Kalevi Hyytiä					ARKUNTIL.RTF
Kausantie 22, 15560 NASTOLA
03-7621299


ARKUNTANHUAN (LÄÄVÄKYLÄN) KYLÄN TILATIEDOT ISONJAON JÄLKEEN


Arkuntanhuan (n:o 12) kylä oli jaettu 6 kylänosaan.



N:o	Nimi	osuus	pelto	p.ala	toimituspvm	jatkotoimitukset
	Omistaja
	Huom


12.	ARKUNTANHUA	1.0000	98,58	275	13.10.1881	12.1 - 12.6


12.1		0.125	10,21	33,59	01.12.1885	12.16 - 12.17
	Heikki Mikonp Hatakka [18230724ha]	1:16r

12.2		0,125	15,37	37,81	01.12,1885	12.9 - 12.10
	leski Anna Yrjöntr Hatakka [18200709ha]

12.3		0,2083	20,67	60,02	01.12.1885	12.20 - 12.21
	Juhana Heikinp Hatakka [18381213ha]

12.4		0,2084	18,71	49,81	01.12.1885	12.13 - 12.15
	Taavetti Juhananp Hatakka [18300705ha], josta palstatila 12.8

12.5	Läävälä	0,25	23,36	67,20	01.12.1885	12.18 - 12.19
	Tuomas Juhananp Hatakka [1816060101]

12.6		0,0833	8,55	26,57	01.12.1885	12.27 - 12.29
	Matti Matinp Hopia ja Paavo Tuomaanp Pullinen [18271211pu]

12.7	Loskenmaa	0,0179	1,46	1,70	14.10.1907	
	Heikki ja Aatam Juhonp Hyytiä	1.17 v	(emätilan 12.5 osittaisessa laskettu manttaali; 3.5.1927 itsenäiseksi tilaksi)

12.8	Kivelä	0,0028	0,32	0,83	3.3.1910	
	Aatami Heikinp Hyytiä	1.19 v	(palstatila 12.4; halkomisessa pantu verolliseki no 12.15; 3.5.1927 itsenäiseksi tilalksi; manttaali ei laillistunut)

12.9	Mattila	0,0625	7,98	18,89	1.4.1912	12.11 - 12.12
	Matti Nuora [18651122nu]	1.20 t	(manttaalin muutos (siis jako) ei laillistunut, 3.5.1927 merkitty itsenäiseksi tilaksi, jolloin tilan osaluku, manttaali ja pinta-alat muutettu seuraaviksi: 0,0448 - 5,59 - 16.18 (siis: 0,0625 => 0,0448, jne))

12.10	Repola	0,0625	7,20	19,82	1.4.1912
	Juho Repo [18611217re]	1.20 t

12.11	Loskeenniitty	0,0086	0,71	0,82	17.4.1913	12.22 - 12.26
	Tahvo Hyytiä	1.21 v	(palstatilasta 12.9; itsenäiseksi tilaksi 3.5.1927, mikä ei laillistunut; yhdistettynä 12.12 ja 12.21 kanssa halottu osiin 12.22 - 12.26)

12.12	Suurniitty	0,0091	1,68	1,89	17.4.1913	12.22 - 12.26
	Tahvo Hyytiä	1.21 v	(vrt 12.11)

12.13	Hiekkaharju	0,0571	5,25	13,06	11.8.1913
	Heikki Taavetinp Hatakka [18550111ha]	1.22 t	(yleistä tarvetta varten vanhat tiet 0,575 ha)

12.14	Jaakkola	0,0743	8,44	19,11	11.8.1913
	Jaakko Taavetinp Hatakka [1870021501]	1.22 t

12.15	Kujala	0,0770	7,61	17,97	11.8.1913
	Jooseppi Hatakka [18760721ha]	1.22 t	(3.5.1927 itsenäiseksi tilaksi; osaluku ja manttaali muutettu seuraavasti: 0,0742)

12.16	Mikkola	0,0833	9,136	22,684	2.2.1922
	Mikko Heikinp Hatakka [18470917ha]	1.24 t	(yleiseksi vanhat tiet 0,173 ha)

12.17	Marttila	0,0417	4,857	11,283	2.2.1922	12.36 - 12.37
	Tahvo Heikinp Hatakan  [18490906ha] perill

12.18	Hovinsuo	0,0060	1,48	2,00	18.4.1922
	Aune Hatakka [18620511ha]	1.25 v	(asuntotila, ei osuutta yhteisiin (MK  7.4.1922); asutustilaluontoa koskevat merkinnät poistettu 22.12.1937 asetuksen pohjalla)	

12.19	Läävälä	0,2261	20,42	63,50	18.4.1922	
	Juho Hatakan [18521020ha] perill	(jolle palsta 12.7 on verollinen; päätös 7.4.1922; tilasn 12.5 osuus yhteisiin kuuluu tälle tilalle; 3.5.1927 itsenäiseksi tilaksi)

12.20	Urpanen	0,0048	0,66	0,66	29.10.1926	
	Pekka Urpanen	1.26 v	(asuntotila (päätös 25.10.1926); asutusluontoa koskevat merkinnät poistettu 22.12.1937 asetuksen nojalla)

12.21	Hyytiä	0,2035	20,67	59,36	29.10.1926	12.22 - 12.26
	veljekset Hyytiä	1.26 v	(yhdistettynä 2.11 ja 2.12 kanssa halottu osiin 12.22 - 12.26)

12.22	Hyytiä	0,1106	10,343	22,783	12.9.1933	
	Heikki Pärssinen	1.30 u	(yhteiseksi erotettu ite 0,11 ha ja yhteiseksi ent tiet ja ojat 1,147 ha; asutusluontoa ja metsämyynnin rajoittamista koskevat merkinnät poistettu 28.12.1942 asetuksen nojalla)

12.23	Ahonpää	0,0277	2,95	11,94	12.9.1933
	Arvi Hyytiä [1900121301]	1.30 u

12.24	Hiekkala	0,0277	2,10	8,29	12.9.1933
	Tahvo Hyytiä [1905122102]	1.30 u	(viljelystila; rajoitukset poistettu 28.12.1942 asetuksen nojalla)

12.25	Kiuruniitty	0,0276	2,27	7,90	12.9.1933
	Hugo Hyytiä [1909112201]	1.30 u

12.26	Hyytiänsuo	0,0276	2,01	9,73	12.9.1933
	Johannes Hyytiä [1912061901]	1.30 u

12.27	Peltola	0,0312	3,120	7,725	28.8.1935
	Tahvo ja Amalia Myöhänen	1.35 u	(yhteiseksi jätetty entiset tiet ja ojat 0,263 ha)

12.28	Hopia	0,0417	6,846	13,299	28.8.1935
	Matti Hyytiä	1.35 u

12.29	Loske	0,0104	2,509	5,564	28.8.1935
	August ja Emma Pullinen	1.35 u

12.36	Martinloske	0,0028	0,687	0,716	3.9.1943
	Matti Hatakka		(tilasta 12.17; ei osuutta yhteisiin maa- ja vesialueisiin)

12.37	Marttila	0,0389	4.170	10,567	3.9.1943
	Martti Ahtiainen		(tilan 12.17 osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin kuuluu tälle tilalle)



