkku on minkäkin talon omistama, ja miten 

paljon sen arvioidaan tuottavan. Vähemmän selkeää kartoissa on se, mikä 

peltotilkku oli kenenkin hallinnassa ja kuka niitä tosiasiallisesti viljeli. Karttojen 

                                            
96 Huhtamies 2008:75–76. Kartoista saatettiin piirtää useampia kopioita. Streng 2000:16 
97 Streng 2000:11–13; Mökkönen 2006:17–19, 26–28.; Huhtamies 2008:73–76.  
98 Huhtamies 2008: 76 
99 Esim. monumentit, riimukivet ja kumpuhaudat. Mm. Rapolan muinaislinna on merkitty alueen 
maakirjakarttaan. Huhtamies kuvaa muinaisjäännöksiä kartoille merkinneitä maanmittareita 
”arkeologian pioneereiksi”. Huhtamies 2008: 85.  
100 Huhtamies 2008:84–85; Rantatupa 2001 
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seliteosiin merkittiin tilojen verolukujen ja tuottoarvioiden lisäksi yksityiskohtaisia 

tietoja esimerkiksi tilojen autioitumisen syistä. Tiedot maanmittari sai omien 

havaintojensa lisäksi kyläläisten kertomuksista.101 Useissa Iin maakirjakartoissa 

kerrotaan tilan autioitumisen syy, joka usein on omistajan olo ”knihtinä” eli 

sotilaana sotaväessä, tai asuinpaikan huonot olosuhteet. Lisäksi selitteissä 

kerrotaan muista tilojen omistussuhteista, kuten siitä, että Hans ja Thomas 

Karhun entisten tilojen uusi omistaja on Iin pitäjän uusi nimismies Caspar 

Forbus.102  

Kartoituksen  yleistymiseen  vaikutti  hallinnon  voimakas  

keskittäminen 1600-luvun alkupuolella. Sodat ja 1600-luvun alun katovuoden 

olivat aiheuttaneet raskaita menetyksiä kruunulle ja sekoittaneet maaseudun 

maanomistusoloja tilojen autioitumisen ja yhteenliitosten myötä. Koska 

valtakunnan talous perustui maataloudelle ja siitä saataville verotuloille, tuli 

verotilojen tarkka kartoittaminen ajankohtaiseksi. Kirjallisten verotarkastusten 

tueksi alettiin koota systemaattisesti verotiloja kuvaavia maakirjakarttoja.103  

Maakirjakartoitus oli hallinnon työkalu,104 jonka käyttö vaati 

taloudellisia investointeja ja hyvää organisointia. Maanmittareiden työnkuvaan 

lisättiin erilaisten pitäjänkarttojen ja muiden puhtaasti maantieteellisten karttojen 

laatiminen,105 ja on esitetty että maakirjakarttojen teon varsinainen motiivi oli 

enemmän suurvallan imagon kuin sen talouden pönkittämisessä.106 Alueiden 

kartoittamisen merkitys uuden suurvallan identiteetin rakentamisessa, sekä 

valtakunnan eri alueiden yhteen sitomisessa on nähty tärkeänä, olihan kartta 

erinomainen tapa osoittaa hallinnon maantieteelliset ulottuvuudet.107 Yleisellä 

tasolla karttojen tekemiseen liittyivät 1600-luvulla myös aikakauden ylimystön ja 

                                            
101 Rantatupa 2000:78–80; Huhtamies 2008:76, 82, 84–85, 111–113. Ks. myös Heikki 
Rantatuvan karttamerkkien selityksistä kokoama tulkintaopas: 
http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/maakirjakartat/tulkintaopas/kartanmerkit.html   
102 MHA F1: 77 
103 Gustafsson 1933:17–20; Huhtamies 2008: 79–80; Höglund 2013: 52–53, 66. 
104 Vrt. Herva et al. 2012:87. 
105 Gustafsson 1933: 5-16; Rantatupa 2000:80; Huhtamies 2008: 87–91.  
106 Esim. Baignet 1990: 64–67; Huhtamies 2008: 78–79; Seppänen 2008: vuosi 1643; Herva ja 
Ylimaunu 2010:88, 99–101. Ks. myös Biggs 1999:381; Lamberg ja Hakanen 2011:376, 379.  
107 Esim. Huhtamies 2008: 78–80; Ylimaunu 2007: 108–110. 
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sivistyneistön maailmankuvaan, sekä kulttuuri-, tiede- ja taidehistoriaan liittyvät 

muutokset ja piirteet.108  

Maakirjakarttojen  kokoaminen  oli  yhteistyötä  paikallisten  

asukkaiden ja kartoittajan sekä hänen apulaistensa kanssa. Kartoittaja oli 

paikallisyhteisön ulkopuolinen kruunun virkamies, jonka kuva ympäristöstä oli 

monin tavoin riippuvainen siitä, kuinka tiivistä yhteistyötä hän paikallisten 

ihmisten kanssa teki.109 Paikallisten asukkaiden mielikuvat kartoittamisen 

kohteena olevista alueista erosivat kuitenkin siitä, mitä kartoittaja kartoilleen 

piirsi: kartoittaja hahmotti kartan kohteet ”tiloina” ilman paikallisyhteisön niihin 

liittämiä lukuisia erilaisia ”paikan” tuntomerkkejä ja mielikuvia.110 Paikallisväestö 

ei tarvinnut karttaa osatakseen hahmottaa tilaa ympärillään ja suunnistaa siinä, 

tai pitääkseen huolta omistusoikeuksistaan – kartat tehtiin hallinnon toimesta ja 

hallintoa varten. Kartoittaminen oli kuitenkin yhteistyötä, ja kartan tekemistä 

voidaan kuvata prosessiksi jossa erilaiset maailmankuvat ja mielenmaisemat 

kohtaavat, sekoittuvat ja keskustelevat keskenään.111 

Huhtamiehen mukaan tilalliset kokivat karttojen palvelevan myös 

heidän etujaan, vaikka joskus kartoittamista myös vastustettiin, eikä 

kartoittajalle välttämättä kerrottu koko totuutta tilan varallisuudesta tai tilalla 

asujien lukumääristä.112 Maakirjakartoitus oli hallinnollinen ja kontrolloiva 

prosessi, jota Huhtamies vertaa nykyaikaiseen veroilmoituksen tekoon. 

Maanmittarit eivät hänen mukaansa saaneet kertoa mittausten tuloksista ja 

tarkoitusperistä talonpojille liian avoimesti, jotta kruunu pystyi vertaamaan 

heidän kertomuksensa aikaisempiin maakirjatietoihin ja ”kontrolloimaan yleisellä 

tasolla talonpoikien rehellisyyttä tai salailunhalua”.113 Toisaalta hän toteaa 

asetelman toimineen myös toisinpäin, sillä talonpojan sosiaalinen asema 

paikallisyhteisössä oli sidoksissa hänen maaomaisuuteensa, ja omaisuuden 

kirjaaminen kruunun verokirjoihin – sekä itse kartoittamisprosessi, jonka aikana 

                                            
108 Herva ja Ylimaunu 2010:99–101; Lundström 2013: 13, 19–44, 46–50. 
109 Huhtamies 2008: 111–113. 
110 Kallio-Seppä 2013: 30–31. Ks. myös Luku 1.3. Teoreettinen viitekehys 
111 Matthews et al. 2002: 117; Smith 2007:81, 85–87; Herva ja Ylimaunu 2012:.  
112 Huhtamies 2008: 76, 111–113. Vrt. esim. Smith 2007: 89. Huhtamiehen mukaan erityisesti 
juuri Claes Claesson sai osakseen niskurointia Etelä-Pohjanmaalla. (Huhtamies 2008:113.) 
113 Huhtamies 2008:113. Ks. myös Gustafsson 1933:19–20. Vrt. Ylimaunu 2007:108–110. 
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maat tarkastettiin maastossa ja johon koko kylä osallistui enemmän tai 

vähemmän aktiivisesti – vahvisti omistusoikeuden paikkansapitävyyden.114  

Kartoittamisessa luotiin dokumentti, jossa paperille koottiin tieto 

maaomistusten sijainnista, koosta ja tuottavuudesta. Karttojen avulla tieto 

yksittäisten alamaisten asuinpaikoista ja maaomistuksista koottiin yhteen koko 

valtakunnan kattavaan paikkatietojärjestelmään kruunun valvovan silmän 

alle.115 Voidaan ajatella, että 1600-luvun kartoittajat maakirjakarttoja ja pitäjän- 

tai lääninkarttoja piirtäessään hyvin konkreettisesti sitoivat alueet Ruotsin 

valtakunnan – laajemmassa mittakaavassa koko tunnetun maailman – 

yhteiseen materiaaliseen ja kulttuuriseen muistiin.   

                                            
114 Huhtamies 2008:111–113. Maanmittareiden valtakirjoissa oli ainakin 1630-luvulla 
seuraavanlainen maininta työn motiivista: ”[--] jotta kukin tulisi tuntemaan omaisuutensa ja sen 
kautta monta riitaa ja riitaan aiheen antamaa katselmusta vältettäisiin [--]”. Gustafsson 1933:19 
(suom. Gustaffson). Kruunun toimesta prosessia on siis perusteltu myös maanomistajaa 
hyödyttävin syin. Ks. myös Gustafsson 1933: 20–21; Baignet 1990; 64–67;  Herva ja Ylimaunu 
2012:88.  
115 Baignet 1990:64; Ylimaunu 2007:109–110; Herva et al. 2012:88.  
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2.2. Arkeologia 

2.2.1. Arkeologinen tutkimushistoria 

Pohjois-Suomen keskiajan ja historiallisen ajan maaseudun arkeologinen 

tutkimus painottuu 1970- ja 1980-luvuille, jolloin Oulun yliopiston historian laitos 

osallistui  Pohjanrannan  keskiaikaisen  asutuksen  juuria  tutkineeseen  

yhteispohjoismaiseen Forskningsgruppen  för  Tornedalens  äldsta  

bosättningshistoria -projektiin.116 1990-luvulla tutkimusten painopiste muuttui, ja 

aikakauden tutkimus jäi muun tutkimuksen varjoon.117 Suomen rautakautinen ja 

keskiaikainen maaseutuasutus on kuitenkin 2000-luvulla noussut aktiivisen 

tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteeksi, ja kiinnostus aihepiirin arkeologiseen 

tutkimukseen myös Pohjois-Suomen alueella on selvästi kasvussa.118  

Keskiaikaisia ja historiallisia asuinpaikkoja on tutkittu koko Pohjois-

Pohjanmaan ja Etelä-Lapin alueella hyvin vähän. Iissä on tehty arkeologisia 

kaivauksia Iin Haminassa vuonna 2009 ja Illinsaaressa vuosina 2013 ja 2014, 

sekä prospektointia Iin Piukkalanmäellä kesällä 2012.119 Iijoen aluetta lähimmät 

historiallisen ajan talonpoikaisten asuinpaikkojen kaivaustutkimukset ovat keski- 

ja uudella ajalla Iin pitäjään kuuluneista Kellosta120 ja Limingasta.121 

Maankäytön ohjaamien pienempien inventointien ohella Iijoella on tehty useita 

kunnallisia kartoituksia 1900-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvulla.122 Tuoreimpia 

inventointitutkimuksia  edustaa  Iin  keskustaajama-alueen  arkeologinen  

inventointi vuodelta 2013.123 Iijoen alueella on suoritettu myös laajoja 

                                            
116 Nurmi 2011:209–210. Ks. myös Koivunen 1998.  
117 Koivunen 1998: 51–60, Salmi et al. 2013b:22–23; Kuusela 2014a: 219–220; Hakamäki ja 
Ikäheimo 2015:7. 
118 Ks. esim. Haggrén 2011; Kallio-Seppä et al. 2011; Nurmi 2011; Salmi et al. 2012b; Kuusela 
2013a; Haggrén 2013; Hakamäki et al. 2013; Ylimaunu et al. 2014; Herva ja Ylimaunu 2014; 
Hakamäki ja Ikäheimo 2015. 
119 Kallio-Seppä 2010; Kuusela 2013b; Paakkonen ja Vattulainen 2013; Hakamäki 2014. 
120 Kello Satalahti Lopakka, muinaisjäännöstunnus 84010028. Koivunen ja Sarkkinen 1994. 
121 Aappola muinaisjäännöstunnus 1000015261. Jylkkä-Karppinen  2009. Sekä Heiskari, Prokko 
ja Kelttu, muinaisjäännöstunnukset 1000015993, 1000015994 ja 1000015995. Salmi et al. 
2012a. 
122 Erilaisia kartoitus ja inventointitutkimuksia alueella ovat tehneet mm. Purhonen 1970- ja 
1980-luvuilla, Okkonen 1980- ja 1990-luvuilla, Torvinen, Sarkkinen ja Mäkivuoti 1990-luvulla ja 
2000-luvun alussa, Viljanmaa 2000-luvulla. Ks. esim. Museoviraston rekisteriportaali, Iin 
tutkimusraportit.  
123 Hakamäki 2013 
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Metsähallituksen maillaan toteuttamia kulttuuriperintöinventointeja, ja pienempiä 

suunnattuja inventointeja, sekä voimalaitosrakentamiseen liittyviä inventointeja 

ja kaivaustutkimuksia jo 1960-luvulta lähtien.124 Alueelta tunnetaan kiinteiden 

muinaisjäännösten lisäksi eräitä historialliselle ajalle ajoittuvia irtolöytö- ja 

rahakätkökohteita.125 (Ks. Kartta 2)  

 

 

Kartta 2. Iin ja sen lähialueiden tunnetut muinaisjäännöskohteet ajoituksen mukaan 
lajiteltuina.  Kartalle  ei  ole  merkitty alakohteita  eikä  muinaisjäännösalueita  
aluemuodossa.126 

 

                                            
124 Ks. Museoviraston rekisteriportaali, Muinaisjäännösten hankerekisteri 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx ja Huurre 1983:44–
45. 
125 Museovirasto, rekisteriportaali, muinaiskalupäiväkirja ja Pohjois-Pohjanmaan museon 
arkisto. 
126 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 



31 

 

Laajimmin tutkittuja ja julkaistuja muinaisjäännöskohteita alueella 

ovat Iin Haminan ja Illinsaaren kohteet, sekä alueen varhaismetallikautiset 

röykkiökohteet ja kivikautiset asuinpaikkakohteet Yli-Iissä.127 Iin Haminan 

hautausmaan tutkimuksista on julkaistu artikkelikokoelma128 ja etenkin 

tutkimusten osteologista aineistoa on tutkittu erilaisissa opinnäytetöissä ja 

osana väitöstutkimuksia, sekä muuta tutkimustoimintaa. Illinsaaren löytöjen 

pohjalta alueen rautakauden tutkimus on noussut keskiöön, ja aiheeseen liittyen 

FM Ville Hakamäki tekee väitöstutkimusta ja FT Jari-Matti Kuusela väitöksen 

jälkeistä tutkimusta FT Jari Okkosen johtamassa Oulun yliopiston arkeologian 

laitoksen  tutkimushankkeessa  Yhteisöjen  keskinäinen  yhteistyö-  ja  

riippuvuussuhde sosiaalisena ilmiönä – sisämaa ja rannikko Pohjois-Suomen 

rautakauden löytöjen ja kohteiden valossa.129  

Lähialueilla on tehty arkeologisia tutkimuksia eteläisen Lapin 

alueen keskiaikaisilla asuinpaikoilla Tornion Oravaisensaaressa, Ylitornion 

Kainuunkylässä ja Rovaniemen Ylikylässä, sekä Ruotsin puolella muun muassa 

Övertorneån Hietaniemessä.130 Pohjois-Suomen kirkkoja ja hautausmaita on 

tutkittu mm. Keminmaan Valmarinniemellä, Hailuodossa, Haukiputaalla ja 

Oulussa.131 Pellossa ja Haapavedellä on tutkittu myös keski- ja uudelle ajalle 

ajoitettuja autioituneita ja metsittyneitä peltokohteita, ja Torniossa 1600–1700-

luvuille ajoitettua saamelaisten asuinpaikkaa.132 Oulun kaupungissa on tutkittu 

kaivauksin mm. Oulun linnan ja Turkansaaren alueita.133 Oulun vanhimmilla 

alueilla on tehty useita kaupunkiarkeologisia tutkimuksia, joissa ei kuitenkaan 

ole juurikaan paljastunut keskiaikaisia muinaisjäännöksiä.134 Historiallisen ajan 

arkeologian metodein Pohjois-Suomen arkeologisia kohteita on tutkittu 2000-

                                            
127 Ks. esim. Okkonen 2003; Vaneekhout 2009; Kallio-Seppä et al. 2011; Kuusela 2013a; 
Hakamäki ja Ikäheimo 2015.  
128 Kallio-Seppä et al. 2011 
129 Ks. myös Kuusela 2013a. 
130 Koivunen 1998:53 ja 60–66; Wallerström 1995b: 109–181; Salmi et al. 2013b: 22. Ks. myös 
Nurmi 2011.  
131 Koivunen 1998:51–53. Pohjois-Suomen kirkkotutkimuksesta on kirjoittanut etenkin FT Kirsti 
Paavola. 
132 Koivunen 1998:53–55. Pellon ja Haapaveden tutkimuksista Ks. Jarva 1986. 
133 Ks. Museovirasto, Rekisteriportaali, Hankerekisteri, Oulun kunnassa tehdyt arkeologiset 
tutkimukset.  
134 Kallio-Seppä 2013: 12. 
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luvun alusta lähtien muun muassa Oulun yliopiston projektissa Kaupunki, raja ja 

materiaalinen kulttuuri – modernisaation ja globalisaation vaikutuksia 

pohjoissuomalaisissa kaupungeissa 1600-luvulta lähtien sekä länsirajalla 

vuodesta 1809 nykypäivään. Arkeologisten kenttätutkimusten toteuttajina ovat 

usein olleet Kulttuurintutkijain Osuuskunta Aura, Oulun yliopiston arkeologian 

oppiaine,  Pohjois-Pohjanmaan  maakuntamuseo,  Metsähallitus,  tai  

Museovirasto. 

Muinaisjäännöskohteiden  lisäksi  Pohjois-Pohjanmaalla  on  

inventoitu rakennetun kulttuuriperinnön ja kulttuurimaiseman kohteita, 

viimeisimpänä maisema-alueiden päivitysinventoinnit vuonna 2014.135  

 

2.2.2. Muinaisjäännösrekisterin luonne  ja  aineistoon  sisältyvät  

sudenkuopat  

Suomen  tunnetut  muinaisjäännökset  on  kirjattu  Museoviraston  

muinaisjäännösrekisteriin.  Rekisterin  pohjalta  Museovirasto  ylläpitää  

Museoviraston  kulttuuriympäristöaineisto  tutkijoille -paikkatietoaineistoa.  

Muinaisjäännöskohteista tietokantaan kirjatun tiedon määrä ja laatu vaihtelevat 

riippuen muun muassa siitä kuka, milloin, ja mistä syystä kohteen on rekisteriin 

kirjannut. Muinaisjäännösrekisteriä hyödynnettäessä on siis syytä pohtia sitä, 

kuinka hyvin muinaisjäännösrekisterin pohjalta luotu kuva vastaa todellista 

tutkimustilannetta.  

Muinaisjäännöskohteiden tutkimusraportteihin on voitu kirjata tietoja 

muista kohteista, joita ei paikkatietokanta-aineiston metatietojen perusteella 

pysty löytämään. Tällaisia ovat muun muassa Illinsaaresta tehdyt havainnot 

historiallisen ajan asumuksen jäännöksistä. Havainnot sisältyvät irtolöydön 

tarkistusraporttiin,136 ja ne on syötetty tietokantaan muinaisjäännösryhmä-

kohteen137 alakohteina, mutta metatietoihin ei ole merkitty lainkaan tietoa 

kohteen tyypistä, alatyypistä tai ajoituksesta. Ne eivät siis näy rekisteriin 

                                            
135 Ks. esim. Mäkiniemi 2014; Salmela et al. 1993.  
136 Sarkkinen 2011b  
137 Muinaisjäännöstunnus 1000019724. Irtolöytökohde: pronssikamman löytöpaikka ja sen 
ympärillä havaitut mahdolliset muinaisjäännökset. Ks. Sarkkinen 2011b ja 
Muinaisjäännösrekisterin kohdekuvaus. Ks. myös Liite 2  
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merkittyjä kohteita kuvaavalla, kohdetyyppien tai ajoituksen mukaan lajitellulla 

kartalla. (Ks. myös Taulukko 1, Luku 2.2.3) Muinaisjäännösrekisterin luonteesta 

kertoo se, että Iin Hamina on aineistossa historiallisten tietojen perusteella 

merkitty vain työ- ja valmistuspaikkoihin luettavaksi markkinapaikaksi. Iin 

Haminassa suoritettujen arkeologisten tutkimusten perusteella kohteessa on 

keskiaikainen kirkko ja hautausmaa.138 

Muinaisjäännösrekisteriin merkittyjen kohteiden luokitteluun liittyy 

myös  kohteiden  yleisluonteeseen  ja sijaintiin  liittyviä  ongelmia.  

Muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineistossa ei tehdä eroa inventoinneissa ja 

kaivaustutkimuksissa tehtyjen havaintojen välille, ja aineistossa eri tavoin 

tutkitut kohteet näyttäytyvät laadullisesti keskenään tasa-arvoisina. Aineiston 

analyysi vaatii siis aina kohteiden tutkimustietojen ja niistä mahdollisesti 

tehtyjen julkaisujen tarkastelua. Muinaisjäännösrekisterin paikkatietoaineiston 

avulla  pystytään  kuitenkin  muodostamaan  yleiskuva  tämänhetkisen  

tutkimustilanteen maantieteellisistä ulottuvuuksista; siitä minne tutkimukset ovat 

suuntautuneet ja millaisia kohteita rekisteriin on millekin alueelle merkitty. (Ks. 

Liite 2) 

Iijoen alueen suurimittakaavaisissa inventoinneissa on painotettu 

esihistoriallisten kohteiden löytämistä; keskiaikaiset ja sitä myöhemmät kylä- ja 

muut kiinteät maanviljelysasutukset on usein rajattu inventointien ulkopuolelle, 

tai ne eivät ole sijainneet inventointialueilla.139 Inventointiraporteissa 

historiallisen ajan tilojen todetaan muun muassa sijaitsevan nykyisen 

maaseutuasutuksen kanssa samoilla sijoilla, jolloin niiden tuhoutumista 

pidetään todennäköisenä.140 Myös kohteiden ajoitusta ja pyynti- ja 

talonpoikasasutuksen erottelua pidetään haasteellisena.141 Keskiaikaiset ja 

                                            
138 MJ-tunnus: 1000011507, Ks. Kallio-Seppä 2010 ja Museovirasto, Rekisteriportaali, 
Muinaisjäännösrekisteri. Muinaisjäännösrekisterissä näkyy tieto hautausmaan tutkimuksista, 
mutta sitä ei ole päivitetty kohteen kuvaukseen. Paikkatietoaineistoon hautausmaata ei ole 
merkitty lainkaan – se ei siis tule esiin paikkatietoaineistosta tehtävissä hauissa. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että paikkatietoaineistoa käytettäessä sitä täytyy muokata ja täydentää 
manuaalisesti kohde kohteelta.  
139 Esim. Hakamäki 2013.   
140 Häkälä 2011: 10.  
141 Sarkkinen ja Torvinen 2003: 20. Erottelusta ja sen hyödyllisyyden kritiikistä, Ks. esim. 
Thomas 2004: 90–95. Ks, myös  Kuusela 2014b: 36.  
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historiallisen ajan kohteet142 ovat aineistossa aliedustettuina tai kokonaan 

näkymättömissä. 

Monet maaseudun historiallisen ajan asutukseen liittyvät 

muinaisjäännöstyypit  ovat valtakunnallisesti  alitutkittuja,  ja  niiden  

tunnistamiseen,  rajaamiseen,  arvottamiseen  ja  suojeluun  liittyy  

kysymysmerkkejä.143 Museoviraston julkaisut HIKI, eli Historiallisen ajan kiinteät 

muinaisjäännökset. Tunnistaminen ja suojelu, sekä SALAVA, eli Suomen 

arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet toimivat nykyisin kohteiden luokittelun, 

rajauksen ja suojelun pääasiallisina oppaina.144 HIKI:ssä maaseudun 

historiallisen ajan asuinpaikkojen muinaisjäännöskohteeksi määrittelyyn ja 

rajaukseen annettujen ohjeiden mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat 1500-

luvun maakirjoissa mainittujen ja sitä vanhempien kylien kokonaan tai osittain 

autioituneet tontit. Aikarajauksessa on huomioitava eri alueiden erilainen 

asutushistoria ja Pohjois-Suomessa myös 1500-lukua nuoremmat talonpaikat 

”voidaan nähdä tutkimuksellisesti merkittävinä”. Määrittelyyn vaikuttavat myös 

kohteen muut piirteet, kuten pitkä yhtenäinen asutusjatkumo, läheiset muut 

muinaisjäännökset, maankäytön muutokset ja säilyneisyys. Kohteet on aina 

tutkittava myös kentällä.145  

Inventointien keskittäminen esihistoriallisten kohteiden löytämiseen 

on selkeä tutkimuksellinen rajaus ja sinänsä ymmärrettävää, kun kyseessä ovat 

resursseiltaan rajalliset laajamittaiset inventoinnit aiemmin suurelta osin 

tutkimattomilla alueilla. Historiallisen ajan maatilojen systemaattinen ja jatkuva 

jättäminen kokonaan tutkimusten ulkopuolelle luo kuitenkin niiden kohdalle 

arkeologisen tutkimustyhjiön. Lisäksi inventoinneissa on yleensä huomioitu 

eräitä muita historiallisen ajan kohteita,146 jotka ovat olennainen osa alueen 

historiallisen ajan asutusta ja asukkaiden elinkeinoja. Historiallisen ajan 

                                            
142 Poikkeuksiakin on, esim. tervahaudat. 
143 Mm. Niukkanen 2009: passim, mutta erityisesti 27–37; Maaseudun asutus- ja 
elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset -seminaari 2014. Ks. myös Haggrén 2013.  
144 Niukkanen 2009; SALAVA 2014. Lisäksi Museovirastossa on laadittu eräitä kohteiden 
suojeluun ja kaavamerkintään liittyviä oppaita tai ohjeistuksia, joita ei tässä käsitellä tarkemmin.  
145 Niukkanen 2009: 31–32, määrittelyn todetaan olevan maaseudun yhä käytössä olevissa, ja 
usein hankalasti maan pinnalla hahmotettavissa, asuinpaikkakohteissa hyvin haastavaa. Sitä 
pyritään koko ajan aktiivisesti kehittämään. (Ks esim. Maaseudun asutus- ja 
elinkeinohistorialliset muinaisjäännökset -seminaari)   
146 Esim. tervahaudat, miilut ja pelto- ja kaskiröykkiöt 
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talonpoikaisasutuksen sijainnin ja vaikutusalueiden tarkempi selvittäminen 

auttaa hahmottamaan monien muidenkin kohteiden syntyprosesseja ja 

luonnetta.  

Maakirjakarttojen kohteiden säilyneisyyttä arvioitaessa on syytä 

painottaa sitä, että kohteet eivät automaattisesti ole samoilla sijoilla kuin 

nykyinen asutus. Nykyisen asutuksen läheisyyskään ei merkitse automaattisesti 

kohteen tuhoutumista, kuten Haukiputaan Kellon Satalahdenmäen tutkimukset 

osoittavat. 147 Tuoreimmat Iin seudun arkeologiset tutkimukset vuosina 2013 ja 

2014 Iin Illinsaaressa osoittautuivat hedelmälliseksi ja vaikuttaa siltä, että 

alueella on hyvät edellytykset rautakauden ja keskiajan taitteen asutuksen 

tutkimiseen.148 Todennäköisesti ainakin osa maakirjakartoille piirretyistä tiloista 

ja tiluksista on peräisin keskiajalta tai uuden ajan alusta.149 Maakirjakartoille 

merkittyjen tilojen ottaminen mukaan tutkimukseen on siis Iissä ajankohtaista ja 

Iijoella on tarvetta systemaattiselle 1600-luvun ja sitä vanhemman asutuksen 

inventoinnille, mikäli mahdollisesti säilyneitä tiloja halutaan jatkossa suojella ja 

tutkia. 

 

2.2.3. Iin muinaisjäännösrekisteriin merkityt muinaisjäännökset 

Iin kylässä ja sen lähialueilla on muinaisjäännösrekisteriin merkittyjä kohteita150 

ja niiden alakohteita kaikkiaan 53. (Ks. Taulukko 1, Kartta 3 ja Kartta 4, sekä Liite 

2) Kohteista 12 on sellaisia, jotka on kirjattu ajoittamattomaksi tai joiden 

ajoitusta ei ole määritelty. Hieman alle puolet kohteista on esihistoriallisia (21 

kohdetta), mutta lähes yhtä monta kohdetta on luokiteltu historiallisiksi151 (19 

kohdetta). Loput kaksi kohdetta ajoittuvat kohdekuvauksen mukaan 

mahdollisesti 1930-luvulle.  

                                            
147 Koivunen ja Sarkkinen 1994. Lisäksi näennäisesti tuhotunkin kohteen tutkiminen voi olla 
tutkimuksellisesti kannattavaa. Ks. esim. Brooks 2008. Ks. myös Niukkanen 2009: 29, 30–32 
148 Esim. Kuusela 2014; Hakamäki et al. 2013; Kuusela et al. 2013; Hakamäki ja Ikäheimo 2015.  
149 Ks. Luku 3.1. Kohteiden ajoittaminen – rannansiirtymäkronologia ja asiakirjalähteet 
150 Tässä luvussa esitetyt kohdekuvaukset ja -tiedot ovat peräisin Muinaisjäännösrekisteristä 
Museoviraston Rekisteriportaalista, ellei toisin mainita.  
151 Sisältää keskiaikaisiksi luokitellut kohteet.  
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Taulukko 1. Taulukoon on merkitty Muinaisjäännösrekisteriin merkityt Iin kylässä ja sen 
lähialueilla sijaitsevat kohteet. Kohteet on lajiteltu muinaisjäännösten kohdetyyppien ja 
alatyyppien, sekä ajoitustiedon mukaan. Taulukossa on tiedot sekä kohteista (50 kpl), 
että niiden alakohteista (3 kpl, taulukon kohdassa ei määritelty/ei määritelty). 152  

Muinaisjäännöstyyppi 
ja sen alatyyppi 

ajoitta‐
maton 

ei 
määr. esihist.hist. 

1930‐
luku?kivik.rautak.varhaismetallik. Yht. 

alusten hylyt     2              2

ei määritelty     2                  2

asuinpaikat             1 1 1  3

ei määritelty             1 1 1  3

ei määritelty     3              3

ei määritelty     3                  3

hautapaikat               1    1

ruumiskalmistot               1    1

kivirakenteet  2  4 1 2 2   6    17

ei määritelty  1  1                  2

kivipöydät  1                     1

kivivallit           2         2

latomukset     1   1            2

rakkakuopat     2                  2

röykkiöt       1 1     6    8

maarakenteet       1         2  3

ei määritelty       1              1

kuopat                 2  2

muinaisjäännösryhmät     1 2 1       1  5

ei määritelty     1 2 1        1  5

taide, muistomerkit         1          1

hakkaukset         1            1

teollisuuskohteet         1          1

uittolaitteet         1            1

työ‐ ja valmistuspaikat       2 12       3  17

ei määritelty         3            3

keittokuopat                 3  3

linnustuspaikat         1            1

markkinapaikat         1            1

pyyntikuopat       2              2

tervahaudat         6            6

viljelmät         1            1

Kohteita yhteensä  2  10 6 17 2 1 8 7  53

 

Muinaisjäännöskohteista  Hyvärisen  rakkakuoppakohde  ja  

Illinsaaren Kiviharjun kivirakenne on myöhemmän tarkastuskäynnin perusteella 

merkitty mahdollisesti luonnonmuodostelmaksi. Muinaisjäännösstatuksen 

                                            
152 Luvut perustuvat Museoviraston paikkatietoaineistoon tutkijoille (2/2015), lisätietoja on 
kerätty tietokantahauilla Museoviraston rekisteriportaalista.  
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muutos osoittaa sen, että pakettina jaettava paikkatietoaineisto päivittyy 

hitaammin kuin Rekisteriportaalin tieto, minkä vuoksi paikkatietoaineistoa tulee 

aina käsitellä yhdessä ajantasaisemman rekisteritiedon kanssa.  

Muinaisjäännöstyypeistä suurilukuisimpia ovat kivirakenteet (17 kpl) 

ja työ- ja valmistuspaikat (17 kpl), joista ensimmäisiä dominoivat 

esihistoriallisiksi ajoitetut röykkiöt (7 kpl) ja jälkimmäisiä historialliselle ajalle 

ajoitetut tervahaudat (6 kpl) ja esihistorialliselle ajalle ajoitetut pyynti- ja 

keittokuopat (5 kpl). Muinaisjäännösryhmiä eli kohteita, jotka voivat sisältää 

useita erityyppisiä ja eriaikaisia muinaisjäännöksiä, on aineistossa 5. Kohteista 

kolme on rekisterissä ajoitettu esihistorialliseksi tai varhaismetallikautiseksi, 

määrittelemättömiä ja historiallisia kohteita on molempia yksi.153  

Taulukko 1 kolmen muinaisjäännösrekisterin kohteen tyyppi ja 

ajoitus on molemmat merkitty sanoilla ”ei määritelty”. (Vrt. Luku 2.2.2.) 

Kyseessä ovat Illinsaaren muinaisjäännösryhmän154 alakohteet. Kohteen 

kuvauksen mukaan alakohteet ovat ”multapenkkisen rakennuksen pohja, 

kooltaan 5 x 5 m, itäkulmassaan suuri kiuas”, ”kaksi asumuspainanteen tapaista 

painaumaa”, ja ”paksuhko hiilikerros paikalla, jossa on muutamia maanpintaan 

ulottuvia  kiviä”.155 Kohde  näkyy  taulukossa  1  myös  kohdassa  

muinaisjäännösryhmät. Taulukossa ei ole muita muinaisjäännösten alakohteita.   

Iissä on yksi taide- tai muistomerkkikohteeksi luetteloitu 

hakkauskohde (Rontin saaressa sijaitseva Struven ketjun mittauspiste), yksi 

teollisuuskohde (Röytän saaren itärannan uittolaitteet), ja kaksi hylkykohdetta, 

joihin ei tässä paneuduta tarkemmin. Asuinpaikkakohteita on kolme, ja ne on 

ajoitettu kivikaudelle, rautakaudelle ja varhaismetallikaudelle. (Ks. Liite 2) 

Illinsaaren Suutarinniemen kalmisto156 näkyy rekisterissä rautakautisena 

ruumiskalmistona. Kuten mainittua, Iin Haminan keskiaikaista hautausmaata ja 

                                            
153 Määrittelemätön: Illinsaaren pronssikamman löytökohde ja sen ympärillä havaitut mahdolliset 
muinaisjäännökset. Muinaisjäännöstunnus 1000019724. Historiallinen: Iin Ulkokrunni. 
Muinaisjäännöstunnus 139010003.  
154 Irtolöytökohde Illinsaaressa; pronssikamman löytöpaikka ja sen ympärillä havaitut 
mahdolliset muinaisjäännökset. Muinaisjäännöstunnus 1000019724. Sarkkinen 2011 ja 
Muinaisjäännösrekisterin kohdekuvaus. 
155 Lainaukset muinaisjäännösrekisterin kohdekuvauksesta. Ks. myös Sarkkinen 2011.  
156 Muinaisjäännöstunnus 1000019094 
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kirkkorakennuksen jäännöksiä157 ei ole rekisteriin merkitty erikseen, vaan ne 

sisältyvät työ- ja valmistuspaikkoihin luettavaan Iin Haminan markkinapaikkaan. 

(Ks. Kartta 3)  

 

 

Kartta 3. Muinaisjäännösrekisteriin merkityt kohteet Iin kylässä ja sen lähialueilla. Kohteet on 
lajiteltu muinaisjäännösrekisteriin merkityn ajoitustiedon mukaan, ja kartalle on tekstinä merkitty 
kunkin kohteen muinaisjäännöstyyppi ja alatyyppi. Lihavoidulla tekstillä on erotettu joitakin tämän 
tutkielman kannalta keskeisimpiä kohteita. Ks. myös taulukko 1. 

158
 

 

Muinaisjäännösrekisterin perusteella Iissä on vain yksi viljelykseen 

liittyvä muinaisjäännöskohde, Lampurinkorven viljelysröykkiöt (Ks. Luku 3.3.1), 

joka luetaan muinaisjäännöstyyppinä työ- ja valmistuspaikkoihin. Aineistossa 

                                            
157 Muinaisjäännöstunnus 1000011507 
158 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
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maarakenteisiin luetteloituihin kohteisiin kuuluu kolme määrittelemätöntä 

kuoppajäännöksiä  käsittävää  kohdetta,  joista  kaksi  on  ajoitettu  

varhaismetallikaudelle ja yksi yleisemmin esihistorialliseksi. Kuoppakohteita on 

aineistossa merkitty myös työ- ja valmistuspaikkoihin (keittokuopat, 

pyyntikuopat, tervahaudat) ja kivirakenteisiin (rakkakuopat).  

Yhdistämällä Iin tunnetut muinaisjäännökset ja maakirjakartoilta 

digitoidut rakenteet samalle kartalle, voidaan aineistossa havaita joitakin 

erityisen mielenkiintoisia alueita. (Ks. Kartta 4) Selvimmin maakirjakartta-

aineiston kanssa yhteen liittyviä muinaisjäännöskohteita ovat Pohjois-Iissä 

sijaitseva Lampurinkorven viljelysröykkiökohde, joka liittyy maakirjakartoille 

merkittyyn Lampukarin autiotilaan, sekä Illinsaaren ja Iin Haminan 

muinaisjäännöskohteet, joiden suhde maakirjakartta-aineistoon on toisaalta 

hyvin suora (Iin Haminan keskiaikainen hautausmaa näkyy maakirjakartalla) ja 

toisaalta melko monimutkainen ja problemaattinenkin (Illinsaari). Kohteita 

käsitellään tarkemmin tämän tutkielman muissa luvuissa.   

Aineistosta  esiin  nousevat  myös  Liedesojan  varren  ja  

Raasakankosken ympäristön maakirjakartoille merkityn asutuksen suhde 

alueilla oleviin muinaisjäännöskohteisiin, sekä Rakennetun kulttuuriympäristön 

rekisteriin merkityn Pohjanmaan rantatien suhde maakirjakartoille merkittyihin 

tielinjauksiin. Liedesojalla on aivan Sorosen ja Mäkelän tilojen läheisyydessä 

useita tervahautoja ja miiluja, sekä muita kuoppajäänteitä,159 jotka kertovat 

alueen historiallisen ajan maankäytöstä ja elinkeinoista. (Ks. Kartta 4) 

Raasakankoskella aineistossa kuvastuu pitkäaikainen asutushistoria ja alueen 

tilat ovat asiakirjalähteiden perusteella kylän vanhimpiin kuuluvia. Alueella on 

maakirjakarttojen mukaan ollut myös yksi hylätyistä tiloista, leski Margaretan 

tila, sekä kolme vesimyllyä. (Ks. Taulukko 3, Liite 1 ja Karttaliitteet) 

 

                                            
159 Viljanmaa 2008: 28–33. 
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Kartta 4. Kartalle on merkitty Iin tunnetut muinaisjäännöskohteet ajoituksen mukaan 
lajiteltuina, sekä maakirjakartoilta digitoidut rakenteet. Punaisin ympyröin merkityt alueet 
ovat sellaisia, joilla muinaisjäännösten ja maakirjakartta-aineiston suhde on erityisen 
mielenkiintoinen. 160 

Kartta 4 alaosissa näkyvän Liedesojan ja Etelä-Iin Korvalan, Kurtin 

ja Veijolan tilojen kohdalla maakirjakartoille merkitty tieosuus poikkesi 

linjaukseltaan Pohjanmaan rantatien linjauksesta. On mahdollista, että kyseinen 

maakirjakartoille merkitty tieosuus on Pohjanmaan rantatien linjausta 

                                            
160 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
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vanhempi.161 Rantatien lisäksi Iissä on myös muutamia muita rakennetun 

kulttuuriperinnön kohteita,162 joista jotkut sijaitsevat maakirjatilojen kanssa 

samoilla alueilla ja ovat käytännössä tavalla tai toisella maakirjatilojen 

seuraajia.163 Iin Haminaa ja Pohjanmaan rantatietä lukuun ottamatta niitä ei 

tässä työssä käsitellä tarkemmin, koska niissä on otettu pääasiassa huomioon 

maakirjakarttoja nuorempi 1700- ja 1800-lukujen rakennuskanta alueella. 

Kohteiden yksityiskohtaisempi läpikäynti on syytä tehdä silloin, kun perehdytään 

tarkemmin alueen ja yksittäisten tilojen myöhempään historiaan. 

Maantieteelliset tekijät, kuten Iijoki ja sen sivuhaarat, jakavat Etelä- 

ja Pohjois-Iin asutuksen pienempiin alueisiin.164 Kartoilta erottuvat omina 

kokonaisuuksinaan myös Etelä-Iin Liedesojan varren asutuskeskittymä ja 

muutamat merenrannan asukkaat. Suurin osa maakirjakartoille merkityistä 

tiloista sijaitsee nykyisillä asuinalueilla, joko taajamissa tai maatilojen 

läheisyydessä, mutta aineistossa on myös muutamia etäällä taajamista 

sijaitsevia tiloja. (Ks. Karttaliite 1).  

Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvien (Ks. Karttaliite 7) perusteella 

voidaan todeta, että sellaisia tiloja joiden läheisyydessä ei ole rakennuksia 50 

metrin säteellä, on aineistossa 16. Sadan metrin säteellä rakennuksia ei ole 

yhdeksän tilan ympäristössä: Lampukarin (metsässä, Ks. Luku 3.3.1), Jöran 

Leisto (pellon reuna-alueella, mahdollisesti puretun tilan pihapiiri), Virkkunen 

(pellolla), Plusila (pellolla), Margareta-leski (metsittyneellä pellolla?), Koppelo 

(metsässä), Sauva (metsässä/metsittyneellä pellolla), Mäkelä (pellolla, mutta 

kohdassa on ilmeisesti lato tai muu pieni kevytrakenteinen rakennus), ja Sigfrid 

Soroinen (pellolla).  

                                            
161 Rakennetun kulttuuriympäristön rekisteriin merkitty Pohjanmaan rantatien tielinjaus toimi 
maakirjakarttoja digitoitaessa yhtenä vastinpistekohteena, joten tielinjauksien eroista tehtäviin 
tulkintoihin on sisäänrakennettuna kehäpäätelmän vaara. Tielinjausten keskinäiset erot, sekä 
niiden suhteet maastokartalle merkittyihin teihin tai polkuihin olivat kuitenkin selkeät. Rantatiestä 
ja sen historiasta tarkemmin, Ks. Luku 3.1. JohdantoKohteiden ajoittaminen – 
rannansiirtymäkronologia ja asiakirjalähteet 
162 Ks.  Mäkiniemi  2014;  Salmela  et  al.19 93;  Museoviraston  Rekisteriportaali,  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit ja Rakennusperintörekisteri, sekä Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt.  
163 Esimerkiksi Illinsaaren 1800-luvun puolivälissä rakennettu Koiviston tila (Kohde id:201159 
Koiviston tilan rakennukset) on maakirjakartoille merkityn Tenhun tilan itäpuolella, käytännössä 
samassa pihapiirissä.  
164 1600-luvun Iiläisten näkökulmasta joki toisaalta myös yhdisti eri osia toisiinsa, sillä se oli 
tärkeä kulkureitti keskellä kylää.  
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Myös Rautian tila Illinsaarella vaikuttaa sijaitsevan pellolla, mutta 

pellon vieressä kulkevan tien toisella puolella on asuinrakennus joka on alle 50 

metrin päässä oletetusta tilanpaikasta, joten se ei täytä edellä mainittua sadan 

metrin säteen vaatimusta. Samanlainen tilanne on Clemet Pernun autiotilalla, 

jota käsitellään luvussa 3.4.2. Tässä yhteydessä on syytä painottaa, että 

karttojen asemointi ei ole ihanteellinen.  

 

2.3. Yhteenveto 

Maakirjakartoitus oli prosessi, joka on liitetty paitsi kruunun talouden 

parantamiseen ja verotuksen tehostamiseen, myös kehittyvän suurvallan vallan 

vakiinnuttamiseen, identiteetin rakentamiseen, ja modernin luonto- ja 

maailmankuvan syntyyn. Karttoja tulkitessa on syytä pitää mielessä niiden 

historiallinen konteksti, ja se, että ne ovat syntyneet monitahoisten sosiaalisten 

neuvottelujen ja rajanvetojen tuloksena. Toisaalta tämä merkitsee myös sitä, 

että kartoilla voidaan nähdä kuvastuvan hyvin monitahoiset kehityskulut ja 

mielenmaisemat. Karttoja itsessään tulisi tarkastella tutkimuskohteena samaan 

tapaan kuin arkeologista löytöaineistoakin: kartat ovat kontekstiinsa sidottuja 

ihmisen toiminnan tuloksena syntyneitä materiaalisen kulttuurin esineitä,165 

joihin  on  tallentunut  ja  tallennettu  moninaisia  maailmankuvien,  

paikkaidentiteettien ja sosiaalisen muistin kerrostumia, ja jotka ovat 

elinkaarensa aikana näytelleet eri rooleja eri yhteyksissä.  

Maakirjakartat ovat erittäin hyvä lähde Iin arkeologiselle 

tutkimiselle. Kartoilla kuvataan 1600-luvun Iin verotiloja ja niiden maita sekä 

taloudellista tilaa ja resursseja, mutta niillä on merkkejä myös piirtohetkeä 

vanhemmasta asutuksesta. Pohjois-Suomessa karttoja on hyödynnetty 

arkeologisessa tutkimuksessa lähinnä kaupunkiarkeologian piirissä, sillä 

maaseudun historiallisen ajan asuinpaikkakohteita ei ole juurikaan tutkittu, saati 

systemaattisesti etsitty. Iin maakirjakarttojen kohteiden paikantaminen 

nykykartalle (Ks. Karttaliitteet 1 ja 7) osoittaa että useat niistä sijaitsevat alueilla, 

joilla niiden voi ajatella säilyneen varsin hyvin. Aineistossa on kuitenkin sisäisiä 

                                            
165 Smith 2007: 81, 86–89. 
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epätarkkuuksia, jotka johtuvat asemointiprosessin aikana tehdyistä tulkinnoista 

ja rajanvedoista. Kartat ovat aina tekijänsä tulkinta kohteesta. 
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3. Tilojen paikat ja merkitykset – aineiston analyysi 

Tässä luvussa perehdytään yksityiskohtaisemmin kartoille merkittyihin 

kohteisiin; niiden ajoitukseen ja luonteeseen, sekä niiden suhteeseen 

tunnettuihin muinaisjäännöskohteisiin alueella. Luvun lopussa perehdytään 

alueisiin, joilla karttakohteita ja arkeologisia kohteita voidaan tarkastella 

rinnakkain. Punaisena lankana käsittelyssä kulkee se, miksi ja miten kohteet on 

kartoille merkitty, ja miten erilaiset tavat muokata ”paikkoja” kuvastuvat 

aineistossa.   

 

3.1. Kohteiden ajoittaminen – rannansiirtymäkronologia ja asiakirjalähteet 

Maankohoamis- eli rannansiirtymämallin avulla voidaan muodostaa yleiskuva 

Iin alueen rantaviivan siirtymisestä ja asutuksen suhteesta eri aikojen 

rannikkoon. Mallin avulla selvitetään terminus post quem – se ajankohta, jota 

ennen tilat eivät ole voineet tietyssä kohdassa sijaita, koska se on ollut 

vedenpinnan alapuolella. Ajoitus rannankohoamismallin avulla rajoittuu 

rannikon rantasidonnaisiin kohteisiin. Sisämaan ja Iijoen yläjuoksun tilat ovat 

sijainneet alueilla, joilla niitä ei rannankohoamisen perusteella voida ajoittaa. 166  

Karttaliitteissä 2a–f on esitetty Etelä- ja Pohjois-Iin maakirjakarttojen 

tilat ja pellot eri aikojen rantaviivaan suhteutettuina. Kartoissa tilat esitetään 

Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallista muodostetulla karttapohjalla, 

joka kuvaa maankohoamisen aiheuttamia muutoksia alueen vedenpinnan 

korkeudessa ja rantaviivan sijainnissa. Rannansiirtymä on laskettu Jari 

Okkosen  maankohoamisen  takaisinlaskentamallin  mukaan.167 Koska  

maakirjakartat ajoittuvat 1600-luvun puoliväliin, valittiin mallissa 1650-luvun 

rantaviiva ensimmäiseksi luokittelun rajapyykiksi. 1650-luvusta rannansiirtymä 

                                            
166 Okkonen 2003:84–88; Haikonen 2011. Ks. myös taulukot 2 ja 3.  

167 Rannansiirtymä laskettiin yhtälöllä  , jossa y = korkeus merenpinnasta; v = 

nykyinen maankohoamisnopeus (ilmoitettuna metreinä sadassa vuodessa), joka on Iissä 7,27 
mm/vuodessa, eli 0,727 metriä sadassa vuodessa; t = aika vuosisatoina BP (before present); ja 
d = muutos maankohoamisen nopeudessa (maan kohoaminen hidastuu 1,5 % sadassa 
vuodessa),  eli Iin kohdalla d = -0,010905 (1,5 % Iin nykyisestä maankohoamisnopeudesta, luku 
on aina negatiivinen koska se kuvaa kehityksen hidastumista). (Okkonen 2003:85 ja liite 3) 



45 

 

laskettiin taaksepäin 100 vuoden välein 850-luvulle asti.168  Vanhimmaksi 

rajapyykiksi valikoitui 850-luku, koska kartoilla haluttiin havainnollistaa 

maankohoamisen vaikutusta alueen topografiaan myöhäiseltä rautakaudelta 

lähtien. Korkeuserot kertovat ajoituksen lisäksi yleisemmin alueen topografiasta 

ja luonnonoloista: siitä kuinka mäkistä tai alavaa, tai kuivaa tai kosteaa, maasto 

on alueella eri aikoina ollut.  

Tässä esitetyt vedenpinnankorkeuslukemat ovat laskennallisia 

keskiarvoja, joissa on ollut muun muassa paikallisia ja vuodenajasta riippuvia 

eroja. Lisäksi ihmisen toiminta sekä luonnollinen eroosio ja sedimenttien 

kerääntyminen jokisuistoihin ovat ajan kuluessa muokanneet aluetta tavoilla 

jotka eivät käy ilmi korkeusmallista, tai joita on vaikea mallintaa kunnolla.169 

Koska korkeusmallin mitat perustuvat nykyaikana tehtyihin korkeusmittauksiin, 

niissä on myös modernin maanmuokkauksen muodostamia, luonnontilaisesta 

maastosta poikkeavia piirteitä, kuten tiet, sillat, pelto-ojat, padot ja 

juoksutusaltaat. Ne on pääosin jätetty tässä ennalleen.  

Maakirjakarttojen perusteella Illinsaaren ranta on ilmeisesti ollut 

1650-luvulla jokseenkin 1450-luvun korkeusviivan paikkeilla, ja Pohjois-Iin 

Hiastinhaaran rannat ovat olleet nykyistä korkeammalla.170 (Ks. Karttaliitteet 2–

8) Nämä korjaukset on pyritty tekemään rannansiirtymämalliin manuaalisesti.171 

Joen pinnankorkeuden tiedetään vaihdelleen eri vuodenaikoina,172 joten myös 

maakirjakarttojen piirtoajankohta on vaikuttanut siihen, miten joki on kartoille 

piirretty. Vedenpinnankorkeuden vaihtelu näkyy maakirjakarttojen selitteissä, 

joissa on useita viittauksia niittyihin tai laitumiin, jotka ovat käytössä kuivina 

vuosina tai kuivana aikana. (Ks. Liite 1) Vedenpinnan vaihtelusta 1650-luvulla 

                                            
168 1650-luvun rantaviiva on ollut Iissä noin 2,7 m mpy, 1550-luvun rantaviiva noin 3,25 m mpy 
1450-luvun rantaviiva noin 4,27 m mpy, 1350-luvun rantaviiva noin 5 m mpy, 1250-luvun 
rantaviiva noin 6 m mpy, 1150-luvun rantaviiva noin 6,7 m mpy korkeudella, 1050-luvun 
rantaviiva noin 7,52 m mpy, 950-luvun rantaviiva noin 8,36 m mpy ja 850-luvun rantaviiva noin 
9,21 m mpy korkeudella.  
169 Haikonen 2011. Ihmistoiminnan vaikutuksesta Iijoen kulkuun, Ks. esim. Enbuske 2010: 30, 
161, 321–325. Illinsaaren osalta esim. Ikäheimo 2014: passim. 
170 Vrt. Ikäheimo 2014:41–42. 
171 Illinsaaren pohjois- / koillisrannalla korjauksia ei epähuomiossa tehty. 
172 Esim. Kirveennummi & Räsänen 2000:118 ja 120. Vrt. myös Mökkönen 2006: 16. 



46 

 

kertovat myös jokirannan vesimyllyt, joiden on oletettava sijainneen alueilla, 

jotka ovat ainakin osan vuotta olleet vesirajan tuntumassa tai sen alla.173  

Kaikki asutus ei ole ollut rantasidonnaista ja vedenpinnanvaihtelun 

vuoksi asutusta ei ole ollut järkevää rakentaa aivan vesirajaan. Iijoen 

voimakkaat vedenpinnanvaihtelut ja vuotuiset tulvat ovat johtaneet siihen, että 

asutus on jokivarrella perinteisesti rakennettu korkeille törmille.174 Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että maakirjakartalle merkityn tilan todellinen ikä on 

nuorempi kuin se ajankohta, jolloin tilan paikka on noussut kuivalle maalle. 

Tässä rajaviivoina käytettyjen vuosisatojen rannankorkeuksien väliset 

korkeuserot ovat puolen metrin ja metrin välillä. Paikasta riippuen kohteiden 

todellinen mahdollinen asutusaika on tulvavaaran ja maaston kosteuden vuoksi 

luultavasti ollut vähintään 100, joissakin tapauksissa vähintään 300 tai 400, 

vuotta esitettyä nuorempi.175  

 

Taulukko 2. Rannansiirtymäkronologiaan perustuva erilaisten maakirjakartoille 
merkittyjen kohteiden varhaisin mahdollinen käyttöaika, eli vuosikymmen jonka jälkeen 
kohde on laskennallisesti sijainnut kuivalla maalla. Polakan maan tilan rakennusten 
sijaintia ei maakirjakartan perusteella voi määritellä tarpeeksi tarkasti, joten se puuttuu 
ensimmäisen rivin tilojen lukumäärästä. Peltojen mukaan tila ajoittuu 1450-luvulle tai 
nuoremmaksi. (Ks. myös Liite 1)  

  
1050‐luku tai 
vanhempi

1150‐
luku

1250‐
luku

1350‐
luku

1450‐
luku 

1550‐
luku 

1650‐
luku yhteensä

tilojen lkm  46 4 4 6 2 62

tilojen lkm 
peltojen sijainnin 
mukaan   31 3 6 10 8 5  63

"hampnen"  1 1

vanha kirkko ja 
kirkkomaa  1 1

mestauspaikka  1 1

 

                                            
173 Iijoen rannoilla myllyjä on Hiastinhaaran ja Iijoen risteyksessä ja Satamansaaren ja 
Karhusaaren rannalla. Ks. Karttaliitteet. Kartassa KA MHA F1: 91–92 kerrotaan Hovilan tilan 
myllyjen olevan käytössä keväisin ja syksyisin: "beggie dessa cwarnerna  kommer widen(? 
Hofwilä gårdan [‐‐] till hvarthen och gåå höst och wåren". Myllyt ovat Paakkolan ojan varrella 
Pohjois-Iissä. Tässä tutkielmassa esitettäviä vesimyllyjen sijaintitietoja ei voida pitää todisteena 
rannan sijainnista tietyllä kohdalla, koska sijaintitieto perustuu asemointiin jossa käytettiin 
vastinpisteinä myös Iijoen rantaviivaa ja etenkin purojen suita – myllyt ovat siis tässä jo 
lähtökohtaisesti asemoituneet oletetulle rantaviivalle. 
174 Esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:118 ja120.  
175 Vrt. Esim. Hakamäki 2014; Hakamäki ja Ikäheimo 2015:8–9. 
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Taulukko 2 on koottu erilaisten maakirjakarttakohteiden nuorin 

mahdollinen käyttöaika rannansiirtymäkronologian mukaan. Vertailun vuoksi on 

liitteeseen 1 merkitty myös korkeustiedot, jotka kertovat kuinka korkealla 1650-

luvun merenpinnasta ne sijaitsevat.176 Tulkinnoissa on syytä pitää mielessä se, 

että asemoinnin tarkkuus ei ole optimaalinen, eikä tilojen paikannus perustu 

maastossa tehtyihin havaintoihin. Ajoitus on arvio joka ei kerro siitä, oliko tila 

todella olemassa kyseisenä ajankohtana kyseisessä paikassa. Kohteiden 

todellisen sijainnin ja ajoituksen selvittämiseen tarvitaan arkeologista 

tutkimustietoa kohteista.  

Yhdenkään tilan pellot tai rakennuskanta eivät ole 1650-luvulla 

sijainneet aivan merenrannan läheisyydessä 1550-luvun rantaviivan alapuolella. 

(Ks. Taulukko 2) Peltoja, vesimyllyjä ja teitä lukuun ottamatta aineistossa ei 

myöskään ole yhtään kohdetta, joka olisi 1650-luvulla sijainnut alle 1,6 m 

korkeudessa177 merenpinnasta. Rannansiirtymäkronologia ei sovellu yläjuoksun 

tilojen ajoittamiseen, joten vanhin mahdollinen ajankohta on tilastossa 

yliedustettuna: yli viisi kuudesosaa178 alueen tiloista sijaitsee 1250-luvun 

rantaviivan yläpuolella. (Ks. myös Karttaliite 2a–f) 

Rannansiirtymäkronologian  perusteella  Iin  Haminan  vanha  

hautausmaa kirkkoineen on voinut sijaita vedenpinnan yläpuolella 1050-luvulta 

lähtien, Haminan kauppapaikka sen sijaan vasta 1350-luvulta. Haminan 

rantasidonnaisen luonteen vuoksi sen paikkaa on ajan saatossa voitu siirtää 

lähemmäs rantaa. Etelä-Iin rannikolla sijainneen Polakan maan tilan rakennusta 

ei ole merkitty kartalle lainkaan, joten sitä ei voi tilasymbolin sijainnin perusteella 

                                            
176 Liitteessä 1 ilmoitettu kohteiden sijaintikorkeus on silmämääräinen arvio joka perustuu 
rannansiirtymämallin rantavaiheiden rajapintoihin – se kertoo siis korkeuslukeman jonka 
yläpuolella tai välillä kohteet sijaitsevat. Kohteille on mahdollista laskea paikkatieto-ohjelmalla 
myös ”absoluuttinen” sijaintikorkeus Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m korkeusmallista. Silloin 
kuitenkin moderni rakennuskanta ja maanmuokkaus aiheuttavat aineistoon häiriöitä (esim. 
rakennusten kattojen korkeuslukemia), joten tässä päädyttiin haarukoimaan korkeus 
rantaviivojen mukaan. Tämä on sikälikin perusteltua, että kohteita ei ole paikannettu maastossa 
– niiden sijaintitieto perustuu karttamateriaalin tulkintaan. 
177 1450-luvun merenpinnan alapuolisella alueella.  
178 54 maakirjatilaa. Peltojen mukaan laskettuna 40 tilaa eli noin kaksi kolmasosaa kaikista 
tiloista.  
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ajoittaa.179 Peltojen sijainnin perusteella tilukset on voitu perustaa paikalle 1450-

luvulla. Varmuudella 1450-lukua nuorempia – eli 1450-luvulle asti meren pinnan 

alapuolella olleilla alueilla sijainneita – tiloja on rannansiirtymämallin mukaan 

Iissä 0–5 riippuen siitä, lasketaanko ikä tilasymbolin vai sen peltojen sijainnin 

perusteella. 1350-lukua nuorempia tiloja on 2–8, ja varmuudella 1250-lukua 

nuoremmiksi ajoittuvia 8–23 kappaletta.180 (Ks. Karttaliitteet 2a-f) 

Maakirjakarttojen kuvaama Iin pitäjän asutus on todennäköisesti 

suurelta osin 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa rakennettua;181 karttojen 

piirtoajankohtana korkeintaan noin 75 vuotta vanhaa. On todennäköistä, että 

vanhoilla jo keskiajan kuluessa vakiintuneilla asuinalueilla uudisrakennukset on 

edelleen sijoitettu menneiden sukupolvien raivaamien peltojen läheisyyteen.182 

Tutkielmassa oletetaan, että maakirjatilojen kohdalla peltoalan sijaintia voidaan 

yleensä pitää tilan rakennuskannan sijaintia parempana ajoitusmittarina, sillä 

siinä missä tilan rakennukset on voitu 1600-luvulle tultaessa rakentaa useaan 

otteeseen uudelleen, on raivattu peltomaa todennäköisesti pysynyt kauemmin 

paikoillaan.183 

Kun tarkasteluun otetaan mukaan tilasymboleiden sijainnin lisäksi 

niiden peltoalat, kohteiden ajoitukset nuorenevat selvästi. Peltojen sijainnin 

mukaan laskettuna hiukan alle 1/3 tiloista on varmasti 1250-lukua nuorempia, 

tilojen sijainnin perusteella laskettuna niitä on vain 1/6. Tässä esitetyissä 

ajoituksissa pellot on yleensä ajoitettu kaikkien tilan peltojen sijainnin 

mukaan.184 Pellot eivät kuitenkaan ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan ne on 

                                            
179 KA MHA F1:109. Polakan maan kohdalla eri aikojen rantaviivat olivat hyvin lähekkäin. 
Muiden kartoille vain tekstillä merkittyjen tilojen (Hans Karhun ja leski Margaretan tilat) kohdalla 
tilan suurpiirteinen ajoitus sijainnin perusteella onnistui, vaikka tarkkaa tietoa tilan sijainnista ei 
ollut.   
180 Yksittäisten tilojen rannansiirtymäkronologiaan perustuvat ajoitukset, Ks. Karttaliite 2a-f sekä 
Liite 1, sarakkeet aikaisin mahdollinen ajoitus ja aikaisin mahdollinen ajoitus, pellot. 
181 Venäläiset/vienankarjalaiset polttivat Iin rakennuksia useaan otteeseen 1400- ja 1500-
luvuilla. Koko kylä poltettiin vuosina 1581 ja 1589. Vahtolan mukaan noin 30 % Iin pitäjän 1500-
luvun asutuksesta olisi hävinnyt kokonaan tuhojen seurauksena. Luvussa ovat mukana joen 
yläjuoksun tilat. (Vahtola 1986;28, 40–57, erityisesti 28, 42–43, 47–49, 50, 55; Vahtola 
1998a:14–20) 
182 Ks. esim. Vahtola 1986:49–50, 56–57. Vrt. Virrankoski 1973:126; Aalto 2006: 57, 60–61; 
Niukkanen 2009:28–30.  
183 Ks. Luvut 3.2.3. Pellot ja viljelykset – karttojen keskeiset hyödykkeet ja 3.4.1. 
Maakirjakartoille merkityn asutuksen sijainnista ja paikkasidonnaisuudesta. 
184 Yksittäisiä erillään olevia peltoja tai suurten peltojen pieniä nurkkia, jotka ovat nuoremmalla 
ranta-alueella, ei ole huomioitu tulkinnassa.  
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otettu käyttöön eri aikoina, ja vanhoja peltoaloja on laajennettu. Toisin sanoen 

tilojen peltoala on kasvanut ajan kuluessa, mikä täytyy huomioida myös 

korkeusmallin perusteella tehtävissä tulkinnoissa. Kausi- tai laidunasutus on 

myös voitu myöhemmin raivata pelloiksi ja maatilaksi, kuten vaikuttaa käyneen 

Lampukarin tilan kohdalla. (Ks. Luku 3.3.1.) Tällöin kohteen käyttöaikaa ei voi 

luotettavasti perustaa sen peltojen sijaintiin. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 

ajoittaminen on aina tulkintaa, ja yksittäisiä kohteita ajoitettaessa täytyy aina 

katsoa kokonaiskuvaa; peltojen ja tilan rakennuskannan sijainnin lisäksi myös 

tilan muita piirteitä ja historiaa.185 

Vain osa maakirjakartoille merkityistä teistä on sijainnut 1350-luvun 

rantaviivan yläpuolella – käytännössä kyse on tiloja yhdistäneistä lyhyistä 

kärryteistä tai kinttupoluista. Maakirjakartoille merkitty Ouluun ja Kemiin johtanut 

rantatie – Pohjanmaan rantatien esivaihe – sen sijaan vaikuttaa olleen Iissä 

kokonaan rantaviivan yläpuolella vasta 1650-luvulle tultaessa. (Ks. Karttaliitteet 

2a-f) Historiallisen tutkimustiedon perusteella rantatien tiedetään olleen 

jonkinlaisena reittinä olemassa jo 1500-luvulla, mutta se oli pitkään 

merkityksellinen lähinnä talvitienä. Tie on raivattu kokonaan kärryillä 

kuljettavaksi ilmeisesti vasta 1600-luvun jälkipuolella, jolloin Iijoelle perustettiin 

myös lautta viemään matkalaisia joen yli.186  

Tien sijainti lähellä rantaviivaa lienee käytännön seikoista johtuva: 

reitin rakentaminen ja kunnossapito on voinut olla alavalla maalla lähellä rantaa 

helpompaa kuin metsäisemmällä ja mäkisemmällä alueella kauempana 

rannasta, varsinkin kun otetaan huomioon tien luonne talvitienä. Kiinnostavaa 

on se, miten tien linjaus on eri aikoina muuttunut. Rakennetun 

kulttuuriympäristön rekisteriin merkitty Pohjanmaan rantatien linjaus eroaa 

maakirjakarttojen rantatien linjauksesta etenkin Etelä-Iissä, jossa tie on 1600-

luvun kartalla kulkenut lähempää rannikon Korvalan, Kurtin, ja Valtarin tiloja. 

Myös Polakan maan tilan kohdalla Ojakylässä tielinjaukset poikkeavat 

                                            
185 Tämä on syytä pitää mielessä myös Liitteessä 1 ja Karttaliitteissä 2a-f esitettyjä tietoja 
tarkasteltaessa. Niistä ei käy ilmi ajoituksen kokonaiskuva.  
186 Luukko 1954:646–647; Virrankoski 1973:149–151. Ks. myös Rytkönen 1998: 344–350. 
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toisistaan. Ilmeisesti tien varhaisempi linjaus on kulkenut näiltä osin eri alueella 

kuin 1700-luvulla käyttöön vakiintunut187 rantatie. (Ks. Liitekartat 1–2f) 

 Pohjanmaan  rantatien  tielin jaus  oli  yksi  digitoinnin  

vastinpistekohteista. Tien on siis tutkielmassa lähtökohtaisesti oletettu 

kulkeneen 1650-luvulla suunnilleen samalla kohdalla kuin myöhemminkin. 

Monin paikoin tielinjaus vaikuttaa enemmän maakirjakartalle hahmotellulta, kuin 

todellisuudessa tarkkaan kartoitetulta.188 Yleisesti voidaan sanoa, että mitä 

enemmän kohteita maakirjakartoilla tien ympäristössä oli, sen paremmin tien 

linjaukset pitävät paikkansa – niin alkuperäisellä kartalla kuin digitoidussa 

aineistossakin. Koska vuosikymmenten 1650 ja 1550 välinen merenrannan 

korkeusero on vain puoli metriä, saattavat melko pienetkin virheet tien 

asemoinnissa vaikuttaa sen ajoitukseen. 

Rannankorkeusmalliin perustuva ajoitus – vaikkakin suuntaa-

antava – antaa kohteelle alkupisteen: ajankohdan, jota ennen kohde ei ole 

kyseisellä paikalla voinut sijaita. Sitä ajankohtaa, jolloin tietyn nimiset tilat Iissä 

ensi kertaa esiintyvät – eli jolloin ne viimeistään on perustettu alueelle – voidaan 

jäljittää asiakirjalähteistä. Veroasiakirjamerkintöjen mukaan Iissä oli vuonna 

1546 35 taloa.189 Maakirjakartoille merkityistä 43 tilannimestä190 17 on sellaisia, 

jotka löytyvät myös 1550-luvun asiakirjalähteistä. (Ks. Taulukko 3) Laskutavasta 

riippuen siis joko hiukan yli kolmasosalla, tai hiukan alle puolella, 

maakirjakarttojen tiloista on nimellinen191 yhteys 1500-luvun puolivälin 

verotiloihin. Joidenkin asiakirjoissa mainittujen henkilöiden ja tilojen nimet ovat 

kadonneet 1650-luvulle tultaessa,192 ja joillekin tiloille ei veroluetteloissa ole 

                                            
187 Ks. Pohjanmaan rantatien kohdekuvaus, Museovirasto, Rekisteriportaali, Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Pohjanmaan rantatie. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4372  
188 Ks. esim. Kemiläisen tila Pohjois-Iissä, KA MHA F1:82, ja Karttaliitteet 
189 Vahtola 1989:49. 
190 Osalla tiloista on sama nimi, ja osalle nimeä ei ole merkitty. Kaikkiaan nimi on merkitty 56 
tilalle. (Ks. taulukko 4) 
191 Vrt. Kirveennummi ja Räsänen 2000:124 
192 Etenkin 1500-luvun puolivälin jälkeisen savolaisasutuksen nimistä moni on sellaisia, jotka 
eivät maakirjakartoilla näy vakiintuneen tilannimiksi; joko tilat ovat hävityksissä kadonneet, 
saaneet uuden nimen, tai omistajat omaksuneet jonkin vanhoista tilannimistä. Vahtola 1986: 
passim.  
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merkitty tilannimeä tai muuta lisänimeä, eikä niitä siten näiden tietojen 

perusteella pystytä suoraan yhdistämään maakirjakarttojen tiloihin.193  

Tilojen nimet ovat jääneet elämään, vaikka tilan varsinainen 

omistaja ja tilan sijainti ovat ajan saatossa saattaneet muuttua.194 Osasyynä 

tähän on verotuksen perustuminen tilan maaomistuksiin195 ja maakirjan luonne: 

maakirjoihin kirjatut nimet kopioitiin usein uuteen maakirjaan suoraan edellisen 

vuoden maakirjoista. Todenmukaisimman kuvan tietyn tilan isännästä saa 

saman vuoden kymmenysveroluetteloista.196 Taulukko 3 esitettäviin tietoihin 

tulee suhtautua varauksella, sillä tilannimen esiintyminen asiakirjassa ei 

automaattisesti tarkoita sen olevan juuri se tila, joka samannimisenä 

maakirjakartalla  100–200  vuotta  myöhemmin  esitetään.197 Käytetyt  

asiakirjalähteet ovat myös keskenään sisällöltään eritasoisia ja epätasa-arvoisia 

– eri veroluetteloiden kirjausperusteet ovat esimerkiksi olleet erilaiset – eikä 

niiden sisältämää tietoa siten voida käsitellä aivan samalla tavalla, eikä 

samanarvoisena.  

                                            
193 Huomaa, että tässä esitetyt tiedot perustuvat Vahtolan, Virkkusen ja Luukon tutkimuksiin, 
eivät alkuperäisen aineiston läpikäyntiin.  
194 Mäkelä-Alitalo 2003:211–213, 219–220; Kirveennummi ja Räsänen 2000:124.  
195 Mäkelä-Alitalo 2003:213. 
196 Arkistolaitoksen Portti-tietopankki. Voudintilit, kohta Keskeisiä voudintilien tositteita. 
http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Voudintilit Ks. myös Mäkelä-Alitalo 2003:213, 219–220. 
Pohjanmaalla merkittiin 1650-luvulla tilannimet maakirjaan systemaattisesti. (Mäkelä-Alitalo 
2003:219) Asiakirjojen vertailun perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että Iissä maakirjakarttojen 
ja vuoden 1648 maakirjan, sekä saman vuoden kymmenysveroluettelon ja muiden 
veroluettelojen merkinnät ovat keskenään varsin yhtenevät – muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta. Ks. Luku 3.3 Autiotilat – havaintoja tilojen omistussuhteista ja maakirjakarttojen 
luonteesta ja luotettavuudesta 
197 Tilan uusi omistaja otti/sai yleensä tilan nimen lisä- tai sukunimekseen, joten nimistöllisesti 
tiloilla on varsin pitkä historia alueella. (Mäkelä-Alitalo 2003: 219–220. Ks. esim. Luku 3.3.1. 
Tilojen paikkasidonnaisuudesta tarkemmin Ks. luku 3.4.)  
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Taulukko 3. Iin Maakirjatilojen nimien esiintyminen eri asiakirjalähteissä,
198
 sekä rannankorkeusmallin 

mukainen peltojen sijaintiin perustuva varhaisin mahdollinen ajankohta, jolloin tila on voitu perustaa 
paikalleen. Kysymysmerkki asiakirjamaininnan perässä kertoo maininnan olevan tulkinnanvarainen. Tiloja on 
taulukossa vain 56; joukosta puuttuvat tilannimettömät tilat ja kirkolle kuuluvat tilat. 

Nimi 
Rannankorkeusmallin mukainen 
mahd. ajoitus (peltojen sijainti) 1445  1479 1550‐l.1570‐l  1580  1585  1586 1648

Forbus (ent. Karhu) 1050‐luku ja 1350‐luku         2  1     2

Halonen  850‐luku                   1

Hiivalan tila  1350‐luku                1

Hovila  molemmat 850‐luku       1            2

Härmälä  1250‐luku     1            1

Junnila  1450‐luku     1            1

Kauppila  1350‐luku (1250‐luku)     1            1 (2)

Kemiläinen  1350‐luku                   1

Kestilä  1550‐luku     3            1

Kipinä  850‐luku                   1

Klasila  850‐luku                   1

Koppelo  1250‐luku                   1

Korvala  1550‐luku     1             1

Kukko  molemmat 850‐luku                   2

Kurtti  1450‐luku     2            1

Käyrä  molemmat 1550‐luku     2            2

Laiti  850‐luku                 1 1

Lampukari  1450‐luku                   1

Lauvila  950‐luku                   1

Leisto  1350‐luku ja 1550‐luku  1 1 2            2

Lopakka  1450‐luku                   1

Mäkelä  850‐luku              1    1

Paakko  850‐luku       1             1

Pakkila/Päkkilä  1350‐luku 1   4       1     1

Pakuri  1150‐luku                   1

Palukka  850‐luku                   1

Pasoi ‐ Paaso  850‐luku       1            1

Pernu  850‐luku (4), 1050‐luku(2)     2            6

Piukkula  1350‐luku     1            1

Plusila  1250‐luku        1          1

Polakan maa  1450‐luku                   1

Raasakka  molemmat 850‐luku  1     2          2

Rautia  1250‐luku              1     1

Sauva  1450‐luku     1            1

Soroinen  kaikki 850‐luku          3     1     2 (3)

Sukkoila  850‐luku       1            1

Tenhu  1250‐luku                   1

Tiira  1150‐luku                   1

Tuohi  1050‐luku                   1

Turtinen  1450‐luku 1?           1     1

Valtari  1350‐luku                   1

Veijolan tila  1350‐luku                   1

Virkkunen  1050‐luku 1   1            1

Nimiä yhteensä  3 (4)  1 26  4  2  1  1 56

   

                                            
198 Luukon, Vahtolan, Ahmavaaran ja Virrankosken mukaan, ei alkuperäisiin asiakirjoihin 
pohjautuen. (Luukko1954: 350–351; Vahtola 1988 ja 1986: passim; Virkkunen 1973:passim; 
Ahmavaara 1910:56–58.) Asiakirjat ovat mm. erilaisia veroasiakirjoja, kirkollisia asiakirjoja, 
tuomiokirjoja ja lautamiesluetteloita. Sarakkeen 1585 tiedot ovat kyseisen vuoden maakirjasta. 
KA 4773:6. https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=2672667&aytun=2141687.KA&j=6 
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Karttaliitteeseen 6 on merkitty 1550-luvun puolivälissä tai sitä 

ennen asiakirjalähteissä esiintyvät tilat. Vanhimmat tilat vaikuttavat kartan 

perusteella keskittyvän Iijoen ja Hiastinhaaran rannalle ja joen yläjuoksulle. 

Kylän keskusta – Iin Haminan, Karhusaaren, ja Illinsaaren alue vaikuttavat 

hämmentävän tyhjiltä. Karttaa on tulkittava varoen, sillä tilannimen esiintyminen 

tietyn vuoden asiakirjassa ei kerro tilan sijaintia, eikä kaikille tiloille ole 

asiakirjassa merkitty tilannimeä. Karttaliitteessä eivät siis näy ne 1550-luvun 

tilat, joiden tilannimet eivät ole tiedossa, tai joiden nimet ovat syystä tai toisesta 

kadonneet Iistä 1600-luvulle tultaessa. Ainakin osa niistä on todennäköisesti 

sijainnut kartalla ”tyhjänä” erottuvalla alueella.199 Nimistön näennäiseen 

nuoruuteen vaikuttaa oletettavasti myös se, että kylän keskustan vakiintuneet 

tilat ovat olleet houkuttelevia uudelleenrakennuskohteita. Tästä kertovat 

esimerkiksi Iin uuden nimismiehen, Caspar Forbusin, toiminta Karhusaaressa200 

ja kirkolle kuuluvien tilojen monilukuisuus Iin Haminassa. On syytä pitää 

mielessä myös se, että tässä esitetyt asiakirjatiedot eivät perustu alkuperäisiin 

dokumentteihin, vaan Luukon, Virrankosken ja Vahtolan tutkimuksiin. (Ks. 

Taulukko 3) Tilojen tarkemman iän selvittäminen edellyttää laaja-alaista 

alkuperäisiin asiakirjoihin tutustumista ja arkeologisia tutkimuksia kohteissa.  

Taulukossa 3 esitettyjen asiakirjatietojen201 perusteella Iin 

vanhimpiin tiloihin ovat kuuluneet Leiston,202 Pakkilan (tai Päkkilän),203 

Raasakan,204 ja Virkkusen,205 sekä nimen alkuperän tulkinnasta riippuen myös 

                                            
199 Vrt. myös Härmälän tila ja sen ympäristö, Luku 3.4.3. Illinsaari – asutuskerrostumia ja 
maakirjakartan tyhjän tilan haasteita 
200 Ks. Liite 1. Forbus omistaa molemmat vanhat Karhun tilat sekä osan Hiivalan tilan maista 
Karhusaaren kaakkoisrannalla. 
201 Tässä ei ole tutkittu alkuperäisiä asiakirjalähteitä, vaan on luotettu Vahtolan, Luukon, 
Virrankosken ja Ahmavaaran tulkintoihin, eikä aineisto muutenkaan ole aivan systemaattinen.  
202 ”Leistolan viidennes” Käräjänpöytäkirja Iin kesäkäräjiltä v. 1445. (Esim. Ahmavaara 1910:56–
58. Ks. myös Luukko 1954:275–276) 
203 ”Heyki Spaek” v. 1445. (Vahtola 1988:53) Jussi, Frans, Sipi ja Simo ”Peck” v. 1573 (Luukko 
1954:350) Vrt. Vahtola 1980:210–211. 
204 ”Caupi Raesaekae” v. 1445. Vahtola 1988:60. 
205 ”Laurens Wirkoinen” v. 1445. Vahtola 1988:56 
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Turtisen206 tilat. Tilannimen esiintyminen 1400-luvun asiakirjoissa kertoo tiloilla 

– tai tiloille nimen antaneilla asukkailla207 – olevan juuret alueella viimeistään 

1400-luvulla.  

Ensimmäinen maininta Leiston tilasta Iissä on vuodelta 1445, jolloin 

kesäkäräjillä puidaan Naantalin luostarille lahjoitetun niityn, ”kolmasosan 

Leistilän viidenneksestä”, kohtaloa.208 Koska osa tilasta on voitu lahjoittaa pois, 

on luontevaa ajatella tilan olleen tuolloin jo alueelle hyvin vakiintunut. Iin 

asiakirjoissa mainitaan Jöns Leisto vuonna 1479 ja Thomas Leisto vuonna 

1544.209 1500-luvun lopulla asiakirjalähteissä mainitaan Thomas Leiston lisäksi 

Mikko Leisto.210 Jöran Leiston tilan pellot ovat olleet merenpinnan yläpuolella jo 

1350-luvulla, kaikki Thomas Leiston pellot vasta 1550-luvulta lähtien. Tilan 

sijainnin perusteella Thomas Leiston tila voi kuitenkin olla tiloista vanhempi, sillä 

se sijaitsee lähellä edellä mainittuja Pakkilan ja Virkkusen tiloja. Jöran Leiston 

tila on lähempänä merenrantaa, ja se on karttaselitteen mukaan 1600-luvun 

puolivälissä ollut yhä altis vuotuisille kevättuhoille. 211 Toisaalta Jöranin tilan 

pääelanto on voinut ollut kalastuksessa, ei viljelyksessä. (Ks. Liite 1 ja 

Karttaliitteet) Maakirjakarttojen merkintöjen perusteella molemmat Iin Leiston 

tilat olivat 1600-luvun puolivälissä verotuksellisesti autiotiloja, tosin molemmat 

on otettu pian uudelleen verolle.212 Nimien pitkäikäisyydestä Iissä kertoo se, 

että Thomas Leiston tila näkyy peruskartalla yhä Leistonperänä.  

Virkkunen mainitaan ensimmäisen kerran Iissä vuonna 1445.213 

Pohjois-Iin Hendrich Virkkusen tila sijaitsee Hiastinhaaran pohjoisrannalla, ja 

                                            
206 Turtisen nimi on liitetty Tord ja Thor- nimiin (vrt. Tuori Limingassa, Turto- ja Turtola 
Tornionjokilaaksossa.) Asiakirjalähteissä mainitaan Iin lautamies Thore Anderson vuonna 1445. 
Nimi saattaa olla myös paljon nuorempaa perua: Haukiputaalle on esim. muuttanut Heikki 
Turtinen Savosta 1500-luvun puolivälissä. Vahtola 1980:212; Vahtola 1986:34; Vahtola 
1988:53; Kuorilehto 2013: 171–172. 
207 Eivät välttämättä ole enää 1640-luvulla tilaa asuttaneiden ihmisten kanssa sukua toisilleen. 
208 Ahmavaara 1910:56–58; Luukko 1954:275–276; Nissilä 1990:52; Vahtola 1998a: 38. 
209 Vahtola 1989:56. 
210 Luukko 1954:350. 
211 "Orsaken är att denna gården så aldeles öda ligger är att faårtid giör gamalt åhrligen skada, 
eliest(?) åhr liikka legenheet uthi laxfiskia medh Når och Söder byar så och ankiam (andra?) 
legenheet" KA MHA F1:81. 
212 KA MHA F1:79–80 ja 81; Thomas Leiston tilan on ylösottanut vuonna 1648 Matz Matzson 
Leistola ja Jöran Leiston tilan on ylösottanut Caspar Forbus. KA Autiotilaluettelo 1648. 
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22146802. Ks myös luku 3.3. 
213 ”Laurens Wirkoinen” v. 1445. Vahtola 1988:56 
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sen pellot ovat olleet merenpinnan yläpuolella jo 1050-luvulta lähtien. Tilalla on 

suuret laitumet.214  

Knut Jacobson Pakkilan tai Päkkilän tila sijaitsee Thomas Leiston ja 

Hendrich Virkkusen tilojen välissä, kartoille merkityn rantatien ja Iijoen 

Hiastinhaaran välisellä alueella. Tilan kaikki pellot ovat olleet pääosin 

vedenpinnan ylläpuolella 1350-luvulta lähtien. Pakkila on kiinnostava myös 

siksi, että ennen 1500-luvun lopun tuhoja Pakkilan tiloja mainitaan Iissä neljä. 

Maakirjakartalla tiloja on jäljellä enää yksi. (Ks. Karttaliitteet) Tilojen maita on 

voitu 1500-luvun tuhojen jälkeen yhdistää, ja kartan mukaan tilalle kuuluu 

pidempään kuivalla maalla olleita pelto- ja niittyomistuksia myös rantatien 

itäpuolella. Kyseessä saattavat olla kartalle merkityn Pakkilan tilan vanhemmat 

maaomistukset jotka on liitetty yhteen Pakkilan tilaan. Toisaalta Pakkilan 

tilalliset ovat voineet raivata peltoja sisämaahan myös sopivan maa-alan 

loputtua ranta-alueella, eli niiden ei voida automaattisesti katsoa olevan rannan 

pelto-omistuksia vanhempia.  

Maakirjakartoille merkityt Raasakan tilat sijaitsevat Iijoen 

Raasakankosken lähellä sisämaassa, joten niitä ei voida ajoittaa 

rannankohoamismallin avulla. Tilat on voitu perustaa alueelle 1440-luvulla, 

jolloin Raasakka mainitaan asiakirjoissa, tai jo sitä ennen. Turtisen tila on 

saatettu perustaa kalastuksen ympärille jo 1400-luvulla, mutta mikäli se on 

seurausta 1500-luvun muuttoliikkeestä alueelle, se lienee asettunut paikalleen 

rantaniittyjen vetämänä. 

Aineistossa on joitakin tiloja, joiden elanto on saattanut olla 

kalastuksessa ja joiden asutukselle on siksi ollut olennaista merenrannan 

läheisyys. Pohjois-Iissä ainakin Lampukarin, Kemiläisen ja Jöran Leiston tilojen 

voidaan ajatella olleen perustamisvaiheessaan rantasidonnaisia.215 Kaikilla 

tiloilla on niukasti peltoalaa ja ne sijaitsevat – tai ovat sijainneet – lähellä 

merenrantaa. Niillä on melko hyvät niittyomistukset. (Ks. Karttaliite 3, aitaukset) 

Käytetyistä asiakirjalähteistä eivät selviä Lampukarin ja Kemiläisen tilan 

perustamisen ajankohdat.  

                                            
214 KA MHA F1:79–80 
215 Rantasidonnaisuus voi liittyä myös rantaniittyjen hyödyntämiseen ja karjatalouteen – sijainti 
yksin ei kerro elinkeinoa.  
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Jöran Leiston tila on asiakirjalähteiden mukaan mahdollisesti 

perustettu paikoilleen jo 1400-luvulla, tai 1550- ja 1580-lukujen välisenä 

aikana.216 Rannankohoamismallin perusteella se on voitu asuttaa jo 1450-

luvulla, jolloin se olisi sijainnut aivan merenrannan tuntumassa. Kemiläisen tilan 

kohta on noussut merenpinnan yläpuolelle 1250-luvulle tultaessa, ja on siten 

voitu asuttaa jo 1300- tai 1400-luvulla. Tilan nimi ja sen sijainti Kemiin vievän 

rantatien  vieressä  voisi  toisaalta  viitata  hyvinkin  nuoreen  

perustamisajankohtaan – kartoille merkitty rantatie on ollut kuivalla maalla 

Kemiläisen kohdalla vasta 1550-luvulla. Lampukarin tilaa käsitellään tarkemmin 

luvussa 3.3.1. 

Etelä-Iissä Polakan maan, Turtisen, ja Carl Dirichsonin tilat 

sijaitsevat kaikki alueella jossa rannansiirtymä on ollut hyvin voimakasta. Lisäksi 

Sauvan, Kestilän ja Lopakan tilat on perustettu merenrannan tuntumaan. 

Viidellä viimeksi mainitulla on hyvät tai erinomaiset niittyomistukset. (Ks. Liite 1 

ja Karttaliitteet 2a-f, 3) Etelä-Iin tiloista Polakan maan autiotilan elannon 

mainitaan kartan selitteessä olleen lohenkalastuksessa.217 Tilan pellot ovat 

maakirjakartan mukaan viljelemättömiä, eikä sillä ole ollut lainkaan 

niittyomistuksia. Tilan on ylösottanut lukkari Matz mutta se on autioitunut 

uudelleen, ja on mahdollista että siellä ei ole karttaa piirrettäessä ollut 

asumiskelpoista rakennuskantaa, koska tila on merkitty kartalle vain tekstillä. 

Polakan maan tila on saattanut autioitua maankohoamisen vuoksi: 1300-luvulla 

tilan sijaintipaikka on ollut pienen järven ja meren välisellä kannaksella, josta on 

ollut ilmeisesti varsin hyvä ja suojaisa vesireitti merelle. 1650-luvulle tultaessa 

tila sijaitsee sisämaassa, noin 1,5 km etäisyydellä merenrannasta pienen puron 

varrella, joka ei enää laske suoraan mereen – väliin on kuroutunut pieni lampi 

tai järvi. Käytetyistä asiakirjalähteistä ei kuitenkaan selviä se, milloin Polakan 

maa on Iihin perustettu, joten ilman lisätietoja tai kenttätutkimuksia tulkintoja 

sen rantasidonnaisuudesta on pidettävä viitteellisinä. (Ks. Taulukko 3, ja 

Karttaliitteet 2a–f) 

                                            
216 Ks. Taulukko 3 ja sivu 54. Tulkinnat eivät perustu alkuperäisten asiakirjalähteiden 
läpikäyntiin.  
217 “Alldeles ingen ängs. Ähr af öde uptagit Matz Klockarn hwilken och dert strax igen öda ligger. 
Ähr ingen annan legenhet uthan efter skartan i Crånonas(?) laxfiskeri i Iiå Elfnen" KA MHA 
F1:109 
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1300- ja 1400-luvuilla mahdollisesti aivan merenrannan tuntumassa 

sijainnut Turtisen tila on 1650-luvulla sijainnut yli 700 metrin päässä rannikosta. 

Turtisen tilan lähellä ovat kylän yhteiset suuret niityt, ja tilalla on karttaselitteen 

mukaan varsin paljon niittyomistuksia, joten tila on saattanut syntyä alueelle 

myös karjanhoidon vuoksi, eikä sen perustaminen siten välttämättä ole 

yhteydessä kalastukseen, vaan rannikon niittyihin. Tila on karttaselitteen 

perusteella autioitunut omistajan jouduttua sotaväkeen.218 Kuten mainittua, tila 

saattaa sen nimen alkuperästä riippuen olla peräisin jo 1400-luvulta.219  

Edellä mainittujen tilojen elinkeinojen ja perustamisajankohtien 

selvittäminen vaatii tässä esitettyä parempia tietoja niiden ensiesiintymisestä 

asiakirjalähteissä, ja viime kädessä myös arkeologisia tutkimuksia kohteessa. 

(Ks. Liite 1 ja Karttaliitteet 2a-f) Tämän tutkielman kannalta oleellisinta on 

huomata se, että maankohoamisesta johtuvat ympäristön muutokset ovat 

voineet johtaa tilojen hylkäämiseen ja elinkeinon muutoksiin,220 sekä se, että 

vanhat kalastukseen sidonnaiset asumukset eivät näy lainkaan kartoilla, koska 

niillä ei välttämättä ole ollut lainkaan peltoalaa. (Ks. myös luku 3.2.5)  

Osalla maakirjatiloista on keskenään sama tilannimi. (Ks. Taulukko 

3) Kuten todettua, Raasakka ja Leisto tunnetaan Iistä historiallisten asiakirjojen 

perusteella jo vuodelta 1445. Pernu, Käyrä ja Hovila tai Huovila tunnetaan 

vuodelta 1546, Soroinen 1570-luvulta ja Karhu 1580-luvulta.221 Käyrän, Leiston 

ja Pernun tiloja on ollut Iissä vuoden 1546 verokirjan mukaan kaksi kutakin. 

Vuoteen 1648 tultaessa Pernun222 tilaluku on kolminkertaistunut ja muiden 

pysynyt ennallaan. Pernut ovat ilmeisesti ottaneet 1500-luvun lopussa 

autioituneita tiloja aktiivisesti haltuunsa.223 Taulukosta 3 näkyy, että myös 

Kestilän, Kurtin ja Pakkilan tiloja on vuonna 1546 ollut Iissä kaksi tai enemmän, 

                                            
218 "[‐‐] ähr öde blifwit att åboan warit uthskrefnen till knecht" KA MHA F1:119–120. 
219 Ks. Taulukko 3 ja alaviite 206 
220 Vrt. Haggrén 2009b:27–28.  
221 Ks. Taulukko 3 ja Vahtola 1989:56; Luukko 1954:350–351; Ahmavaara 1910: 56–58. 
222 Pernujen asema alueella näkyy myös luottamustehtävissä: Matti Pernu on ollut Iin nimismies 
1600-luvun alussa, ja Matti Jaakonpoika Pernu Iistä oli myös valtionpäivämiehenä vuoden 1600 
valtiopäivillä Linköpingissä.  Jöran Pernu oli lautamiehenä käräjillä vuodesta 1637–71. (Nissilä 
1990:53; Virrankoski 1973: 544–545, 567–568.) Asemalla oli vaikutusta myös tilojen 
verorasitteeseen – nimismiehet olivat mm. vapautettuja sotaväenotosta. (Mäkelä-Alitalo 
2003:203)  
223 Vrt. Luku 3.4.2 Iin Puitintörmä – asutuskerrostumia ja maanomistuskysymyksiä 
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mutta 1650-luvulle tultaessa kutakin näistä on jäljellä enää yksi. Kehityskulussa 

näkyvät 1500-luvun lopun vaikeat sotavuodet, sekä 1600-luvun alun kadot ja 

verorasitukset.224 Nimien perusteella kysymyksessä ovat samaa perua olevat 

sukutilat, joiden keskinäisen iän selvittäminen vaatii tarkempaa perehtymistä 

alkuperäisiin asiakirjalähteisiin ja arkeologista tutkimustietoa kohteesta. 

Yhteenvetona ajoitustulkinnoista voidaan sanoa, että ajoituksessa 

tilojen ja niiden peltojen sijaintia täytyy aina tarkastella kokonaisuutena ja ottaa 

huomioon myös se, että kaikki pellot eivät ole samaan aikaan raivattuja, eikä 

tilojen elanto ole välttämättä ollut riippuvainen pelloista. Tulkintatavasta riippuen 

noin 35–40 maakirjakartalle merkityn kohteen voidaan todeta olevan varmasti 

tiettyä ajankohtaa nuorempia, mikä antaa niille terminus post quem -

ajankohdan. Rannankohoamismallin perusteella noin kolmasosa tiloista on 

varmuudella 1250-lukua nuorempia. Varmuudella 1450-lukua nuorempia on 

mallin perusteella viisi tai vähemmän, missä kuvastuu asutuksen sijoittaminen 

alueella mielellään korkeille maastokohdille – ei asutuksen yleinen ikä. (Ks. liite 

1 ja taulukko 3)  

Terminus ante quem -ajankohtaa, eli aikaa, jota ennen tietyn 

nimiset tilat on alueelle perustettu, on tässä pyritty alustavasti haarukoimaan 

historiallisessa tutkimuskirjallisuudessa mainittujen tilan- tai henkilönnimien 

perusteella. Vähintään kolmasosalla maakirjakarttojen tiloista vaikuttaa olevan 

yhteys 1550-luvun tai sitä vanhempiin asiakirjoihin  merkittyihin tiloihin ja neljän 

tai viiden tilan nimi mainitaan 1400-luvun asiakirjoissa. Rannankohoamiseen 

perustuva ajoitus ei tässä esitettyjen tietojen perusteella ole kovin suuressa 

ristiriidassa asiakirjoihin merkittyjen tilojen ajoituksen kanssa, mutta aivan yksi 

yhteen ajoitukset eivät myöskään mene. Tilojen iän tarkempi selvittäminen 

vaatii käytettyä laajempaa ja systemaattisempaa paneutumista alkuperäisiin 

asiakirjalähteisiin,225 sekä arkeologisia tutkimuksia kohteissa. 

 Valtaosa maakirjakartoille merkityistä tiloista on sellaisia, joiden 

ajoittamisessa rannansiirtymämalli antaa vain hyvin suuntaa-antavan 

ajoitustiedon – joko siksi, että ne sijaitsevat sisämaassa, tai siksi, että tilat on 

tulvavaaran ja muiden syiden vuoksi perustettu mielellään korkeille kohdille. 

                                            
224 Ks. Luku 3.3 Autiotilat – havaintoja tilojen omistussuhteista ja maakirjakarttojen luonteesta ja 
luotettavuudesta 
225 Ks. esim. Kepsu 2004; Haggrén 2008 ja 2009b.  
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Yleisesti voidaan sanoa, että tilojen sijainti suhteessa eri aikojen rantaviivaan ja 

merenpintaan kertoo yhtälailla – tai kenties enemmän – alueen luonnonolojen 

vaikutuksesta asuinpaikan valintaan, kuin tilojen ajoituksesta. Maankohoaminen 

on merkinnyt tiloille niiden ympäristön muutosta, joka on voinut johtaa tilan 

elinkeinojen muutokseen tai tilan hylkäämiseen ja uuden tilan perustamiseen 

lähemmäs rantaa. Rannansiirtymämallista on hyötyä yksittäisten tilojen 

ajoittamisessa, mutta sen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä Iin 

maanviljelysasutuksen iästä yleensä.  
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3.2. Mitä kartoille on merkitty? – kohteiden yksityiskohtaisempi tarkastelu 

3.2.1. Rakennusten yleispiirteet ja karttasymbolien merkitykset 

Claesson käytti maakirjakarttojen tiloja kuvatessaan viittä erilaista talosymbolia. 

Tässä työssä maakirjakarttojen tiloja kuvaavat symbolit on luokiteltu 

tietokantaan seuraavasti (Ks. myös Liite 1 ja Karttaliite 4):  

0: ei lainkaan taloa, tila on merkitty vain pisteellä tai tekstinä  

1: harjakattoinen päätyovellinen rakennus  

2: harjakattoinen rakennus jossa on päätyovi ja räystäänalinen ovi  

3: kaksi vierekkäistä harjakattoista rakennusta, rakennuksessa on 

päätyovi ja räystäänalinen ovi  

4: harjakattoinen rakennus jossa on päätyovi ja räystäänalinen ovi, 

sekä ikkuna  

 

 

Kuva 2 Erilaisia Claessonin maakirjakartoissa rakennuksista käyttämiä karttamerkkejä. 
Ylärivissä Claessonin yksityiskohtaiset piirrokset Iin 1620-luvulla rakennetusta uudesta 
kirkosta. Keskirivillä on savupiipullinen uloslämpiävä tuparakennus (huomaa myös 
kalapato tai silta joessa) ja sisäänlämpiävä tupa (molemmat em. rakennukset ovat 
tyyppiä 2) sekä tuulimylly. Alarivissä sisäänlämpiävä kahden rakennuksen kokonaisuus 
(tyyppi 3), päätyovellinen savutupa (tyyppi 1) ja vesimylly. Kuvat otteita eri 
maakirjakartoista. Alkuperäiset kuvat: www.vanhakartta.fi Historian ja etnologian laitos, 
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. Alkuperäisten karttojen säilytyspaikka: KA MHA. 
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Ylivoimaisesti suurin osa maakirjakarttojen taloista on tyyppiä 2: 

harjakattoisia rakennuksia joissa on pääty- ja räystäänalinen ovi. (Ks. Taulukko 

4 ja Kuva 2) Symboli vaikuttaakin olleen Claessonille tilan standardisymboli. 

Pelkästään tekstinä tai pisteenä merkityt tilat (tyyppi 0) ovat karttaselitteiden 

mukaan joko hyvin huonokuntoisia, jopa kokonaan hävinneitä, tai vasta 

suunnitteluasteella olevia uudistiloja.  Kun tarkastellaan lähemmin Kuivaniemen 

autiotiloja, käy ilmi, että sellaisetkin tilat, joiden rakennuskanta mainitaan 

tuhoutuneen tulipalossa, on saatettu merkitä kartalle talosymbolilla 

ympyräsymbolin sijaan.226  

 

Taulukko 4. Talosymboleiden jakautuminen kylittäin Iin pitäjän maakirjakartoilla. 
Ylivoimaisesti suurin osa taloista on tyyppiä 2: harjakattoisia rakennuksia joissa on 
pääty- ja räystäänalinen ovi.  

Kylä  teksti tai piste
harjakatto 
ja päätyovi

harjakatto, 
pääty‐ ja 
räystäänalinen 
ovi

kaksi 
harjakattoista 
taloa, pääty‐ ja 
räystäänalinen ovi

Etelä‐Ii  3 2 28  4

Kuivaniemi  4 17  3

Oijärvi  3 

Olhava  4  2

Pohjois‐Ii  2 15  9

Kaikki yhteensä  9 2 67  18

 

 

Tiloja, joiden rakennus on merkitty vain pisteellä tai tekstinä, on 

Etelä-Iissä kolme ja Pohjois-Iissä kaksi. (Ks. Taulukko 4, Kaavio 1 ja 2, sekä 

Karttaliite 4). Etelä-Iissä nämä tilat227 ovat karttojen seliteosioiden mukaan 

sellaisia, joiden kohdalla ei maastossa enää ole asumuksia erottunut. Niiden 

kohdalla myös tilojen hallinnassa on epäselvyyttä: Etelä-Iin Missius Sukkoilan ja 

Andreas Laitin autiotilojen pellot ovat olleet viljelyksessä, vaikka karttojen 

selitteissä nimenomaan mainitaan talojen olevan joko huonokuntoisia tai 

kokonaan hävinneitä. Pellot ovat luultavasti olleet joko tilattoman väestön tai 

                                            
226 Kuivaniemen kylän Jääskeläisen ja Olkkosen autiot folioilla MHA F1:68 ja 70 
227 KA MHA F1:95–96 ja 109. Ks. myös Liite 1.  
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naapureiden käytössä.228 Kolmannen Etelä-Iissä sijainneen ilman talosymbolia 

merkityn Polakan maan tilan mainitaan kartan selitteessä olevan autio. Kartalle 

se on merkitty vain selitteen tekstillä ja viljelemättömien peltojen sijaintina229 

Edellisessä luvussa esitettiin tulkinta, että tila on mahdollisesti hylätty 

maankohoamisen aiheuttaman ympäristönmuutoksen vuoksi, kun kalastuksesta 

elantonsa saanut tila on jäänyt sisämaahan 1,5 km päähän merenrannasta. 

Täysin hävinneeksi on merkitty leski Margaretan tila Pohjois-Iin 

Ylirannassa Paakkolanojan varrella. Tilan olemassaolosta kertoo vain 

peltomaiseen aluemerkintään lisätty selitteen teksti.230 Toinen Pohjois-Iin ilman 

tilasymbolia merkitty tila on nykyisen Karhusaaren itärannalla sijainnut entinen 

Hans Karhun tila.231 Selitteen mukaan Iin uusi nimismies Caspar Forbus on tilan 

uusi omistaja. Tila erottuu kaaviossa 2 ilman symbolia merkittynä suuren 

manttaaliluvun tilana Pohjois-Iissä. Kaaviossa 1 sama tila näkyy ilman symbolia 

merkittynä verotilana. Forbus on ottanut haltuunsa myös viereisen Tuomas 

Karhun tilan ja osan sen eteläpuolisista Hiivalan tilan maista, sekä Lampukarin 

niittyjä.232 Karhusaaren maanomistusolot ovat karttojen piirtovuonna olleet 

muutoksen alla, sillä Hiivalan tilan kerrotaan olevan eteläiiläisen Mårthe 

Peersson Korvalan viljelyksessä.233  

Poikkeavalla tavalla on merkitty myös Pohjois-Iin kylässä sijainnut 

Påål Halosen tila, jonka mainitaan kartan seliteosuudessa olleen autiona 8 

vuotta ja jonka peltojen kerrotaan olevan täysin metsittyneet.234 Tila on merkitty 

kartalle tyypin 2 väritetyllä talosymbolilla, joka yleensä on merkinnyt asutettua 

tilaa. Autioitumistieto tiloista on kartoille merkitty tekstillä, ei symboleilla. 

Yleisesti voidaan todeta, että karttasymbolin tyypillä tai värityksellä ei ole 

selkeää yhteyttä siihen onko tila autiotila tai hylätty. (Ks. Kaavio 1) 

 
                                            

228 Virrankoski 1973: 60–61. Vuodesta 1647 lähtien autiotilan pellot voi ottaa viljelyyn 
maksamalla niistä veroa. (Virrankoski 1973: 61) 
229 KA MHA F1:109.  
230 KA MHA F1:91–92 "hafwer Margareta Enkia i förtidan bodt(?)hwilkket nu få aldeles öda och 
skoggångit ähr aat intet mehr kan gårdz rummet synes ähr först i Jordebokken för 1/4 Mantall 
blifwen nu allenast(?) höö 1/2 Lass" 
231 KA MHA F1:77. 
232 KA MHA F1:78 
233 ”Hifwala hemman bruckar Mårthe Peersson i Korfwala” KA MHA F1:77 
234 “ähr aldeles öde ingen åbo uppå hafwer i 8 åhres tijdh öda lagat” KA MHA F1:89 
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Kaavio 1. Etelä- ja Pohjois-Iin vero- ja autiotilojen jakautuminen eri talosymboleihin. 
Tyypin 2 talosymbolit ovat dominoivia.  

 

 

Noin kuudesosa Iin tiloista (13 tilaa) on merkitty symbolilla, jossa on 

kaksi rakennusta vierekkäin (koodi 3). (Ks. Kuva 2 ja Kaaviot 1 ja 2. ) Niiden voi 

tulkita olevan suurtiloja, joissa on ollut erityisen monta rakennusta, tai jotka ovat 

olleet useamman samaan talouteen kuuluneen perhekunnan asuttamia 

yhteistiloja.235 Usean perheen yhdessä viljelemiä suurtiloja oli Pentti 

Virrankosken mukaan Iissä 1600-luvun lopulla noin viidesosa kaikista tiloista.236 

Tilojen manttaalilukujen vertailu (Ks. Kaava 2) tukee oletusta suurtilasta. 

Merkinnät eivät kuitenkaan ole johdonmukaisia: Etelä-Iissä yli puolet 

manttaaliluvultaan suurimmista (1 ja ¾ manttaalin) tiloista on merkitty tyypin 2 

talosymbolilla. Talosymboleiden ja tilojen koon välillä ei siis ole nähtävissä 

selkeää ja johdonmukaista, yksiselitteistä yhteyttä.  

Maantieteellisesti sekä symbolilla 3 merkityt, että suurimpien 

manttaalilukujen tilat sijoittuvat tyypillisesti keskelle kylää Iijoen rannoille ja 

suistoon.237 (Ks. Karttaliitteet 4 ja 5) Tilan taloudellisen menestyksen kannalta 

sen sijainti lähellä muita tiloja sekä keskeisiä kulkureittejä ja resursseja, kuten 

                                            
235 Kirveennummi ja Räsänen 2000:124–125; Virrankoski 1973: 130–133. 
236 Virrankoski 1973:131, taulukko 9.  
237 Poikkeuksiakin on. Huomionarvoista on sekin, että Illinsaaressa maantieteellisesti keskellä 
kylää sijaitsevat tilat ovat manttaaliluvuiltaan kylän pienimpiä. 
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kalapadot ja kauppapaikka, vaikuttaa siis merkitykselliseltä, vaikka suoraa syy-

yhteyttä sijainnin ja tilan koon tai taloudellisen hyvinvoinnin välille ei materiaalin 

perusteella voi vetää. Autiotilat (Ks. Karttaliite 5) jakautuvat alueelle varsin 

tasaisesti, niitä on myös joen suistossa ja rannikolla. Merkillepantavaa on, että 

osa suuren manttaaliluvun tiloista on ollut verotuksellisesti autioita. Manttaali 

määräytyi periaatteessa tilan eri elinkeinojen yhteenlasketun tuoton arvion 

pohjalta, mutta se vakiintui 1600-luvulla kiinteäksi, eikä se kuvaa tilan 

veronmaksukykyä tai taloudellista tilannetta täysin luotettavasti. 238 

 

Kaava 2 Etelä- ja Pohjois-Iin rakennustyypit manttaaliluvuittain jaoteltuina. Tyypin 3 
rakennukset on verotuksessa arvioitu suurimman manttaaliluvun tiloiksi.  Kuuden tilan 
manttaalilukua ei ollut kartoille merkitty, joukossa mm. pappilan tilat. Tyypin 2 
talosymbolit ovat aineistossa dominoivia. 

 

 

Tilojen merkinnän vaihtelevuudesta yhden esimerkin antaa Iin 

Pappila. Pappilassa tiedetään kirjallisten lähteiden perusteella olleen 1600-

luvun lopussa 23–28 rakennusta, joista neljässä on ollut savupiipullinen takka 

tai uuni. Valtaosa rakennuksista oli yksihuoneisia.239 Pappilan tila on merkitty 

kartalle KA MHA F1:107–108 ”tavallisella” savupiiputtomalla tyypin 2 symbolilla. 

                                            
238 Virrankoski 1973:458, 468, 470–471. Ks. myös Luukko 1954:236–237, 613–615, 618–619. 
239 Pappilankatselmuksen pöytäkirja vuodelta 1697; Vahtola 1998b:70–72. Pappilan 
rakennuksia kuvataan 1670-luvulla huonokuntoisiksi ja vanhoiksi, mutta rakennuskanta on 
Vahtolan mukaan 1690-luvulla yhä hyvin samanlainen kuin 20 vuotta aikaisemminkin. (Vahtola 
1998b:70–73)  
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On mahdollista että 40 vuotta myöhemmin tehty katselmuskertomus ei sisällä 

kovin kattavia viitteitä tilanteesta maakirjakarttojen piirtohetkellä 1600-luvun 

puolivälissä, eikä kirkon piiriin kuuluvien omistusten tarkka piirtäminen 

maakirjakartalle välttämättä ollut kruunun näkökulmasta tärkeää. Pois ei voida 

sulkea sitäkään mahdollisuutta, että 1600-luvun lopun pappilankatselmuksessa 

kuvataan maakirjakartoille merkityn pappilan sijasta kappalaisen tilaa, jonne 

pappila siirretään viimeistään 1700-luvun alussa.240 Paljonpuhuva kartoittajan 

vaihtelevia merkintätapoja kuvaava seikka on joka tapauksessa se, että 

pappilaa kuvaava symboli kartalla KA MHA F1:75–76 on kahdesta 

vierekkäisestä rakennuksesta muodostuva (tyyppi 3). Sama tila on siis merkitty 

eri kartoille erilaisin symbolein.  

Selvästi ikkunallisia rakennuksia (tyyppi 4) ei Iin pitäjän 

maakirjakartoille ole piirretty.241 Ikkunat yleistyvät maaseudulla vasta 1600-

luvun lopussa, mutta niitä oli suurten kaupunkien lähellä asuneiden talonpoikien 

rakennuksissa jo 1500-luvulla.242 1600-luvun ikkunat koostuivat 4–24 

ikkunaruudusta, joiden halkaisijat olivat alle 10 cm. Vuosisadan alussa ruutuja 

oli ikkunassa useampia kuin vuosisadan loppupuolella, jolloin ruutujen koko 

suureni.243 Tornion 1680-luvulla valmistuneen kirkon länsisisäänkäynnin ikkuna, 

joka Risto Nurmen mukaan on mahdollisesti 1600-luvulta, koostuu 20 

ruudusta.244 Iin pappilankatselmuksen pöytäkirjassa 1600-luvun lopulta 

mainitaan uuden tuvan 24 ikkunaa.245 ”Ikkunoilla” tarkoitettaneen asiakirjassa 

yksittäisiä ikkunaruutuja. Ikkunoiden koosta ja ruutujen lukumäärästä riippuen 

pappilan uudessa tuvassa on siis 1600-luvun lopulla ollut todennäköisesti 1–6 

ikkunaa.246 Ikkunoiden yleistyminen asuinrakennuksissa on yhdistetty 

                                            
240 Vahtola  1998b:72;  Nissilä  1990:10–11.  Siirron  tarkasta  ajankohdasta  on  
tutkimuskirjallisuudessa hiukan epäselvyyttä. Ks. myös luku 3.4.4.  Iin Hamina: yhteisön muisti 
ja kylän sakraalitilojen vaihtuvat paikat 
241 Yli-Iin pitäjän maakirjakartoilta ikkunallisia rakennuksia löytyy yksi Naistenjärven rannalta 
Kollajasta. Vätäläisen tila, Ks. KA MHA F1:9.  
242 Haggrén 2011b:57. 
243 Nurmi 2011:145; Haggren 2011b:57 ja kuva sivulla 58. 
244 Nurmi 2011:144–145. Nurmen mukaan ikkunan saranat ovat 1700-luvulle ajoittuvaa tyyppiä, 
mutta itse lasi ja lyijypuitteiden piirteet vastaavat Tornion arkeologisen löytöaineiston perusteella 
1600-luvun ikkunaruutuja ja puitteita.  
245 Vahtola 1998b:71. 
246 Olettaen, että yhden ikkunan minimiruutumäärä on 4 ruutua.  
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savupiippujen rakentamiseen, kun rakennuksen sisätiloista tulee niiden myötä 

savuttomia.247 Maakirjakartoilla  käytetyissä  uutta  kirkkoa  kuvaavissa  

symboleissa voi erottaa useita ikkunoita ja arkeologisten todisteiden mukaan 

myös Iin vanhassa kirkossa on ollut ikkunoita: Iin Haminan hautausmaan 

tutkimuksissa  löydettiin  joidenkin hautojen  täyttömaasta  palanutta  

ikkunalasia.248  

Savupiipullinen rakennus on Iin pitäjässä249 merkitty kolmelle tilalle: 

kahdelle Kestilän tilalle Kuivaniemellä ja Piukkulan tilalle250 Pohjois-Iissä. Kaikki 

tilat ovat tiluksiltaan suurehkoja ja kohtalaisen varakkaita. Piukkulassa olisi 

perimätiedon mukaan ollut myös varhainen pappila.251 Savupiipulliset takat ja 

savupellilliset takkauunit tulivat Suomessa käyttöön jo 1300- ja 1400-luvuilla, 

mutta ne alkoivat yleistyä talonpoikaistaloissa vasta 1500- ja 1600-lukujen 

vaihteessa. 1900-luvulle tultaessa osa Pohjois-Suomen maaseudun tuvista oli 

yhä savupiiputtomia.252 Savupiippujen merkintä kartoilla ei välttämättä 

noudattele Iin todellista tilannetta. Iin pappilan (tai kappalaisen tilan) 

symboleihin savupiippua ei ole merkitty, vaikka pappilassa mainitaan 1600-

luvun lopun katselmuksessa olleen savupiipullinen uuni peräti neljässä 

rakennuksessa.253  

                                            
247 Seppänen 2012: 723. 
248 Kallio-Seppä 2011b:38 
249 Yli-Iin pitäjässä savupiipullisia taloja ei ole merkitty kartoille lainkaan. 
250 KA MHA F1:74 
251 Ahmavaara 1901:60 (viittaa mm. Calamniukseen). Venäläiset olisivat polttaneet pappilan 
1500-luvun lopussa. Pikkulassa asui 1660-luvulta lähtien kappalainen Samuel Lithovius, ja tila 
oli sitä ennen kuulunut nimismies Caspar Forbusin pojalle, kirkkoherra Johan Forbusille. 
Hyväpalkkaisilla ja merkittävässä asemassa olevilla papeilla saattoi olla virkatalonsa lisäksi 
myös muita tiloja. (Vahtola 1998b: 72–73; Virrankoski 1973: 686–687; Satokangas 1998:147–
157). Mainintoja kirkonmiesten tiloista löytyy myös maakirjakartoilta: Polakan maan tila (lukkarin 
ylösottama) ja Soroisen tilojen viereinen tila Liedesojan varrella (entisen kappalaisen, Josephus 
Jacobin tila). (Ks. Liite 1) Calamniuksen mukaan venäläiset olisivat polttaneet Karhusaarella 
(”midt emot Kirkkosaari på  Karhulandet”) sijainneen pappilan 1500-luvun lopussa, ja siellä olisi 
yhä 1800-luvulla ollut näkyvissä pappilan kellarin jäännökset. Calamnius 1861:29, 31. Vuoden 
1647 maakirjaan Piukkulan tilan kohdalle on tehty merkintä ”Dn.(lahjoitus?) Henricus Christier: 
Piu(r)kku”, ja Hendrich Kristersson mainitaan tilan omistajana myös seuraavan vuoden 
maakirjassa (Ks. Liite 3) KA 9125: 163 ja KA 9126:136–137. Eri lähteissä käytetään hyvin 
monenkirjavasti termejä ”vanha” ja ”uusi” pappila.  Ks. myös Luku 3.4.4.  
252 Talve 1990:45; Valonen ja Vuoristo1994: 21, 24; Majantie 2010: 48–49; Seppänen 2012: 
704–705, 713, 723–727. 
253 Vahtola 1998b:71–72. 
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Molemmat Kestilän tilat sijaitsevat Pohjanmaan rantatien varrella 

Piukkulan tilan sijaitessa Iijoen pohjoisrannalla lähellä jokisuuta (Ks. karttaliitteet 

4–5). Kestilän nimi voi viitata kestitysvelvollisuuteen tai -halukkuuteen254 ja 

savupiipullinen rakennus on kartoissa saattanut toimia kestivelvollisten tai 

majapaikkaa muuten tarjoavien talojen symbolina.255  Savupiipun merkinnälle 

on olemassa myös muita merkityksiä: rakennusten savupiiput ovat saattaneet 

olla maisemasta erottuvia, kenties Piukkulan piippu on toiminut myös 

maamerkkinä mereltä Iijoelle tultaessa. Savupiiput ovat olleet hyviä 

maamerkkejä ja kiintopisteitä myös kartan piirrossa.  

Yhteenvetona maakirjakarttojen rakennussymboleista voidaan 

sanoa, että kartoille ei ole piirretty muita kuin maakirjatiloihin ja 

maanviljelykseen liittyviä yksityisiä rakennuksia. Julkisista tiloista kirkko, 

kauppapaikka ja hautausmaat, sekä mestauspaikka on merkitty kartoille. 

Maakirjatilojen kuvaamiseen käytetyt rakennusten piirrokset eivät ole 

systemaattisia ja niitä on pidettävä enemmän symbolisina, kuin tilojen todellista 

rakennuskantaa kuvaavina. Merkinnät kertovat kuitenkin esimerkiksi ikkunoiden 

ja savupiippujen olleen mahdollisesti käytössä joissakin Iin rakennuksissa 1600-

luvun puolivälissä.  

Vain tekstillä tai pisteenä merkityt tilat ovat ilmeisesti sellaisia, 

joiden rakennuskanta on tuhoutunut tai hyvin huonokuntoinen, mutta merkinnät 

eivät ole täysin systemaattisia. Lukumääräisesti eniten Claesson on käyttänyt 

kartoilla harjakattoista rakennusta, jossa on pääty- ja räystäänalinen ovi 

(symboli 2). Niitä on Iin tiloista noin 2/3. Noin kuudesosa tiloista on merkitty 

kahden vierekkäisen rakennuksen symbolilla (symboli 3). Yksinkertaisinta olisi 

piirtää kaikki tilat samalla symbolilla, joten merkinnälle lienee ollut joku syy. Tilat 

on – muutamin varauksin – tässä tulkittu paljon rakennuksia käsittäneiksi 

suurtiloiksi.  

Maantieteellisesti kartoille piirretyistä suurtiloista noin puolet 

sijoittuu keskelle kylää, Karhusaareen ja Hiastinhaaran varrelle. (Ks. Karttaliite 

4). Suurimpien manttaalilukujen tilat sijaitsevat valtaosin samalla alueella. (Ks. 

                                            
254 Ks. esim. Heinonen 2006: 
http://www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparisto/artikkelit/fi_FI/kestikievari/ 
255 1600-luvun puolivälissä kestikievari ja postipaikka olivat Iissä Caspar Forbusin omistamilla 
Hiivalan ja Karhulan tiloilla. (Nissilä 1990:40–41). 
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Karttaliite 5) Toisaalta myös Iijoen etelärannalla on useita suuren manttaaliluvun 

tiloja, eikä manttaalilukua voida 1600-luvulla pitää kovin luotettavana 

taloudellisen tilan kuvaajana. Epäselväksi jää, kuinka luotettavasti suurtilan 

symbolit lopulta vastaavat tilan varallisuutta tai kokoa.  

 

3.2.2. Myllyt – teknologiaa maisemassa 

Myllyt ja myllyosuudet olivat verotuksen alaista omaisuutta256  ja kiinnostivat 

siksi kruunua ja sen edustajia. Kustaa Vaasan aikana kruunu pyrki aktiivisesti 

saavuttamaan monopoliaseman niiden omistuksessa, siinä kuitenkaan 

onnistumatta. 1500-luvun lopulla alettiin periä veroa yksityisistä myllyistä ja 

vuonna 1627 kruunu pyrki ottamaan kaikki valtakunnan myllynkivilouhokset 

hallintaansa, ja ulkomaisten käsikivien tuonti kiellettiin hetkeksi kokonaan.257  

Iin pitäjän maakirjakartoille on piirretty 17 myllyä, joista 13 on 

vesimyllyjä, ja 4 tuulimyllyjä. (Ks. Taulukko 5, Kartta 5 ja kuva 3) Myllyt 

jakautuvat kylittäin siten, että niitä on eniten Pohjois-Iissä ja vähiten Olhavassa. 

Merkillepantavaa on se, että tilaluvuissa mitattuna pitäjän suurimmassa kylässä, 

Etelä-Iissä, myllyjä on maakirjakarttojen mukaan ollut vain neljä: puolet 

vähemmän kuin tilaluvultaan pienemmässä Pohjois-Iissä. Syynä tähän lienevät 

luonnonolot: Pohjois-Iissä on ollut enemmän hyviä myllynpaikkoja. Olhava 

edustaa toista ääripäätä: vaikka kylässä oli vain 6 maakirjakartoille merkittyä 

tilaa, on siellä karttojen perusteella ollut 2 vesimyllyä.  

                                            
256 Virrankoski 1973: 222; Korhonen 1993:47. 
257 Korhonen 1993:47. 
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Taulukko 5. Maakirjakartoille piirretyt vesi- ja tuulimyllyt kylittäin luokiteltuina. Kylän 
nimen  perään  on  sulkeisiin  merkitty  maakirjakartoille  merkittyjen  tilojen  
kokonaislukumäärä.  

Kylä  
(tiloja/veronmaksukykyisiä)  tuulimylly vesimylly

 
yhteensä

Kuivaniemi (24)  1 2 3

Olhava (6)  2 2

Pohjois‐Ii (26) 1 7 8

Etelä‐Ii (37)  2 2 4

 yhteensä  4 13 17

 

Virrankosken mukaan Pohjois-Pohjanmaalta ei ole juurikaan tietoja 

tuulimyllyistä 1600-luvulta,258 mutta maakirjakarttojen mukaan niitä oli 

vuosisadan  puolivälissä  Iin  pitäjän  alueella  ainakin  4  kappaletta.  

Karttasymbolien perusteella Iin pitäjän tuulimyllyt ovat olleet varvas- tai 

jalkamyllyjä. (Ks. Kuva 3) Valtaosa Iin pitäjän kartoille merkityistä myllyistä on 

virtaavien vesien yhteyteen rakennettuja vesimyllyjä (13 kpl). Vesimyllyt ovat 

karttasymbolien  perusteella olleet  mahdollisesti  al avedellä  toimineita  

ratasmyllyjä.259 Kartoilla on kuvattu paitsi vesimyllyjen rakennuksia, myös niihin 

liittyneitä patorakennelmia.260 Epävarmaa on, kuinka hyvin myllysymbolit 

kuvastavat niiden todellista rakennustapaa, sillä ainakaan talosymbolit eivät sitä 

tee.  

 

                                            
258 Virrankoski 1973:222 
259 Korhonen 1993:35–36 Vrt. Virrankoski 1973:222.  
260 Ks. esim. KA MHA F1:75–76. Vrt. Virrankoski 1973:222 
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Kuva 3. Vasemmalla kaksi vierekkäistä Paakkolanojan alkupäähän rakennettua Hovilan 
tilan vesimyllyä. Myllyt sijaitsivat Pohjois-Iissä, nykyisen Yli-Iin tien molemmin puolin. 
(KA MHA F1:91) Oikealla kaksi Etelä-Iin Korvalan ja Kurtin tiluksille piirrettyä tuulimyllyä. 
(KA MHA F1:111) (Kuva: www.vanhakartta.fi Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän 
yliopiston julkaisuarkisto. Alkuperäisen kartan säilytyspaikka: KA MHA.) 

 

 

Kartta 5. Iin myllyt. Rannansiirtymärasteria on muokattu manuaalisesti vastaamaan Iijoen 
juoksua sellaisena kuin se on maakirjakartoille piirretty. Illinsaaren pohjois- ja 
koillisrannalla muokkausta ei ole tehty. 261 

 

                                            
261 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  



71 

 

Kainuun myllyjä tutkineen Teppo Korhosen mukaan varvasmyllyt 

ovat suomalaisista tuulimyllytyypeistä yleisin ja laajalle levinnein.262 Vanhimmat 

tiedot tuulimyllyistä Suomessa ovat Turusta vuodelta 1463, ja 1500-luvun 

lopulla niitä tunnetaan myllyveroluetteloista Etelä-Pohjanmaalta jo satoja.263 

Vesimyllyt on Korhosen mukaan omaksuttu käyttöön 1200- ja 1300-luvuilla 

ilmeisesti luostareiden ja kartanoiden kautta. Pohjanmaalla ja Savossa 

vesimyllyt omaksuttiin käyttöön kirjallisten lähteiden perusteella vasta 1500-

luvulla.264  

Iin kolmesta tuulimyllystä Veijolan tilan mylly Pohjois-Iissä on 

rannansiirtymäkronologian mukaan sijaintinsa puolesta voinut olla käytössä jo 

1200-luvun lopulla. Etelä-Iin Kurtin ja Korvalan tilojen myllyt ovat voineet sijaita 

paikoillaan aikaisintaan 1300-luvulla, mutta tilojen peltojen topografian 

huomioon ottaen todennäköisemmin vasta 1400-luvulla tai myöhemmin. 

Tuulimylly on tehokkainta rakentaa maaston korkeimmalle kohdalle, joten niiden 

ajoittaminen rannansiirtymäkronologian avulla on hyvin ongelmallista.  

Pohjois- ja Etelä-Iin yhdeksästä maakirjakartoille merkitystä 

vesimyllystä kolme on sijainnut Iijoen pääuoman varrella, niistä yksi 

Satamansaaren – nykyisen Kruunusaaren – luoteisrannalla. Yksi myllyistä oli 

Iijoen pohjoishaaran, nykyisen Hiastinhaaran, varrella. Etelä-Iin Liedesojan 

varrella on kaksi ja Iijoen yläjuoksulla nykyisen Paakkolanojan varrella kolme 

vesimyllyä (Ks. Kartta 5) Liedesojan varren Mäkelän myllyn ja Paakkolanojan 

myllyjen lähistöstä on inventoinnissa löytynyt tervahautoja, mahdollisia miiluja ja 

muita kuoppajäännöksiä.265 Viljan jauhatuksen lisäksi vesivoimaa on voitu 

käyttää sahamyllyissä, mutta yhtään sahamyllyksi identifioitua myllyrakennusta 

ei Iin maakirjakartoilta havaittu. Virrankosken mukaan Oulun pitäjässä ei ollut 

lainkaan sahamyllyjä ennen vuotta 1621 ja koko 1600-luvun aikana niitä oli 

pitäjän alueella vain muutamia.266  

                                            
262 Korhonen 1993:24,26 
263 Korhonen 1993:24 
264 Korhonen 1993:45 
265 Mäkelänmutka 1 ja 2 Mj-tunnukset: 1000012890 ja 1000012893; Pääkkölänoja Mj-tunnus: 
1000012879; Tuomola 1–3 Mj-tunnukset: 1000012886, 1000012919 ja 1000012922. Tuomola 2 
ja 3 on tulkittu keittokuopiksi ja pyyntikuopiksi. Ks. Liite 2. 
266 Virrankoski 1973: 265–266, 268–269. 
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Virrankosken mukaan myllyissä oli 1600-luvulla yleensä osakkaina 

kaksi tai kolme, korkeintaan neljä tilaa. Mikäli tilalla ei ollut omaa myllyä tai 

osuutta yhteismyllystä, vilja jauhettiin käsikivillä. Näin toimittiin myös silloin, jos 

tuuli- tai vesimylly ei jostakin syystä toiminut.267 Myllyä ei saanut rakentaa 

minne haluaa, eikä vesimyllyä rakentamalla saanut padota veden koko virtausta 

tai aiheuttaa tulvia myllyn yläpuolella sijainneille viljelysmaille. Omistusoikeus 

myllyyn kulki yleensä suvussa, ja perinnönjaossa mylly jätettiin usein 

yhteisomistukseen.268 Rakennustyyppinä myllyt sijoittuvat yhteisten ja 

yksityisten rakennusten välimaastoon. Niillä ei välttämättä ollut kovin montaa 

käyttäjää, mutta kuitenkin sen verran, että niiden käyttäminen on edellyttänyt 

yhdessä aikatauluista ja ylläpidosta sopimista.269  

Korhonen kertoo myllyn käyttöön liittyneestä tapakulttuurista 1800-

luvun lopun ja 1900-luvun alun Kainuussa muun muassa seuraavaa: myllylle 

saatettiin tulla pitkän matkan takaa ja koko talon väen voimin. Matka tehtiin 

mielellään veneellä vesiteitse, sillä siten viljan kuljetus oli huonojen teiden ja 

pitkien välimatkojen alueilla helpointa. Jauhatusta odotellessa ja sen aikana 

yövyttiin ja saunottiin joko myllytuvassa tai lähitaloissa, ellei asuttu niin lähellä 

että jauhatusta odotellessa ehdittiin käydä kotitilalla töissä. 270 

Sosiaalisen kohtaamispaikan lisäksi myllyt edustavat Iissä 

uudenlaisen teknologian hyväksikäyttöä ja tietyssä mielessä uudenlaisen 

ajattelutavan omaksumista: luonnonvoimien (tuulen ja virtaavan veden) 

kesyttämistä ihmisen käyttöön.271 Maakirjakartoille piirrettyinä myllyt ovat 

välittäneet kartan lukijalle viestiä alueen yleisestä teknologisesta edistyksestä ja 

luonnonresurssien hyötykäytöstä – kaikki asioita jotka on laajemmassa 

mittakaavassa  nähty  motiiveiksi  koko  kehittyvän  suurvallan  

kartoittamisprosessille yleensä.272  

                                            
267 Virrankoski 1973:221–222. Joidenkin vesimyllyjen kohdalla on kartalla maininta myllyn 
käytöstä keväisin ja syksyisin. (Ks. Liite 1) Mahdollisesti ne olivat käyttökelvottomia kesän 
kuivimpaan aikaan? 
268 Korhonen 1993:47–50 
269 Virrankoski 1973:222–223. 
270 Korhonen 1993:94–94. 
271 Vrt. Maaranen 2010.  
272 Esim. Höglund 2013: 52–53, 63, 66. Vrt. Luvut 1.3 ja 2.1.3 
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Myllyt ovat muuttaneet ympäröivää maisemaa ja myllyjen myötä 

ihmisen ote luonnosta on tullut maisemassa entistä näkyvämmäksi.273 Avoimille 

korkeille paikoille rakennetut tuulimyllyt ovat näkyneet kauas – aivan kuten 

nykypäivänäkin, kun tuulivoimapuistojen vaikutus maisemaan on noussut 

yhdeksi syyksi niiden vastustamiselle.  Savupiippujen tapaan tuulimyllyt ovat 

voineet toimia myös kartoittajan kiintopisteinä ympäröivässä maisemassa. 

Vesimyllyt ovat olleet maisemassa ilmeisen pysyvä elementti, sillä 

useiden maakirjakartoille merkittyjen myllyjen kohdalla näkyy mylly myös 

isojako- ja pitäjänkartoissa parisataa vuotta myöhemmin. Myllyt ovat jättäneet 

jälkensä myös alueen paikannimistöön.274 Kaiken todennäköisyyden mukaan 

tämä  kehityskulku  on  nähtävissä  myös  maakirjakarttoja  edeltävinä  

vuosikymmeninä, ja osa Iin vesimyllyistä voi olla 1500-luvun puolella 

rakennettuja.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että maakirjakarttojen perusteella 

Iissä on 1600-luvun puolivälissä ollut yhdeksän vesi- ja kolme tuulimyllyä. 

Niiden sijoittelussa määräävänä tekijänä ovat olleet luonnonolosuhteet. 

Luonteeltaan myllyt sijoittuvat yhteisen ja yksityisen välimaastoon, ja niiden 

käyttöön on liittynyt monenlaisia tapoja ja rituaaleja. Maisemassa myllyt ovat 

viestittäneet teknologisesta kehityksestä.  

Iin pitäjästä ei tunneta myllyihin liitettyjä muinaisjäännöskohteita. 

Myöskään Museoviraston ylläpitämään rakennusperintörekisteriin ei ole merkitty 

myllyihin liittyviä kohteita alueella.275 Liedesojan varrella ja Paakkolanojalla 

maakirjakarttaan merkittyjen myllyjen läheisyydessä on tervahautoja ja muita 

kuoppakohteita, jotka kertovat alueen luonnonvarojen hyötykäytöstä. (Ks. 

Karttaliite 1) Maakirjakarttojen myllykohteiden tarkempi paikantaminen ja 

mahdollisten  muinaisjäännösten  identifiointi  vaatii  kohdennetun  

maastoinventoinnin. Maastossa voi yhä olla nähtävillä vesimyllyjen 

rakentamiseen liittyneitä maan muokkauksen jälkiä, kuten kallioleikkauksia ja 

patovallien jäänteitä. Tuulimyllyistä on voinut jäädä maastoon kiviperustuksia ja 

                                            
273 Maanviljelyksen teknologisten elementtien vaikutuksesta maisemaan Ks. Maaranen 
2010:180–184. 
274 Mm. ”Myllykangas” Raasakankosken pohjoispuolella. 
275 Vrt. Esimerkiksi Kannus ja Kuusamo, joista tunnetaan molemmista useita vesimyllykohteita. 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx  
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jauhinkiviä.276 Kaikki  Iin  maakirjakarttojen  tuulimyllyt  ovat  nykyisen  

rakennuskannan tuntumassa. Vesimyllyistä kuusi277 sijaitsee alueilla, joilla 

niiden välittömässä läheisyydessä ei ole rakennuskantaa.  

 

3.2.3. Pellot ja viljelykset – karttojen keskeiset hyödykkeet  

Aikaisemmin on jo perehdytty maakirjakartoille merkittyjen peltojen ajoitukseen 

ja suhteeseen tilojen rakennuskantaan. Tässä luvussa käydään läpi peltojen ja 

muiden viljelmien luonnetta ja perehdytään siihen, mitä ne kertovat paikallisen 

väestön suhteesta ympäristöönsä. Iistä tunnetaan yksi peltoröykkiökohde, joka 

voidaan liittää maakirjakarttojen Lampukarin autiotilaan. Tilaa käsitellään 

tarkemmin luvussa 3.3.1.  

Peltojen  ja  niittyjen  yksityiskohtaiset  omistusoikeudet  ja  

laskennalliset tuottoarviot on merkitty kartalle ja sen selitteeseen. 

Maakirjakartoille piirretyt pellot mukailevat maaston muotoja ja voivat olla 

epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. (Ks. Karttaliite 3) Tilojen pellot olivat 

karttamateriaalin perusteella yleensä varsin lähellä itse tilaa ja sijaitsivat 

toisiinsa nähden yhdessä rykelmässä riippumatta siitä, kuinka monesta 

yksittäisestä peltotilkusta tilukset koostuvat. (Ks. Kuva 4) Kokonaan tai 

suurimmalta osin yhdessä rykelmässä sijaitseviksi voidaan kuvailla 45 tilan 

peltoja. Kuudella278 tilalla on karttamerkintöjen mukaan lisäksi yksi pelto 

kauempana. Omistukset ovat tuolloin joko yksinäisiä pieniä peltotilkkuja, 

autioituneen tilan viljelyskäyttöön vallattuja peltoja, tai vanhan sukutilan peltojen 

keskellä olevia yksittäisiä omistuksia.  

  Yhden suuren rykelmän lisäksi joidenkin tilojen pellot ovat olleet 2–

4 erillisessä pienemmässä rykelmässä. (Ks. Kuva 4 ja Karttaliite 3 ja 8) Jakoon 

ovat ilmeisesti olleet syynä joko maastonmuodot ja luonnonolosuhteet, tai tilojen 

omistussuhteiden muutokset. Useat näistä tiloista vaikuttavat tilannimien 

                                            
276 Niukkanen 2009:55 
277 Mäkelän mylly, Hovilan alempi mylly, Paakon tilan mylly, Satamansaaren ja Hiivalan tilan 
vieressä olevat myllyt, sekä Plusilan edustalla Iijoessa sijainnut – nykyisin kuivalla maalla oleva 
– mylly.  
278 Tilat: Jöran Leisto, Matz Pakuri, Clemet Käyrä, Jöran Käyrä, Jacob Hovila, Clemet Valtari. 
Leiston tilan kaikki pellot ovat maakirjakartan mukaan olleet viljelemättömiä. 
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perusteella olleen samojen emotilojen jälkeläisiä, joiden pellot saattavat olla 

sekaisin keskenään. (Vrt. Luvut 3.4.1 ja 3.4.2) 

Vuoden 1648 kymmenysveroluetteloon on merkitty kunkin tilallisen 

kymmenysverokapat. Luettelon perusteella valtaosalla kylän tiloista on viljelty 

sekä ruista että ohraa.279 Viljan lisäksi tiloilla on viljelty myös monenlaisia muita 

kasveja.280 Iin kylän maakirjakartoille piirretyistä 666 pellosta 149 eli noin 22 % 

on merkitty viljelemättömiksi (obrukad). Koko pitäjän pelloista viljelemättömiä oli 

maakirjakarttojen mukaan noin kolmasosa. Luvut kuvaavat viljelemättömien 

peltojen lukumääriä, eivät viljelemätöntä peltopinta-alaa.  

Viljelemättömiä peltoja ei ole merkitty olevan jokaisella tilalla. Mikäli 

viljelemätön pelto olisi synonyymi kesannolla (lindh) olevalle pellolle, olisi niitä 

oltava noin 1/3 kunkin tilan pelloista, kuten Yli-Iin maakirjakarttojen esipuhe 

kertoo.281  Viljelemättömällä pellolla tarkoitetaan siis kartoilla peltoa, joka on 

syystä tai toisesta jäänyt pois aktiivisesta viljelykäytöstä. Viljelemättömien 

peltojen lukumäärä ja sijainti kertovat siis enemmän maatilojen taloudellisesta 

tilasta, kuin käytetyistä viljelytavoista. Viljelytilanteessa voivat näkyä myös 

1640-luvun ankarat katovuodet.282 Tilojen taloudellisesta tilasta kertoo myös se, 

että vain Veijolan tilalla on kartan mukaan kaskipelto. Peltoalan raivaaminen 

aloitettiin kaskeamalla,283 joten uusia peltoja on vuonna 1648 koko kylässä ollut 

mahdollisesti vain yhdellä tilalla.   

Karjanhoitoon liittyvien maa-alueiden jättäminen tämän tutkielman 

puitteissa digitoinnin ulkopuolelle vääristää tietokannan antamaa kuvaa 

maankäytön intensiteetistä ja laajuudesta. Karjatalouden ja kalastuksen on 

nähty pitkään olleen Iissä asukkaiden toimeentulolle viljanviljelyä tärkeämpiä.284 

Karjan lukumäärä vaikutti myös suoraan tilan verotukseen ja osa veroista 

                                            
279 KA  Pohjanmaan  läänin  läänintiliki rja  1648,  Kymmenysveroluettelo.  
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22146732 
280 Ks. Esim. Virrankoski 1973: 194–196; Huurre 2003:49–51; Orrman 2003:96–97;Wilmi 
2003:168. 
281 KA MHA F1:1 
282 Virrankoski 1973: 206–213. 
283 Huurre 2003:38; Aalto 2006:59. Vrt. Wilmi 2003:160. 
284 Esim. Luukko 1973:186, 192–193; Virrankoski 1973: 235–237; Kirveennummi & Räsänen 
2000:121–122; Aalto 2006:67  
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suoritettiin voina ja heininä.285 Elinkeinot olivat toisistaan monin tavoin 

riippuvaisia, ja on arvioitu, että viljelylle tärkeän lannoittamisen vuoksi yhden 

peltohehtaarin viljely on vaatinut noin kahden hehtaarin niittyalaa.286 Kruunun 

näkökulmasta karjanhoidon merkitys kuvastuu siinä, kuinka yksityiskohtaisesti 

niittyomistukset on kartoille kirjattu. Karttamateriaalin perusteella tiloilla oli 

niittyomistuksia tilojen lähialueiden lisäksi eri puolilla kylää ja sen lähialueita.  

  Iin pitäjän maakirjakartoissa ei ole lainkaan mainintoja tilojen 

humalatarhoista, mutta Yli-Iin tilojen kohdalla humalatarha ja sen koko 

mainitaan 17 tilan kohdalla.287 Yli-Iissä on 64 maakirjakartoille merkittyä tilaa, 

joten humalatarha oli maakirjakarttojen mukaan siis noin neljäsosalla alueen 

tiloista. Humalaa viljeltiin Iissä ja Yli-Iissä todennäköisesti joka talossa. 

Humalalla oli merkittävä osa asukkaiden ruokavaliossa: paitsi oluenpanossa, 

humalaa voitiin käyttää eläinten rehuna, ja sen nuoria versoja ihmisten 

ruokavalion täydentäjänä.288  

Ruotsalainen Pia Nilsson on tutkinut Itä-Göötanmaan, Länsi-

Göötanmaan ja Uplannin 1600-luvun maakirjakarttoihin perustuvassa 

väitöskirjassaan humalatarhojen suhdetta asutukseen. Hänen mukaansa 

humalatarhat ovat yleisiä nimenomaan viljanviljelyalueen ja metsäalueen 

välivyöhykkeellä. Tämä pitää Nilssonin mukaan paikkansa riippumatta kartan 

piirtovuodesta, piirtäjästä, tai maanmittareille annetuista ohjeistuksista.289 Osa 

tilan veroista voitiin mahdollisesti maksaa humalasatona290  ja Yli-Iin kohdalla 

lienee syytä alleviivata vähäisten peltoalojen suhdetta siihen, mitä maanmittari 

kartoille merkitsi. Kun pelto- ja niittyomistuksia on vähän ja humalatarhat 

merkittävä  osa  elantoa,  on  niiden  tarkempi  kirjaaminen  ollut  

tarkoituksenmukaista. Iin pitäjässä, missä pelto- ja niittyalojen kirjaaminen on 

ollut työläämpää, ei ole ollut aikaa tai tarvetta merkitä humalaviljelyksiä yhtä 

                                            
285 Esim. Luukko 1954:186–193, 462, 465, 468–469, 626. 
286 Maaranen 2010:188. Ks. myös Aalto 2006:68; Wilmi 2003:159, 166. 
287 Tarhoja ei ole piirretty kartoille, mutta niiden tankoluvut on kirjattu selitteeseen.  
288 Virrankoski 1973:196; Nilsson 2010:298–299, alaviite 128 
289 Nilsson 2010:296–297 
290 Mäkelä-Alitalo 2003:196. 
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tarkasti. Kuvaavaa on sekin, että Säkkisen ja Vätäläisen tiloja kuvaavalle Yli-Iin 

kartalle on Iijoen saaren niitylle merkitty myös viinimarjapensaita.291 

Nilssonin laskelmien mukaan neljän aikuisen asuttaman tilan tuli 

viljellä 40–100 humalasalkoa ollakseen sen suhteen omavarainen.292 Yli-Iin 

tiloilla mainitaan maakirjakarttojen mukaan olleen 100–300 salon humalistoja. 

Tilojen ja niiden peltoalojen koko huomioon ottaen on siis todennäköistä, että 

humalaa viljeltiin Yli-Iissä yli oman tarpeen. Myymällä tai vaihtamalla 

humalasadon ylijäämää on pystytty kompensoimaan pientä peltoalaa ja 

täydentämään toimeentuloa syrjäseudulla.  

Pellot, niityt ja humalatarhat kertovat siitä, miten alueen resursseja 

on hyödynnetty ja miten yhteinen maa on muutettu hyödykkeeksi, omaksi 

alueeksi.293 Tämä kognitiivinen muutos kuvastuu niin paikallisen väestön kuin 

kruununkin toimissa alueella. Kylän asukkaille pelto oli resurssi, joka kovalla 

työllä ja hiellä oli muutettu pystymetsästä viljelysalueeksi. Viljelyn myötä ei 

kuitenkaan vain otettu käyttöön uutta ympäristön resurssia, vaan pellot 

synnyttivät ajan myötä ympärilleen uudenlaisen elämäntavan ja yhteisön uusine 

tapoineen, maailmankuvineen ja työkaluineen.294 Maanviljelyn omaksumiseen 

eivät välttämättä ole vaikuttaneet ensisijassa taloudelliset, vaan sosiaaliset 

syyt.295 Viljelyn vakiintuminen johti yhteisön maailmankuvan muutokseen, kun 

liikkuvasta luonnonkiertoon sidotusta elämäntavasta tuli paikalleen asettunutta 

ja yhteiskäytössä olevasta maasta erotettiin maapaloja, joiden hallinta kuului 

jatkossa vain tietyille perhekunnille tai henkilöille.296  

                                            
291 Huhtamäki 2008: 84. Ks. KA MHA F1: 46–47. 
(https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=23759946&aytun=1611800.KA&j=1 ) 
”Wupre(?) wijnbäär både svarte och röde”. Siis sekä musta- että punaherukoita. Herukat 
kasvavat Suomessa luonnonvaraisena lähes koko maassa: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/mustaherukka 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/puut/pohjanpunaherukka  
292 Nilsson 2010:298–299 
293 Mrozowski 1999:154–156.  
294 Mrozowski 1999:156–157; Aalto 2006:60–61. Ks. myös Huurre 2003: 21–22, 38–39, 45 ja 
passim; Orrman 2003:67 ja passim.  
295 Kuusela 2013a:117–118. Ks. myös Thomas 2004: 95. 
296 Esim. Maaranen 2002: 22,19–30; Orrman 2003:87; Enbuske 2006:41–42; Aalto 2006:60–61; 
Maaranen 2010:179. Vrt. Lamberg et al. 2011b:290. Muutos ei ollut lineaarinen, eikä vain 
yhteen suuntaan kulkeva, Ks. esim. Thomas 2004:90–95, 114–116. 
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Muutos on näkynyt myös ympäröivässä maisemassa, joka on 

asteittain muuttunut luonnonmaisemasta yhä enemmän ihmisen muokkaamaksi 

kulttuurimaisemaksi, vapaasta ”tilasta” erotetuiksi ”paikoiksi”.297 On kuitenkin 

syytä pitää mielessä se, että maisemaelementtien merkitys ihmiselle ei ole 

riippuvainen siitä, ovatko ne ihmisen aikaansaamia, eikä jaolla peltoalueeseen 

ja muilla tavoin hyödynnettyihin maastoalueisiin, kuten metsään ja kalavesiin, 

ole ollut paikalliselle väestölle samanlaisia kulttuurillisia painotuksia kuin 

nykyihmiselle – maiseman sisältämät merkitykset ovat katsojan silmissä.298  

Pelloissa ja niiden kuvaamisessa näkyy hyvin maakirjakarttojen 

historiallinen konteksti. Kartoille on piirretty kruunun ja sen edustajan käsitys 

siitä, mikä ympäristössä on merkityksellistä. Niillä kuvastuu kruunun dualistinen 

suhde ympäristöön ja luonnon hyödykkeellistäminen: taloudelliset resurssit, 

pellot ja niityt, ihmisen muokkaamat alueet ovat merkityksellisiä, muut alueet 

kuvastuvat tyhjinä ja jäävät siten ”merkityksettöminä” taka-alalle. Paikallisen 

väestön käsitys ympäristöstä on ollut hyvin erilainen.299  

Yksinkertaistaen merkitysten eroja voisi havainnollistaa vaikka 

siten, että jos kartat olisi piirtänyt Claessonin sijaan paikallinen kalastaja, 

saattaisivat ne olla tyhjiä kaikkialla muualla paitsi vesialueilla ja laituripaikoilla. 

Kenties kartoille olisi merkitty maastoon vain joitakin maamerkkejä, joiden avulla 

suunnata hyville kalapaikoille tai pyydyksille, ja välttää karikoita. Selkeästi 

merkittyjä saattaisivat olla kalaonnen varmistavat rituaaliset kohteet300 ja 

kartoille olisi saatettu piirtää myös henkilökohtaista merkitystä sisältäviä 

paikkoja, kuten ensimmäisen ahvenen onkipaikka, tai erityisen kaunis 

maisemakohde. Karttojen perspektiivi saattaisi olla horisontaalinen ja niissä 

saatettaisiin kuvata rantaviivaa mereltä ja joelta käsin – vähän kuten 

                                            
297 Maaranen 2002:21–25; Maaranen 2010:186–189; Spencer-Wood ja Baugher 2010:464. 
Kulttuurimaiseman käsitteen alle kuuluviksi lasketaan myös pyynti- ja laiduntalouteen kuuluvat 
elementit, kuten erilaiset hautapaikat, röykkiöt, pyynti- ja keittokuoppakohteet, kultti- ja 
asuinpaikat. Maanviljelyksen myötä ihmisten maisemaa muokkaavan toiminnan intensiteetti 
kuitenkin kasvaa ja ihmistoiminta tulee maisemassa monin tavoin entistä näkyvämmäksi. Ks. 
esim. Maaranen 2002. 
298 Esim. Ingold 1993: 154–161; Thomas 2004:91–95, 221–222; Herva 2009: 349–353. 
299 Esim. Mrozowski 1999: 154–155; Matthews et al. 2002: 117; Maaranen 2002: 28–30; Smith 
2007:81, 85. Ks. myös Huhtamies 2008: 76, 111–113; Herva ja Ylimaunu 2010: 99–101. Vrt. 
Luku 1.3. 
300 Vrt. esim. Äijänkumpu Maakrunnissa Mj-tunnus 139010060. 
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profiilikartoissa arkeologisilla kaivauksilla. Kuten todettua, kartat ovat aina 

piirtäjänsä tulkintaa kohteesta. 

 

3.2.4. Aidat ja rajojen symboliikka 

Maakirjakartoille on merkitty tilojen maita rajanneet aidat ja aitaukset.301 Tilojen 

ja peltojen rajat ovat olleet maastossa näkyviä ja varsin pysyviä elementtejä, ja 

Iissä voidaan maakirjakartoilta tunnistaa useita yhä maastossa näkyviä 

peltolinjoja, minkä vuoksi tonttien ja peltojen rajat muodostavat myös yhden 

keskeisen karttojen asemoinnissa käytetyn merkkikokonaisuuden. Yksittäisten 

peltotilkkujen lisäksi aitauksin on rajattu muun muassa useiden peltotilkkujen 

kokonaisuuksia, laidunmaita ja niittyjä, sekä itse tilan pihapiirejä. (Ks. kuva 4) 

Peltoja on aidattu ryhmissä ja yksitellen, riippuen ilmeisesti osin 

niiden sijainnista, osin mahdollisesti vuoroviljelystä.302 Aitaamistavat vaikuttavat 

vaihtelevan jonkin verran eri tilojen välillä ja vierekkäisten tilojen pellot saattavat 

olla yhteisen aidan sisällä. Aitauksella ei siis välttämättä ole erotettu eri tilojen 

peltoja toisistaan, mikä voi kertoa peltojen yhteisviljelystä tai tilojen yhteisestä 

historiasta – yhteisestä kantatilasta. Toisaalta yhteiset aidat ovat myös 

merkinneet pienempää työmäärää niiden ylläpidossa ja rakentamisessa.303 

Kaikkien maakirjakartoille merkittyjen yhä käytössä olevien tilusten ulkoreunoilla 

kulkevat aina aidat. Aidan sisäpuolella sijaitsevat tilusten rakennukset, pellot ja 

lähiniityt ja niiden ulkopuolella ovat alkaneet eri tavalla hyödynnetyt 

maastoalueet, kuten metsät, suot ja metsälaitumet.  

                                            
301 Myös tilusten rajat merkittiin kartoille, mutta niitä ei ole digitoitu tässä tutkimuksessa. 
302 Rantatupa 2000:80 
303 Wilmi 2003:162, kuvateksti. 
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Kuva 4. Hovilan tilojen tiluksia aitoineen. Kuvan keskellä erottuvia A ja C peltoja erottaa 
punainen rajaviiva, mutta pellot ovat saman aitauksen sisällä. Muut rajaviivat kulkevat 
aitausten kanssa samoilla linjoilla. Valtaosa tilojen pelloista on sijainnut lähellä tiloja, 
mutta kartalla näkyy myös kauempana tiloista olevia peltotilkkuja. KA MHA F1:87. (Kuva: 
www.vanhakartta.fi Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. 
Alkuperäisen kartan säilytyspaikka: KA MHA.) 

Karttamerkintöjen perusteella aidat ovat Iissä olleet riukuaitoja, 

joihin on merkitty myös porttirakenteita. Aitalinjojen yhdenmukaisuuden ja 

suuren määrän vuoksi niiden voi ajatella olevan kartanpiirtäjän merkintätapa: 

kartalle piirretty aita toimii voimakkaana symbolina, joka rajaa tilukset metsästä 

katsojan mielessä selkeämmin kuin pelkkä paperille piirretty rajaviiva.304 

Kartoille on kuitenkin merkitty tilusten rajat erikseen punaisilla viivoilla, ja 

aitauksia on piirretty yksittäisten peltojen ympärille myös silloin kun pellot ovat 

olleet osa suurempaa samalle tilalle kuulunutta peltorykelmää. Näiden seikkojen 

perusteella maakirjakarttojen aitausten voi tulkita aidosti kuvaavan maastoon 

rakennettuja aitoja tai raivattuja ja merkittyjä rajalinjoja. Kaikkialla ne eivät 

luultavasti ole olleet yhtä säntillisiä, tai rakenteeltaan samanlaisia kuin kartoille 

piirretyt riukuaidat.305 Rajoja on merkitty maastoon paitsi aidoin, myös erilaisin 

                                            
304 Vrt. Herva ja Ylimaunu 2010:92–93. 
305 Vrt. Vilkuna 1983:162–165 ja Rantatupa 2000:80.  
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rajamerkein.306 Kylän tilukset tuli maanlakien mukaan ympäröidä rajoilla 1300-

luvun puolivälistä lähtien, mutta jo sitä ennen maita on rajattu maastossa.307   

Karttojen aitoja tarkasteltaessa esiin nousee se, että punaisella 

viivalla kartalle piirretyt tilusten omistusoikeuksien rajat ja tiluksia maastossa 

rajaavat aidat eroavat toisistaan monin paikoin. Usein on kyse tilasta, jonka 

omistussuhde on muutoksen alla, kuten Caspar Forbusin tilat Karhusaarella tai 

Lampukarin autiotila Pohjois-Iissä, mutta myös joillakin naapuritiloilla näyttää 

olleen yhteisin aidoin rajattuja alueita. Oman kokonaisuutensa muodostavat 

yhteiset niittyomistukset, jotka on yleensä aidattu yhdellä aidalla ja jaettu eri 

tilojen omistamiin alueisiin rajaviivoin – tosin niiden kohdalla karttojen rajaviivat 

voivat olla vain kartanpiirtämiseen liittyvä merkintätapa, eivätkä ne välttämättä 

kuvaa yhteisön maastossa harjoittamaa aluejakoa. 

Maatalousyhteisössä aitaamiselle on ollut useita käytännön syitä ja 

niillä on ollut tärkeä osa arkipäivän askareissa. Aidat ovat pitäneet karjan ja 

muut kotieläimet sekä suuremmat tuholaiset, kuten hirvet ja porot, poissa 

viljelyksiltä ja samalla tarpeen vaatiessa rajanneet karjan tai muut kotieläimet 

tietyille laidunmaille tai alueille estäen niiden vapaata liikkumista tai karkailua. 

Aidoilla on rajattu maan ja kasvillisuuden lisäksi eläinten ja ihmisten elinpiiriä. 

Niiden avulla on hallittu ihmisten ja eläinten oleskelua ja kulkua tilan alueella, 

sekä erotettu erilaisia toiminta-alueita toisistaan.308 Aitaaminen on liitetty myös 

”maan” muuttamiseen ”alueeksi”, hyödykkeeksi.309 Aitojen avulla on luotu 

maisemaan rajalinjoja erilaisten toiminta-alueiden ja paikkaidentiteettien välille. 

Maastoon rakennettu aita on symbolisesti rajannut ”tilan” ”paikasta”: ”oman” 

”yhteisestä” tai ”vieraasta” ja ”kesytetyn” ”villistä”. Peltojen ja niittyjen lisäksi 

myös kirkkomaalla ja kauppa-alueella on ollut aidat, joiden avulla on luotu ja 

havainnollistettu niiden erityismerkitystä ”tilassa” ja yhteisön mielissä. 310  

Erilaiset rajat ja tavat esittää niitä kartoilla – tai merkitä niitä aidoin 

ja muin rajamerkein maastossa – ovat mielenkiintoisia teoreettiselta 

                                            
306 Esim. Lamberg et al. 2011: 291–295 ja passim. 
307 Orrman 2003:87. Vrt. Virrankoski 1973:183–185. 
308 Vilkuna 1983:162–164. Vrt. myös Korhonen 2009:264, jossa kerrotaan Karjalassa 
kansanperinteen mukaan ”oman maan” ja jokamiehenoikeuden rajan kulkeneen kirveenheiton 
pituisen matkan etäisyydellä niittyomistuksista. 
309 Mrozowski 1999:156. 
310 Ks. Luku 3.4.4. Vrt. esim. Kallio-Seppä 2013: 72–78. 
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katsantokannalta: fyysisten ja symbolisten rajanvetojen avulla muovataan ja 

määritellään paikan, yhteisön tai yksilön identiteettiä.311 Rajoja, reviirejä ja 

alueita ei ole olemassa ”luonnossa”, vaan ne ovat aina jonkinlaisen kognitiivisen 

prosessin tulosta. Rajojen muodostamisen taustalla ovat ihmisten ja 

ihmisryhmien väliset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset sopimukset. Rajat 

myös elävät yhteisön mukana ja ovat jatkuvan muutoksen ja aktiivisen 

toimijuuden kohteena. Raja tai aita ei siten ole pelkästään fyysinen alueen 

ulottuvuuden merkitsijä, vaan rajaamiseen liittyvät keskeisesti eri yhteisöjen ja 

yksilöiden väliset sosiaaliset suhteet.312 Rajaamisen ja aitaamisen voi nähdä 

työkaluna, jolla on luotu ja ylläpidetty ”paikan” identiteettiä – laajemmin ajatellen 

muovattu koko yhteisön yhteistä identiteettiä ja muistia, käsitystä yhteisestä ja 

yksityisestä alueesta.313 Laajemmassa mittakaavassa valtakuntien tai eri 

yhteisöjen välisiä raja-alueita voi – tietyin varauksin – pitää alueina, joilla 

yhteisöjen sosiaaliset suhteet ja identiteetit ovat erityisen heterogeenisia ja 

joustavia jatkuvan sosiaalisen neuvonpidon ja rajanvedon vuoksi.314  

 

3.2.5. Lohipadot – keskeisiä ja näkymättömiä?  

Merkittävä osa jokiseudun asukkaiden elannosta tuli muualta kuin pelloilta ja 

navetasta, mistä kertovat maakirjakarttakokoelman ensimmäiset saatesanat.315 

Karttoihin ei kuitenkaan ole merkitty metsästykseen ja eränkäyntiin liittyviä 

                                            
311 Paasi 1989: passim, mutta erityisesti 131–139.  
312 Mm. Paasi 1989:125 ja passim; Bonow 2005:13–16, 92–95, 173; Lamberg et al. 2011: 299–
302; Ylimaunu et al. 2014: passim.  Aitaamisesta, rajaamisesta ja niiden takana olevasta 
kognitiivisesta dualismista. Ks. esim. Mrozowski 1999:156. 
313 Paasi 1989:138–139.  
314 Ks. esim. Lightfoot ja Martinez 1995; Naum 2010; Ylimaunu et al. 2014.  
315 Iin ja Yli-Iin maakirjakarttaniteen ensimmäinen folio, Yli-Iin pitäjänkarttojen esipuhe (MHA F1: 
1): ”[--] 2. Och dee som widh Träsken boendess ähr, hafwa bätre Legenheet medh Giedhfijske 
Om wårtijden ähn the som boo widh Elfwen af Orsak at dee både fijskia Kenna Och Lijkwäl 
medh dee andra sökia up i fiellet. 3. Ähr Almänt öfwer heela Sochn at Renar emot Wårtijden 
Slåss så och at alla hafwa Lijka Rät at Skiuta gråwerk och fogel eller och hwadh Slagh thet 
helst wara kan ehwar thet kan tilbärass när den tijden Om åhret Lofligit ähr [--]”.  

Suom. ”2. Järvien ja lampien lähellä asuvilla on jokivarrella asuvia paremmat mahdollisuudet 
hauenpyyntiin keväisin, sillä he sekä kalastavat kotijärvessään, että käyvät muiden tapaan 
kalassa tuntureilla.  3. Koko pitäjää koskee se, että kevättalvisin pyydetään poroja ja kaikilla on 
yhtäläiset oikeudet oravannahkojen ja lintujen ja muun riistan metsästykseen. Näin voidaan 
toimia niinä vuodenaikoina, jolloin pyynti on sallittua.”  Folion puhtaaksikirjoitus Heikki 
Rantatupa 2010, suomennos T. Tanska. 
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kohteita, kuten pyyntikuoppia tai ansapolkuja. Joitakin kalastukseen liittyviä 

kohteita ja tietoja Claesson on kirjannut ylös ja piirtänyt, kuten Iijokeen merkityt 

kolme lohipatoa,316 tai tieto Karjalankylästä Oijärvelle kalastuksen perässä 

muuttaneesta Jaakko Lallista.317 Nekään eivät kuitenkaan kuvasta kovin hyvin 

elinkeinojen laajempaa merkitystä paikalliselle yhteisölle.  

Lohenkalastus oli joenvarren kylissä merkittävä vuotuinen 

tapahtuma sekä yhteisön toimeentulon, että sen sosiaalisen elämän kannalta. 

Siihen liittyi lukuisia erilaisia uskomuksia, tapoja, juhlia ja velvoitteita, ja sitä on 

pidetty keskeisimpänä syynä sille, että Iihin muodostui kauppapaikka.318 Kustaa 

Vaasan  hallintokaudelta  lähtien  lohenkalastuksen  järjestäytymisessä,  

menetelmissä, sijoittumisessa ja kalastusoikeuksissa tapahtui merkittäviä 

muutoksia, jotka liittyivät kiinteästi siihen, miten valtio niitä verotti.319 Lohesta 

tehtiin 1500- ja 1600-lukujen kuluessa tietoisesti valtion omaisuutta, ja tuolloin 

säädettyjen lakien ja säädösten vuoksi sen kalastaminen rajautui ajan kuluessa 

vain maakirjatilallisten oikeudeksi.320 1600-luvulla Iijoessa oli kuusi 

kruununpatoa: Venäjän- tai Venehenkari, Haukkasuvanto, Uiskarinniska, 

Raasakka, Karjala ja Pirttitörmä. Niiden lisäksi joella oli kymmeniä pienempiä 

patoja.321 Padoista vain Raasakka, Haukka ja Venehenkari on merkitty 

maakirjakartoille. Uiskarinkoski on Illinsaaren koillispuolella lähellä saaren 

kaakkoispäätä. Karjalan pato oli Karjalankylän ja Pirttitörmän pato Pirttitörmän 

kylän eli nykyisen Jakkukylän kohdalla joen yläjuoksulla.  

Merikalastuksesta kartoilla ei ole lainkaan merkkejä, vaikka 

esimerkiksi Iin Maakrunnin ja Ulkokrunnin tutkimuksissa on pystytty toteamaan 

saarilla olleen kalastukseen liittyvää asutusta mahdollisesti jo 1500-luvulla.322 

Luvussa 3.1. on käsitelty muutamia rannikon tiloja, joiden voidaan niiden 

sijainnin perusteella ajatella liittyvän kalastukseen. Vahva yhteys kalastukseen 

                                            
316 karttalehdet MHA F1:83-84 ja MHA F1:91–92 
317 KA MHA F1:129 
318 Esim. Luukko 1954: 171–176, 196; Vilkuna 1983:38–40. 
319 Esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:122–123; Vilkuna 1983:43–51. 
320 Esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:123; Vilkuna 1983:43–49.   
321 Esim. Nissilä 1990: 58–60, 73–74 ja passim. 
322 Esim. Okkonen 2006. Ks. myös Luukko 1954:431–433. 



84 

 

vaikuttaa olleen ainakin Etelä-Iin Polakan maan autiotilalla ja Pohjois-Iin 

Lampukarin tilalla, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.1.  

Useiden tilojen kohdalle on kartan seliteosioon merkitty niillä olevan 

yhtäläiset mahdollisuudet kalastukseen ja eränkäyntiin kuin muillakin kylän 

tiloilla – ilmeisesti tällä tarkoitetaan kylän yhteismailla harjoitettua kalastusta, 

laiduntamista ja metsästystä. Yleisesti voidaan todeta, että kalastus ja 

metsästys kaikissa muodoissaan olivat erittäin merkittävä osa yhteisön elinpiiriä 

ja toimeentuloa.323 Se, miten vähän niistä maakirjakartoilla kerrotaan, kertoo 

enemmän karttojen luonteesta, kuin elinkeinojen merkityksestä ja intensiteetistä 

alueella. 

 

 

  

                                            
323 Esim. Virrankoski 1973: 346–350; Vilkuna 1983:10 ja passim 28–110; Orrman 2003: 89, 
106–114; Enbuske 2006: 33. 
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3.3. Autiotilat – havaintoja tilojen omistussuhteista ja maakirjakarttojen 

luonteesta ja luotettavuudesta 

Iin kylän 63 maakirjatilasta 20 kohdalla on kartan selitteissä merkintä 

autiotilasta. Autiotiloja on siis karttojen mukaan Iissä ollut noin kolmasosa 

kaikista maakirjatiloista. Tiloista kokonaan hylättyjä tai tuhoutuneita oli 

tulkintatavasta riippuen ilmeisesti 3 tai 6. (Ks. Taulukko 6 ja Kartta 6, sekä Liite 

1)  Autiotilojen  yksityiskohtaisempi  tarkastelu  havainnollistaa  hyvin  

maakirjakarttojen luonnetta verotuksellisena asiakirjana, sekä sitä, kuinka 

luotettavia kartoille tehdyt merkinnät ovat. 

Autio  oli  hallinnon  käyttämä  termi,  joka  kuvasi  tilan  

veronmaksukykyä, ei tilan todellista asutusastetta. Autioksi kartassa merkityllä 

tilalla saattoi siis olla asutusta, ja yhtenä vuonna veroautioksi merkitty tila on 

seuraavana vuonna taas saattanut olla veronmaksukykyinen. Toisaalta pitkän 

autioitumisvaiheen myötä kertyneet verorästit ovat voineet johtaa ajan kuluessa 

myös tilan täydelliseen hylkäämiseen.324 Tilan omistajaksi merkitty henkilö ei 

välttämättä ollut se, joka maksoi tilan verot, sillä talonpojat ovat voineet 

verottajan tietämättä tehdä keskinäisiä sopimuksia verotaakan vuotuisesta 

jaosta.325  

1600-luvulla kolme vuotta verorästinä ollut talo muuttui lain silmissä 

kruununtilaksi, eli tilallinen menetti omistusoikeutensa siihen. Hän saattoi 

käytännössä yhä viljellä tilaa ja maksaa joitakin veroja, mutta saattoi 

tuomioistuimen päätöksellä menettää tilansa hallinnan, eikä tila kruunun 

näkökulmasta enää ollut suvun perintötila, vaan kruunun verotila.326 

Käytännössä kruununtilojen hallinta siirtyi yhä suvussa, ja sukulaisuussuhde 

autiotilaan oli yksi peruste jota käytettiin hyväksi tilan ylösotossa.327 Tilan 

hallintaoikeus oli virallisesti miehellä, mutta asiakirjalähteissä ja karttojen 

selitteissä on joitakin mainintoja myös tiloja viljelleistä naisista; tilallisen leskistä 

tai sotilaan vaimoista.328 (Ks. taulukko 6)  

                                            
324 Vahtola 1986:39–57; Virrankoski 1973:59–60; Mäkelä-Alitalo 2003: 193–195; Knuutinen 
2006:16, 22–24. 
325 Mäkelä-Alitalo 2003:187–188; Knuutinen 2006:21–23. 
326 Mäkelä-Alitalo 2003:193–195. 
327 Virrankoski 1973: 63, 143. 
328 Vrt. Mäkelä-Alitalo 2003:207–214. 
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Taulukko  6.  Pohjanmaan  läänintilien  vuoden  1648  autiotila-, verorästi-  ja  
kymmenysveroluetteloon, sekä maakirjaan ja maakirjakartoille tehdyt merkinnät 
autiotiloista, autioitumisen syistä, hylätyistä tiloista ja tilojen hallinnasta. Suluissa olevat 
luvut kertovat merkinnöistä, jotka ovat jollakin tavalla tulkinnanvaraisia. Taulukko 
havainnollistaa eri lähteiden välisiä eroja asutuksen kuvaajina. 

  
maakirja‐
kartta 

maa‐
kirja 

autiovero‐
luettelo 

kymmenysvero‐
luettelo 

verorästi‐
luettelo 

Pohjois‐Ii                

tiloja merkitty lkm   26  28  11  22   5 

autio (kartoilla)   7                

kruununautio      6  6       

veroautio      2  2       

ylösotettu   1 (2)  1  2       

vapautettu   1  2  1       

läänitetty (förländhe)  12 

”Officiell Tilldelning”  2 

maininta 
sotilaasta/sotaväenotosta  1             2 

maininta naisesta  1  2  1  2  1 

hylätty  1 (3?)                

huonot olosuhteet  2                

Etelä‐Ii                 

tiloja merkitty lkm   37  35  16  28   8 

autio (kartoilla)   13                

kruununautio      7  7       

veroautio      6  6       

ylösotettu   1     0       

vapautettu   1  3  3       

läänitetty (förländhe)  4 

”Officiell Tilldelning”  4 

maininta 
sotilaasta/sotaväenotosta  6             3 

maininta naisesta  2  1  1  2  2 

hylätty  2 (3?)                

huonot olosuhteet  1                

 

 

Vuoden 1648 läänintilien autiotila- tai lyhennysluetteloon  

(”Afkortnings Längd”),329 kihlakunnan verorästiluetteloon (”Ödes Ränttagnings 

Langd”),330 kymmenysveroluetteloon331 ja maakirjaan332 on tehty merkintöjä 

                                            
329 KA 9127: 627–628 Pohjanmaan läänin läänintilikirja 1648, läänintilit, autiotilaluettelo.  
330 KA 9127: 508–509 Pohjanmaan läänin läänintilikirja 1648, läänintilit, verorästiluettelo.  
331 KA 9127: 461–462 Pohjanmaan läänin läänintilikirja 1648, läänintilit, kymmenysveroluettelo.  
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alueen tilojen veronmaksuun liittyen.333 (Ks. Taulukko 6 ja Liitteet 3–6) 

Kaikkiaan 16 tilan verotulot ovat ilmeisesti olleet läänitettyinä jollekulle 

aateliselle tai virkamiehelle.334 Kuuden tilan kohdalla on merkintä ”Officiell 

Tilldelning”, jonka tarkoitus jää tässä epäselväksi. Mahdollisesti tilojen 

verolukua on tarkistettu.  

Maakirjan mukaan Pohjois-Iissä on vuonna 1648 ollut 28 tilaa, 

joista kuusi on kruununautiota ja kaksi veroautiota. Etelä-Iissä tiloja on merkitty 

maakirjaan 35, joista seitsemän on kruununautioita ja kuusi veroautioita. Etelä-

Iissä kartoilla näkyvien tilojen luvussa ovat mukana pappilan ja lukkarilan kolme 

tilaa, joita ei ole maakirjaan merkitty, sekä Polakan ja Anders Laitin 

mahdollisesti rakennuskannaltaan tuhoutuneet tilat, joita ei myöskään näy 

maakirjassa. Asiakirjamerkintöjen lähempi tarkastelu osoittaa, että niissä on 

merkittäviä eroja.335  

Vuoden 1648 autiotilaluettelon ja maakirjan mukaan Pohjois-Iissä 

on ollut kuusi kruununautiota: Jöran Jöranssonin (Leisto), Mårthenin ja veljensä 

Jönsin336 (Plusila), Påål Mickelssonin (Halonen), leski Margareetan,337 Simon 

Mickelssonin, ja Lars Matzsonin tilat.  Etelä-Iin seitsemän kruununautiota olivat 

maakirjan ja autiotilaluettelon mukaan Timotheus Thomassonin (Raasakka) 

Clemet Pederssonin (Pernu), Mansuetus Thomassonin (Kauppila), Missius 

Pederssonin (Sukkoila), Bertill Thomassonin, Hendrich Anderssonin ja leski 

                                                                                                                            
332 KA 9126: 136–137 Pohjanmaan läänin läänintilikirja 1648, läänintilit, maakirja  
333 Luvussa esitetyt tiedot perustuvat em. lähteisiin, ellei toisin mainita. 
334 ”förlänadh”, tai ”förländhe” -merkinnät maakirjassa. Ks. liitteet 3 ja 4, joihin on koottu 
maakirjan ja kymmenysluettelon merkinnät tiloittain. Läänityslaitoksesta Ks. esim. Vahtola 
2004:137,148; Virrankoski 1973:601–602. 
335 Lähteissä on myös päällekkäisyyttä, sama tila on mm. voitu merkitä sekä autioksi että 
ylösotetuksi. 
336 Kymmenysveroluettelossa Mårthen ja Bengt Plusila. Myöhemmin Brusila? Plusilan (tai 
Luukon mukaan ”Plosilan”) tilan omistajana mainitaan Ambrosius Ollinpoika 1500-luvuvn 
lopulla. (Luukko 1954:350) Asiakirjoissa Mårthen Plusila on merkitty Brusiussoniksi. Ks. Liitteet 
3 ja 6. 
337 Veroasiakirjoihin on merkitty kaikkiaan kolme leski Margaretaa (kaksi Pohjois-Iihin ja yksi 
Etelä-Iihin, Ks. Liitteet 3–7); maakirjakartalla heitä on vain yksi – Pohjois-Iin leski Margaretan 
autiotila. Pohjois-Iin maakirjan leski Margaretan tiloista toinen on verotila ja toinen kruununautio. 
Tilojen veroluvut ja muut merkinnät ovat identtiset. Ensimmäinen leski Margareta olisi 
kymmenysveroluettelon mukaan hallinnoinut mahdollisesti Jacob Kemiläisen maakirjatilaa. Hän 
ei ilmeisesti ole sama leski Margareta, jonka tila on merkitty autiotilana maakirjakartalle, ja 
maakirjaluetteloon, sillä verorästiluettelon mukaan maakirjakartalle merkityn leski Margaretan 
autiotilan tiluksia on viljellyt Bengt Kukko. Ks. Liitteet 1, 3-6 ja Karttaliite 6. 



88 

 

Margareetan tilat. Näistä viittä338 ei maakirjakartoilta onnistuttu identifioimaan, 

ilmeisesti niitä ei ole lainkaan piirretty kartoille.  

Kymmenysveroluettelo tai maakirja eivät tuo selvyyttä Iin viiteen 

identifioimattomaan kruununautioon. Etelä-Iissä myös kymmenysveroluettelo ja 

maakirja poikkeavat toisistaan, eikä kymmenysveroluetteloon merkittyjä Carl 

Hindrichsson Kaikkosen ja Jöran Markusson Härmälän nimiä pystytty liittämään 

varmuudella maakirjassa esitettyihin nimiin. (Ks. Liitteet 3–6) Jöran Markusson 

lienee isännöinyt Illinsaaren Marcus Härmälän tilaa, mutta Kaikkosen tilaa ei 

löydy Pohjois- tai Etelä-Iin maakirjakartoilta.339 Eri lähteiden välisten erojen 

vuoksi maakirjaan merkittyjen tilojen identifiointi ja sijainnin selvittäminen vaatii 

tässä käytettyä laajempaa asiakirja-aineiston läpikäyntiä useilta peräkkäisiltä 

vuosilta. 

 

                                            
338 Pohjois-Iissä Simon Mickelssonin ja Lars Matzsonin tilat ja Etelä-Iissä Bertill Thomassonin, 
Hendrich Anderssonin ja leski Margareetan tilat. 
339 Kuivaniemen kartalle on merkitty Anders Kaikkosen autiotila. KA MHA F1:58–59. 
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Kartta 6. Iin maakirjakartoille merkityt autiotilat, ja se, miten ne on merkitty 
autiotilakirjaan. Jöran Jöransson Leiston tila on kartalle merkitty vain kruununautiona, 
vaikka tila on vuonna 1648 ilmeisesti Caspar Forbusin ylösottama, siis merkitty sekä 
kruununautioksi että ylösotetuksi. Hylätyiksi on kartalle merkitty vain ne tilat, joiden 
oletetaan  karttamerkintöjen  perusteella  olleen  todella  hylättyjä,  eli  joiden  
rakennuskannan kerrotaan täysin tuhoutuneen: leski Margaretan, Laitin, ja Sukkoilan 
tilat. 340 

Autiotilaluetteloon tilojen taloudellinen tila on merkitty tarkemmin 

kuin kartoille, ja asiakirjasta käy ilmi se, mitkä talot ovat saaneet vapautuksia 

veroista ja mitkä on ylösotettu, eli otettu uudestaan verolle. Iissä jälkimmäisiä on 

merkitty vuonna 1648 olleen kaksi, molemmat Pohjois-Iissä: Jöran Leiston 

kruununautio, jonka on ylösottanut Caspar Forbus, ja Thomas Leiston 

                                            
340 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
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veroautio, joka on myös vastikään ylösotettu.341 Verovapautuksen ovat saaneet 

Clemet Matzson Käyrä Pohjois-Iissä, ja Jacob Thomasson Raasakka sekä 

Markus Hindrichsson Kauppila Etelä-Iissä.  

Iin maakirjakarttojen tiloista viisi on sellaisia että niiden voidaan 

karttamerkintöjen perusteella ajatella olleen rakentamattomia tai erittäin 

huonokuntoisia. Laitin ja Sukkoilan tilat on merkitty kartalle pisteenä, Karhun, 

Polakan maan ja leski Margaretan tilat tekstinä. Anders Laitin ja Hans Karhun 

tiloja ei ole merkitty vuoden 1648 autiotilaluetteloon. Laitin tilan rakennuskanta 

on karttaselitteen mukaan täysin tuhoutunut ja Hans Karhun tila kuuluu tuolloin 

jo nimismies Caspar Forbusille. Laitin tilan lähellä on kruununautioksi merkitty 

Missius Sukkoilan tila, joka oli myös karttaselitteen mukaan tuhoutunut 

kokonaan.342 Laitin ja Sukkoilan tiloja käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.1. Iin 

Puitintörmä – asutuskerrostumia ja maanomistuskysymyksiä.  

Neljäs kartan mukaan kokonaan tuhoutunut tila on leski 

Margareetan tila Pohjois-Iissä. Tila on merkitty kartalle vain peltotilkkua 

muistuttavalla aluemerkinnällä ja itse tila ja sen kunto mainitaan kartan 

selitteessä.343 Viides ilman talosymbolia merkitty tila on Etelä-Iin Polakan maan 

autio, jonka on aikaisemmissa luvuissa esitetty olleen alun perin kalastuksesta 

elantonsa saanut. Tilan on karttaselitteen mukaan ylösottanut lukkari Matz, 

mutta se on pian pudonnut uudestaan autioksi.344 Vuoden 1675 

maantarkastuskirjassa on maininta Polakan maalla asuvasta vanhasta 

sotilaasta, joka on kylvänyt sinne myös pari kappaa viljaa.345 Maakirjakartan 

merkinnöistä huolimatta tilan maat eivät siis ole 1600-luvun loppupuolella täysin 

metsittyneet, ja jonkinlainen rakennuskantakin tilalla on ollut tai pystytetty 

uudestaan. Autiotilojen haltuunotossa ja epävirallisessa asuttamisessa tilaton 

                                            
341 Pohjois-Iin kymmenysveroluetteloon on merkitty Matz Matzson Leistola. Hän on 
todennäköisesti ylösottanut maakirjakartan Thomas Leiston autiotilan.  
342 KA MHA F1:77 ja 95–96."Hafwer warit Anders Laitis gambla boställe nu få öda och ingen 
eftersyn kan wara efter husen" ja ”hafwer warit Missius Suckoila gambla bostelle ähr och husen 
aldeles förfalna att ingen kan skönia hwarit husen warit hafna”.  
343 KA MHA F1:91–92 "hafwer Margareta Enkia i förtidan bodt(?)hwilkket nu få aldeles öda och 
skoggångit ähr aat intet mehr kan gårdz rummet synes ähr först i Jordebokken för 1/4 Mantall 
blifwen nu allenast(?) höö 1/2 Lass" 
344 KA MHA F1:109 "Pålakan maa ähr af 1/4 Mantal Alldeles ingen ängs Ähr af öde uptagit Matz 
Klockarn hwilken och dert strax igen öda legger ähr ingen annan legenhet uthan efter skartan i 
Crånones Laxfijskian i Iiå Elfnen" 
345 Virrankoski 1973:60. 
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väki, ja heistä erityisesti sotilaat ja sotilaiden lesket, olivat 1600-luvulla 

merkittävässä asemassa.346 

Autioitumisen syyt vaikuttavat tulleen merkityiksi maakirjakartoille 

tarkemmin kuin muihin tässä käytettyihin asiakirjalähteisiin. Syyksi mainitaan 

huonot luonnonolosuhteet, kuten Leiston tilan vuotuiset kevättuhot,347 kolmen 

tilan kohdalla. Luonnonolosuhteiden348 lisäksi Iissä erityisesti 1500-luvun lopun 

sodankäynti Venäjän kanssa vaikutti tuhoineen autioitumiseen.349 1600-luvulla 

merkittävä tilojen autioitumisen syy olivat raskaat sotaväenotot, jolloin pitäjän 

työikäisiä miehiä vietiin pois tiloja viljelemästä.350 Maakirjakartoissa on merkintä 

sotaväkeen viedystä tai lähteneestä talonisännästä kuuden autiotilan kohdalla 

ja näistä kahden kohdalla mainitaan myös sotilaan vaimon edelleen viljelevän 

tilaa. Yhden autiotilan kerrotaan olevan vanhan sotilaan omistuksessa. 

Kymmenen autiotilan kohdalla autioitumisen syytä ei mainita. (Ks. Liite 1 sarake 

”muuta”)  

Verotuksellisesti aution ja todellisuudessa kokonaan hylätyn tilan 

eroa havainnollistaa kartoille merkittyjen peltojen yksityiskohtaisempi tarkastelu. 

Kaikkien sotaväenoton vuoksi autiomerkinnän saaneiden tilojen tilukset ovat 

karttojen mukaan edelleen olleet viljelykäytössä. Suuri osa myös muista syistä 

autioituneiden tilojen pelloista on ollut yhä joko kokonaan tai osittain viljeltyinä, 

joko tilan oman väen, tilattoman väestön, tai muiden kylän tilojen toimesta.351 

Viljelyä edisti se, että vuonna 1647 autiotilojen peltojen viljely sallittiin kylien 

talonpojille ”ruohorahaa”, eli veroa vastaan.352 Tiloja joille ei ole lainkaan 

merkitty asumusta on Iissä ollut viisi.  Niistä vain Polakan maa ja Caspar 

Forbusin haltuunsa ottama Hans Karhun tila vaikuttavat olleen viljelemättömänä 

                                            
346 Virrankoski 1973:139–143. 
347 ”Orsaken är att denna gården få aldeles öda ligga är att faårtid giör gamalt åhrligen skada” 
KA MHA F1:81. Katovuosien ja tilojen köyhtymisen taustalla vaikutti 1570-luvulta lähtien 
kylmentynyt ilmasto. (Vahtola 1998b:53; Enbuske 2010:41–43) 
348 1600-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla oli useita peräkkäisiä katovuosia. Erityisen pahat tuhot 
olivat vuosina 1641–1644, vain neljä vuotta ennen karttojen piirtoa. (Virrankoski 1973:206–213). 
349 Vahtola 1986:41–49. Toisaalta vihollisuuksia voi pitää myös katalysaattorina Iin pitäjään 
muuttamiselle. (Vahtola 1986:56–57). 
350 Mäkelä-Alitalo 2003: 201–206; Vahtola 1998b:53–54; Virrankoski 1973: 59, 618–621.  
351 Virrankoski 1973:59–61, 143, ja passim 136–146. Vrt. Knuutinen 2006:21–25. 
352 Virrankoski 1973:61. Pellot ovat jossain määrin olleet naapureiden tai autiotilojen asukkaiden 
viljelemiä tätä ennenkin.  
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maakirjakarttoja piirrettäessä. Lähtökohtaisesti on siis syytä olettaa 

maakirjakarttojen autiotilojen olleen yleensä asuttuja tai vähintäänkin yhä 

viljeltyjä.353 

Yhteenvetona autiotiloista voidaan sanoa, että niissä kuvastuu 

hyvin se, miten eri lähteisiin merkityt tiedot asutuksesta vaihtelevat. Vuoden 

1648 veroasiakirjoissa mainitaan viisi kruununautiota, joita ei onnistuttu 

jäljittämään kartoilta. Merkillepantavaa on, että autioituminen on eri asia kuin 

tilan hylkääminen, ja kartoille hylätyiksi merkityilläkin tiloilla on voinut olla 

asutusta, kuten Polakan maan esimerkki osoittaa. Autiotiloissa näkyvät ne 

olosuhteet, jotka Iissä vaikuttivat asukkaiden taloudelliseen asemaan, 

omistusoikeuden muutoksiin, sekä tilojen hylkäämiseen. Karttamerkintöjen 

perusteella tilojen autioitumisen taustalla olivat usein luonnonolosuhteet ja 

sotaväenotot. Tilojen autioitumisasteen ja autiotilojen hallinnan tarkempi 

analyysi vaatii tässä esitettyä laajempaa perehtymistä asiakirja-aineistoon.354  

Autiotilojen  tarkastelussa  esiin  nousee  tilojen  ja  niiden  

maaomistusten pysyvyys: edes kokonaan hylättyjen tilojen maita ei ole 

päästetty kokonaan metsittymään, vaan joku kyläläisistä on yleensä ottanut 

tilukset haltuunsa enemmän tai vähemmän pysyvästi. Autiotiloissa kuvastuu 

hyvin myös maakirjakarttojen verohallinnollinen luonne: tilan verotuksellinen 

asema on ollut kartoituksessa merkittävä, ei sen todellinen asutustilanne tai 

viljelykelpoisuus.    

Autiot ja hylätyt tilat ovat mielenkiintoisia arkeologisesta 

näkökulmasta. Tilan hylkääminen on vaikuttanut suoraan siihen, mille 

aikakaudelle kohde ajoittuu, sillä hylkäämisen voidaan ajatella päättävän tilan 

aktiivisen käytön. Tästä näkökulmasta erityisesti leski Margareetan tila Pohjois-

Iissä ja Laitin ja Sukkoilan tilat Etelä-Iissä ovat mielenkiintoisia, sillä ne ovat 

1600-luvun puolivälissä ilmeisesti jo suurelta osin hävinneet näkyvistä 

maastossa. Arkeologisesti mielenkiintoinen autiotilakohde Iissä on myös 

Lampukarin tila, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Asutushistoriallisesti ja arkeologisesti erityisen mielenkiintoisina 

voidaan pitää Iin keskiajalle ja 1500-luvulle ajoittuvia tiloja. 1400- ja 1500-

                                            
353 Vrt. Virrankoski 1973: 60–61; Knuutinen 2006:21–25. 
354 Vrt. esim. Kepsu 2005; Knuutinen 2006; Haggrén 2011a. 
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luvuilla Ii oli usein hävityksen kohteena, jolloin tiloja autioitui ja niitä hylättiin 

kokonaan.355 Tuona aikana hylättyjen ja autioituneiden tilojen yhteyttä 

maakirjakartoille merkittyihin tiloihin ei tämän työn puitteissa ole ollut 

mahdollista selvittää, mutta kuten aikaisemmin on todettu, tilannimien 

perusteella useilla maakirjakarttojen tiloilla on yhteys alueen varhaisempiin 

maatiloihin. Kunkin 1600-luvun maakirjatilan varhaisemman historian 

selvittäminen ja sen kautta 1500- ja 1400-luvuilla mahdollisesti hylättyjen tilojen 

identifioiminen on tärkeä tutkimuskysymys, johon on syytä jatkossa paneutua 

tarkemmin. 

 

3.3.1. Autiotila muinaisjäännöskohteena – Lampurinkorpi Pohjois-Iissä 

Lampurinkorpi356  on ainoa Iissä sijaitseva muinaisjäännös, joka pystytään 

suoraan yhdistämään maakirjakartoille merkittyihin tiloihin: kyseessä on 

Pohjois-Iissä sijainnut Lampukarin autiotila.357 (Ks. Kuva 7 ja Kartta 7) 

Muinaisjäännös koostuu kuudesta kymmeneen peltoröykkiöiksi tulkitusta 

kiviröykkiöistä, joiden keskeltä on inventoinneissa havaittu merkkejä 

peltokerroksesta.358 Röykkiöt sijaitsevat harvahkossa kuusikossa lähellä pientä 

kosteikkoaluetta, aivan vanhan merenrannan tuntumassa. Ensimmäiset 

inventointihavainnot kohteesta ovat 1980-luvulta ja matalan sijaintinsa vuoksi 

kohde on muinaisjäännöksenä aikanaan määritelty viljelyröykkiökohteeksi.359  

                                            
355 Vahtola 1986. Ks. myös Liite 7 Hylättyjä tiloja asutettiin 1600-luvun alussa aktiivisesti 
uudelleen. (Vahtola 1998b:53–54)  
356 Muinaisjäännöstunnus: 139010013 
357 KA MHA F1:78 
358 Sarkkinen 1998:34–35. Ks. myös Liite 2. 
359 Purhonen 1980. 
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Kartta  7.  Lampukarin  maakirjatila  asemoituna  rannansiirtymärasterille,  sekä  
Lampurinkorven muinaisjäännöskohde muinaisjäännösaluerajoineen. 360 

 

Maastokäynti kohteessa syksyllä 2013 osoitti, että vanha peltoalue 

erottuu kivikkoisessa maastossa ympäristöstään juuri vähäkivisyytensä vuoksi. 

(Ks. Kuva 5) Nykyisin kohde sijaitsee keskellä aluetta, jonka metsä on hakattu 

ja maa ojitettu (Ks. Kuva 6). Ojitus on muokannut muinaisjäännöksen 

ympäristöä voimakkaasti, ja sen sekä alueella kasvavien taimikoiden vuoksi 

maaston alkuperäisiä muotoja on nykyisin monin paikoin hankala hahmottaa. 

Maanmuokkaus- ja metsähakkuutyöt on tehty muinaisjäännökselle määritettyä 

suoja-aluetta noudattaen, mutta maastohavaintojen ja ilmakuvien perusteella 

voidaan todeta suuren osan maakirjakartalle merkitystä tilan alueesta sijainneen 

hakatulla ja ojitetulla alueella. Tilan rakennuskanta on ilmeisesti sijainnut juuri ja 

juuri hakkaamattomalla alueella, aivan muinaisjäännösalueen rajalla tai sen 

                                            
360 Kartan Maanmittauslaitoksen aineiston lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
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ulkopuolella, joskin Lampukari maakirjakartan asemoiminen nykykartalle on 

haastavaa.  

 

Kuva 5. Lampurinkorven muinaisjäännöksen peltoröykkiöitä syksyllä 2013. Alhaalla 
oikealla lounaasta otettu kuva hakatulta ja ojitetulta alueelta kohti muinaisjäännöstä 
(taustan kuusikko koostuu muinaisjäännöksen suoja-alueelle jätetyistä puista). (Kuva: T. 
Tanska 2013) 

 

Kuva 6. Ilmakuva Lampurinkorven muinaisjäännöskohteesta. Muinaisjäännökselle 
määritelty suoja-alue erottuu hakkuuaukean keskellä. Kuvaan on merkitty myös 5 ja 2,5 
m korkeuskäyrät, jotka kertovat vanhan merenrannan sijainnista alueella. Kuva: Ote 
Maanmittaushallituksen Ortoilmakuvasta S4311F © MML 2012. Kuvan päällä 
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan korkeuskäyriä © MML 2013.361 

                                            
361 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi 

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
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Lampukarin maakirjakartalla ei ole kovin laadukkaita vastinpisteitä, 

johon kartan asemoinnin voi perustaa. Kun karttaa tarkastelee yhdessä 

rannankohoamismallin kanssa, voidaan siinä myös todeta olevan ilmeisesti 

voimakas mittavirhe merenrannan ja niittyomistusten suunnassa – tämä ei ole 

mikään ihme, kun ottaa huomioon sen, miten vähin kiintopistein kartan piirtäjän 

on alueella täytynyt toimia. Maakirjakartta päädyttiin asemoimaan nykykartalle 

pääasiassa A ja B -kirjaimin merkittyjen peltojen väliin osuvan suoalueen 

(”myra”), sekä sitä ympäröivien maastonmuotojen perusteella. Maakirjakartoille 

merkittyjen peltojen ulkoreunojen oletettiin tällöin sijoittuvan suurin piirtein 

kartassa 7 erottuvan 1450-luvun rantaviivan rajaamalle alueelle pienen 

kosteikon molemmin puolin. (Vrt. Kartta 7 ja kuva 7)  

Kivikko- ja kosteikkoalueiden sijainnin perusteella Lampurinkorven 

röykkiöt voivat liittyä maakirjakartalle pienen kosteikkoalueen lounaispuolelle 

merkittyihin peltoihin (Ks. kuvat 6 ja 7), jolloin tilan rakennukset olivat 

ilmakuvaan merkityn 5 metrin korkeuskäyrän osoittaman pienen niemen keski- 

tai takaosassa. Tulkintaa tukee maakirjakartalle piirretty kivikkoinen maa-alue 

(tilasymbolin ja A-kirjaimella merkittyjen peltojen kaakkoispuolella ja tilan aluetta 

ympäröivien raja-aitojen sisäpuolella), joka maastokäyntien perusteella vastasi 

melko hyvin alueen maastoa. Mikäli tila on sijainnut 5 metrin korkeuskäyrän 

yläpuolella, se on rannansiirtymäkronologian perusteella voinut sijaita alueella 

jo 1350-luvulla, jolloin alue on ollut pieni matala niemi merenrannan 

tuntumassa. 1350-luvulla valtaosa niemestä on kuitenkin ollut alle metrin 

korkeudella merenpinnasta, joten asutuksen vakiintuminen tilan kohdalle jo 

silloin on epätodennäköistä. (Ks. Kartta 7 ja Karttaliitteet 2a–f)  

Kun tarkastellaan tilan peltoja ja niittyjä asutuksen kuva nuorenee 

edelleen: kaikki tilukset niittyineen ovat olleet merenpinnan yläpuolella vasta 

1550- tai 1650-luvuilta lähtien, riippuen siitä, miten kartalla esitetyt 

niittyomistukset asemoidaan maastoon. Lampukarin tilan kohdalla voidaan 

kuitenkin olettaa peltoviljelyn olleen todennäköisesti sivuelinkeino tilalle, eivätkä 

ne siten välttämättä oleellisesti liity tilan perustamiseen. Maasto tilan kohdalla 

on kivikkoista ja soveltuu huonosti viljelyyn. Mahdollisesti tilan elanto on ollut 

kalastuksessa tai karjanhoidossa, ehkä jopa lampaiden laiduntamisessa: sillä 

on varsin suuren aidatut niittyalueet. 
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Kuva 7. Lampukaria kuvaava maakirjakartta KA MHA F1:78. (Kuva: www.vanhakartta.fi 
Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. Alkuperäisen kartan 
säilytyspaikka: KA MHA.) 

Maakirjakartan karttaselitteen mukaan tilan omistaja on Erich 

Eskilson Lambukar(i), ja tila on ¼ mantaalin kokoinen. Autioitumisen syyksi 

mainitaan ”för Ringa Legenheet skuldh” eli huonot olosuhteet. Selitteessä 

esitetään arvio viljelemättömien peltojen tuottavuudesta: A-kirjaimella merkityt 

viljelemättömät pellot voidaan selitteen mukaan muokata tuottamaan 1 tynnyri 

viljaa ja peltojen nykyinen heinätuotto arvioidaan 4 kuorman suuruiseksi. B-

kirjaimella merkityt viljelemättömät pellot ja C-kirjaimella merkityt niityt kerrotaan 

olevan Knut Jacobson Pakkilan hallussa. D-kirjaimella merkitty niitty puolestaan 

on siirtynyt Karhulan tilan omistuksena nimismies Caspar Forbusille.  

Niityt ja osa pelloista ovat siis kartan piirtohetkellä jo muiden 

tilallisten hallinnassa. Itse maatilan kohta on kartalle merkitty värittämättömänä 

rakennuksena, ei pisteenä, joten tilan rakennuskanta on todennäköisesti362 ollut 

kartanpiirtohetkellä yhä pystyssä. Tilalla saattoi olla yhä asukkaita, jotka saivat 

                                            
362 Vrt. luvut 3.1. ja 3.4. 
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elantonsa esimerkiksi kalastuksesta. Asiasta ei kuitenkaan ole karttaselitteessä 

tietoja suuntaan tai toiseen.  

Kymmenysveroluettelon perusteella tilalla on saattanut asua Karin 

Käyrä, joka on maksanut pienen määrän kymmenysveroja Pohjois-Iissä vuonna 

1648. Molemmat maakirjakartalle merkityt Käyrän tilat mainitaan luettelossa 

myöhemmin, joten Karin liittynee johonkin muuhun Pohjois-Iin tilaan. Ainoa 

sopiva Pohjois-Iin maakirjakartoille merkitty tila, joka kymmenysveroluettelossa 

jää kokonaan mainitsematta, on Lampukari.363 (Ks. Liite 3) Autiotilaluettelon364 

perusteella tila on ollut veroautio, eli sen voidaan ajatella olleen verohylkynä alle 

kolme vuotta. Karin Käyrä voisi siten liittyä Lampukarin tilaan, jossa olisi vuonna 

1648 vielä maksettu osa veroista. Asian vahvistaminen vaatii kuitenkin 

useamman vuoden veroluetteloiden systemaattista vertailua. Kuten mainittua, 

veroasiakirjoissa on sellaisiakin tiloja, joita ei ole piirretty maakirjakartoille 

lainkaan. Karin voi liittyä myös johonkin niistä.  

  Historiallisten  asiakirjalähteiden  perusteella Lampukarin tilalla on 

ollut ainakin kaksi aktiivista asutusvaihetta, sillä autioitumisen jälkeen tila on 

1600-luvun lopussa jälleen nostettu verotilaksi: vuoden 1687 Iin kesäkäräjien 

pöytäkirjassa365 kerrotaan Jacob Philipuson Kurkelan pyytäneen lupaa ottaa 

Erich Lampukarin tila Pohjois-Iissä haltuunsa. Tila oli asiakirjan mukaan tuolloin 

ollut 50 vuotta autiona (”50 åhr öde lagatt”). Mikäli väite pitäisi paikkansa, olisi 

Lampukarin tila autioitunut verotuksellisesti 1630- ja 1640-lukujen taitteessa. 

Tämä on ristiriidassa vuoden 1648 autiotilaluettelon merkintöjen kanssa, eikä 

tilaa ole merkitty myöskään vuoden 1644 läänintilien autiotilaluetteloon. Tila 

mainitaan kyllä myöhemmin autiona esimerkiksi vuoden 1664 luettelossa.366 

Läänintilien merkintöjen perusteella tila on autioitunut vuosien 1644 ja 1648 

välillä. Se tuntuu sikäli loogiselta, että tilan maat eivät maakirjakartan 

                                            
363 Maakirjaan on Pohjois-Iihin merkitty kaksi kruununautiota, joita ei ole merkitty kartalle tai 
pystytty identifioimaan kartoilta. Karin voisi liittyä myös jompaan kumpaan niistä. Lampukari on 
sikäli todennäköisempi vaihtoehto, että se on merkitty maakirjaan veroautioksi, ei 
kruununautioksi. 
364 KA 9127: 627–628 Pohjanmaan läänin läänintilikirja 1648, läänintilit, autiotilaluettelo. 
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=22146802 
365 Pohjois-Pohjanmaan tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, Varsinaisten asioiden pöytäkirjat 
1687–1687 (KO a:7) ja sukututkijoiden keskustelufoorumin keskustelu ”Lampukari (Lambukari) 
Yli-Iissä” (http://suku.genealogia.fi/archive/index.php/t-6517.html) 
366 KA 9117:141–142; KA 9127: 627–628; KA 9146: 505–506. 
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piirtohetkellä ole vielä villiintyneet. Maiden hallinta on kartan piirtovaiheessa 

kuitenkin jo osin siirtynyt muille kyläläisille. Jacob Kurkelan liioiteltu väite 50 

vuodesta autiona voidaan ehkä tulkita niin, että tila olisi ollut 1600-luvun lopulla 

täysin hylätty, tai ainakin sen pellot olleet täysin metsittyneet.  

Omistussuhteen vaihtumisen myötä Lampukarin tilan nimi siirtyy 

uudisasukkaiden käyttöön. Asutus ei tilalla jatku kovin kauaa: Jacob kuolee 

vuonna 1688, minkä jälkeen hänen leskensä Carin menee ilmeisesti parin 

vuoden sisällä uusiin naimisiin Matts Jöranssonin kanssa. Matts on 

kirkonkirjoissa kirjattu Lampukariksi. Suurten kuolonvuosien367 aikana vuonna 

1696 sekä Mats että perheen lapset368  kuolevat. Carin menee uusiin naimisiin 

vuonna 1723 karjalankyläläisen Matz Andersson Siuruan kanssa.369  Tämän 

jälkeen Lampukarin nimellä kirjattuja henkilöitä ei HISKI:in digitoiduista 

kirkonkirjoista enää löydy.  

Koska tila on 1600-luvun lopulla otettu uudelleen370 käyttöön, herää 

kysymys ajoittuvatko viljelyröykkiöt tilan vanhempaan vai nuorempaan 

asutusvaiheeseen? Ilman kohteessa tehtäviä tarkempia tutkimuksia sitä on 

mahdotonta varmuudella sanoa ja peltomaata on alueella raivattu ja 

muokattu371 myös nuoremman asutusvaiheen aikana. Ottaen huomioon alueen 

kivisen maaston, on ollut helpointa ja yksinkertaisinta keskittää myöhemmätkin 

raivuutyöt ensisijassa jo vanhastaan peltokäytössä olleille alueille.372 1600-

luvun lopun asutusvaihe ei ollut kovin pitkäkestoinen – se kesti ilmeisesti 

hieman yli 10 vuotta373 – joten kovin mullistavia uudisraivauksia sen aikana ei 

liene ehditty tehdä.  

                                            
367 V. 1695–1697 katovuodet ja niiden aiheuttamat nälänhädät ja tautiepidemiat. Mm. Mäntylä 
1987:237.  
368 Carinin ja Jacobin tytär Elin, ja Carinin ja Matzin lapset Lars ja Anders. 
369 Tiedot  perheestä  ovat  peräisin  HISKI stä  (tiedot  ”Lambukarin”  suvusta  
http://hiski.genealogia.fi/hiski/5yzxsh), sekä sukututkijoiden keskustelufoorumin keskustelusta 
”Lampukari (Lambukari) Yli-Iissä” (http://suku.genealogia.fi/archive/index.php/t-6517.html)  
370 Täysin poissuljettua ei ole sekään, että tilalla olisi 1650-luvun ja 1690-luvun välisenä aikana 
ollut koko ajan jonkinlaista, enemmän tai vähemmän aktiivista käyttöä.  
371 Ks. esim. Wilmi 2003:160, 162-166. 
372 Vrt. Wilmi 2003:166. 
373 Tässä läpikäydyistä arkistolähteistä ei ilmene se, kuinka pitkään Carin asui Lampukarissa 
toisen aviomiehensä ja lastensa kuoleman jälkeen. Luultavasti hän on kuitenkin muuttanut pois 
tilalta viimeistään 1720-luvulla, jolloin hän menee jälleen naimisiin, koska tilan nimi jää tuolloin 
pois asiakirjalähteistä. 
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Merenrannan  läheisyys,  maanviljelylle  epäedulliset  

luonnonolosuhteet, sekä nimi,374 joka viittaa sekä lampaisiin, että mereen ja 

karuun maisemaan, kertovat tilan elinkeinoista ja elinvoimaisuudesta – tai 

kenties pikemminkin sen puutteesta. Tilan sijainnin ja luonteen perusteella 

voidaan olettaa sen syntyneen alueella harjoitetun kausittaista tai 

ympärivuotista oleskelua vaatineen elinkeinon (kalastus, karjan ja lampaiden 

laidunnus) ympärille. Tilalla on maakirjakartan mukaan ollut laajat 

niittyomistukset rannan alavalla maalla. Kivisessä ja karussa maastossa 

maanviljelyksestä ei liene ollut tilan asukkaille kovin suurta hyötyä, vaikka sinne 

on kovalla työllä raivattu peltoja. Houkuttimena paikan valinnalle ovat toimineet 

lähialueen muut resurssit.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Lampukarin tila vaikuttaa 

sijaintinsa ja nimensä perusteella olevan kalastuksen ja laiduntamisen ympärille 

syntynyt. Tila on sen sijainnin perusteella voitu perustaa alueelle jo keskiajalla, 

mutta kaikki maakirjakartalle merkityt tilukset ovat olleet merenpinnan 

yläpuolella vasta 1650-luvulla. Tilalla on ollut ainakin kaksi asutusvaihetta. Siitä, 

oliko tilalla todellisuudessa asukkaita myös niiden välisenä aikana, ei tässä 

käytetyistä asiakirjalähteistä saa varmuutta. Koska tilojen rakennuskannan ei 

kerrota tuhoutuneen, voidaan jonkinlaisen asutuksen jatkumista tilalla pitää 

todennäköisenä.375  

Lisätietoa Lampukarin autiotilan eri vaiheista on mahdollista saada 

muista asiakirjalähteistä ja tekemällä kohteessa arkeologisia tutkimuksia. 

Tämän tutkielman kannalta oleellisinta on se, miten tilan asutushistoriassa 

kuvastuvat muuallakin Iissä näkyneet ilmiöt: tilan verotuksellinen autioituminen 

ja uusi käyttöönotto, autioitumiseen vaikuttaneet olosuhteet, sekä autiotilan 

peltojen ja niittyjen hallinnan virallinen tai epävirallisempi siirtyminen muille 

kyläläisille melko pian tilan autioitumisen jälkeen. Huomionarvoista on myös 

tilan nimen vakiintuminen tilan hallinnan myötä uusille asukkaille, ja se, että 

Lampukarin tilan lopullisen autioitumisen jälkeen tilan nimi jää yhä elämään 

alueen paikannimistöön. Nykykartalla alueen – ja siellä sijaitsevan 

muinaisjäännöskohteen – nimi on Lampurinkorpi. Paikalla on pitkä muisti.

                                            
374 Lampukarin nimestä Iissä, ks. Nissilä 1957:89  
375 Virrankoski: 1973: 60–61; Knuutinen 2006:21–25.  
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3.4. Asutuksen sijoittumiseen ja ”paikan” ja ”tilan” muodostumiseen 

vaikuttaneita tekijöitä 

Tässä luvussa perehdytään Puitintörmän, Illinsaaren ja Iin Haminan 

esimerkkitapausten avulla yksityiskohtaisemmin siihen, millaiset asiat Iissä ovat 

vaikuttaneet ”paikan” identiteetin muodostumiseen, asutuksen sijoittumiseen ja 

pysyvyyteen, sekä siihen miten ja miksi näitä asioita on viestitetty maastossa ja 

kartoilla. Karttoja ja arkeologista tutkimustietoa pyritään tulkitsemaan 

rinnakkain. 

 

3.4.1. Maakirjakartoille  merkityn  asutuksen  sijainnista  ja  

paikkasidonnaisuudesta 

Edellä  on  käsitelty  maankohoamisen,  luonnonresurssien,  ja  Iijoen  

vedenpinnanvaihteluiden asettamia kehyksiä Iin asutuksen sijainnille. 

Ympäröivät luonnonolosuhteet eivät kuitenkaan olleet ainoat – eivätkä 

välttämättä edes tärkeimmät – asuinpaikan valinnassa ja rakennusten 

sijoittelussa merkittävät tekijät. Asuinpaikan valintaan ovat kautta aikojen 

vaikuttaneet erilaiset uskomukset, rituaalit ja tavat, joista vain osa liittyy suoraan 

ympäristön fyysisiin olosuhteisiin, kuten pohjoisrinteen sopimattomuuteen 

rakentamiselle,  vesihuollon  varmistamiseen,  tai  maaperän  liialliseen  

kosteuteen. Myös paikan kasvillisuudella ja eläinlajistolla on ollut tärkeä 

merkitys. Tietyt kasvit ja eläimet, tai suuret kivet, on voitu mieltää onnea ja hyviä 

enteitä tuoviksi tai päinvastoin, pahoja asioita ennakoiviksi. Osalla 

valintakriteereistä on ollut nykynäkökulmasta vaikeammin tavoitettavia 

henkiseen maailmaan liitettäviä tarkoitusperiä, kuten paikan haltijoiden ja 

maahisten huomioon ottaminen.376  Palaneen rakennuksen paikka on voinut 

olla huono-onnisuutensa vuoksi uudisrakennukseen kelpaamaton. Samoin jo 

kertaalleen hylättyyn ja huonoksi todettuun asuinpaikkaan on saatettu 

tarkoituksella ottaa etäisyyttä, jotta paikan huono onni ei seuraa rakennusta 

uuteen paikkaan.377 Asumuksen paikkaa valinneelle ihmiselle sekä paikan 

                                            
376 Korhonen 2009: 262–264. Ks. myös Herva ja Ylimaunu 2009:238–242. 
377 Korhonen 2009:262.  
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fyysiset että henkiset ominaisuudet ovat olleet tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Niiden, sekä lukuisten erilaisten alueen valtaamiseen, paikan valintaan, ja eri 

rakennusvaiheisiin liittyvien tapojen ja rituaalien378 kautta on muodostettu 

mielikuva hyvästä rakennuspaikasta, ja aloitettu asumuksen ”paikan” 

erottaminen ympäröivästä ”tilasta”.  

Kartalle merkityt talosymbolit kuvaavat maatilojen rakennuskannan 

sijaintia. Etelä-Suomen ryhmäkylien kohdalla maakirjakartoille piirrettyjen 

talojen paikat eivät ilmeisesti ole kovin tarkkoja, vaan lähinnä suuntaa-

antavia.379 Pohjois-Pohjanmaan kylien nauhamainen kylärakenne, jossa kukin 

tila on oma peltojen ja niittyjen ympäröimä kokonaisuutensa, on oletettavasti 

johtanut siihen, että kartoille merkittyjen talojen – eli talosymbolien kuvaamien 

maatilan rakennuskokonaisuuksien – sijainnin voidaan ajatella olevan 

tarkemmin paikkansapitävä. Nauhamainen kylärakenne, jossa tilojen välillä on 

avointa maastoa, ja jossa tilat sijaitsevat peltojensa ympäröiminä, on 

oletettavasti mahdollistanut tilan rakennuskannan siirtämisen paikasta toiseen 

vapaammin kuin ryhmäkylässä.380  

1400- ja 1500-luvuilla Iijoen alue oli Ruotsin ja Venäjän välisen 

konfliktin taistelutantereena ja aktiivisten hävitysretkien kohteena.381 Alueen 

maatilat jouduttiin tuolloin rakentamaan usein uudestaan. 1600-luvulle tultaessa 

tilanne muuttui, sillä rajakiista saatiin viimein ratkaistua vuoden 1595 

rauhansopimuksessa.382 1600-luvun alku oli kuitenkin luonnonoloiltaan 

haastavaa ja aluetta koettelivat useat peräkkäiset katovuodet.383 Sotien ja 

katovuosien aiheuttamien tuhojen lisäksi tilojen yhteisviljely384 ja autiotilojen 

myöhempi uudelleen viljelykäyttöön ottaminen ovat ajan kuluessa muuttaneet 

                                            
378 Asuinpaikkaan liittyvien rituaalien näkymisestä arkeologisessa kontekstissa, Ks. Herva ja 
Ylimaunu 2009; Korhonen 2009; Tuppi 2009; Herva 2010; Andersson et al. 2011; Salmi et al. 
2012b.  
379 Kepsu 2005:37; Huhtamies 2008:84–85. Vrt. Haggrén 2009b:27–28; Niukkanen 2009:28–29.  
380 Vrt. Aalto 2006:60–61. Myös ryhmäkylän tonttimaat ovat voineet ajan saatossa siirtyä 
paikasta toiseen, joskus melko nopeastikin. (Esim. Haggrén 2009b:27–28; Niukkanen 2009:28–
29) 
381 Esim. Vahtola 1986: passim; Vahtoa 1998a 26–29. Taistelut laajemmassa kontekstissa Ks. 
esim. Vahtola 2004:47–48, 93–95, 105, 126–127.  
382 Vahtola 2004:126–127 
383 Virrankoski 1973: 206–213. 
384 Esim. Virrankoski 1973:130–133; Kirveennummi ja Räsänen 2000:125–126. 
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tilojen rakennuskannan jakoa ja sijaintia. Myös maankohoaminen on vaikuttanut 

asutuksen sijaintiin paitsi vapauttamalla uutta maata asutettavaksi, myös 

jättämällä vanhoja asuinpaikkoja kauemmas rannasta, mikä on voinut johtaa 

niiden hylkäämiseen.385 

Iin maakirjatilojen sijaintiin ja paikkasidonnaisuuteen liittyy tietty 

kahtalaisuus. Useiden tilojen juuret ovat pitkälle menneisyyteen ulottuvat,386 ja 

monin paikoin samoilla sijoilla on maatila yhä nykyäänkin. Toisaalta sijainnin 

pysyvyys näyttää koskevan ennen kaikkea tilan maaomistuksia, raivattuja 

peltoja ja niittyjä, ja tilan rakennuskannan sijainti on voinut ajan saatossa 

muuttua.387 Taustalla on havaittavissa useita syitä, joista toiset liittyvät alueen 

luonnonoloihin ja viljelytekniikoihin, toiset taas kruunun hallintoon, ihmisten 

mielikuviin, yhteisön muistiin, ja perinteisiin tapoihin.388  

Maanviljelykseen sopivaa maata ei Iissä ole ollut rajattomasti389 ja 

käytännönläheisesti ajatellen on tehokkaampaa hyödyntää maastossa olevia ja 

jo raivattuja viljelyalueita, kuin aloittaa tilan raivaus täysin pystymetsästä.390 

Tällöin uudisasutuksen voi nähdä mielellään asettuvan esimerkiksi sotien ja 

katokausien myötä hylätyille vanhoille tiluksille. Autiotilojen uudelleen 

asuttaminen oli tärkeää kruunulle ja tilojen paikkasidonnaisuuden taustalla 

näkyy myös Kustaa Vaasan aikana aloitettu verotuksen uudistaminen.391 

Lisäksi vanhoilla tilanpaikoilla on oletettavasti ollut tietty ”asuinpaikan” 

identiteettinsä392 yhteisön  muistissa,  mikä  on  voinut  edesauttaa  

uudelleenasuttamista, vaikka paikan epäonninen historia393  tai muut syyt 

asettaisivatkin esteitä tai hidasteita uudisrakentamiselle. Tilojen autioituminen ja 

päätyminen kruununtiloiksi on – ehkä hiukan paradoksaalisesti – lisännyt niiden 

                                            
385 Haggrén 2009b: 27–28.  
386 Ks. Luku 3.1 
387 Ks. esim. luku 3.1, luku 3.3 ja luku 3.4.2. Vrt. Kirveennummi ja Räsänen 2000:124–129  
388 Ks. esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:124–126; Mäkelä-Alitalo 2003: passim; Orrman 
2003: 87–127 passim; Haggrén 2009b: Maaranen 2010:180–183.  
389 Esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:122; Orrman 2003:67–71; Wilmi 2003:159; Aalto 
2006:59–60. 
390 Esim. Wilmi 2003:159–167; Aalto 2006:57, 59, 60. 
391 Virrankoski 1973:126; Mäkelä-Alitalo 2003:183–184, 186, 195–198.  
392 Ihmisten ja rakennusten keskinäisestä viestinnästä ja rakennusten identiteetin luomisen 
näkymisestä arkeologisessa aineistossa, Ks. esim. Herva 2010. 
393 Korhonen 2009:262–264.  
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pysyvyyttä, sillä kruununtiloja ei verotuksellisista syistä yleensä suostuttu 

lohkomaan, halkomaan tai yhdistämään, eikä tilan perillisillä ollut perinnöllistä 

omistusoikeutta maahan.394 

Maanviljelys oli ennen 1900-lukua pitkälti käsityötä ja vaati 

runsaasti työvoimaa,395 minkä on katsottu johtaneen samaa tilaa asuttaneiden 

suurperheiden yleisyyteen varsinkin kaskialueilla.396 Virrankoski on laskenut 

noin viidesosan Iin pitäjän tiloista olleen suurperhetalouksia 1600-luvun 

lopulla.397 Hän näkee suurperheiden taustalla olleen työväen turvaamisen 

ohella alueen yleisen asutuskehityksen ja siihen liittyneen perinteen: tiloja on 

Iissä viljelty yhdessä ja peltoalaa vähitellen laajennettu, kunnes emätila on 

kasvanut niin suureksi, että siitä on voitu erottaa uusi elinkelpoinen tila.398 

Kantatiloja ei Iissä vielä 1800-luvullakaan mielellään perinnönjaoissa lohkottu, 

vaan sovittiin yhteisesti tilan hoidosta. Kullakin ruokakunnalla saattoi silti olla 

oma asuinrakennus ja erillinen taloudenpito.399  

Pohjanmaan nauhakyliä kuvataan joskus löyhiksi yhteen kootuiksi 

veroyksiköiksi.400 Luonnehdinta pitänee paikkansa melko hyvin ainakin pitkien 

välimatkojen alueella Iijoen yläjuoksulla. Iissä asutus oli 1600-luvun puolivälissä 

karttamateriaalin perusteella verrattain tiivistä, ja muodosti joitakin naapuri- tai 

sukutilojen rykelmiä tai joukkoja, vaikka tilat eivät ryhmäkylän tapaan keskellä 

yhteisiä peltoja sijainneetkaan. (Ks. Karttaliitteet, erityisesti Karttaliite 8) 

Kyläläisten väliset moninaiset vuorovaikutussuhteet tulevat aineistossa esiin 

muun muassa sukutiloissa, yhteisviljelyssä, ja peltojen ja niittyjen, sekä 

lohenkalastuksen jaossa. Kylän sosiaaliset verkostot ja niihin liittyvät muut 

kysymykset ovat eräs mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. 

                                            
394 Esim. Virrankoski 1973:126. 
395 Maatalouden eri työvaiheista ja niiden vaatimasta työmäärästä uuden ajan alussa Ks. esim. 
Wilmi 2003: 159–167 ja passim. 
396 Virrankoski 1973:130–133; Orrman 2003: 102.  
397 Virrankoski 1973:130–131. Virrankoski on tulkinnut suurperheiksi ne taloudet, joissa oli 
useampia kuin kaksi pariskuntaa.  
398 Virrankoski 1973:133;. Kirveennummi ja Räsänen 2000: 125–126. 
399 Kirveennummi ja Räsänen 2000:125–129. Ks. myös Aalto 2006: 60; Virrankoski 1973:133. 
Yhteisviljelystä kertoo myös se, että tilan kohdalla on maakirjakartassa merkitty omistajiksi 
useampi henkilö. Ks. esim. veljekset Mårthen ja Jöns Plusila, KA MHA F1:83–84.  
400 Esim. Haggren 2005: 48. Vrt. Virrankoski 1973:179  
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että asutuksen sijaintiin, asuinpaikan 

valintaan ja asutuksen pysyvyyteen Iissä vaikuttivat paitsi luonnonolosuhteet, 

kruunun verohallinnon muutokset ja paikalliset perinteet, myös muuttuvat ”tilan” 

ja ”paikan” käsitteet, sekä erilaiset paikan identiteettiin ja muistamiseen liittyvät 

teemat. Eräisiin aineistossa kuvastuviin teemoihin perehdytään seuraavaksi 

yksityiskohtaisemmin  Iin  Puitintörmän,  Illinsaaren  ja  Iin  Haminan  

esimerkkitapausten avulla.  

 

3.4.2. Iin Puitintörmä – asutuskerrostumia ja maanomistuskysymyksiä 

Iin Puitintörmä sijaitsee Iijoen etelärannalla nykyisessä Asemakylässä. Alueella 

suoritettiin kesällä 2012 koetutkimuksia noin hehtaarin kokoisella alueella, joka 

on maakirjakartan mukaan Etelä-Iin kylässä sijainneen Clemet Pernun tilan 

mailla.401 (Ks. Kuva 8 ja Kartta 8) Tutkimukset toteuttivat Oulun yliopiston 

arkeologian opiskelijat Hanna Puolakka ja Juuso Vattulainen ja niiden 

tavoitteena oli koekuopituksen ja pintapoiminnan avulla kartoittaa tilan 

käyttöhistoriaa, sekä mahdollisesti paikantaa Claessonin alueesta piirtämälle 

maakirjakartalle merkitty tila numero 2, Clemet Pedersson Pernun autiotila. 402  

Kuva 8 Ote maakirjakartasta MHA F1:95–96. 
Maakirjakartalle on merkitty tilat 1-4. Puitintörmän 
tutkimuskohde sijaitsi suurin piirtein kartalle 
numerolla 2 merkityn tilan kohdalla. Tilat 1 ja 2 ovat 
Clemet Pernun, tila 3 on Anders Laitin ja tila 4 
Missius  Sukkoilan.  (Kuva:  www.vanhakartta.fi  
Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston 
julkaisuarkisto. Alkuperäisen kartan säilytyspaikka: 
KA MHA.) 

 

 

 

 

Pintapoiminnoissa  ja koekuopituksissa  kohteesta  löytyi  

käyttöesineistön (erilaisia rautaesineitä ja niiden palasia, ikkunalasia, posliinia, 

                                            
401 KA MHA F1: 95-96 
402 Puolakka ja Vattulainen 2013 



106 

 

liitupiipunpalasia) lisäksi rautakuonaa, sekä savitiivistettä. Osa esineistöstä oli 

palanutta. Palanutta savea pidetään yhtenä parhaista keskiajan ja uuden ajan 

alun maaseutuasutuksen indikaattoreista.403 Alustavan tutkimusraportin mukaan 

myöhempi maankäyttö on monin paikoin sekoittanut kulttuurikerroksia 

kohteessa, eikä rakennejäännöksiä havaittu. Tutkimusten tulokset olivat 

kuitenkin sen verran lupaavia, että tutkimuksia on tarkoitus jatkaa. 404  

Iijoen nimistöä tutkineen Jouko Vahtolan mukaan Pernu -nimi on 

peräisin  joko  Etelä-Pohjanmaalta,  mahdollisesti  paikallisten  suussa  

suomalaistunut väännös ruotsalaisesta Björn -nimestä. Nimi näkyy Vahtolan 

mukaan  voimakkaana  alueen  1500-luvun  nimistökerrostumissa.405 

Maakirjakarttojen analyysi osoittaa suvulla olleen merkittävä asema Iissä myös 

1600-luvulla, sillä Pernut ovat tilojen ja peltojen lukumäärällä mitattuna kylän 

suurin suku. Matz, Jöran, ja Eskil Pernun tilat sijaitsivat keskeisellä paikalla 

Iijoen etelärannalla, Puitintörmästä katsoen joen alajuoksulla. Varakkain Iin 

Pernuista vaikuttaa maakirjakarttojen perusteella olleen Jöran Pernu,406 jonka 

nimiin on merkitty kaksi verotilaa.  

 

                                            
403 Niukkanen 2009: 31; Haggrén 2013. 
404 Puolakka ja Vattulainen 2013 
405 Vahtola 1998a:16, Ks. Myös Vahtola 1988: 56–57 
406 Hän toimi vuosina 1637–1671 Iin lautamiehenä. Matti Pernu toimi Iin nimismiehenä 1600-
luvun alussa, ja oli myös valtionpäivämiehenä vuoden 1600 valtiopäivillä.  (Nissilä 1990:53; 
Virrankoski 1973: 544–545, 567–568.) 
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Kartta 8. Puitintörmän ja lähialueiden maakirjakarttojen kohteet nykykartalle 
asemoituna.407  

 

Clemet Pernun omistuksessa on kaksi Puitintörmän kartalla (Ks. 

Kartta 8 ja Kuva 8) näkyvää tilaa, joista toinen on autioveroluettelossa merkitty 

kruununautioksi. Tila on karttaselitteen mukaan autioitunut huonojen 

olosuhteiden vuoksi.408 Muille maakirjakartoille piirretyt Eskill ja Matz Pernun 

tilat ovat molemmat verotuksellisesti autioita, mutta tosiasiallisesti viljeltyjä. 

Matzin kohdalla on merkintä verovapaudesta.409 Eskilin tilaa viljeli 

verorästiluettelon mukaan sotilaan vaimo Augusta. Eskil ja Clemet Pernun 

tilojen välissä on kolme autiotilaa (Ks. Kartta 8), joista kahden410 pellot ovat 

                                            
407 Kartan Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
408 ”ähr öda lagt för ringa legenheet skuldh” KA MHA F1:95-96 
409 ”ähr af Ringa ogor af sigs kommat at thet nu ähr skattfall såsom och åboan ofredigs” KA 
MHA F1:101. Verovapautusta ei ole merkitty autiotilaluetteloon.   
410 KA MHA F1:95–96 ja 109 
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ilmeisesti joko Pernujen tai tilattoman väestön viljelemiä, ja kolmannessa411 

asuu vanha sotilas, Mårthen Clemetinpoika Kipinä. (Ks. Kartta 8) Vaikuttaa siltä, 

että Pernun suku on ollut aktiivinen 1500-luvun lopulla ja 1600-luvun alussa 

autioituneiden tilojen asuttajana. 

Puitintörmän maakirjakartalle merkityt tilat numero 3 ja 4 ovat 

piirtohetkellä olleet hylättyjä: ne on merkitty kartalle vain pisteinä, eikä niille ole 

annettu manttaaliarvoja. Karttaselitteen mukaan tila numero 3 on ollut Anders 

Laitin vanha tila, joka on autioitunut, eikä talosta enää ole mitään jäljellä.412  

Numero 4 on selitteen mukaan Missius Sukkoilan vanha tila, josta ei enää ole 

ollut mitään näkyvissä maastossa.413 Kumpaakaan nimeä ei löydy Etelä-Iin 

vuoden 1648 kymmenysveroluettelosta, eikä Anders Laitia myöskään saman 

vuoden autiotilaluettelosta.414 (Ks. Liite 4) Sukkoilan tila mainitaan vuoden 1648 

autiotilaluettelossa  ilmeisesti  Missius  Pederssonin,  ¼  manttaalin  

kruununautiona.415 Tilusten pellot (E, F ja G-kirjaimin merkityt) ovat 

mahdollisesti olleet naapurin (Clemet Pernu) viljelemiä, koska osa niistä on 

piirretty kartalle viljeltyinä. Selitteessä ei kuitenkaan ole erikseen mainintaa 

Laitin ja Sukkoilan peltojen viljelijästä, toisin kuin esimerkiksi Lambukarin 

autiotilalla. (Ks. luku 3.3.1) Maakirjakartan perusteella ei siten voida sanoa kuka 

Puitintörmän eri peltoja tosiasiassa viljeli.  

Puitintörmän maakirjakartalla näkyy yhtä aikaa kartanpiirron 

aikainen ja hylätty tai muualle siirtymässä ollut rakennuskanta. Kartassa 

kuvastuvat Iin alueen asutuksen kerroksellinen luonne ja maanomistuksen 

muutokset. Puitintörmällä Iijoen etelärannalla oli maakirjakarttojen mukaan viisi 

lähekkäin olevaa maakirjatilaa, jotka tilojen nimistön perusteella ovat kuuluneet 

eri suvuille. (Ks. kartta 8) Pernun, Laitin, Sukkoilan ja Paason tilojen nimet 

löytyvät Iin asiakirjoista jo 1500-luvulta, ja edustavat siten alueen vanhinta 

asiakirjalähteiden perusteella tunnettua maanviljelysväestöä. (Ks. Taulukko 3, 

Luku 3.1.)  

                                            
411 KA MHA F1:97 
412 "Hafwer warit Anders Laitis gambla boställe nu få öda och ingen eftersyn kan wara efter 
husen" “Engian met ingen brykiadh om." KA MHA F1:95–96. 
413 “Hafwer warit Missius Suckoila gambla bostelle ähr och husen aldeles förfalna att ingen kan 
skiänia hwart husen warit hafwa.” KA MHA F1:95–96. 
414 KA 9127: 461–462, Ks. liite 4. 
415 KA 9127: 627–628, Ks. liite 6. 
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Puitintörmän kartalle piirretyt vanhojen tilojen rakennukset ovat ajan 

saatossa hävinneet, eikä kahdessa niistä ole karttaselitteen mukaan kartan 

piirtohetkelläkään ollut juuri mitään enää näkyvissä. Kartasta välittyy hyvin se, 

mistä vihjeitä vanhemmasta asutuksesta kannattaa muilta kartoilta etsiä: Hylätyt 

tilat ovat sijainneet aivan edelleen viljelyksessä olevien peltojen vieressä, ja 

tilan numero 4 kohdalla näkyy, kuinka pelto yhä kiertää vanhan asumuksen 

kohdan. Pellon nurkassa on tyhjä tila jossa vanha asuinpaikka sijaitsee. (Ks. 

Kuva 8) Syy vanhan tilanpaikan jättämiseen pellon ulkopuolelle voi olla 

käytännönläheinen. Rakennuskannan perustukset ovat saattaneet olla yhä 

näkyvissä, tai maa on ollut muista syistä vaikeasti viljelykuntoon muokattavaa. 

Samalla kyse voi olla paikan muiston tietoisesta tai tiedostamattomasta 

säilyttämisestä maisemassa. Paikan identiteetin muuttamista asumuksesta 

viljelykäyttöön on saatettu tarkoituksella välttää. 416   

 

 

3.4.3. Illinsaari  –  asutuskerrostumia ja maakirjakartan tyhjän tilan 

haasteita  

Illinsaari on sijaintinsa puolesta otollinen asutukselle, ja siellä on keskeisen 

sijaintinsa vuoksi ajateltu olleen myös vanhimman Iijoen suussa olleen 

kauppapaikan ja kirkon.417  Arkeologiset tutkimukset ovat todistaneet, että 

saarella on ollut pysyvää asutusta myöhäisrautakaudelta lähtien418 ja saarella 

on lukuisia erityyppisiä muinaisjäännöskohteita, jotka ajoittuvat rautakauden 

lopusta pitkälle historialliselle ajalle saakka.  

 

                                            
416 Vrt. Härmälän tilan viereinen tontti Illinsaarella, seuraava luku. Paikan muiston näkymisestä 
kartoilla merkittynä tai tyhjänä tilana, Ks. esim. Lehtinen 2005:81; Haggrén et al. 2006:26; 
Kallio-Seppä 2013:76–78.  
417 Calamnius 1861:29; Vahtola 1998a:26. Ks. myös Herva ja Ylimaunu 2014:12–15. 
418 Hakamäki 2014; Hakamäki ja Ikäheimo 2015.  
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Kuva 9. Illinsaaren maakirjakartta.  
(Kuva: Digitaaliarkisto, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, Maakirjakartat, KA MHA 
F1: 99–100, http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=23759971. Alkuperäisen kartan 
säilytyspaikka: KA MHA.) 

 

Maakirjakartan KA MHA F1:99–100 mukaan Illinsaaressa on 1650-

luvulla ollut viisi verotilaa, joista Tuohen tila on sotaväenoton vuoksi veroautio. 

Sotilaan vaimon kerrotaan edelleen viljelevän tilaa. Tila 1 on kuulunut Mickil 

Rautialle419 ja tila 2 Mickel Koppelolle (Koppello). Tenhun tilan (nro 3) 

omistajaksi on merkitty Hendrich ja Tuohen tilan (nro 4) Sigfrid. Härmälän tilan 

(nro  5)  isännän  nimeksi  on  kartalla  merkitty  Markus,  mutta  

kymmenysveroluettelon mukaan tilaa on mahdollisesti viljellyt hänen poikansa, 

Jöran Markusson.420 Saaren koillis- ja keskiosan M-kirjaimella merkityt aidatut 

niityt (Ks. Kuva 9) kuuluvat kartan selitteen mukaan Iijoen pohjoispuolella 

sijainneelle Hovilan tilalle. Saaren eteläosan N-kirjaimella merkityt niityt kuuluvat 

pappilalle ja O-kirjaimella merkityt puolestaan jokisuussa sijainneelle Piukkulan 

                                            
419 Rautio ja rautia -sanat ovat synonyymeja sepälle. (Virrankoski 1973:356) Mahdollisesti tilalla 
toimi tai oli joskus toiminut kyläseppä. Vrt. Herva ja Ylimaunu 2014:10–12, 15. 
420 Ks. Liite 4 
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tilalle. Härmälän, Tuohen ja Tenhun tilat osuvat nykykartalla yhä käytössä 

olevien tilojen rakennuskannan tuntumaan.421 Rautian tila sijaitsee nykyään 

pellolla, ja Koppelo metsikössä. (Ks. Karttaliite 7) 

Kaikki saaren maakirjakartalle merkityt tilat ja niiden pellot 

sijaitsevat alueella, joka rannansiirtymäkronologian perusteella on ollut kuivaa 

maata viimeistään 1450-luvulta lähtien. Iijoen pinnankorkeuden vaihtelun vuoksi 

tilojen rakennuskanta on rakennettu pahimman tulvavaaran yläpuolisille alueille, 

eikä peltojakaan ole ollut syytä raivata liian lähelle rantaa.422  Kaikki Illinsaaren 

muinaisjäännöskohteet sijaitsevat 1350-luvun rantaviivan yläpuolella, eikä 

yhdestäkään niistä ole merkkejä saaren maakirjakartalla. (Ks. Kartta 9) 

Maakirjakartan perusteella rantaviiva on 1650-luvulla ollut Illinsaaressa 

suunnilleen 1450-luvun rantaviivan kohdalla, joskin Iijoen pinnankorkeus vaihteli 

suuresti eri vuodenaikoina.423 Paikoin vedenpinnan vaihtelu ja tulviminen ovat 

johtaneet rannan eroosioon, mikä voi vääristää maankohoamismallin 

perusteella tehtäviä tulkintoja.424 Tulkintoihin vaikuttaa myös se, että saaren 

maastoa on muokattu 1900-luvulla voimalaitoshankkeiden ja nelostien 

rakentamisen yhteydessä.425 

Maakirjakartalle merkityt kohteet sijaitsevat selvästi rautakautisia 

kohteita426 matalammilla alueilla. Kohteet ovat saaren suojaisessa sisäosassa 

ja sen länsi- ja lounaisrannalla. (Ks. Kartta 9 ja Kuva 9) Maakirjakartalle on 

Illinsaaren keskiosan ”tyhjille” alueille kirjoitettu kaksi alueen luonnonolosuhteita 

kuvaavaa merkintää. Pirttitörmän rautakautisen asuinpaikan lähistössä aluetta 

kuvataan mäntymetsäksi ja maata hiekkakankaaksi, jossa ei ole otollisia 

olosuhteita laiduntamiselle. Karttamerkinnän mukaan myöskään saaren 

                                            
421 Tuohen tila sijaitsee lähellä suojeltua Koviston tilan pihapiiriä. (Museoviraston 
Rekisteriportaali, Rakennusperintörekisteri, Kohde id: 201159. 
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx) 
422 Virrankoski 1973:197–198. 
423 Kirveennummi ja Räsänen 2000: 120. Joen pinnankorkeuteen ja kulkuun on vaikuttanut 
suuresti myös Raasakan voimalaitoksen ja patoaltaan tekeminen 1960- ja 1970-lukujen 
taitteessa. Kirveennummi ja Räsänen 2000:118–119; Enbuske 2010: 321–325; Haikonen 
2011:44. 
424 Mm. Kuusela 2013:5; Kuusela et al. 2013: 126. 
425 Ikäheimo 2014:42–44. 
426 Pirttitörmä ja Suutarinniemi, sekä mahdollisesti Illinsaaren muinaisjäännösryhmä. 
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eteläosassa ei ole ollut hyviä laidunmaita. Peltojen maaperää kuvataan kartalla 

hiekkamaaksi, ja joitain niittyalueita kosteikoiksi tai soiksi.  

 

 

Kartta 9. Illinsaaren muinaisjäännöskohteet ja maakirjatilat peltoineen asemoituna 
rannansiirtymärasterille. Rasteria on muutettu Illinsaaren länsi- ja eteläpuolilla 
vastaamaan maakirjakarttojen kuvaamaa jokisuuta. Saaren pohjois- ja koillisrannalla 
Iijoen kulkua ei ole korjattu, mutta rantaviiva on sielläkin karttojen perusteella ollut 1600-
luvulla lähempänä 1450-luvun rantaviivaa (Vrt. Kuva 9. Illinsaaren maakirjakartta).427  

 

Illinsaaren tilannimistä Härmälä tunnetaan 1500-luvun puolivälin 

asiakirjalähteistä ja Rautia 1580-luvulta.428 Myös muiden tilojen historia voi 

ulottua 1500-luvulle, mutta niitä ei ole merkitty asiakirjalähteisiin tilannimellä. 

Niittyjä  saarella  omistaneet  Hovilan  ja  Piukkulan  tilat  tunnetaan  

asiakirjalähteistä 1500-luvun puolivälistä,429 ja tutkimuskirjallisuudessa on 

                                            
427 Kartan Maanmittauslaitoksen aineiston lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
428 Ks. Taulukko 3, Luku 3.1. Rautia on mainittu ainakin vuoden 1585 maakirjassa. VA 4773:6. 
https://astia.narc.fi/astiaUi/digiview.php?imageId=2672667&aytun=2141687.KA&j=6 
429 Ks. Taulukko 3. 
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Naantalin luostarille 1400-luvulla lahjoitetut Leistolan viidenneksen niityt – 

myöhemmin Pappilan omistukseen siirtyneet – paikannettu Illinsaaressa 

sijainneiksi.430 Saarella on siis mahdollisesti ollut karjanhoitoon ja 

maanviljelykseen liittyvää toimintaa jo 1400-luvulla. 

Vanhan asutuksen näkökulmasta Härmälän tilan pohjoisimman 

pellon muoto herättää kysymyksiä. (Ks. Kuva 9 ja Kartta 9) Pellon 

luoteiskulmassa on laaja tyhjä tila, jonka kartalle merkitty aitaus kiertää. 

Puitintörmää käsittelevässä luvussa voitiin todeta peltoihin jätetyn tyhjän tilan 

olevan mahdollisesti merkki varhaisemmasta jo hävinneestä asutuksesta. 

Härmälän pellon päässä oleva tyhjä kohta on ympäristöään korkeammalla, ja 

olisi siten sopiva varhaisemman – mahdollisesti 1500-luvun lopulla tuhoutuneen 

– asutuksen sijaintipaikka. Edellä mainitut 1400-luvulla omistajaa vaihtaneet 

pappilan niityt sijaitsevat aivan alueen vieressä sen länsipuolella, ja kartalle on 

piirretty myös lyhyt tie joka johtaa alueelle. Nykyisin kohde sijaitsee pellon 

rajalla metsikössä, tosin maakirjakartan asemointi vaikuttaa kohdassa hieman 

vääristyneen. Asemoinnin epätarkkuuden huomioiden kohde voi sijaita myös 

pellon päässä olevan nuoremman rakennuskannan431 kohdalla tai sen 

välittömässä läheisyydessä. (Ks. Karttaliite 7) Asiakirjalähteiden laaja-alaisempi 

tutkiminen ja kenttätutkimukset kohteessa voivat tuoda lisätietoa paikalla 

mahdollisesti sijainneesta vanhemmasta maatilasta. 

Laajamittaisimmat arkeologiset tutkimukset saarella on tehty 

vuosina  2013  ja  2014  Oulun  yliopiston  arkeologian  oppiaineen  

opetuskaivauksina Jari-Matti Kuuselan johdolla Illinsaaren Suutarinniemellä.  

(Ks. kartta 9) Suutarinniemessä sijaitsee ruumis- ja polttokalmisto, jonne on 

radiohiiliajoitusten perusteella haudattu ihmisiä 1100- ja 1300-luvuilla.432 

Vuoden 2013 tutkimuksissa alueen koko laajuus ei selvinnyt, mutta alueelta 

löytyi maatutkauksessa merkkejä lukuisista hautauksista tutkimusalueiden 

ulkopuolelta.433 Mikko Heikkinen tulkitsi vuoden 2013 maatutkahavaintojen 

                                            
430 Luukko 1954: 275–276; Vahtola 1998:25. Maakirjakarttojen piirtovaiheessa Leiston tilat ovat 
Pohjois-Iissä, eivät Illinsaaressa. Tilojen niittyomistukset saattoivat sijaita hyvinkin kaukana 
muista tiluksista. 
431 Tontti on merkitty Illinsaaren isojakokartalle Ii 1i1ko2b. Lisätietoja tilan historiasta ja 
suhteesta 1500-luvun maakirjatiloihin löytynee asiakirjalähteistä.  
432 Kuusela 2013: 23; Hakamäki 2014: 30; Kuusela 2015: 7–8. 
433 Kuusela 2013: 24. 
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perusteella alueella olevan myös jäännöksiä rakenteesta, mahdollisesti 

kappelista tai tšasounasta,434 jonka alla on ollut hautauksia.435  

Suutarinniemessä tehtiin jatkotutkimuksia vuonna 2014, jolloin 

tutkalla havaittu rakenne osoittautui noin 16 m² kokoiseksi maalattiaiseksi 

rakenteeksi, joka oli perustettu neljän haudan päälle, ja jonka lattian läpi oli 

tehty  yksi  hautaus.  Rakenteeseen  ei  liittynyt  tulisijaa  tai  muita  

asuinrakennukseen liitettäviä piirteitä, joten se liittynee tavalla tai toisella 

kalmistoon.436 Kuuselan näkemyksen mukaan kysymys siitä, liittyykö rakenne 

ortodoksiseen rukoushuoneeseen tai katoliseen kappeliin ei kuitenkaan ole 

paikallisyhteisön kannalta oleellinen, sillä paikallisille esikristilliselle tai 

kristillistymässä olleelle väestölle rakennus on joka tapauksessa merkinnyt 

erilaisia asioita kuin alueilla joissa kristinusko on ollut vakiintuneempaa. Hän 

liittää kalmiston ja sen kristilliset piirteet ensisijassa niihin sosiaalisiin ja 

taloudellisiin verkostoihin, joissa paikallinen väestö sijaintinsa puolesta toimi 

välittäjänä paitsi länteen merelle, myös sisämaahan ja jokilatvoille.437  

Iin kappelia ja sen mahdollista sijaintia Suutarinniemessä 

käsitellään tämän tutkielman seuraavassa luvussa, mutta mahdollisesta 

tšasounasta puhuttaessa on hyvä huomata, että Iissä on pitkä perinne 

vienankarjalaisten kanssa käydystä kaupasta438  ja eri suunnilta tulleet 

kauppiaat viipyivät lohenpyyntiaikaan alueella useita viikkoja.439 Perinnetiedon 

tai nimistön viitteet tšasounaan voi siten liittää Suutarinniemen sijasta tai lisäksi 

myös alueella keski- ja uudella ajalla vuosittain vierailleisiin kauppiaisiin. 

Tšasounaan viittaavaksi tulkittu Säässinä -nimi ei Vahtolan mukaan liity 

                                            
434 Ortodoksisen rukoushuoneen eli tšasounan olemassaolosta Iissä on viitteitä alueen 
nimistössä. (Vahtola 1988:58; Vahtola 1998a:17–18; Heikkinen 2014:30) Mahdollisen rakenteen 
ortodoksisuuteen viittaisivat Heikkisen mukaan nimistön lisäksi anomalian sijoittuminen lähelle 
muita hautauksia, sekä kaivaustutkimusten löytöesineistön karjalaisperäisyys, vaikka 
hautaukset ovat suunnaltaan ja eräiltä muilta piirteiltään enemmän länsisuomalaista kuin 
itäsuomalaista tyyppiä. (Heikkinen 2014:25, 39) 
435 Heikkinen 2014:25, 38–39. 
436 Kuusela 2015:7–8.  
437 Kuusela 2015:6–8, 14–17 ja passim. Vrt. Ylimaunu et al. 2014; Ylimaunu et al. 2015.  
438 Luukko1954:204, 484–485, 487–488; Nissilä 1990:22–24. Ks. myös Virrankoski 1973:406–
407.  
439 Mm. Luukko 1954:487–488. 
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Illinsaareen, vaan Satamansaaren viereiseen Helsinginkosken rantaan.440 

Paikannimet eivät kuitenkaan kerro täsmällisesti paikan menneisyydestä tai eri 

toimintojen tarkasta sijainnista alueella, kuten tutkielman Iin Haminaa 

käsittelevässä luvussa osoitetaan.  

Illinsaarella on tehty Oulun yliopiston arkeologian oppiaineen 

toimesta arkeologisia kaivaustutkimuksia myös Pirttitörmän asuinpaikalla 

saaren koillisrannalla. Tutkimuksissa paikalla todettiin sijaitsevan rautakauden 

loppuun ja keskiajan alkuun ajoittuva ja pitkään käytössä ollut asuinpaikka. 

Tutkimuksia johtanut Ville Hakamäki luonnehtii kohdetta ”laajaksi pihapiiriksi”. 

Rannansiirtymän perusteella kohde on pystytty todennäköisesti asuttamaan 

1000- tai 1100-luvulla. Paikalta löytyi 1300-luvulle ajoittuva hopeakolikko, ja 

arkeologisia tutkimuksia edeltäneiden metallinilmaisinharrastajan löytöjen 

perusteella kohteessa on ollut toimintaa myös historiallisella ajalla.441  

Illinsaaren  muinaisjäännösryhmän  alueelta  (maakirjakartalle  

merkityn Koppelon tilan eteläpuolelta) on tehty maastohavaintoja mahdollisista 

asuinpainanteista ja löydetty irtolöytöjä, jotka voivat kertoa keskiaikaisesta tai 

sitä vanhemmasta asutuksesta.442 Kohteessa ei kuitenkaan ole tehty tarkempia 

arkeologisia tutkimuksia. (Ks. kartta 9) Illinsaaren irtolöydöistä on syytä mainita 

saaren pohjoisosasta 1890-luvulla löydetty ja 1300-luvulle ajoitettu tinakannu, 

jonka on perimätiedossa ja joskus myös tutkimuskirjallisuudessa tulkittu 

kertovan kirkon sijainneen saarella. Janne Ikäheimo liittää kannun kirkon sijasta 

pikemminkin maaliseen elämään ja Iin asemaan merkittävänä pohjanlahden 

kauppapaikkana.443  

Illinsaaren tunnetut myöhäisrautakautiset tai varhaiskeskiaikaiset 

kohteet joilla on tehty arkeologisia tutkimuksia sijaitsevat saaren vastakkaisilla 

puolilla sen länsi- ja itäosissa. Ennen 1200-lukua kohteet ovat  

rannansiirtymäkronologian perusteella sijainneet kapean salmen toisistaan 

erottamilla saarilla.444 Saaren rautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen tilajaon 

                                            
440 Vahtola 1998a:17–18; Vahtola 1989:58. Helsinginkoski sijaitsee Kruununsaaren, entisen 
Satamansaaren, pohjoispuolella. Ks. KA MHA F1:77 
441 Hakamäki 2014: 9–12, 30–31; Hakamäki ja Ikäheimo 2015: 8, 15–22. 
442 Katiskoski 2011; Sarkkinen 2011b; Hakamäki 2014:7.  
443 Ikäheimo 2014:39, 46–57.  
444 Ks. Kartta 9 ja Hakamäki 2014:6; Hakamäki ja Ikäheimo 2015:9. 
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voisi siten tulkita olleen sellainen, että sakraalitila on sijainnut eri alueella – jopa 

erillisellä saarella – kuin asutus.445 Tulkintaan on kuitenkin suhtauduttava 

suurella varauksella, sillä se perustuu hyvin pieneen ja osin viitteelliseen 

arkeologiseen havaintoaineistoon. 

Historiallisen ajan muinaisjäännöksistä suurilukuisimpia saarella 

ovat tervahaudat tai miilut. Niitä tunnetaan saaren eri osista useita. 

Tervanpoltolla oli taloudellista merkitystä Iissä jo 1600-luvulla ja vuosisadan 

lopulle tultaessa se koettiin niin ongelmalliseksi, että Iin talonpojat vaativat sen 

suitsimista metsissä.446 Illinsaaren tiloilla tiedetään olleen tervahautoja 1600-

luvulla ainakin Pohjois-Iin yhteismetsissä,447 joten ei liene kovin kaukaa haettua 

liittää ainakin osa saaren tervahaudoista 1600-luvun maakirjatiloihin. Haudat 

voivat toki olla perua myös nuoremmasta poltosta ja niitä on ehkä voitu käyttää 

useampaan kertaan. 

Illinsaaren muinaisjäännösryhmän läheisyyteen rautakauden ja 

keskiajan taitteeseen ajoittuvan pronssisen kampariipuksen448 löytöpaikalle ei 

maakirjakartassa ole merkitty asutusta. (Ks. Kartta 9) Irtolöydön tarkastuksen 

yhteydessä pronssikamman lähialueelta löytyi kuitenkin rakennejäännöksiä; 

mahdollisia asuinpainanteita ja uunillinen historiallisen ajan rakennejäännös.449 

Maakirjakarttoja nuoremman karttamateriaalin450 perusteella jäännöksistä 

ainakin uunillinen rakennuksen pohja voisi liittyä Koppelon tilaan.  

Vedenkorkeuden vaihtelu ja tulvavaara ovat vaikuttaneet 

ihmistoiminnan sijoittumiseen saarella. 1600-luvun puolivälissä saaren asutus ja 

intensiivisin ihmistoiminta näyttää karttamerkintöjen perusteella keskittyneen 

lähelle niittyjä ja viljelysmaita saaren länsiosiin, jossa on ollut suojainen salmi. 

Saaren  pohjoispuolella on  maakirjakarttojen  mukaan  ollut  

lohenkalastustoimintaa, sillä siellä oli kaksi kruunun451 lohipatoa: Haukan ja 

Venehenkarin padot. Venehenkarilla on asiakirjamainintojen perusteella 

                                            
445 Vrt. Herva ja Ylimaunu 2014: 9, 14–15 ja passim. 
446 Virrankoski 1973: 249–250, 255, 257–260. 
447 Pirttitörmän kylän lähellä yhteismailla. Virrankoski 1973:255–258.  
448 Hakamäki 2014:7 
449 Sarkkinen 2011b. Ks. myös Liite 2. 
450 Illinsaaren isojakokartta Ii 1i1ko2b. Merkintä kartalla on erittäin suttuinen, mutta yhteydestä 
Koppelon tilaan kertoo myös kohteen viereen kartalle piirretty kulkusilta. 
451 Mm. Nissilä 1990: 60 ja 74. 
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kalastettu lohta ainakin 1500-luvulta saakka.452 (Ks. Kartta 9) Myös 

Uiskarinkoskessa saaren koillispuolella oli suuri lohipato 1600-luvulla.453 Kuten 

edellä on mainittu, saarella tyhjänä näkyvillä alueilla on voitu harjoittaa myös 

tervanpolttoa 1600-luvulla.  Maakirjakartalla tyhjänä kuvastuva tila on siis ollut 

varsin monenlaisen toiminnan kohteena.    

Illinsaaren maakirjakartalla ei ole mitään merkintöjä Suutarinniemen 

ja Pirttitörmän kohdilla, eikä muualla saaren sisämaassa. Edellisissä luvuissa 

on käsitelty sitä, kuinka kartanpiirtäjä on hahmottanut ”paikan” Iissä eri tavalla 

kuin paikallinen väestö. Tämä näkyy myös Illinsaaren kartalla, jossa 

maatalouteen liittyvät kohteet korostuvat. Iin perimätiedossa Illinsaaren 

sakraalinen identiteetti on säilynyt pitkään, vaikka tiedon tarkka sijainti on 

hämärtynyt.454 Muistitieto paikan identiteetistä ei kuitenkaan ole välittynyt 

kartanpiirtäjän kautta karttadokumentille. Maakirjakarttojen verotusluonteesta 

johtuen kohteita ei ole välttämättä nähty tarpeelliseksi merkitä kartalle. 1600-

luvulle tultaessa muistot asuinpaikkojen ja hautausmaan sijainnista ovat myös 

saattaneet paikallisen väestön mielessä hämärtyä, jolloin sakraali-identiteetti on 

laajentunut Suutarinniemeltä koskemaan koko Illinsaarta tai sen pohjoisosaa, 

eikä kartanpiirtäjälle ole siten osattu osoittaa mitään tiettyä vanhan kirkon tai 

kalmiston paikkaa.  

Yhteenvetona Illinsaaren maakirjakartoista voidaan todeta, että 

varhaisemman asutuksen välittömään läheisyyteen ei maakirjakartan 

perusteella ole 1600-luvun puolivälissä rakennettu tiloja tai muokattu peltoja. 

Pääasiallisena syynä tähän lienevät alueiden maanviljelylle huonosti sopineet 

luonnonolosuhteet, vaikka taustalla ovat voineet vaikuttaa myös yhteisön 

kohteisiin liittämät paikkaidentiteettiin ja sen muutokseen liittyvät mielikuvat. 

Kartalla tyhjänä näyttäytyvä alue ei ole ollut hyödyntämätöntä, vaan siellä ovat 

liikkuneet ja oleskelleet ainakin lohenkalastajat. Saarella on 1600-luvulla 

mahdollisesti myös poltettu tervaa.  

Illinsaaren maakirjatilat peltoineen vaikuttavat vakiintuneen kartalle 

merkityille paikoille 1400- ja 1600-lukujen välisenä aikana. Ne sijaitsevat saaren 

                                            
452 Nissilä 1990:58. Ks. myös Nissilä 1990:52 ja Luukko 1954:172–176. 
453 Mm. Nissilä 1990: 60. Kalastuksen merkityksestä Pirttitörmän asutukselle kertovat myös 
sieltä löydetyt ongenkoukut ja atraimen osat. (Hakamäki ja Ikäheimo 2015:13) 
454 Ks. Luku 3.4.4.  
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alavalla länsireunalla, joka on ennen 1350-lukua ollut vedenpinnan alapuolella. 

Kuten mainittua, kalmisto ja asuinpakka saarella ovat tutkimushavaintojen 

perusteella olleet jo parisataa vuotta tätä aikaisemmin, 1100-luvulta 1300-

luvulle ajoittuvalla ajanjaksolla. Asutuksen sijainnissa 1300-luvulta 1600-luvun 

puoliväliin ajoittuvalla ajanjaksolla tapahtuneet muutokset ovat kiinnostavia, ja 

liittyvät luultavimmin asukkaiden elinkeinoissa tapahtuneisiin muutoksiin, ja 

kehittyvän maatalousyhteisön muuttuviin tarpeisiin.455 Asutuksen sijaintiin on 

vaikuttanut myös rannankohoamisen myötä tapahtunut ympäristönmuutos, kun 

aikaisemmat asuinalueet ovat jääneet kauemmas rannasta ja kuivuneet.456  

Pidemmälle vietyjen tulkintojen vetäminen asutuksen sijainnin 

muutokseen  vaikuttaneista  tekijöistä vaatii  laajempaa  tutkimustietoa  

rautakautisen ja varhaiskeskiaikaisen asutuksen sijainnista saarella, sekä 

arkeologiseen tutkimustietoon perustuvia tietoja maakirjatilojen tarkasta 

sijainnista, iästä ja luonteesta. Tulevaisuudessa asiasta saadaan lisätietoa, kun 

saaren rautakautisten ja varhaiskeskiaikaisten kohteiden tutkimukset  

valmistuvat ja etenevät. Asutuksen kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta on 

toivottavaa, että saaren keskiaikaa nuoremmat kohteet otetaan jatkossa osaksi 

tutkimusta. Karttamateriaalin perusteella mielenkiintoisia tutkimuskohteita 

saarella ovat ainakin Härmälän pellon lounaispuolinen ”tyhjän” tilan alue ja 

Koppelon ja Rautian tilat.  

 

  

                                            
455 Ks. Kuusela 2013a:117–118; Kuusela 2014b:36; Kuusela 2015:9–10. Tässä yhteydessä on 
syytä muistaa, että saaren asuinpaikoista vain Pirttitörmällä on tehty arkeologisia tutkimuksia, 
joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä asutuksen iästä ja asukkaiden elinkeinoista.  
456 Vrt. Hakamäki ja Ikäheimo 2015:8–9; Haggrén 2009b. 
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3.4.4. Iin Hamina: yhteisön muisti ja kylän sakraalitilojen vaihtuvat paikat  

Tutkielman aikaisemmissa luvuissa on perehdytty Iin kylän asutuksen sijaintiin 

ja luonteeseen lähinnä yksityisten ”tilojen” ja ”paikkojen” näkökulmasta. 1600-

luvun puolivälissä kyläyhteisön julkinen ja sosiaalinen keskus oli Iin 

Haminassa.457 Siellä olivat sekä kirkko ja hautausmaa, että markkinapaikka. 

Haminaan liittyy kaksi keskeistä yhteisön tilankäyttöön ja muistamisen tapoihin 

liittyvää kysymystä: perimätieto, jonka mukaan vanha kirkko ja kauppapaikka 

ovat sijainneet ainakin kahdella tai kolmella eri saarella Iijoessa,458 sekä 

arkeologinen todistusaineisto ja historialliset lähteet, joiden perustella tiedetään 

yhteisön sakraalitilan todistettavasti sijainneen eri aikoina neljässä eri paikassa.  

Maakirjakarttojen perusteella Iin Haminassa on sijainnut 1600-

luvulla kirkon ja hautausmaan lisäksi pappilan, kappalaisen, ja lukkarin tilan 

rakennuksia peltoineen, sekä vanha kirkko- ja hautausmaa (Gamble kyrck gård) 

ja satama- ja markkina-alue (Hampnen). (Ks. kuva 11). Tila numero 1 on 

kuulunut pappilalle ja tila numero 2 niemen Illinsaaren puoleisella rannalla 

pappilalle ja pitäjän kappalaiselle.459 Kartalle merkitty pappilan, kappalaisen ja 

lukkarin tilojen rakennuskanta tuhoutui isonvihan aikana vuonna 1715, minkä 

jälkeen pappila viimeistään siirrettiin kartalla näkyvän kappalaisen tilan maille. 

Uusi pappila rakennettiin vuonna 1719.460 Varhainen pappila tai kirkkoherran 

omistuksessa ollut tila on saattanut sijaita myös joen pohjoispuolella: 1860-

luvun alussa alueen muinaisjäännöksiä kartoittanut ja perimätietoa kerännyt 

Johan Calamnius kertoo Karhusaaressa ”vastapäätä Kirkkosaarta” sijainneen 

1800-luvun puolivälissä yhä venäläisten vuonna 1589 polttaman pappilan 

kivijalan ja kellarin raunioita.461  

 

                                            
457 Esim. Kirveennummi ja Räsänen 2000:118; Virrankoski 1973:673. Ks. myös Ylimaunu 2007: 
73-76; Ylimaunu et al 2014; Ylimaunu et al 2015. 
458 Esim. Vahtola 1998a: 26. 
459Tila 1: ”Iiå Prestebool” ja tila 2: ”Ähr efterlåtit Undan Prestebolet åt(?) Sochnens Sacellan”, 
KA MHA F1:107–108. Illinsaaren kartalla KA MHA F1:99–100, tila on nimetty kappalaisen tilaksi 
"Caplans Gården". 
460 Vahtola 1998b:70–73, Vrt. Nissilä 1990:10–11. Nissilän mukaan pappila olisi siirtynyt 
kappalaisen tilalle jo 1670-luvulla.  
461 Calamnius 1861: 29, 31. (”midt emot Kirkkosaari på  Karhulandet”)  
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Kuva 10 Ote maakirjakartasta MHA F1:107–108.  Kartalle on merkitty Iin kirkko (”Iiå 
Kyrckja”), vanha kirkkomaa (”Gamble kyrck gård”) ja ”Hampnen” eli satama- ja 
kauppapaikka-alue. Kartalle merkityt tilat ovat pappilan, kappalaisen, ja lukkarin tiloja. 
(Kuva: www.vanhakartta.fi Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopiston 
julkaisuarkisto. Alkuperäisen kartan säilytyspaikka: KA MHA.) 

Maakirjakartan tila numero 3 on kartan selitteen mukaan lukkarila, 

joka on ehkä vakiintunut Iin Haminaan 1500-luvun lopulla.462 Maakirjakartan 

mukaan Iin Haminan niemen kärjessä kostealla ja alavalla maalla on ollut 

laidunmaata (beteshaga), mutta alueella ei ole ollut lainkaan niittyjä. Pappilalla 

on kartan seliteosan mukaan ollut niittyomistuksia ainakin Illinsaaressa, 

Kohokarilla, Pihlajakarilla, ja Palvetunjärvellä, sekä muiden pitäjän kylien 

alueilla.463 Pappilalla oli myös osuus neljästä kruunun lohipadosta ja rantapato 

Puodinkoskessa.464 

Markkinapaikan ja sataman alue näkyy Haminan maakirjakartalla 

tyhjänä tilana – alue on merkitty kartalle aitamaisena viivana, mutta sinne ei ole 

piirretty lainkaan rakenteita. Kirjallisten tietojen perusteella markkina-aluetta on 

                                            
462 Vahtola 1998a:33. Kartalla ”Klåckare Gården” KA MHA F1:107–108. Lukkari Nilsin kerrotaan 
asuvan kirkonmaalla ainakin vuoden 1585 maakirjassa. KA 4773:6.  
463 KA MHA F1:107–108, Ks. myös Vahtola 1998b:72. 
464 Vahtola 1998a:35; Vahtola 1998b: 72. 
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1600-luvulla kiertänyt lankkuaita, jolla se on erotettu ympäröivästä alueesta.465 

Hampnenin ja sen itäpuolella olevien peltojen välissä on varsin laaja tyhjän tilan 

alue, jossa lienee ollut joitakin tilattoman väestön asumuksia.466 Historiallisten 

asiakirjojen perusteella tiedetään, että Iissä oli 1500- ja 1600-luvuilla 

parikymmentä kruunun kauppa-aittaa,467 joista osaa käyttivät karjalaiset 

kauppiaat. Kauppiaat viipyivät alueella kesäaikaan pitkään.468 Nykyinen Iin 

Hamina sijaitsee samoilla sijoilla kuin kartalle piirretty Hampnen: kartalla näkyvä 

lukkarila on edelleen samalla paikalla, ja lukkarin tilalta kohti pappilaa kulkeva 

tie on suurin piirtein nykyisen Yläkadun tienoilla 

Kauppapaikan  on  ajateltu  historiallisten  lähteiden  nojalla  

vakiintuneen Iijoen suulle viimeistään 1300-luvulla.469 1420-luvulta lähtien on 

säilynyt asiakirjatietoja siitä, että kruunu peri kauppa-aittojen käytöstä maksua 

Iin, Kemin, Oulun ja Tornion satamissa,470 ja virallisen kauppapaikan aseman Ii 

sai viimeistään vuonna 1531, jolloin Kustaa Vaasa vahvisti Pohjanlahden 

perinteiset kauppapaikat – Kemin, Tornion, Iin ja Oulun – kruunun luvallisiksi 

kauppasatamiksi.471  

Arkeologisten tutkimusten perusteella voidaan todeta Iissä olleen 

myöhäisrautakaudella ja keskiajalla ainakin kaksi hautausmaata: Illinsaaren 

Suutarinniemen kalmisto ja Iin Haminan vanha hautausmaa. (Ks. Kartta 10) 

Maakirjakartalle merkityllä vanhalla hautausmaalla Titta Kallio-Sepän johdolla 

vuonna 2009 tehtyjen arkeologisten tutkimusten472 perusteella Iin Haminan 

vanhalle hautausmaalle haudattiin ihmisiä noin 200 vuoden ajan, 1400-luvulta 

1600-luvun alkuvuosikymmeniin.473 Tutkimuksissa paljastuneen löytömateriaalin 

ja muiden havaintojen perusteella Iin kirkko tai kappeli oli alueella jo 1400-

luvulla ja palokerrosten perusteella paikalla on sijainnut useampia eriaikaisia 
                                            

465 Virrankoski 1973: 384–385.  
466 Vrt. esim. Virrankoski 1973:143. 
467 Kauppa-aitan terminologiasta ja merkityksestä Torniossa ja Oulussa.  Ks. esim. Herva et al. 
2012: 80–83; Kallio-Seppä 2013:115–116. 
468 Nissilä 1990:20–24; Luukko 1954: 484–485, 487–488. Ks. myös Virrankoski 1973:403–411. 
469 Esim. Luukko 1954:196; Vahtola 1998a:25. Ks. myös Ikäheimo 2014; Hakamäki ja Ikäheimo 
2015. 
470 Luukko 1954:196–199, 239. 
471 Esim. Luukko 1954:481. 
472 Kallio-Seppä 2010; Kallio-Seppä et al. 2010 ja 2011 
473 Kallio-Seppä 2011:15, 42–43.  
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kirkkorakennuksia.474 Kooltaan suorakaiteen muotoinen kirkkorakennus ei 

ilmeisesti ole ollut kovin iso; tutkimuksissa dokumentoiduin osin lyhyemmältä 

sivultaan noin 6 m pitkä.475  

Arkeologisissa tutkimuksissa pystyttiin toteamaan hautausmaan 

sijainnin ja koon vastaavan varsin hyvin kartalle merkittyä kirkkomaata.476 

Vanha käytöstä poistettu kirkkomaa on siis ilmeisesti ollut 1600-luvun 

puolivälissä yhä näkyvästi maastossa erottuva.477 Vanhan kirkon polttamisesta 

on karttoja piirrettäessä kulunut aikaa noin 60 vuotta ja uusi kirkko 

hautausmaineen on ollut käytössä noin 30 vuotta.478  Hautausmaalla on voinut 

olla näkyvissä rakenteita, ja maan pinnassa tai sen tuntumassa ihmisluita 

pitkään sen käytöstä poistamisen jälkeenkin.479 ”Paikan” identiteetin säilymisen 

kannalta tärkeiden hautausmaahan liittyneiden mielikuvien, tapojen, rituaalien ja 

uskomusten voidaan ajatella olleen läsnä – joskin eri aikoina erimuotoisina – Iin 

Haminassa kirkon ja hautausmaan perustamisesta pitkälle nykyaikaan asti.480  

Vahtolan mukaan katolinen kappeliseurakunta olisi perustettu Iihin 

1340- ja 1370-lukujen välillä.481 Sata vuotta myöhemmin, ilmeisesti 1440- ja 

1470-lukujen välisellä ajanjaksolla, kappeliseurakunnasta tuli itsenäinen 

seurakunta ja se sai oman papin.482 Seuraava muutos tapahtui 1500-luvulla, 

jolloin seurakunnasta tehtiin reformaation myötä protestanttinen.483 Kirkko ja 

hautausmaa pysyivät tuolloin arkeologisten todisteiden perusteella vanhoilla 

paikoillaan Iin Haminassa.484 Maakirjakartalla näkyvä suurvalta-ajan kirkko 

                                            
474 Kallio-Seppä 2011:39–43.  
475 Kallio-Seppä 2011:36, 38.  
476 Kallio-Seppä 2011:39.  
477 Kallio-Seppä 2013:76 
478 Vahtola 1995:208; Vahtola 1998b: 78; Kallio-Seppä 2011b:34–35; Kallio-Seppä 2013: 75–
76.Hautausmaa on ilmeisesti ollut toiminnassa myös kirkottomana aikakautena. (Kallio-Seppä 
2011:43) 
479 Esim. Kallio-Seppä 2011:39; Miettinen 2011:48; Paavola 2011:20. Kohteen arkeologisissa 
tutkimuksissa voitiin todeta ns. luukuopan luiden olleen hyvin lähellä maan pintaa, tosin tämä 
johtui luultavasti pääasiassa alueen myöhemmästä maanmuokkauksesta. Kirkkorakennuksen 
alle tehtyjen – melko koskemattomina säilyneiden – hautojen alue paljastui noin 20–30 cm 
syvyydessä maanpinnalta. Kallio-Seppä 2009:32, 35, 36 ja karttaliitteet 19–22 ja 42. 
480 Miettinen 2011; Kallio-Seppä 2013: 68–69, 72–78. Vrt. myös esim. Ylimaunu 2007: 86. 
481 Vahtola 1998a:22–23. 
482 Vahtola1998a:23. 
483 Luukko 1954:651, 653–656; Vahtola 1998a:46–49.  
484 Kallio-Seppä 2011: 34–35, 42–43. 
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rakennettiin näkyvälle paikalle Haminanniemen länsiosaan, ympäristönsä 

korkeimmalle kohdalle, 1620-luvulla.485    

 

 

Kartta 10. Iin Haminan maakirjakarttakohteet ja tunnetut muinaisjäännökset 
Maanmittauslaitoksen  2  x  2  m  korkeusmallin  pohjalta  muodostetulla  
rannansiirtymärasterilla. 486 

 

Iin kirkko tai kappeli on Vahtolan laskelmien mukaan rakennettu 

Iissä 1300-luvun puolivälistä 1620-luvulle tultaessa kuusi tai seitsemän kertaa 

uudelleen. Kirkko on poltettu tiheään sekä 1400-luvun, että 1500-luvun lopulla – 

1500-luvun alkupuolella on ilmeisesti ollut varsin pitkä aika jolloin 

kirkkorakennus sai olla rauhassa. Myös maakirjakartalla näkyvä uusi kirkko on 

sen historian aikana tuhoutunut palossa kaksi kertaa.487 Ei siis ole mikään ihme, 

                                            
485 Vahtola 1994:208; Vahtola 1998a:29; Kallio-Seppä 2011:35; Kallio-Seppä 2013:60. 
486 Kartan Maanmittauslaitoksen aineiston lisenssi: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501  

Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf 
487 Vahtola 1994:208–209; Vahtola 1998a: 25–29. Ks. myös Kallio-Seppä 2011:34–35. 
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että paikkakunnan muistitiedossa on säilynyt vahvana tieto kirkon 

rakentamisesta uudelleen eri paikkoihin.  

Perimätieto kertoo paikallisten asukkaiden liittäneen vanhan kirkon 

ja  hautausmaan  identiteetit  jokisuun  Kirkkosaareen,  Kruunu-  eli  

Satamansaareen, ja Illinsaareen.488 Calamnius kertoo Illinsaarta pidetyn 1860-

luvulla Iin vanhan kirkon sijaintipaikkana – siellä olisi venäläiskonfliktien aikana 

upotettu lampeen pitäjän kirkon kello. Hänen mukaansa perimätieto kertoi myös 

kirkon, hautausmaan ja mestauspaikan sijainneen joskus Kirkkosaaressa.489 

Vahtolan mukaan puolestaan ”vanha sitkeä perimätieto” kertoo vanhimman 

kirkon sijainneen Illinsaaren Suutarinniemessä.490  

Tulkinta Satamansaaresta kirkon sijaintipaikkana pohjautuu lähinnä 

saaren ja sen eteläpuolella olevan Puodinkosken nimiin ja saaren sijaintiin.491 

Saari on noussut merenpinnan yläpuolelle 1000-luvulla, samoihin aikoihin kuin 

Iin Haminan länsireuna ja vanhan hautausmaan kohta. 1650-luvulla 

Satamansaari ja Iin Haminan hautausmaa ovat olleet noin viiden metrin 

korkeudella silloisesta merenpinnasta. (Ks. Liite 1 ja Karttaliitteet 2a–f) 

Käytännössä markkinapaikka ja hautausmaa kirkkoineen tai kappeleineen olisi 

luultavasti voitu perustaa kohteisiin aikaisintaan 1200- tai 1300-luvuilla, jolloin 

alueet ovat sijainneet noin 1,5–2 metrin korkeudella silloisesta merenpinnasta.  

Satamansaaren topografian ja Haminan ja Illinsaaren arkeologisen 

tutkimusaineiston perusteella on todennäköistä, että kappeli on 1300-luvulla 

perustettu joko Illinsaareen, siis Suutarinniemen kalmistoon, tai suoraan Iin 

Haminaan – ei Satamansaareen. Radiohiiliajoitusten ja arkeologisen 

löytömateriaalin perusteella Iin Haminan hautausmaa on ollut käytössä 1400-

luvulla, ja Suutarinniemeen on haudattu ihmisiä 1100–1300-luvuilla.492 

                                            
488 Esim. Ahmavaara 1910:59–62; Vahtola 1998a:25–26; Kallio-Seppä 2011:34. 
489 Calamnius 1861:29; Vrt. Ikäheimo 2014:44; Vahtola 1998a:25–26; Luukko 1945:265; 
Snellman1887: 250. 
490 Vahtola 1998a:25.   
491 Mm. Vahtola 1998a:26.  
492 Kallio-Seppä 2011:42–43; Hakamäki 2014:30; Kuusela 2015. Ks. Luku 3.4.3 Illinsaari – 
asutuskerrostumia ja maakirjakartan tyhjän tilan haasteita 
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Ajoitusten väliin jää noin sadan vuoden pituinen aukko, jonka ajalta ei ole 

olemassa arkeologisia todisteita hautausmaan ja Iin kappelin sijainnista.493  

Iin ensimmäinen kappeli hautausmaineen on saatettu perustaa Iin 

Haminaan jo 1300-luvun jälkipuolella, jolloin Suutarinniemen kalmisto olisi 

hiljalleen jäänyt pois käytöstä. Toisaalta Suutarinniemi saattoi toimia 

paikallisyhteisön sakraalitilana vielä 1300-luvun lopulla, ja katalysaattori kirkon 

ja hautausmaan siirtämiselle Iin Haminaan on voinut olla kappeliseurakunnan 

eriytyminen kirkkoseurakunnaksi 1400-luvun puolivälissä. Paikat ovat voineet 

muutosvaiheessa  olla  käytössä  myös yhtäaikaisesti.  Mielestäni  on  

epätodennäköistä, että Suutarinniemen ja Iin Haminan hautausmaiden 

käyttöajan väliin jäävällä ajanjaksolla kappeli ja hautausmaa olisivat sijainneet 

myös Satamansaaressa – ellei kappeli sitten ole ollut erotettuna hautausmaasta 

ja sijainnut varhaisen kauppapaikan kanssa Satamansaaressa eikä Illinsaarella, 

mikä sekään ei tunnu kovin todennäköiseltä.  

Saaren nimen muutos Kruunusaareksi on kiinnostavaa ja sen 

ajankohdan selvittäminen voi auttaa hahmottamaan saaren merkitystä 

paikallisyhteisössä tässä esitettyä laajemmin. Karttamateriaalin perusteella 

saarella on ollut 1600-luvun puolivälissä ainakin yksi vesimylly, ja sen 

molemmilla puolilla olevissa koskissa on todennäköisesti ollut kalapatoja – 

ainakin Puodinkoskessa tiedetään olleen pappilan pato.494 Voisiko nimen 

muutos liittyä lohenkalastuksessa tapahtuviin muutoksiin, tai saarella 

mahdollisesti olleisiin kruunun rakennuksiin, esimerkiksi pitäjänmakasiiniin495?  

Kirkkosaari on perimätiedon mukaan vanhan kirkon paikkana 

toimineista saarista matalin, minkä vuoksi kirkon sijaintia siellä on 

tutkimuskirjallisuudessa pidetty epätodennäköisenä.496 Saari on noussut 

merenpinnan yläpuolelle vasta 1200-luvulla, ja 1650-luvulla se on ollut noin 3,3–

4 metriä merenpinnan yläpuolella. Kirkkosaari näkyy maakirjakartalla KA MHA 

F1:75–76, jossa sinne on merkitty teksti ”Rätte Platzen eller Stegell Hålmen”. 

                                            
493 Vuoden 2014 kenttätutkimukset Suutarinniemen kalmistolla auttavat selvittämään kohteen 
luonnetta ja ikää tarkemmin. (Kuusela 2015) Myös Iin Haminan hautausten ajoittumisesta 
voidaan saada lisää tutkimustietoa teettämällä radiohiiliajoituksia useammasta haudasta. Vrt. 
myös Kallio-Seppä 2011:42–43. 
494 Vahtola 1998a:35; Vahtola 1998b: 72. 
495 Vrt. Rytkönen 104–105. 
496 Ks. esim. Vahtola 1998a:26; Kallio-Seppä 2011:34. 
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Saaressa on siis maakirjakartan mukaan sijainnut 1600-luvun puolivälissä 

mestauspaikka, mikä vahvistaa edellä mainitun 1800-luvun puolivälin 

muistitietoon perustuvan kertomuksen.  

On mahdollista, että saarella on mestattu ihmisiä.497 Kenties 

mestattuja on myös haudattu mestauspaikan lähelle saareen, mikä on liittänyt 

paikkaan mielikuvan hautaamisesta, ja selittäisi joissakin lähteissä mainitut 

luulöydöt alueelta.498 1600-luvun maakirjakartan mukaan saaren nimi ei vielä 

ole ollut Kirkkosaari, tai ainakaan kartoittaja ei sitä ole sen nimisenä kartalle 

merkinnyt. Saari on kartalla Stegellhålmen, Mestaussaari. Iijoen muut saaret, 

Vasikkasaari, Satamansaari, ja Illinsaari on merkitty suomenkielisin, paikallisten 

käyttämin nimin. On mahdollista että paikallisväestö on 1600-luvulla käyttänyt 

saaresta nimeä Kirkkosaari, joskin pyhän kirkkomaan ja rikollisten teloittamisen 

liittäminen  toisiinsa  ei  sovi  kovin  hyvin  1600-luvun  luterilaiseen  

rikoskäsitykseen,499 ja tuntuu siksi varsin epäloogiselta.    

Arkeologisen  todistusaineiston,  saaren  mataluuden,  ja  

historiallisten lähteiden perusteella kirkon tai kappelin varhainen sijainti 

Kirkkosaarella on erittäin epätodennäköistä, jopa mahdotonta. Kirkkosaareen 

liittyvässä  perimätiedossa  näkyy  muistitiedon  ja  siihen  liittyvän  

paikkaidentiteetin kerroksellinen ja muuttuva luonne.500 Ajan kuluessa, ja paikan 

käyttötapojen (sekä sitä ympäröivän maiseman ja ympäristön muiden 

kohteiden) muuttuessa, saareen on yhteisön muistissa alettu liittää myös 

paikkansapitämättömiä oletuksia siellä muinoin olleesta toiminnasta.501 Paikan 

muisti voi siis olla myös väärässä, tai ainakin erehtyä. 

                                            
497 Kuolemantuomioita langetettiin varsin paljon, mutta on epäselvää, kuinka suuri osa niistä 
todella pantiin toimeen. (Luukko 1954:611–612; Virrankoski 1973:590–591, 597–600; 
Oravisjärvi 2011:286) 1500-luvulla kuolemantuomio on noituuden vuoksi toimeenpantu Iissä 
ilmeisesti ainakin kahdesti, mestaajaksi on tuolloin määrätty ”muuan sotamies Juho Erkinpoika” 
”rikostensa vuoksi”. (Luukko 1954:706–708; lainaukset Ahmavaara 1910:61–62, Vrt. Virrankoski 
1973:592)  
498 Luulöydöistä Ks. Ahmavaara 1910:61–62. Vahtolan mukaan Iissä olisi 1600-luvulla 
murhatuomion saaneiden ruumiit upotettu jokeen ja itsemurhan tehneet haudattu kirkkomaan 
aidan pohjoispuolelle. (Vahtola 1988b:90) Ks. Myös Oravisjärvi 2011.  
499 Esim. Vahtola 2004:157–160; Virrankoski 1973:591–600, kirkkomaan pyhyyteen liittyen 
erityisesti 591 ja 599. Vrt. Oravisjärvi 2011.  
500 Esim. Van Dyke 2008: 277–279; Kallio-Seppä 2013:32. 
501 Vrt. Miettinen 2011. 
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Kirkot ja kappelit on keskiajalla perustettu mielellään lähelle 

markkinapaikkaa,  keskelle  yhteisön  elämänpiiriä.  Syyt  olivat  paitsi  

käytännöllisiä, myös paikan identiteettiin ja kirkon yhteisölliseen asemaan 

liittyviä.502 Uskonto ja kauppa kulkivat alueella käsi kädessä ja varhaisen 

kristillistymisen voidaan paikallisyhteisön näkökulmasta nähdä liittyneen 

nimenomaan kauppa- ja muiden sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, ei niinkään 

aktiiviseen kirkon käännytystyöhön. Myös kirkon kannalta strategia oli toimiva, 

sillä ajan myötä vanhat kauppapaikat vakiintuivat kirkollisiksi keskuksiksi, 

paikoiksi jotka olivat keskeisiä yhteisön sosiaalisessa elämässä ja yhteisessä 

muistissa.503  

Rannikon kauppapaikkojen pienet ja matalat salvosrakenteiset 

puukirkot on tulkittu paikallisyhteisön itsensä pystyttämiksi.504 Kirkon ja kruunun 

asemien vakiintuessa kirkkorakennusten koko ja näkyvyys maisemassa 

kasvavat, ja niiden rakennustapa muuttuu. Muutosten on tulkittu kertovan siitä, 

että paikallisväestö on tehnyt aiempaa enemmän yhteistyötä kirkon kanssa 

kirkkoja rakennettaessa, ja että rakentaminen on ollut ylhäältäpäin ohjatumpaa. 

Kirkoilla on haluttu viestittää eri asioita kuin aikaisemmin, ja ne ovat olleet 

aiempaa tiiviimmin liitoksissa kruunun valtarakenteisiin. Tämä suunta korostuu 

entisestään reformaation myötä, jolloin kruunu ottaa myös kirkollisen 

vallankäytön omaan valtapiiriinsä.505  

Paikkaidentiteetiltään varhaiset kappeli- ja kirkkorakennukset sekä 

kauppapaikat ovat olleet ensisijassa kohtaamispaikkoja.  Niiden avulla 

paikallinen yhteisö on muodostanut yhteisen kohtaamispinnan muualta tulleiden 

kristillisten kauppiaiden, sekä kirkon ja kruunun edustajien kanssa. 

Kauppapaikat, kirkot ja hautausmaat liittyvät siten keskeisesti yhteisön 

sosiaaliseen muistiin ja ne voidaan nähdä strategisesti tärkeinä tiloina 

                                            
502 Maaranen 2011:258–260; Ylimaunu et al. 2014:245–47; Herva ja Ylimaunu 2014:11–15; 
Ylimaunu et al. 2015 (in press).  
503 Ylimaunu et al 2014:252–253, 255; Kuusela 2015: 15–16; Ylimaunu et al. 2015: passim. 
504 Ylimaunu et al. 2014:252–253, viitaten Markus Hiekkasen tutkimuksiin. 
505 Esim. Ylimaunu et al. 2014:255, 259–261. Reformaation vaikutuksesta seurakuntaelämään 
Ks. esim. Vahtola 2004:86–89, 90, 92. 
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sosiaalisten verkostojen luomisessa ja niiden ylläpidossa niin kirkon, kruunun, 

kuin paikallisen väestönkin näkökulmista.506   

Kylän julkisten tilojen sijainnin määräytymisessä on ympäristön 

luonnonolosuhteiden lisäksi kyse siitä, miten kirkon, hallinnon, ja paikallisen 

väestön muuttuneet tarpeet ovat eri aikoina paikan valintaan vaikuttaneet.507 

Tarkastelemalla sakraalitilojen sijainnin viestittämiä merkityksiä voidaan valottaa 

paikan valintaan vaikuttaneita motiiveja. Edellä on käyty läpi Iin Haminassa 

tehtyjä arkeologisia tutkimuksia ja karttojen sekä muiden historiallisten lähteiden 

mukaisia tietoja Iin hautausmaiden sijainnista. Iin kartoilla erottuu neljä 

lähekkäistä mutta eriaikaista sakraalitilaa, eli kirkon ja/tai hautausmaan paikkaa: 

Illinsaaren rautakaudelle ja varhaiskeskiajalle ajoittuva Suutarinniemen 

kalmisto, Iin Haminan keski- ja uudelle ajalle ajoittuva ”Gamble Kyrckogård” eli 

vanha hautausmaa kirkkoineen, sekä jonkin matkan päähän sen eteläpuolelle 

1620-luvulla rakennettu uusi kirkko ja hautausmaa. Neljäntenä sakraalitilana Iin 

nykykartoilla erottuu Kruunusaaren – entisen Satamansaaren – hautausmaa, 

joka on otettu käyttöön vuonna 1810.508 Kysymykset siitä, miksi ja miten 

siirtymät ovat tapahtuneet, ovat erittäin monitahoinen ja kiinnostava aihe, johon 

on jatkossa syytä perehtyä tarkemmin. 

 

 

 

  

                                            
506 Maaranen 2011:258–260; Ylimaunu et al. 2014:247–250, 252–255, 260–261; Herva ja 
Ylimaunu 2014:12–14; Ylimaunu et al. 2015. Ks. myös Kuusela 2015. 
507 Ks. esim. Van Dyke 2008:278–279; Maaranen 2011; Herva ja Ylimaunu 2014; Ylimaunu et 
al. 2014; Ylimaunu et al. 2015 
508 Mm. Satokangas 1998:162. 
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4. Yhteenveto  

 

Tutkielman alussa esitetyt keskeiset tutkimuskysymykset ovat:  

 

1.  Minkälaisen  aineiston  maakirjakartat  muodostavat  alueen  

arkeologiselle tutkimukselle? 

 

2. Miten aineistoissa kuvastuvat toisaalta paikallisten asukkaiden, 

toisaalta kasvavan Ruotsin suurvallan tilankäytön, vallankäytön ja 

muistamisen tavat?  

  

Yhteenvetona maakirjakartoista arkeologisen tutkimuksen aineistona Iissä 

voidaan todeta niiden olevan erittäin monipuolinen ja harmillisen vähän 

hyödynnetty kokonaisuus. Kartoille on merkitty pääasiallisesti verotuksen alaisia 

kohteita: maakirjatilat tiluksineen, myllyt ja lohipadot. Niiden lisäksi kartoille on 

merkitty joitakin tielinjauksia, kirkon, kauppapaikan, ja mestauspaikan sijainnit, 

sekä vanha kirkkomaa. Laajat maa-alueet kartoilla jäävät täysin tyhjiksi, koska 

kartoituksen päämääränä on ollut maaseudun verotuksellisten resurssien 

kartoitus. Karttamerkinnät eivät ole systemaattisia eivätkä ne kerro tilojen 

todellisesta koosta, asutustilanteesta, tai rakennuskannasta, vaan kyseiset 

yksityiskohdat on kirjattu tarkemmin kartan selitteisiin ja aikakauden muihin 

lähteisiin.  

Karttatietojen vertailu asiakirjalähteisiin paljastaa, että Claes 

Claessonin työskentely ei ole ollut täysin systemaattista: vuoden 1648 

veroluetteloiden tietojen perustella kylässä oli ilmeisesti 5 kruununautiotilaa, 

joita ei ole piirretty maakirjakartoille, eikä Karjalankylän ja Pirttitörmän kyliä ole 

kartoitettu lainkaan. Syynä puutteisiin lienevät toisaalta kartoitettavan alueen 

laajuus, toisaalta kartoitusresurssien suuntaaminen ja joen yläjuoksulle – lähelle 

valtakunnan rajaa.   

Iin historiallisen ajan maatalousasutusta ei ole juurikaan tutkittu, ja 

aikakauden tutkimuksessa on valtakunnallisestikin eritasoisia tutkimustyhjiöitä. 

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana maakirjakarttoja on hyödynnetty 

Etelä-Suomen keskiaikaisen asutuksen tutkimisessa ja etsimisessä varsin 
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paljon. Tutkielman johdannossa esitetäänkin yhdeksi työn tavoitteeksi pyrkimys 

testata maakirjakarttojen hyödyllisyyttä Iin alueen muinaisjäännöskohteiden 

inventoinnissa.  

Tutkielmassa kaikki Iin ja Yli-Iin pitäjien maakirjakartoille merkityt 

tilat onnistuttiin paikantamaan nykykartalle. Asemointi osoittaa Iin kylässä 

olevan rajanvedoista riippuen 9–16 tilaa, ja muutamia muita kiinnostavia 

karttakohteita,  joiden  välittömässä läheisyydessä  ei  ole  nykyistä  

rakennuskantaa. Asemoituja kohteita ei ole tarkistettu maastossa, ja aineiston 

digitoimisprosessiin sisältyy epätarkkuuksia, joten kohteiden sijaintia tulee pitää 

suuntaa-antavana.  

Karttaliitteissä 2a–f esitetään Iin maakirjakarttojen kohteet eri 

aikojen rantaviivaan suhteutettuna. Rannankohoamismallin avulla identifioitiin 

työssä maakirjatiloja ja muita kohteita, jotka niiden sijainnin perusteella 

ajoittuvat 1400-, 1300-, 1200-, ja 1100-lukuja nuoremmiksi. Mallin voidaan 

todeta olevan hyödyksi erityisesti yksittäisten tilojen ajoituksen selvittämisessä. 

Asutusta laajemmin tarkasteltaessa tilojen sijainti suhteessa eri vuosisatojen 

rantaviivaan kertoo enemmän alueen luonnonolojen vaikutuksesta asuinpaikan 

valintaan ja tilojen erilaisista elinkeinoista, kuin asutuksen iästä yleensä.  

Tutkielmassa jäljitettiin myös vanhimpien asiakirjalähteissä 

mainittujen tilojen sijaintia alueella, sekä pyrittiin identifioimaan tiloja, jotka ovat 

1600-luvulla hävinneet tai olleet häviämässä. Työn perusteella voidaan todeta 

Iissä olevan ainakin neljä tilaa, joiden juuret ovat vähintään 1440-luvulla. Tiloista 

ainakin kolmasosan juuret ulottuvat tilojen nimien perusteella 1500-luvun 

puoliväliin. Kartoille on piirretty kaikkiaan 63 maakirjatilaa, joista kuusi on 

mahdollisesti ollut kartanpiirtohetkellä enemmän tai vähemmän hylättyjä, joskin 

asiakirjalähteistä löytyy mainintoja siitä, että ainakin osa niistä on otettu 

uudelleen viljelykseen. Lisäksi Illinsaaresta paljastui kartta-analyysissä 

mahdollinen ennen 1600-luvun puoliväliä autioitunut tontti, jota ei ollut merkitty 

kartalle lainkaan.  

Kartta-analyysin perusteella voidaan todeta, että maakirjakartoille 

piirrettyä vanhemman rakennuskannan etsimisessä kannattaa pitää silmällä 

maakirjakartoilla  pelloissa  näkyviä  aukkokohtia  ja  muita  

epäjohdonmukaisuuksia. Puitintörmän ja Illinsaaren maakirjakarttojen analyysi 
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osoittaa vanhojen tilanpaikkojen erottuvan kartalla peltojen välissä tai reunoilla 

olevina tyhjinä tiloina. Samantyyppisiä mutta tämän työn puitteissa tarkemmin 

läpikäymättä jääneitä kohteita on nähtävissä eräillä muillakin kartoilla.509 Pelkkä 

tyhjä tila kartalla ei kuitenkaan riitä kertomaan vanhan tilan paikkaa, sillä 

peltojen muotoon ja sijoitteluun ovat vaikuttaneet myös luonnonolosuhteet ja 

tilallisten peltojen ylläpitoon suuntaamien resurssien jakautuminen ja määrä. 

Kaikkien tilojen elanto ei myöskään ole ollut sidottu maanviljelykseen. Tässä 

työssä käytettyä laajempi ja yksityiskohtaisempi historiallisista asiakirjoista 

katoavien tilojen identifioinnin yhdistäminen kartta-analyysiin tarjoaa parhaat 

lähtökohdat Iin vanhimpien tilojen paikantamiselle.  Jatkossa tähän toivottavasti 

suunnataan tutkimusresursseja.  

Maakirjakarttojen pohjalta piirtyy monipuolinen kuva niistä 

prosesseista,  jotka  Iissä  maakirjatilojen  sijaintipaikkaan  ja  

paikkasidonnaisuuteen vaikuttivat. Monilla tiloilla on asiakirjalähteiden 

perusteella pitkä historia alueella, mutta ne ovat historiansa aikana myös olleet 

usein kahden valtakunnan välisen konfliktin kärsijöinä, ja tuhoisien 

hävitysretkien kohteena: tilojen rakennuskanta on jouduttu rakentamaan usein 

uudestaan. 1500-luvun lopulla Iin maakirjatilat on poltettu kahteen otteeseen. 

Suuri osa maakirjakarttojen kuvaamasta rakennuskannasta on siten karttoja 

piirrettäessä ollut noin 75 vuotta vanhaa. Vaikka tilan rakennuskanta on sen 

historian aikana jouduttu rakentamaan uudestaan, ja sen paikkaa on voitu 

vaihtaa, vaikuttaa Iissä tiluksille olleen luonteenomaista pysyvyys. Useimpien 

tilojen kohdalla on yhä nykyäänkin maatila tai tilojen peltoja. Toisaalta tämä on 

odotettavissakin: työssä lähdeaineistona käytetyille kartoille on merkitty 

maanviljelysasutus, jonka pysyvimpänä elementtinä voidaan pitää raivattuja 

peltoaloja.  

Mahdollisten muusta kuin maanviljelystä elantonsa saaneiden 

asukkaiden asuinpaikkojen etsiminen ja identifioiminen niin kartalla kuin 

maastossakin on maatilojen etsimistä haastavampaa. Maastossa kalastukseen 

liittyneitä asumuksia ja rakenteita kannattaa etsiä vanhojen rantaviivojen 

läheisyydestä. Tutkielman aineistossa on viitteitä siitä, että merenrantaan 

                                            
509 Kohteita ei ole eritelty työssä laajemmin, koska niiden yksityiskohtaisempaan identifiointiin ei 
ollut aikaa.  
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rakennettuja tiloja on maankohoamisen myötä joko hylätty, tai niiden 

elinkeinorakennetta muutettu vastaamaan muuttuneita ympäristöoloja. (Ks. 

Luvut 3.1. Kohteiden ajoittaminen – rannansiirtymäkronologia ja asiakirjalähteet, 

3.3.1. Autiotila muinaisjäännöskohteena – Lampurinkorpi Pohjois-Iissä, ja 3.4.3. 

Illinsaari – asutuskerrostumia ja maakirjakartan tyhjän tilan haasteita)  

Kartoille merkittyjen autiotilojen tarkastelussa esiin nousevat paitsi 

ilmastonmuutoksen ja sotaväenottojen tilojen taloudelle aiheuttamat suuret 

rasitteet, myös se, että tilojen verotuksellinen autioituminen ei ole merkinnyt 

asutuksen päättymistä tilalla. Kartat kertovat siitä, mitkä asiat asutuksessa ovat 

verottajalle ja kruunulle olleet merkityksellisiä: sellaisetkin tilat, jotka vaikuttavat 

sijaintinsa ja puutteellisten maanviljelysresurssiensa vuoksi olleen ensisijassa 

kalastuksesta tai karjanhoidosta elantonsa saaneita, on mitattu kartoille niiden 

pelto-omistusten sijaintia ja luonnetta korostaen.510  

Lähdeaineistona maakirjakartat ovat luonteeltaan verotukseen 

liittyvä dokumentti. Niissä kuvastuvat selkeinä kruunun vallankäytön motiivit. 

Karttojen tekeminen voidaan liittää Ruotsin kehittyvän suurvallan tarpeeseen 

vakauttaa talouttaan, lujittaa hallintoaan ja valvoa alamaisiaan entistä 

tiukemmin, mutta kartoittamisella oli merkitystä myös suurvallan imagon ja 

identiteetin rakentamisessa. Kruunulle maakirjakartoittaminen merkitsi paitsi 

keskeisten taloudellisten resurssien kartoittamista, myös sen vallan rajojen 

piirtämistä kartalle. Kaukaiset raja-alueet tulivat kartoittamisen myötä 

tallennetuksi yksityiskohtaisesti valtakunnan yhteiseen muistiin.  

Paikallistasolla kartoilla kuvastuvat kylän väestön tavat valita 

asuinpaikkansa ja muokata ympäristöään, sekä alueen maatalousasutuksen 

varhaisempi historia. Kartoitusprosessi itsessään on ollut monitahoinen 

muistamisen ja vallankäytön välimaastossa liikkunut tapahtuma. Karttojen tiedot 

on kerätty asukkailta, mutta kartoittaja ei ole voinut nähdä aluetta samalla 

tavalla kuin paikallinen väestö. Luonteeltaan kartat ovat siten toisaalta erittäin 

yksityiskohtaisia, toisaalta hyvin suuripiirteisiä ja puutteellisia. Hedelmällisintä 

niiden tutkiminen on silloin, kun karttoja pyritään tarkastelemaan historiallisessa 

                                            
510 Pelto-omistusten korostumiseen vaikuttaa tässä myös se, että tilojen niittyomistuksia ei 
tutkielman puitteissa digitoitu, ainoastaan niittyjä rajaavat aidat.  
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kontekstissaan, yhdessä aikakauden asiakirjalähteiden ja alueen arkeologisen 

tutkimustiedon kanssa.  

Paikallisten asukkaiden muuttuvat tilankäytön ja muistamisen tavat 

näkyvät kenties selvimmin Lampukarin, Puitintörmän, Illinsaaren ja Iin Haminan 

kohteissa.  Puitintörmällä  on  tilojen  nimien  perusteella  pitkä  

maanviljelysasutuksen historia. Alueen maakirjakartassa kuvastuu 1500-luvun 

lopun ja 1600-luvun alun kehitys, jossa osa tiloista hylätään ja muut kyläläiset 

ottavat niitä haltuunsa. Samalla kartassa näkyy selkeästi se, mistä hylättyä 

asutusta  kannattaa  kartoilla  etsiä. (Ks.  3.4.2.  Iin  Puitintörmä  –  

asutuskerrostumia ja maanomistuskysymyksiä) 

Lampukari on ainoa maakirjakartoille merkitty tila, joka voidaan 

liittää suoraan tunnettuun muinaisjäännökseen – Lampurinkorven peltoröykkiöt 

ovat peräisin Lampukarin tilan peltojen raivauksesta. Tilan historiassa 

kuvastuvat yleiset Iin asutukseen vaikuttaneet tekijät, kuten asutuksen 

pysyvyys, ja muiden kuin maanviljelyyn perustuvien elinkeinojen merkitys tilan 

elinvoimaisuudelle. Tila on kartalle merkitty autotilaksi jonka tilukset ovat osin 

muiden kyläläisten hallussa, mutta on todennäköistä että se ei ollut täysin 

hylätty. Lampukarin tilalla voidaan asiakirjalähteiden perusteella todeta olleen 

ainakin kaksi erillistä asutusvaihetta. Tila autioitui verotuksellisesti jo 1600-luvun 

puolivälissä, mutta sen voidaan katsoa tulleen lopullisesti hylätyksi vasta 1700-

luvun alussa.  (Ks. Luku 3.3.1. Autiotila muinaisjäännöskohteena – 

Lampurinkorpi Pohjois-Iissä) 

Illinsaaren maakirjakartan analyysi osoittaa 1600-luvun puolivälin 

asutuksen sijainneen saarella eri paikassa kuin myöhäisrautakaudella ja 

keskiajan alussa. Kartoille piirretty asutus sijaitsee alavilla niittymailla saaren 

länsiosassa, alueella joka todennäköisesti on voitu asuttaa vasta 1400- ja 1500-

lukujen kuluessa. Taustalla vaikuttivat todennäköisesti maankohoamisen myötä 

muuttuvat luonnonolosuhteet sekä yhteisön elintapojen muutos maanviljelyn 

yleistyessä ja vakiintuessa alueelle. Vanhat asuinalueet ja Suutarinniemen 

kalmisto eivät kartoilla näy lainkaan, vaikka paikallisessa muistitiedossa saaren 

ja Suutarinniemen sakraali-identiteetti vaikuttaa säilyneen pitkään. 

Illinsaaren maakirjakartalle merkityistä tiloista ainakin kaksi sijaitsee 

alueilla. joilla niiden voidaan ajatella säilyneen varsin koskemattomina. Lisäksi 
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saarella on mahdollisesti yksi 1600-luvun puolivälissä jo täysin hävinnyt tila. 

Rautakautisten ja maakirjakartalle merkittyjen kohteiden lisäksi saarella on 

useita tervahautoja ja miiluja, jotka kertovat alueen resurssien hyödyntämisestä 

historiallisella ajalla. Kokonaisuudessaan Illinsaari tarjoaa siis erittäin 

mielenkiintoisen tutkimuskohteen, jossa on mahdollista tutkia asutusta 

selkeärajaisella maantieteellisellä alueella ja laajalla aika-akselilla. (Ks. Luku 

3.4.3. Illinsaari – asutuskerrostumia ja maakirjakartan tyhjän tilan haasteita) 

Iin Hamina on kartoille piirretyistä kokonaisuuksista se, jossa 

paikallisyhteisön ja kruunun tavat muokata ympäristöään näkyvät selvimmin 

vuorovaikutuksessa keskenään. Vanhan kirkon ja hautausmaan sijaintiin liittyy 

Iissä monenlaista perimätietoa ja varhaiskeskiajalta nykypäivään ulottuvalla 

ajanjaksolla kylän keskeinen hautauspaikka on sijainnut ainakin neljällä eri 

alueella. Perimätiedossa kuvastuu toisaalta yhteisön muistin voimakkuus ja 

sakraalitilojen paikkaidentiteettien pitkäikäisyys, toisaalta se, miten eri 

paikkoihin liitetyt muistikuvat ovat hämärtyneet ja muuttuneet sukupolvien 

myötä – paikkaidentiteetit eivät ole muuttumattomia.  

Iin sakraalitilojen sijainnin vaihdokset kertovat siitä, miten 

tilankäytön tarpeet ovat eri aikoina alueella vaihdelleet. Paikan vaihtumiseen 

ovat vaikuttaneet paitsi muuttuneet luonnonolot, sodat ja tuhot, sekä vanhan 

paikan käyminen ahtaaksi tai muuten epäkäytännölliseksi, myös yhteisön 

sosiaalisen rakenteen muutokset ja hallintovallan vakiintuminen alueelle. 

Tämän tutkielman puitteissa ei tähän teemakenttään perehdytty kovin laajasti, 

mutta se on hyvin mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde. (Ks. Luku 3.4.4. Iin 

Hamina: yhteisön muisti ja kylän sakraalitilojen vaihtuvat paikat) 

Iijoen historiallista asutusta ei ole juuri arkeologisesti inventoitu. 

Osaltaan kyse on tutkimuksellisista ja alueellisista rajauksista sekä rajallisten 

resurssien suuntaamisesta, osaltaan ilmeisesti siitä, että asutuksen on yleensä 

katsottu sijaitsevan yhä samalla paikalla kuin neljäsataa vuotta sittenkin, eikä 

sen inventointiin ole nähty tutkimuksellista syytä. Kysymys historiallisen ajan 

maaseutuasutuksen kohteista ja niiden suojelusta ei ilmeisesti myöskään ole 

Iijoen alueella ollut yhtä akuutti kuin Etelä-Suomen tiiviimmin asutuilla ja 

suuremman maankäyttöpaineen alaisilla alueilla. Tilanne on ongelmallinen, sillä 
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ellei historiallisen ajan maatalouskohteita pyritä aktiivisesti löytämään, niitä ei 

voida myöskään tutkia tai suojella.  

Jatkossa maakirjakartoille merkittyjen kohteiden paikantamiseen 

maastossa tulisi osoittaa tutkimusresursseja, ja Iin ja Yli-Iin pitäjien 

maakirjakartat ottaa tiiviimmin osaksi Iijokialueen arkeologista tutkimusta. 

Maakirjakarttamateriaalin perusteella Iissä on mahdollista saada arkeologista 

tutkimustietoa asutuksessa tapahtuneista hyvin pitkän aikavälin muutoksista: 

siitä, miten maaseudun asutuksen kuva Pohjanlahden rannikolla muuttui 

rautakaudelta suurvaltakaudelle tultaessa.  
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Liite 1. Maakirjakartoille merkityt kohteet.

folio

Tilanro 

foliossa Rak.nro

Autio‐

merkintä 

Tila 

väritetty

Rakennus‐

tyyppi

Savu‐

piippu Tila Tila suom.

Omistajan 

etunimi

Omistajan 

patronyymi
Muuta

Kylä Mant. Tn Lass

aikaisin mahd. 

ajoitus

aikaisin mahd. 

ajoitus, pellot

 > m  mpy 1650‐

luvulla

pellot > mmpy  

1650‐luvulla

74 f74:1 i9 ei  kyllä 3 kyllä Piukala Hemman Piukkula
Niittyomistuksia muilla folioilla, mm. 

Illinsaaressa.
Pohjois‐Ii 1/2 4 1/2 19 1/2 1150‐luku 1350‐luku 4 2,3

75–76 f75–76:1 i10 ei  kyllä 3 ei  Weijola Gårdh Veijolan tila Sigfridh Staphansson 

Yksi maatilkku jossa merkintä Svedie 

Landh: kaskimaa. Toisen suuren 

pellon keskellä heinittynyt avoin tila. 

V. 1674 Veijolan tila on maksanut 

1400 kuparitaaleria omistajana 

Oulun raatimies Knuutti Juhonpoika 

(Virrankoski 1973:484)

Pohjois‐Ii 1 8 19/32 22 1350‐luku 1350‐luku 2,3 2,3

75–76 i11 tuulimylly pellolla lähellä tilaa, Veijolan mylly Pohjois‐Ii 1150‐luku 4

75–76 i12 vesimylly Iijoessa Pohjois‐Ii 1350‐luku 2,3

75–76 i13 vesimylly Iijoessa, Satamansaarella Pohjois‐Ii 1650‐luku 0

75–76 i119
Mestaus‐

paikka
Rätte Plazen 

Teksti Rätte Platzen eller Stegell 

Hålmen nyk. Kirkkosaaressa
1250‐luku 3,3

77 f77:1 i14
ei, (mahd. 

hävinnyt)
 – 0 –

Caspar Fårbus af 

Hans Karhus 

Gamble 

Forbus  Casbar Hans Karhun vanha tila Pohjois‐Ii 1 3 3/32 1 950‐luku 1050‐luku 5,66 4,8

77 f77:2 i15 ei  kyllä 3 ei 

Caspar Fårbus af 

Thomas Karhus 

Gamble 

Forbus  Casbar Thomas Karhun vanha tila  Pohjois‐Ii 1 4 3 9/16 1050‐luku 1350‐luku 4,8 2,3

77 f77:3 i16 ei  kyllä 3 ei  Hifvala hemman  Hiivalan tila Mårthen Peersson

"bruckar Mårthen Peersson  i 

konfinalen" Ilmeisesti tilan 

omistusoikeus on muutoksessa, 

maita viljelee Mårthen Peersson.  

Osa maista Kaspar Forbusilla. 

Thomas Karhun kohdalla selitteessä 

teksti: "Ähr deelt efter Lagmans och 

Bondzhöfningz domarn ifrån Hifwala 

hemman Num 3 derförr att Caspar 

Fårbus hafver tinna(?) Mantall, 

likkawell finnes förr detta hafna 

warit mehra åkrar udan Hifwala 

hemman som ny störra än ähr 2/3 

Mantall "

Pohjois‐Ii 2/3 3 1/8 1 950‐luku 1350‐luku 5,66 2,3

78 f78:1 i17 kyllä ei 2 ei 
Lambukari 

Hemman
Lampukari Erich Eskelsson

"Ähr öde för Ringa Legenheet 

skuldh", "hafwer ganska Ringa 

Legenheet till ängs"

Pohjois‐Ii 1/4 1 4 1350‐luku 1450‐luku 2,3 1,6

79–80 f79–80:1 i18 kyllä kyllä 2 ei 
Thomas Leistos 

Ödes Hemman
Leisto Thomas 

Otettu hiljattain uudelleen verolle: 

"Thomas Leistos Ödes Hemman 1/2 

Mantall ähr nu nyligen på friiheet af 

öde uptagit"

Pohjois‐Ii 1/2 2 11/16 10 1150‐luku 1350‐luku 4 2,3

79–80 f79–80:2 i19 ei  kyllä 3 ei 
(Packila) 

Hemman
Pakkila  Knut  Jacobson

Pakkilan nimi merkitty Lampukarin 

kartalle, tässä vain merkintä "Knut 

Jacobsons hemman". sekä tieto 

omistuksista Lampukarin tilalla. 

Merkintä "hafver och Myreflåt"  

suoniityistä tai ‐laitumista.

Pohjois‐Ii 1 5 7/8 25 1250‐luku 1350‐luku 3,3 2,3
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79–80 f79–80:3 i20 ei  kyllä 3 ei 
Wirkuins 

Hemman
Virkkunen Hendrich

Suuret alueet laidunmaana kartalla 

(beteshaga). "hafwer kiär och 

myreflåt till nödterfllan" 

Pohjois‐Ii 1 5 7/8 30 3/4 950‐luku 1050‐luku 5,66 4,8

79–80 i21 vesimylly purossa Pohjois‐Ii

81 f81:1 i22 kyllä kyllä 2 ei 
Jöran Leisto Ödes 

Hemman
Leisto Jöran

"Orsaken är att denna gården så 

aldeles öda ligger är att faårtid giör 

gamalt åhrligen skada,  eliest(?) åhr 

liikka legenheet uthi laxfiskia medh 

Når och Söder byar så och ankiam 

(andra?) legenheet" Tila on siis 

autioitunut huonojen olosuhteiden, 

kevättulvien,  vuoksi. Tilalla on 

kuitenkin osuus lohenkalastukseen ja 

muita elantokeinoja? 

Verorästiluettelossa Caspar Forbus 

bruckar

Pohjois‐Ii 1 4 1/2 29 1/2 1450‐luku 1550‐luku 1,6 0,55

82 f82:1 i23 ei  kyllä 2 ei 
Kiämiläins 

hemman
Kemiläinen Jacob

"Oulun maantien" ("Stora 

Landzwegen till Uhla") varrella, 

kartan mukaan korkean mäen 

juurella. Jöran Leiston autiotilalla 

omistusoikeus peltotilkkuun E, nyt 

niittynä.

Pohjois‐Ii 1/4 1 3/4 8 1/2 1250‐luku 1350‐luku 3,3 2,3

83–84 f83–84:1 i24 kyllä kyllä 2 ei 
Pakuris Ödes 

Hemman
Pakuri Matz  Sigfridsson

Asukas kirjautunut sotaväkeen, "ähr 

öde blifvit att åbon ähr skrifwen till 

Knecht", verorästiluettelon mukaan 

soldat bruckar

Pohjois‐Ii 1/4 2 3/4 8 850‐luku   1150‐luku 6,5 4

83–84 f83–84:2 i25 ei  kyllä 3 ei  Junnilä Hemman Junnila Clemet Michelsson

"hafwer myreflåt när Tår åhr ähr när 

wåt åhr alznitet"Kuivana vuonna 

suolaitumia, märkänä vuonna ei. D‐

kirjaimella merkityn pellon vieressä 

merkintä: "denna warten(?) ähr 

belågen på denna sidan ifrån gården 

(??)rds pass 600 alnar och BPTER 

Loci augustiam har jemföres" 

Merkintä jää tässä epäselväksi. 

Peltotilkku sijaitsee oikeasti 

kauempana? 

Pohjois‐Ii 1 5 1/16 9 850‐luku   1450‐luku 6,5 1,6

83–84 f83–84:3 i26 kyllä kyllä 2 ei  Plusilä Plusila
Jöran ja 

Mårthen 
Jönsson

Tilasta otettu asukkaan toimesta 1/4 

ensin verolle, mutta se jäänyt jälleen 

autioksi: " Jöran Jönson och Mårthen 

Jönson Pluslä. Ödess hemman 1 

mantal ähr uptagit 1/4 mantal af 

hemmanet åboa(åber?) igen strax 

öda lagit" verorästiluettelossa Bengt 

Jönsson soldat bruckar

Pohjois‐Ii 1 5 17/32 10 1050‐luku 1250‐luku 4,8 3,3

83–84 f83–84:4 i27 ei  kyllä 2 ei  Tijrois Hemman Tiira Jacob "hafwer ganska ringa skogzängiar" Pohjois‐Ii 1/2 4 4 1150‐luku 1150‐luku 4 4

83–84 f83–84:5 i28 ei  kyllä 2 ei  Käyris Hemman Käyrä Clemet Matsson Pohjois‐Ii 1/2 3 13/16 2 850‐luku   1550‐luku 6,5 0,55
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83–84 f83–84:6 i29 ei  kyllä 2 ei  Käyrä Hemman Käyrä Jöran Matsson

"hafer ach anka(andra?) kiär ach 

myror som the höögiör när tår åhr 

ähr när wåt åhr ähr fåås ganska 

ringa" Eli kuivana vuonna niittyjä 

suoalueilla, märkänä huonosti.

Pohjois‐Ii 1/2 3 17/32 3 3/4 850‐luku   1550‐luku 6,5 0,55

83–84 i30 vesimylly
Iijoessa Venehenkarin kosken 

vieressä
Pohjois‐Ii

83–84 i31 lohipato
Wenehen kaari 

fors och Laxfike
Venehenkari Venehenkari Pohjois‐Ii

83–84 i32 lohipato Hauka Haukka Pohjois‐Ii
86 f86:1 i33 ei  kyllä 2 ei  Paluka Palukka Matz "hafwer och något myreflått" Pohjois‐Ii 1/4 1 15/16 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

87–88 f87–88:1 i34 ei  kyllä 2 ei 

Hofvila Gårdar 

Når Iiå by Jacob 

Olufsons 

hemman

Hovila Jacob Olufsson

"nu nyligen fört förr 1/2 mantal" 

veroluku vastikään korotettu ½ 

mantaalista 5/8 mantaaliin? Ks. myös 

Hindrich Olufssonin seliteosuus.

Pohjois‐Ii 5/8 6 7/8 30 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

87–88 f87–88:2 i35 ei  kyllä 3 ei 
Hofvila Gårdar 

Når Iiå by
Hovila Hindrich Olufsson

Pitkä selite, joka osin koskee 

molempia Hovilan tiloja "hafwa 

uthängian till Tverjskiptijs(?) på 

årsskilliga folijs som efterföllian:[‐‐

]dersammastedes hafver dessa 

gårdarna hvaar sin cwarnstelle[‐‐]" 

useita niittyomistuksia muilla folioilla 

mm. Illinsaaressa, molempien tilojen 

myllyt toisella foliolla (F1:91–92). 

Pohjois‐Ii 5/8 5 19/32 60 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

89 f89:1 i36 kyllä kyllä 2 ei 
Haloins Ödes 

Hemman
Halonen Pååll  Michelson

"ähr aldeles öda ingen åbo uppå 

hafver i 8 åhrs tijdh öda lagat [‐‐] 

gammall obrukkat åkker begijnner 

wpa jskogs uppå och kan ännu 

giöras til åkker [‐‐]"Täysin autiona jo 

8 vuotta, ei  asukasta. 

Viljelemättömät pellot metsittyneet 

mutta voidaan ottaa viljelyskäyttöön. 

Niittyomistuksia muilla folioilla ja 

tämän folion niityt  D ovat Hovilan 

tilojen "till tvreskiptis"(?) ja E 

"kommer Peer Simonsson Packkilä i 

Pirtitörmä byy till [‐‐]"   

Pohjois‐Ii 1/2 4 11/32 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5
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91–92 f91–92:1 i37 ei  kyllä 3 ei  Pakoins Hemman Paakko Erich

"ähr efter gamble  Jordebokken 3/4 

Mantall efter nu warande 

Jordebookk 2/3 mantal[‐‐]hafver och 

kiär och myreflåt" Vanhassa 

maakirjassa 3/4 Mant uudessa 2/3, 

tilalla on myös suoniittyjä. Pitkä 

seliteosio, jossa mainitaan mm. 

Pirttitörmän Peer Simonsonin 

omistuksia, Hovilan omistuksia, ja 

Hovilan myllyt, jotka toiminnassa 

keväisin ja syksyisin: "beggie dessa 

cwarnerna kommer widen(?) Hofwilä 

gårdan [‐‐] till hvarthen och gåå höst 

och wåren(?)"

Pohjois‐Ii 2/3 5 11/32 28 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

91–92 f91–92:2 i38 ei  kyllä 2 ei  Glasila Hemman Klasila Jöran
"hafwer ingen ängs annanstedes" ei  

muita niittyjä kuin nämä
Pohjois‐Ii 1/2 2 9/16 16 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

91–92 f91–92:3 i39 ei  kyllä 2 ei  Kuckois Hemman Kukko Matz Jönsson "hafwer och myreflåt" Pohjois‐Ii 1/2 3 1/4 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

91–92 f91–92:4 i40 ei  kyllä 2 ei  Kuckois Hemman Kukko Bengt

"hafwer och myreflåt" Bengt Kukon 

tilan jälkeen alkaa seliteosuus, jossa 

eritellään kartalta mm. Illinsaaren 

tilan niittyjä ja kerrotaan leski 

Margaretan tilasta

Pohjois‐Ii 1/2 4 1/8 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

91–92 f91–92:5 i118 kyllä  – 0 –
Margareta Enkia 

[‐‐] alldeles öda

Margareta‐lesken 

autio
Margareta

Tilaa ei ole merkitty muuten kuin O‐

kirjaimella: seliteosuudessa 

kerrotaan, että O‐kirjaimella 

merkitty tilkku on ennenvanhaan 

ollut leski Margaretan asumus joka 

nykyisin on täysin autio ja 

metsittynyt, maakirjaan 

ensimmäisenä merkitty. "hafwer 

Margareta Enkia i förtidan 

bodt(?)hwilkket nu få aldeles öda 

och skoggångit ähr aat intet mehr 

kan gårdz rummet synes ähr först i 

Jordebokken för 1/4 Mantall blifwen 

nu allenast(?) höö 1/2 Lass"

Pohjois‐Ii 1/4 1/2 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

91–92 i41 vesimylly Hovilan tila Seliitteessä kirjain F Pohjois‐Ii 850‐luku   6,5
91–92 i42 vesimylly Hovilan tila Seliitteessä kirjainF Pohjois‐Ii 850‐luku   6,5
91–92 i43 vesimylly Paakon tila NB cwarnen till Num 1 Pohjois‐Ii 850‐luku   6,5

91–92 i44 lohipato
Rasaka Laxfijske 

eller Patåstelles
Raasakan lohipato Pohjois‐Ii
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94 f94:1 i45 kyllä kyllä 2 ei 

Rasaka Gårdar 

Timoteus 

Rasakas 

Hemman

Raasakka Timoteus

"ähr nu i skatfall orsakken att åboan 

ähr skrifnen till knecht [‐‐] 

förnthan(?) myreflått eliest när tår 

åhr ähr" Verohylky, koska asukas 

kirjautunut sotaväkeen, suoniittyjä 

kuivina vuosina, omistuksia myös 

muilla foilioilla

Etelä‐Ii 1/4 2 3/8 11 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

94 f94:2 i46 ei kyllä 2 ei 

Rasaka Gårdar 

Jacob Rasakas 

Hemman

Raasakka Jacob

"[‐‐] hafwer och myreflåt i skogen 

litet", omistuksia myös muilla 

foilioilla

Etelä‐Ii 1/3 3 7/32 11 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

95–96 f95–96:1 i47 ei  kyllä 2 ei  Pernu Hemman Pernu Clemet Pederson

Puolet niittyomistuksista jaettu 

Pernun autiotilan kanssa. Lisäksi 

molemmilla suoniittyjä "[‐‐] till både 

gårdarna ähr myreflåt"

Etelä‐Ii 1/2 5 5/8 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

95–96 f95–96:2 i48 kyllä ei 2 ei 

Clemet 

Pederssons Ödes 

Hemman

Pernu Clemet Pederson

"ähr öde lagt för ringa legenheet 

skuldh" Clemetin autiotila, päästetty 

autioksi huonojen olosuhteiden 

vuoksi. Puolet niittyomistuksista 

jaettu Pernun verotilan kanssa. 

Lisäksi molemmilla suoniittyjä "[‐‐] 

till både gårdarna ähr myreflåt"

Etelä‐Ii 1/2 29/32 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

95–96 f95–96:3 i49 kyllä – 0 –

Hafwer warit 

Anders Laitis 

gamble Bostelle

Laiti Anders

Merkitty pisteellä. "Hafwer warit 

Anders Laitis gamble Bostelle nu få 

alldeles öde och ingen eftersyn kan 

wara efter husen" Anders Laitin 

vanha asumus, autio, ei merkkejä 

taloista

Etelä‐Ii 3/8 0 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

95–96 f95–96:4 i50 kyllä – 0 –

Hafwer warit 

Missius Suckoila 

gamble bostelle

Sukkoila Missius

Merkitty pisteellä. "Hafwer warit 

Missius Suckoila gamble bostelle ähr 

och hussen aldeles förfalna att ingen 

kan skänia hwarest husen warit 

hafna" Autioitunut, taloa ei  enää 

erota maastossa?

Etelä‐Ii 1 1/8 1 1/2 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

95–96 f95–96:5 i51 ei  kyllä 2 ei  Pasois Hemman Pasoi ‐ Paaso Michil

"hafwer inga skogzänian mullbeet 

lijka medh Når och Söder Iiå byar 

som på annan legenheet medh skogs 

och fiskia" Ei metsäniittyjä, mutta 

laitumia ja yhtäläiset mahdollisuuden 

kalastukseen ja metsästykseen 

yhteismailla kuin muillakin tiloilla

Etelä‐Ii 3/4 4 3/4 6 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5
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97 f97:1 i52 kyllä kyllä 1 ei 
Pernu Ödes 

Hemman
Pernu Eskill Simonsson

"Eskill Simonsson Pernu Ödes 

Hemman 1/4 Mantall åkkeren 

brukkas af åboan"Autio 

verotuksellisesti, asukas viljelee 

peltoja: verorästiluettelossa "sotilaan 

vaimo" Augustan kerrotaan 

viljelevän, kymmenysluettelossa 

myös merkintä Augusta hustru, ei 

Eskiliä. "[‐‐] hafwer och skogzängior 

eller myreflåt när tåre åhr ähr om 

wåtåhren intet"

Etelä‐Ii 1/4 3 1/16 3 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

97 f97:2 i53 kyllä kyllä 2 ei 
Kipinä Ödes 

Hemman
Kipinä Mårthen  Clemetson

"åboan ähr een gammal soldat" 

Autio verotuksellisesti asukas on 

vanha sotilas, "[‐‐] hafwer och 

skogzängior eller myreflåt till 

nödtomftlin(??)"

Etelä‐Ii 1/2 2 23/32 3 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

98 f98:1 i54 kyllä kyllä 2 ei 
Mansuetus 

Thomassons 

Ödes Hemman

(Mansuetus 

Thomasson) 
Mansuetus Thomasson

Runsaasti niittyomistuksia muilla 

folioilla.
Etelä‐Ii 1 2 5/8 19 3/4 950‐luku 1250‐luku 5,66 3,3

98 f98:2 i55 ei  kyllä 2 ei  Käupilä Hemman Kauppila Markus Hendrichsson
Runsaasti niittyomistuksia muilla 

folioilla.
Etelä‐Ii 2/3 3 19/32 10 1/4 850‐luku   1350‐luku 6,5 2,3

99–100 f99–100:1 i56 ei  kyllä 2 ei  Rautias Hemman Rautia Mickil 

Selite alkaa sanoilla "Illin Saars 

Hemman eller Rökker". 

Niittyomistuksia myös toisella 

foliolla.

Etelä‐Ii 1/4 1 25/32 12 1/2 950‐luku 1250‐luku 5,66 3,3

99–100 f99–100:2 i57 ei  kyllä 1 ei 
Koppellos 

Hemman
Koppelo Mickel

Selite alkaa sanoilla "Illin Saars 

Hemman eller Rökker". 

Niittyomistuksia myös toisella 

foliolla.

Etelä‐Ii 1/4 1 7/8 6 1050‐luku 1250‐luku 4,8 3,3

99–100 f99–100:3 i58 ei  kyllä 2 ei  Tenhus Hemman Tenhu Hendrich 

Selite alkaa sanoilla "Illin Saars 

Hemman eller Rökker" 1/2 milin 

päässä kylästä hyviä niittyomistuksia, 

niittyomistuksia myös toisella foliolla.

Etelä‐Ii 1/4 1 13/16 16 950‐luku 1250‐luku 5,66 3,3

99–100 f99–100:4 i59 kyllä kyllä 2 ei  Thohis Hemman Tuohi Sigfrid

Selite alkaa sanoilla "Illin Saars 

Hemman eller Rökker" "ähr öde 

blifvit af orsakk att åboan warit 

skrifnen till knecht åkkaren brukkas 

af knechtehustrun" asukas knihdiksi 

peltoja viljelee sotilaan vaimo. 

Etelä‐Ii 1/4 2 5/16 4 950‐luku 1050‐luku 5,66 4,8

99–100 f99–100:5 i60 ei  kyllä 3 ei 
Hermäläs 

Hemman
Härmälä Markus

Selite alkaa sanoilla "Illin Saars 

Hemman eller Rökker". 

Niittyomistuksia myös toisella 

foliolla.

Etelä‐Ii 3/4 4 1/4 15 950‐luku 1250‐luku 5,66 3,3
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101 f101:1 i61 kyllä kyllä 2 ei 
Pernoins 

Hemman
Pernu Matz  Bertilsson

Matz Pernu on erinäisistä syistä 

kykenemätön maksamaan veroja ja 

vapautettu niistä "ähr af Ringa egor 

af sigs kommat at thet nu ähr 

skattfall såsom och åboan ofredigs". 

"Tapiolan saar" ja "Illin Hara" 1600‐

luvun paikanniminä kartalla. D‐pelto 

viljelyssä yhdessä Jöran Pernun 

kanssa. 

Etelä‐Ii 1 3 5/8 8 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

101 f101:2 i62 ei  kyllä 2 ei 
Kommer Jöran 

Pernoin till 
Pernu Jöran

"Kommer Jöran Pernoin till medh 

egor under som skat han 

besiter(?)folio [103–104]" Jöran 

Pernu foliolta 103–104 tulee 

omistamaan tilan. D‐pelto viljelyssä 

yhdessä Matz Pernun kanssa, koska 

siitä on heillä kiistaa (Ks folio 103 

selite). 

Etelä‐Ii 3 7/8 4 850‐luku   1050‐luku 6,5 4,8

102 f102:1 i63 ei  kyllä 2 ei 
Mäckäläs 

Hemman
Mäkelä Markus Erichsson Niittyomistuksia myös muilla folioilla Etelä‐Ii 3/4 4 14 1/3 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

102 i64 vesimylly Liedesojan varsi, Mäkelä Etelä‐Ii

103–104 f103–104:1 i65 ei  kyllä 2 ei 
Pernoins 

Hemman
Pernu Jöran

"[‐‐] D: detta stykket ähr efvnnäl(?) 

specificerat folio [101] derför att den 

åboan och denne gårdsåbo disputera 

derom" D‐pellosta kiistaa Matz 

Pernun kanssa. Runsaasti omistuksia 

muilla folioilla, omistuksia mm. 

Olhavan kylässä ja foliolla 101: "[‐‐] 

denna gården hawer och en bostelle 

her under lijdande medh egor och 

skatt Not: medh Num [2] folio [101] [‐

‐] denna gårdzens åbo wil och sågs 

inteängia i Olhava by folio [‐‐] medh 

Num 1 den sammastars(?) och 

honom nu gedh deell af hans åker 

och ängs afhrunda ähr Prikkat medh 

röd ferga runt omkrings och Noterat 

medh signo NB [‐‐]" 

Etelä‐Ii 1 7 1/4 31 850‐luku   1050‐luku 6,5 4,8

105 f105:1 i66 ei  kyllä 2 ei  Laüvilä Hemman  Lauvila Bengt Mårthenson Niittyomistuksia myös muilla folioilla Etelä‐Ii 1/3 4 1/2 36 11/24 950‐luku 950‐luku 5,66 5,66

106 f106:1 i67 ei  kyllä 3 ei 
Waldarjs 

Hemman
Valtari Clemet Jacobson

Oulun maantien varrella. Kartalla 

tekstit Kurttilan ja Korvalan 

omistusten sijainnista tilan 

eteläpuolella. Niittyomistuksia myös 

muilla folioilla.

Etelä‐Ii 1 6 3/8 21 1150‐luku 1350‐luku 4 2,3

107–108 f107–108:1 i68 ei  kyllä 2 ei  Iiå Prestebool Pappila

 Kartalla myös "Bodinkoski" ja 

"Helsinginkoski". Niittyomistukset 

muilla folioilla, tällä kartalla vain 

laidunhaka.

Etelä‐Ii ei   5 3/8 32 1/2 950‐luku 1050‐luku 5,66 4,8
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Liite 1. Maakirjakartoille merkityt kohteet.

folio

Tilanro 

foliossa Rak.nro

Autio‐

merkintä 

Tila 

väritetty

Rakennus‐

tyyppi

Savu‐

piippu Tila Tila suom.

Omistajan 

etunimi

Omistajan 

patronyymi
Muuta

Kylä Mant. Tn Lass

aikaisin mahd. 

ajoitus

aikaisin mahd. 

ajoitus, pellot

> m mpy 1650‐

luvulla

pellot > m mpy  

1650‐luvulla

107–108 f107–108:2 i69 ei  kyllä 2 ei 

Ähr efterlåtit 

Undan 

Prestebolet åt(?) 

Sochnens 

Sacellan

Pappilalle ja 

kappalaiselle 

lahjoitettu tila

"Ähr efterlåtit Undan Prestebolet 

åt(?) Sochnens Sacellan" Pappilalle ja 

kappalaiselle lahjoitettu tila, 

Illinsaaren kartalla nimetty 

Kappalaisen tilaksi "Caplans 

Gården". Niittyomistukset muilla 

folioilla, tällä kartalla vain 

laidunhaka. E‐peltoa viljelee 2 

tilallista Illinsaarelta.

Etelä‐Ii ei   2 1/2 1 850‐luku   1050‐luku 6,5 4,8

107–108 f107–108:3 i70 ei  kyllä 2 ei  Klåckare Gården  Lukkarin tila

"Klåckare Gården ähr och på 

kyrkkiones enjskylte(?) egor" 

Niittyomistukset muilla folioilla, tällä 

kartalla vain laidunhaka.

Etelä‐Ii ei   1 1/8 1050‐luku 1150‐luku 4,8 4

107–108 i71 Kirkko Iiå Kyrcka

rak. 1620‐luvulla, kirkkomaata 

ympäröi aita, jossa 2 porttiaukkoa. 

Uusi hautausmaa kirkkomaalla.

Etelä‐Ii 850‐luku   6,5

107–108 i72
Vanha 

hautausmaa

Gamble Kyrcko 

gårdh

käytössä ainakin 1400‐ ja 1500‐

luvuilla  (Ks. Kallio‐Seppä 2009)
Etelä‐Ii 1050‐luku 4,8

107–108 Hampnen Hampnen
markkinapaikka ja 

satama
Etelä‐Ii 1350‐luku 2,3

109 f109:1 i73 kyllä – 0 – Pålakan maa Polakanmaa Lukkari Matz 

Ei merkintää kartalla. "Pålakan maa 

ähr af 1/4 Mantal Alldeles ingen 

ängs.Ähr af öde uptagit Matz 

Klockarn hwilken och dert strax igen 

öda legger ähr ingen annan legenher 

uthan efter skartan i Crånones 

Laxfijskian i Iiå Elfnen". Lukkari 

ottanut hetkeksi haltuunsa, mutta 

pian taas verorästiksi joutunut. 

Elanto ollut Kruununlohen 

kalastuksessa. 

Etelä‐Ii 1/4 2 3  – 1450‐luku – 1,6

110 f110:1 i74 kyllä kyllä 2 ei 
Låppakas 

Hemman
Lopakka Bertil

"ähr öda blifwit att åboan waret 

uthskrefwen til knecht åkkeren 

brukkas ännu af knechtehustrun" 

Niittyomistuksia muilla folioilla

Etelä‐Ii 1/2        2                      7   1/2 1350‐luku 1450‐luku 2,3 1,6

110 f110:2 i75 ei  kyllä 2 ei 
Knut Sauä eller 

Staphan Sauäs 

Hemman

Sauva
Knut tai 

Staphan

Knutin tai Tapanin tila. 

Niittyomistuksia muilla folioilla
Etelä‐Ii 3/4        4  1/2            24  1/2 1250‐luku            1450 -luku              3,3                             1,6

111–112 f111_112_1 i76 ei  kyllä 2 ei 
Clemet Erichson 

Kurtis Hemman
Kurtti Clemet Erichsson

Talo kaukana pelloista joen rannalla. 

Vieressä tuulimylly. Selite alkaa 

sanoilla : "Korfwala Gårdar" Paljon 

niittyomistuksia muilla folioilla.

Etelä‐Ii 1 4 1/4 14 5/6 1250‐luku 1450‐luku 3,3 1,6
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Liite 1. Maakirjakartoille merkityt kohteet.

folio

Tilanro 

foliossa Rak.nro

Autio‐

merkintä 

Tila 

väritetty

Rakennus‐

tyyppi

Savu‐

piippu Tila Tila suom.

Omistajan 

etunimi

Omistajan 

patronyymi
Muuta

Kylä Mant. Tn Lass

aikaisin mahd. 

ajoitus

aikaisin mahd. 

ajoitus, pellot

> m mpy 1650‐

luvulla

pellot > m mpy  

1650‐luvulla

111–112 f111_112_2 i77 ei  kyllä 3 ei 
Mårthen Persons 

Hemman
Korvala Mårthen Person

Selite alkaa sanoilla : "Korfwala 

Gårdar"D‐peltotilkku vaihtokauppaa 

Matti Kestilän kanssa? "Om denne 

åkeren hwilken ähr 13/16 Tn. land 

trätee(?) Matz Giästilä på 

nästfölliande folio"

Etelä‐Ii 1 11 1/2 71 1350‐luku 1550‐luku 2,3 0,55

111–112 i78 tuulimylly Kurtti Etelä‐Ii 1250‐luku 3,3
111–112 i79 tuulimylly Korvala Etelä‐Ii 1250‐luku 3,3

113 f113:1 i80 ei  kyllä 2 ei  Gästila Hemman Kestilä Matz Fransson

"ähr skatlagda för 1/4 Mantall [‐‐] [A‐

pelloista:] har afträdes åhrligen een 

tridin deell [‐‐] " Useita 

niittyomistuksia muilla folioilla. 

"Lit:M uthi fijskenlaxi hafwer och 

lagat under denne gården nu undan 

enft(?) af een Borgare i Uhla den på 

bekommes höö åhrligen 1 1/2 Lass" 

Niittyomistus kalajärvellä Oululaisen 

porvarin peruja?

Etelä‐Ii 1/4 2 15/16 17 1/2 1350‐luku 1550‐luku 2,3 0,55

114 f114:1 i81 ei  kyllä 2 ei  Soroins Hemman Soroinen Sigfridh

Niittyomistus seuraavalla foliolla. 

Tällä kartalla paljon myös muiden 

kylän tilojen niittyjä.

Etelä‐Ii 2/3 4 5/16 21 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

114 f114:2 i82 kyllä kyllä 2 ei  Soroins Hemman  Soroinen Matz 

"blifwer nu öde åboan ähr 

uthskrefnen" Tilasta tulee nyt autio, 

omistaja kirjautunut knihdiksi? 

Veroluettelossa Sigfrid Olufson, 

jommassa kummassa siis virhe? Tällä 

kartalla paljon myös muiden kylän 

tilojen niittyjä.

Etelä‐Ii 1/3 2 1/4 9 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

114 f114:3 i83 ei  kyllä 2 ei  Caplan Kappalainen Josephus
Jacobi  ‐ 

Jaakobinpoika

"Dus: Josephus Jacobi Caplan 

Skkatten för 1/2 Mantall" 

Niittyomistuksia myös muilla 

foilioilla. Tällä kartalla paljon myös 

muiden kylän tilojen niittyjä.

Etelä‐Ii 1/2 2 1/2 10 850‐luku   850‐luku   6,5 6,5

115–116 f115–116:1 i84 ei  kyllä 3 ei 
Elias Philipsons 

Hemman
(Elias Philipson) Elias Philipson

Runsaasti niittyomistuksia muilla 

folioilla ja muiden tilojen omistuksiä 

tällä foliolla (Mäkelä, Jacob ja Sigfrid 

Olufsson, Mansuetus, Clemet Kurtti)

Etelä‐Ii 1 8 1/4 65 1050‐luku 1350‐luku 4,8 2,3

115–116 i85 vesimylly Etelä‐Ii

117 Hepopere Ängs  Hepoperän niittyomistukset Etelä‐Ii

118 f118:1 i86 ei  kyllä 2 ei 
Carl Dirichsons 

Hemman
(Carl Dirichson) Carl Dirichson

"[‐‐] hafwer annanstedes ingen ängs 

hugrutaf(?) hemmanet förfaller och 

öde blifwer der han icke af judra(?) 

fyrga som ängs nog och till 

öfeeneflödh hafwa Jidhfijske om 

nårtijden i Ledesoija skogh nog 

allehanda(?)"

Etelä‐Ii 1/4 3 1/16 3 1/2 1350‐luku 1450‐luku 2,3 1,6
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Liite 1. Maakirjakartoille merkityt kohteet.

folio

Tilanro 

foliossa Rak.nro

Autio‐

merkintä 

Tila 

väritetty

Rakennus‐

tyyppi

Savu‐

piippu Tila Tila suom.

Omistajan 

etunimi

Omistajan 

patronyymi
Muuta

Kylä Mant. Tn Lass

aikaisin mahd. 

ajoitus

aikaisin mahd. 

ajoitus, pellot

> m mpy 1650‐

luvulla

pellot > m mpy  

1650‐luvulla

119–120 f119_120_1 i87 kyllä kyllä 2 ei 
Turdinens Ödes 

Hemman
Turtinen Thomas

"[‐‐] ähr öde blifwit att åboan warit 

uthskrefnen till knecht" Autioitunut, 

omistaja sotaväkeen. Kartalla useita 

järviä, Kutujärvi jne. ja niiden 

ympäristön niittyomistukset eri 

tiloilla, joukossa oululaisen 

kauppiaan, pappilan ja Pirttitörmän 

kylän tilan niittyjä.

Etelä‐Ii 1/4        1   7/16            8 1450‐luku 1450‐luku 1,6 1,6

121 Pihlajärven niityt Etelä‐Ii
122 Pihlakarin niityt Etelä‐Ii

123–124 Palvetulax niityt Etelä‐Ii
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Liite 2. Tunnetut muinaisjäännökset Iissä. Tiedot ovat peräisin Paikkatietoaineisto tutkijoille 2/2015 ‐ paikkatietokannasta, kohdekuvaukset on kopioitu Muinaisjäännösrekisteristä. Museovirasto 2015. 

KUNTA MJTUNNUS ALAKOHDE 

TUNNUS

KOHDENIMI I P KUVAUS, kopioitu Museoviraston rekisteriportaalista NIMI AJOITUS TYYPPI ALATYYPPI LAJI TUHOUTUNUT ZALA ZYLA

Ii 1000019724 16420 Illinsaari 425059 7245993 Rakennuksen pohja ei määritelty ei määritelty ei määritelty <Null> <Null> <Null> <Null>

Ii 1000019724 16421 Illinsaari 425120 7246034 Painanteet ei määritelty ei määritelty ei määritelty <Null> <Null> <Null> <Null>
Ii 1000019724 16422 Illinsaari 425202 7249236 Hiiliesiintymä ei määritelty ei määritelty ei määritelty <Null> <Null> <Null> <Null>
Ii 1868 <Null> Hietakalla 418027,176 7250522,561"Puisen aluksen kaaria on saatu useana kesänä ylös kalaverkkojen mukana paikasta, jossa 

syvyys on noin kolme metriä. Osat ovat ilmoittajan mukaan mahdollisesti peräisin "n. 4‐5 m 

leveästä puualuksesta ja ovat hyvin vanhoja". Hylkyä ei ole paikannettu."

<Null> ei määritelty alusten hylyt ei määritelty mahdollinen 

muinaisjäännös

Ei 0 0

Ii 2559 <Null> Röyttä itäranta 416775,708 7241148,32"Neljä kivi‐ ja hirsirakenteista arkun jäännöstä, jotka sijaitsevat rannan suuntaisessa suorassa 

rivissä siten, että niiden välinen etäisyys toisistaan on arviolta 200‐300 metriä. Hirsiarkut 

löytyivät Metsähallituksen ja Oulun yliopiston organisoimassa Röytän alueen 

kulttuuriperintöinventoinnissa kesäkuussa 2007. Neljä löydettyä hirsiarkkua liittyvät alueella 

1800‐luvun lopulta 1960‐luvulle saakka olleen puun vientisataman toimintaan. Satamasta 

laivattavia tukkilauttoja säilytettiin meressä Röytän itärannalla aallonmurtajien välissä, ja 

lautat kiinnitettiin paikoilleen maalla sijaitsevien metallirenkaiden ja mereen rakennettujen kivi‐

hirsiarkkujen väliin asennetun puomituksen avulla. Alunperin arkkuja on ollut 11 kappaletta, 

mutta niitä on purettu pois veneilyn tieltä. Arkut näkyvät useissa eri aikoina otetuissa 

ilmakuvissa pinnan alla."

<Null> historiallinen teollisuuskohteet uittolaitteet muu 

kulttuuriperintökohde

Ei 0 0

Ii 139010003 <Null> Ulkokrunni 398628,97 7252620,661"Ulkokrunni on noin 2 km pitkä ja 1 km leveä saari, jossa on useita merkkejä ihmistoiminnasta 

historiallisena aikana kolmessa eri kohdassa (ks. erilliskohteet Ulkokrunni 1‐3). Alue kuuluu 

Krunnien luonnonsuojelualueeseen. a) asunnonpohjia: x = 7254 44, y = 2638 18, z = n. 2,5 

(Ulkokrunni 3)

b) jatulintarhoja, kivikompassi, röykkiö, verkkotarhoja, asunnonpohjia, merimerkki: x = 7254 35 

‐ 7253 96, y = 2638 15‐38, z = 2,5 ‐ 5 (Ulkokrunni 1)

c) asunnonpohjia, kivisäilöjä: x = 7253 55‐70, y = 2638 32‐42, z = n. 2,5 (Ulkokrunni 2) "

<Null> historiallinen muinaisjäännösryhmät ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 5 0

Ii 139010011 <Null> Pentinkangas 424811,472 7242156,939"Kohde sijaitsee Ouluntien itäpuolella, tämän ja Sorosentien välisellä kankaalla, teiden 

risteyksestä noin 0,8 km koilliseen. Matalan moreeniharjanteen kivikkoisella kaakkoisreunalla 

on viisi röykkiötä, jotka on osin koottu maakiviä hyväksi käyttäen. Röykkiöiden koko on 2 ‐ 3 x 3 

‐ 5 m ja korkeus 20 ‐ 40 cm. Ainakin kahta röykkiötä on kaiveltu."

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 15 17,5

Ii 139010012 <Null> Kiviharju 431335,849 7244548,004"Kohde sijaitsee Iijoen Raasakan patoaltaan eteläpuolella. Alueella on runsaat sata 

maakuoppaa neljässä eri ryhmässä. Kaivauksissa kuopat on todettu ns. keittokuoppien 

jäänteiksi. Paikalta on löydetty kvartsia. Kohteesta on varhaismetallikautinen ajoitus." 

<Null> varhaismetallikautinen työ‐ ja valmistuspaikat keittokuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 27,5 30

Ii 139010013 <Null> Lampurinkorpi 421655,717 7251534,166"Kohde sijaitsee Hiastin‐lahdesta noin 0,9 km pohjoiskoilliseen, Hiukeeseen ja Laitakariin 

johtavien teiden välisellä kankaalla, Kantolan talosta 0,5 km luoteeseen. Alue on alavaa 

kuusikkokorpea. Paikalla on kymmenkunta kivistä koottua peltorauniota, joiden koko ja muoto 

ih l O ö kkiöi ä jk ki öiä ikä iiK k iillä

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat viljelmät kiinteä muinaisjäännös Ei 5 0

vaihtelee. Osa röykkiöistä on jokseenkin pyöreitä, osa pitkänomaisia. Korkeutta niillä on 

puolesta metristä runsaaseen metriin. Kohde on merkitty peruskartalle ryssänuuneina."

Ii 139010022 <Null> Raasakkakangas 432545,358 7245617,573"Kohde sijaitsee Raasakan padosta noin 1,3 km itään, Iijoesta noin 550 m koilliseen, 

Raasakkakankaan pitkän harjanteen keskiosassa. Harjanteen laella ja heti sen länsipuolella on 

ainakin 11 maakuoppaa. Kuoppien halkaisija on 2 ‐ 4 m ja syvyys metri tai vähemmän. Paikalta 

on tavattu palanutta kiveä, mutta kvartsia tms. ei ole löydetty. Näistä noin 100 m kaakkoon on 

vielä yksi erillään oleva kuoppa."

<Null> varhaismetallikautinen maarakenteet kuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 32,5 0

Ii 139010030 <Null> Kyöpelinharju 423849,847 7248647,332"Kolme kiviröykkiötä käsittävä kohde sijaitsee Oulu‐Kemi ‐tiestä noin 0,3 km länteen, 

Päkkilänkankaan Kyöpelinharjun sorakuopasta noin 150 metriä pohjoiseen, kapealla länsiluode ‐ 

itäkaakko ‐suuntaisella moreeniharjanteella. Alueelle johtaa metsätie Leistoperälle johtavan 

tien ja Kemintien yhdistävältä Lemmenkujalta, numeroiden 15 ja 17 välistä. Harjun 

korkeimman kohdan pohjoispuolella, koilliseen laskevassa rinteessä on kolme röykkiötä. Näistä 

alin on läpimitaltaan noin 3 ‐ 4 metriä ja korkeudeltaan 40 ‐ 50 cm. Tästä vajaat 15 metriä 

lounaaseen rinnettä ylöspäin on noin 5 ‐ 6 metriä pitkä ja 3 ‐ 4 metriä leveä rinteen suuntainen 

röykkiö, jonka korkeus on 60 ‐ 70 cm. Heti tämän yläpuolella lounaassa on ehkä noin 3 x 1,5 

metrinen röykkiö, jonka korkeus on noin 50 ‐ 60 cm. Kaikki rakenteet ovat paksun sammalen 

peittämiä ja koottu maakiviä hyväksikäyttäen. Havaintojen perusteella kivet eivät ole 

vaikuttaneet palaneilta. Korkeutensa vuoksi röykkiöt erottuvat maastossa varsin hyvin. 

Röykkiöistä noin 50 metriä pohjoiseen on pelto, joka on aiemmin ulottunut ilmeisesti lähemmäs 

röykkiöitä. Kohteesta noin 150 metriä luoteeseen, pienen pellon lounaiskulmalla, nykyisen 

metsän puolella on parikymmentä metriä pitkä peltoraunio tai kiviaita. Kohde on paikannettu 

tarkastuksessa 1989 sekä Iin inventoinnissa 1998, joihin tiedot perustuvat. Sitä ei kuitenkaan 

paikannettu Iin keskustaajaman osayleiskaavan inventoinnissa 2013."

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 12 0

Ii 139010031 <Null> Rautatiesilta NW 427392,432 7245285,695"Ns. pöytäkivi sijaitsee Iijoen rautatiesillan pohjoispäästä 50‐60 m länteen, Iijoen 

pohjoisrannalla tien ja joen välissä. Alue on männikköistä rantakangasta. Kivipöydän 

"pöytälevy" lepää neljän pienemmän jalkakiven varassa ja on irti maan pinnasta. Pöytälevyn 

koko on noin 195 x 160 x 80 cm."

<Null> ajoittamaton kivirakenteet kivipöydät kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0
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Ii 139010035 <Null> Hangaskangas 430945,998 7246917,043"Kohde sijaitsee Raasakan patoaltaan pohjoisrannalla. Alue on loivasti etelään viettävää 

mäntyä kasvavaa hiekkakangasta. Paikalla olevalta äestetyltä alueelta on tavattu 

kvartsiesineitä ja iskoksia sekä palanutta kiveä. Löydöt on jätetty paikoilleen. Asuinpaikan 

itäpuolella olevalla kankaalla on useita maakuoppia noin 300 m matkalla. Kuoppien koko on n. 

2,5 ‐ 3 m ja syvyys 40 ‐ 50 cm. Kuopista yksi on tutkittu kaivauksin ja se on osoittautunut 

keittokuopaksi. Kohde on ajoitettu varhaismetallikaudelle radiohiiliajoituksen perusteella."

<Null> varhaismetallikautinen muinaisjäännösryhmät ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 22,5 25

Ii 139010038 <Null> Liedes 424518,593 7242745,706"Kohde sijaitsee Ouluntiestä noin 0,3 km itään, Liesojasta noin 0,3 km etelään, Sorosenperän 

länsipuolella olevalla metsäalueella, Liedeksen talosta noin 0,7 km kaakkoon. Paikalla olevan 

harjanteen kaakkoispäässä on kaksi pientä röykkiötä. Toinen on kooltaan 1 ‐ 1,5 x 3 m ja 

koottu osin maakiviä hyväksi käyttäen 30 ‐ 40 cm korkeaksi. Toisen koko on 1,5 x 2 ‐ 3 m ja 

korkeus 20 cm. Jälkimmäisen röykkiön lukeutumista kiinteäksi muinaisjäännökseksi on vuoden 

2008 inventoinnin mukaan syytä epäillä. Näistä 25 metriä eteläkaakkoon on vielä yksi 

epämääräinen kiveys, joka on vuoden 2008 inventoinnissa todettu luotaiseksi vanhaksi 

rantakivikoksi."

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 15 0

Ii 139010039 <Null> Isokangas 427702,305 7244020,205"Kohde sijaitsee rautatiesillasta 1,1 km eteläkaakkoon, Liesojasta noin 0,7 km pohjoiseen, 

Isokankaan laen koillispuolella olevan pienen harjanteen päällä. Kyseessä on mäntyä ja kuusta 

kasvava moreenikumpare, jolle johtaa ajoura etelässä olevan Isokankaan sorakuopan 

pohjoispäästä. Paikalla on kivistä koottu röykkiö, jonka koko on n. 2,5 x 3,5 m ja korkeus n. 30 

cm. Röykkiön kaakkoispuolella on halkaisijaltaan 1,5 m ja syvyydeltään 0,4 m oleva 

maakuoppa. Lisäksi röykkiön ympäristössä on muutamia epämääräisiä kuoppia."

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 25 0

Ii 139010040 <Null> Jussinkangas 429370,646 7241849,076"Kohde sijaitsee Iijoen Raasakkasuvnnosta noin 2,5 km etelään, Mökkiperältä Kotakankaalle 

johtavan metsäautotien varrella olevalla kankaalla. Heti tien lounaispuolella on ainakin yksi 

matala röykkiö/latomus, jonka koko on noin 2 x 3 m ja korkeus 0,4 ‐ 0,5 m. Röykkiö osoittautui 

v. 2000 kaivauksissa olevan historialliselta ajalta. Tien koillispuolella sorakuoppien ympärillä on 

viisi halkaisijaltaan 1 ‐ 1,5 m olevaa maakuoppaa, joista yhdestä tavattiin palanutta kiveä. 

Kaikki kuopat lienevät keittokuoppia."

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 25 27,5

Ii 139010041 <Null> Huopisenoja 427277,474 7245704,524"Kohde sijaitsee Iijoen pohjoispuolella, rautatiesillasta noin 0,5 kilometriä pohjoiseen ja 

rautatiestä noin 0,3 kilometriä länteen. Kyseessä on havupuuta kasvava kivikkoinen 

moreenikangas, jonka länsiosassa on pohjoinen‐etelä ‐suuntainen röykkiö (1). Röykkiön koko 

on 2,5 ‐ 3 x 3,5 ‐ 4 metriä ja korkeus 0,4 ‐ 0,5 metriä. Röykkiö on koottu maakiviä hyväksi 

käyttäen. Tästä noin 50 metriä itään on toinen röykkiö (2), joka sijaitsee jyrkästi koilliseen 

laskevan törmän partaalla, rakkakivikon yhteydessä. Kiveys on kasattu löyhästi varsin 

kookkaista kivistä, suurimmat on ilmeisesti täytynyt vierittää röykkiöön. Kiveys on 

pitkänomainen, noin 4 metrin pituinen ja 1,5 ‐ 2 metrin levyinen. Korkeutta sillä on 0,5 metriä. 

<Null> rautakautinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 22,5 0

p , p j , y ,

Kivikertoja kiveyksessä vaikuttaa olevan 1 ‐ 2. Kiveyksen länsipäässä on kookas maakivi, ja 

kiveystä reunustavat erityisesti eteläiseltä sivulta kiveyksen muita kiviä kookkaammat kivet. 

Noin 0,2 kilometriä itään kankaan laella on kivikossa pieniä rakkakuoppia."

Ii 139010048 <Null> Riitakorpi 430516,19 7238710,343"Kohde sijaitsee Iin, Yli‐Iin ja Haukiputaan kunnanrajojen yhtymäkohdasta noin 2,2 km 

länsiluoteeseen, Liesojan eteläpuolisella kankaalla. Alue on korpien ympäröimää 

moreenikangasta ja sinne johtaa Riitakorven metsäautotie Asemankylän Mökkiperältä. 

Kankaan luoteisrinteeltä, kankaalle nousevan metsätien varrella olevista äestysurista, on 

löydetty asuinpaikan merkkeinä kvartsiesineitä ja ‐iskoksia sekä palanutta luuta (KM 31291:1‐

4)."

<Null> varhaismetallikautinen asuinpaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 30 32,5

Ii 139010049 <Null> Myllykangas NE 430616,13 7246917,042"Kohde sijaitsee Raasakan patoaltaan luoteispuolella, Myllykankaan koillispuolella ja 

Hangaskankaan metsäautotien eteläpuolella. Alue on matalaa hiekkakangasta, jonka 

eteläreunalta on tavattu puolenkymmentä matalaa maakuoppaa, joiden halkaisija on 2 ‐ 3 m ja 

syvyys 0,2 ‐ 0,3 m. Lisäksi paikalla on havaittu yksi paikalleen jätetty kvartsi‐iskos ja palanutta 

kiveä merkkeinä mahdollisesta asuinpaikasta."

<Null> varhaismetallikautinen maarakenteet kuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 22,5 25

Ii 139010050 <Null> Hangasjärvi W 432895,21 7247446,837"Kohde sijaitsee Yli‐Iin Hangasjärvestä noin 700 m länteen, kunnanrajan mutkan länsipuolella 

olevalla kankaalla. Kyseessä on kuiva, mäntyä kasvava soiden ympäröimä moreenikangas, 

jonka korkeimmasta kohdasta on otettu soraa. Soranottopaikasta noin 80 m länsiluoteeseen ja 

metsätiestä noin 20 m koilliseen, on harjanteen reunalla kaksi matalaa kivilatomusta. Niiden 

koko on 1,5 ‐ 2 x 3 m ja korkeus 0,2 ‐ 0,4 m."

<Null> esihistoriallinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 35 37,5

Oulu 972010066 <Null> Pikku Kiviharju 434354,643 7240869,49"Kohde sijaitsee Ahvenkankaan pohjoisosan korkeimmalla kohdalla. Kankaan kivikkoisella 

laella, runsaan 100 m matkalla on neljä kehämäistä kivirakennetta, ns. asuinpaikkavallia, 

(kooltaan 4‐6 x 5‐7 m, korkeudeltaan 0,2 m, keskuskuopan syvyys 0,2‐0,5 m) ja röykkiö (5 x 7 

m, korkeus n. 0,3 m). Lisäksi alueella on muutamia rakkakuoppia."

<Null> esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 45 0
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Oulu 972010067 <Null> Iso Kiviharju 434474,599 7239769,931"Kohde sijaitsee Iijoesta noin 3 km etelään, Ahvenkankaan itäreunan korkeimman kohdan 

kivikossa. Paikalla on kehämäinen kivirakenne, ns. asuinpaikkavalli, jonka ala on n. 5 x 7 m. 

Noin metrin levyisen vallin korkeus on 0,3 m. Alueella on myös muutama rakkakuoppa. Näistä 

kaksi on muita isompia, ja ne sijaitsevat kivikehästä 50‐60 m luoteeseen ja 150 m kaakkoon."

<Null> esihistoriallinen muinaisjäännösryhmät ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 50 0

Oulu 972010069 <Null> Kauniinlamminkan

gas

433295,066 7241739,136"Kohde sijaitsee Kauniinlammen pohjoisimmasta lahdesta noin 350 m luoteeseen. Kankaan 

poikki kulkevalta metsätieltä on tavattu asuinpaikkaan viittaavia kvartsiesineitä ja ‐iskoksia 

(KM 31307:1‐3) noin 120 m matkalta. Löytöalueen kaakkoisosan kohdalla tien koillispuolella 

loivasti nousevalla kankaalla on kaksi pientä epämääräistä kuopannetta."

<Null> kivikautinen asuinpaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 40 48

Oulu 972010070 <Null> Paskaharju 433454,998 7241839,1"Kohde sijaitsee Kauniinlammen pohjoisimmasta lahdesta noin 0,4 km pohjoiseen. Harjanteen 

pohjoisrinteen terassimaisella tasanteella on kymmenkunta maakuoppaa noin 200 m matkalla. 

Kuoppien halkaisija on 1,5‐3,0 m ja syvyys 0,3‐0,5 m. Kuoppien keskinäinen etäisyys vaihtelee."

<Null> esihistoriallinen maarakenteet ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 37,5 0

Ii 1000011122 <Null> Röyttä1 416424,853 7240065,757"Luonnonkivistä rakennettu aallonmurtaja Röytän länsipuolen metsässä. Kulkee saaren 

länsirantaa myötäillen sekametsässä, jossa kasvaa enimmäkseen lehtipuita. Maapohja on 

hiekkaa ja moreenia. Aallonmurtaja on melko katkonainen, maaston korkeimmilla kohdilla se 

kutistuu pieneksi kivirakenteeksi välillä häviten kokonaankin. Aallonmurtajassa on yksi isompi 

aukko, joka jakaa murtajan eteläiseen ja pohjoiseen osaan. Eteläinen pää on rakenteeltaan 

melko selkeä, sen leveys on n. 3‐4 m ja korkeimmilta kohdiltaan valli on 1–1,2 metriä. 

Pituudeltaan eteläinen osa on noin 240 m. Eteläisen ja pohjoisen osan välissä on kumpare, 

jossa on runsaasti kuoppia, jotka ovat ilmeisesti syntyneet maanoton yhteydessä 

aallonmurtajan rakennusvaiheessa. Vastaavia kuoppia löytyy harvakseltaan myös muualta 

aallonmurtajan ympäriltä. Aallonmurtajan pohjoinen osa on pituudeltaan 150 m, ja se vastaa 

rakenteeltaan eteläpäätä. Murtajan pohjoisessa päässä on joitakin  maanottokuoppia. 

Perimätiedon mukaan vuosina 1930–1933 suoritettiin Röytässä mittava rakennusohjelma,

jolloin rakennettiin myös aallonmurtajat. Länsirannan aallonmurtajan pohjana käytettiin 

rannan luontaista kivivallia, johon tuotiin rannikolta ja Satakarista lisäkiviä (Alenius 1996)."

<Null> historiallinen, 1930‐luku? kivirakenteet kivivallit kiinteä muinaisjäännös Ei 2 0

Ii 1000011126 <Null> Röyttä 2 416305,898 7241090,349"Luonnonkivistä kasattu aallonmurtaja. Kohde sijaitsee saaren kapeassa pohjoiskärjessä 

myötäillen rantaviivaa 50‐100 m etäisyydellä. Aallonmurtajan ympäristössä kasvaa nuorta ja 

tiheää lehtimetsää. Maaperä on pääosin hiekkaa.Aallonmurtaja on rakennettu 

pohjois‐eteläsuuntaiseksi ja se myötäilee luontaista

rantapenkerettä, joten muuri ei ole täysin suora linja. Murtajan pohjoinen pää taittuu merelle 

työntyväksi itä‐länsi‐suuntaiseksi aallonmurtajaksi. Kulmakohta on ajohiekan peitossa. 

Aallonmurtaja on keskimäärin 4 m leveä ja 1 m korkea. Vuosina 1930–1933 suoritettiin 

<Null> historiallinen, 1930‐luku? kivirakenteet kivivallit kiinteä muinaisjäännös Ei 2 0

Röytässä mittava rakennusohjelma, jolloin rakennettiin myös aallonmurtajat. Ensimmäinen 

aallonmurtaja rakennettiin Röytän pohjoisosan hiljattain merestä nousseen osan yli, josta 

aallot löivät myrskyllä yli. (Alenius 1996)"

Ii 1000011129 <Null> Röyttä Itäranta 4 416756,723 7240589,547"Kohde on halkaisijaltaan 3 m ja 0.8 m korkea kiviröykkiö, joka muodostuu n. 40–50 cm 

halkaisijaltaan olevista kivistä. Röykkiön kolmella sivulla on havaittavissa rakennelman 

mittaisia ja jo osittain lahonneita, n. 20 cm halkaisijaltaan olevia tukihirsiä. Röykkiön 

koillisenpuoleisella sivulla on lahonnut hirrenpätkä. Kyseessä on puutavaran lastaustoimintaan 

liittyvä kiinnitysrakenne."

<Null> historiallinen kivirakenteet röykkiöt kiinteä muinaisjäännös Ei 1 0

Ii 1000011130 <Null> Selkäletto 1 400534,233 7243029,517"Merimerkki on noin 7 m x 7 m kokoinen ja 2,5 m korkea kivistä ladottu röykkiö. Merkin 

itäpuoli on sortunut, ladonta on länsipuolella vielä ehjää. Haastattelun mukaan röykkiön päällä 

on ollut puurakenne, josta on ollut lahonneita jäänteitä näkyvillä vielä 1970‐luvulla. Tarinan 

mukaan merimerkin ovat rakentaneet suomalaiset työmiehet venäläisten työnjohdolla (Toivo 

Putaansuun haastattelu 12.6.2007). Röykkiön vieressä on pieni maansekainen tonttirajoihin 

liittyvä kiviröykkiö, jonka silmäkivessä on maaliläikkä. Kohde sijaitsee pienen Selkäleton saaren 

keskiosassa. Saaren koko on alle 2,5 ha. Maapohja on kivikkoa. Saarella kasvaa muutamia 

pieniä puita, ja siellä on useita mökkejä."

<Null> historiallinen kivirakenteet latomukset kiinteä muinaisjäännös Ei 2,5 0

Ii 1000011131 <Null> Selkäletto 2 400493,252 7243013,529"Kohde on noin 3 m läpimitaltaan ja enimmillään 80 cm korkea pyöreähkö kivivalli. Valli on 

korkein ja selkein eteläpäästään, ja se on koottu sekä isoista (30 cm x 30cm) että pienemmistä 

kivistä. Kohde muistuttaa tomtning‐tyyppistä muinaisjäännöstä, mutta ei kivirakenteen 

selkeyden ja jyrkkyyden sekä rannan läheisyyden takia vaikuta kovin vanhalta. Kyseessä on 

luultavimmin metsästykseen käytetty näkösuoja. Kohdetta on käytetty myöhemmin 

nuotiopaikkana."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat linnustuspaikat kiinteä muinaisjäännös Ei 1 0
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Ii 1000011507 <Null> Iin Hamina 424107,748 7245663,53"Iijoen suussa on sijainnut yksi Pohjois‐Pohjanmaan tärkeimmistä historiallisista 

kauppapaikoista. Markkinat pidettiin kaksi kertaa vuodessa ‐ heti uudenvuoden jälkeen ja 

juhannuksen tienoilla. Vanhin kauppapaika on sijainnut jossakin Iin Haminan alueella kirkon 

koillispuolella. Markkinapaikka on merkitty useisiin vanhoihin karttoihin. Alueella 1960‐luvulla 

tehdyissä vesijohtoviemärien kaivutöissä on esiin tullut myös hautauksia, joten paikalla on 

ilmeisesti sijainnut myös hautausmaa."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat markkinapaikat kiinteä muinaisjäännös Ei 0 0

Ii 1000012856 <Null> Pohjois‐Ii 

Raasakkasuvanto

429066,757 7244977,821"Kohde sijaitsee Iin Asemankylän rautatiesillasta noin 1,6 kilometriä itään, noin 0,3 kilometriä 

Raasakkaksuvannon rannasta, pienellä itä‐ ja länsipuolelta peltojen ympäröimällä kumpareella, 

noin 20 metriä kumpareen vieritse kulkevan hiekkatien laidasta. Paikalla on tervahauta, jonka 

läpimitta on noin 12 metriä vallien päältä mitattuna. Syvyyttä tervahaudalla on noin 1,2 metriä. 

Haudan tervanjuoksutusränni suuntautuu etelään, joelle päin. Kohteen vieressä on vanha 

palvaussauna, jota ei ole käytetty ainakaan muutamaan kymmeneen vuoteen. Palvaussaunan 

ja tervahaudan läheisyyteen on kerätty näytteille vanhoja peltotöissä käytettyjä koneita, jotka 

on tervattu ruostumisen estämiseksi."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 17 0

Ii 1000012879 <Null> Pohjois‐Ii 

Pääkkölänoja

429426,611 7245307,69"Kohde sijatsee Iin Asemakylän rautatiesillasta noin 1,9 kilometriä itään, noin 0,1 kilometriä 

etelään Ylirannan koulusta. Tervahauta on kaivettu rinteeseen, kuusta ja koivua kasvavan 

hautaa eteln ja kaakon suunnalta reunustavan notkelman partaalle. Notkelman toisella 

puolella olevan hrjanteen takana virtaa Iijoki. Haudan luoteispuolella, noin 3 metrin päässä 

haudasta, kulkee ajoura, ja matkaa lähimpään taloon on viitisenkymmentä metriä. 

Tervahaudan halkaisija on vallien päältä mitattuna noin 10 metriä ja syvyys noin metrin. 

Haudassa kasvaa muutamia kookkaita mäntyjä. Haudan tervanjuoksutusränni on 

eteläkaakkoon, kohti haudan vieressä olevaa notkelmaa. Haudan läheisyydessä on muutamia 

epämääräisiä pienempiä maakuoppia. Kohde on merkitty peruskartalle."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 17 0

Ii 1000012886 <Null> Pohjois‐Ii Tuomola 

1

430086,345 7245747,515"Kohde sijaitsee Iin Asemakylän rautatiesillasta noin 2,6 kilometriä itäkoilliseen, noin 0,3 

kilometriä kalankasvatuslaitoksesta lounaaseen ja noin 4 metrin päässä metsätien reunasta. 

Tervahauta on kaivettu soituneeseen notkelmaan laskevan kuivan kanskaan reunaan, 

hiekkaiselle maaperälle. Tervahaudan läpimitta on noin 7 metriä vallien päältä mitattun, ja 

syvyys noin metrin. Haudan tervanjuoksutusränni on kohti luodetta ja soistunutta notkelmaa. 

Tervahaudassa ja haudan ympärillä kasvaa noin 30‐vuotiasta männiköä. Kohde on merkitty 

peruskartalle."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 20 0

Ii 1000012888 <Null> Etelä‐Ii 

Sorosenperä

425138,343 7242788,69"Kohde sijaitsee Iin kirkosta noin 3,0 kilometriä eteläkaakkoon, Liesiojan lounaispuolella, ojan 

ylittävästä Sorosentiestä noin 50 metriä länteen. Kuivan mäntykankaan laidassa, Liesiojan 

rantaterassille laskevan törmän reunalla on tervahauta, jossa kasvaa noin 20‐vuotiasta 

kuusikkoa. Haudan tervanjuoksutusränni on kohti Liesiojaa, koilliseen. Haudan halkaisija on 

mitattuna 4 ‐ 5 metriä leveän vallin päältä on noin 10 metriä, ja haudan syvyys noin metrin. 

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0

Vallin päällä, haudan pohjoislaidalla on metrin syvyinen kuoppa, jonka halkaisija on noin 3 

metriä. Tervahaudan reunasta noin 6 metriä lounaaseen on 4,5 x 4,5 metrin kokoinen 

sammaleen peittämä betonilaatta, ilmeisesti rakennuksen perusta. Betonilaatasta noin 10 

metriä itään on kolme kuoppaa. Kuoppa 1 on syvyydeltään 0,5 metriä ja halkaisijaltaan noin 3 

metriä. Kuopan pohjalla havaitiin lapionpistossa paksu hiilensekainen huuhtoutumiskerros ja 

kuonaa. Edellisestä noin 10 metriä kaakkoon on kuoppa 2. Se on pitkänomainen, mitoiltaan 2,5 

x 3,5 metriä, ja sen pohjalla oli paksu hiilikerros. Tästä edelleen noin 5 metrriä kaakkoon on 

kuoppa 3, jonka syvyys on noin 0,6 metriä ja halkaisija noin 3 metriä. Myös tässä kuopassa oli 

pohjalla paksu hiilikerros. Kaikissa kuopissa on loivapiirteiset vallit. Kyseessä lienevät 

hiilimiilujen jäännökset. Kolmannen kuopan kaakkoispuolella on epämääräinen kaivanto, 

halkaisijaltaan noin 10 metriä. Se liittynee hiekanottoon. Tämän kaivannon kaakkoispuolella on 

vielä yksi kuoppa, mitoiltaan noin 2 x 3 metriä, ja syvyydeltään 0,4 metriä."

Ii 1000012890 <Null> Etelä‐Ii 

Mäkelänmutka 1

425988 7243098,568"Kohde sijaitsee Iin kirkosta noin 3,3 kilometriä kaakkoon Liesiojan pohjoisrannalla, vastapäätä 

melko uutta pienkoneille tarkoitettua lentokenttää, joka on Liesiojan eteläpuolella. 

Tervahautojen kohdalla on kaadettu Liesiojan yli sillaksi noin puoli metriä paksu kuusi. 

Tervahaudat sijaitsevat vajaan parinkymmenen metrin päässä toisistaan ja noin 15 metrin 

päässä Liesiojan pohjoisrannasta. Läntisempi haudoista on pellon laidassa. Haudan halkaisija 

on noin 4 ‐ 5 metrriä leveän vallin päältä mitattuna noin 12 metriä, ja syvyys noin 1,5 metriä. 

Haudan tervanjuoksutusränni on Liesiojalle päin. Itäisempi tervahauta sijaitsee muutaman 

metrin päässä pellosta, nuoren männikön laidassa. Haudassa kasvaa muutamia nuoria koivuja. 

Haudan halkaisija on noin 10 metriä ja syvyys noin 1,5 metriä. Myös tämän haudan 

tervanjuoksutusränni suuntautuu Liesiojalle päin."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0
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Ii 1000012893 <Null> Etelä‐Ii 

Mäkelänmutka 2

426092,958 7243123,558"Kohde sijaitsee Iin kirkosta noin 3,4 kilometriä kaakkoon Liesiojan pohjoisrannalla. Kohteen 

itäpuolella noin 30 ‐ 40 metrin päässä kulkee uudehko sorapintainen tieura, joka ylittää 

Liesojan ja jatkuu Liesojan eteläpuolella olevalle pienkoneille tarkoitetulle lentokentälle. 

Sammalpohjaisen mäntykankaan reunalla, Liesojaan laskevan törmän partaalla sijaitsee 

tervahauta, jonka halkaisija noin 3 ‐ 4 metriä leveän vallin päältä mitattuna on noin 10 metriä. 

Haudan syvyys on noin 1,5 metriä ja tervanjuoksutusoja on Liesojalle päin. Haudan pojalla 

kasvaa kuusia ja koivuja. Tervahaudasta noin 15 metriä koilliseen on maakuoppa, syvyydeltään 

noin 0,8 metriä ja halkaisijaltaan noin 2,5 metriä. Kuopan pohjalle tehdystä lapionpistosta 

tavattiin paksu huuhtoutumiskerros ja useita suuria kappaleita kuonaa. Kohde on erittäin hyvin 

säilynyt ja merkitty peruskartalle."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0

Ii 1000012913 <Null> Uiskari 1 427077,554 7245707,522"Kohde sijaitsee Iin Asemankylän rautatiesillasta noin 0,6 kilometriä luoteeseen, noin 50 metriä 

Stenbergintien eteläpäästä, uuden ja vanhemman tielinjauksen välissä, nykyisen tielinjan 

itäpuolella, parikymmentä vuotta vanhassa mäntymetsikössä.Kohteessa on havaittavissa 

maakuoppa, jonka syvyys on noin 0,5 metriä ja halkaisija noin 3 metriä. Kuopan pohjalle 

tehdystä lapionpistosta havaittiin noin 10 senttimetrin paksuisen huuhtoutumiskerroksen alla 

tumma noen‐ ja hiilensekainen kerros. Tumma kerros jatkui ainakin 30 senttimetrin syvyydelle 

saakka. Kyseessä on ilmeisesti keittokuopan jäännös. Rannansiirtymnuiskronologian 

perusteella kohde ajoittuu mahdollisesti varhaismetallikauden lopulle."

<Null> varhaismetallikautinen työ‐ ja valmistuspaikat keittokuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 17,5 0

Ii 1000012916 <Null> Uiskari 2 427137,53 7245877,454"Kohde sijaitsee Iin Asemankylän rautatiesilllasta noin 0,7 kilometriä pohjoisluoteeseen, 

luoteeseen päin viettävän rinteen hiekkaisen alaosan koillis ‐ lounaissuuntaisella harjanteella, 

rinteen alla kulkevasta tieurasta parinkymmenen metrin etäisyydellä. Noin 20 metrin päässä 

tieurasta ylärinteen puolelle, alkaen noin 20 metrin etäisyydellä hakkuuaukean itärajasta, 

sijaitsee neljä maakuoppaa, joita kiertävät matalat vallit. Itäisimpänä sijaitsee kuoppa 1, jonka 

halkaisija on noin 3 metriä ja syvyys noin 0,8 metriä. Kuoppa on vaurioitunut hakkuuaukeaa 

kynnettäessä. Tämän reunasta noin 2 metriä lounaaseen sijaitsee kuoppa 2. Sen halkaisija on 

noin 3 metriä ja syvyys noin 0,8 metriä. Kuoppa on ehjä. Tästä noin 20 metriä lounaaseen on 

kuoppa 3, jonka halkaisija on noin 2 metriä ja syvyys noin 0,6 metriä. Kuopasta 3 noin 5 metriä 

länteen on kuoppa 4, jonka halkaisija on noin 3 metriä ja syvyys noin 0,8 metriä. Kuoppien 

pohjalta havaittiin lapionpistoissa selvä huuhtoutumiskerros. Kuopan 4 pohjalla oli romua. 

Edellä luetelluista kuopita noin 30 metriä koilliseenlähellä palstan rajaa, noin 5 metriä 

mäntymetsän puolella, on lisäksi epämääräisempi halkaisijaltaan noin kaksimetrinen ja 

syvyydeltään noi 0,3 metriä oleva kuopanne. Kyseisestä kuopanteesta noin 20 metriä koilliseen 

sijaitsee suurempi kaivanto, jonka halkaisija on 8 metriä. Sen itäpuolella on noin metrin 

korkuinen valli. Kyseessä voi olla tervahaudan pohja. Pyyntikuoppien kohdalle peruskarttaan on 

virheellisesti merkitty röykkiö, ilmeisesti merkintä tarkoittaa mäen päällä reilun parinsadan 

metrinpäässäsijaitseviaröykkiöitä(Huopisenojamuinaisjäännösrekisterinnumero

<Null> esihistoriallinen työ‐ ja valmistuspaikat pyyntikuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 17,5 0

metrin päässä sijaitsevia röykkiöitä (Huopisenoja, muinaisjäännösrekisterinnumero 

139010041)."

Ii 1000012919 <Null> Tuomola 2 430196,3 7245827,483"Kohde sijaitsee Iin Asemankylän rautatiesillasta noin 2,8 kilometriä itäkoilliseen, koillis ‐ 

lounaissuuntaisella hiekkaisella harjanteella. Paikalla kasvaa mäntymetsää. Harjanteella 

havaittiin kolme maakuoppaa, jotka kaikki olivat halkaisijaltaan kaksimetrisiä ja syvyydeltään 

noin 0,4 metriä. Pohjoisin kuopista (1) sijaitsee noin 15 metrin päässä tieurasta. Kuopan 

pohjalle tehdystä lapionpistosta tavattiin palaneista kiviä. Tästä kuopasta noin 40 metriä 

pohjoiseen samalla harjanteella on kuoppa 2. Sen pohjalla oli noin kymmensenttisen 

huuhtoutumiskerroksen alla hiilensekainen kerros. Tästä noin 10 metriä itään on kuoppa 3, 

jossa on selvä huuhtoutumisekrros, ja jonkin verran hiiltä kerroksen yläosassa. Havaitut 

maakuopat ovat ilmeisesti keittokuopan jäännöksiä ja ajoittuvat rannansiirtymiskronologian 

mukaan mahdollisesti varhaismetallikaudelle. Koivulan tilalla todettiin 2013 tarkastuksessa 

yksittäinen jyrkkäprofiilinen myöhäinen kuoppa muita huomattavasti etelämpänä; 

yhtenäiskoordinaatit noin: 7248664/3430252."

<Null> varhaismetallikautinen työ‐ ja valmistuspaikat keittokuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 20 0

Ii 1000012922 <Null> Tuomola 3 430296,26 7245827,483"Kohde sijaitsee Iin Asemankylän rautatiesillasta noin 2,9 kilometriä itäkoilliseen, hiekkaisella 

kankaalla, pääosin tasamaalla, mutta osin itä ‐ länsisuuntaisella harjanteella.Kohteessa 

havaitiin harvahkona ketjuna ainakin seitsemän maakuoppaa, jotka olivat halkaisijaltaan 1,5 ‐ 

2,0 metriä ja syvyydeltään 0,3 ‐ 0,5 metriä. Kuoppaketju on lähinnä itä ‐ länsisuuntainen. Itäisin 

kuoppa sijaitsee kalankasvatuslaitokselle johtavan tieuran risteyksen eteläpuoellla, noin 20 

metriä tiestä. Seuraava kuoppa on noin 10 metriä länteenensimmäisestä, kolmas 20 metriä 

länteen toisesta ja kuopat 4 ‐ 5 nelisenkymmentä metriä luoteeseen kolmannesta, vierekkäin 

harjanteella. Kuudes kuoppa on noin 20 metriä länteen kuopista 4 ‐ 5 ja seitsemäs kuoppa noin 

10 metriä länteen kuudennesta. Kuoppiin tehdyissä lapionpistoissa havaittiin niiden pohjalla 

paksu huuhtoutumiskerros. Sijaintinsa perusteella ne on tulkittu pyyntikuopiksi."

<Null> esihistoriallinen työ‐ ja valmistuspaikat pyyntikuopat kiinteä muinaisjäännös Ei 20 0
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Ii 1000012927 <Null> Isokangas 2 427427,419 7243768,303"Kohde sijaitsee Iin kirkosta noin 4 kilometriä itäkaakkoon, rautatiesillasta noin 1,3 kilometriä 

etelään, Liesojasta noin 600 metriä luoteeseen, rautatien itäpuolella. Isokankaan laella on 

havaittavissa runsaasti ihmisen toiminnasta kertovia ilmiöitä, joista osa olisi mahdollista tulkita 

esihistoriallisiksi, mutta jotka voivat myös kokonaisuudessaan selittyä varsin moderneilla 

toiminnoilla. Lakialueen korkeimmat osat ovat liki kauttaaltaan pääosin pienehköistä, 

miehennostannaisista kivistä koostuvaa rakkakivikkoa. Laella on sijainnut kolmiomittaustorni, 

joka on lahottuaan kaatunut kivirakan päälle. Kolmiomittaustornin hirsien tueksi on tornia 

rakennettaessa kasattu kiviröykköitä, jotka puurakenteiden tuhouduttua tulevat erehdyttävästi 

muistuttamaan esihistoriallisia kivialtomuksia.

Kolmiomittaustornin rakenteisiin liittyvien latomusten lisäksi rakassa on useissa paikoissa 

havaittavissa kivirakenteita, jotka selvästi ovat ihmiskätten tekoa, mutta joiden ajoitus jää 

epäselväksi. Rakassa on ihmisen kaivamia kuoppia sekä tarkoituksellisesti koottuja 

kiviröykkiöitä. Lisäksi havaittiin, että yhden rakkaan kaivetun kuopan pohjalla oli isketty 

kvartsia, ilmiselvästi rakan pinnalla olevasta suuresta kvartsikimpaleesta työstettyä. Iskoksissa 

oli kuitenkin epäilyttävän vähän sammalta ja jäkälää, ja hyvin pieniäkin iskoksia oli aivan rakan 

pinnalla. Nämä seikat antavat aiheen olettaa, että kvartsin työstö ei ole esihistoriallisena 

aikana tapahtunutta. Isokankaan laella voidaan nähdä olleen vähintäänkin historiallista 

merkistystä, josta kolmiomittaustornin rakenteet edelleen muistuttavat. Kohteeseen liittyy 

lisäksi alueellisesti huomattavia luonnonhistoriallisia arvoja ‐ kyseessä on inventoinnissa 

läpikäydyn alueen kenties huomattavin jokseenkin luonnontilassa säilynyt rantakivikko. Täysin 

ei voidan sulkea pois myöskään kohteeseen kohdistuneen esihistoriallisen aktiviteetin 

<Null> ajoittamaton kivirakenteet ei määritelty mahdollinen 

muinaisjäännös

Ei 25 0

Ii 1000016417 <Null> Rontti 418350,056 7248065,549"Struven ketjun piste, joka on merkintä kahdessa kivessä. Uusimmassa inventoinnissa 2002‐

2009 pisteen on todettu olevan kunnossa. Struve käytti pisteestä nimeä Rontti, nykyiseltä 

maastonimeltään piste on Rontti. Piste ei ole osa UNESCOn maailmanperintökohdetta. Struven 

ketju on kolmioketju, joka kulkee lähellä 26 pituuspiiriä Pohjoiselta jäämereltä Mustallemerelle. 

Tämä astemittausketjun pituus on noin 2820 km ja se mitattiin vuosina 1816 ‐ 1855, 

Mittauksella selvitettiin maapallon kokoa ja muotoa. Sitä on kutsuttu myös venäläis‐

skandinaaviseksi astemittauk‐seksi, koska se silloin kulki vain Venäjän ja Ruotsin 

alueella.Nykyisin ketjun 265 kolmiopistettä sijaitsevat kymmenen maan alueella: Norja, Ruotsi, 

Suomi, Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Valko‐Venäjä, Moldova ja Ukraina. Näiden maiden 

esityksestä ketju hyväksyttiin UNESCON maailmanperintökohteeksi vuonna 2005. Kussakin 

maassa on muutama parhaiten säilynyt piste valittu edustamaan ketjua. Yhteensä 

maailmanperintölistalla on 34 pistettä, ja niistä kuusi on Suomessa.Ketjun muut pisteet on 

suojeltu kansallisin toimin. Suomessa on kaikkiaan 83 ketjun peruspistettä, mikä on lähes 

kolmannes kaikista. Pisteet on yleensä merkitty kiviin tai kallioon yhdellä tai kahdella 

poranreiällä. Torniosta pohjoiseen merkkinä on käytetty ristiä. Muutamalle pisteelle ei ole 

tehty pysyvää merkintää. Suuri osa Suomen alueella olevista pisteistä ja niiden ympäristöstä on 

<Null> historiallinen taide, muistomerkit hakkaukset kiinteä muinaisjäännös Ei 0 0

säilynytaste‐mittauksenpäivistä"
Oulu 1000018267 <Null> Räinänlahti 420805 7238310"Viistokaikuluotauksissa havaittu selkeä pienen veneen mallinen anomalia. Luotauksen teki 

FCG vuonna 2009 Suurhiekan merituulipuistohankkeen valmistelun yhteydessä. Sijaintipaikka 

on Räinänlahdella Pitkäniemen ja Halosenniemen välillä."

<Null> ei määritelty alusten hylyt ei määritelty mahdollinen 

muinaisjäännös

Ei 0 0

Ii 1000019094 <Null> Illinsaari 2 

(Suutarinniemi)

424833 7246256"Vuonna 2011 syyskussa löydetyn soikean kupurasoljen (eläinsoljen ?) löytöpaikka Illinsaaren 

länsiosassa, noin 150 m hiihtomajan länsipuolella, korkean sortuneen Iijoen suun rantatörmän 

yläosassa, tasaisen hiekkakankaan reunassa. Löytöpaikka on autiotilan rannan kohdalla, 

aiemman viljelysalueen vaiheilla, jossa lienee ollut runsaasti eriaikaista historiallisen ajan 

toimintaa. Jokitörmästä löytyi myöhemmin syksyllä 2011 vielä pronssinen ketjunjakaja. Vuonna 

2013 paikalla toteutettiin arkeologinen kaivaus, jossa alueella voitiin todeta olevan 

esihistoriallisen ja historiallisen ajan taitteen vaiheille ajoittuva ruumiskalmisto. Myös 

mahdollisesti polttokalmistoon viittaavia merkkejä havaittiin tutkimuksessa. Löydön ja 

Illinsaaren merkitystä korostaa aiemmin samana vuonna kuparasoljen löytöpaikasta noin 350 

m kaakkoon löytynyt myöhäisrautakautinen pronssinen kampariipus ja pronssipellin kappale 

(KM 38830:1‐2)."

<Null> rautakautinen hautapaikat ruumiskalmistot kiinteä muinaisjäännös Ei 9 0
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Liite 2. Tunnetut muinaisjäännökset Iissä. Tiedot ovat peräisin Paikkatietoaineisto tutkijoille 2/2015 ‐ paikkatietokannasta, kohdekuvaukset on kopioitu Muinaisjäännösrekisteristä. Museovirasto 2015. 

KUNTA MJTUNNUS ALAKOHDE 

TUNNUS

KOHDENIMI I P KUVAUS, kopioitu Museoviraston rekisteriportaalista NIMI AJOITUS TYYPPI ALATYYPPI LAJI TUHOUTUNUT ZALA ZYLA

Ii 1000019724 <Null> Illinsaari 425052 7246008"Rautakauden lopulle tai keskiajan alkuun ajoittuvan pronssikamman (kampariipuksen) 

löytöpaikka Illinsaaren länsiosassa, hiihtomajasta runsaat 200 metriä kaakkoon, koilliseen 

kurottavan kostean notkelman kaakkoispuolella. Maasto alueella on jokseenkin tasaista 

hiekkakangasta. Notkelman puolella on muinainen 2,5‐3 metrinen rantatörmä. Paikka on 

likimain 30‐40 m kankaan luoteislaidassa sijaitsevasta tervahaudasta etelälounaaseen ja 

vanhaa peltoa. Paikalta löydetyt muut metallikappaleet ovat ilmeisen myöhäisiä yhtä 

mahdolisesta kupariastian palaa lukuun ottamatta. Paikan luonteen selvittämisen edellytykset 

ovat koekaivaukset.Tervahauta on noin 17 ‐ 19 m halkaisijaltaan ja sen halssi on rinteeseen. 50 ‐ 

60 m haudasta itään on kaksi asumuspainanteen tapaista painaumaa, joissa molemmissa 

todettiin huuhtoutumiskerros. Noin 30 m löytöpaikan eteläpuolella on vanhan pellon vieressä 

multapenkkisen rakennuksen pohja, kooltaan 5 x 5 m itäkulmassaan suuri kiuas. Vuoden 1648 

kartassa paikalle ei ole merkitty rakennusta tai maankäyttöä, mutta kostean alanteen 

länsipuolella kartassa on talo, jonka pelloista on syksyllä 2010 lunastettu Pohjois‐Pohjanmaan 

museoon löytöjä: nappeja, viitanhakanen, solki ja plommi, ilmeisesti 1600‐1700‐luvulta. Lisäksi 

kamman löytöpaikasta noin 250 m koilliseen sijiatsevan pellon länsiosasta on aiemmin 

tarkastuksessa todettu paksuhko hiilikerrospaikalla, jossa on muutamia maanpintaan ulottuvia 

kiviä. Mitään löytöjä ei ole täällä havaittu."

<Null> ei määritelty muinaisjäännösryhmät ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0

Ii 1000023381 <Null> Illinsaari 3 

(Pirttitörmä)

425682 7246344"Ns. Illinsaari 3, myös Pirttitörmän ‐nimellä tiedossa oleva asuinpaikka sijaitsee Illinsaaren 

itäosassa, noin 150 metriä Iijoen pohjoisen uoman rannasta olevalla vanhalla rantatörmällä, 

jokisuun kuivuneen muinaisuoman etelärannalla.Heinäkuun alussa vuonna 2013 

metallinilmaisimella talteen otetut löydöt ovat mm. hevosriipus ja hevosenkenkäsolki. Esineet 

löytyivät noin 10‐15 cm syvyydestä, humuksen ja hiekan rajapinnasta. Löytöjen yhteydessä 

havaittiin hiiltä, nokea ja pronssipellin kappaleita. Hevosenkenkäsoljen löytöpaikalta havaittiin 

myös luun kappaleita. Alueelta havaittiin myös mahdollisia painaumia, jotka olivat noin 20‐30 

cm syviä. Oulun yliopisto toteutti alueella koekaivauksen kesäkuussa 2014, jolloin alueella 

tutkittiin yhteensä 12 m2 kahdella erillisellä kaivausalueella. Rakenteina todettiin mm. 

liuskekivistä kootun mahdollisesti nelikulmaisen tulisijan jäännökset sekä siihen liittyneen 

maahan tuetun kehyksen jäännöksiä. Alueella oli palanutta maata sekä asuinpaikkalöytöjä, 

kuten luuta, kupari‐, pronssi‐ ja rautaesineiden kappaleita, keramiikkaa ja piitä. Löytynyt 

heikkokuntoinen hopearaha lienee Maunu Eerikinpojan aikaen ja ilmeisesti ajalta 1340 ‐ 1354. 

Toinen kaivausalue kattoi osan maanpinnalle erottuvaa kuopparakennetta. Mahdollisesti kyse 

on keitto‐ tai varastokuopasta, joka tutkittiin osittain.Todennäköisesti alueella on sijainnut 

rautakauden lopun ja keskiajan alkupuolen pitempiaikainen asuinpaikka, jossa on ollut 

useampia rakennuksia.Löytöpaikasta noin 700 ja 800 metriä länteen sijaitsee Illinsaari ja 

Illinsaari 2 (1000019724 ja 1000019094). Vuonna 2013 kohteessa Illinsaari 2 toteutettiin 

arkeologinen kaivaus. Tutkimusten perusteella alueella on ollut esihistoriallisen ja historiallisen 

ajan taitteen vaiheille ajoittuva ruumiskalmisto. Myös mahdolliseen polttokenttäkalmistoon 

<Null> rautakautinen asuinpaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 10 0

j j y p

viittaavia merkkejä on havaittu."

Ii 1000023383 <Null> Illinsaari 4 425521 7246482"Yksittäinen tervahauta sijaitsee kuusivaltaisessa metsikössä, loivasti ympäristöstä kohoavalla 

mäellä. Tervahaudan halssi suuntautuu haudan lounaispuolelle laskevaan rinteeseen. Haudan 

halkaisija on 6 m ja halssiosan pituus 3 m.Tervahaudassa on selvästi erottuvat vallit. Kohde on 

merkitty peruskartalle."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat tervahaudat kiinteä muinaisjäännös Ei 9 0

Ii 1000023384 <Null> Illinsaari 5 425070 7246661"Kohde sijaitsee llinsaaren länsiosassa noin 130 m hiihtomajan kaakkoispuolella. Paikalla 

kasvaa sekametsää. Kyseessä on yksittäinen tervahauta (tai miilu), joka erottuu 

ympäristöstään loivana ja pyöreänä painanteena. Se on halkaisijaltaan 7 m eikä halssia ole 

erotettavissa.Kohde on merkitty tervahautana peruskarttaan."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 9 0

Ii 1000023385 <Null> Illinsaari 6 425070 7246661"Kohde sijaitsee llinsaaren pohjoisosassa olevalla lehtipuuvaltaisella harjulla. Muilta osin 

kohteen ympäristössä kasvaa mäntyvaltaista havumetsää. Paikalla on yksittäinen tervahauta 

(tyai miilu), joka on selvästi nähtävissä ruohikkoisen mäen itärinteellä. Sen halkaisija on 5 m ja 

syvyys enimmillään n. 1,2 m. Halssiosaa ei ole nähtävissä. Kohde on merkitty tervahautana 

peruskartalle."

<Null> historiallinen työ‐ ja valmistuspaikat ei määritelty kiinteä muinaisjäännös Ei 9 0

Ii 1000023386 <Null> Kiviharju 

(Illinsaari)

426150 7245814"Kohde sijaitsee lllinsaaren itäosassa, noin 600 m saaren itäkärjestä sisämaahan olevalla 

kivikkoisella harjulla, lllinsaaren korkeimmalla kohdalla. Kohteen välittömässä läheisyydessä on 

vanha soranottokuoppa. Iin keskustajaman osayleiskaavainventoinnissa 2013 todettiin 

lakialueen rakkakivikossa kuusi kivirakennetta noin 15 x 30 m alueella. Selkeimmäksi arvioitiin 

soikea tai suorakaiteinen kivirakenne 1 pururadan pohjoispuoleisessa rakassa, loivasti 

viettävässä rinteessä. Rakenteita on nähtävissä sekä harjun lävistämän pururadan pohjois‐ että 

eteläpuolella. Rakenteiden ajoitusta ei pystytty arvioimaan tarkemmin, mutta sijaintikorkeus 

mahdollistaisi ajoittumisen metallikautiseksi. Syksyllä 2013 Pohjois‐Pohjamaan museon ja 

Museoviraston tekemässä tarkastuksesa kiveykset tai kivirakenteet arvioitiin kuitenkin 

luontaisiksi sekä osin myös alueen soranoton seurauksena syntyneiksi."

<Null> ei määritelty kivirakenteet ei määritelty muu kohde Ei 23 0
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Liite 2. Tunnetut muinaisjäännökset Iissä. Tiedot ovat peräisin Paikkatietoaineisto tutkijoille 2/2015 ‐ paikkatietokannasta, kohdekuvaukset on kopioitu Muinaisjäännösrekisteristä. Museovirasto 2015. 

KUNTA MJTUNNUS ALAKOHDE 

TUNNUS

KOHDENIMI I P KUVAUS, kopioitu Museoviraston rekisteriportaalista NIMI AJOITUS TYYPPI ALATYYPPI LAJI TUHOUTUNUT ZALA ZYLA

Ii 1000023387 <Null> Urheilukentän 

eteläpuoli

424118 7245134"Iin keskusta‐alueella sijaitsevan urheilukentän eteläpuolella sijaitsevan tenniskentän laidalla 

todettiin vuoden 2013 inventoinnissa kivilatomus ja sen vieressä toinen epämääräisempi 

kivirakenne. Paikka on mäntyvaltaista ja varsin kivikkoista kangasmetsää. Rakenne 1 on 

halkaisijaltaan 3‐4 m. Se muodostuu rakenteen keskellä olevan kuopana reunustamia 

suurempia kiviä lukuun ottamatta jalkapallon kokoisista pyöreistä kivistä. Rakenteen yli kulkee 

polku. Se erottuu maastosta loivasti kohoavana. Rakenne 2 on on kooltaan 1,5 x 1,5 m ja noin 

1,5 m edellisen eteläpuolella. Se on hyvin epämääräinen ja heikosti erottuva kivikkoinen alue, 

joka voi liittyä rakenteeseen 1 tai olla luontainenkin. Kohteen luonne on selvitettävissä 

ainoastaan koekaivauksella.

Ympäristö on varsin kivikkoista aluetta, mutta kiveyksiä tai muita mahdollisia rakenteita ei ole 

havaittu."

<Null> ei määritelty kivirakenteet latomukset kiinteä muinaisjäännös Ei 12,5 0

Ii 1000023388 <Null> Hokkosenharju 423456 7247390"Kohde sijaitsee Iijoen suualueen pohjoispuolella, Hokkasenharjun länsirinteessä, itä‐

länsisuuntaisen polun eteläpuolella kivirakassa. Vuoden 2013 keskusta‐alueen inventoinnissa 

havaittiin kaksi rakkakuoppaa, joista läntisempi (rakkakuoppa 1) sijaitsee rakan länsipäässä. Se 

on noin 2,5 x 3,5 laajuinen kuoppa, jonka itäpuolinen seinämä on osittain romahtanut. 

Rakkakuoppa 2 sijaitsee rakan itäpäädyssä, noin 70 m päässä rakkakuopasta 1 itään. Kuoppa 

on pyöreä ja halkaisijaltaan 2,5 m. Rakkakuopan syvyys on 40 cm. Rakkakivikon ympäristössä 

kasvaa havupuuvoittoista sekametsää ja noin 200 m kohteen itäpuolella on vanha 

hiekanottokuoppa.Syksyn 2013 tarkastuksessa (Pohjois‐Pohjanmaan museo ja Museovirasto) 

arvioitiin, että kyseessä eivät olisi muinaismuistolain nojalla rauhoitettavat jäännökset, vaan 

kyse olisi ennemminkin muista kulttuuriperintökohteista."

<Null> ei määritelty kivirakenteet rakkakuopat muu 

kulttuuriperintökohde

Ei 12,5 0

Ii 1000023389 <Null> Hyvärinen 422845 7243362"in keskustan lounaispuolella, Ojakyläntien ja Pikkuniityntien välisellä kivikkoisella

harjulla, noin 400 m päässä Hyvärisen tilan lounaispuolella on rakkakivikossa noin 100 m 

matkalla erotettu kaikkiaan kymmenen erikokoista rakkakuoppaa. Kuopatv on paikannettu 

vuoden 2013 Iin keskustaajaman inventoinnissa. Myöhemmässä tarkastuksessa (Pohjois‐

Pohjanmaan museo ja Museovirasto) kohteet luokiteltiin muiksi kohteiksi, eikä 

muinaismuistolain rauhoittamiksi kiinteiksi muinaisjäännöksiksi."

<Null> ei määritelty kivirakenteet rakkakuopat muu kohde Ei 10 0
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Liite 3. Taulukko. 1648 Maakirjaan ja kymmenysveroluetteloon merkityt 

henkilöt. Pohjois-Ii.  

Lähteet: KA. Uudempi tilikirjasarja, Pohjanmaan läänin läänintilikirjat, maakirja ja kymmenysveroluettelo 1648. KA 9126: 

136–137 ja KA 9127: 461–462. Kansallisarkiston digitaaliarkisto. Kymmenysveroluetteloon merkityt henkilöt on 

järjestelty vastaamaan oletettua maakirjaan merkittyä tilaa tai henkilöä.  

 

Maakirja 1648 
Kymmenysveroluettelo 
1648  Maakirjakartan merkinnät 

Pohjois‐ II  Pohjois‐Ii 

Margretha Enkia  Margrta Enka  Kemiläinen  Jacob Kemiläisen tila? 

Knut Jacobson  förländhe/förländt.  Knut Jacobsson  Pakkila/Päkkilä 

Henrich Thomasson  förländhe/förländt.  Hendrich Thomasson  Wirkkuinen 

Henrich Khristirsson  förländhe/förländt.  Hendrich ??son  Piukkula 

Sigfridh Staphansson förländhe/förländt.  Sigfrid Staffanson  Wejola 

Mårthen Peersson  förländhe/förländt.  Korvala, Etelä II  Hiivalan tila 

Clemet Michelsson  förländhe/förländt.  Clemet Mickellsson  Junnila 

Jööran Jönsson  

Jacob Thomasson  Officiell Tilldelning  Jacob Thomasson  Tijroila 

Jöran Matzson  förländhe/förländt.  Jöran Matzsson   Käyrä 

Jacob Olufson  förländhe/förländt.  Jacob Ollfsson  Hovila 

Henrich Olufsson  förländhe/förländt.  Hidrich Ollfsson  Hovila 

Matz Simonsson  Matz Hindrichsson  Palukka 

Erich Påålsson  förländhe/förländt.  Erich Påållsson  Paackoinen 

Jöran Larsson  Officiell Tilldelning  Jöran Larsson   Glasila 

Matz Jönsson  förländhe/förländt.  Matz Jönsson  Kuckoinen 

Bengt Jönsson  förländhe/förländt.  Bengt Jönsson  Kuckoinen 

Thomas Målsson  Opptagne  Matz Matzson  Leistola 

Caspar Fårbus  Friheet på 1/2 Mantal  Caspar Fårbus  Karhula 

Clemet Matzson  förudhlat på 1 åhr  Clemet Matzsson   Käyrä 

Jöran Jöransson  Crono Ödhe  Caspar Fårbus  Karhula 

Mårthen Brusiusson Crono Ödhe  lusila 

Påål Michelsson  Crono Ödhe  Halonen 

Simon Michelsson  Crono Ödhe 

Margretha Enka  Crono Ödhe 

Margreta‐lesken tila, autio, 
ei rakennuksia, ei tarkkaa 
tilanpaikkaa, lähellä Erich 
Paakon myllyä 

Lars Madzsson  Crono Ödhe 

Erich Eskilsson  Skatt Ödhe  Karin Kouri (Käyrä?) ?  Lampukari? 

Matz Sigfridhsson  Skatt Ödhe  Matz Sigfridsson  Paakuri 

 

  



Liite 4. Taulukko. 1648 Maakirjaan ja kymmenysveroluetteloon merkityt 

henkilöt. Etelä-Ii.  

Lähteet: KA. Uudempi tilikirjasarja, Pohjanmaan läänin läänintilikirjat, maakirja ja kymmenysveroluettelo 1649. KA 9126: 

136–137 ja KA 9127: 461–462. Kansallisarkiston digitaaliarkisto. Kymmenysveroluetteloon merkityt henkilöt on 

järjestelty vastaamaan oletettua maakirjaan merkittyä tilaa tai henkilöä. 

Maakirja 1648  Kymmenysveroluettelo 1648 Maakirjakartan merkinnät 

Etelä‐Ii  Etelä‐Ii 

Michil Matzsson  Officiell Tilldelning Mickell Matzson  Paasoi 

Clemet Peersson  Clemet Pedhersson  Pernu 

Jöran Mårthenson  förländhe/förländt.Jöran Mårthenson  Pernula 

Jöran Mårthenson  Jöran Mårthenson  Pernula 

Hendrich Thomasson  Officiell Tilldelning Hindrich Thomasson  Tenu (Tenhu)

Mickill Mithresson  Mickell Hindrichsson  Rautiala 

Michill Simonsson  Mickell Mickellsson  Kåppelo 

Bengt Mårthensson  förländhe/förländt.Bengt Mårtensson  Kauppila 

Markkus Eskilsson  Officiell Tilldelning Markus Eskillsson  Mäkelä 

Madz Andersson   Officiell Tilldelning Matz Anderssson  Soroinen 

Philip Eliasson  Philipus Eljasson  Liedhes 

Torkil? Simonsson 

Staphan Cknutson  Staffan Knutsson  Sauwå 

Madz Frantzson  Matz Frantzsson  Gestilä 

Mårthen Peersson  Mårthen Pedhersson  Kårwala 

Erich Erichsson  förländhe/förländt.Erich Erichsson  Kurtila 

Clemet Jacobsson  förländhe/förländt.Clemet Jacobsson  Waldari 

Joseph Jacobsson  Kappalainen Josephus Jacobi 

Madz Jönsson 

Jacob Thomasson  förudlas på 1 åhr  Jacob Tomasson  Rasakka 

Madz Bertillsson  förudlas på 1 åhr  Matz Bertilsson  Pernula 

Markus Simonsson  förudlas på 1 åhr  Markus Hindrichsson  Kauppila 

Thimoteus Thomasson Crono Ödhe  Timoteus Tomasson  Rasakka 

Clemet Peersson  Crono Ödhe  Clemet Pedhersson  Pernu 

Mansuetus Thomasson Crono Ödhe  Mansuetus Thomasson  Kauppila 

Bertill Thomasson  Crono Ödhe 

Missius Peersson  Crono Ödhe  Sukkoila 

Hendrich Andersson  Crono Ödhe  Laiti?? 

Margrtha Enkia  Crono Ödhe 

Mårthen Clemetsson  Skatt Ödhe  Lars Clemetsson  Kipinä 

Eskill Simonsson  Skatt Ödhe  Augusta Hustru  Pernula 

Sigfridh Sigfridhsson  Skatt Ödhe  Sigfrid Sigfridsson  Tåhi (Tuohi) 

Sigfridh Olufsson  Skatt Ödhe  Sigfrid Ollfsson  Soroinen 

Thomas Jönsson  Skatt Ödhe  Thomas Jönsson  Turdinen 

Bertill Jacobsson  Skatt Ödhe  Brita Enkia  Låpacka 

Carll Hindrichsson  Kaickoinen 

Jöran Markusson  Härmälä 



Liite 5. Taulukko. 1648 Autioveroluettelo. Pohjois-Ii. Nimen perässä suluissa olettamani tila. Sarakkeet Hylätty, Talo, Väritetty, 

Tekstissä maininta autiosta, ja Syy kertovat maakirjakarttojen merkinnöistä.  

 

Pohjois‐Ii 
Crono 
Öda 

Skatt 
Öda 

Vero‐
vapaus 

Ylös‐
otettu 
Opptagen 
på frijheet Hylätty?

Talo 
symboli 

Väri‐
tetty 

Notarium 
maininta 
autiosta  Syy 

Erich Eskilsson (Lampukari)    1/4   ei?  kyllä  ei  öde  "Ähr öde för Ringa Legenheet skuldh" Verorästiluettelossa Knut Jacobson bruckar 

Jöran Jöransson (Leisto)  1   ei?  kyllä  kyllä  öde 
”Orsaken är att denna gården så aldeles öda ligga är att faårtid giör gamalt åhrligen skada” 
Verorästiluettelossa Caspar Forbus bruckar 

Matz Sigfridsson (Pakuri)    1/2   ei  kyllä  kyllä  öde  ”Ähr öda blifvit att åbon ähr skrifwen till Knecht” Verorästiluettelon mukaan soldat bruckar 

Mårten Brusiu (Brusiuksen poika)
(Plusila)    3/4   ei  kyllä  kyllä  öde 

" Jöran Jönson och Mårthen Jönson Pluslä. Ödess hemman 1 mantal ähr uptagit 1/4 mantal af 
hemmanet åboa(åber?) igen strax öda lagit" verorästiluettelossa Bengt Jönsson soldat bruckar 

Caspar Fårbus,     1/2 

Ks. 
Jöran 
Leisto 

Ks. 
Jöran 
Leisto 

Ks. 
Jöran 
Leisto 

Ks. Jöran 
Leisto  Ilmeisesti Jöran Leiston tila, tila ylösotettu 1/2 Mantaalin arvoisena?  

Clemet Matzson (Käyrä)    1/2  ei  kyllä  kyllä  ei 

Pååll Mickelsson (Halonen)    1/2   ei?  kyllä  kyllä  öde 
"ähr aldeles öda ingen åbo uppå hafver i 8 åhrs tijdh öda lagat [‐‐] gammall obrukkat åkker 
begijnner wpa jskogs uppå och kan ännu giöras til åkker [‐‐]" 

Simon Mickelsson    1/4    ‐   ‐   ‐   ‐  Ei löydetty kartalta 

Margrta Enka     1/4    kyllä   0   ‐   öde 

"hafwer Margareta Enkia i förtidan bodt(?)hwilkket nu få aldeled öda och skoggångit ähr aat 
intet mehr kan gårdz rummet synes ähr först i Jordebokken för 1/4 Mantall blifwen nu allenast(?) 
höö 1/2 Lass" Verorästiluettelon mukaan Bengt Kuckoi viljelee Margreta‐lesken maita, kartalla 
tila kirjattu hävinneeksi.  

Lars Matzson     2/3    ‐   ‐   ‐   ‐  Ei paikannettu kartalta 

Thomas Målson (Leisto)    1/2 ei  kyllä  kyllä  öde  "Thomas Leistos Ödes Hemman 1/2 Mantall ähr nu nyligen på friiheet af öde uptagit" 

 

 

  



Liite 6. Taulukko. 1648 Autioveroluettelo. Etelä-Ii. 

Lähteet: KA. Uudempi tilikirjasarja, Pohjanmaan läänin läänintilikirjat, Autioluettelo 1648. Digitaaliarkiston skannatut asiakirjat. Sarakkeet Hylätty, Talo, Väritetty, Tekstissä maininta autiosta, ja Syy 

kertovat maakirjakarttojen merkinnöistä. 

 

Etelä‐Ii 
Crono 
Öda 

Skatt 
Öda 

Vero‐
vapaus 

Ylös‐
otettu 
Opptagen 
på frijheetHylätty?

Talo 
symboli 

Väri‐
tetty 

Notarium 
maininta 
autiosta  Syy 

Jacob Thomasson 
(Raasakka?)    1/3   ei  kyllä  kyllä  ei 

Timotheus Thomasson 
(Raasakka, sotaväki)    1/4   ei  kyllä  kyllä  ei  "ähr nu i skatfall orsakken att åboan ähr skrifnen till knecht” verorästiluettelossa "soldat bruckas" 

Clemet Pedersson 
(Pernun autiotila)    1/2   ei?  kyllä  ei  öde  "ähr öde lagt för ringa legenheet skuldh" 

Mårthen Clemetson 
(Kipinä)    1/2   ei  kyllä  kyllä  öde  "åboan ähr een gammal soldat" Verorästiluettelossa Lars Clemetson Kipinänä? 

Eskill Simonson (Pernu)    1/4   ei  kyllä  kyllä  öde 
"Eskill Simonsson Pernu Ödes Hemman 1/4 Mantall åkkeren brukkas af åboan" Verorästiluettelossa 
sotilaan vaimo Augustan kerrotaan viljelevän, kymmenysluettelossa myös Augusta hustru, ei Eskiliä 

Matz Bertilson (Pernu)  1   ei  kyllä  kyllä  öde  "ähr af Ringa egor af sigs kommat at thet nu ähr skattfall såsom och åboan ofredigs" 

Markus  Hindrichsson 
(Kauppila)    2/3   ei  kyllä  kyllä  ei 

Sigfrid Sigfridson (Tuohi)    1/4   ei  kyllä  kyllä  öde  "ähr öde blifvit af orsakk att åboan warit skrifnen till knecht åkkaren brukkas af knechtehustrun" 

Mansuetus Thomasson 
(Kauppila)  1   ei  kyllä  kyllä  öde 

Sigfrid Olufson (Soroinen)      2/3         ei  kyllä  kyllä  ei/kyllä 
Kartalle on merkitty Matz Soroisen, ei Sigfrid Soroisen, tila autioksi: "blifwer nu öde åboan ähr 
uthskrefnen" 

Thomas Jönsson 
(Turdinen)    1/4   ei  kyllä  kyllä  öde  "[‐‐] ähr öde blifwit att åboan warit uthskrefnen till knecht" 

Bertill Thomasson    1/4   Ei paikannettu kartalta 

Missius  Pedersson 
(Sukkoila)    1/4   kyllä  0 – 

gambla
förfalna 

"Hafwer warit Missius Suckoila gamble bostelle ähr och hussen aldeles förfalna att ingen kan skänia 
hwarest husen warit hafna" Merkitty pisteellä. 

Hendrich Andersson    1/4   Ei paikannettu kartalta, voisiko olla Anders Laitin tila? 

Margreta enka (Kemiläin)    1/4   Ei paikannettu kartalta 

Bertill Jacobsson  
(Lopakka)       1/2         ei  kyllä  kyllä  öde 

"ähröda blifwit att åboan waret uthskrefwen til knecht åkkeren brukkas ännu af knechtehustrun" 
Kymmenysluettelossa Brita enkia 

(Anders Laiti)              kyllä  0 –  gambla 
Ei mainita autioveroluettelossa, mutta on merkitty pisteenä kartalle. Ei manttaalilukua. "Hafwer warit 
Anders Laitis gamble Bostelle nu få alldeles öde och ingen eftersyn kan wara efter husen" 

(Polakan maa)  ei?  0 –  öde 

Ei mainita autioveroluettelossa, mutta on merkitty tekstinäkartalle¼ Mantaalin tilana. "Pålakan maa 
ähr af 1/4 Mantal Alldeles ingen ängs.Ähr af öde uptagit Matz Klockarn hwilken och dert strax igen öda 
legger ähr ingen annan legenher uthan efter skartan i Crånones Laxfijskian i Iiå Elfnen" 

  



Liite 7. Taulukko. Lista työssä käytössä olleista Maanmittauslaitoksen 

arkiston Isojakokartoista.  

 

Kartan koodi  Kohde 
Alkup. 
Vuosi  Alkup. Piirtäjä 

Ii_1_i_1_ko_1  Etelä‐Ii, Andra delen, Leppikari ja Kirkkokari Iijoen suu  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_2a  Etelä‐Ii, Tredje delen, Illinsaari B  Mellin? 

Ii_1_i_1_ko_2b  Etelä‐Ii, Tredje delen, Illinsaari A  Mellin? 

Ii_1_i_1_ko_3a  Etelä‐Ii Fjärde delen A,   Mellin 

Ii_1_i_1_ko_3b  Etelä‐Ii Fjärde delen B,   Mellin 

Ii_1_i_1_ko_4  Etelä‐Ii Femte delen, Palwittujärvi, yhdistyy andra ja siette, ja siundedeleniin  Heckel? 

Ii_1_i_1_ko_5  Etelä‐Ii, Sjätte delen, yhdistyy andra‐ ja sjundedeleniin  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_6a  Etelä‐Ii Sjunde delen A, sjättedelniin  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_6b  Etelä‐Ii Sjunde delen B, sjättedelniin  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_7a  Etelä‐Ii, Pitkäkari A  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_7b  Etelä‐Ii, Pitkäkari B  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_8  Etelä‐Ii,  

Ii_1_i_1_ko_9  "Ulko Grund"  

Ii_1_i_1_ko_10  Pirttikari ja MaaGrand  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_11  Satakari  1777  Mellin 

Ii_1_i_1_ko_12a  Etelä‐Ii, Ångar, Muhlbete och Skog A  1763/8  Röstedt 

Ii_1_i_1_ko_12b  Etelä‐Ii, Ångar, Muhlbete och Skog B  1763/8  Röstedt 

Ii_1_i_1_ko_12c  Etelä‐Ii, Ångar, Muhlbete och Skog C  1763/8  Röstedt 

Ii_1_i_1_ko_12d  Etelä‐Ii, Ångar, Muhlbete och Skog  D  1763/8  Röstedt 

Ii_1_i_1_ko_13a  Etelä‐Ii, Byys Hem, Skog A  1830  Jacob Car??? 

Ii_1_i_1_ko_13b  Etelä‐Ii, Byys Hem, Skog B  1830  Jacob Car??? 

Ii_1_i_1_ko_13c  Etelä‐Ii, Byys Hem, Skog C  1830  Jacob Car??? 

Ii_1_i_1_ko_13d  Etelä‐Ii, Byys Hem, Skog D  1830  Jacob Car??? 

Ii_1_i_1_ko_14a 
Karjalankylä? A. "Skog och utmarck samt änger belegne emellan Ijo och 
Kimingi Elfver vid Karjala och Over‐Kimingi byar" 

1779 ja 
1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_14b  ‐"‐ B.  
1779 ja 
1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_14c  ‐"‐C.  
1779 ja 
1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_15a 
Concept charta öfver skog och utmark belägen på söder sidan af Ijo elf vid 
Pudasjärfi på uti Karjala by.  1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_15b 
Concept charta öfver skog och utmark belägen på söder sidan af Ijo elf vid 
Pudasjärfi på uti Karjala by.  1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_15c 
Concept charta öfver skog och utmark belägen på söder sidan af Ijo elf vid 
Pudasjärfi på uti Karjala by.  1780  Uhlbrandt 

Ii_1_i_1_ko_a  Etelä‐Ii, Första delen A Karhusaari, Valassaari, Niittysaari  1766‐68 

Ii_1_i_1_ko_b  Etelä‐Ii, Första delen B Karhusaari, Valassaari, Niittysaari  1766‐68 

Ii_1_ii_2_ko_6a  Olhavankylän metsät eteläosa A  1768‐1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_6b  Olhavankylän metsät eteläosa B, Muhojoki   1768‐1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_6c  Olhavankylän metsät eteläosa C  1768‐1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_6d  Olhavankylän metsät eteläosa D  1768‐1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_7a  Olhavankylän metsät pohjoisosa A  1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_7b  Olhavankylän metsät pohjoisosa B  1770 ja 1815 

Ii_1_ii_2_ko_7c  Olhavankylän metsät pohjoisosa C  1770 ja 1815 



Kartan koodi  Kohde 
Alkup. 
Vuosi  Alkup. Piirtäjä 

Ii_1_ii_2_ko_7d  Olhavankylän metsät pohjoisosa D  1770 ja 1815  

Ii_7_iii_3_ko_1a  Pohjois‐Ii, Andra delen A  1848‐49  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_1b  Pohjois‐Ii, Andra delen B  1848‐49  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_1c  Pohjois‐Ii, Andra delen C  1848‐49  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_2a  Pohjois‐Ii, Tredje delen A 
1849‐
1850  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_2b  Pohjois‐Ii, Tredje delen B 
1849‐
1850  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_2c  Pohjois‐Ii, Tredje delen C 
1849‐
1850  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_2d  Pohjois‐Ii, Tredje delen D 
1849‐
1850  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_2e  Pohjois‐Ii, Tredje delen E, Raasakka 
1849‐
1850  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_a  Pohjois‐Ii, Första delen A 
1846‐
1848  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_b  Pohjois‐Ii, Första delen B 
1846‐
1848  Åkerman 

Ii_7_iii_3_ko_c  Pohjois‐Ii, Första delen C 
1846‐
1848  Åkerman 

Ii_34_i_1_ko_1a  Etelä‐Ii, Litt. B, Rågångs karta, A  1877  Sundborg 

Ii_34_i_1_ko_1b  Etelä‐Ii, Litt. B, Rågångs karta, B  1877  Sundborg 

Ii_34_i_1_ko_1c  Etelä‐Ii, Litt. B, Rågångs karta, C  1877  Sundborg 

Ii_34_i_1_ko_a  Etelä‐Ii, Litt. A, Rågångs karta, A 

1877‐
1878, 
1880  Sundborg 

Ii_34_i_1_ko_b  Etelä‐Ii, Litt. A, Rågångs karta, B 

1877‐
1878, 
1880  Sundborg 

Ii_34_i_1_ko_c  Etelä‐Ii, Litt. A, Rågångs karta, C 

1877‐
1878, 
1880  Sundborg 

Yli_ii_1_ii_2_ko_5  Karjalankylän niityt   1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_6a  Karjalankylä A  1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_6b  Karjalankylä B  1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_7a  Karjalankylän niityt, Iijoen rantaa A  1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_7b  Karjalankylän niityt, Iijoen rantaa B  1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_8a  9de delen av Karjalankylän niityt A  1766  Backman 

Yli_ii_1_ii_2_ko_8b  9de delen av Karjalankylän niityt B  1766  Backman 

 

 



##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#
##

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

"

"kj

!C
!C

""

"

"
"

"
!C

"

"

"
" "

"
"
"!C

""

"
"

"

" ""!C
!C

!C

"
"

""
"

"
"

"

"

"
"

"
"

""

"

""
"

"!C

"

"

"
""

G
GF

"

"
"
"
kj
kj

"

"""

"
!C

"

"

"

!.

"

"

Karttaliite 1. Maakirjakartoilta digitoitu Pohjois- ja Etelä-Iin aineisto nykykartalle asemoituna
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Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 1:50000 Maastokarttalehdet (uusi) US431 ja UR442 MML©2015  lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
Museoviraston aineisto Muinaisjäännösrekisteri tutkijoille 2/2015. Lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf   Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015

Karttaselite

Rakennustyyppi

G kirkko (1)

GF vanha hautausmaa (1)

!. mestauspaikka (1)

" tila (63)

kj tuulimylly (3)

!C vesimylly (9)

# Muinaisjäännöskohteet (41)

Pohjanmaan rantatie (RKY)

tiet ja sillat

lohipato

aidat

Pellot 

pelto, ei viljelty

pelto, viljelty



#

!C
!C

!C

!C

!C
!C

!C

!C

G
GF

#*
#*

!C

.
Sauva

Pernu

Pernu

Pernu

Tuohi
Tenhu

Pernu

Laiti Pernu

KukkoKukko

Käyrä
Tiira

Kurtti

Mäkelä

Rautia

Kipinä

Paakko
HovilaHovila

Pakuri

Leisto

Leisto

Kestilä

Korvala

Lopakka

Pappila

Valtari

Lauvila

Härmälä

Koppelo

Klasila

Halonen
Palukka

Plusila
Junnila

Forbus 

Forbus 

Turtinen Soroinen
Soroinen

Kauppila

Sukkoila

Raasakka

Raasakka

Pakkila 

Piukkula

Lampukari

Virkkunen

Polakanmaa

Kemiläinen

Kappalainen

Pasoi - Paaso

Hiivalan tila

(Carl Dirichson)

(Elias Philipson)

Margareta-lesken autio

(Mansuetus 
Thomasson) 

Pernu

Käyrä

Lukkarin tila

Veijolan tila

Kappalaisen 
tila

Selite

Rakennustyyppi, varhaisin
mahdollinen ajoitus kohteen
sijainnin perusteella

G kirkko, (1620-luku) (1)

GF vanha hautausmaa, 1050-luku (1)

. mestauspaikka, 1250-luku (1)

tila, ennen 850-lukua (31)

tila, 950-luku (10)

tila, 1050-luku (5)

tila, 1150-luku (4)

tila, 1250-luku (4)

tila, 1350-luku (6)

tila, 1450-luku (2)

tila, ajoitusta ei määritelty (1)

# tuulimylly, 1150-luku (1)

#* tuulimylly, 1250-luku (2)

!C vesimylly, ennen 850-lukua (3)

!C vesimylly, 1350-luku (1)

!C vesimylly, 1650-luku (1)

!C vesimylly, ajoitusta ei määritelty (4)

tie

Pohjanmaan rantatie (RKY)

Pelto (666)

Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2a. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1150-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Kauppila

Sukkoila

Raasakka
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Pakkila 

Piukkula

Lampukari

Virkkunen

Polakanmaa

Kemiläinen

Kappalainen

Pasoi - Paaso

Hiivalan tila

(Carl Dirichson)

(Elias Philipson)

Margareta-lesken autio

(Mansuetus 
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Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2b. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1250-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2c. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1350-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Pohjanmaan rantatie (RKY)

Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2d. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1450-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2e. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1550-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Pelto (666)

Taustakartta: Maanmittauslaitoksen taustakarttarasteri 1:40 000 (c) MML 2013. Rannansiirtymärasteri tuotettu Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmallin pohjalta (c) MML 2015.
Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015. Museoviraston aineiston lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: 
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi

Karttaliite 2f. Maakirjakarttojen kohteet suhteessa 1650-luvun rantaviivaan. Iijoen linjaus osin moderni, osin 1650-luvun karttojen mukainen. 
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Taustakartta: Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmalli MML(c) 2015. Maakirjakartta-aineisto T. Tanska 2015. 
Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
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Karttaliite 3. Maakirjakartoille merkityt pellot, viljellyt ja viljelemättömät. Rantaviiva 1650-luku. Iijoen ranta osin moderni, osin korjattu vastaamaan maakirjakartoille piirrettyä.
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Karttaliite 4. Maakirjatilat tilatyypeittäin jaoteltuina.
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Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m Korkeusmalli MML©2015  mallia on muokattu kuvaamaan paremmin 1650-luvun joen kulkua. 
(Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi )Museoviraston aineisto Muinaisjäännösrekisteri tutkijoille 2/2015. 
(Lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf )   Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015
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! vesimylly (9)

tiet ja sillat

Pohjanmaan rantatie (RKY)
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Karttaliite 5. Maakirjatilat manttaaliluvun perusteella jaoteltuina.
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Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m Korkeusmalli. MML©2015 (Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi )
Museoviraston aineisto Muinaisjäännösrekisteri tutkijoille 2/2015. (Lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf )   Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015

Karttaselite

Rakennukset ja rakenteet

G kirkko
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C vesimylly

(Autiotilat

tiet ja sillat

Pohjanmaan rantatie (RKY)

Tilan manttaliluku

") 1 (15)
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") 2/3 (4)

") 5/8 (2)

") 1/2 (14)

") 1/3 (3)
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") ei  merkitty (3)



Karttaliite 6. Maakirjatilat, joiden niminen tila mainitaan asiakirjalähteissä ennen. 
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Pohjakartta: Maanmittauslaitoksen 2 x 2 m Korkeusmalli (c) MML 2015 (Lisenssi: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi )
Museoviraston aineisto Muinaisjäännösrekisteri tutkijoille 2/2015. (Lisenssi: http://www.nba.fi/fi/File/2104/lisenssi-su-sv.pdf )   Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015
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lähteistä (20)

Pohjanmaan rantatie (RKY)
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Karttaliite 7. Maakirjakarttoijen kohteet Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvien päällä. Keltaisten ympyröiden halkaisija 100 m.
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Taustalla Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvat © MML 2010–2015 (lisenssit: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 
ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi) Maakirjakartta-aineisto T.Tanska 2015
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Taustakartta: Maanmittauslaitoksen 2 x 2 metrin korkeusmalli MML(c) 2015. Kohdistusikkunassa maanmittauslaitoksen taustakartta 1:320 000 MML(c) 2013 
Maakirjakartta-aineisto T. Tanska 2015. Maanmittauslaitoksen aineistojen lisenssit: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501 
ja http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
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Karttaliite 8. Maakirjakartoille merkityt samannimisten tilojen pellot. Rantaviiva 1650-luku, Iijoen ranta osin moderni, osin korjattu vastaamaan maakirjakartoille piirrettyä.
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