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sinaan tarkoitetaan koko sitä osaa Saimaasta, joka on
Savonlinnan ja Puumalan salmen välillä, on sillä seudulla
nimitys, jota ainoastaan käytetään Kesämön saarien poh-
joispuolella olevalle lahdelle. Vesi näitten saarien etelä-
puolella sanotaan Kokonseläksi ja enemmän kaakossa
Väistönseläksi. Viimemainittu selkä on taas koillisessa

yhteydessä tuon, erinomaisen kirkkaasta ja muka ter-
veyttä tuottavasta vedestään kuuluisan Puruveden kanssa,
jonka selän poikki ulottuuLaukansaari ynnä luonnon-ihana
Punkaharju, ikäänkuin viheriäisenä siltana. Kaksi
salmea, Tuunansalmi pohjoisessa ja Punkasalmi etelässä,
yhdistävät vedet harjun molemmin puolin. Puruveden
keskiosasta päästään jo viime vuosisadalla kaivettua Rai-
kuvan kanavaa myöden Oriveteen.

Lounaispuolella Kokonselkää ovat vedet noin 4 ja
5 peninkulman vaiheilla enimmiten pitkän-kapeita selkiä
(Lepistönselkä, Tolvanselkä, Haapavesi y. m.), jotka ym-
päröivät Viljakansaaren, mutta muuten, vaikka tekevät
syviä lahtia ja uurroksia läheisiin rantoihin, eivät muo-
dosta mitään saaristoa, vaan joutuvat paikoittain ahde-
tuiksi yhteen ainoaan kapeaan salmeen. Erittäin huo-
mattava on tässä suhteessa Puumalan salmi Puumalan
kirkon luona, jossa koko tuo ylempänä mainittu ääretön
vesijoukko virtaa eteenpäin ainoastaan 160 sylen levyi-
senä, sja 6 sylen syvyisenä vuona. Viime vuosisadalla
lävistettiin kanavilla kapeat kannakset Käyhkän ja Ku-
kontaipaleen luona, jonka kautta niemi itäpuolella Puu-
malan salmea muuttui saareksi. Mitään merkitystä kul-
kuneuvoina ei näillä sotaliikkeiden tähden laitetuilla
kanavilla enää ole.

Puumalan salmesta tullaan sitten varsinaiseen Sai-
maasen, joka saarekkaana ihanana sisämerenä leviää kai-
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kille haaroille. Sininen kirkas vesi, jota ympäröi met-
säiset rannat, joilla siellä täällä pilkoittaa asuntoja ja vil-
jeltyjä vainioita, on kauniilla vuoden-ajalla mitä ihanin
näky. Höyrylaivat, tavallisesti pitkä jono proomuja pe-
rässään, kyntävät aaltoja ristin rastin, ja lukuisat kalas-
taja-veneet liikkuvat pitkin rantoja. Kyläniemen saarento
jakaa Saimaan kahteen osaan, joista pohjoispuolinen, joka
kartalla on mitä hämärin sekoitus maata ja vettä, muo-
dostaa lukemattomien suurempien ja pienempien saariensa
välissä seuraavat suuremmat selät: Yöveden, Latvaveden,
Luonterin sekä tuon 1% peninkulmaa pitkän, mutta ai-
noastaan I—31 —3 virstan levyisen Louhiveden. Viimemai-
nittu selkä on, sen jälkeen kuin Varkaantaipaleella
ja Kirkontaipaleella on kaivettu kanavat, tullut välittö-
mään yhteyteen Yöveden kanssa. Kulkuväylä Mikkeliin,
joka on perattu ja kanavoittu 30 sylen levyiseksi poh-
jasta ja 7 jalkaa syväksi alle Saimaan pinnan matalim-
man veden aikana, menee viimemainituilla taipaleilla ole-
vien kanavien läpi Louhiveteen, sieltä Pyöräsalmen kautta
Päähkeenselkään ja sitten läpi Siikasalmen ja Surmasal-
men Savonlahti nimiseen lahteen, jonka rannalla mainittu
kaupunki sijaitsee.

t

Saimaan etelä-osa on noin parin peninkulman pitui-
nen ja levyinen avonainen selkä, joka lännessä Lapvesi
nimisenä lahtena ympäröi Taipalsaaren niemen ja idässä
eroaa mannermaasta leveän saarivyön (Mietinsaari, Äit-
saari, Salonsaari y. m.) sekä salmien kautta.

Varsinainen Saimaa täyttää sisälahtinensa ja selki-
nensä melkein koko kulman Savonselän ja Salpausselän
välillä. Suuremmilla lisävesillä siis ei voi olla tilaa siellä,
missä vesi yhdessä jaksossa ja tasaisella pinnalla on
asettunut kaikkiin syvennyksiin, ja missä kuivaa maata
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tuskin on muuna kuin maakielekkeinä, nieminä, taipaleina
ja saarina. Varsinaiseen Saimaasen tulevat lisävedet ovat
siis vähemmän tärkeitä. Poikkeus tästä on ainoastaan
tuo 3 peninkulmaa pitkä Kuolimoinjärvi Savitaipaleen ja
Suomenniemen välillä, joka saa lisävesiä Korpijärvestä
y. m. järvistä ja joka Partokosken ja Kärnänkosken
kautta laskee erääsen Saimaan läntiseen lahteen.

Saimaa-järvien pohja on yleensä epätasainen. Suurin
syvyys, mitä on tavattu, on 32 syltä varsinaisessa Sai-
maassa, kulkuväylässä Kyläniemen ja Jänkösalon välillä.
Pihlajavedessä on 25 sylen syvyisiä paikkoja ja Hauki-
vedessä 28 s}den syvyisiä, Orivedessä 22 ja Pyhäse-
lässä 25. Sellaiset paikat ovat kuitenkin yksityisinä
poikkeuksina. Tavallinen syvyys mainituissa järvissä on
5 ja 15 sylen välillä, milloin enemmän, milloin vähemmän.
Varsinaisessa Saimaassa on syvyys lähempänä rantoja 2
ja 6 sylen välillä, keskellä selkiä noin 20 ja 30 sylen vai-
heilla. Mainitut mitat osoittavat, että koko Savo-Karja-
lan vesistö kuivaisi, jos sille vaan valmistettaisiin tar-
peeksi syvä laskuväylä mereen.

Pohjois-Savon järvet eivät ylimalkain ole kalarik-
kaita. Paljoa paremmat ovat tässä suhteessa eteläisem-
mät selät, erittäinkin Haukivesi ja Varsinainen Saimaa.
Joroisin, Rantasalmen ja Säämingin pitäjissä, jotka ra-
joittuvat tuohon ensinmainittuun järveen, ilmoitettiin kalan-
saaliin vuonna 1881 olleen noin 738 tynnyriä muikkuja
ja 7,400 leiviskää muita kaloja, ja pitäjissä varsinaisen
Saimaan rannoilla, paitsi Mikkelissä ja Lemissä, ilmoi-
tettiin samana vuonna saaduksi 1,030 tynnyriä muikkuja
ja 10,400 leiviskää muita kaloja. Tuskin tarvinnee erit-
täin huomauttaakaan, että nämä tiedot ovat ainoastaan
likimääräisiä ja luultavasti alle varsinaisen määrän.
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Ennenkuin seuraamme Saimaan luonnollista laskua
Vuoksen virtaa myöden, luokaamme silmäys kanavaan,
joka panee nämä vedet laivaliike-yhteyteen meren kanssa.
Saimaan kanava, suurin ja etevin kaikista Suomen kei-
notekoisista vesi-kulkuneuvoista, valmistettiin vuosina
1845—1858, 12,381,800 markan kustannuksella. Se al-
kaa Lauritsalassa, noin puoli peninkulmaa Lappeenran-
nasta itään päin, ja tulee 22 virstan päässä kaakossa ole-
vaan Nuijamaajärveen. Mainitun järven etelärannasta
jatketaan kanavaa samaan suuntaan, jolloin se yhdistää
toisiinsa nuo pienet järvet Lietjarven, Rätti)'arven, Sär-
kijärven ja Parvilaisen, siksi kuin se saapuu Juustilanjoen
suuhun ja, seuraten sitä pitkin Lavolansalmea, yhdistyy
Viipurinlahden sisimpään pohjukkaan, Suomenvedenpoh-
jaan. Kanavan koko pituus on 55 1/2 virstaa; siitä on
30 virstaa kaivettu, loppu on luonnollisia järviä. Sen
leveys on pohjalla 40 jalkaa ja syvyys 9 jalkaa. Kaksi-
kymmentä kahdeksan sulkua, joiden syrjät ovat haka-
tusta graniitista, vievät aluksia 76 metriä ylös- tahi alas-
päin, aina sen mukaan, mihin suuntaan purjehditaan, ja
13 siltaa yhdistää kanavan rannat toisiinsa. Matka
täällä kauniina kesäpäivänä on mitä ihastuttavin. Har-
vat seudut ovat luonto ja taide yhdessä muodostaneet niin
kauniiksi, kuin nämä kanavan rannat, jossa lukuisat kau-
niit huvilat punaisina ja valkoisina pilkoittavat läpi kau-
niiden viheriöiden puistojen ja jossa koko seutu, sen
hoidon ja huolenpidon johdosta, joka kaikkialla näkyy,
esiintyy ikäänkuin juhlapuvussa.

Liike kanavalla kestää vuosittain noin 180 päivää.
Vuonna 1877 kesti se 205 päivää, mutta vuonna 1879
ainoastaan 164 päivää. Kulkeneiden laivojen luku-
määrä oli:
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Kanavamaksut nousivat ensin-mainittuna vuonna
821,019 markkaan ja vuonna 1879, jolloin alenivat vä-
himpään määrään, 537,611 markkaan. Nämä numerot
antavat jo käsityksen siitä, kuinka suuri taloudellinen
merkitys tällä kulkuväylällä on maamme koko itäiselle
osalle.

Kolme peninkulmaa kanavan suusta Lauritsalan
luota laskee Saimaa Vuoksen virtaan. Vesi, joka täällä
katkaisee Salpausselän, rientää virtaisena alas Vuoksen
niskaa ja tuota valtavaa, myöskin Pikku Imatraksi sa-
nottua Tainionkoskea sekä neljää pienempää koskea alas,
kunnes virran vuo, jonka leveys vähitellen on kasvanut
190 syleksi, äkkiä tulee suljetuksi korkeitten, ainoastaan 23
syltä toisistaan olevien kallioseinien väliin. Täällä syn-
tyy Imatran maailman mainio putous eli oikeammin virta.
Putous ei ole erittäin korkea, ei täyteen 19 metriä (63
jalkaa) % virstan pituudella; mutta veden paljous, joka
täällä, valkeaksi vaahdoksi muuttuneena, syöksyy tuon
epätasaisen, kallioilla ja kivillä peitetyn pohjan yli pau-
hulla, joka kuuluu 6 virstan päähän, on sitä mah-
tavampi. On laskettu tästä syöksyvän alas 677,628,000
kannullista vettä tunnissa eli 188,230 kannullista sekun-
nissa. Hirret, joita lasketaan alas putouksesta, murs-
kautuvat pieniksi pirstaleiksi, ja nuo rannalle heitetyt ki-
vetkin ovat ikäänkuin sorvauspenkissä muodostuneet.

Vuonna 1877 3,770
y 1878 3,370

y. 1879 2,416
,3 1880 3,191
3? 1881 2,930
y 1882 3,566
y 1883 3,355.
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Imatran alapuolella on Vuoksi vielä pari peninkulmaa
erittäin virtainen ja siinä on monta koskea (KyyrönkosM
y. m.); mutta tuolla puolen Jääsken kirkkoa vesi vähi-
tellen muuttuu tyynemmäksi ja Antrean pitäjässä se muo-
dostaa paikoittain peninkulman levyisen järven. Paako-
lankoskessa kapenee virta jälleen, mutta ainoastaan ly-
hyemmäksi matkaksi. Sen alajuoksu Muolaan, Valk-
järven, Räisälän, Kaukolan ja Käkisalmen pitäjissä on
enemmän yhdistyneitten järvien kuin virran näköinen.
Molemmin puolin sitä saarta, jossa Käkisalmen kaupunki
ja vanha linna seisoo 1), laskee Vuoksi kahden, nykyään
paljon pienentyneen suuhaaran kautta Laatokkaan. Ai-
noastaan vähempi osa virran vettä laskeekin tätä van-
haa tietä. Päävirta menee, niinkuin jo ennen on ker-
rottu, kiiruhtaen kovaa vauhtia tuon vuonna 1857 kaive-
tun Kivisalmen kautta Suvanto järveen ja sieltä Taipa-
leen luona Laatokkaan. Virran pituus Saimaasta sen
laskupaikkaan asti Käkisalmen luona on 15,2 peninkul-
maa ja Taipaleesen noin 14 peninkulmaa. Vesistä, jotka
sivulta siihen virtaavat, huomataan: vasemmalta Virras-
joki Immalan järvestä, Hyppälänjoki Mertajärvestä ja
Jääskijärvestä, Kirvunjoki eli Helisevänjoki, joka tulee
Torsanjärvestä Salpausselän pohjoispuolelta ja juoksee
useain pienempien järvien läpi, ja Virranjoki Hiito-
lan järvestä, sekä oikealta puolen : Puratsinsalmen kautta
Äyräpäänjärvi, johon sitä ennen Punnusjärvi, Kirkko-
järvi, Yksjärvi ja Muolajärvi ovat laskeneet; vieläkin
laskee siihen tuo yläjuoksussaan rajajokena Inkeriä vas-
taan tunnettu Saija- eli Sadejoki, samaten tuo myöskin

J) Kaupunki ja niin sanottu vanha linna olivat ennen eri saa-
rina, mutta Vuoksen laskemisen jälkeen ovat vesisuonet suurimmaksi
osaksi kuivuneet.
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osittain rajalla virtaava Viisijoki ja vihdoin tuosta ny-
kyään kaikin puolin veden ympäröimästä seudusta Käki-
salmen ja Taipaleen luona Konnitsanjoki Yläjärvi, Pyhä-
järvi ja Kiimajärvi nimisistä järvistä.

Vuoksen alajuoksu on suurimmalta osalta purjeh-
dukselle kelpaava. Vuosi sen jälkeen kuin Kivisalmi oli
avannut eteläisimmän laskuhaaran, kulki jo yksi höyry-
laiva Pietarista ylös virtaa myöden aina Jääsken kirkon
yläpuolella olevalle Rouhialan koskelle. 1) Mitään sään-
nöllistä laivakulkua ei täällä kumminkaan ole syntynyt,
koska varmaankin on havaittu, ett'ei se kannattaisi näillä
varattomilla seuduilla.

Vanhempina aikoina, ennenkuin Vuoksi laskettiin,
oli lohenpyynti Käkisalmen luona hyvin tuottava. Eräässä,
vuonna 1615 tehdyssä kertomuksessa Venäjästä sano-
taan tästä: „Vuoksen virrassa, joka juoksee Käkisalmen
ympäri, saadaan ylenpaltisesti kaloja, erittäinkin lohia;
sentähden onkin Suuriruhtinaalla tapana vuosittain pitää
siellä kalastajansa, jotka suolaavat kaiken lohen, mikä
siellä saadaan, ja vievät sen Moskovaan hänen omiksi
tarpeikseen; sillä lohia ei saada missään koko maassa
niin suuria ja lihavia kuin siellä." 1) Lohilaatu, joka ta-
vataan Vuoksessa ja Laatokassa, Valkea lohi (Trutta
relicta, Malmgr.), onkin erittäin lihava ja hyvä, vaikka se
harvoin tulee 10 tai 16 naulaa painavammaksi. Sitten
kuin Vuoksi vuonna 1857 laskettiin, on lohensaanti
Käkisalmen tienoilta tullut varsin vähäiseksi, ja sen si-
jaan siirtynyt Taipaleelle. Sieltä pääsee kala nykyään

x) G. Rein. Berättelse öfver storfurstendömet Finlands förvalt-
ning från 18SS tm 1862. Sivu 68.

x) P. Petrejus, Regni Muschovitici Sciographia. Ensimäinen
kirja, sivu 65.
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ylös Imatralle saakka, niin että Ruokolahden ja Jääsken
pitäjissä joinakuina vuosina on saatu aina 1,300 ja 1,400
leiviskään lohta. Taipaleen suuhaaran alajuoksussa on
saalis viime vuosina vaihdellut 2700 ja 4000 leiviskän
välillä.

2. Kokkolanjoki alkaa Kuopion, Mikkelin ja Vii-
purin läänien välisessä kulmassa, juoksee sitten 4 penin-
kulmaa pitkän Simpele järven läpi, jonka rannalla Parik-
kalan kirkko on, ja murtaa itselleen Uudensillan kosken
kautta tien Salpausselän läpi. Se laskee Asilan talon
luona Laatokkaan. Sen pituus on 84 virstaa.

3. Ihalanjoki (45 virstaa pitkä) lijärvestä virtaa
romantisesti ihanien seutujen läpi eteläpuolella Jaakki-
man kirkkoa Laatokkaan. Täällä on jo vanhempina ai-
koina harjoitettu helmien pyyntiä.

4. Kiteenjoki, tullen ennen mainitun Pajarinmäen
vierisellä kapealla salmella yhdistetyistä Kiteenjärvestä
ja Hyypiinjärvestä, sekä laskien 7 peninkulmaa virrat-
tuaan seuraavan joen alajuoksuun.

5. Tohmajoki, Tohmajärvestä, saa lisävesiä Pälk-
järvestä ynnä muista pienemmistä järvistä ja laskee 8
peninkulman pituisena koillispuolella Sortavalan kaupun-
kia Laatokkaan. Tässä vesijaksossa on paitsi muita Rus-
kealan pitäjässä 30 jalkaakorkea, äkkijyrkkäRyymänkoski.

6. Jänisjoki saa alkunsa Salpausselän pohjoisim-
masta kulmasta Pienestä ja Suuresta Sonkajärvestä sekä
juoksee sitten Loitimojärveen, johon vasemmalta tulee
kaksi lisävettä, Eimisjoki Eimisjärvestä ja Öllölänjoki,
saaden vetensä Korpijärvestä. Etelämpänä saa Jänisjoki
paitsi muita syrjäjokia Juvanjoen, jonka rannalle Värtsi-
län tehdas on rakennettu, ja laskee sitten 3 peninkulmaa pit-
kään, 1% peninkulmaa leveään, 3 Q]-peninkulmaa eli 343
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Q-kilometriä avaraan Jänisjärveen, jonka etelärannalta
se jälleen lähtee ja laskee, virrattuaan 13,8 peninkulmaa,
Laatokkaan. Muutama virsta joen suusta on Jänisjoessa
vanhoista ajoista tunnettu, antava siianpyynti-paikka.
Tässä, niinkuin useimmissa muissakin Laatokkaan laske-
vissa jo'issa, saadaan paitsi sitä helmisimpukoita.

7. Uuksunjoki, 10 peninkulmaa pitkä, juoksee Suista-
mon pitäjän aution itä-osan läpi ja laskee sitten Laatok-
kaan noin peninkulman etelämpänä Pitkärannan kaivosta.

8. Tulomajoki, jolla on lähteensä osittain Suomen
alueella, on ylä-juoksussaan, virratessaan läpi Tulo-
majärven, Venäjän puolella. Kolme peninkulmaa las-
kupaikastaan tulee se jälleen meidän maahamme ja las-
kee vähän matkaa Salmin kirkolta.

9. Miinalanjoki laskee aivan lähellä edellistä, oltuaan
monimutkaisessa juoksussaan useissa paikoin rajajokena
Venäjää vastaan.

Paitsi näitä Laatokkaan laskevia vesiä on vielä Suo-
men lounaisrinteellä huomattava:

10. Suo-oja eli Shuja-joki alkaa Salpausselän itä-
puolella useista pienistä järvistä, jotka kokoovat vetensä
Karatsalmen kautta yhdistettyihin Salonjärveen ja Suojär-
veen. Viimemainitusta juoksee joki sitten itään päin ja
saa, juuri jättäessään maan rajan, vasemmalta Irstanjoen
sekä sen lisävirran Toras joen. Virrattuaan Venäjän puolella
puolentoista peninkulmaa saavuttaa Suo-oja jälleenmaamme
rajan ja on noin peninkulman matkan rajajokena, siten
että venäläinen alue on joen länsi- ja suomalainen sen
itäpuolella, sekä virtaa sitten vielä noin kaksi peninkul-
maa aivan suomalaisella alalla, kunnes se vähän matkaa
Timolan kylästä alaspäin jättää sen ainaiseksi. Virrat-
tuaan vielä noin 9 peninkulmaa Aunuksen läänin läpi ja
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saatuaan sillä välillä, paitsi muita, myöskin lisävesiä suu-
resta Säämijärvestä, laskee Suo-oja pohjoispuolella Pet-
rosavodski'n kaupunkia Äänisjärveen. Suo-ojassa tapaamme
useita kovia koskia, ja sen juoksu on ylimalkain hyvin
vuolas. Se osa Suomea, johon tämä virta-alue rajoittuu,
on ylimalkain köyhää ja autiota. Kylien välillä on vielä
enimmiten ainoastaan polkuja, joita ei voida kulkea muu-
toin kuin jalan taikka ratsain. Tämän seudun suhteita
voitaisiin monessa katsannossa verrata kultuuri-oloihin
muussa Suomessa noin pari vuosisataa takaperin.

Tämä katsahdus, jonka olemme luoneet Suomen sisä-
vesistöihin, todistaa, mitä jo ennenkin olemme esiin-tuo-
neet, että järvet ylimalkain eivät täytä aivan suuria sy-
vennyksiä maan pinnassa. Ylipäänsä riippuu sisäjärven
syvyys maan korkeuden-suhteista. Niin on esm. Vier-
waldstätter-järvi 146, Geneve'n-järvi 175, Lago Maggiore
210 ja Como-järvi 228 syltä syvä, kun sitä vastoin Itä-
Euroopan tasangolla Peipsejärvi "ainoastaan on 8 syltä,
Platten-järvi 6% syltä ja Neusiedler-järvi vähä vailla 2V2

syltä. Niinkuin Suomi muutenkin on vuorimaan ja ta-
sangon keskivälillä, samaten ovat sen järvetkin syvyy-
tensä suhteen nyt mainittujen molempien vastakohtien
keskivälillä.

Maamme joki- ja järvivesi on enimmäkseen puh-
dasta ja kirkasta ; kuitenkin- saa se joissakuissa paikoin
liuenneista ruokamulta-aineista ympärillä olevista soista
ruskean vivahduksen. Sen mataluuden tähden ilman
vaihdokset siihen suuressa määrässä vaikuttavat, josta
syystä sitä vaan poikkeustiloissa käytetään juomavetenä.
Semmoisesta ei kumminkaan ole puutetta missään osassa
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maatamme. Yksin tuossa pienessä piirissä, jota tähän
asti on geologisesti tutkittu ja johon kuuluu Uudenmaan
lääni (paitsi sen koillinen kulma ja pieni ala Kymijoen
varrella) sekä rajalla olevia pienempiä kappaleita Turun
ja Hämeenlinnan lääneistä, on tavattu noin 2,000 luon-
nollista lähdettä. Näistä on 1,922 määrätty kesä-lämpi-
mänsä suhteen, jolloin niissä on havaittu seuraava läm-
pömäärä *):

Suuri osa lähteistä on niin sanottuja kivennäisläh-
teitä ja niiden vesi on vastaan-ottanut aineksia niistä
vuorilajeista, joiden kanssa se on maan sisässä tullut yh-
teyteen. Näistä enimmäkseen raudansekaisista lähteistä
on moni jo vanhoista ajoista ollut kuuluisa terveyttä
tuottavasta vedestään. Viime vuosisadalla ja osittain täl-
läkin käytettiin muiden muassa seuraavia terveyslähteitä:

*) „Nämä määräykset eivät kuitenkaan ole erittäin tärkeitä,
koska samankin lähteen lämpömäärä hyvin paljon vaihtelee vuorokau-
den kestäessä, varsinkin sitä myöden, onko se päivänpaisteelle alttiina."
K. A. Moberg, Finlands Geologiska Undersökning. Beskrifning till
kartbladet n:o 6. Siv. 55. Mutta koska tässä ei ole puheena yksi-
tyiset lähteet, vaan lähdevesi ylimalkain, katsomme herra Moberg'in
monilukuisia havaintoja tästä syystä sangen arvokkaiksi.

20

lähteiden luku lämpömäärä
29 3—4° Cels.

121 4—5
336 5-6
349 6-7
336 7-8
209 8—9 .,

169 9-10 „

149 10-11 „

82 11—12 „

142 yli 12° „
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Uudenmaan läänissä: Loviisan, Porvoon, Espoon,
Lohjan ja Tammisaaren lähteet; Turun ja Porin läänissä:
Kupittaa Turun luona, — sitä aljettiin jo vuonna 1690
lääkärin määräyksestä käyttää terveyslähteenä, — Naan-
talin, Männäisten Uudenkaupungin luona, Vias Veh-
maalla, Rauman, Hämeenkyrön, SunaVin ja Hammar-
lanoVin; Hämeen läänissä: Kangasalan ja Orihveden läh-
teet; Kuopion läänissä: Likolahti eli Vilhelmsdal Kiuru-
vedellä; Vaasan läänissä: Kristinankaupungin, Vaasan,
Vöyrin, Uuden Kaarlebyyn, Kokkolan, Virtain ja Kau-
hajoen, sekä Oulun läänissä: lähde Oulun kaupungissa.
Nyt ovat useimmat näistä, sittenkuin ei enää uskota, että
niiden vesi on terveyttä tuottavaa, hyljätyt ja unhotuksiin
joutuneet. Paljoa aikaisemmin, kuin lääketiede alkoi käyt-
tää kivennäis-lähteitä palveluksessaan, tunsi jo tuo iki-
vanha, kansan kesken tavallinen luonnonlääkitys näiden
lähteitten käytännön. Eri osissa maata tavataan niin sa-
nottuja uhrilähteitä, joista monta tänäkin päivänä vielä
kaikessa hiljaisuudessa käytetään, niinkuin niihin uhra-
tuista rahoista ja muista esineistä selvästi nähdään. 1)

Samaan lukuun kuin Suomen sisävesistöt kuuluu vielä
sen suot ja nevat. Järvet ja suot ovat ainoastaan eri muo-

dostus-asteita maan vähitellen tapahtuvassa kuivumisessa.
Äärettömän monet järvet ovat aikojen kuluessa kuivuneet
ja ruvenneet sammalta kasvamaan, toiset tekevät sitä par-
haillaan. Maassa matkustaessa voi tavata jälkiä tämän,

x) Muiden muassa W. Carlssonin kertomus Uhrilähteestä Jämi-
järvellä. Pitäjänkertomuksia IV, siv. 11 ja 12. Toisesta sellaisesta
uhrilähteestä Halikon pitäjässä Mikkolan tilan maalla Tauvolan ky-
lässä kerrotaan Uudessa Suomettaressa vuodelta 1876. Vertaa J. W.
Murman'in : Några upplysningar om Finnarnes fordna vidskepliga bruk
och trollkonster. Suomi 1854, siv. 303.
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organisen elämän kehityksestä syntyneen maatumisen mel-
kein kaikista muodostusjaksoista. Muutamissa järvissä
rajoittuu ainoastaan yksi lahden kulma sellaiseen sam-
malia kasvavaan suomaahan; muutamia taas ympäröivät
sellaiset nevat kaikilta puolin, niin että ainoastaan kes-
kipalkoilla nähdään vähän avonaista vettä; muutamat ovat
taas aivan peitetyt sammalella, joka ikäänkuin pehmeä
vaippa on asettunut veden yli. Tällaisessa vedessä, jo-
hon ei päivä milloinkaan paista, menestyy, kummallista
kyllä, vielä kaloja. Niin kerrotaan esimerkiksi Isojär-
vestä Mäntsälässä, että kalastajat usein asettavat pyy-
dyksensä koloihin, joita leikkaavat tuohon heiluvaan, noin
kahta kyynärää syvän veden päällä olevaan rahka-
sammaleen. 1) Isossa-Kyrössä on kirjoittaja itse nähnyt,
kun on tallattu märkää sammalta, kuinka pieniä mustan-
puhuvia haukia on tullut esiin veden mukana.

Pääasiallisin aine, josta korvet ja suot muodostu-
vat 2), on Sphagnum niminen sammal-laji, jolla on se
ominaisuus, että se kasvaa ylöspäin, vaikka sen ala-osat jo
ovat lakastuneet. Sillä tavoin kokountuu aina uusia kas-
vikerroksia entisten päälle, ja nämä muodostavat vuosi-
satojen kuluessa parin, kolmen, väliin useammankin jalan
korkuisia kerroksia. Turun ja Tampereen rautatietä ra-
kennettaissa tapasi A. M. Jernström, tutkiessaan maan-

laatua Humppilassa, turvekerroksia, jotka olivat 40 ja 45
jalan korkuisia, ja Urjalassa 60:kin jalan korkuisia. 3)
Niin kauan kuin vettä runsaassa määrin löytyy samma-

a) K. A. Moberg, Finlands geologiska undersökning. VI, siv. 13.
2) Eämeinen maa, jossa kasvaa harvaa kuusimetsää, sanotaan

korveksi, vesiperäinen metsätön valko- eli rahkasammalia kasvava seutu
sanotaan suoksi, nevaksi, ja suo, jossa paitsi sitä kasvaa pieniä petäjiä,
varpuja, juovukoita, suopursuja y. m., sanotaan rämeeksi.

3) Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. XX, siv. 73.
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lissa, hidastuu ala-osain mätäneminen; mutta, jos kuiva-
mista edistetään ojilla ja kanavilla, käy tämä mätänemi-
nen pikemmin. »Mädänneet kasvi-osat muuttuvat vähitel-
len tumman ruskeaksi tiiviiksi yhdenlaatuiseksi aineeksi,
jota nimitetään rahka- eli turvesammaleksi, niin kauan
kuin kasvi-osia voidaan siinä selvästi eroittaa, mutta tur-
vemudaksi, kun mätäneminen jo on mennyt niin pit-
källe, ettfei se enää ole mahdollista 1). Nevojen talou-
dellinen merkitys, kuten myöskin niiden vaikutus ilman-
alaan, tulee seuraavissa luvuissa selitettäväksi.

Valitettavasti ei meillä ole nykyään varmoja tietoja
korpien ja soiden laajuudesta maassamme. Ne tiedot,
jotka tässä suhteessa ovat käytettävänä, eivät perustu
mihinkään, samaan aikaan yli koko maan toimitettuun
mittaukseen, vaan ainoastaan noihin puolentoista vuosi-
sadan kuluessa kerääntyneisin kartta-selityksiin yksityi-
sistä lohkokunnista, kylistä ja tiloista. Nämä kertomukset
ovat suuremmaksi osaksi nykyään vanhettuneet eivätkä
sovellu nykyisiin oloihin. Summat, jotka niistä saamme,
ovatkin suuressa määrässä epävakaisia. Panemme ne tä-
hän, lisäten joka läänin oheen mittausten keski-vuoden,
eli toisin sanoin sen vuoden, jonka suhdetta seuraavat il-
moitukset matemaatisesti tarkoittavat 8):

!) K. A. Moberg, 1. c. 11. siv. 56 seurr.
2) Suomenmaan Virallinen Tilasto 111. Helsingissä 1869.

Korpia. Nevoja.
Tynn.-alaa Tynn.-alaa

Uudenmaan
Turun jaPorin
Hämeen
Viipurin

lääni
y

y

y

(1787)
(1796)
(1796)
(1834)

70,096
150,192
219,418
844,996

75,810
507,393
201,781
902,586
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Suurin osa Oulun lääniä ei ole geometrisesti mitattu.
Nuo lääneistä mainitut numerot on saatu siten, että kor-
vet ja suot mittaamattomissa seuduissa on ajateltu suh-
teellisesti yhtä suuriksi alaltaan, kuin mitatussa osassa.
Muuten mainitut luvut tarkoittavat läänejä sellaisina, kuin
ne olivat vuonna 1869; sittemmin ovat muutamien lää-
nien, erittäinkin Hämeen läänin, rajat muuttuneet, niin
että, jos nämä muutokset otetaan lukuun, tulisi vesipe-
räisten maitten ala eri lääneissä suoranaisesti ja suhteel-
lisesti määrättynä jakautumaan seuraavalla tavalla:

Jos otetaan huomioon ajat, joiden suhteita nuo mai-
nitut luvut oikeastaan valaisevat, käsitetään helposti, että
korpien ja soiden lukumäärä on noita mainittuja summia

Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun

lääni
y

n

y

(1811)
(1814)
(1803)
(1828)

604,954
1,210,400

734,967
3,200,000

232,951
1,395,556
2,246,143
8,500,000

Koko Suomi (1813) 7,035,023 14,062,220.

Korpia ja nevoja.
„,

.
, Neliö-kilomet-Tynnynn-alaa reissä

tr 1
ie!
S-f S'ra pS Po

o

O V-

Joi

ffi H-"S'»o
• e> o

s.£2 2
a o ■g-.F
p °<o §

*rf ty2.
°5'«p
2 S- raP ? ? p-

Uudenmaan lääni
Turun jaPorin „

Hämeen ,,

Viipurin
Mikkelin „

Kuopion „

Vaasan „

145,906 720,25
607,165 2,997,20
471,619 2,328,io

1,747,582 8,626,76
837,905 4,136,23

2,605,956 12,864,04
2,981,110 14,715,95

6,i%
12,2%
10,5%
24,i%
18,i%
28,7%
35,3%

6,2%
4,3%

16,8%
10,5%
2Wo
16,4%
8,2%

12,30/o.
16,5o/0 .

27,30/o.
34,6%.
42,50/o.
45,i0/0 .

43, 5o/0.

Oulun „ 11,700,000 57,755,88 34,7% 5,2% 39,9%.
Koko Suomi 21,097,243 104,144,41 28,i% 11,2% 39,3%.
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paljon pienempi. Tuolla pitkällä ajalla, joka on kulunut
yllämainituista keskivuosista, on epäilemättä noiden vesi-
peräisten maiden kuivaminen, ihmistyölläkin autettuna,
suuressa määrin edistynyt. Maanviljelys-tiedustuksessa
Uudenmaan läänissä vuonna 1876 huomattiin läänin vil-
jelemättömien soiden ja nevojen pinta-alan olevan ainoas-
taan 48,700 tynnyrin-alaa, eli 240,4 neliö-kilometriä, s. o.
ainoastaan kolmas osa vuoden 1787 määrästä. Toisissa-
kin lääneissä, erittäinkin Turun ja Porin, Vaasan jaHä-
meen lääneissä, on vähennys arvattavasti hyvin tuntuva.
Kaikesta tästä päättäen olemme jo edellisessä (siv. 144)
otaksuneet soiden ja nevojen tekevän noin viidennen osan
eli 20% maan pinta-alasta. Tämän, ennemmin liian ma-
talan kuin liian korkean, laskun mukaan olisivat korpem-
me ja nevamme yhteensä vielä yli 74,000 neliö-kilomet-
rin ja ottaisivat siis paljoa laajemman alan kuin Belgia
ja Hollanti yhteensä, likemmiten kaksi vertaa suuremman
alan kuin koko Tanskanmaa ja melkein yhtä suuren
kuin Baieri. Alueet, jotka Suomenmaassa vielä ovat
voitettavat tuolta märältä alku-aineelta, ovat siis vielä
laajuudeltaan monenkin kuningaskunnan vertaiset.
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SEITSEMÄS LUKU.

Ilman-ala.

Ilmakerrokset, jotka maamme yli leviävät, sisältävät
paljoa suuremman lämpömäärän, kuin mikä niillä aurin-
gon asentoon ja lämmön-säteilemiseen katsoen näin poh-
joisilla seuduilla oikeastaan pitäisi olla. Lounaisimpia
seutujamme, Ahvenanmaata ja Hankonientä, koskettaa tai
ainakin likeltä lähestyy isotermi (lämpöviiva, joka kar-
talla osoittaa seudut, joilla on sama keskilämpeys) -f- 5°
Cels., ja meidän maan kylmintä ilmavyöhykettä Inari-
järven ympärillä piirittää taas lömpöviiva — 2° C. Näi-
den lämpö-astetten välillä on siis vuoden säännöllinen
keskimääräinen lämpö kaikilla tienoin Suomessa. Jos
tarkastamme, minkälainen ilman-ala muilla mailla on sa-
mojen leveys-astetten kohdalla, s. o. 60:nnen ja 70:nnen
paralleli-piirin välissä, huomaamme pian, kuinka erittäin
etuisat mainitut lämpeyden rajat meille ovat. Vähän idem-
pänä, melkein Vologdan ja Arkangelin puolipäivä-piirin
kohdalla, leikkaa pohjoista Venäjää 60:nnen leveys-as-
teen luona lämpöviiva -f- 2%° ja jo napapiirin kohdalla,
joka siellä käy yhteen merenrannan kanssa, lämpöviiva
—2°; Ural-vuorten tienoilla on maan keskimääräinen
vuosilämpö edellisellä leveys-asteella jäätökohtaa alem-
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pana ja 70:nnellä leveys-asteella —10°; Jenisei-virran
tienoilla 60:nnen leveys-asteen kohdalla —3° ja 70:nnen
—13°; Lena-virran seuduilla laskeutuu vuoden lämpeys
edellisen napakorkeuden kohdalla —7 asteesen ja jälkimäi-
sen kohdalla —17°; Kamtshatkalla on se —4° ja —12°;
Pohjois-Amerikan länsirannalla on se 0° ja —10° sekä
Gröönlannin itärannalla 0° ja —s°. Ainoastaan Skan-
dinavian niemimaalla on keskimääräinen lämpeys kor-
keampi. Se on nimittäin niemimaan länsirannalla ensin-
mainitulla leveys-asteella -f- 6° ja jälkimäisellä -j- 2°.
Viimeksi-mainittua maata lukuun ottamatta, on siis kai-
killa muilla mailla, jotka ovat samalla pohjois-leveyden
asteella kuin Suomi, paljoa ankarampi ilman-ala; vieläpä
on niin, että useimmissa niistä, Hankoniemen leveys-as-
teen tasalla, ei voi edes saada nauttia sitäkään vähäistä
vuoden lämpömäärää, minkä meillä Lapin autiot tunturit
saavat omaksensa.

Tämän Suomelle edullisen seikan syihin on jo edellä
viitattu. Ne ovat kahdenlaisia, osittain semmoisia, jotka
määräävät Euroopan ilman-alan ylipäänsä, osittain pai-
kallisia, jotka riippuvat maamme geografillisesta asemasta,
luonnonlaadusta ja korkeudesta merenpinnan yli. Edelli-
sistä on Golf-virran vaikutus epäilemättä kaikkein tär-
kein. Tämä mahtava merivirta, joka niin suuresti vai-
kuttaa lämmön jakaantumiseenmaanpallolia, niinkuin myös
ihmiskunnan leviämiseen ja sivistys-oloihin, lähettää Mek-
sikon lahden sisästä Cuban ja Floridan välisen salmen
kautta lämpöisen, noin 40,000,000 kuutio-metrin suurui-
sen vesimäärän eli 1,550 miljonaa kuutiojalkaa vettä
sekunnissa Atlantin valtamereen, kulkee sen poikki noin
38 kilometrin keskimääräisellä nopeudella vuorokaudessa
sekä kohtaa pohjoisen päähaaran haileilla aalloilla Nor-
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jan länsirantaa. On laskettu, että se lämpö, mikä Golf-
virrassa on, voisi, jos se koottaisiin yhteen paikkaan,
sulattaa kokonaisia rautavuoria sekä muodostaayhtä mah-
tavan virran valkoiseksi tulistettua sulaa metallia, kuin
Missisippi on. 1) Tuhat peninkulmaa alkupäästänsä ja
ohentuneena hajotessaan toista sataa peninkulmaa le-
veäksi, tuopi virta myötänsä vielä niin paljon lämpöä Ir-
lannille, että myrttipuu siellä kasvaa samalla leveys-as-
teella, jonka kohdalla Lahrador'issa vallitsee polaarinen
ilman-ala, peittää Suuren Britannian usmiin, ikäänkuin
~ suunnattomaan höyrykylpyyn", sekä pitää meriveden
Norjan luona niin lämpöisenä, ett'ei se koskaan jäädy,
ei edes Nordkap'in edustalla. Mutta itäisemmissäkin
maissa, joita Golf-virran aallot eivät suorastaan kosketa,
tulee sen vaikutus selvästi näkyviin. Niidenkin yli leviä-
vät Atlantin lämpöiset ilmakerrokset, tosin ohenneina,
mutta kuitenkin kyllin voimallisina melkoisesti lauhdut-
tamaan ilman-alan kovuutta sekä siellä edentämään kas-
vullisuuden rajoja kauas niiden ilmavyöhyketten ulkopuo-
lelle, jotka astronominen asema yksistään määräisi. Voipi
sanoa, että kaikki Euroopan maat täten ja siinä määrässä,
miten likellä tahi kaukana ovat, tuntevat enemmän tai
vähemmän Golf-virran vaikutusta. Suomi on niitä maita,
joissa tämä mainitun virran niin sanoaksemme välillinen
vaikutus on suurin.

Ne enemmän paikalliset olosuhteet, jotka vaikutta-
vat ilman-alaamme, ovat: että Itämeri ympäröitsee maa-
tamme, että maamme korkeus ylipäänsä on vähäinen, sekä
että vuoret ja ylänkömaat tarjoovat suojaa Jäämeren tuu-
lia vastaan. Olemme jo edellisessä (sivuilla 73, 88, 142

*) Klisee Reclus, La Terre 11, Troisieine edition, siv. 86.
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y. m.) luoneet huomiomme näihin seikkoihin eikä meidän
siis tarvitse enää viipyä niissä. Että ne kuitenkin, ja
etupäässä Itämeren viereinen asema, vaikuttavat Suo-
men ilman-alaan yhtä paljon kuin itse Golf-virta, sopinee
pitää varmana.

Nyt mainitut syyt, miksikä lämpeyden suhteet täällä
verrattain ovat niin edulliset, eivät kuitenkaan voi koko-
naan poistaa sitä vaikutusta, joka on seurauksena maamme
navan-läheisestä asemasta. Pohjoispuolella 60:ttä le-
veys-astetta on ilman-ala aina kova. Sitä voipi verrata
muiden samalla leveys-asteella olevien maiden ilman-
alaan ja silloin se saattaa tuntua leudolta, mutta itses-
tään se ei ole niin. Vertailu viepi myöskin aivan toi-
seen johtopäätökseen, jos sitä ei uloteta ainoastaan enem-
män tai vähemmän autioihin seutuihin, vaan pohjoisem-
mista tai eteläisemmistä leveys-asteista huolimatta mai-
hin, missä inhimillinen sivistys ja viljelys on kotiutunut.
Näistä viimeksi-mainituista on isänmaamme Suomi ilman-
alan suhteen epäilemättä luettava niiden joukkoon, jotka
ovat vähimmin onnellisessa tilassa.

Tulokset niistä lämpeyden havainnoista, joita eri pai-
koilla Suomessa on tehty pitempien tahi lyhyempien ai-
kain kuluessa, ovat otetut seuraavaan luetteloon. Useain
paikkakuntain keskimäärä perustuu ainoastaan muuta-
mina vuosina tehtyihin havaintoihin, josta syystä niitä
ei voi pitää täysin tarkkoina. Samanlaisia ovat tietysti
vielä suuremmassa määrässä molempiin viimeisiin sarek-
keihin otetut vuoden keskilämmön ylimmät ja alimmat
määrät, jotka paitsi sitä eivät aina tarkoita samoja ajan-
jaksoja. Luvut ovat Celsius'en astemitan mukaan.



Paikkakunnista muissa maissa, missä vuoden keski-
määräinen lämpö on melkein sama, kuin jossakin vasta-
luetellussa suomalaisessa asemapaikassa, mainittakoon esi-
merkiksi: Tukholma (-f-5, 88), Yesterås (-f-5, 0i), Riika
ja Tula joilla on melkein sama vuosilämpö kuin Maa-
rianhaminalla; Trondhjem (-|-4, 49), Upsala (-j-4, 65),
Grefle (-j-4, 47) ja Tartto (-J-4, 50), joita samassa suh-
teessa voipi verrata Turkuun ; Reykjavik (-|-4, u), Mos-
kova (-j-4, n), Pensa ja Wladivostok, verrattavat Heisin-

*) Tiedot keskilämmöstä perustuvat monivuotisiin havaintoihin;
maksimi- ja minimi-luvut ovat otetut Turkua varten S. Tiedeseuran
ulos-antamista »Observations météorologiques" vuosilta 1873 — 1880
sekä Helsinkiä varten teoksesta Öfversigt af finska vetenskapsso-
cietetens förhandlingar vuosilta 1872—1879.
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Meteorologillisten
asemapaikkain

nimet.
Leveys-
asteet.

Pituus-as-
teet 3?erro'n

itäpuo-
I lella.

< ______
**£ P5
S 2. <

p: o P
s* a 0
H ,_.

rt-

Keskimää-
räinen läm-

pö.

Korkein
yhden vuo-
den keski-

lämpö.

Alin yhden
vuoden kes-

kilämpö.

Maarianhamina 60°,6 37°,3- 7 +5,06 + 6,30 +3,72
Hankoniemi 59,46 40,37 7 +4,94 + 6,24 + 3,50
Turku 60,27 39,52 *) + 4,61 + 5,84 + 2,83
Helsinki 60,9 42,37 *) + 4,11 + 5,68 + 1,88

I

I
Tampere 61,30 41,25 6 + 3,86 + 4,91 + 2,16
Viipuri 60,43 46,26 3 + 3,46 + 4,98 + 1,85
Vöyri 63,9 39,40 25 —j—3,46

+ 3,35
+ 5,91 + 2,22

Lampi 61,6 42,43 6 + 4,50 + 1,46
Otava 61,39 44,42 4 + 2,70 +3,21 + 2,06
Sortavala 61,42 48,22 7 + 2,69 + 3,77 + 1,02
Kuopio 62,54 45,20 4 +2,24 + 3,21 + 1,31
Hailuoto 65,0 42,35 20 +2,37 +5,51 + 0,09
Oulu 65,1 43,8 15 + 2,09 + 3,90 0,20
Kajaani 64,13 45,22 4 + 1,90 + 2,70 + 1,20 I

Piippola 64,11 43,38 4 + 1,52 +3,33 —0,44
Tornio 65,5i 41,29 16 +0,99 + 2,40 —1,70
Sodankylä 67,25 44,16 6 —-0,80 + 0,40 2,80
Muonioniska 67,59 41,20 7 —- 2,60 — 1,40 —4,50
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kiin; Fahlun (-f-3, 78 ) Tampereesen; Orenburg (-f-3, 80)
Viipuriin ja Lampiin; Kasan (+2, 75) Sortavalaan ja Mik-
keliin; Hammerfest (-J-l, 8o) Ouluun ja Kajaaniin; Irkutsk
(—0,5) ja Tomsk (—0,5) Sodankylään, sekä Kuola,
Nertshinsk ja Nikolaievsk Muonioniskaan.

Pohjoisen ilman-alan yleiseen luonteesen kuuluvat
suuret ja äkilliset lämmön muutokset. Päiväntasaajan koh-
dalla on eroitus vuoden lämpimimmän ja kylmimmän
kuukauden säännöllisen keskilämmön välillä ainoastaan
1,5°, 20° pohjaisen leveyden kohdalla on se 6,7°, 40° poh-
jaisella leveydellä 17, 9°, 50° p. lev. 23, 8°, 60° p. lev.
29,3° ja 70° p. lev. 31, 6 °. Jota enemmän lähenee na-
pavyöhykettä, sitä suuremmaksi tulevat siis lämmön vaih-
dokset jokaisessa paikassa ja sitä suuremmiksi sentäh-
den myöskin eroavaisuudet niissä vallitsevan vuoden keski-
lämmön jayksityisten kuukausien japäivien lämmön välillä.
Seuraava taulu näyttää keskimääräisen lämmön jokaisen
kuukauden aikana allamainituissa Suomen paikkakunnissa:

Helsinki. | Kuopio. I Vöyri. I Kajaani. | Tornio.

Tammikuu -6,7 — 10,7 —9,3 — 12,5 — 12,9 !
Helmikuu —7,9 —9,2 -8,1 — 9,9 -12,1 i
Maaliskuu — 3,9 5,6 -4,5 -4,9 — 6,9 S
Huhtikuu + 1,2 + 1,2 + 1,7 —0,3 — 1,6 :
Toukokuu + 7,7 + 8,9 + 8,7 + 5,9 + 1,9 I

+ 13,i 1Kesäkuu +13,8 + 14,4 + 14,3 + 14,3
Heinäkuu + 16,8 + 17,6 + 17,5 + 17,7 + 17,0 !

Elokuu + 16,1 + 15,6 + 15,5 + 14,4 +13,5 ;
Syyskuu
Lokakuu

+ 10,7 + 9,8
+ 3,9

+ 9,9
+ 4,0

+ 8,0
+3,1

+7,5 !

+ 1,7 ;+ 5,6
Marraskuu -0,1 — 3,2 -1,9 -5,4 0,5
Joulukuu — 3,9 -6,1 —6,7 -8,1 —9,7 ;

Lämpimimmän jakyl-
mimmän kuukauden

24,7 28,3 26,8 30,2välinen ero .... 29,9
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Edellä-olevat numerot osoittavat, että vuoden korkeim-
man ja alimman kuukausi-lämmön väliset erot Suomessa
ovat kylläkin suuret, mutta kuitenkin huomattavasti vä-
häisemmät, kuin mitä niiden pitäisi vasta ilmaistujen
säännöllisten suhdetten mukaan olla vastaavien pohjaisten
leveys-astetten kohdalla. Vielä selvemmin tätä osoittaak-
semme panemme tähän Dove'n laskeman säännöllisen
kuukausi-lämmön 60:nnen leveys-asteen kohdalla, ja ver-
taamme sitä yllä-oleviin, 21 vuoden havaintoihin perus-
viin ilmoituksiin Helsinkiä varten. 1)

Näemme siis, että lämpö Helsingissä on kaikkina
kuukausina melkoisesti korkeampi, kuin mitä sen sään-

x) Säännöllisen lämmön jakaantumisen suhteen maanpallon poh-
joispuoliskolla katso G. A. v. Kloeden, Handbuch der physischen Geo-
graphie, Dritte Auflage, siv. 867.

Säännöllinen lämpö
60° pohj. leveydellä.

Lämpö Hel-
singissä.

Isanonialien lukumää-
rä, s. o. eroitus, osoit-

tava, kuinka paljon
Helsingissä on läm-

pöisempi.

Tammikuu -15,7 -6,r 9
Helmikuu -13,5 -7,9 5,6
Maaliskuu —8,fi ",9 4*
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu

-1,6
+5„
+ 10,7
+13,5

+ 11,4
+7u
+0,8

+1,2
+7,7

+13,8
+16,8
+16,1
+ 10,7
+5,6

2,8
2,3
3,1
3,3
4,7
3, 6

4,8
Marraskuu — 8,o -0,1 7,9
Joulukuu -13,5 "59 ",6

Koko vuosi -1,0 +4,. 5,i
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nöllisten suhteiden vallitessa niin pohjaisen leveys-asteen
kohdalla oikeastaan pitäisi olla, sekä että eroavaisuus
selvimmin on havaittava talvella. Juuri tämän vuoden-
ajan lämpeyteen sekä Golf-virta että Itämeri pääasialli-
sesti vaikuttavatkin. Silloin lauhduttavat sieltä tulevat
leudot tuulet useimmiten pakkasen tuimuutta ja viivyttä-
vät useita viikkoja veden pukeumista jääpeittoon sekä
kedon jäätymistä. Suomenmaan pohjoiseen asemaan kat-
soen leudot talvet eivät ainoastaan ole syynä siihen, että
ilman-ala ylipäänsä on vähemmin ankara, vaan siihenkin,
ettfei se ole niin suurten lämpeyden muutosten alainen,
kuin muutoin saattaisi olla. Sanalla sanoen, Suomen il-
man-ala lähenee meri-ilmastoa ja osottaa osaksi niitä omi-
tuisuuksia, jotka ovat semmoisen tunnusmerkkejä.

Saattaa olla huvittava verrata lämpösuhteita Suo-
messa niiden maiden lämpösuhteisin, joissa varsinainen
kontinentali-ilmanala vallitsee. Siinä kohden meteoro-
loginen kartta on paras opastaja. *) Semmoisesta näemme,
että Touko- ja Kesäkuun isotermit Suomessa ylipäänsä
ovat melkein samat, kuin samojen leveys-astetten koh-
dalla pohjoisessa Venäjässä ja Siperiassa, sekä että ne
Heinä- ja Elokuulla meillä ovat vielä alemmatkin. Hei-
näkuulla saadaan esm. Lena-virran rannoilla napapiirin
pohjoispuolella nauttia yhtä korkeata keskilämpöä kuin
Helsingissä, ja Jakutskissa on lämpeys jokseenkin paljon
korkeampi (likemmäs 20°) kuin täällä. Sitä vastoin
muuttuu asian laita pian, kun joudutaan syksy- ja talvi-
kuukausiin. Syyskuulla on Helsingissä sama keskimää-
räinen lämpö kuin Kasan'issa, Lokakuulla kuin Tam-

x) Olemme seuraavassa, samaten kuin ennenkin, pää-asiallisesti
käyttäneet H. Wild' in Atlas'in teosta varten Die Temperaturverhält-
nisse des Russischen Reiches. Pietarissa 1881.
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bov'issa ja Saratovissa, Marraskuulla kuin Aral-järven
pohjoisrannalla, ja Joulukuulla koskettaa sitä isotermi,
joka kulkee kautta Tallinnan, Vilnan, Poltavan, Novo-
tsherkask'in, Astrahanin ja Peking'in, Kiinan pääkaupun-
gin, joka on 20 astetta etelämpänä. Tammi- ja Helmi-
kuulla pysyy keskilämpö Helsingissä ja Astrahan'issa
yhä vielä samojen asteiden vaiheilla, mutta sen jälkeen
se nousee etelämpänä olevissa paikkakunnissa suurem-
malla vauhdilla. Maaliskuulla on lämpeys pääkaupun-
gissamme vielä yhtä suuri kuin kymmenen astetta ete-
lämpänä Volgan tienoilla; mutta Huhtikuulla ei enää
läntisempi merenrantainen asema siinä suhteessa tarjoo
mitään etua ja isotermit lähestyvät jälleen paralleli-pii-
rejä. Yllä-olevat esimerkit näyttävät, minkä jo voi päät-
tää maantieteellisestä asemastakin, että korkeimmat kyl-
myyden ja lämpeyden määrät nyt mainituissa itäisem-
missä paikoissa varmaan ovat suuremmat kuin Helsin-
gissä. Kuinka suuret nämät korkeimmat määrät ovat
sekä mikä erilaisuus siinä suhteessa vallitsee meri- ja
manner-ilmaston välillä, siitä voimme saada käsityksen,
kun kuulemme, että vuoden korkeimman ja alimman kuu-
kausi-lämmön keskimääräinen ero on Dublinissa 12 as-
tetta, Lontoossa 14, Kööpenhaminassa 16,5 , Kristia-
niassa 21, Helsingissä 24,-, Pietarissa 27,4 , Moskovassa
30, Astrahan'issa 32, Kasan'issa 33, Orenburg'issa 36,
Tobolsk'issa 38 ja Jakutsk'issa 62 astetta. Vaikka Hel-
singissä ei ole niin tasainen lämpö kuin niillä seuduilla,
joilla on puhdas maa-ilmasto, voi siis kuitenkin pitää
sen asemaa verrattain etuisana lämmön jakaantumisen
suhteen vuoden kuluessa.

Katsaus ylempänä olevaan tauluun jokaisen kuu-
kauden keskilämmöstä viidessä paikassa Suomessa saat-
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taa meidät pian siihen vakuutukseen, että samat syyt,
jotka ylipäänsä vaikuttavat koko maan ilman-alaan, myös-
kin matkaansaattavat siinä suhteessa eroavaisuuksia sen
eri osien välillä. Nämä eroavaisuudet eivät tiettävästi
missään ole niin suuret, että ne hämmentäisivät sen ylei-
sen luonteen, mikä lämpösuhteillamme on, kun niitä ko-
konaisuudessaan vertaa muiden maiden lämpeyssuhteisin,
mutta ovat kuitenkin niin tuntuvat, että voimme ahtaam-
massa merkityksessä ja omien rajojen sisällä tehdä eroi-
tuksen rannikko- ja sisämaan-ilmanalan välillä. Edelli-
nen, johon meren lämpeys suorastaan vaikuttaa, on ta-
saisempaa kuin jälkimäinen; sillä on verrattain lämmin
syksy, leuto talvi, mutta viileä kevät ja kesä. Helsin-
gissä esm., jossa vuoden keskilämpö on 2 astetta kor-
keampi kuin Kuopiossa, on vuoden lämpimin kuukausi
keskimäärin lähemmäs yhtä astetta viileämpi kuin viime-
mainitussa kaupungissa, jota vastoin kylmin kuukausi on
3 astetta lämpöisempi. Suurin on lämpeyden ero mo-
lempien paikkain välillä Marras-, Joulu- ja Tammikuulla,
joiden kuukausien aikana vesi Suomenlahdessa tavalli-
sesti ei vielä ole ehtinyt jäätyä, vaan lähettää edelleen
lämpöisiä ilmakerroksia edelliselle paikalle, kun sitä vas-
toin jäätyneet järvet ympäröivät jälkimäistä. Keväällä
taas käy päinvastoin. Meri, joka lämpenee yhtä hitaasti
kuin kylmeneekin, säilyttää silloin kylmää ilmaa, joka
estää lämpömäärän nousemista meren rannalla. Sentäh-
den, vaikka Kuopio on pohjoisempana, ilman lämpö siellä
jo Toukokuulla on suurempi kuin Helsingissä. Missään
eivät lämmön eroavaisuudet rannikon ja sisämaan ilman-
alan välillä kuitenkaan ole suuremmat kuin maamme poh-
joisimmassa osassa. Se isotermi, joka osoittaa 0° keski-
määräistä lämpöä vuodessa, kulkee Kuusamon, Tervolan



319ILMAN-ALA.

ja Ylitornion kirkkojen lähitse sekä sen jälkeen Skandi-
navian niemimaahan, seuraa sitten kahden peninkulman
päässä tämän rannikkoa, kunnes se, eteläpuolella Karas-
joen laskua Tenojokeen, kulkee toisen kerran Suomen
rajan yli ja leikkaa sen pohjoista kulmaa. Sekä Pohjan-
lahden että Jäämeren rantamailla molemmin puolin tätä
köyryviivaa, on siis keskimääräinen lämpö korkeampi kuin
o°, jota vastoin se on alempi sisämaassa, tämän viivan
piirissä olevalla ylängöllä. Laskeutuupa keskimääräinen
lämpeys Muonioniskassa, Enontekiäisissä sekä Suoloselän
ja Inarinjärven seutuvilla alle —2°, ja ehkä enemmän-
kin. Utsjoella on siis keskimääräinen vuoden lämpö
korkeampi kuin 3V2 astetta etelämpänä Rovaniemellä
ja Kemijärvellä, sekä melkein yhtä korkea kuin 4 as-
tetta etelämpänä olevassa Torniossa. Mutta Utsjokeen
vaikuttaakin sekä Golf-virta että aukean valtameren lähei-
syys suoranaisemmin kuin yhteenkään noista muista pai-
koista.

Edellisessä on ollut puhe ainoastansa vuosien tahi
kuukausien keskimääräisestä lämpeydestä. Ett'eivät eri-
tyisinä päivinä tapahtuneet muutokset sovi näiden keski-
lukujen rajoihin, siitä ei tarvitse erittäin muistuttaa. Yh-
den kuukauden aikana, jopa yhden ainoan vuorokauden
kuluessakin, tapahtuu usein melkoisia lämmön muutoksia.
Helsingissä on kyllä -f- 30°:n lämpeys, samoin kuin —30°:n
pakkanen, hyvin harvinainen, mutta ei kuitenkaan aivan
tavaton ilmiö, ja useissa paikoin sisämaassa uudistuvat
tällaiset ilmiöt melkein joka vuosi. Vuosina 1873—1880
oli korkein havaittu päivän lämpeys Hankoniemellä 28°,
Oulussa 29, Torniossa 29,5 ja Kuopiossa 29,6; kun sitä
vastaan alin ensinmainitussa paikassa oli —24, Oulussa
—37,5, Torniossa —38 ja Kuopiossa —40,5. Sodan-
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kylässä huomattiin Tammikuun 25 p:nä 1873 k:lo 7 aa-
mulla —44,5° ja Kittilässä Tammikuun 22 p:nä 1875
k:lo 9 illalla —48°. Näissä pohjoisissa paikkakunnissa
kummassakin nousee kesälämpö väliin yli +30°. Use-
ampien vuosien havainnot tulevat epäilemättä kohottamaan
nyt mainitut ylimmät ja alimmat lämpömäärät vielä kor-
keammiksi 1). Kumminkin osoittavat ne vuoden kylmim-
pien ja lämpimimpien päivien lämpömäärä-eroituksen meillä
väliin nousevan 60 ja 70 asteesen ja napapiirin pohjois-
puolella vielä enempään.

Erittäin hauskaa olisi, jos voitaisiin eri paikoilta il-
moittaa se aika, jolloin ilman lämpeys keskimäärin on
yli 0° ja maa sulana jo k:lo 6 aamulla. Tämä on se
aika vuodesta, jolloin maa on kasvullisuudelle altis ja jol-
loin se kasvi-elo, minkä se synnyttää, on ehtivä kehkey-
tyä. Tämän johdosta ei kuitenkaan ole vielä juuri mi-
tään laskuja tehty. G. G. Hällström ilmoittaa, että maa
Hailuodolla on sulana keskimäärin Huhtikuun 20 jaLoka-
kuun 25 päivän välillä, sekä Vöyrissä Huhtikuun 19 ja
Lokakuun 26 päivän välillä, siis edellisessä paikassa 188
ja jälkimäisessä 190 vuorokautta vuodessa. Helsingissä
on melkein samoin 2). Muita seutuja varten ei tiettä-
västi ole olemassa tällaisia laskuja. Talven pituutta olemme
kokeneet Adolf Moberg'in meteorologisten muistoonpano-
jen 3) johdolla valaista seuraavilla tiedon-annoilla jäiden
lähdöstä ja jäähän-menosta alia-mainituissa vesissä:

*) Vuonna 1860 oli pakkanen laskeutunut Lapissa 52°:sen.
2) Acta Soc. Scient. Fennicae. Tom. II siv. 129 ja 142.

3) Klimatologiska lakttagelser i Finland. Första delen. 11. Me-
teorologiska anteckningar. Helsingissä 1871.
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Havainnot, joihin nämä luvut perustuvat, ovat, ku-
ten näkyy, useimmissa tapauksissa kylläkin harvalukui-
set. Esitetyillä numeroilla ei senvuoksi olekkaan kuin
suhteellinen arvo. Kuitenkin näistä jo inäkyy, että talven
pituuden erilaisuus maan pohjois- ja etelä-osissa on jo-
tenkin suuri. Pohjoisimmat Pohjanlahteen laskevat vir-
rat, Kemi- ja Tornionjoki, ovat joka vuosi 50 tai 60
päivää kauemmin jäässä kuin Kokemäenjoki sekä ne joet,
jotka purkavat vetensä Suomenlahteen, ja suuri Inarin-
järvi riisuu jääpeitteensä vasta likempänä Juhannusta.

Ilmanalan-suhteitten valaisemiseen tarjoovat jokseen-
kin arvokkaan lisän ne runsaat havainnot eläin- ja kas-
vi-elon ilmiöistä, joita useampien vuosien kuluessa on
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muistoon pantu ja koottu Suomen Tiede-Seuran toimesta.
Ne ajat, jolloin muuttolinnut ovat tulleet ja pois lähte-
neet, jolloin kasvit ovat kukkineet ja muodostaneet he-
delmiä, jolloin puut ovat karistaneet lehtensä, j. n. e.,

ovat tavallisesti likeisessä yhteydessä paikkakuntien mui-
den ilmanala-suhteiden kanssa ja ovat sentähden niiden
näkyväisinä todisteina. A. Moberg on, asettaen rinnat-
tain tulokset useista tämänlaatuisista, melkein samalla ai-
kaa tapahtuvista ilmiöistä, laskenut muutamia n. s. kor-
respondeeraavia päivämääriä, jotka näyttävät sen suhteel-
lisen ajan-pituuden, minkä organinen elo Suomen eri seu-
duissa tarvitsee saavuttaakseen saman kehitys-asteen 1).
Näistä laskuista näkyy, että eroitus kevään edistymiseen
katsoen maan eteläisimmän osan ja toiselta puolen Oulun
ja Kuopion välillä on Maaliskuun loppupuolella 17 päi-
vää, koko Huhtikuun kuluessa sekä Toukokuun alkupuo-
lella 12 päivää ja Toukokuun loppupuolella 6 päivää;
eli toisin sanoen, että kevät on yhtä joutuneena Maalis-
kuun 28 päivänä Turussa, kuin Huhtikuun 12 p:nä Kuo-
piossa ja Huhtikuun 14 p:nä Oulussa; ensiksi-mainitussa
paikassa Huhtikuun 21 p:nä, niinkuin jälkimäisissä Tou-
kokuun 2 ja 5 p:nä; Toukokuun 23 p:nä edellisessä pai-
kassa kuin Toukokuun 30 ja Kesäkuun 2 p:nä jälkimäi-
sissä j. n. e. Kesä taas jää, mitä sen kehkiämiseen tu-
lee, Kesäkuun alkupuolella Oulussa 11 ja Kuopiossa 5
päivää jäljelle verraten sen edistymiseen Turussa, saman

kuukauden loppupuolella 8 päivää Oulussa ja 9 Kuo-
piossa, Heinäkuun alkupuolella 4 ja 12 päivää ja loppu-
puolella 4 ja 3 päivää sekä Elokuun ajalla 9 ja 12 päi-
vää. Eroavaisuudet eteläisimmän Suomen ja Utsjoen vä-

x) Bidrag till Finlands Naturkännedom, Etnografi och Statistik,
2:nen vihko, siv. 110 seurr.
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lillä ovat Huhti- ja Toukokuulla sekä Kesäkuun alku-
puolella noin kuukauden pituiset, Kesäkuun loppupuo-
lella 23 päivää, Heinäkuun alkupuolella 27 ja loppupuo-
lella 18 päivää sekä Elokuun alkupuolella 29 päivää.

Jota lyhyempi kesä pohjoisilla seuduillamme on, sitä
pitemmät ovat kesäpäivät. Tämä seikka vaikuttaa pää-
asiallisesti lämmön jakaantumisessa ilmestyvien eroavai-
suuksien vähentämiseen. Oulun seuduilla saavat kasvit
harvempina, mutta sen sijaan pitempinä päivinä melkein
yhtä paljon auringon valoa ja lämpöä, kuin suurempi
lukumäärä lyhyempiä päiviä tarjoo Etelä-Suomen kasvulli-
suudelle. Edelliseen paikkakuntaan tulee kevät myöhem-
min, mutta edistyy, kerran tultuansa, sitä nopeammin.
Tässä syy, miksi näiden seutujen väliset eroitukset ajan
suhteen vähenevät vähenemistänsä jota lähemmäksi sydän-
kesää tullaan.

Eri paikkakuntien kasvullisuuden näytteeksi tah-
domme lisätä, että se aika, jolloin, kylvöpäivästä lukien,
ohra ennättää tuleentua, on laskettu

Äkilliset lämmön muutokset tuovat muassaan maan-
viljelijälle vaarallisen vihollisen, yöhallat. Ne tapahtuvat

V J- Fellman. Sammandrag af Skörde-observationer i Fin-
land. Suomi 1845. Siv. 174 seur.

Jomalassa 116 vuorokaudeksi. Paltamossa 93 vuorok.
Hauholla 111 Kalajoella 92 „

Eurajoella 103 Pudasjärvellä 90 „

Tammelassa 103 Sodankylässä 90 „

Halikossa 99 Viitasaarella 90 „

Porvoossa 98 Tohmajärvellä 88 „

Sauvon pitäj. 96 Kuusamossa 85 „

Inarissa 96 Iin pitäjässä 83 „

Limingassa 95 Kemissä 82 „

Ilmajoella 94 Ilomantsissa 75 „ ])
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tavallisesti Kesäkuun keskivaiheilla ja Elokuun alussa,
eli niillä ajoin, jolloin viljakasvit alkavat tähkiä ja kuk-
kia sekä ovat vilulle arimmlllaan. Lämpöistä kesäpäivää
seuraa usein tyyni ja kirkas yö, jolloin ilma auringon
lämmön puutteesta vähitellen jäähtyy ja sen höyryt pie-
ninä vesipisaroina asettuvat kasveille. Vilun yltyessä
jähmettyvät vesipisarat jääksi, mutta kasvit pysyvät
tämän jääkuoren alla vielä raittiina ja vahingoittumatto-
mina. Vasta seuraavana aamuna, kun aurinko taas alkaa
paistaa ja sulattaa jääpisarat, ottavat nämä höyryksi
muuttuessansa osan siihen tarvittavasta lämmöstä kas-
veilta, joten ne kuolevat. Ei ole mikään surkeampi
nähdä kuin yöhallan hävittämä viljavainio. Pitkä sarka-
rivi lakastuneine tähkineen on liikuttava vastakohta kau-
niille kesäpäivälle; tuntuu, kuin olisi kurjuuden ja nälänhä-
dän kalpea haamu hiipinyt luonnon kukkaissalin keskelle.

Yöhallat syntyvät Suomessa etupäässä kahdesta
syystä, nimittäin lumen ja jään sulamisesta sekä siitä,
että vesi höyryää nevoista, soista ja matalista, seisovista
lampiloista. Edellinen syy vaikuttaa etenkin alkupuolella
suvea, Kesäkuussa, jolloin Pohjanlahdessa uivat jäät
muuttuvat vedeksi ja viileät luoteiset tuulet puhaltavat
maamme halki. Tavallisesti kärsivät kuitenkin näiden
vaikutuksesta ainoastaan rantamaat. Näistä ottaa meri
etupäässä sen lämpömäärän, joka on tarpeellinen jäiden
sulattamiseksi, ja näihin virtaavat myös suorastaan me-
ren kylmät ilmakerrokset. Mitä taas tulee jälkimäiseen
lajiin yöhalloja eli niihin, joihin on syynä höyryäminen
sisämaan vesiperäisistä seuduista, ulottuvat niiden vaiku-
tukset kaikkialle, missä semmoisia seutuja on, siis joka-
ajalle Suomessa, Ahvenanmaa ja saaripitäjät Turun ym-
päristöllä ehkä siitä pois-luettuina. Nämä Elokuun halla-
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yöt ovat suomalaisen maanviljelijän pahin vitsaus. Nii-
den estämiseksi ei kuitenkaan ole muuta keinoa kuin
nevojen ja soiden kuivaaminen. Minkä tavattoman läm-
pömäärän nämä nevat riistävät maaltamme, huomaa hel-
posti, kun tietää, että 20° lämpöisen veden höyry on
—47, 6

° kylmää, sekä että vesihöyry ylipäänsä, ollakseen
yhtä lämmintä kuin vesi, riistää itselleen lämpömäärän,
joka riittäisi nostamaan veden lämmön 93 asteella. On
laskettu, että neliöpeninkulman suuruisesta nevasta höy-
ryää vuorokaudessa 142,002,720 kannullista vettä sekä
että kaikkien nevojemme höyryäminen yhteensä voisi yh-
tenä ainoana yönä jäähdyttää 12°:sta o°:sen sen ilman,
mikä 8 jalan korkuiselta peittää koko Suomen 1). Kyl-
myys, jonka nämät höyryämiset vaikuttavat, lisääntyy
vielä siitä, että nevat usein tallettavat sisässään suuria
jääkerroksia, joita kuuminkaan kesä ei ennätä sulattaa.
Niin esm. tavattiin vielä Syyskuun 5 p:nä 1852 Parka-
nolla, ojaa kaivettaissa erääsen suohon, kyynärän syvyy-
dellä maanpinnasta niin lujaa jäätä, etfei rautakangetta
voitu saada ojaa 6 korttelia syväksi 2), ja samanlaisia
seikkoja on myöskin ilmoitettu muista maamme osista.
Semmoiset tosiasiat silmien edessä, ei suinkaan voi kum-
meksia, että yöhalloja tapahtuu maassamme; päinvastoin
olisi taipuvainen kummeksimaan sitä, etfei niitä tapahdu
useammin. Onneksi on tähän esteenä se seikka, että il-
makehä, joka ympäröitsee Suomea, enimmästä päästä on
kovassa liikkeessä. Jokainen tuuli sekoittaa ilmakerrok-
set toisiinsa ja vaikuttaa näin lämpömäärän tasaantumista.
Ei tarvita muuta, kuin että tuuli panee ilman liikkeesen

V G. G. Hällström, Om nattfroster i Finland. Helsingissä, 1851.
Sivv. 14, 25, 34 y. m.

2) W. Carlsson. Entinen Ikalinen siv. 3.
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kymmenen vertaa korkeammalta, kuin mitä se kerros on,
johon nevojen höyryt nousevat, niin viimeksi-mainitun
alimman kerroksen 0 asteesen laskeutunut lämpömäärä,
jos siihen ylemmiltä kerroksilta sekaantuu 12° lämpöinen
ilma, nousee 10 pykälää 1). Tuulet varjelevat hallalta
kuitenkin ainoastaan kesällä. Myöhään syksyllä ja ai-
kaiseen keväällä, kun ilma yli. päänsä on jäähtynyt, te-
kevät ne päinvastoin vahinkoa. Silloin kylmät merituu-
let, kuten jo mainittiin, viivyttävät kasvua ja tuovat
usein seurassaan halloja, jotka vaivaavat etenkin ranta-
maita.

Vallitsevat tuulet ovat Suomessa etelä- (S.) ja lou-
naistuuli (SW.); likinnä seuraavat järjestyksessä pohja-
(N.), länsi- (W.), kaakko- (SE.), luode- (NW.), itä-
(E.) ja koillistuuli (NE.). G. G. Hällströmin tekemien
laskujen mukaan puhaltaa l,000:sta tuulesta keskimäärin
seuraavat allamainituista ilmansuunnista 2):

*) G. G. Hällström, 1. c. siv. 55 seurr.
2) De directionibus ventorum in Finlandia spirantium. Acta Societ.

Scient. Fenn. Tom. 1, sivv. 571—626.
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Jos kaikki pohjoisista ilmansuunnista (N., NW.,
NE.) tulevat tuulet yhdistetään yhdeksi ja verrataan
eteläisiin (S., SW., SE.), nähdään siis, että l,000:sta
Suomessa puhaltavasta tuulesta 317 tavallisesti on
pohja- ja 464 etelätuulia. Samalla tavoin on täällä
297 tuulta l,000:sta itäisiä (E., NE., SE.) ja 387
läntisiä (W., NW., SW.). Pohjoisten tuulten suhde
eteläisiin on siis niiden lukuisuuteen katsoen kuin 1: 1, 4a

ja itäisten läntisiin kuin 1: 1,30 . Vertaamisen vuoksi pa-
nemme tähän rinnattain muutamia muiden Euroopan mai-
den suhteita koskevia numeroita.

l,000:sta tuulesta on allamainituissa maissa:

Sateentulo Suomessa on eri vuosina hyvin erilainen
Ylipäänsä se kuitenkin on runsas, ja sentähden on maan-
miehellämme myös enemmän syytä pelätä ylellisen mär-
kyyden haittoja kuin liiallista kuivuutta. Tehtyjen ha-
vaintojen mukaan sataa vettä tai lunta Helsingissä kes-

Pohjaisia Eteläisiä Suhde.
(N., NE., NW.) (S., SK, SW.)

Venäjä . . 371 482 1: 1.30
Suomi .

. 317 464 1: 1-46
Saksa .

. 314 369 1: l.i7
Englanti . 313 417 1: 1-33
Ruotsi . . 312 448 1: 1-43

Itäisiä Läntisiä Suhde.
(E., NE., SE.) (W., NW., SW.)

Venäjä .
. 402 501 1: 1-24

Saksa . . 304 515 1: 1-69
Suomi .

. 297 387 1: 1-30
Ruotsi . . 294 475 1: Lei
Englanti . 291 516 1: 1.77
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kimäärin 162 päivänä vuodessa 1). Se vesimäärä, mikä
täällä laskeksen maahan saman ajan kuluessa, on laskettu
20 Englannin tuumaksi eli 522 millimetriksi. Viipurissa
on kymmenvuotisten havaintojen mukaan vedentulo vuo-
dessa ollut 642 millimetriä, Orimattilassa 699, Kiteellä
524 ja Kiskossa 631 2). Nämä määrät, jaettuinavuoden
vesi- ja lumisade-päivien kesken, osoittavat, että vesi-
määrä, mikä jokaisena sellaisena päivänä laskee alas, ei
ole ylen suuri. Helsingissä esm. tulee yhtenä vesi-
tahi lumisade-päivänä vettä keskimäärin vähän paremmin
kuin puolen linjan verta eli noin 1,5 millimetriä. Nämä
seikat näkyvät myös puolestansa vahvistavan sitä meteo-
rologisiin havaintoihin perustuvaa päätelmää, että pohjoi-
silla leveys-asteilla Euroopassa vuoden sadepäivät yli-
päänsä ovat lukuisammat kuin eteläisillä, mutta että sa-
teet näillä viimeksi-mainituilla seuduilla sen sijaan ovat
paljoa rajummat 3). Likeisessä yhteydessä näiden kanssa
ovat myös ne havainnot, joita on tehty ukkosen-ilmojen
lukumäärän suhteen eri tienoilla. Melkein joka päivä
tapahtuu niitä päiväntasaajan seuduilla, mutta niiden lu-
kuisuus vähenee sitä myöden kuin siitä etenee, kunnes
ne navanpuolisilla seuduilla melkein kokonaan lakkaa-
vat. Merenrannoilla ne myöskin ovat harvalukuisempia
kuin mannermaan sisä-osissa. Niin on laskettu Javassa
tapahtuneen 97 ukon-ilmaa vuodessa, Sumatrassa 86, Hin-
dostan'issa 56, Rio Janeirossa 51, Italiassa 38, Länsi-
Indiassa 36, Kanadassa 23, Itävallassa 23, Unkarissa 22,
Baierissa 21, Hollannissa 18, Ranskassa 16, Vähä-Ve-

x) G. Rein. Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, siv. 49.
2) Numerot ovat otetut Suomen Tiedeseuran toimituksissa ole-

vista yleiskatsauksista.
3) G. A. v. Kloeden, 1. C, siv. 751.
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näjällä 9, Irkutskissa 9, Ruotsissa 8, Suomessa 8, Eng-
lannissa 7ja Norjassa 4. Esiin-tuodut numerot osoitta-
vat siis, että maamme on suuremmassa määrin kuin
useimmat muut maat raju-ilmoista vapaa. Mainittakoon
myös, että nämä raju-ilmat eivät tavallisesti saavuta
meillä sitä voimaa, kuin Euroopan eteläisemmissä maissa.

Hyvin tärkeä seikka on saada selville, missä mää-
rin Suomen ilman-ala historiallisen ajanjakson kuluessa
ylipäänsä on muuttunut. On luultu, että useimmissa Eu-
roopan maissa viimeisinä vuosisatoina on havaittava vit-
kallinen ilmanlämmön väheneminen eli ilman-alan kylme-
neminen. Sokeriruoko, joka ennen oli kotiutunut Pro-
vence'ssa, ei siellä enää menesty; viinin viljelys on lakan-
nut Flanderissa ja Bretagne'ssa, lumi- ja jäävuoret Alp-
pien huipuilla ovat laajenneet j. n. e. Vielä lienee kui-
tenkin liian aikaista näistä ja samanlaisista tosi-asioista
päättää, että tapahtuisi yleinen Euroopan mannermaan
jäähtyminen, vaikkapa vaan vuosisatojen kuluessa tun-
tuva. Suomen suhteen ei meillä ole vanhemmilta ajoilta
mitään varmoja meteorologisia havainnoita, jotka antai-
sivat tukea toiselle tahi toiselle olettamiselle. Se seikka,
että jäiden lähtö Aurassa ja Kokemäenjoessa nyt tapah-
tuu 3 tai 4 päivää ennen kuin sata vuotta sitten, on
kyllä otettu todistukseksi siihen, että ilman-ala täällä on

lauhtunut; mutta kuitenkin on huomattava, että se voi-
daan selittää muiden vaikuttimien johdosta eikä siis vielä
todista mitään. Meillä on sitä vastoin syytä luulla, että
vuosisatojen pituinen, uuras työ maamme viljelemistä var-
ten, jonka kautta laajoja, synkkiä metsämaita ja vesipe-
räisiä soita on muutettu väkirikkaiksi, viljaa tuottaviksi
paikkakunniksi, on suuresti vaikuttanut niin hyvin läm-
pimän ja kylmyyden oloihin kuin sademäärään ja kui-



330 SEITSEMÄS LUKU.

vuuteen. Ainakin on varma, että jyväkasvien viljelyk-
sen raja täällä melkein joka vuosisadan ajalla on eden-
nyt kauemmaksi pohjoiseen ja että tämä viljelys näyttää
olevan, sen mukaan kuin säilyssä olevista asiakirjoista ja
muistoon-panoista voi päättää, nykyään vähemmin kuin
ennen tylyn ilman-alan vaikutusten alaisena. Missä suh-
teessa tämä on ollut ilman vuotuisen keskilämpeyden
mahdolliseen nousemiseen, ei voitane päättää; mutta että
ilman-ala tämän kautta on tullut tasaisemmaksi, sopivam-
maksi maanviljelykselle ja terveellisemmäksi ihmisille, sitä
ei sopine kieltää.





KATSAUS PUTKILOKASVIEN LAJIRIKKAUTEEN
SUOMEN KASVION ALUSMAISSA

esittänyt Hjalmar Hjelt.
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KAHDEKSAS LUKU.
Kasvikunta.

Luonnon suhteet, maanlaatu ja ilman-ala ovat kus-
sakin maassa ehtoina organisen elämän ilmauksien rik-
kauteen ja moninaisuuteen. Yleisenä lakina on, että kas-
vit eteläisissä maissa ilmautuvat moninaisemmissa ja re-
hevämmissä muodoissa, kuin pohjoisissa maissa. Erit-
täinkin koskee tämä korkeampia kasviluokkia, faneroga-
meja (siemenkasveja) eli niitä, joilla on selvä kukinto ja
joita nimitetään myöskin sirkkalehtisiksi, koska ne itä-
vät niin sanotuilla sirkkalehdillä. Mitä eteläisempi maan
asema on, sitä runsaampi on tavallisesti sen kasvikunta
ja sitä suuremmassa suhteessa kuuluu siihen fanerogamein
korkeimpia ja komeimpia lajeja, kaksisirkkaisia (dicoty-
ledoneja), s. o. kasveja, jotka itävät vähintäin kahdella
sirkkalehdellä, kun sitä vastoin pohjoisemmissa maissa on
harvempia kasvilajeja ja niistäkin suhteellisesti suurempi
joukko noita yleensä köyhempiä yksisirkkaisia (monocoty-
ledoneja), jotka itävät ainoastaan yhdellä lehdellä, sekä
noita alhaisempia kryptogameja (salasiittiöitä) eli kasveja
ilman selviä kukan-osia. Niin luetaan, mainitaksemme
esimerkkiä, Siciliassa 2,550 lajia siemenkasveja, joista
80}1% on kaksisirkkaisia ja 19,9 % yksisirkkaisia, kun
sitä vastoin Islannissa, joka on neljä vertaa suu-
rempi, tavataan ainoastaan 385 lajia fanerogameja,
niiden joukosta 68,!% kaksisirkkaisia ja 31, 9% yksi-
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sirkkaisia. Että kumminkin nyt mainittu yleinen laki
muutoin yksityiskohdissa suuressa määrin muuttuu kun-
kin maan luonnon-omaisesta laadusta, tarvinnee tuskin
mainitakkaan. Vuorimaassa on tietysti suurempi laji-rik-
kaus kuin tasangolla; sillä siellä yhtyvät verrattain ah-
taalla alalla useammat kasvivyöhykkeet, ikuisen lumen
rajoilta vuorien huipuilla rehoittavaan kasvullisuuteen a*ti
lämpimissä laaksoissa.

Meidän maamme ilman-ala, pohjoinen asema ja vä-
häiset korkeus-suhteet edellyttävät jo, etfei kasvikunta
täällä voi olla rehoittava eikä myöskään erittäin moni-
nainen ja vaihteleva. Noista 120,000 nykyään maan
päällä tunnetusta putkilokasvista on tavattu 1,072 eli
712 kaksisirkkaista, 315 yksisirkkaista ja 49 filices- eli
sanajalka-lajia Suomen luonnonhistoriallisessa piirissä.
Tämä piiri ei kuitenkaan ole, niinkuin jo aikaisemmin
(siv. 49) huomautettiin, sama kuin valtiollinen ala, vaan
ulottuu viimemainitun rajoja ulommaksi, pohjoisessa Va-
renkivuonoon ja Jäämereen sekä idässä Vienanmereen
ja noihin synkkiin metsäseutuihin, jotka ovat tämän me-
ren ja Laatokan välillä. Se on, toisin sanoin, koko tuo
suomalainen graniiti- ja järvi-ylänkö, jonka luonnon-omai-
nen laatu muodostaa pohjan ominaiselle kasvipiirille.

Pohjois-eurooppalaisen kasvikunnan yleiset tunnus-
merkit, sen tummanvihreät havumetsät, sen yhtenäiset
nurmikot ja sen eri sphagnum-lajeilla peitetyt noromaat
tavataan täällä. Luonto on ainoastaan köyhempi kuin
Keski-Euroopassa ja Etelä-Skandinaviassa. Metsissä, jotka
tulevat yhä harvakasvuisemmiksi, kuta kauemmaksi tul-
laan pohjoiseen, eivät eri puulajit enää ole niin vaihet-
televia ja luonnolliset niityt eivät niin rehoittavia kuin
jo mainituissa maissa; myöskin kasvien lajirunsaus, niin-
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kuin jo sanottiin, on paljoa vähempi. Pohjois-Venäjään
rajoittuvat seudut eroavat Suomen kasvipiiristä useampien
erilaisuuksien kautta kasvullisuudessa, joihin osaksi luul-
laan olevan syynä tuon kalkista rikkaamman maanlaadun
ensimainitussa seudussa. Noromaat eivät siellä kasvak-
kaan rahkasammalta niinkuin meillä, vaan ovat enimmäksi
osaksi liejumaata, jossa harvasti kasvaa saraheinää. Poh-
jois-Skandinaviaa vastaan ei Suomella kasviopillisessa
suhteessa ole mitään luonnollista rajaa. Sen kasvikunta
3rhdistetäänkin sentähden tavallisesti yleisissä kasviopilli-
sissa teoksissa Skandinavian kasvikuntaan.

Luonnontieteellisessä suhteessa jaetaan Suomen kasvi-
ala seuraaviin 22 piiriin: 1 Ahvenanmaan, 2 Turun,
3 Satakunnan, 4 Etelä-Hämeen, 5 Uudenmaan, 6 Vii-
purin, 7 Etelä-Karjalan, 8 Sortavalan, 9 Aunuksen, 10
Pohjois-Äänisen *), 11 Pohjois-Karjalan, 12 Pohjois-Savon,
13 Etelä-Savon, 14 Pohjois-Hämeen, 15 Etelä-Pohjan-
maan, 16 Pohjois-Pohjanmaan, 17 Kajaanin, 18 Kuusamon,
19 Kemin Lapin, 20 Inarin Lapin, 21 Venäjän Lapin 2)
ja 22 Venäjän Karjalan piiriin. Voitaisi kumminkin vielä
lisätä 23:s eli Enontekiäisten piiri, mutta tämän lukevat
luonnontutkijat Skandinaviaan. Eri piirien suuruutta ja
suurempaa tai vähempää rikkautta putkilokasveista (fane-
rogameista ja sanajaioista) näj^ttää my ötäseuraava kartta 3).
Katsaus siihen osoittaa, että, jos kohta eroavaisuudet vii-
memainitussa suhteessa eri maapaikkojen välillä eivät
astu niin jyrkästi esiin, kuin maissa, joissa maanpinnan

]) Uudemmat kasvein tutkijat jakavat sen kahteen piiriin.
2) Samaten jakavat myöhemmät kirjailijat tämän kahteen piiriin:

Lapponia murmannica ja Lapponia Imandrae.
3) Lehtori A. H. HjeWin tekemä, suosiollisesti annettu tähän

käytettäväksi.
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luonnon-omainen laatu tuo esiin suuremman ylänköjen ja
tasankojen vaihtelun, niin ovat nämä eroavaisuudet kum-
minkin melkoiset Suomen avaran pinta-alan tähden poh-
joisesta etelään sekä meren läheisyyden tahi etäisyyden
vuoksi eri seuduilla. Kun nimittäin pienellä Ahvenan-
maalla luetaan 709 tunnettua putkilokasvia 1) ja Varsinais-
Suomessa yhtä monta, löytyy Pohjois-Hämeessä putkilo-
kasveja 500:n ja 600:n välillä, siinä osassa Karjalaa,
joka on Salpausselän ja Suomenlahden välillä 400:n ja
500:n vaiheilla, Kajaanin kihlakunnassa ja Kuusamossa
350.-n ja 400:n lajin välillä, sekä Inarin Lapissa, paitsi
Varenkivuonon rantamaalla, noin 140 | |-peninkulman
suuruisella alalla ainoastaan 329 putkilokasvia, joista 303
on embryophytejä, 3 gymnospermejä ja 23 sanajalka-
lajeja 2). Seuraavassa yleissilmäyksessä ja'amme Suomen
tärkeimmät kasvit, etupäässä katsoen niiden taloudelliseen
merkitykseen ja ilmaantumiseen, alia-oleviin parviin 3):

1) Kotimaisia puulajeja, jotka muodostavat laajuudeltaan
huomattavia metsiä.

Mänty, petäjä {Pinus sylvestris), Suomen tärkein
ja yleisin puulaji, muodostaa suurimman osan sen met-
sistä ja kasvaa Suomen lahden rannoilta asti maan poh-
joisimpiin seutuihin, joissa petäjämetsät loppuvat länsi-

1) Nimittäin 673 lajia embryophytejä, 4 gymnospermejä ja 32
sanajalkoja, paitsi sitä villistyneitä kasveja sekä sellaisia, joiden ole-
misesta ei ole saatu aivan täydellisesti luotettavia tietoja.

2) O. Kihlman: Anteckningar om Floran i Inari Lappmark.
Siv. 42.

3) Seuraava esitys nojautuu suuremmaksi osaksi kirjallisiin muis-
tiin-panoihin, jotka on tehnyt Evon metsä-opiston lehtori J. E. Furu-
hjelm, jonka ystävällisestä avusta tämän luvun kirjoittamisessa tekijä
tässä pyytää julkisesti lausua kiitollisuutensa.
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rajalla Kelottijarven tienoilla (68° 30' lev.) sekä itära-
jalla vähän Inarijärven pohjoispuolella (69° 30' 1.). Joki-
laaksoissa kasvaa mänty kumminkin vielä vähän pohjoi-
sempana, siihen asti, missä Utsjoki laskee Tenojokeen
(69° 30' 1.), mutta on täällä hyvin hentokasvuinen ja
löytyy siellä täällä koivupuiden joukossa. Muuten saa-
vuttaa petäjä tavallisesti 60—110 jalan korkeuden. Se
kasvaa hyvin hitaasti. Runko tarvitsee viljavimmillakin
seuduilla Etelä-Suomessa (eteläpuolella 61° 30' 1.) 60
vuotta saavuttaakseen sen suuruuden, että sitä voi käyt-
tää rakennus-aineena, keskinkertaisilla mailla 80 vuotta
ja huonoimmilla metsämailla 90 tai 100 vuotta. Ennen-
kuin se kelpaa sahatukeiksi vaatii se samoilla seuduilla
kasvipaikan viljavuudesta riippuvan kasvu-ajan, jokavaih-
telee 110:stä 160:een vuoteen. Keski-Suomessa (64° 1.)
voidaan kasvin-aika, rakennus-aineitten ja polttopuitten
saamiseksi määrätä 80:stä 120:een vuoteen, ja valmis-
tuneille sahatukeille 140:stä 180:een vuoteen, sekä Poh-
jois-Suomessa kasvin-aika rakennushirsille 120:stä 180:een
vuoteen ja sahatukeille 180:stä 230:een vuoteen 1). Siellä
täällä tavataan maassa kuitenkin, vaikk'ei enää niin usein
kuin ennen, honkia, jotka ovat varsin vanhoja. Niin
esm. kaadettiin vuonna 1868 Kolarissa (67° 15'1.) honka,
joka oli 435 vuoden vanha, ja vuotta ennen näytettiin
Pariisin maailman-näyttelyssä leikkaus 518 vuoden van-
hasta hongasta, joka oli kaadettu Mustialan maanvilje-
lys-opiston alueella. Koska kuusi melkein joka paikassa
on anastanut viljavimmat maat, on petäjä saanut tyytyä

*) A. G. Blomqvist: Tabeller framställande utvecklingen af jemn-
åriga och slutna skogsbestånd af tall, gran och björk. Helsinki, 1872
sivv. 18—20.

22
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hiekkamaahan. Se onkin useimmiten yksin vallitsevana
autioilla kankaillamme *).

Kuusi. Tästä puulajista tavataan kaksi eri muotoa.
Tavallinen päämuoto (Abies excelsa D. G.) on samanlai-
nen kuin Keski-Euroopassa yleisesti tavattava kuusi; toi-
nen muoto {Abies excelsa, var. obovata) pidetään toisin-
tona, joka on välilajina niille muodoille, jotka vallitsevat
idempänä, Euroopan Venäjällä ja Siperiassa. Kuusi on
hyvin yleinen ja muodostaa eteläpuolella napapiiriä ava-
ria metsiä. Sen pohjoispuolella tavataan pienempiä kuu-
simetsiä aina Ounastunturin tienoille (68° 20' 1.) jaKyrön
kylään Ivalojoen varrella (68° 45' 1.). Viimemainittu virta
muodostaa Inarin Lapissa kuusivyöhykkeen pohjoisen ra-
jalinjan, vaikka yksityisiä, kutistuneita kuusia tavataan
siellä täällä paljon pohjoisempanakin, aina 69 lev.-astee-
sen 2). Kuusi ei tarvitse kehittyäkseen Etelä- ja Keski-
suomessa aivan niin pitkää kasvin-aikaa kuin mänty,
mutta pohjoisemmissa osissa maata on sen kasvu hitaampi.
Kuitenkin luullaan kasvin-aikaa yleiseen voitavan mää-
rätä samaksi kuin männylle 8). Vaikka sillä on suuri
merkitys, ei kuitenkaan kuusi taloudellisessa suhteessa
ole niin tärkeä kuin mänty.

Koivua (Betula alba) löytyy kaksi, ulkomuodoltaan
hyvin toistensa kaltaista lajia, Betula verrucosa, Ehrh.,
rauduskoivu, ja Betula glutinosa, Wallr., hies-koivu, joita
tavallisesti ei eroiteta. Ne ovat hyvin yleisiä ja muo-
dostavat, varsinkin seuduilla, joissa kaskenpoltto on ollut

l) Erinomaisia monografioja männystä ja kuusesta A. G. Blom-
qvist'i\ta, sisältää Finska forstföreningens meddelanden, kolmas nios.

2) O. Kihlman, Anteckningar om Floran i Inari Lappmark.
Meddel. af Soc. pro fauna et flora fennica 1884.

3) A. G. Blomqvist, Tabeller etc. sivv. 20, 21.
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yleinen, laajoja metsiä. Rauduskoivun pohjoinen kasvu-
raja sattuu länsi-osassa maata melkein yhteen kuusimet-
sän rajan kanssa; mutta itäpuolella ei tätä lajia tähän
asti ole huomattu pohjoisempana kuin 66° 25' 1. Sen
sisarlajeja tavataan vielä Suomen pohjoisimmassa peru-
kassa pohjoisempana kuin petäjää.

Leppä eli harmaa leppä (Alnus incana) on hyvin
yleinen, paitsi pohjoisimmassa osassa maata. Tavallisesti
kasvaa se siellä täällä muiden puiden joukossa, mutta
muodostaa kumminkin paikoittain yksinäänkin metsiä,
jotka eivät ole niin aivan vähäisiä alaltaan, varsinkin
Savossa laajoilla, vanhoilla kaskimailla, sekä myöskin
Karjalassa ja Hämeessä.

2) Kotimaisia puulajeja, joita usein tavataan siellä täällä mui-
den joukossa ja jotka ainoastaan poikkeustiloissa muo-

dostavat ominaisia, alaltaan pienempiä metsiä.

Haapa (Populus tremula) on jokseenkin yleinen, jos
luetaan pois pohjoinen osa maata, jossa se on harvinai-
sempi.

Tervaleppä (Alnus glutinosa) tavataan etelä-osassa
maata sekä pohjoisessa noin 64° 1. saakka.

Tammi (Quercus pedunculata, Ehrh.) löytyy ainoas-
taan maan eteläisimmässä osassa, pitkin Suomenlahden
rannikkoa, tavallisesti hyvin harvassa, siellä täällä muit-
ten puulajien joukossa. Ruissalon saarella, Turun edus-
talla, muodostaa se kuitenkin metsän, joka on muutamia
virstoja laaja. Vanhempina aikoina näkyy tammi, päät-
täen monista paikannimistä, niinkuin Tammela, Tammi-
niemi j. n. e., olleen enemmän levinnyt pohjoiseen ja
yleisempi. Vielä 1740-luvun lopulla oli esimerkiksi Hel-
singin länsipuolella ollut „ avara metsä, jossa muiden
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puiden seassa kasvoi monta tuhatta nuorta tammea"; mutta
metsä kaadettiin, jotta saataisiin hiiliä ja rakennus-aineita
Viaporin linnoituksen rakentamiseen 1). Ett'ei tammea
nykyaikana löydy niin runsaasti kuin ennen, ei liene
aivan vähässä määrässä seuraus siitä tavasta, millä
laki koetti suojella tätä puulajia, mutta jolla itse teossa
riisti siltä yksityisen omistus-oikeuden turvan. Pohjoi-
simmat seudut, missä tammi nykyaikana tavataan itses-
tään kasvavana, ovat: Kivimaa eli Kustaan pitäjä (60°
30' 1.), Lohja (60° 15'), Sandnäs Porvoon läheisyydessä
(60° 25') ja Johanneksen pitäjä (60° 35'). Yksityisiä,
mahdollisesti metsistyneitä puita löytyy Porin ja Hämeen-
linnan läheisyydessä. Istutettuna menestyy tammi paljon
pohjoisempana länsirannikolla (esm. Vaasan seuduilla
63° 1.).

3) Kotimaisia puulajeja, joita ainoastaan kasvaa siellä täällä
muiden joukossa.

Raita (Salix caprea), yleinen koko maassa.
Pihlaja (Sorbus aucuparia) ja
Tuomi (Prunus padus), yhtä yleisiä.
Lehmus eli niinipuu (Tiliä parvifolia, Ehrh.) ei ole

harvinainen 63:nen leveys-asteen eteläpuolella ja tava-
taan pohjoisessa aina 63° 40' 1. saakka. Istutettuna on
lehmus hyvin tavallinen maan etelä-osissa. Yksityisiä
vaivaispuiden tapaisia lehmuksia tavataan vielä Kajaa-
nissa, Oulussa ja Torniossa.

Vaahtera (Acer platanoides) ei myöskään ole aivan
harvinainen 62 leveys-asteen eteläpuolella. Istutettuna
menestyy se vielä yhden asteen pohjoisempana. Sellai-

a) Tunelds Geografi. Tukholma 1794. Kolmas osa, siv. 429.
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sena on vaahtera niinkuin lehmuskin hyvin yleinen Etelä-
Suomessa.

Jalava, josta kaksi lajia löytyy maassa, nurmijalava
(Ulmus montana) ja kynäjalava (Ulmus effusa), on yleensä
harvinainen ja kasvaa metsissä länsi-osassa 61° 30' 1. ja
itä-osassa Ruskealaan asti (62° s'). Kynäjalava ei kui-
tenkaan viimemainitussa osassa maata kasva Sakkulan
pohjois-puolella (60° 40' 1.). Istutettuna tavataan jalava
63:teen leveys-asteesen saakka.

Saarni (Eraxinus excelsior), harvinainen. Löytyy
eniten Ahvenanmaalla, sekä siellä täällä etelärannikolla,
jossa sitä paikoittain kasvaa jokseenkin runsaasti. Poh-
joisimmat seudut, missä sitä on tavattu, ovat: Ulvila (61°
25' 1.), Kalvola (61° s'), Asikkala (61° 15') ja Pyhä-
järvi (60° 50' 1.)

Metsä-omenapuu (Pyrus malus) kasvaa, vaikka har-
vinaisena, maan eteläisessä osassa. Sen pohjoisin kasvu-
raja näyttää olevan Korpilahdella (61° 55' 1.) ja Sorta-
valassa.

Suomen pihlaja (Sorbus fennica, Kalm) tavataan
ainoastaan Ahvenanmaalla ja mannermaan lounaisessa
osassa.

4) Mainittavia pensaita, marja- ja varpukasveja.
Kataja (Juniperus communis) tavataan koko maassa

ja kasvaa myöskin toisinaan puuksi 10, 12 ja joskus har-
vinaisissa tapauksissa aina 20 kyynärän korkuiseksi 1).

Marjakuusi (Taxus baccata) löytyy ainoastaan Ah-
venanmaalla.

a) Pällilän kruununpuistossa Viipurin läänissä kaadettiin vuonna
1881 150 vuoden vanha katajapuu, joka oli kasvanut 23 kyynärän
korkuiseksi. Leikkauksia tästä puusta oli näytteillä Moskovan näytte-
lyssä 1882.
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Vaivaiskoivu (Betula nana) kasvaa koko maassa,
mutta varsinkin sen pohjoisemmissa osissa.

Paju (Salix), jota sukua Suomessa löytyy enemmän
kuin 20 eri lajia, on hyvin yleinen koko maassa. Pari
lajia muodostaa joskus pienempiä puita; sitä vastoin toi-
set, joita tavataan Lapinmaan tunturiseuduilla, tuskin ko-
hoovat maan pinnasta.

Pähkinäpuu (Gorylus avellana) on tavallinen lou-
nais- ja länsi-rantamailla. Pohjoisempana tavataan yksi-
tyisiä pensaita vielä Hämeenkyrössä (61° 40' 1.) ja Hii-
tolassa (61° 15' 1.).

Heisi (Viburnum opulus) löytyy etelärannikoltapoh-
joiseen aina Suomussalmeen jaKemiin saakka (65° —66° 1.).

Paatsamalla (Rhamnus frangula) on melkein sama
pohjoinen kasvuraja kuin edellisellä, eli Kemiin ja Kuu-
samoon saakka (66° 1.).

Kuusama (Lonicera xylosteum) tavataan maan etelä-
osassa noin 64° saakka.

Näsiäispensas (Daphne mezereum) kasvaa pohjoi-
sessa aina yli 67° 1.

Tyrni (Hippophae rhamnoides) tavataan länsiranni-
kolla, vielä 65 leveys-asteen pohjoispuolella.

Ruusu (Rosa). Tätä sukua löytyy neljä lajia, joista
yksi on levinnyt etelästä aina Lapin rajojen sisäpuolelle.

Taikinamarja (Ribes alpinum) kasvaa pohjoisessa
noin 64 lev.-asteesen saakka.

Musta viinamarja, siestarpensas (Ribes nigrum)
tavataan pohjoisessa vielä Sodankylän tienoilla (67° 20' 1.).

Punainen viinamarja (Ribes rubrum) on yleinen
koko maassa, aina Suomen pohjoisimmille rajoille saakka.

Vatukka, vadelma (Rubus idaus) tavataan koko
maassa napapiirin eteläpuolella ja vielä Lapissakin.
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Suomuurain (Rubus chamaemorus) on yleinen koko
maassa, varsinkin runsaassa määrin pohjoisissa lääneissä.

Mesimarja, maamuurain (Rubus arcticus) menes-
tyy parhaiten 63 leveys-asteesta napapiiriin, mutta tava-
taan myöskin, vaikka harvemmin ja vähemmin runsas-
marjaisena, sekä pohjois- että etelä-puolella mainittua
piiriä, melkein koko Suomessa.

Mansikka (Fragaria vesca) on myöskin yleinen
koko maassa aina Lappiin saakka, mutta sitä löytyy
runsaammin eteläisissä kuin pohjoisissa seuduissa.

Karpalo (Oxycoccus) on yleinen koko maassa, kui-
tenkaan ei sitä tavata niin runsaassa määrin kuin seu-
raavaa kahta lajia.

Puola, puolukka (Vaccinium vitis idaea) on kaikista
Suomen marjoista runsaimmin saatavana; se on yleinen
koko maassa aina pohjoisimpiin seutuihin saakka. Muur
tamina vuosina on puolukoita viety muihin maihin enem-
män kuin 13,000 tynnyriä, joka osoittaa, että tämä mar-
jalaji vientitavaranakin voi maassamme saada taloudelli-
sen merkityksen.

Mustikka (Myrtillus nigra) tavataan melkein yhtä
yleiseen ja yhtä runsaassa määrin kuin edellistä.

Juolukka (Myrtillus oliginosa),
Sianmarja (Arctostaphylos officinalis) ja
Variksenmarja (Empetrum nigrum) kasvavat koko

maassa.

Kanerva (Calluna vulgaris) löytyy runsaasti Etelä-
ja Keski-Suomessa, jossa se on vallitsevana kasvipeit-
teenä kaikilla kuivilla hietakankailla; mutta Pohjois-Suo-
messa tulee sen sijaan tämänlaatuisilla paikoilla vähitel-
len peuranjäkälää. Kanerva loppuu aivan männyn poh-
joisen kasvurajan luona.
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Pursu (Ledum palustre) löytyy suuremmassa osassa
maata jakasvaa yhtä kaukana pohjoisessa kuin edellinenkin.

5) Viljelyksen kautta tuotuja ja täällä kotiutuneita puita
ja pensaita.

Omenapuu (Pyrus malus), varsin yleinen maan etelä-
osassa, jossa se kantaa hyviä hedelmiä. Pohjoispuolella
62° 1. se ei enää menesty hyvin, ja 63° 1. kypsyvät hedel-
mät ainoastaan edullisina vuosina. Joskus, vaan harvoin,
tavataan omenapuita vielä Oulussa ja Torniossa, mutta
siellä ne ovat vaivaispuun tapaisia eivätkä kanna he-
delmää.

Päärynäpuu (Pyrus communis) tavataan hyvin usein
Turun ja Porin sekä Uudenmaan läänien etelä-osissa.
Hedelmä ei kuitenkaan tule niin hyväksi kuin omena-
puun. Pohjoisempana, 61 ja 62 leveys-asteen välillä,
on päärynäpuu jo harvinainen ja lakkaa tavallisissa olo-
suhteissa hedelmää kantamasta.

Kirsikka, jota löytyy kaksi päälajia, Prunus ce-
rasus (hapan kirsikka) ja Prunus avium (makea kir-
sikka), kasvaa maan etelä-osissa. Viimemainittu laji on
harvinaisempi ja sitä tavataan ainoastaan poikkeustiloissa
61 leveys-asteen pohjoispuolella. Happamia kirsikoita
löytyy vielä Vaasassa ja Kuopiossa.

Kriikuna (Prunus insititia) jaLuumu (Prunus domes-
tica) leviävät, kriikuna yhtä kauas kuin hapan kirsikka
ja luumu yhtä kauas kuin makea kirsikka.

Karviaispensaan eri muodot (Ribes grossularia ja
Ribes uva crispa) ovat yleisiä puutarha-kasveja, joita ta-
vataan vielä Oulussa ja Kajaanissa, vaikka hedelmät
siellä eivät kypsy. Vaasaan ja Kuopioon saakka menes-
tyvät nämä kasvit kumminkin jokseenkin hyvin.
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Istuttamista varten on paitsi sitä ulkomailta tuotettu
noita täälläkin kotimaisia lajeja mustia viinamarjoja, pu-
naisia viinamarjoja ja vadelmia, joita viljellään puutar-
hoissa pohjoisnavalle saakka; vieläkin tammia, lehmuksia,
vaahteria, saarneja y. m.

Lehtikuusi, johon kuuluu kaksi lajia, Larix sibirica
ja Larix europaea, löytyy istutettuna koristuskasvina jok-
seenkin usein Etelä-Suomessa ja, vaikka harvinaisena,
vielä Oulussakin. Uudellakirkolla, Viipurin läänissä, on
noin vuonna 1788 aljettu ja noin 60 vuotta jatkettu si-
perialaisten lehtikuusien istuttamista, noin 200 tynnyrin-
alaa eli yhtä neliövirstaa laajalle alalle. Puut tässä
metsässä ovat laadultaan erinomaisia ja osoittavat, että tämä
puulaji täällä voi kehittyä korkeassa määrässä. Luon-
nollisen siementen leviämisen kautta tästä metsästä on
läheisyydessä kuitenkin ainoastaan harvoja lehtikuusia
siellä täällä kasvanut. Myöskin Koiviston tilalla Kiteen
pitäjässä sekä Fiskars'in tilalla Pohjan pitäjässä löytyy
noin 40-vuotisia lehtikuusi-metsiä, jonka lisäksi vielä,
viime vuosina, Evon ja Punkaharjun ruununpuistoissa
sitä on istutettu kymmenkunta tynnyrin-alaa.

Salava (Salix fragilis) tavataan vielä maan pohjoi-
simmissakin osissa, ennen aikaan usein istutettuna lehto-
kujissa. Etelä-Suomessa kasvaa se usein myös metsis-
tyneenä.

Muista enimmäkseen puutarhojen, puistojen y. m.
kaunistukseksi istutetuista puista ja pensaskasveista mai-
nittakoon :

Sireeni (Syringa vulgaris), Siperianherne (Caragana
arborescens), Tatarilainen kuusama (Lonicera tatarica),
jota tavataan aina Tornioon saakka, Saksan heisi (Sam-
bucus racemosa), Lumimarja-pensas (Symphoricarpus ra-
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cemosus), Paju-angervo ja Pihlaja-angervo (Spiraea sali-
cifolia ja Spiraea sorbifolia), Amerikan vadelma (Rubus
odoratus), jotka lajit kaikki vielä tavataan Oulussa saakka.

Valkohaapa eli Hopeapoppeli (Populus alba), Pal-
samihaapa (Populus balsamifera), Kaprifolio (Lonicera
caprifolium), joita tavataan aina Tampereelle saakka, sekä
länsirannikolla vielä pohjoisempana Uudessa Kaarlebyy'ssä
ja Pietarsaaressa: Palsamikuusi (Abies balsamea) y. m.

6) Tavallisia viljelyskasveja.

Ruis (Secale cereale). Syys-ruis oli epäilemättä tun-
nettu ja viljelty maassamme jo ennen kristin-uskon maa-
han tuomista, vaikka sen viljelys vanhempina aikoina ei
näy ulottuneen ulommaksi Suomen lounaiskulmaa ja muu-
taman peninkulman levyistä maapalstaa Suomenlahden
rannasta. Karjalaiset maksoivat ruokaveronsa vuonna
1345 osaksi rukiissa, mutta Hämäläiset kymmenyksensä,
vuonna 1334 annetun kirjeen mukaan, ainoastaan ohrissa ja
kauroissa, joka näyttää osoittavan, että rukiin viljelys viime
mainituilla oli hyvin vähän, josko ollenkaan levinnyt.
Vielä 200 vuotta sen jälkeen maksettiin vero Savonlin-
nan läänissä ainoastaan ohrissa, ja Vaasan seuduilla oli-
vat vuonna 1559 kymmenykset mainitusta viljalajista kaksi
vertaa suuremmat kuin kymmenykset rukiista. Nykyään
on ruis Suomen tärkein ja yleisin viljalaji, etelä-ranni-
kolta aina 64:teen ja 65:teen leveys-asteesen saakka,
joitten pohjoispuolella ohra rupeaa saamaan laajempaa alaa.

Napapiiriin asti viljellään kuitenkin ruista menes-
tyksellä, varsinkin maan länsi-osassa, mutta pohjoisem-
pana on viljelys vähäpätöinen, eikä usein onnistukkaan.
Edullisina vuosina on ruis antanut hyvän sadon vielä
Kuolajärvellä (67° 20' 1.), Sodankylässä (67° 20' 1.), Kit-
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tilassa (67° 30' 1.) ja Muonioniskassa (68° 1.). Pohjoisin
paikka Suomessa ja arvattavasti koko maailmassa, jossa
syys-ruista viljellään, on Toivoniemen nimismiehen-virka-
talo Kaamasjoen rannalla, noin lf/2 peninkulmaa pohjoi-
seen Inarin kirkolta (69° 5' 1.). Täällä on nykyinen
asukas, nimismies X. W. Nordling, perustanut valtiolta saa-
duilla apurahoilla mallitalon, jossa menestyksellä on
viljellyt rukiita, potaatteja, kaalia, lanttuja ja muita kyök-
kikasveja. Vuonna 1879 saatiin esm. puolen tynnyrin
kylvöstä 8 tynnyriä erinomaisen hyvää viljaa. Näytteitä
tästä oli nähtävänä Moskovan näyttelyssä 1882. Seu-
raava taulu osoittaa keski-ajat rukiin kehitys-vaiheille
eri leveys-asteilla Suomessa 1).

J) Taulu on laskettu niiden päivämäärien nojalla, joita tavataan
A. Moberfva. „ Klimatologiska iakttagelser i Finland, Första delen
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Ohraa, kuusitahkoista (Hordeum vulgäre) ja kaksi-
tahkoista (H. distichon), viljellään yleisesti ja suuressa
määrässä, ja maan pohjoisimmissa seuduissa on se pää-
asiallinen, toisin paikoin ainoakin viljalaji. Kaksitah-
koista ohraa tavataan suuremmassa määrässä ainoastaan
Turun ja Porin, Uudenmaan ja Hämeen lääneissä; kuusi-
tahkoinen sitä vastoin on yleinen koko maassa. Jo van-
hemmista ajoista on ohraa viljelty Kyrön kylässä, missä
Ivalojoki laskee Inarijärveen (68° 46' 1.), sekä Enonte-
kiäisten etelä-osassa (68° 45' 1.). Nyt sitä jo on koe-
tettu viljellä vielä pohjoisempana, jo mainitussa Toivonie-
men kartanossa.

Kauraa (Avena sativa) viljellään yleiseen, ja 62 lev.-
asteen eteläpuolella lähinnä ruista suurimmassa määrässä;
64:n ja 65:n leveys-asteen välillä on kauranviljelys
jo harvinaisempi ja pohjoispuolella 65° 30' 1. on se
varsin vähäpätöinen. Edullisina vuosina ovat viljelyskokeet
kumminkin onnistuneet vielä Kittilässä ja Muonioniskassa.

Vehnää, Nisua eli Syysvehnää (Triticum vulgäre)
viljellään tavallisesti vähemmässä määrässä, vaikka jok-
seenkin yleiseen maamme etelä-osassa, aina 61° ja 62° 1.
saakka. Kauempana pohjoisessa tulee sen viljelys aina
harvinaisemmaksi, ja 63 lev.-asteen pohjoispuolella viljel-
lään sitä ainoastaan poikkeustiloissa huonolla menestyksellä.

Herneitä, sekä valkoisia herneitä (Pisum sativum)
että harmaita herneitä (P. arvense), viljellään varsin

1846—1855. 1. Naturalhistoriska anteckningar." Helsingissä 1860.
Kaikki seudut samalla leveys-asteella ovat taulussa yhdistetyt, vaikka
eroavaisuus niitten välillä, esm. rannikoilla ja sisämaassa, usein on suuri.
Tässä on kuitenkin ollut tarkoitus hakea keskilukua eri leveys-asteille.
Näitten keskilukujen arvo riippuu siis suuressa määrässä niiden ha-
vaintojen lukumäärästä, joihin ne perustuvat. Sentähden on myöskin
mainittu lukumäärä näkyviin pantu.
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yleisesti, Suomenlahden rannoilta aina 62 leveys-asteesen
saakka. Pohjoisempana on kasvi harvinaisempi; kuiten-
kin ovat viljelyskokeet onnistuneet vielä Kajaanin jaOu-
lun seuduilla.

Tattaria (Fagopyrum) viljellään enin maamme itä-
osassa, tavallisesti kaskimailla ja vähäisessä määrässä. Se
on kumminkin jotensakin yleinen Oulun läänin rajalle
saakka.

Potaatti (Solanum tuberosum), taloudellisessa suh-
teessa lähinnä ruista Suomen ehkä tärkein peltokasvi,
on yleisesti ja tavallisesti suuressa määrässä viljelty
koko maassa. Viljelyskokeet, joita on tehty, ovat on-
nistuneet aina Utsjoelle saakka (69° 50' 1.).

Nauris (Brassica rapa) oli edesmenneinä vuosisa-
toina, ennenkuin potaatit tuotiin maahan, yhtä yleinen
kuin viimemainittu kasvi nykyään. Nyt viljellään nau-
riita hyvin vähäisessä määrässä, eikä monella tilalla ol-
lenkaan.

Pellavaa (Linum usitatissimum) viljellään jokseen-
kin yleisesti eteläpuolella 64 leveys-astetta, vaikka vä-
hemmässä määrässä ja ainoastaan kotitarpeeksi. Hämeen
läänin itä-osissa viljellään sitä laajemmalta myötävaksi
asti. Pellavanviljelys on kokeitten mukaan onnistunut 65
leveys-asteen pohjoispuolella.

Hamppua (Cannabis sativa) viljellään myös jotensa-
kin yleisesti, vaikka tavallisesti ei kuitenkaan suurem-
massa määrässä. Sen viljelys onnistuu pohjoisempana
kuin pellavan, aina 65 ja 66 leveys-asteesen saakka.

7) Kyökkitarha- ja istutus-kasveja.
Krassi (Lepidium sativum), Soitatti (Lactuca sativa),

Pinaatti (Spinacia oleracea), Rabarberi (Rheum rhapon-
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ticum), Retikka (Raphanus sativus), Retiisi (Raphanus
radicula), Porkkana (Daucus carota), Punajuuri (Beta
vulgaris), Diili (Anethum graveolens) ja Persilja (Petro-
selinum sativum). Kaikkia näitä kasveja voidaan viljellä
koko maassa, aina Utsjoelle saakka. Ei aivan niin poh-
joisessa, mutta vielä Sodankylässä ja Kittilässä (67° 30'
1.) menestyy: Lanttu (Brassica napohrassica), Piparruutti
(Cochlearia armoracia), Ruohosipuli (Allium schoenopra-
sum), Punasipuli (Allium cepa), sekä Sokeriherne ja Silpo-
herne (Pisum sativum). Pohjoispuolella napapiiriäKemi-
järvellä tavataan vielä Humala (Humulus lupulus) ja
Tupakka, „nurkantakaiset", (Nicotinum rusticum). Ou-
lun ja Tornion leveys-asteella (65° —66°) on pohjoisraja
Valko- eli kupukaalille (Brassica oleracea capitata), Ma-
talalle pavulle (Phaseolus vanus) ja Hyöty- sekä puutar-
ha-mansikalle (Eragaria). Pari astetta etelämpänä, Vaa-
san ja Kuopion seuduilla (63° 1.), tulee näiden jo mai-
nittujen kyökkikasvien lisäksi vielä Turkinpapu ja Ruu-
supapu (Phaseolus vulgaris) sekä Kurkku (Cucumis sati-
vus), kylmällä maalla viljeltynä. Istutus-lavassa kasvate-
taan viimemainittua kasvia koko maassa aina Sodan-
kylään saakka.

Suuremmissa puutarhoissa, varsinkin maan eteläi-
simmissä osissa, viljellään paitsi jo yllä lueteltuja kasveja
vielä koko joukko muita. Istutus-lavoissa kasvatetaan
siellä täällä Meluuneja (Cucumis melo), Arbuuseja (Cu-
cumis citrullus) ja Kurpitseja (Cucurbita pepo). Paitsi
sitä kasvatetaan lämmitetyissä ansareissa Aprikooseja
(Prunus armeniaca), Persikoita (Amygdalus persica) ja
Viinirypäleitä (Vitis vinifera). Viljeltynä kylmällä maalla,
vaikka tosin talvella peitettynä, on viiniköynnös muuta-
missa paikoissa kantanut hedelmiä.
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8) Tavallisimmat niittykasvit.

Noin 20,000 neliövirstaa Suomen kuivasta alasta on
luonnollisina niittyinä, joiden kasvit pääasiallisesti ovat
ruohomaisia, niin hyvin varsinaisia heinäkasveja (Grami-
neae) ja sarakasveja (Cyperaceae) kuin muutamia lajeja,
jotka kuuluvat heimoon Juncaceae. Muutamilla luonnol-
lisilla niityillä tavataan myöskin suuressa määrässä niin
sanottuja yrttimäisiä kasveja eli yrttejä.

Huolimatta eroavaisuuksista kasvullisuudessa, joka
on seurauksena seutujen eri leveys-asteista sekä niistä
omituisuuksista, jotka eroittavat rannikoiden kasvikunnan
sisämaan kasvikunnasta, voidaan jakaa luonnolliset niityt
kolmeen päälajiin. Nämä päälajit, jotka eivät kuitenkaan
jyrkästi eroa toisistaan, vaan päinvastoin vähitellen lähe-
nevät toisiansa, ovat : x)

a) Nurminiittyjä eli verrattain kuivia niittyjä, joilla
erittäinkin kasvaa varsinaisia heinäkasveja. Sarakasveja
voidaan myös tavata siellä, vaikka ne tavallisesti ovat
harvalukuisemmat. Sitä vastoin on yrttikasvullisuus runsas.

b) Kosteita sekä märkiä (korpi-) niittyjä, joissa usein
pääasiallisesti kasvaa saraheinää. Varsinaiset heinäkas-
vit eivät, silloin kun ne täällä ilmestyvät, ole siinä mää-
rässä vallitsevia, kuin nurminiityillä; samaten yrttikasvit-
kin ovat harvinaisemmat. Sitä vastoin on näillä melkoinen
sammalkasvu, joka varsinkin märjillä niityillä on runsas.

c) Neva- ja suo-niittyjä, jotka syntyvät tuosta vähi-
tellen, osittain luonnollisella tavalla, osittain ihmistyön
kautta tapahtuvasta nevojen, soiden ja muiden noromai-

1) Tietoja luonnollisten niittyjen kasvullisuudesta saadaan eri-
tyisistä kasviopillisista esitelmistä, J. P. iVbrrfoVilta y. m., jotka seura
Pro Fauna et Flora fennica on julkaissut kirjoissaan.
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den kuivumisesta. Näitten niittyjen tunnusmerkkinä on
runsas sammalkasvu, joka tavallisesti muodostaa maata
kattavan peitteen ja suuremmaksi osaksi on rahkasam-
malta. Ruohomaisia kasveja, enimmiten saraheiniä, löy-
tyy siellä kuitenkin siihen määrään, että voidaan heinää
korjata. Etäisissä ja vähemmin viljellyissä seuduissa ovat
niittymaat tavallisesti ainoastaan neva- ja suo-niittyjä.

Nyt mainituita kolmea niittylajia voidaan pitää eri
kehitys-asteina maan kuivumisjaksossa. Vielä edistyneem-
mällä kuivuuden asteella kuin varsinaiset niittymaat ovat
sellaiset viljelyksen kautta syntyneet paikat, niinkuin pel-
torinteet, entiset kaskimaat y. m., joista, vaikk'ei niitä
ole kylvetty, niitetään heinää ja jotka kasvullisuuden suh-
teen lähimmiten liittyvät nurminiittyihin, vaikka yrtti-
rikkaus näillä usein on vielä runsaampi. Paitsi kaikilla
nyt mainituilla mailla, saadaan vielä luonnollisella ta-
valla kasvanutta eläinrehua rannoilla ja mataloilla vesillä
kasvavista ruohomaisista kasveista sekä niin sanotusta
Kortteesta (Equisetum).

Tavallisemmista heinäkasveista luonnollisilla niityillä
mainittakoon :

a) Varsinaisia heinäkasveja: Lauha (Aira caespi-
tosa) on levinnyt yli koko maan ja kasvaa yhtähyvin
nurmi- kuin kosteillakin niityillä. Ensimainituilla on se
tavallisesti vallitsevana lajina.

Ähdelauha (A. flexuosa), toinen samaan heimoon kuu-
luva laji, on oikeastaan metsäruoho; mutta sitä tavataan
joskus suuressa määrässä myöskin entisillä kaskimailla
tahi muuten avonaisilla paikoilla, jotka ovat jätetyt hei-
nää kasvamaan.

Mölli (Agrostis), jokseenkin yleinen etelärannikolta
aina ylös Lapinmaahan saakka. Yksi laji, Agrostis vul-
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garis, on joskus nurminiityillä vallitsevana, toinen laji,
Agrostis canina, kasvaa saralajin kera kosteilla niityillä.
Ukonparta (Nardus stricta) on levinnytyli koko maan ja on
vallitseva laihoilla nurminiityillä ja kosteilla niityillä. Na-
taheinä (Festuca), samaten levinnyt yli koko maan. Sen
eri lajeista huomataan Festuca pratensis, kasvaen usein
nurminiityillä, F. rubra ja F. ovina, myöskin kasvaen hy-
vin kuivilla paikoilla. Nurmikan sukua (Poa) löytyy
maassa noin 8 lajia, joista Niittynurmikka (Poa. pratensis)
on yleinen koko maassa ja tavataan nurmi- ja kosteilla
niityillä. Simake (Anthoxanthum odoratum) tavataan Suo-
menlahdesta aina maan pohjoisimpiin osiin. Kastikka
(Calamagrostis), josta kaksi lajia, C. stricta ja C. lanceo-
lata, samaten tavataan koko maassa ja kasvavat kosteilla
niityillä, sekä kolmas laji, C. sylvatica, usein kasvaa
runsaassa määrin koivu- ja mäntymetsissä, josta syystä
sillä laidunruohona on suuri merkitys ja sitä joskus
myös niitetään heiniksi. Ruoko (Phragmites communis)
kasvaa kosteilla paikoilla pitkin järviemme rantoja ja me-
ren rannikolla sisälahdissa ja kulkuväylissä, joissa se vi-
heriöitsevänä seppeleenä ympäröi sinisiä vesiä. Pohjoispuo-
lella Suoloselkää ei sitä enää tavata meidän maamme rajojen
sisäpuolella. Sitä niitetään varsin yleisesti eläinten ruuaksi,
niinkuin kosteilla paikoilla kasvavaa kaislaa ja kortetta.

b) Sarakasveja: Sara-sukua (Carex) löytyy maassa
yli 70 lajia, joista ainoastaan 12:11a tai 15:llä runsau-
tensa puolesta on merkitystä niittykasveina. Ne muo-
dostavat tavallisesti pääasiallisen kasvullisuuden kosteilla
niityillä ; muutamia lajeja tavataan myöskin nurminiityillä.
Muita enemmän yleisiä sarakasvien lajeja ovat vielä Niit-
tyvilla (lajit Eriophorum ja Tricophorum) sekä Kaisla
(Scirpus).
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c) Muita ruohomaisia kasveja: Niistä voidaan mai-
nita Vihvilä (suvut Juncus ja Luzula, jotkakuuluvat hei-
moon Juncaceae).

d) Yrttejä tavataan maassa verrattain monta lajia,
jotka kuuluvat useihin eri sukuihin, niinkuin Chrysanthe-
mum, Euphrasia, Alchemilla, Trifolium, Rhinanthus, Ru-
mex, Ranunculus, Potentilla, Geum, Hieracium, Cam-
panula, Vicia, Stellaria, Trollius, Spiraea, Orchis, Caltha,
Pedicularis, Comarum, Menyanthes, y. m.

Viime vuosina on karjanhoidon kohonneen merki-
tyksen johdosta käännetty suurempi huomio kuin ennen
niittyviljelykseen. Kylvettyjä eli niin sanottuja keinote-
koisia niittyjä löytyy nyt jo kaikissa maan perukoissa.
Niillä viljellään melkein yksinomaisesti seuraavia varsi-
naisia heinäkasveja ja yrttejä, joita paitsi sitä kasvaa vil-
jelemättömänäkin: Tähkäheinä (Phleum pratense), Puna-
apila (Trifolium pratense), Valko-apila (Trifolium repens),
Alsike-apila (Trifolium hybridum) ja Puntarpää (Alope-
curus pratensis).

9) Taloudellisessa suhteessa tärkeimpiä sieniä ja jäkäliäx).

Tähän asti on Suomessa tavattu yhteensä noin 2,500
lajia sieniä, nimittäin 1,125 lakkisientä (hymenomycetes),
25 kupusientä (gasteromycetes), 111 ruostesientä (hypo-
dermii), 390 levysientä (discomycetes), 385 jyväsientä(py-
renomycetes), 35 vesisientä (saprolegniacese), 79 limasientä
(myxomycetes) ja noin 450 homesientä (phycomycetes).
Noin sata lajia on ruuaksi kelpaavaa, vaikka ne valitet-

J) Seuraavat tiedot Suomen sienistä on hyväntahtoisesti antanut
tohtori P. A. Karsten, jonka suurta, laveata teosta Rysslands, Finlands
och den Skandinaviska halföns Hattsvampar, Helsingissä 1879 ja 188*,
paitsi sitä on avuksi käytetty.



353KASVIKUNTA.

tavasti enimmäkseen kasvavat ja lakastuvat huomiota nos-
tamatta, sillä tieto niistä runsaista ravinto-aineista, jotka
antelias luonto niissä on asettanut ihmisten käytettäväksi,
on vielä vähän levinnyt, ja tottumuksen voima paitsi sitä
on niin suuri, että köyhä kansa, myöskin kun sille an-
netaan tietoja sienien ravitsevista ominaisuuksista, ennem-
min näkee nälkää tahi syö puun kuorta, kuin hakee it-
selleen näistä hyvää ja useinkin helposti löydettyä ra-
vintoa. Tärkeimmät ruokasienet ovat: Punertava pilk-
kusieni (Amanita rubescens), hyvänmakuinen sieni, jonka
liha taittaessa vetäytyy punaiseksi, löytyy lehti- ja havu-
metsissä Etelä- ja Keski-Suomessa; Ukonsieni (Lepiota
procera) kasvaa metsissä koko maassa; Peltosieni (Le-
piota excoriata) samaten kaikkialla maassa, vaikka enim-
miten aukeilla kedoilla, metsäniityillä ja pelloilla; Hu-
najasieni (Armillaria mellea) kasvaa lahonneilla kannoilla
Etelä- ja Keski-Suomessa; Sinivalmuska (Tricholoma por-
tentosum, Tricholoma llavobrunneum ja T. personatum)
yli koko maan; Pyöreä valmuska (Tricholoma ulma-
rium) vanhoilla lehtipuiden rungoilla maan etelä-osassa;
Yleinen lihasieni (Clitocybe ostreata), samaten vanhoilla
puunrungoilla Etelä-Suomessa, kasvaa varsinkin syksyllä,
sekä usein vielä talvellakin; Laukkasieni (Marasmius
oreades) kuivilla mä'illä ja kedoilla yli koko maan; Pi-
parisieni (M. scorodonius) Etelä- ja Keski-Suomessa;
Karvikas (Lactarius torminosus) niin hyvin aukeilla ke-
doilla kuin metsissä yli koko maan; Nurmisieni (Lac-
tarius necator), kosteissa lehtimetsissä kaikkialla maassa;
Haapasieni (L. flexuosus), tavallisesti kasvaen tienvar-
silla; Ruisikko (L. piperatus); Leppäsieni (Lactarius
deliciosus) on ravitsevimpia ja maultaan parhaimpia sie-
niä, kasvaa havumetsissä ja ruohoisilla paikoilla yli



354 KAHDEKSAS LUKU.

koko maan ; Yleinen haperasieni (Russula integra) metsissä
kaikkialla Suomen luonnon-opillisella alueella; Punertava
vahasieni (Hygrophorus erubescens) ja Valkea vahasieni(H.
eburneus) samaten yli koko kasvipiirin; Niitty-vahasieni
(Camarophyllus pratensis), Keltasieni (Cantharellus cibarius),
josta saadaan hyvää ja runsasta ravinto-ainetta, ja Har-
maa jauhosieni (Clitopilus prunulus), kaikki kolme löy-
tyvät Etelä- ja Keski-Suomessa. Muuttuva rumpusieni
(Pholiota mutabilis), kasvaen tavallisesti suurissa mät-
täissä, vanhoilla kannoilla ja kaatuneilla hirsillä, on ylei-
nen koko maassa. Hämähäkinsieni (Cortinarius clarico-
lor) lehtimetsissä ja kanervamailla Etelä-Suomessa; Pak-
sukkasieni (Paxillus involutus) tavataan runsaasti koko
kasvipiirissä; yleinen Nurmisieni (Agaricus arvensis)
tavataan aukeilla kedoilla ja viljelysmailla Etelä- jaKes-
ki-Suomessa; Herkkusieni, „champignon" (Agaricus cam-
pestris), jota niinkuin edellistäkin pidetään herkkuna, ta-
vataan myös aukeilla kedoilla sekä metsissä kaikkialla
maassa; Suomumuslesieni (Pselliophora comata) kaupun-
geissa, kylissä ja lihavilla heinäisillä mailla maan etelä-
osassa; Voitatti (Cricunopus luteus) yli koko piirin;
Syötävä tatti (Tubiporus edulis), herkullisimpia sieniä,
tavataan koko maassa; Yleinen lehmäntatti (Boletus bo-
vinus) samaten koko maassa; Ruskotatti (B. granulatus)
ja Pilkkutatti (Boletus variegatus) tavataan koko kasvi-
piirissä; Etikkasieni (Krombholzia versipellis) yli koko
maan; Hepotaiti (Krombholzia scabra) kasvaa pohjoisessa
aina Jäämeren rannoilla; Lampaansieni (Polyporus ovi-
nus) ja Typässieni (Polypilus confluens) kasvavat vuori-
sissa havumetsissä Etelä jaKeski-Suomessa; Vaalea ora-
sieni (Tyrodon repandus) ja Suomuinen orasieni (Sarco-
odn imbricatus) ovat yleiset koko maassa; Korallisieni
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Dryodon coralloides), Kurttusieni (Sparassis crispa), Kel-
tahaarakas-sieni (Clavaria flava) ja Punahaarakas-sieni
(Clavaria botrytes) löytyvät Etelä-Suomessa; Maanmuna,
(Lycoperdon hovista), Kuukunanmuna (Lycoperdon gem-
matum), Mustahtava maanmuna (Bovista nigrescens) yli
koko maan; Huhtasieni (Morchella conica) menestyy
etelästä pohjoiseen aina Ouluun saakka; Vuohensieni
(Gyromitra esculenta) jaKorvasieni (Helvella infula); mo-
lemmat viimemainitut ovat yleiset koko maassa, y. m.

Muitten alempien kasvien joukossa on muutamilla
jäkälälajeilla (Lichenes) erityinen taloudellinen merkitys
muutamissa maamme osissa. Sellaisia ovat esm. ensi sijassa
Peuranjäkälät (Cladonia rangiferina), jotka pohjoispuo-
lella 64 leveys-astetta tulevat yhä yleisemmiksi ja poh-
joisempana muodostavat varsinaisen kasvipeitteen kaikilla
metsämailla 1). Se on, niinkuin tunnettu, peuran pääasial-
lisena ravinto-aineena ja sen runsaus maamme pohjois-
osassa on varmaankin välttämätön ehto paimentolais-Lappa-
laisten toimeen-tulolle. Toinen jäkälälaji, joka lääkkeenä
on yleisesti tunnettu, on Islannin jäkälä (Cetraria islan-
dica). Painamiseen käytetään kivillä ja kallioilla varsin
usein tavattavaa Kivennuoho nimistä sammalta (Par-
melia conspersa), josta saadaan ruskeankeltaista väriä,
sekä muutamia muita lajeja. Yhteensä on Suomessa ta-
vattuja jäkälälajeja vähän yli 1,000, ja useimmista niistä
voimme sanoa samaa kuin sienistäkin, että se hyöty, joka
niistä mahdollisesti voisi olla, vielä on hyvin vähäisessä
määrin käsitetty.

Sammaleita (Musci) on tähän asti Suomen luonnon-
opillisessa piirissä tavattu yhteensä noin 650 lajia, joista

x) A. O. Blomqvist, 1. c. siv. 21.
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noin 150 ovat jäkäliä ja noin 400 lehtisammalia2). Se
osa, mikä muutamilla niistä, erittäinkin Valko- eli Rahka-
sammaleella (Sphagnum acutifolium), on maan muodos-
tumistyössä ja pehmeitten maakerrosten syntymisen suh-
teen, on jo edellisessä osoitettu. Jo vanhimmista ajoista
on useimpia metsissämme runsaasti tavattavia lajeja, niin-
kuin Hypnum proliferum, Hypnum Schreberi jaPolytrichum
commune (Korpisammal eli Sudensammal), käytetty asun-
toja sisustettaissa täytteiksi lattioiden alla ja katoilla sekä
puurakennuksissa seinäin tukkeeksi. Se määrä, jota tä-
hän vuosittain käytetään Suomessa, nousee epäilemättä
useampiin miljooniin hevoskuormiin ja vastaa epäilemättä
jotensakin suuria rahasummia. Ilman tätä sammalrik-
kautta olisi, ei ainoastaan ihmisten, vaan myöskin useit-
ten eläinlajein vaikea kestää ilman-alan ankaruutta täällä.

Vähimmin tutkitut kasveistamme ovat levät (Algae),
joista kumminkin muutamilla lajeilla, esm. liekoilla (Fucus),
saaristoissa on jonkunmoinen taloudellinen merkitys lan-
noitus-aineena.

2) Toht. Edv. Wainion suosiollisen ilmoituksen mukaan.
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YHDEKSÄS LUKU.
Eläimistö 1).

Samat luonnonsuhteet, jotka tekevät, että Suomen-
maan kasvullisuus on köyhä, vaikuttavat yhtäläisesti sen
eläimistöönkin. Eläinkuntaakin täällä edustaa verrattain
vähempi luku sukuja ja lajeja kuin eteläisemmissä maissa.
Tämän todistaakin jo luurankois-eläimistö, joka käsittää
(kun koti-eläimet jätetään lukuun ottamatta) ainoastaan
456 [lajia, niihin luettuna kaikki satunnaisestikin maa-
hamme tahi meriimme eksyneet eläimet. Alallamme si-
kiäviä luurankoisia taas on kaikkiaan noin 360 lajia, ja
talvella, jolloin suurin osa lintujamme pakenee eteläisem-
piin maihin, on meillä ainoastaan 230 lajia koko alal-
lamme, ja sen eri osissa vielä paljoa vähempi luku.

Yleensä eroaa eläimistömme keski-eurooppalaisesta
vaan lajien vähemmän luvun kautta ja liittyy läheisesti skan-
dinaaviseen eläimistöön, jonka kanssa vielä on yhteisenä
muutamia pohjaisia lajeja, joita ei enää tavata Keski-Eu-
roopassa, vaikka useat heistäkin entisinä aikoina lienevät
siellä asti löytyneet.

Itäiseltä ja varsinkin kaakkoiselta rajaltamme on
maahamme tullut eräitä imettäväisiä, lintuja ja kaloja,
joita joko ei löydy ollenkaan Skandinaviassa tahi joiden

*) Tämä luku on, mitä luonnontieteellisiin asioihin tulee, koko-
naan Maisteri A. J. Melan kirjoittama, jonka ystävällisestä avusta
olemme suuressa kiitollisuuden velassa.
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leveneminen siellä on aivan toisenlainen kuin meillä, ja
etenkin poikkeavat Aunus, Venäjän Karjala ja Venäjän
Lappi sangen tuntuvasti poliitillisesta Suomesta ja vielä
enemmän Skandinaviasta, niin kasviossaan kuin eläimis-
tössään. Sitä vastoin liittyy Ahvenanmaa luonnoltaan
likeisemmin Ruotsiin kuin Suomeen, kuitenkin huomatta-
vammin kasvisuhteissaan kuin eläimistössään.

Seuraavassa esitämme maamme luurankois-suhteet
antaen erikoistietoja viidestä eri alueesta: 1 Etelä-
Suomi (59 l/ 2

°—61°), johon kuuluu Ahvenanmaa, Varsi-
nais-Suomi, Uusimaa, Etelä-Karjala ja Aunus; 2 Keski-
suomen etelä-osa (61°—62°), s. o. Satakunta, Etelä-
Häme, Etelä-Savo ja Laatokan Karjala; 3 Keski-Suomen
pohjois-osa (62° —64°), s. o. Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-
Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala; 4 Pohjois-Poh-
janmaa (64° —66y2°), s. o. Oulun läänin eteläisempi osa;
5 Lappi (66y2

°— 7o°). Tässä on kuitenkin muistettava,
että tämmöinen jako leveyspiiriä myöden ei ole aivan
luonnollinen. Ilman suhteet itärajallamme, varsinkin Ve-
näjän puolella valtiollista rajaamme, ovat nimittäin sem-
moiset, että Lapin eteläraja siellä on laskettava paljoa
alemmaksi kuin Suomen puolella, ja Venäjän-Karjala (63y3

°

— 65y2°) luetaan 4:teen vyöhykkeesen. Vienanmeren kyl-
myys sekä se seikka, ettfei Maanselän itäpuolella ole
vuoria, jotka suojelisivat maakuntaa ankaroilta koillistuu-
lilta, vaikuttanee tämän alennuksen ilman lämpömäärässä.

Nisäkkäät (Mammalia).
1. Siipijaikaisten lahko (Chiroptera).
Tämän lahkon eläimet harvenevat nopeasti luvultaan

etelästä pohjoiseen. Meillä Suomessa on 7 lajia kaik-
kiaan. Näistä on 6 tavattu Uudellamaalla, nimittäin:
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Pitkäkorvainen yöleikko (Plecotus auritus), Iso yölepakko
(Vesperugo noctula), Pohjan yölepakko (Vesperugo borea-
lis), Nattererin yösiippa (Vespertilio Nattereri), Viik-
sellinen yösiippa (Vespertilio mystacinus) ja Vesisiippa
(Vespertilio Daubentoniij . Etelä-Suomen yökköihin on
vielä lisättävä Hiirenkarvainen yölepakko (Vesperugo mu-
rinus L., Nilss.), vaikka se tähän saakka ei ole varmuu-
della tunnettu muualta kuin Tampereelta.

Lapissa löytyy yksi ainoa yökkö, nim.: Pohjan yö-
lepakko (Vesperugo borealis), joka muuten on levinnyt
Euroopan keskiosista läpi Siperian Ohotskoinmeren ran-
noille saakka ja meidän alallamme tavattu Imanterojär-
ven, Inarijärven ja Varenkivuonon (70°) rannoille asti.

Pohjanmaan pohjois-osassa löytyy samoin ikään suu-
rimmalla osalla alaa ainoastaan tämä yksi laji. Vasta Ka-
jaanissa (64° 10') kohtaa toinen laji : viiksellinen yösiippa
(Vespertilio mystacinus). — Pohjois-Savossa tulee jo kaksi
lajia lisään, nim.: Pitkäkorvainen yöleikko (Plecotus au-
ritus) ja Vesisiippa (Vespertilio Daubentonii), jotka ta-
vataan ainakin 63 leveyspiiriin asti, eivätkä Kuopion seu-
dussa ole harvinaisiakaan. Keski-Suomen etelä-osassa
tavataan 5 yökköä, nim. edellisten lisäksi: Hiirenkarvai-
nen yölepakko (Vesperugo murinus). Etelä-Suomen le-
pakot olemme jo ylempänä luetelleet. Kaikilla yököil-
lämme on lavea leveneminen maamme ulkopuolella Eu-
roopassa ja Aasiassa. Ainoastaan Hiirenkarvainen yöle-
pakko ei ole tunnettu Euroopan rajojen ulkopuolella.

Niinkuin näiden pienten eläinten luku nopeasti kas-
vaa omassa maassamme Lapista etelään päin kulkies-
samme, niin ne myös lisääntyvät lauhkeammissa maissa.
Etelä-Ruotsissa tavataan jo 12 lajia, Keski-Euroopassa 23,
koko Euroopassa 33 ja kaikkiaan 400—500 lajia.
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2. Hyönteis-syöjien lahko (Insectivora).
Tämän lahkon lajeja, jotka, niinkuin yökötkin, ovat

luettavat hyödyllisten pikku-imettäväisten joukkoon, on
meillä Suomessa 5: Maamyyrä eli Maakontio (Talpa eu-
ropcea), jonka pohjoisimmat löytöpaikat ovat Pori Sata-
kunnassa, Sysmä Hämeessä, Lappeenranta Savossa ja
Ruskeala (62°) Laatokan Karjalassa; kolme päästäislajia,
nim.: Vesipäästäinen (Crossopus fodiens), Tavallinenpääs-
täinen (Sorex vulgaris) ja Paksuhäntäinen päästäinen
(Sorex pygmaeus), joista kaksi edellistä ovat yleisiä koko
alallamme, viimeksi-mainittu harvinainen, mutta sekin ta-
vattu Varenkivuonon rannoille saakka (70°); Siili (Eri-
naceus europmus) löytyy ainoastaan Suomen eteläisim-
missä osissa harvinaisena Suomenlahden rantaseuduissa;
Ahvenanmaalla vähän lukuisammin.

Maakontio ja Päästäis-lajimme ovat levinneet suu-
ressa osassa Eurooppaa ja läpi Siperian (Maakontio Lena-
virtaan asti), Siili koko Euroopassa, sekä Kaukasossa ja
Syriassa. Ruotsissa on samat lajit kuin meillä, Euroo-
passa on 21 Hyönteis-syöjää ja kaikkiaan niitä tunnetaan
noin 160 lajia.

3. Jyrsijöiden lahko (Rodentia vei Glires).
Jyrsijöiden lahko on lajeista rikkaampi kuin mikään

muu imettäväislahko. Kaikkiaan tunnetaan noin 700 la-
jia, joista 60 koko Euroopassa, 33 Keski-Europassa;
Skandinavian niemellä on tätä lahkoa kolme lajia vähem-
min kuin Suomessa, nim. 17, meillä 20, ja muitakin eroa-
vaisuuksia Skandinavian ja Suomen jyrsijöissä tavataan.
Etelä- ja Keski-Ruotsissa asustelee eräs Unikeko-laji :

Pähkinä-Unikeko (Myoxus avellanarius), jota ei tavata
Suomessa; meillä tavattiin taas kesällä 1883 toinen laji
samaa sukua, Tammi-unikeko (Myoxus quercinus), Uuku-
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niemellä (61° 45'), joka seutu luonnontieteellisilläkar-
toilla suljetaan Etelä-Savoon, vaikka se oikeastaan kuu-
luu Karjalaan. Idästä maahamme tulleita lajeja, joita ei
löydy Ruotsissa, ovat Siipi-orava (Sciuropterus volans)
ja Vaivaishiiri (Mus minutus); paitsi näitä tavataan Kaak-
kois-Suomessa Skandinavialle vieras keski-eurooppalainen
Rusakko-jänis (Lepus europmus), joka Viipurin läänissä
on sangen yleinen Vuoksi-virtaan asti ja on ammuttu vielä
Sortavalan seuduissa, esm. Impilahdella (61° 45'). Vielä
huomattakoon, että Koivuhiiri (Sminthus subtilis), joka
on tavattu monin paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa, län-
teen päin Lohjalla asti Uudenmaan länsi-osassa sekä poh-
joiseen päin Ruskealassa asti (62°), on Ruotsissa tavattu
ainoastaan Skåne'ssa.

Pohjoisia lajeja taas, joiden leveneminen ei ulotu
Keski-Eurooppaan asti, on meillä yhteisiä Skandinavian
kanssa 5 lajia, joista yksi, Tunturisopidi (My odes lem-
mus), ei löydy Skandinavian ja Suomen alojen ulkopuo-
lella ollenkaan; muut neljä taas tavataan myös pohjois-
Venäjällä ja Siperiassa, nimittäin: Metsäsopuli (Myodes
schisticolor), Harmaakupeinen metsämyyrä (Arvicola ru-
focanus), Ruskea metsämyyrä (Arvicola rutilus) ja Pie-
nempi ojamyyrä (Arvicola ratticeps).

Siipi-orava (Sciuropterus volans) löytyy koko Etelä-
ja Keski-Suomessa (ei kuitenkaan Ahvenanmaalla) sekä
maamme itä-osissa Kuusamoon ja Venäjän Lapin etelä-
osaan, Soukeloon (66° 30'), asti. Tavallinen Orava (Sciu-
rus vulgaris) on yleinen maamme kaikissa metsäisissä
osissa ja näytäksen joskus Varenkivuonon metsättömillä
etelärannoillakin. Meillä, niinkuin muuallakin, on tehty
se huomio, että oravat joinakuina vuosina matkustavat
suurin joukoin ja silloin voivat ajaksi hävitä kokonaan



362 YHDEKSÄS LUKU.

seudusta, jossa niitä sitä ennen on ollut runsaasti. Nii-
den nahka on sangen vilkkaan kaupan esineenä. Erityi-
sinä vuosina on tulli-päiväkirjain mukaan Suomesta viety
ulkomaalle enemmän kuin 50,000 oravannahkaa.

Rottien heimoa meillä on 6 lajia: Koivuhiiri (Smin-
thus subtilis), 60°—62°, Musta rotta (Mus rattus) häviä-
mäisillään (60°—62°15'), Iso rotta (Mus decumanus),
yleinen rasitus kaikkialla, minne meriliike on ulottunut.
Varenkivuonon ja Venäjän Lapin pohjoisrannoilla se ei
kuitenkaan menesty; mutta Kannanlahdessa se jo viihtyy
hyvin. Mainittakoon vielä Pieni Kotihiiri (Mus muscu-
lus), yleinen koko alallamme, Metsähiiri (Mus sylvaticus),
60°—66°, ja Vaivaishiiri (Mus minutus), joka löytyy Etelä-
ja Keski-Suomen itäisemmissä osissa Pohjois-Savoon asti
(60°—63°) ja länteen päin Helsinkiin ja Tampereelle
saakka.

Myyriä ja Sopuleja on 8 lajia : Pitkähäntäinen met-
sämyyrä (Arvicola glareola), 60°—68° 30', yleinen Etelä-
Lapissa ja Venäjän Karjalassa, muualla harvinainen ; Har-
maakupeinen metsämyyrä (Arvicola rufocanus), 70Q—6l°
40', Ruskea metsämyyrä (Arvicola rutilus), 70°—63°,
yleinen Lapissa ja Vienan meren ympäri ja myös ta-
vattu Pohjois-Savossa; Suurempi ojamyyrä (Arvicola am-
phibius), 60°—70°, yleinen Tornioon asti, Lapissa harvi-
nainen; Pienempi ojamyyrä (Arvicola ratticeps), 70°—66°,
tavattu meillä ainoastaan maamme pohjois-osissa, vaikka
se löytyy Itämeren-maakunnissakin ; Peltomyyrä (Arvicola
agrestis) 60°—70, kaikkialla yleinen, usein suureksi hai-
taksi maamiehelle. Viimeksi se kesällä 1883 sikisi erin-
omaisen runsaasti ja teki sitten talvella 1883— 1884
monessa osassa maatamme hyvin suurta vahinkoa.

Tunturisopuli (Myodes lemmus) 70°—67°, Lapissa
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yleinen, eksyy retkillään, joista se on kuuluisa, joskus
Pohjanmaan pohjois-osiin ja Venäjän Karjalaan, mutta ei
ole meidän alallamme tiettävästi tehnyt niin suurenmoi-
sia ja turmelevia matkustuksia kuin Skandinavian nie-
mellä.

Metsäsopulin (Myodes schisticolor) leveneminen alal-
lamme on vaillinaisesti tunnettu. Nähtävästi se löytyy
koko alallamme, vaikka sitä ei ole tavattu kuin Uudella-
maalla, Pohjois-Savossa ja Venäjän Lapissa Kannan-
lähden seudussa (67°—60°).

Majava (Castor fiber) lienee jo sukupuuttoon hävi-
tetty alaltamme, jolfei joku pari vielä piile Venäjän La-
pin tutkimattomissa sisä-osissa, niinkuin ylempänä mai-
nittiin Nuortijoesta. Vuonna 1860 ammuttiin yksi Etelä-
Varengissa. Fetoserskoin kylässä länsiluoteiseen Kannan-
lahdesta tapettiin majava noin 1862:n paikoilla ja noin
vuonna 1866 toinen jonkun matkaa Juonnin kylästä Iman-
teron seutuvilla.

Entisinä aikoina ei majava täällä ollut aivan harvi-
nainen. Niin vietiin vuonna 1637 Turusta ulkomaille
muiden nahkatavaraan muassa 4 kappaletta majavan-nah-
koja. Kuusamossa harjoitettiin majavanpyyntiä vielä
menneen vuosisadan loppupuoliskolla ja Inarilaiset mak-
soivat Venäjän kruunulle vuotuiseksi veroksi muun muassa
kaksi majavanselkää. Säälimätön metsästystapa on kui-
tenkin aikojen kuluessa hävittänyt eläimet sukupuuttoon.
Kittilässä viimeinen majava tapettiin noin 50 vuotta ta-
kaperin ja Kuolajärvellä viimeinen sai surmansa noin 42
vuotta sitten.

Jäniksiä meillä on kahta laatua: Tavallinen jänis
(Lepus timidus), 60°—70°, yleinen koko alallamme, ja
Rusakkojänis (Lepus europasus), 60°—61°40', Kaak-
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kois-Suomessa Inkerin rajalta Viipuriin ja sieltä Parikka-
laan ja Salmiin asti.

Ruuaksi kelpaavana metsäriistana ei jänis ole aivan
ilman taloudellista merkitystä. Näiden eläinten paljoudesta,
joita täällä vuosittain tapetaan ihmisten tarpeiksi, voipi jo
siitäkin saada käsityksen, että usein paljoa enemmän kuin
100,000 jäniksennahkaa vuod-essa viedään muille maille.

Suurin osa jyrsijöitämme tavataan paitsi Euroopassa
myös koko Siperiassa. Ainoastaan Pitkähäntäinen met-
sämyyrä, Peltomyyrä ja Tunturisopuli löytyvät yksistään
Euroopassa ja Tunturisopuli ainoastaan Skandinaviassa
ja Suomessa. Rusakkojaniskin on melkein yksinomat-
tain Eurooppalainen; se löytyy nimittäin sitä paitsi ai-
noastaan vähäisessä osassa Länsi-Aasiata.

4. Petoeläinten lahko (Feroe).
Suomen alalla tavataan kaikki ne petoeläimet, jotka

ovat Skandinavian niemimaankin asukkaita ja niiden li-
säksi vielä yksi: Tuhkuri eli Vesikko (Foetorius lutreola),
yhteensä 13 lajia. Niiden ohessa mainittakoon vielä Jää-
karhu (Ursus maritimus), joka joskus on jäälauttojen mat-
kassa saanut kulkea Huippuvuorilta luonnontieteelliselle
alueellemme, Jäämeren rannalle.

Keski-Euroopan eläimistölle vieraita ovat Naali (Ca-
nis lagopus) ja Ahma eli Kamppi (Gulo luscus), jotka
sen sijaan ovat kolmen mannermaan, Euroopan, Aasian ja
Amerikan, pohjoisimpien osien asukkaita. Myös Lumi-
kolla (Foetorius nivalis), Kärpällä (Foetorius erminea)
ja Sudella (Canis lupus) on yhtä laaja levenemis-ala.
Tuhkurillakin on niin likeinen sukulainen Amerikassa, että
monet tutkijat pitävät sitä (Foetorius visony\a) vaan Tuh-
kurin muunnoksena eikä eri lajina. Omituista on sen-
tähden, että Tuhkuria ei ole tavattu Siperiassa ollenkaan.
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Kissa-eläimiä asuu metsissämme yksi ainoa laji: J7-
ves (Felis lynx), 60°—69° 30', joka Lapissa käy harvi-
naiseksi. Sen värimuunnokset, tunnetut nimillä Kissa-il-
ves, Susi-ilves ja Kettu-ilves, eivät edusta eri rotujakaan,
vaan voivat kaikki löytyä samassa pesyeessä, niinkuin
nyt tiedetään.

Portimoheimoisia on 8 lajia: Kärppä (Foetorius er-
minea) ja Lumikko (Foetorius nivalis) ovat molemmat
yleisiä koko alallamme (60° —70°); Hilleri (Foetorius pu-
torius), 60° 40'—61° 50', on harvinaisin kaikista peto-
eläimistämme eikä ole tavattu muualla kuin Viipurin
läänissä, jossa Impilahti on sen pohjoisin (61° 50') ja
Lappeenrannan seutu läntisin löytöpaikka; Vesikko eli
Tuhkuri (Foetorius lutreola) on yleinen ja laajalle levin-
nyt, 60°—66°; Pohjois-Pohjanmaalla sitä on tavattu Ou-
lussa (65°) ja Kuusamossa (66°) asti. Näätä (Musteta
martes), 60°—70°, tavataan myös sangen yleisenä koko
alallamme Varenkivuonon rannoille asti. Pohjoinen laji
alallamme on Ahma (Gulo luscus), 70°—61° 30', yleinen
Lapissa, jossa se on porokarjojen pahimpia vihollisia, ja
Pohjois-Pohjanmaalla. Keski-Suomen pohjoisessa piirissä
(64°—62°) se jo on harvinainen ja eksyy hyvin harvoin
eteläisempiin osiin maatamme (Ahvenaan tuskin koskaan),
vaikka se itärajallamme asustaa säännöllisesti Laatokan
Karjalassa ja Aunuksessa asti. Oulun läänissä tape-
taan vuosittain virallisten ilmoitusten mukaan noin 80
—100 ahmaa, Kuopion läänissä muutamina vuosina jos-
kus 10:kin, mutta muissa lääneissä ainoastaan pitkäin
väliaikojen perästä yksi tai pari kappaletta.

Saukko (Lutra vulgaris), 60°—70°, on yleinen koko
alallamme, vaikka se ilmaantuu useammin merenranta-
seuduissa kuin sisämaassa. Mäyrä (Meles taxus), 60°—
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66° 10', ei mene niin pohjoiseen kuin edellinen; se on
jo Kajaanin seuduissa aivan harvinainen, vaan on joku
kerta saatu Venäjän Lapin etelä-osassa, Vartiolammin
kylässä (66° 10'); Oulun seudussa se on tuntematon.

Pahin petomme Susi (Canis lupus) jakallisnahkaisin
petomme Kettu (Canis vulpes) ovat levinneet yli koko
alamme (60° —70°). Ahvenanmaa oli tosin pitkät ajat jo
susista vapaa, mutta muutamia vuosia takaperin ilmestyi
sinne „mustia susia", jotka tarkemmin tutkittua on huo-
mattu suden ja koiran sekasikiöiksi ja joita ei vieläkään
ole saatu sieltä häviämään. Susia ei kaikkina vuosina
löydy yhtä runsaasti samoissa seuduin, mutta yleensä
niitä lienee runsaimmin Viipurin läänissä, ja viime vuosi-
kymmeninä ovat Keski-Suomen pohjois-osat sekä Etelä-
Savo kärsineet vähimmin susista, jotka sitä vastoin ovat
Etelä-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa tehneet pahoja
tuhoja. Vaikeamman yleisen hädän aikoina, niinkuin sota-
vuosina, sudet muutamin paikoin ovat olleet pelättävänä
vitsauksena, ja niiden rohkeus on silloin useasti yltynyt
arvaamattomaan määrään. Niin niitä esm. ensi vuosina
Napuen tappelun jälkeen ilmaantui Isossa-Kyrössä usko-
mattoman suurissa joukoissa. Asumusten porstuissakin
ne olivat väijyksissä, riistivät lapset äitien helmasta ja
söivät ne heidän nähden, karkasivat suurin parvin aika-
ihmistenkin päälle ja raatelivat heitä usein keskellä ky-
liä. Nykyisempinä aikoina susien hyökkäykset ihmisiä
vastaan ovat olleet sangen harvinaisia; eipä kuitenkaan
ole muuta kuin pari vuotta siitä kulunut, kun yleisömme
mieltä hirvitytti ne sanomat, että sudet lyhyessä ajassa oli-
vat ryöstäneet useita lapsia, kesällä 1877 Hämeenkyrössä
ja Pirkkalassa ja 1880 Turun tienoilla.

Se vahinko, jonka sudet ja muut pedot vuosittain
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tekevät Suomen koti-eläimille, on laskettu enemmäksi
kuin 300,000 markaksi. Vanhemmista ajoista saakka
on sentähden palkinnoilla kehoitettu näiden petojen hä-
vittämiseen. Suden-ajo on kuitenkin vaivaloista työtä ja on
siitä syystä usein menestymättä. Paras keino susien hä-
vittämiseksi näyttää olevan se, että niiden pesiä etsitään
Touko- ja Kesäkuulla ja pojat otetaan sieltä pois. Vi-
rallisten tietojen mukaan tapettiin Suomessa vuosina 1877
—1882 kaikkiansa seuraava lukumäärä petoja:

5. Hylkeiden lahko (Pinnipedia).
Tämän lahkon eläimiä, jotka melkein kaikki ovat

hyvin levenneet pohjoiseen, tunnetaan kaikkiaan noin
30—40 lajia, joista 8 eurooppalaista ja niistä 7 meidän-
kin luonnontieteellisen alamme rannoilta, mutta yksi ai-
noa vaan Välimerestä.

Suomen alalla on Vienanmeri hylkeistä rikkain;
siellä tavataan nimittäin 4 tahi 5 lajia säännöllisesti,
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Jäämeren rannalla taas ainoastaan 3 yleistä lajia jakaksi
satunnaista.

Vienanmeren hylkeet ovat: 1. Kirjava hylje (Phoca
vitulina), 2. Kiehkuraishylje (Phoca foetida), 3. Grön-
lannin hylje (Phoca Groenlandica), 4. Partahylje (Phoca
barbata) ja luultavasti myös 5. Harmaa hylje (Halichae-
rus grypus). Jäämeren rannoilla Varenkivuonosta Vie-
nanmeren suulle eksyvät joskus jäiden matkassa Kupla-
hylje (Cy stophora cristata) ja Mursu (Odontobmnus ros-
marus); mutta Vienanmeren hylkeistä tavataan siellä ai-
noastaan Kirjava hylje, Kiehkuraishylje ja Grönlannin
hylje.

Suomen- ja Pohjanlahdissa ovat Harmaa hylje ja
Kiehkuraishylje yleisiä; kolmas laji, Kirjava hylje (Phoca
vitulina), harvinainen, vaikka tavattu ainakin Raahessa
(64V) asti.

Huomiota ansaitsee se, että hylkeitä asustaa muuta-
missa maavesissämmekin. Kiehkuraishylje (Phoca foe-
tida), joka on Siperian rantojen yleisin hylje ja löytyy
runsaasti Itämeressä ja sen lahdissa sekä Baikal-järvessä
ja Kaspian meressä, tavataan meillä myös Äänisjärvessä,
Laatokassa ja Saimaassa ja viimemainitusta järvestäpoh-
joiseen päin Pyhäselässä ja vielä Savonlinnan pohjois-
puolella Haukivedessä. Jäämerestä taas nousee Kirjava
hylje (Phoca vitulina) suurempiin jokiin, esm. Ponoi-
jokeen, Tulomajokeen, Paatsjokeen ja Tenojokeen, jossa
viimeksi-mainitussa sitä on tavattu Karasjoen suulla asti,
24 peninkulmaa merestä.

Hylkeenpyyntiä, joka muinoin oli paljoa tuottavampi
kuin nykyaikana, rantamaan sekä Pohjan- ja Suomenlah-
den saarien asukkaat kuitenkin yhä vielä harjoittavat.
Muutamissa Vaasan läänin rantapitäjissä, esm. Kors-
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näs'issä, on saalis melkoisen suuri. Tuottavainen, vaikka
hengelle vaarallinen on hylkeenp}rynti etenkin keväällä,
jolloin nuo rohkeat pyyntömiehet vetävät veneensä ajo-
jäälle ja toisinaan pitkät kuukaudet antavat uivien jää-
kappaleiden itseänsä kuljettaa; siellä he valkoisissa vaat-
teissa ja nelin ryömin lähestyvät hylkeitä, jotka ovat
kovin pelkääväisiä, mutta, jos kerran joutuvat ampuma-
piiriin, harvoin välttävät heidän varmat luotinsa. Hyl-
keiden luku, jotka vuosittain tapetaan Suomessa, vaih-
telee 5000:n ja 10,000:n välillä.

6. Märehtijäin lahko (Ruminantia). Kesyttö-
miä märehtijöitä tavataan Suomessa ainoastaan kaksi
lajia: Hirvi (Cervus alces) ja Peura (Rangifer tarandus).
Hirvi, joka muinoisina aikoina on löytynyt suurimmassa
osassa Eurooppaa, mutta nykyään ei lännempänä Itä-
Preussiä, josta se läpi Pohjois- ja Keski-Venäjän sekä
Siperian on levinnyt pohjoiseen Amerikkaan asti, tuntuu
aikaisemmin olleen yleisempi maassamme kuin nykyään.
Hirviä oli suurin joukoin varsinkin Ahvenanmaalla,
jossa ne olivat rauhoitettuina ja säästettiin itse kuninkaan
ammuttaviksi. Kuningas Kustaa II Aadolf antoi Elokuun
2 p:nä 1620 avonaisen kirjeen, jossa hän kokonaan
kielsi hirviä siellä hätyyttämästä. Talonpoikien ei ollut
lupa niitä pyssynlaukauksilla pelästyttääkään, vaan piti,
jos ne tulivat heidän pelloilleen ja aitauksiinsa suopeu-
della ajaa ne sieltä pois" yhteismaalle. Joka tappoi tai
vahingoitti hirven, oli menettävä henkensä taikka, jos
hän kuninkaan armosta vapautettiin kuolemanrangais-
tuksesta, kadottava kaiken omaisuutensa ja lähetettävä
Inkerinmaalle. Vieläpä paljas yrityskin hirven vahin-
goittamiseksi, vaikka se ei onnistunutkaan, rangaistiin
suurilla sakoilla. Ison-vihan aikana ja sittemmin vuo-
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sina 1741— 1743 sodan kestäessä hirvet sieltä kuitenkin
hävitettiin melkein sukupuuttoon. Viimeinen hirvi am-
muttiin Ahvenanmaalla Lemland'issa 1778. Muusta Suo-
mesta se tämän vuosisadan keskipalkoilla jo oli häviä-
mäisillään, mutta se 200 markan uhkasakko, jolla sen
ampuminen on kaikkina vuoden-aikoina 1868 vuoden
asetuksessa kielletty, on viime vuosina tuntuvasti edistä-
nyt sen lisääntymistä. Enimmin sitä tavataan Viipurin
läänissä; mutta viime aikoina se on ilmaantunut monin
paikoin muuallakin Länsi- ja Keski-Suomessa ja Pohjois-
suomessakin, esim. Sotkamossa 1877. Pohjoisimpia löytö-
paikkoja tältä vuosisadalta ovat Majavalahti Pääjärven
rannalla Venäjän Lapissa (v. 1870 paikoilla), Muonio-
niska (ennen vuotta 1852) ja Utsjoki (lähellä 70°)
vuonna 1800.

Peuroja (Rangifer tarandus) löytyy sekä villejä että
kesyjä, joita nimitetään Poroiksi. Villejä peuroja löytyy
Lapin tuntureilla sekä pitkin valtiollisen Suomen itä-
rajaa Venäjän ja Suomen Karjalassa Laatokan tienoille
asti. Se on esimerkiksi Korpiselän ja Suojärven saloilla
sangen tavallinen ympäri vuoden ja keväällä matkustavat
suuret parvet Laatokan saariin, mutta hyvin harvoin
eksyy joku peura niinkään länteen kuin Savoon.

Märehtijöitä tunnetaan maanpallon eri osista kaik-
kiaan noin 170 lajia, joista 12 Euroopassa, mutta, niin-
kuin jo sanoimme, Suomessa ainoastaan nuo kaksi ylem-
pänä mainittua.

7. Valaiden lahko (Cete) käsittää noin 160 lajia
kaikista meristä ja niistä kuuluu noin 24 lajia Euroopan
eläimistöön. Kaksitoista valaslajia on tavattu meidänkin
rannoillamme, Jäämeren puolella 11, joista yksi — Sarvi-
valas (Monodon monoceros) — satunnainen, Itämeren puo-
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lella 5, joista taas yksi ainoa, Pyöriäinen (Phoccena com-
munis), tavataan säännöllisesti etelärannoillamme, mutta
muut vaan jonkun kerran ovat eksyneet Suomen- tai
Pohjanlahteen: Pullonokka-juoksiainen (Delphinus tursio)
eksyi Lokakuussa 1871 Suomenlahteen, jossa se tavattiin
Laukaanjoen suulla Viron puolella etelään Seitskaarrosta;
Maitovalas (Beluga leucas), joka on yleinen Vienan
meressä, on kaksi kertaa eksynyt Itämereen, nimittäin
1869, jolloin se Kesä- ja Heinäkuussa nähtiin Tenho-
lassa ja Kemiössä sekä Pohjanlahdessa lissä asti, ja
1884, jolloin se eksyi Viipurin lahteen asti; Huhtikuussa
1851 tavattiin kuollut Ryhävalas (Megaptera boops) Ram-
monsaaren rannalla 32 virstaa Tallinnasta Viron puo-
lella. Kesällä 1881 eksyi Lahtivalas (Balcenoptera ro-
strala) Pohjanlahteen, jossa se tavattiin kuolleena Heinä-
kuussa lähellä Tauvonsaarta Siikajoella. Pyöriäinen (Pho-
csena communis) löytyy säännöllisesti, vaikka harvinai-
sena, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rannoilla; Viipu-
rin läänin rannoille se harvoin eksyy ja vielä harvem-
min Pohjanlahteen, jossa se kuitenkin on tavattu lissä ja
Kemissä asti.

Varenkivuonossa harjoittavat Norjalaiset säännöllistä
ja sangen tuottavaa valaanpyyntiä. Siellä tavataan seu-
raavat lajit: a) Hammasvalaita: Valkeakupeinen juoksijainen
(Delphinus acutus), Pyöriäinen (Phocsena communis) ja
Miekkavalas (Orca gladiator), yleisiä, ja Maitovalas (Be-
luga leucas) ja Nokkavalas (Hyperoodon diodon), harvi-
naisia, sekä Helulavalaita: Ryhävalas (Megaptera boops),
Lahtivalas (Balsenoptera rostrata), Sillivalas (Balcenoptera
laticeps), Uurteisvalas (Balcenoptera musculus) ja Jättiläis-
valas (Balcenoptera sibbaldii).

Vienan meren valaat ovat hyvin vaillinaisesti tunne-
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tut. Se vaan tiedetään, että Maitovalas on siellä ylei-
nen ja samoin Pyöriäinen.

Linnut (Aves).
Lintujen suurta lahkoa, jota kaikkiaan tunnetaan

enemmän kuin 10,000 ja Euroopasta enemmän kuin 500
lajia, on Suomessa tavattu 268 lajia. Näistä on kuiten-
kin 5 epävarmoja, 33 eksyksissä maassamme käyneitä
ja 9 ainoastaan alamme läpi muuttavia, joten vaan 221
lajia viipyy suuremman ajan vuotta luonamme.

Mutta viimemainittujenkin suhteen tekee vuoden-ai-
kojen vaihdokset suuria muutoksia. Talven kylmänä ja
pimeänä aikakautena viipyvät verrattain harvat linnut
luonamme, kaikkiaan 62 lajia, joista 9 viettää meillä ai-
noastaan talvensa ja pesivät vielä pohjoisemmassa, 53
taas ainakin suurimmaksi osaksi ovat paikkalintuja maas-
samme; 212 lajista, jotka pesivät alallamme, matkustaa
puolitoista sataa lajia lämpöisempiin maihin kylmäksi
vuoden-ajaksi.

Talvilinnut.
Talvilinnustomme on pääasiallisesti muodostunut seu-

raavista aineksista : Tiiaisia (Parus) 6 lajia, joista Pakas-
tiiainen (Parus major), Hömötiiainen (Parus borealis) ja
Lapissa Lapin tiiainen(Parus cinctus) ovat yleisimmät, sekä
Puukiipijä (Certhia familiaris) Etelä- ja Keski-Suomessa;
Variksenheimoisia lintuja 6 lajia: Korppi (Corvus corax),
Varis (C. cornix), Etelä-Suomessa paikoin Naakka (C.
monedula), joinakuina talvina kiertolintuna myös Pelto-
varis (C. frugilegus), joka ei pesi alallamme, Harakka
(Cleptes pica), Närhi (Garrulus glandarius) ja Kiukai-
nen(G. infaustus); joitakuitaPeiponheimoisia: kaksi Käpy-
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lintua (Loxia pityopsittacus ja L. curvirostra); Tavio-
kuurna (Pinicola enucleator) tulee useampain vuosien väli-
ajoilla Etelä-Suomeen; Punatulkku (Pyrrhula rubicilla),
Kotivarpunen ja Metsävarpunen (Passer domesticus ja
(P. montanus), jälkimäinen hyvin epätasaisesti levinnyt,
Keltasirkka (Emberiza citrinella) ja Tilhi (Ampelis gar-
rula), jota paitsi Etelä-Suomessa joskus näkee jonkun
Rastaan (Turdus), Hippiäisen (Regulus cristatus), Nokka-
varpusen (Coccothraustes vulgaris) hyvin harvoin, Peip-
posen (Fringilla coelebs), Viheriän varpusen ja Tiklin
(Fr. spinus ja Fr. carduelis). Pulmunen (Plectrophanes
nivalis) on niin lyhyen ajan maastamme poissa, että sitä-
kin melkein voi lukea Etelä-Suomen talvilintuihin.

Kiipijäin lahkosta (Zygodactyli) jäävät kaikki tikat
(Picus), 6 luvultaan, meille talveksikin.

Kirskidinnut (Strisores), Kyyhkylinnut (Pullastrae)
ja Kahlaajat (Grallae) sekä useimmista osista maatamme
myös Vesilinnut (Palmipedes) matkustavat kaikki pois
talveksi.

Petolintuja (Accipitres) jää tänne:
Haukanheimoisia (Falconidae) neljä: Tunturikoppelo-

haukka eli Jahtihaukka (Falco gyrfalco), Lappiin ja
Kanahaukka (Astur palumbarius) sekä Maakotka (Aquila
chrysaetos) melkein koko alallemme ja Merikotka (Haliae-
tits albicilla) Jäämeren rannoille.

Pöllöt (Strigidae), joita täällä on 9 lajia, jäävät
melkein kaikki; ainoastaan Suopöllö (Asio accipitrinus)
muuttaa pois.

Kanalinnuistamme (Gallinae) muuttaa niin-ikään vaan
yksi, nim. kesälläkin hyvin harvinainen Viiriäinen (Or-
tygion coturnix); muut jäävät tänne ja ovat parasta
metsäriistaamme: Metso (Tetrao urogallus), Teiri (T.
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tetrix), Metsäpyy (Tetrastes bonasia), Metsäkana (Lago-
pus albus) ja Turkinpyy (Starna perdix) sekä Lapin tun-
tureilla Kiiruna eli Tunturikana (Lagopus mutus).

Erinäisinä leutotalvina, jolloin Suomenlahti ei mene
jäähän, voi sen ulkosaaristoissa nähdä joitakuita vesilintuja-
kin : Allia (Harelda hiemalis) ja Iso-lokkia (Larus glaucus).

Jäämeren rannoilla tavataan sitä vastoin 9 lajia,
jotka melkein säännöllisesti tulevat Jäämeren pohjoisista
saarista Varenkivuonoon talvea viettämään. Semmoisia
ovat: Stellerin alli (Harelda Stelleri), Pulska haahka (So-
materia spectabilis), Valkea lokki (Larus eburneus), Grön-
lannin lokki (Larus leucopterus), Leveäpyrstöinen räiskä
(Lestris pomarina), Myrskylintu (Procellaria gladalis),
Jääkuikka (Colymbus torquatus), Pohjankiisla (Uria arra),
ja Jääkyyhkynen (Mergulus alle), joista ei yksikään pesi
meidän alallamme.

Kesälinnusto.
Alallamme pesii 213 lintulajia, nimittäin:
84 varpuislintua (Passeres),

8 kiipijää (Zygodactyli),
3 kirskulintua (Strisores),

27 petolintua (Accipitres),
2 kyyhkylintua (Pullastrae),
7 kanalintua (Gallinae),

33 kahlaajaa (Grallae) ja
49 vesilintua (Palmipedes).
Näistä ovat kuitenkin ainoastaan 106 yhteisiä kai-

kille niille viidelle vyöhykkeelle, joihin olemme jakaneet
maamme, ja niidenkin suhteen on muistettava, että muu-
tamat, esim. joutsen ja tilhi, ovat enemmän pohjoisia ja

itäisiä lajeja, vaikka ne Venäjän Karjalan ja Aunuksen
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kautta tunkevat niin etelään, että tulevat luettaviksi kaik-
kiin vyöhykkeisin ja että jotkut vesilinnut ja kahlaajat,
esim. Tavallinen räiskä (Lestris cepphus), Haahka (So-
materia mollissima) ja Rantaharakka (Heematopus ostreo-
logus) ainoastaan tavataan meren rannoilla.

Tällä tavoin saamme eri vyöhykkeille seuraavat lu-
kumäärät kutakin lintulahkoa:

Varpuislintujen lahko (Passeres).
Enemmän kuin mitkään muut linnut tuottavat useat

varpuislinnut viehätystä kesäiselle maisemalle laulutai-
dollaan, samalla kuin ne hyönteisiä hävittämällä teke-
vät maanviljelijälle suurta hyötyä. Ruokalintuina ne sitä
vastoin ovat arvottomampia. Etelä-Euroopassa tosin syö-
dään melkein kaikkia pikkulintuja, ja meidän pienet hyö-
dylliset hyönteissyöjämme lintujen luokasta tahi ihanat
laulajat, esimerkiksi pääskyset ja leivot, saavat sen vuoksi
kärsiä suurta vainoa talvimatkoillaan Välimeren maissa.
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Suomessa sitä vastoin ei käytetä varpuslintuja ruuaksi
paljo ollenkaan, ei edes rastaitakaan. Tilhi (Ampelis gar-
rulus) on ainoa, jota kaupunki-paikoissa syödään, ja sitä-
kin aivan vähin määrin.

Parhaitten laulajiemme joukosta ovat Laulurastas
(Turdus musicus) ja Peltoleivonen (Alauda arvensis) mai-
nittavimmat, levinneitä kun ovat Etelä-Suomesta Inariin
saakka ja laulutaidossa etevämmät kuin mitkään muut
yleiset laululinnut maassamme. Meillä on tosin pari lin-
tua, jotka ovat vieläkin taitavampia laulajia; mutta niiden
levenemis-ala on sangen rajoitettu. Ensi sijan niistä
ansaitsee Itäinen Salakielinen (Luscinia philomela),
Saksalaisten „Sprosseru, joka Viipurin läänissä on ylei-
nen, mutta harvenee pohjoiseen ja länteen päin, niin että
se pohjoisessa loppuu jo Kuopion tienoilla ja lännessä jo
Helsingin ja Tampereen tienoilla. Lapilla on myös lau-
lajansa, joka Muoniossa on saanut nimen „Oikea sata-
kielinen"; se on Sinirinta salakielinen (Luscinia sue-
cica), joka pesii tuntureilla pensasvyöhykkeessä. Hyvin
ahkeria laulajia ovat Leppälintu (Luscinia phoenicurus),
joka rakastaa asuttuja seutuja ja tavataan melkein joka
pihassa yli koko alamme Lapin perille saakka, sekä met-
siemme yleisimmät laulajat Hyitti eli Uunilintu (Phyllo-
pseustes trochilus) ja Peipponen (Fringilla coelebs), edel-
linen yleinen Lapin perille asti, jälkimäinen harvinainen
Lapissa, mutta yleisimpiä lintuja muussa Suomessa, ja
häkkilintuna pidetään meillä usein laulun vuoksi Vihreä
varpunen (Fringilla spinus).

Hyviä laulajia ovat vielä: Punarinta satakielinen
(Luscinia rubecula), Rosorastas (Turdus viscivorus), har-
vinainen Mustarastas (Turdus merula), kaikki Kerttuset
(Sylvia), Uunilinnun suku (Phyllopseustes), harvinainen
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Kultarinta (Chloropeta hippolais), joka melkein vetää
vertoja Satakielelle, Kottarainen (Sturnus vulgaris), useat
Peipposten heimoon (Fringillidm) kuuluvat linnut, esim.
Taviokuurna (Pinicola enucleator) Lapissa, Punatulkku
(Pyrrhula rubicilla), meillä vähemmin arvossa pidetty kuin
esim. Saksanmaalla, Vihreä peipponen (Fringilla chloris),
Hempponen (Fringilla cannabina), Tikli (Fringilla car-
duelis) sekä Västäräkin heimosta Kirviset (Anthus),

Rastaan heimoa (Turdidce) meillä on 13 lajia koko
alallamme, joista 10 Lapissa ja 10 Etelä-Suomessa, mutta
Pohjois-Suomessa ainoastaan 8. Eroitus tulee siitä, että
3 lajia pesii ainoastaan Lapissa, nimittäin: Sepelrastas
(Turdus torquatus) 70°—68°, Sinirinta satakielinen (Lusci-
nia suecica) 70° —67° ja Koskikara (Hydrobata cinclus)
70°- 65V-

Eteläisiä lajia taas ovat: Musta rastas (Turdus merula)
60°— 6lV, Satakielinen (Luscinia philomela) 60°—63°5

'

ja Punarinta satakielinen (Luscinia rubecula) 60°—63°40
'-

Yhteisiä koko alalle ovat: Leppälintu (Luscinia
phoenicurus) 60°—70°, Kivitasku (Saxicola oenanthe)
60°—70°, Pensastasku (S. rubetra) 60°—69°, Laulurastas
(Turdus musicus) 60°—69°, Punasiipi rastas (T. iliacus)
60°—70°, Rosorastas (T. viscivorus) 60°—69° jaRäkätti-
rastas (T. pilaris), maamme yleisin rastaslaji, 60°—70°.

Hippiäinen (Regulus cristatus), Suomen pienin lintu,
on levinnyt Uudeltamaalta Oulun tienoille asti, 60°—65°.

Kerttujen heimoa (Sylviidce) meillä on kaikkiaan
15 lajia, joista 14 Etelä-Suomessa, 12 Keski-Suomessa,
10 Pohjois-Suomessa ja ainoastaan 6 Lapissa; se on siis
luonteeltaan aivan eteläinen heimo.

Kuitenkin on yksi laji levenemiseltään pohjoinen,
niin. Pohjan uunilintu (Phyllopseustes borealis) 70°—63°,
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jota on tavattu Varengissa ja Venäjän Lapissa sekä Ää-
nisjärven pohjoisrannalla.

Eteläisiä maassamme ovat: koko Kertun suku (Syl-
via), jonka neljästä lajista ei yhtäkään ole tavattu Tor-
niossa asti; Lehtokerttu (S. hortensis) 60°—65°, Musta-
pääkerttu (S. atricapilla) 60°—650

20 ', Hernekerttu (S.
curruca) 60°— 65°20

' ja Harmaakerttu (S. cinerea) 60°—
65° 20- Eteläisiä ovat samoin: Vihreä uunilintu (Phyllo-
pseustes sibilatrix) 60°—63°; Kultarinta (Chloropeta hippo-
lais) 60°—63°35'; Virtakerttu (Calamoherpe fluviatilis) 60°—

63°, tavattu ainoastaan Syvärin rannalla Aunuksessa sekä
kerran Porvoossa ja kerran Vaasassa, ja Viitakerttu (Ca-
lamoherpe dumetorum), tavattu ainoastaan Aunuksessa,
60°30', sekä Punarinta paarmalintu (Muscicapa parva),
600

30
' —61°, myös tavattu yksistään Aunuksessa.
Yhteisiä koko alallemme ovat ainoastaan seuraavat,

5 luvultaan: Harmaa paarmalintu (Muscicapa grisola),
60°—70°, Mustankirjava paarmalintu (M. atricapilla)
60°—70°, Uunilintu (Phyllopseustes trochilus) 60°—70°,
Tynnyrilintu (Ph. collybita) 60°—67° ja Kaislakerttu
(Calamoherpe schoenobcenus) 60°—70°, viimemainittu kaik-
kialla harvinainen.

Lepinkäisten heimoa (Laniidce) on meillä kaksi
lajia, toinen Iso Lepinkäinen (Lanius excubitor), 70°—
61°30', yleisempi Lapissa kuin muussa Suomessa, toinen
Pienempi Lepinkäinen (Lanius collurio) 60°— 63°35', ete-
läinen levenemiseltään ja harvinainen jo Keski-Suomen
pohjois-osassa.

Tiiaisen heimoa (Paridce) tunnemme varmuudella
ainoastaan 10 pesivää lajia, vaikka ei ole mahdotonta,
että Pähkinänakkeli (Sitta europcea) myös pesii maamme
kaakkois-osassa.
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Tämän heimon linnuista on oikeastaan yksi ainoa
vaan yhteinen koko alalle, nim. Hömötiiainen (Parus bo-
realis), joka tavataan Etelä-Suomesta Varenkivuonon ran-
noille asti, 60°—70°. Tosin tavataan myös Rautiainen
(Tharraleus modularis) niin hyvin Etelä- kuin Keski-Suo-
messa ja Inarin Lapissa sekä Varengissa 70°, mutta sitä
ei ole vielä tavattu Etelä-Lapissa eikä missään Pohjois-
suomen alalla. Kolmas laji, jonka leveneminen ulottuu
pohjoisesta (70°) etelään (62°50 '), Etelä-Suomen vyö-
hykkeesen asti, on kuitenkin aivan pohjoinen luonteel-
taan; se on Lapin tiiainen (Parus cinctus), joka on ylei-
sin sukuaan Lapissa ja seuraten itärajaamme tavataan
Venäjän Karjalassa ja Aunuksen pohjois-osissa, mutta ei
muualla Etelä- tai Keski-Suomessa.

Kaikki muut Tiiaisen heimoiset ovat eteläisiä maas-
samme: Peukaloinen (Anorthura troglodytes\ 60°—63%,
Pakastiiainen (Parus major) 60°—66°, Musta tiiainen
(P. ater) 60°—65°, Sinitiiainen (P. coeruleus), 60°—61%',
Töyhtötiiainen (P. cristatus) 60°—66°, Pyrstötiiainen (A-
-credida caudata) 60°—63° ja Puukiipijä (Certhia fami-
liaris) 60°— 64%.

Västäräkin heimoa (Motacillidce) pesii meillä 6 lajia,
joista yksi: Tunturikirvinen (Anthus cervinus), 70°—67°,
on pohjoinen, muut 6 yhteisiä koko alalle, Etelä-Suo-
mesta Varenkivuonon rannoille saakka (60°—70°), nimit-
täin: Valkea västäräkki (Motacilla alba), Keltavästäräkki
(M. flava), Luotokirvinen (Anthus obscurus) meriranta-
seuduissa, Niittykirvinen (Anthus pratensis) ja Metsäkir-
vinen (Anthus trivialis), viimeksi-mainittu Lapissa harvi-
nainen.

Variksen heimoa (Corvidce) on meillä 8 pesivää
lajia, joista yhteisiä koko alalle 5, nimittäin: Korppi
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(Corvus corax), Varis (C. cornix), Harakka (Cleptes pica) ,

Närhi (Garrulus glandarius), 60°—69°, jaKuusanka (G.
infaustus) 69°—60°, viimeksi-mainittu pohjoinen levenemi-
seltään; se on nimittäin yleinen Lapissa ja Pohjois-Suo-
messa sekä Venäjän Lapissa ja Aunuksessa, mutta har-
vinainen Keski-Suomessa sekä hyvin harvinainen Uudella-
maalla ja Ahvenanmaalta tuntematon.

Eteläisiä levenemiseltään ovat: Naakka (Corvus mo-
nedula) 60°—64%', jota tavataan paikka paikoin Etelä-
ja Keski-Suomessa; pohjoisimmin Suman kylässä One-
galahden etelärannalla, Kottarainen (Stumus vulgaris)
60°—65°, yleinen Etelä-Suomessa ja Keski-Suomen etelä-
osassa, mutta jo Pohjois-Savossa ylen harvinainen, Kuhan-
keittäjä (Oriolus galbula), 60°—63%', joka helakan kel-
taisella värillään oudosti eroaa muista linnuistamme; se
on itäinen levenemiseltään, sangen yleinen Kaakkois-Suo-
messa, mutta harveneva pohjoiseen ja länteen samaan ta-
paan kuin satakieli, mutta levinnyt hiukan laajemmalle,
jotta se on tavattu Uudellamaalla Lohjalla asti ja Poh-
jois-Savossa lisalmessa asti.

Peipposen heimoa (Fringillidce) pesii Suomessa 22
lajia. Niistä on 13 tahi oikeammin 12 yhteisiä koko
alalle, 3 on pohjoisia, joista kuitenkin 1 itärajalla on
levinnyt Aunukseen asti, ja 7 eteläisiä.

Lapissa pesii 15 tämän heimon lintua, Etelä-Suo-
messa 20, joista kuitenkin 5 ovat itäisiä, niin että Uu-
denmaan osalle ei tule enempää kuin Lapillekaan, vaikka
lajit suureksi osaksi ovat toisia.

Pohjoisia ovat seuraavat lajit: Lapin sirkku (Plec-
trophanes lapponicus) ja Pulmunen (PL nivalis), jotka
molemmat pesivät ainoastaan Lapin tuntureilla, 70°—67°,
sekä Taviokuurna (Pinicola enucleator) 69°—64°; joka
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on yleisin Lapin metsäisissä osissa, mutta löytyy myös
Pohjois-Suomen pohjoisemmissa ja itäisemmissä osissa
sekä Venäjän Karjalassa ja pesii vielä Aunuksessakin.

Eteläisiä ovat seuraavat: Isompi Käpylintu (Loxia
pityopsittacus) 60°—65%', Nokkavarpunen (Coccothrau-
stes vulgaris) 60°—60%', Vihreä peipponen (Fringilla
chloris) 60°—65°, Hempponen (Fringilla cannabina) 60°—
63°, Tikli (Fringilla carduelis) 60°—63°, Kultasirkku
(Emberiza aureola) 60%' —63° 6', ainoastaan Aunuksessa
ja muutaman kerran tavattu Laatokan pohjoisrannalla,
ja Pohjansirkku (Emberiza rustica) 60%' —64%', itäinen
laji sekin, jonka länsimmäiset tunnetut pesimäpaikat maas-
samme ovat Kuopio, Kiuruvesi ja Sotkamo.

Yhteisiä kaikille vyöhykkeille ovat: Pienempi käpy-
lintu (Loxia curvirostra) 60° —69%', [Taviokuurna, katso
pohjoisia peippolintuja], Punatulkku (Pyrrhula rubicilla)
60°—69°, Punavarpunen (Carpodacus erythrinus) 60°—70°,
harvinainen ja Pohjois-Suomessa tuntematon, Kotivarpu-
nen (Passer domesticus) 60°— 68°, yleinen asuntojen luona
Etelä-Lappiin asti, mutta ei tunnettu Inarista eikä Va-
rengista, jossa sen sijaan tavataan Metsävarpunen (Pas-
ser montanus), joka meillä on itäinen lintu, yleinen Au-
nuksessa ja paikoin Etelä-Karjalassa, Laatokan Karja-
lassa ja Venäjän Karjalassa, muussa Suomessa harvinai-
nen, 60°—70°; Peipponen (Fringilla coelebs) 60°—69°,
Härkäpeipponen (Fr. montifringilla) 70°—61%', luonteel-
taan pohjoinen, Lapissa yleinen, mutta harvinaisena pesi-
mälintuna tavattu Aunuksessa asti; Urpiainen (Fringilla
Unaria), myös oikeastaan pohjoinen, 70°—60°, vaikka
se joskus pesii Uudellamaalla asti. [Etelä-Eurooppalaiset
tutkijat tahtovat hajoittaa Urpiaisen viideksi lajiksi, joille
emme kuitenkaan voi antaa enempää kuin muunnoksen
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arvon. Ne ovat: Siperian urpiainen (Fr. linaria v. si-
birica), Puna-urpiainen (Fr. linaria v. rufescens), Leppä-
urpiainen (Fr. linaria v. alnorum), Holböllin urpiainen
(Fr. linaria v. Holbölli) ja Isonokkainen urpiainen (Fr.
linaria v. brunnescens); kaikki nämät urpiaismuodot ta-
vataan Suomessakin]; Vihreä varpunen (Fringilla spinus),
levinnyt Etelä-Lappiin asti, 60°—67°; Keltasirkku (Em-
beriza citrinella) 60°—70°, yleisin Sirkkumme; Metsä-
sirkku (E. hortulana) 60°—68°, useimmin paikoin harvi-
nainen, ja Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 60°—70°,
sangen yleinen maamme useimmissa maakunnissa, ainoas-
taan Lounais-Suomessa harvinainen.

Pääskysen heimoa (Hirundinidae) meillä on kolme
lajia, kaikki yleisiä ja levinneitä yli koko alamme Lapin
perille asti, 60°—70°. Haarapääskynen (Hirundo rustica)
ja Räystäspääskynen (Hirundo urbica), jotka pesivät ih-
mis-asuntoihin, edellinen etehisiin ja ylisille, jälkimäinen
räystään alle, ovat Suomessa yhtä rakastettuja ja rau-
hoitettuja lintuja, kuin Kottarainen ja Tuonenkurki Keski-
Euroopassa. Törmäpääskynen (Hirundo riparia), joka ra-
kentaa pesänsä syvän kaivamansa kolon perukkaan hiekka-
törmiin, on vähemmin tunnettu ja suosittu.

Leivosen heimoa (Älaudidce) on meillä kolme lajia:
Lapin tuntureilla pesivä Tunturileivonen (Älauda alpestris)
70°—67°, koko alallamme yleinen Peltoleivonen (Älauda
arvensis) 60° —69° ja etelä-suomalainen Metsäleivonen
(Älauda arborea) 60°—61%'.

Enimmäkseen Lapin metsäisissä sisä-osissa pesii Tilhi
(Ampelis garrulus), joka pitkät ajat tiesi salata pesimä-
tapansa tiedemiehiltä, vaikka se oli Euroopassa yleiseen
tunnettu lintu. Ensimäisen pesän löysi Englantilainen
Wolley Kyrön kylässä Kittilässä Etelä-Lapissa vuonna
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1856; seuraavana vuonna löysi lappalainen Kyrön Pieti
samanlaisen Ajassaaressa Kemijoen suussa ja 1858 löy-
sivät englantilainen Dresser ja Oululainen I. Granberg
tilhin pesän Santosen saaressa lähellä Oulua. Tämän
ajan jälkeen on vuosittain useita tilhin pesiä saatu Tor-
nion Lapista ja Muonioniskasta. Se pesii tiheään kuu-
seen tahi petäjään, eikä onttoon puuhun, niinkuin Ame-
rikkalainen tilhi, joka aikaisemmin eksytti tilhin pesän
etsijöitä. Paitsi Lapissa ja Pohjois-Suomessa on pesiviä
tilhejä tavattu harvinaisina Etelä-Suomessa asti, esim.
Tuusulassa Uudellamaalla Kesäkuun lopulla vuonna 1874.

Kiipijäin lahko (Zygodactyli).
Kiipijöitä on Suomessa 8 lajia, nimittäin: Käki (Cu-

culus canorus), joka on yleinen koko alallamme, 60°—70°,
ja munii munansa useimmin leppälinnun, västäräkin, kivi-
taskun tai kirvisen pesään, Käenpiika (Iynx torquilla)
eteläinen levenemiseltään, 60°—65%', ja 6 tikkaa (Picus),
joista Pikku tikka (P. minor) tavataan Lapin perille asti,
60°—70°, niin pitkälle kuin metsää löytyy, ja Palokärki
(P. martius) sekä Kolmivarpainen tikka (P. tridactylus)
myös Inarin Lappiin asti, 60°—69°, mutta muut 3 ovat ete-
läisempiä: Harmaapäinen tikka (P. canus) 60°—61%', ra-
joittunut maamme lounaiseen osaan, Valkoselkäinen tikka
(P. leuconotus), 60°—64%', ja Isotikka (P. major), 60°—
65%', jota taas tavataan Pohjois-Suomessa asti.

Kirskulintujen lahko (Strisores).
Tätä meillä on kolme lajia, jotka kukin edustavat

eri sukua ja eri heimoa.
Niistä on Tervapääsky (Cypselus apus), 60°—69°,

ainoa, joka on levinnyt Lappiin asti.



384 YHDEKSÄS LUKU.

Kehrääjä (Caprimulgus europaeus), 60°—63°, on jo
hyvin harvinainen Keski-Suomen pohjoisosassa ja

Sininärhi (Coracias garrula), 60%', ei tiedettävästi
pesi muualla kuin yhdessä ainoassa paikassa, nimittäin
Pyhäjärven pitäjässä muutamissa vanhoissa jalavissaLaa-
tokan rannalla vastapäätä Konevitsan saarta.

Petolintujen lahko (Acäpitres).
Tähän lahkoon kuuluu 27 suomalaista lajia, joista

17 Haukkalintua ja 10 Pöllöä.
Haukkalintuja (Falconidoe) tavataan 10 yhteistä

lajia kaikissa vyöhykkeissä, joista yksi Piekanahaukka
(Archibuteo lagopus), 70°—65%', oikeastaan, on pohjoinen
laji, vaikka se idässä löytyy Aunuksessa asti, yksi Jahti-
haukka eli Tunturikoppelohaukka (Falco gyrfalco) asustelee
kesät talvet Lapin tuntureilla, 70°—67°, ja 5 ovat eteläisiä,
joista 2 aivan itäistä, nimittäin : Punajalka haukka (Falco
vespertinus), 60%' —63%', Aunuksessa ja Laatokan poh-
joisrannoilla, ja Himeä haarahaukka (Milvus migräns)
60%'—62°, myös pesivä Aunuksessa ja joitakuita kertoja
ammuttu Etelä-Suomessa, Viipurissa jaHelsingin lähistössä.
Muut eteläiset haukat ovat : Etelä- jaKeski-Suomessa ylei-
nen Nuolihaukka (Falco subbuteo), 60°—64%', ylen har-
vinainen, ainoastaan Vaasan ja Porin tienoilla tavattu
Kiljukotka (Aquila ncevia subsps. clanga), 61°—63°, ja
Mehiläishaukka (Pemis apivorus) 60°—66° sekä Hiiri-
haukka (Buteo vulgaris) 60°—64%'.

Yhteisiä koko alalle ovat : Muuttohaukka (Falco pe-
regrinus) 60°—66%', 70°, jokakuitenkaan ei ole tunnettu
sisä-Lapista, mutta taas ilmestyy Etelä-Varengissa, Pou-
tahaukka (Falco aesalon), 70°—60°, yleisempi Lapissa kuin
Etelä-Suomessa, Tornihaukka (Falco tinnunculus), 60°—
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68°, Lapissa hyvin harvinainen, etelässä yleinen, Kana-
haukka (Astur palumbarius), 60°—70°, kotkien jälkeen
pahin petolintumme, Varpuishaukka (Astur nisus) 60°—
70°, Maakotka (Aquila chrysaetos) 60°—70°, Merikotka
(Haliaetus albicilla) 60°—70°, joka paitsi meren rannoilla
myös, vaikka hyvin harvinaisena, tavataan suurempien
sisävesien rannoilla, esim. Etelä- jaPohjois-Savossa, Kala-
sääski (Pandion haliaetus) 60°—70° ja harvinainen Sini-
haukka (Circus pygargus) 60°—68°.

Pöllöjen heimon (Strigidce) kymmenestä lajista ovat
6 yhteisiä koko alalle, nimittäin: Iso huuhkaja (Strix
bubo) 60° —70°, yleinen niin pitkältä kuin metsää löytyy,
Hiiriäispöllö (Surnia ulula) 60°—70°, yleisin pienemmistä
pöllöistämme, Varpuispöllö (Sumia passerind) 60°—68%',
harvinainen ja pienin pöllö, Suopöllö (Asio accipitrinus)
60°—70°, jotenkin harvinainen, Viirupöllö (Symium ura-
lense) 60°—69° harvinainen, ja Helmipöllö (Symium fu-
nereum vei Tengmalmi) 60°—69°, Etelä-Suomessa yleinen,
Lapissa harvinainen.

Eteläisiä ovat: Sarvipöllö (Asio otus) 60°—63° ja
harvinaisin pöllömme Kissapöllö (Symium aluco) 60°—
60%', joka varmuudella on tavattu ainoastaan Helsingissä
ja Turussa.

Pohjoisia ovat: Tunturipöllö (Sumia nyctea) 70°—
67° ja Lapin pöllö eli Pikkuhuuhkaja (Symium lappo-
nicum) 70°—67°.

Kyyhkylintujen lahko (Pullastrae).
Ainoastaan kaksi kyyhkyistä pesii Suomessa, mo-

lemmat eteläisiä levenemiseltään. Sepelkyyhkynen (Co-
lumba palumbus), 60°—64%', on yleinen koko Etelä- ja
Keski-Suomessa, mutta loppuu jo Kajaanin seudussa Poh-
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jois-Suomessa. Metsäkyyhkynen (Columba oenas), 60°—
61%', on taas rajoitettu Lounais-Suomeen, jossa se muu-
tamin paikoin Turun läänissä on yleinen, mutta Uudella-
maalla jo harvinainen ja idempää epätietoinen.

Mainitsemista ansaitsee vielä, että Turturikyyhkynen
(Columba turtur) joskus on näyttäytynyt Suomessa, on am-
muttu esimerkiksi Varengissa jaEnontekiäisissäLapissa sekä
Maaningalla Savossa ja kerran on pesinytkin Uudella-
maalla, vaikka emme voi lukea sitä maamme varsinais-
ten pesimälintujen joukkoon.

Kanalintujen lahko (Gallince).
Kaikki kanalintumme kuuluvat Metsäkanan hei-

moon (Tetraonidce). Niitä on kaikkiaan 7, kaikki kallis-
arvoisia ruoka-aineena, joista yksi, Kiiruna eli Tunturikana
(Lagopus mutus), 70°—67°, pesiiLapissa puurajaaylempänä,
ja 4 tavataan Etelä-Suomesta Lappiin asti, nimittäin:

Pyy (Tetrastes bonasia) 60° —69°, joka on yleinen
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomessa ja Lapissa harvinai-
sena levinnyt Kihlankiin Tornionjoen varrella, Inariin
ja Imanteron etelärantaan saakka, mutta ei ole tunnettu
Ahvenan saaristosta muualta kuin Brändö'stä.

Metso (Tetrao urogallus), 60°—69%', jonka naarasta
sanotaan Koppeloksi, on yleinen koko alallamme niin pit-
kältä, kuin metsää piisaa Inariin ja Imanteron pohjois-
päähän saakka, ja on tavattu Etelä-Varengissakin, mutta
tuskin pesivänä. Ahvenanmaalta se on hävitetty.

Teiri (Tetrao tetrix), 60°—69°, Lapissa harvinaisempi
kuin metso ja Inarissa hyvin harvinainen, muussa Suo-
messa yleinen, yksin Ahvenan saaristossakin, josta ei tun-
neta muita kanalintuja kuin teiriä ja pyytä.

Metsäkana (Lagopus albus), 70°—60°, on yleinen
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Lapista Aunukseen ja Etelä-Karjalaan asti, mutta jok-
seenkin harvinainen Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa,
sekä puuttuu kokonaan Ahvenanmaalla.

Turkinpyy eli Peltopyy (Starna perdix), 60°—66°,
on vähemmän levinnyt kuin edelliset ja häviää kovina
talvina Keski-Suomenkin pohjois-osista. Pohjois-Suomessa
hyvin harvinainen, vaikka sitä on tavattu Oulussa jaKuu-
samossakin asti. Ahvenasta sitä ei tunneta ollenkaan.

Viiriäinen (Ortygion cotumix), 60°—65°, on meillä
ylen harvinainen kaikkialla, missä sitä on tavattu, eikä
näy missään pysyvän useampia vuosia perätysten. Sitä
on kuitenkin tavattu pesivänä niinkin pohjoisessa kuin
Hailuodolla Oulun edustalla (1880) ja Latvajärvellä Ve-
näjän Karjalassa (65°). Itäisin löytöpaikka alallamme on
Povenetsa Aunuksessa, läntisimmät Ulvila lähellä Poria
ja Kakskerta lähellä Turkua, Ahvenasta sitä ei tunneta.

Missä ukko-metsoista on puute, tulevat koppelot
usein teiren soitimelle ja tämmöisestä sekaannuksesta
syntyy sekasikiö Korpimetso (Tetrao urogallidis). Täm-
möisiä on tavattu monin paikoin maassamme Inarissa
asti, useimmat koiraksia. Ne eivät kykene sukuaan li-
säämään.

Kahlaajien lahko (Grallae).
Kahlaajien suhteen ovat eri maakuntiemme linnustot

hyvin vaihtelevaisia. Tämä vaihtelevaisuus on jo hyvin
huomattava, jos ja'amme alamme ainoastaan viiteen vyö-
hykkeesen, niinkuin tässä olemme tehneet. Mutta eroa-
vaisuus tulisi paljoa tuntuvammaksi, jos merenranta-seudut
erotettaisiin pois sisämaista, jolloin sisämaan linnustosta
poistuisi pois moni laji, jonka leveneminen kyllä kos-
kettelee kaikkia leveyspiirejämme, missä vaan merenranta
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tarjoo sille sopivan asuinpaikan, mutta joka ei maave-
sien rannoilla viihdy.

Kaikkiaan tavataan alallamme 33 säännöllisesti pe-
sivää lajia, mutta niistä ainoastaan 13 koko alalle yh-
teistä. Etelä-Suomessa ja Lapissa pesii melkein sama
lukumäärä, nimittäin 23 lajia Lapissa ja 24 Etelä-Suo-
messa, mutta Lapin linnuista ovat 10 vieraita Etelä-
Suomelle ja Etelä-Suomen linnuista ovat 10 vieraita La-
pille. Pohjois- ja Keski-Suomen linnustot taas ovat köy-
hempiä kahlaajista kuin sekä Lappi että Etelä-Suomi;
niinpä tavataan Pohjois-Suomessa 18 lajia, Keski-Suomen
pohjois-osassa 19 ja etelä-osassa 20 lajia.

Kurmitsojen heimoa (Charadriidae) tavataan alal-
lamme seitsemän, niistä neljä koko alalle yhteistä, ni-
mittäin: Tyllikurmitsa (Charadrius hiaticula), 60°—70°,
yleinen merenranta-seuduissa, mutta sisämaassa harvinai-
nen; Tunturikurmitsa eli Peltokana (Charadrius aprica-
rius), 70°—62°, myös tunnettu nimellä Kapustarinta,
oikeastaan pohjoinen lintu, vaikka harvinaisena itäpuo-
lella maatamme levinnyt Etelä-Karjalaan asti; Rantaha-
rakka (Hcematopus ostreologus), 60°—70°, merenrannoilla,
ja Luotolainen (Strepsilas interpres), 60°—70°, samoin
merenranta-lintu.

Pohjoinen laji on Keräjäkurmitsa (Charadrius mo-
rinellus), 70°—67°, joka pesii ainoastaan Lapin tuntu-
reilla ja eteläisiä ovat Pikku kurmitsa (Charadrius cu-
ronicus), 60°—63%', ja Töyhtöhyyppä (Vanellus cristatus),
60°—61%', j.oka on sangen harvinainen lintu Suomessa.

Kurpan heimoon (Scolopacidae) kuuluvat useimmat
kahlaajamme, 3'hteensä 21 lajia. Näistä ovat 8 yhteisiä
koko alalle, nimittäin: Iso kuovi (Numenius arcuata)
60°—66%'; 70° (puuttuu Lapin sisä-osista, mutta ilmes-
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tyy taas Etelä-Varengissa, jonne se tulee pitkin Norjan
jaRuijan rantoja) ; Pieni kuovi (Numenius phoeopus) 70°—
60°, yleisempi Lapissa kuin Etelä-Suomessa, Suokulainen
(Machetes pugnax) 70°—60°, oikeastaan pohjoinen laji
meillä, Keski- ja Etelä-Suomessa ylen harvinainen, Puna-
jalka-vikla (Totanus chalidris) 60°—70°, meren rannoilla
yleinen, sisämaissa harvinainen; Liro (Totanus glareola)
70°—60°, Valkea Vikla (Totanus glottis) 70°—60°, Ran-
tasipi (Actitis hypoleucus) 60°—70°, yleisin kahlaajamme,
ja Isompi taivaanvuohi (Telmatias gallinago) 60°—70°.

Pohjoisia ovat seuraavat yhdeksän lajia: Punakuovi
(Limosa lapponica) 69%'—67°, Musta vikla (Totanus
fuscusj 69°—63°, Kaitanokka-vesipääskynen (Phalaropus
lobatus) 70°— 67°, Pienempi taivaanvuohi (Telmatias gal-
linula) 70°—64°, Leveänokkainen tiivi (Limicola pygmcea)
68°—67°, Suosirriäinen (Tringa alpina), yleinen Lapissa
(70°—65°), myös kerran tavattu pesivänä Uudellamaalla,
mutta ei tunnettu säännöllisenä pesimälintuna siellä,
Merisirriäinen (Tringa maritima) 70°—67°, Pikkusirriäi-
nen (Tringa minuta) 70°, ylen harvinainen ja Kangas-
sirriäinen (Tringa Temminckii) 70°—64%', sangen ylei-
nen Lapissa ja tavattu pesivänä myös Pohjanlahden poh-
joisrannoilla Tornion ja Raahen välillä.

Eteläisiä ovat neljä: Mustapyrstö-kuovi (Limosa aego-
cephala) 60%', tavattu ainoastaan Aunuksessa Sermakissa
lähellä Syvärin suuta, Harmaajaika-vikla (Totanus ochro-
pus) 60°—63%', Lehtokurppa (Scolopax rusticula) 60°—
65° ja Heinäkurppa (Telmatias major) 60°—61%'.

Liejukanan heimo (Rallida?) on Suomessa eteläi-
nen. Nokikana (Fulica atra) 60°—61%' on harvinainen
lintu maamme eteläisimmissä osissa; Liejukana (Galli-
nula chloropus), 60°—60%', on vieläkin harvinaisempi;
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Ruisrääkkä (Ortygometra crex), '60°—65°, on yleinen Etelä-
Suomesta Kuopioon asti, Pohjois-Suomessa harvinainen,
vaan on kerran (vuonna 1864) tavattu pesivänä Lapis-
sakin, nimittäin Muonion Ylikylässä, 68°. Neljäs tämän
heimon Suomessa pesivä laji Kaislarääkkä (Ortygometra
porzana), 60°— 63%', on jokseenkin harvinainen ja epä-
tasaisesti eri vuosina levinnyt Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kurjen heimoa (Gruidoe) on meillä yksi ainoa laji,
tavallinen Kurki (Grus communis) 60°—68°, joka pesii
Kittilässä ja Imanteron rannoilla asti. On myös tavattu
Inarissa, Utsjoella ja Varengissa, mutta ei pesine siellä.

Vesilintuja (Natatores) pesii meillä 49 lajia, joista
25 tavataan kaikissa vyöhykkeissämme; 10 ovat pohjoisia
ja 14 eteläisiä. Yhteisiksi luetuista ovat kuitenkin kolme
selvään pohjoisia lajeja, vaikka ne Aunuksessa koskette-
levat eteläisintä vyöhykettämme.

Hammasnokkaisten lahko (Lamellirostres).
Tätä lahkoa, johon sorsalinnut ja koskelot kuu-

luvat, on meillä 22 lajia, nimittäin 14 yhteistä kaikille
vyöhykkeille, 3 pohjoista ja 5 eteläistä ja lajimäärä eri
vyöhykkeissä vaihtelee ainoastaan kuudestatoista yhdek-
sääntoista .

Pohjoisia lajeja ovat: Pieni Kiljuhanhi (Anser tem-
minckii), 70°—68°, joka pesii suurin joukoin tunturive-
sien rannoilla Sisä-Lapissa, esim. Kilpisjärven seudussa,
Enontekiäisissä, Inarissa, Utsjoella ja Pulmangissa; Alli
(Harelda hiemalis), 70°—67°, joka pesii Suomen ja Ve-
näjän Lappien tuntureilla ja on varsinkin Jäämeren puo-
lella yleinen; Herna (Mergus albellus) 70°—65°, joka
harvinaisena pesii Lapin sisäosissa Inarissa ja Enonte-
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kiäisissä ja etelään päin sieltä Pudasjärvellä ja Kian-
nolla asti.

Yhteisistä lajeista on Joutsen (Cygnus musicus) 70°—
62°, 60°, ensiksi huomattava. Sen varsinainen pesimä-
ala meillä on Lapin itäisimmissä sisäosissa: Inarissa,
Kittilässä, Sodankylässä ja Imanteron seuduissa ja sieltä
eteläänpäin sopivilla paikoin Tornioon, josta pesimäraja
kulkee eteläkaakkoiseen Suojärvelle ja Aänisjärveen, siis
suuressa osassa Oulun lääniä, Pohjois-Savon koillisessa
osassa, Pohjois- ja Itä-Karjalassa, Aunuksessa, Venäjän
Karjalassa ja Venäjän Lapin lounais-osassa. Mutta tätä
rajaa lännempänäkin on joutsen tavattu pesivänä, esim.
Vaasan läänissä Pinsijärven rannalla Toholammen pitä-
jässä ja Lemmistön järven rannalla Lestijärvellä. Sitä
paitsi sanotaan joutsenen pesivän rauhoitetussa paikassa
lähellä Helsinkiä Talin tilan maalla Espoossa. Paitsi
Kiljuhanhea, joka on pohjoinen laji, pesii alallamme vielä
kaksi hanhea: Metsähanhi (Anser arvensis), 70°—62°,
jonka pesimäala on melkein sama kuin joutsenen, vaikka
Lapissa vähän lännemmässäkin, esim. Enontekiäisissä.
Se on levinnyt Etelä-Varengista Pudasjärvelle, Kajaa-
niin, Kiuruvedelle, lisalmeen ja sieltä Korpiselkään, Suo-
järvelle ja Aunukseen, ja Harmaa hanhi, joka on levene-
miseltään eteläinen (katso alempaa).

Sorsan sukua ovat seuraavat lajit levinneet yli koko
alamme ja syötävinä lintuina arvossa pidettyjä: Sinisorsa
eli Heinäsorsa (Anas boschas) 60°—69%', yleinen Etelä-
Suomesta Ouluun asti, pohjoisemmassa harvinaisempi,
mutta tavattu Utsjoella ja Venäjän Lapin lounais-osassa
asti; Haapana (Anas penelope) 60°—70°, yleinen koko
alalla, ainoastaan Venäjän Lapin sisäosissa harvinai-
sempi; Jouhisorsa (Anas acuta) 70°—60°, yleinen La-
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pissa ja Pohjois-Suomessa, harvenee eteläänpäin; Tavi
(Anas crecca) 60°—70°, yleinen koko alalle.

Sotkan-heimoisia taas: Pilkkasiipi (Oidemia fusca)
60°—70°, sangen yleinen Suomen- ja Pohjanlahtien me-
renranta-seuduissa ja Laatokan rannoilla sekä varsin ylei-
nen Lapin sisäosissa, mutta Keski-Suomen sisäosissa har-
vinainen; Merilintu (Oidemia nigra) 69%'—61%', yleinen
Lapissa, sieltä etelään levinnyt melkein samaan tapaan
kuin Metsähanhi; Jouhisotka (Fidigula cristata) 60°—70°,
useimmin paikoin yleinen; Tunturisotka (Fuligula marila)
70°—61%', oikeastaan pohjoinen laji, yleinen Enontekiäi-
sissä, Inarissa ja Varenkivuonon rannoilla sekä paikoin
Aunuksessa; Telkkä (Glaucion clangula) 60°—70°, ylei-
nen koko alalla, ja Haahka (Somateria mollissima) 70°—
60°, merenrantalintu, yleinen Jäämeren rannoilla, jossa
se pesii paikoin suurin joukoin, esim. Varenkivuonon
rannoilla, Kuolanlahdessa ja Ponoijoen suun ja Triostro-
van välillä, toisin paikoin vähemmin määrin Jäämeren
ja Vienanmeren rannoilla sekä Ahvenan saaristossa ja
pitkin Pohjanlahtea Tornion saaristoon asti sekä Suomen-
lahdessa itään päin jonkun matkaa sivu Helsingin.

Koskelot, Iso Koskelo (Mergus merganser) 70°—60°
ja Pikkukoskelo eli Tukkakoskelo (Mergus serrator) 60°—
70°, ovat molemmat levinneet yli koko alamme, edelli-
nen kuitenkin Etelä- ja Keski-Suomessa useimmin paikoin
harvinainen.

Eteläisiä levenemiseltään ovat seuraavat tämän lah-
kon linnut: Harmaa hanhi (Anser cinereus) 60°—66°,
pesii merenranta-seuduissamme, vaikka jokseenkin harvi-
naisena. Runsaimmin sitä tavataan Pohjanlahden poh-
joisrannoilla Tornion ja Raahen välillä, josta se harvenee
etelään päin ; kuitenkin se on tunnettu Ahvenan saaristosta,
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Espoosta, Helsingistä, Sipoosta, Porvoosta, Vehkalahdesta
ja Virolahdesta asti Suomenlahden rannoilla; Ristisorsa
(Vulpanser tadorna) 60°—61%', Lounais-Suomen saaris-
tossa; Lapasorsa (Spatula clypeata) 60°—66°, Lounais-
Suomessa ja pitkin Pohjanlahden rantaa Tornioon asti ja
paikoin Etelä-Suomessa, yleinen esimerkiksi Limingassa,
Kokemäenjoen suussa ja Anteruksessa, Sisä-Suomessa
harvinainen; Heinätavi (Anas querquedula) 60°—66°, le-
vinnyt Tornioon asti, vaan ei missään yleinen; Punasotka
(Fuligula ferinä) 60°—63°, harvinaisimpia sorsalintujamme,
tavattu Pernajassa ja sieltä länteen ja pohjoiseen päin pit-
kin merenrannikkoa pesivänä, esim. Luvialla Porin puo-
lella ja Vaasassakin asti.

Melajalkaisten lahkoa (Steg anop odes) on meillä Suo-
messa ainoastaan kaksi pesivää lajia, molemmat pohjoi-
sia: Merimetso (Phalacrocorax carbo) 70° —67°, on ylei-
nen Varenkivuonossa ja Venäjän Lapin pohjoisrannoilla,
vaan ei ole tunnettu pesivänä muilla rannoillamme, ja
Karimetso (Phalacrocorax graculus), 70°, ei ole tunnettu
muualta kuin Varenkivuonosta, jossa se on sangen yleinen.

PitkäsiipiSten lahko (Longipennes).
Tämän lahkon meillä pesivät linnut kuuluvat kaikki

Lokin heimoon (Laridae). Niitä meillä on 14 lajia,
joista 6 koko alalle yhteistä, 3 pohjoista ja 5 eteläistä.
Pohjois-Suomi on lokkilinnuista köyhin; siellä pesii ni-
mittäin 7 lajia, Keski-Suomen pohjois-osassa 8, Lapissa 9,
Keski-Suomen eteläosassa 10 ja Etelä-Suomessa 11 lajia.

Yhteisiä koko alalle ovat: Lapintiira (Stema para-
disea) 70°—60°, Lapin ainoa tiira ja siellä yleinen sisä-
maassakin, samoin Pohjois-Suomessa Pudasjärvelle ja Ou-
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luun asti, etelämmässä melkein ainoastaan meren saaris-
tossa; Kalalokki (Larus canus) 60°—70°, yleisempi me-
renrannoilla kuin sisämaassa; Selkälokki (Larus f useus)
60°—70°, yleisin lokkimme; Harmaa lokki (Larus ar-
gentalus) 60°—70°, merenrannoilla niinkuin Merilokkikin
(Larus marinus) 70°—60° ja Suippopyrstöinen räiskä
(Lestris cepphus) 70°—60°, viimemainittu Jäämeren ran-
noilla yleinen, muualla harvinainen.

Pohjoisia ovat: Kolmivarpainen lokki (Larus tri-
dactylus) 70°—66°, Jäämeren ja Wienanmeren rannoilla,
Isolokki eli Pormestari (Larus glaucus) 70°—67°, Jää-
meren ranoinlla Varenkivuonosta Triostrovan saariin asti,
ja Tuniuriräiskä (Lestris parasitica) 70°—66%', joka pesii
tunturivesien rannoilla Suomen ja Venäjän Lapissa.

Eteläisiä ovat taas: Raukutiira (Stema caspia) 60°—
65%', joka, vaikka harvinaisena, pesii Uudenmaan, Var-
sinais-Suomen, Ahvenan ja Pohjanlahden saaristoissa Tor-
nioon asti; Kalatiira (Stema hirundo) 60°—66°, yleinen
Etelä-Suomesta Oulunjärveen ja Tornioon saakka; Mus-
tatiira (Stema nigra) 60°—61%', ylen harvinainen Lou-
nais-Suomessa; Pikku lokki (Larus minutus) 60%' —61%',
ainoastaan Aunuksessa; ja Naurulokki (Larus ridibundus)
60°—63%', harvinaisena ja epätasaisesti eri vuosina etelä-
ja länsi-rannoillamme Viipurista Vaasaan jaKokkolaan asti.

Peräjalkaisten lahko (Pygopodes).
Tämän lahkon lintuja on meillä 11 lajia, jaetut kol-

melle eri heimolle, nimittäin: Uikkuja (Podicipidce) 5,
Kuikkia (Colymbidce) 2 ja Ruokkia (Alcidce) 4.

Ainoastaan viisi lajia ovat yhteisiä koko alallamme,
nimittäin : Härkälintu eli Mustakulkku-uikku (Podiceps au-
ritus) 60°—70°, Kuikka (Colymbus arcticus) 60°—70°,
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Kaakkuri (Colymbus lumme vei septentrionalis) 60°—70°,
Riskilä (Uria grylle) 70°—60°, kaikilla merenrannoil-
lamme ja paikoin hyvin yleinen, esim. Varenkivuonossa,
Shuretskajassa, Sosnovets'in saaressa, Vienanmeren ran-
noilla ja sangen yleinen myös Hailuodolla, Raahen saa-
ristossa, paikoin Etelä-Pohjanmaan saaristossa, Ahvenan
saaristossa sekä Kittelskär'issä ja Truthäll'issä Porvoon
saaristossa, ja Ruokki (Alea torda) 70°—60°, myös hyvin
yleinen Jäämeren ja Vienanmeren rannoilla, sangen ylei-
nen Pohjanlahdenkin rannoilla ja Ahvenan saaristossa,
mutta Uudenmaan saaristossa harvalukuisempi.

Eteläisiä ovat useimmat uikkulajimme, nim. Silkki-
kuikka (Podiceps cristatus) 60°—63°, Etelä-Suomesta
Vaasaan ja Kuopioon asti, Harmaakulkku-uikku (Podi-
ceps griseigena) 60°—66%', levinnyt Pudasjärvelle ja
TenkeliÖön asti, Etelän uikku (Podiceps nigricollis) 60°—

61%', ylen harvinainen (tavattu Uudellamaalla ja Tam-
pereella) sekä Pikku-uikku (Podiceps minor) 60°, tavattu
pesivänä Uudellamaalla, hyvin harvinaisena.

Aivan pohjoisia ovat: Etelän kiista (Uria lomvia)
70°—68°, joka pesii ainoastaan Jäämeren rannoilla, run-
sain määrin Varengissa, vaan myös Venäjän Lapin ran-
noilla, esim. Shuretskajassa ja Keljätniissä, ja Lunni
(Mormon arcticus) 70° —68°, jolla on melkein sama leve-
neminen kuin edellisellä.

Säännöllisesti läpimuuttajia lintuja, jotka eivät pesi
alallamme, tunnemme 9 lajia, nimittäin 1 varpuislinnun, 4
kahlaajaa ja neljä vesilintua, viimemainitut kaikki hanhia.

Alallemme eksyneitä lintuja on tavattu 35 lajia, nim.
11 varpuislintua, 1 kirskulintu, 2 petolintua, 1 kyyhky-



396 YHDEKSÄS LUKU.

nen, 12 kahlaajaa, 5 hammasnokkaista, 2 melajaikaista ja
1 pitkäsiipinen.

Näistä ovat kaksi pesineetkin alallamme: Turturi-
kyyhkynen (Columba turtur) Kirkkonummella Uudella-
maalla 1868, Harmaa kuovi (Terekia cinerea) Vaasan
seudussa 1884, ja hyvin luultavaa on, että myös Harmaa
haikara (Ardea cinerea) on jonkun kerran pesinyt Vii-
purin läänissä, jossaKaulushaikara (Ardea stellaris) viime
vuosina näyttää kotiutuneenkin Muolaan ja Heinjoelle.

Matelijat ja Sammakot (Reptiliä et Batrachia).
Matelijoita ja Sammakoita on Suomessa ylen vähän,

yhteensä ainoastaan 11 lajia, nimittäin: 3 käärmettä
(Ophidia), 3 sisiliskoa (Sauria), 3 sammakkoa (Anura)
ja 2 vesiliskoa (Urodela).

Näistäkin ovat 3 aivan harvinaisia ja vähän levinneitä:
Kanervakäärme (Coronella austriaca) 60° löytyy ainoas-
taan Ahvenanmaalla, Hietasisilisko (Lacerta agilis), 60%'—
61°, ainoastaan Aunuksessa ja Rupilisko (Triton palustris)
60° on tähän saakka tunnettu ainoastaan Uudeltamaalta.

Inarissa ja Venäjän Lapissa löytyy ainoastaan 1 laji
kumpaakin luokkaa, nimittäin Heinäsisilisko (Lacerta
vivipara) 60°—70° ja Tavallinen Sammakko (Rana tem-
poraria) 60°—70°, molemmat levinneitä Jäämeren ran-
noille asti.

Etelä-Lapissa heti Suoloselän eteläpuolella ilmestyy
kolmas laji: Kyykäärme (Pelias berus) 60°—68°, Suo-
men ainoa myrkyllinen käärme.

Torniossa kohtaa neljäs laji: Rupisammakko (Bufo
vulgaris) 60°—66°, ja Oulun seudussa Vesisisilisko (Tri-
ton aquaticus) 60°—65°.

Pohjois-Savossa tulee kaksi lisään: Vaskitsa (An-
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guis fragilis) 60°—64° ja Tarhakäärme (Tropidonotus
natrix) 60°—63%', jälkimäinen siellä kuitenkin vielä hy-
vin harvinaisena. Kumssujärvi (62%') Aunuksessa jaRuo-
vesi (62°) Satakunnassa ovat pohjoisimmat löytöpaikat
Peltosammakolle (Rana arvalis).

Meillä on siis Etelä-Suomessa 11 lajia, mutta jos
tämä vyöhyke jaetaan kolmeen osaan idästä länteen, ai-
noastaan 9 kussakin osassa, Keski-Suomessa on 8 lajia,
Pohjois-Suomessa 5 lajia, Etelä-Lapissa 3 ja Pohjois-
Lapissa 2.

Kalat (Pisces).

Suomen alalla on kaikkiaan tavattu 110 lajia ka-
loja, nimittäin: 66 varsinaista merikalaa, 13 yhtä hyvin
meressä kuin suolattomassa vedessä viihtyvää tahi vuo-
roin molemmissa oleskelevaa kalaa ja 31 varsinaista
maavesi-kalaa. Tässä on kuitenkin heti huomioon otet-
tava, että Itämeri lahtineen ei ole otettu kalojen luon-
teen määrääjäksi. Vesi mainitun meren pohjois-osassa
ja varsinkin sen kahdessa meille kuuluvassa lahdessa
on nimittäin niin vähän suolaista, ett'ei se näy haittaavan
maavesi-kaloja ollenkaan, jonka vuoksi melkein kaikki
maavesi-kalamme tavataan myös Suomen- ja Pohjantah-
dissa ja ei ainoastaan sisäsaaristoissa, vaan niin monet
ulkosaaristoissakin, että esim. Suursaaren rannoilla kes-
kellä Suomenlahtea on 30 prosenttia todellisia suolattoman
veden kaloja, 18 prosenttia molempain vesien kaloja ja
52 prosenttia varsinaisia merikaloja.

Lähempänä mantereen rantoja tulee tämä omitui-
suus vielä selvemmin näkyviin. Niin on Uudenmaan
rannoille laskettu 41 % maaveden kaloja, 19 % molem-
pain vesien kaloja ja ainoastaan 40 % merikaloja. Vielä-
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kin somemmilta näyttävät nämä luvut Pohjanlahden poh-
jois-osassa, jossa on maavesi-kaloja 48 %, molempain ve-
sien kaloja 26 % ja merikaloja 26 %•

Todellinen meri-fauna meillä siis on ainoastaan Jää-
meren puolella, jossaVarenkivuonossa 65:stä lajista 85 %

ovat merikaloja, 15 % molempain vesien kaloja ja maa-
veden-kaloja ei ole ollenkaan.

I.
Maavedet.

Suomea sanotaan „tuhansien järvien maaksi" ja se
ei ole liioittelua. Ei kummaa siis, että alaamme voi
jakaa hyvin moneen vesistöön. Kuitenkaan ei eroavai-
suudet eri vesistöjen kala-faunassa ole niin suuria, että
olisi tarpeen tässä selittää ne kukin erikseen. Mainit-
semme vaan, että Laatokka on kaloista rikkain ja yleensä
Kaakkois-Suomi rikkaampi lajeista kuin mikään muu osa
maatamme, vaan Etelä-Suomi yleensä lajirikkaampi kuin
Keski- tahi Pohjois-Suomi.

Suurimman poikkeuksen muista kalastoistamme tekee
Inarijärven vesistö niin hyvin sen kautta, että se ei kä-
sitä enempää kuin kymmenen kalalajia, kuin varsinkin
sen kautta, että Särkikalojen heimo (Cyprinidm) on sieltä
melkein kokonaan hävinnyt; Mutu (Phoxinus aphya) on
nimittäin ainoa siellä löytyvä särkikalojen heimoon kuu-
luva kala. Tenojoen vesistöön kuuluu sentään 14 lajia,
mutta ei särkikaloja siihenkään muita kuin mutu, joka
on ainoa Suoloselän pohjoispuolella löytyvä laji tätä
muussa Suomessa niin yleistä heimoa.

Inarin ja Tenojoen vesistöissä tavataan yhteensä 15
kalalajia; ne ovat: Ahven (Perca fluviatilis), Kolmepiik-
kinen rautakala (Gasterosteus aculeatus), Kymmenpiik-
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kinen mutakala (Gästerosteus pungitius), Made (Lota
maculosa), Punakampela (Pleuronectes platessa), nousee
merestä Tenojokeen, Mutu (Phoxinus aphya), Lohi (Salmo
salar), ainoastaan Tenojoessa ja Paatsjoen alaosassa, josta
jyrkät könkäät estävät sitä Inariin nousemasta, Taimen
(Salmo eriox vv. lacustris & fario), Nieriä (Salmo al-
pinus), Harjus (Thymallus vulgaris), Siika (Coregonus
lavaretus), Muikku (Coregonus älbula), Inarissa, vaan ei
Tenojoen vesistössä, Hauki (Esox lucius) sekä ylen har-
vinaisina Tenojoen suulla Ankerias (Anguilla vulgaris)
ja Virtanahkiainen (Petromyzon fluviatilis)

Vaikka Pohjois-Lappi siis ei voi kehua kalalajien
paljoutta, on se kuitenkin maamme kalarikkaimpia seu-
tuja, jos katsotaan kalojen runsauteen ja arvoon. Se on
juuri lohen runsaus, joka houkuttelee hylkeitä kohoa-
maan Tenojokeen.

Taimenen muunnos Purolohi eli Rautu (Salmo eriox
var. fario) ja Nieriä (Salmo alpinus) nousevat tunturi-
vesissä korkeammalle kuin mitkään muut kalat (1800 —

2000 jalkaa) ja ovat korkeimpien tunturilampien ainoat
kalat. Paikoin korkeilla tuntureilla niitä voi pyytää pal-
jain käsin lammikoista, jotka ovat ainoastaan kolme
syltä pitkiä ja kyynärää syviä. Provasti J. Fellman'in
kertomuksen mukaan kohoo Harjus* melkein yhtä kor-
kealle kuin edelliset, nimittäin paikoin vielä koivurajaa
ylemmäksi. Lohi (Salmo salar) sitä vastoin karttaa kyl-
miä tunturivesiä.

Siika tulee monessa Lapin järvessä erinomaisen li-
havaksi ja maukkaaksi. Se on Lapin yleisin kala ja
sitä pyydetään enemmän kuin mitään muuta kalaa. Tun-
turivesiin se kohoaa yli mäntyrajan, mutta ei koivu-
rajaan asti.



400 YHDEKSÄS LUKU.

Muikku on siian jälkeen yleisin ja enin pyydetty
kala Lapin järvissä, vaikka sitä ei tunneta Tenojoesta
ollenkaan.

Hauki on Inarissa verrattain harvinainen, varsinkin
semmoisissa vesissä, joissa taimenta on runsaasti. Tuulo-
man vesistössä on hauki yleisempi.

Ahventa löytyy runsaasti ja pidetään suurena herk-
kuna. Lappalaiset ovat erittäin mieltyneet sen päähän,
jonka paistavat rasvan vuoksi. Lappalaisen tarun mu-
kaan on ahven, siihen aikaan kun eläimet osasivat puhua,
kehuen sanonut päästään että „ siinä on enemmän rasvaa
kuin rikkaan aitassa", tarkoittaen sillä, että hänen päänsä
on aivan täynnä rasvaa, mutta rikkaan aitassa on aina-
kin niin paljo lomaa että isäntä itse mahtuu sisään.

Suoloselän eteläpuolella muuttuu kalastomme toisen-
laiseksi. Jo Etelä-Lapissa tavataan 21 kalalajia, joista 6
(eli 28 %) ovat särkikaloja. Etelä-Lappi liittyy siis kala-
suhteissaan aivan luonnollisesti Keski- ja Etelä-Suomeen,
jonka vuoksi otamme sen puheeksi yhteydessä muun
Suomen kanssa, jonne nyt siirrymme, esitellen maavesien
kalat luonnollisessa järjestyksessä.

1. Piikki-eväi^et (Acanthopteri).
Piikkieväisiä kaloja tavataan maavesissämme kaik-

kiaan seitsemän lajia, jotkakaikki myös tavataan Suomen-
ja Pohjanlahdessa.

Ahven (Perca fluviatilis), 60°—70°, paraimpina pi-
dettyjä keittokalojamme, on yleinen koko alallamme, niin
maavesissä kuin Suomen- ja Pohjanlahtien saaristoissa,
Suursaaren rannoilla kuitenkin harvinainen. Kiiski (Ace-
rina cernua), 60°—68°, pidetään sisämaassa hyvin vä-
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hässä arvossa, vaan tulee meressä*) suuremmaksi ja
maukkaammaksi. Se löytyy Etelä-Lapissa asti. Kuha
(Lucioperca sandra), 60°—66%', arvokkain keittokalamme,
on yleinen Etelä- ja Keski-Suomen syvemmissä järvissä.
Pohjanmaan virroissa se ei viihdy, mutta tavataan kui-
tenkin Aavasaksan tienoilla asti muutamissa Tenkeliöjo-
keen laskevissa järvissä. Se on yleinen myös Etelä-
ja Lounais-Suomen sisäsaaristoissa, mutta Pohjanlah-
den rannoilla ainoastaan paikoittain, ja eksyy hyvin har-
voin Suursaareen asti. Ahvenan saaristossa se myös on
harvinainen ja siellä enimmän tunnettu Godbyn järvestä.

Kivikola (Cottus gobio), 60°—68%', taloudelle ar-
voton, on levinnyt Muonioon asti. Merihärkä (Cottus
quadricornis), on merkillisimpiä kalojamme levenemisensä
suhteen. Se on enemmän meri- kuin maavesi-kala, luon-
noltaan hyvin pohjainen, asuu oikeastaan Vienanmeressä
ja sieltä itäänpäin pitkin Pohjois-Venäjän ja Siperian
rantoja ja vielä Amerikan pohjoisimmissa osissa, vaan viih-
tyy monin paikoin suolattomassakin vedessä. Meillä on
Merihärkä saatu Laatokassa runsain määrin ja Saimaan
vesistössä kerran Puruvedestä. Ruotsissa se löytyy Vet-
ternissa, Siperiassa Baikaljärvessä ja monessa virrassa.
Suomen- ja Pohjanlahdissa samoin kuin Itämeren pohjoi-
semmissa osissa se on yleinen, mutta ei viihdy Itämeren
etelä-osissa. Samoin se on tuntematon Skandinavian
länsirannoilla ja Venäjän Lapin pohjoisrannalla. — Köyhä
kansa Etelä- ja Länsi-Suomessa käyttää sitä ruuaksi,
mutta Laatokan kalastajat samoin kuin pohjalaisetkin ei-
vät huoli sitä veneesensä.

*) Maavesien kaloista puhuessamme tarkoitetaan sanalla „meria

ainoastaan Itämertä ja sen lahtia.



402 YHDEKSÄS LUKU.

Taloudelle sangen arvottomia ovat myös Rautakatot
(Gäster osteus), joita maavesissä tavataan kaksi lajia: 3-
piikkinen (G. aculeatus) ja 10-piikkinen (G. pungitius).
Raahen seuduissa niitä kuitenkin keitetään „tu ukkipuu-
roksi", jota kehutaan hyväksi. Koivistolaiset syöttävät
niitä kanoilleen ja sekä siellä että Suursaarella käyte-
tään rautakaloja pellon lannaksi tahi keitetään öljyksi.

2. Pehmeäeväiset (Anacanthini).
Made (Lota macidosa), on ainoa pehmeäeväinen

kala, joka meillä oikein viihtyy suolattomassa vedessä. Se
on yleinen koko alallamme, 60°—70°, maavesissä samoin
kuin Etelä- ja Länsi-Suomen rannoilla, mutta ei tunneta
Suursaaresta asti. Pidetään arvossa niin maukkaan li-
hansa kuin hienon mätinsä takia.

Kampeloista (Pleuronectes), katso sivv. 414 ja 415.

3. RakkoSUlSet (Physostomi).
Tähän kalaryhmään kuuluvat enimmät ja taloudelle

tärkeimmät maavesikalamme, nimittäin särjensukuiset ka-
lat, lohensukuiset kalat, hauki ja ankerias, paitsi kiven-
nuoliaisia ja monnia, joilla meidän maassamme ei ole
minkäänlaista taloudellista merkitystä.

Monni eli Säkiä (Silurus glanis) onkin harvinai-
simpia kalojamme. Se on varmuudella tunnettu ainoas-
taan Hämeenlinnan seudusta, nim. Vanajavedestä Hat-
tulan ja Sääksmäen pitäjissä sekä Kernaalan järvestä ja
joesta. Sitä paitsi se löytyy Venäjän puolella aivan
etelärajallamme Kronstadtin lahdessa ja kertomusten mu-
kaan myös omalla alallamme Aunuksessa Soutjärvessä,
jonka läpi Shujajoki juoksee, jos nim. siellä nimellä ~Maim-
anpoiguil tunnettu iso kala on Säkiä.
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Kivennuoliaisia (Cobitis) on meillä kolme lajia, joista
Iso kivennuoliainen eli Mutakala (C. fossilis) on harvi-
naisin, tunnettu ainoastaan Kirkkojärvestä Raudun pitä-
jässä. Piikkiposkinen kivennuoliainen eli Rantaneula (C.
tamid) löytyy Etelä-Karjalassa Laatokan ja Suomenlahden
hiekkaisilla rannoilla ja sisävesissäkin, esim. Muolassa.
Uudellakirkolla ja Koivistossa sitä on runsaasti, mutta
Viipuria lännempänä se on tuntematon. Yleisin on meillä
Tavallinen kivennuoliainen (C. barbatula), joka löytyy
kaikissa maavesissämme Etelä-Suomesta Kajaaniin ja Ou-
luun saakka sekä Suomen- ja Pohjanlahtien rannikoilla,
vaan ei saaristoissa. Sen laaja leveneminen Suomessa
on sitä merkillisempi, kun se ei Ruotsissa löydy muualla
kuin Skoonessa (paitsi] istutettuna Mälarissa). Sen li-
haa, jota saksalaiset pitävät suurena herkkuna, ei meillä
käytetä ollenkaan.

Särkikalojen heimo (Cyprinidce).
Karppi (Cyprinus carpio) ei menesty Suomessa.

Sitä on tosin koeteltu viljellä, esim. Mustion kartanon
tiluksilla Karjan pitäjässä, mutta ilman menestyksettä.
Ruotsalainen nimitys „Karp", jota muutamissa ruotsalai-
sissa paikkakunnissa kuulee mainittavan, tarkoittaa vallan
toista kalaa, nimittäin Turpaa (Leuciscus cephalus).

Kouri eli Ruutana (Cyprinopsis carassius), jota löy-
tyy kaksi rotua: Järvikouri (C. vulgaris) ja Lampikouri
(C. gibolio) on levitetty hyvin pitkälle, Paltamoon, Ou-
luun ja Tornioon asti (60°—66°) ja löytyy matalissa me-
renlahdissakin. Miten se alkuaan on maahamme tullut,
siitä ei voitane enää varmaan päätökseen tulla, mutta
ainakin se lienee Keski- ja Pohjois-Suomeen ihmisen
toimen kautta levitetty, vaikka se vielä Pohjois-Savossa
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viihtyy niin hyvin että siellä on saatu lähes jalan pitkiä
kouria.

Suutari (Tinca vulgaris), joka Etelä-Europan vuori-
seuduissa viihtyy hyvin yläällä, on Suomessa kuitenkin
aivan eteläinen kala ja rajoitettu Turun, Uudenmaan ja
Viipurin lääneihin. Koska se on sitkeähenkinen muta-
kala niin kuin kourikin, menestyisi se kyllä Keski-Suo-
messakin. Sen lihaa ei pidetä suuressa arvossa.

Rantatörö (Gobio fluviatilis) on jotenkin harvinai-
nen ja ylönkatsottu kala meillä, vaikka sen lihaa muissa
maissa kiitetään hyväksi. Löytyy merenrannoilla ja jo-
kien suussa Etelä- ja Lounais-Suomessa Kokemäen jo-
keen asti ja sanotaan saadun Vaasassakin. Sitä on myös
saatu Hämeenlinnan seudussa ja Laatokan rannoilla ja
Inkerissä se on yleinen.

Pieni Mutu eli Maimo (Phoxinus aphya) on ainoa
särkikala, joka on levinnyt yli koko alamme Inarin Lap-
piin asti. Suomen- ja Pohjanlahden saaristoissa yleinen.
Käytetään täkykalana.

Särki (Leuciscus rutilus), 60°— 68°s', yleisin kaikista
heimolaisistaan ja levinnyt Etelä-Suomesta Sompiojärveen
asti, heti Suoloselän eteläpuolella Sodankylässä, on köy-
hemmän kansan ruokana tärkein heimossaan. Sitä käy-
tetään nimittäin Sisä-Suomessa sekä keittokalana että
sangen suurin määrin myös suolakalana, kun paremmista
kaloista on puute. Varakkaammatkin kansaluokat käyt-
tävät sitä keitettynä tahi paistettuna, mutta ei suolaka-
lana. On meressäkin yleinen, mutta Suursaaren rannoilla
harvinainen.

Sorva (Leuciscus erythrophthalmus), 60°—63%', on
levinnyt Etelä-Suomesta Pohjois-Savoon asti, vaikka sitä
ei löytyne suurin määrin missään, jonka vuoksi se tulee ta-
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loudelle vähäarvoiseksi, vaikka se löytyy kaikissa Savon,
Hämeen ja Satakunnan vesistöissä ja on mainittu Etelä-
Pohjanmaaltakin. Etelä- ja Lounais-Suomen meriran-
noilta hyvin tunnettu, vaan ei löydy Suursaaressa.

Turpa (Leuciscus cephalus), 60°—61%', on verrat-
tain harvinainen kala Etelä- ja Lounais-Suomessa. Sitä
on löydetty Kronstadtin lahdessa, Vammelsuussa Uudella
kirkolla, Reposaaren salmessa jja Rokkalassa Johanneksen
pitäjässä, Säkkjärvellä, Kymijoessa ja Elimäen pitäjässä,
Tjusterbyssä 6 virstaa länteenpäin Porvoosta, Aurajoessa
ja Kokemäen joessa. On Säynään kokoinen ja isompi-
kin, mutta ei pidetä erittäin suuressa arvossa.

Seipi eli Korpiainen (Leuciscus grislagine), 60° —

68%', löytyy niin meressä kuin useimmissa maavesissämme
Äänisjärvestä ja Suomenlahdesta Etelä-Lapin pohjois-
rajoille asti, Muonion ja Kitisen jokiin (68%') sekä
Sompiojärveen asti. Kumma kyllä se ei ole tunnettu
Savon osasta Saimaan vesikuntaa, vaikka se löytyy Pieli-
sessä, eikä myös Päijänteen eikä Näsijärven vesistöistä,
vaikka se löytyy Kymijoessa ja Kokemäen joessa. Poh-
janmaan pitkissä jokijaksoissa se on hyvin levinnyt ja
siellä tunnettu nimellä Seipi, jota vastoin nimitystä Kor-
piainen tahi Korpisärki käytetään Karjalassa. Sen liha
on sangen hyvä.

Säynäs (Leuciscus idus), 60°—68%', on yleinen
Suomen- ja Pohjanlahden saaristoissa sekä kaikissa maa-
vesissämme Äänisjärvestä ja Laatokasta Sompiojärveen
ja Kaaresuvannolle asti ja on heimonsa maukkaampia
kaloja.

Merivimpa eli paljas Vimpa (Abramis vimba), asuu
meillä enimmin meren saaristoissa ja nousee myös jon-
kun matkaa virtoihin, mutta ei ole asuttautunut järviin
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kauemmaksi merestä. Se on sangen yleinen etelä- ja
lounaisrannoillamme Poriin saakka, mutta pohjoisemmassa
harvinainen, 60°—63°. Löytyy myös Syvärijoessa ja
Laatokan eteläosassa (Venäjän alueella), mutta ei ole
tunnettu Laatokan pohjoisrannoilta.

Sulkava (Abramis ballerus), 60°—63%', on hyvin
epätasaisesti levinnyt maamme etelä- ja keskiosissa li-
salmeen ja Kiuruvedelle asti, on paikoin yleinen, toisin
paikoin taas puuttuu kokonaan suurilla aloilla. Se on
sangen yleinen Laatokan pohjoisosaan laskevissa vesissä
ja löytyy Laatokassakin. Uudellamaalla se löytyy Loh-
jalla ja Vihdissä, samoin Vanajavedessä Hämeenlinnan
seudussa sekä Tampereella, Karkussa ja Mouhijärvellä
Satakunnassa; Päijänteen vesistössä Jämsäjoessa, Lep-
pävedessä ja Ala-Keiteleessä; Saimaan vesistön pohjoi-
simmassa osassa Ruokovirrasta ylöspäin Maaningan, li-
salmen jaKiuruveden vesissä ja myös Muuruvedessä Nil-
siässä ja Viavedessä Kuopion ja Tuusniemen pitäjien
rajalla. Mutta sitä ei tunneta Kallavedestä, ei Sai-
maasta eikä Päijänteestä. Sen liha ei ole erittäin ke-
huttavaa.

Lahna (Abramis brama), 60°—67%', yleisin ja
lihaltaan arvokkain suvussaan, on levinnyt Suomen- ja
Pohjanlahden saaristoissa, kaikissa suuremmissa maave-
sissä Etelä-Suomesta Pohjanmaan pohjoisosaan asti ja
löytyy Etelä-Lapissakin muutamissa Sodankylän jär-
vissä. Suursaaren rannoilla se on hyvin harvinainen
vieras.

Pasuri eli Parkki (Abramis björkna), 60°—63%',
on myös hyvin levinnyt Laatokassa, Suomenlahden saa-
ristoissa, Pohjanlahden eteläosassa sekä Näsijärven, Päi-
jänteen ja Saimaan vesistöissä Kiuruvedelle asti. Se on
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tunnettu hyvin monella eri nimellä eri paikkakunnissa:
Tyrväällä ja Mouhijärvellä se on Kesämä, Kokemäellä
ja Huittisissa Varolainen, Ulvilassa ja Porissa Lisu, Lu-
hangolla Latteri, Jämsässä Littu eli Portti, Laukaassa
Pasu eli Portti, Vanajassa Pasuri, Kymissä, Säkkjär-
vellä, Viipurissa ja Kivennavalla Porho, Sortavalassa Lop-
peri, Pohjois- ja Keski-Savossa Parkki. Sen liha on
paljo halvempaa kuin lahnan, josta se ulkomuodoltaan on
äkkinäisen vaikea erottaa.

Lampivimpa (Aspius rapax), 60°—-61%', tunnettu
harvoista paikoin. Näsijärven ja Mouhijärven vesistöissä
sekä Kokemäen yläosassa se on sangen yleinen ja tun-
nettu nimellä Vimpa. Saatu Tammisaaren seudussa ja
on yleinen Kymijoessa sekä Teutajärvessä Elimäellä;
myös saatu Pohjois-Savosta. Liha on hiukan punertavaa
ja kiitetään hyväksi.

Salakka (Alburnus lucidus), 60°—68%', on yleinen
meren saaristoissa ja kaikissa maavesissämme Etelä-Lap-
piin asti. Käytetään enimmin syötiksi muille arvokkaam-
mille kaloille.

Miekkakala (Pelecus cultratus), 60°—61%', löytyy
Laatokassa sen pohjoisempiin osiin (Sortavalaan) asti ja
nousee pienempiin maavesiin, esim. Suvantoon Sakko-
lassa, mutta on kaikin paikoin harvinainen. Tavataan
myös Kronstadtin lahdessa ja hyvin harvinaisena Koi-
vistolla. On Kaakkois-Europalainen kala, joka Kaspian
merestä ja Mustasta merestä on levinnyt Itämeren etelä-
ja itärannoille asti, mutta ei löydy Ruotsinpuoleisella Itä-
meren rannalla.

Lohikalojen heimo (Salmonida).
Lohi (Salmo salar), 60°—70°, nousee Suomen- ja
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Pohjantahdista kaikkiin suurempiin jokiin kutemaan ja on
monin paikoin hyvin suuren ja tuottavan kalastuksen esi-
neenä, esim. Kymijoessa, Kokemäen joessa, Oulujoessa,
Kemijoessa ja Torniojoessa, ja löytyy myös Laatokassa
ja Äänisjärvessä ja niihin laskevissa vesissä, vaan ei
jaksa Imatran koskea ylös Saimaan vesistöön. Jää-
merestä ja Vienanmerestä se nousee Lapin ja Venäjän
Karjalan jokiin.

Taimen (Salmo eriox), 60°—70°, on levinnyt sa-
malla tavoin kuin lohi, mutta löytyy sisävesissä laajem-
malla alalla. Muunnos Järvilohi (Salmo eriox v. la-
eustris) tavataan Äänisjärvessä ja Laatokassa sekä Sai-
maan, Päijänteen ja Näsijärven vesistöjen suuremmissa
järvissä, Kitkajär vessa, Inarijärvessä j. n. e. Pur o lohi
(S. eriox v. fario) enimmin Lapin ja Pohjois-Suomen
puroissa ja virroissa, mutta myös etelämmässä Aunuk-
sessa, Rajajoessa ja Kokemäen joessa asti.

Nieriä (Salmo alpinus), 70°—60°, on pohjoinen ja
itäinen levenemiseltään. Jäämerestä ja Vienanmerestä,
joissa se paisuu hyvin suureksi, se nousee Lapin ja Ve-
näjän Karjalan jokiin, ja löytyy myös Laatokassa ja Ää-
nisjärvessä sekä Pielisjärvessä, Pyhäselässä, Orivedessä,
Puruvedessä ja vähin määrin Höytiäisessä. Laatokassa
elävät nuoremmat nieriäiset „peMlitu hyvin syvällä,
50 —100 sylen vedessä, suuremmat „nieriäiset" taas ma-
talammassa vedessä. Liha hyvin maukasta.

Kuore (Osmerus eperlanus), 60°—68°, yleinen me-
ren saaristoissa ja sisävesissä Etelä-Lappiin asti, jossa
Immelän järvi Kittilässä lienee sen pohjoisin löytöpaikka.
Pidetään sisämaassa hyvin halpana, merenrannoilla se on
suurempi ja maukkaampi ja tulee suuren runsautensa
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ja siitä seuraavan halvan hintansa vuoksi köyhälle kan-
salle tärkeäksi kalaksi.

Harjus (Thymallus vulgaris), 60°—70°, on yleinen
Lapin ja Pohjois-Suomen maavesissä, samoin Pohjanlah-
den pohjoisosassa, löytyy myös Etelä-Pohjanmaan ran-
noilla sekä Porin edustalla ja Kokemäenjoessa, samoin
Kymijoessa ja Kalkkisten koskessa Heinolan seudussa
sekä Laatokassa, Äänisjärvessä ja monin paikoin Sai-
maan vesistössä. Liha valkeata, hyvämakuista.

Siika (Coregonus lavaretus), 60°—70°, hyvin yleinen
koko alamme maavesissä, ja löytyy runsaasti myös Poh-
janlahden ja Suomenlahden saaristoissa Suursaarenkin
rannoilla. On arvokkaimpia ja maukkaimpia kalojamme
yhtä hyvin keitettynä kuin suolattuna tahi savustettuna.

Laatokan pohjoisosasta on saatu omituinen siika-
laatu, joka poikkeaa sekä siiasta että muikusta, mutta
kenties on sekasikiö näistä molemmista ja on saanut ni-
men Coregonus Nordmanni.

Muikku (Coregonus albula), 60°—69%, hyvin ylei-
nen kaikissa suuremmissa maavesissä Inariin asti; sa-
moin Suomen lounaisessa saaristossa ja Pohjanlahdessa,
varsinkin sen pohjoisosassa. Vaihtelee suuresti muodol-
taan ja kooltaan. Tavallinen koko on 5—7 tuumaa,
mutta 10—14 tuumaa pitkiä muikkuja saadaan esim.
Laatokasta, Lappeenrannan seudusta sekä muutamista
pienemmistä vesistä, jonne muikku on kantamalla kulje-
tettu suuremmista järvistä. On tuoreeltaan keitettynä
tai paistettuna erinomaisen maukas ja sisempäin maa-
kuntain tärkein suolakala. Sen mäti on samoin suu-
ressa maineessa; ainoastaan mateenmätiä pidetään sitä
parempana.
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Hauki (Esox lucius) i 60°—70°, on yleinen kaikissa
maavesissä Lapin perille saakka ja samoin Pohjanlahden
ja Suomenlahden saaristoissa. On maukas, hyvin ar-
vossa pidetty ja tavallisimpia keittokaloja varakkaimpain
kansaluokkien pöydällä.

Ankerias (Anguilla vulgaris), 60°—66%'; 70°, on
sangen yleinen Suomen- ja Pohjantahdissa ja Laatokassa
sekä useimmissa niihin laskevissa vesissä. Kauempana
merestä kovempien koskien yläpuolella se harvenee ja
Imatran koskesta se ei mahtane päästä ylös ollenkaan.
Jäämeren puolella on ankeriasta saatu Tenovuonossa.
Talonpoikainen kansa ei syö ankeriasta, mutta kaupassa
on tämän kalan liha melkein samoissa hinnoissa kuin lohi.

4. Rustoruotoiset (Chondrostei).
Sampi (Acipenser sturio), on meillä harvinainen ja

tuskin alallamme sikiävä kala, vaikka se silloin tällöin
näytäksen Suomen- ja Pohjantahdissa ja on tavattu joku
kerta Torniojoessa asti; Laatokassa se on vähemmin har-
vinainen kuin muilla rannoillamme jakohoaa myös, vaikka
ylen harvoin, Syvärijoen kautta Äänisjärveen.

Sterletti (Acipenser ruthenus), ei oikeastaan kuulu
meidän kalastoomme, mutta tavataan silloin tällöin Laa-
tokassa karkulaisena kalaveneistä, joissa sitä kuljetetaan
elävänä Volgan vesistöstä Pietariin.

5. Ympyräsuiset (Cyclostomi).
Maavesissämme löytyy kaksi nahkiaislajia, nimittäin

Virtanahkiainen (Petromyzon fluviatilis) ja Pikkunahkiai-
nen (Petromyzon branchialis), joita viime aikoina on tah-
dottu väittää yhdeksi lajiksikin. Edellinen näistä on
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yleinen Suomen- ja Pohjanlahdissa ja Laatokassa sekä
niihin laskevissa vesissä, yksin Saimaan vesistössäkin ja
löytyy myös Jäämeressä ja Vienanmeressä. Pikkunah-
kiainen ei ole tunnettu niin suurelta alalta, mutta löytyy
varmuudella maavesissämme Etelä-Suomesta Kittilään asti
(68°). Vienanmereen laskevista vesistä se on aivan epä-
tietoinen eikä sitä ole tavattu Suomen- ja Pohjantahtien
rannoilta.

11.
Merikalat.

Suomen maatieteelliseen alaan kuuluvissa merissä löy-
tyy kaikkiaan 66 varsinaista merikalaa ja 13 murtoveden
kalaa, joista viimemainituista kuitenkin 4 on meillä enem-
män merikaloja kuin murtoveden kaloja, nimittäin Härkä-
simppu (Cottus quadricomis), josta jo on puhuttu siv.
401, sekä Tavallinen Kampela (Pleuronectes flesus), Puna-
kampela (Pleuronectes platessa) ja Merinahkiainen (Pet-
romyzon marinus), joista aiomme puhua yhteydessä meri-
kalojen kanssa.

Itämeren ja sen lahtien suhteen olemme jo aikai-
semmin huomauttaneet että niissä melkein kaikki maa-
vesikalamme viihtyvät yhdessä merikalojen kanssa, niin
että meillä on ainoastaan kuusi maavesikalaa, joita ei
varmuudella tunneta merestäkin, nimittäin: Säkiä (Silu-
rus glanis)''), Mutakala (Cobitis fossilis), Sulkava (Abra-
mis ballerus), Lampivimpa (Aspius rapax), Nordmannin
siika (Coregonus Nordmanni) ja Pikkunahkiainen (Petro-
myzon branchialis).

Tämän kautta tulee Itämeren ja sen lahtien kalas-
toon meillä kuulumaan 59 kalalajia, joista 25 lajia eli

*) Löytyy jo Kronstadtin lahdessa heti rajamme eteläpuolella.
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42 % ovat maavesikaloja, 11 lajia eli 19 % murtoveden
kaloja ja verrattain Vähänen määrä, 23 lajia eli 39 %

varsinaisia merikaloja.
Varenkivuonossa taas, joka kaikista kalastoistamme

on rikkain lajeista, löytyy 55 lajia eli 85 % merikaloja
ja 10 lajia eli 15 % murtoveden kaloja, vaan ei ainoa-
takaan varsinaista maaveden kalaa.

Itämeren merikaloista ovat ainoastaan 8 niin ete-
läistä luonnetta, ettei niitä enää tavata Varenkivuonossa.
Vienanmeressä taas löytyy kaksi turskalajia, jotka näyt-
tävät olevan niin pohjoisia luonteeltaan että karttavat
Golfivirran vettä ja sen vuoksi puuttuvat Varenkivuonosta,
vaikka löytyvät paljoa kylmemmissä osissa Jäämerta.

Merikalamme ovat seuraavat:

1. Piikki-eväiset (Acanthopteri).
Ruijanahven (Sebastes marinus), 70°, yleinen Jää-

meressä; tätä kaunista, helakan punaista 1V2—3 jalkaa
pitkää kalaa nähdään talvisaikana Oulun torilla, jonne
sitä jäätyneenä kuljetetaan kaupaksi Ruijasta, jossa sitä
pyydetään 100—150 sylen vedestä. Iso simppu (Cottus
scorpius) 60°—70°, yleinen kaikissa merissämme, paitsi
Pohjanlahden pohjoisimmassa ja Suomenlahden itäisim-
mässä osassa, joissa se on harvinainen; Pikkuhorkkeli
(Cottus bubalis) 60°, etelärannallamme jokseenkin harvi-
nainen, (Merihärjästä katso siv. 401), Haarasimppu (Cot-
tus ventralis), 70°, Jäämeressä yleinen, Koukkusimppu
(Centridermichtys uncinatus), 70°, Jäämeressä ei harvi-
nainen, Haarakoukkuinen simppu (Icelus hamatus), 70°,
samoin, Pingelin simppu (Triglops pingelii), 70°, Varen-
kivuonossa harvinainen, Tavallinen partasimppu (Agonus
cataphractus), 60°, 70°, ei aivan harvinainen Varenki-
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vuonossa ja on kerran saatu Porkkalassa etelärannal-
lamme, Kymmentahkoinen partasimppu (Agonus decago-
nus), 70°, harvinainen Jäämeressä, Vaskikala (Gästero-
steus spinachia), 60°, 70°, harvinainen lounais- ja etelä-
rannallamme, Suursaaressa kuitenkin sangen yleinen ja
eri nimellään tunnettu, löytyy luultavasti myös Varenki-
vuonossa.

Makrilli (Scomber scombrus), 60°, 70°, satunnainen
vieras meidän rannoillamme, harvoin tavattu Varenki-
vuonossa ja vielä harvemmin etelärannoillamme (Turun
ja Tammisaaren saaristoissa).

Ruijanlahna (Pterycombus brama) 70° jaKiiltolahna
(Lampris guttatus) 70°; näitä komeita kaloja on ainoas-
taan kerran kumpaakin tavattu Varenkivuonossa, edelli-
nen lokakuussa 1866, jälkimäinen pari vuotta aikai-
semmin.

Tokanpojat (Gobius) ovat Jäämerirannallamme vie-
raita. Musta tokanpoika (G. niger) 60°, on Ahvenan
saaristossa ja Turun saaristossa sangen yleinen ja tavattu
itäänpäin Helsingin seudussa asti. Vaalea tokanpoika
(G. minutus) 60°, on lounaissaaristosta levinnyt Koivis-
tolle asti ja on Suursaaren rannoilla yleinen.

Vilukala eli Rasvakala (Cyclopterus lumpus) 60°—

70°, on sangen yleinen etelä- ja länsirannoillamme, mutta
löytyy vielä runsaammin ja suurempana Jäämeressä ja
Vienanmeressä.

Pullokala (Liparis lineatus) 68°—70°, tämä mer-
killinen kala, joka tavataan Grönlannissa, Huippuvuorilla,
Novaja Semljassa ja Kamtjatkassa asti ja on yleinen
Jäämeressä ja Vienanmeressä, on sangen yleinen Suur-
saarenkin rannoilla, jossa se on saanut nimen Pullokala
tavastaan imeytyä nuotan „pulloihin" kiini. Samalla ni-
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mellä se on tunnettu Vironkin rannalla ja on tavattu
Pohjanlahden pohjoisosassa asti.

Merikrotti (Lophius piscatorius) 70°, Varenkivuo-
nossa harvinainen; sinne on myös Golfivirta kerran (1826)
kuljettanut pienen Levikrotin (Antennarius marmoratus)
Atlantin lämpöisistä osista.

Tainari eli Merikissa (Anarrhichas lupus) 70°—65°,
joka suuren raatele vaisuutensa vuoksi vanhoilta tutki-
joilta sai nimen lupus marinus ja jonka julmia hampaita
kalamiehet tänäkin päivänä pelkäävät niin kovin, että
monin paikoin ensi työkseen lyövät kalalta turvan poikki
kun sen veneesen saavat, on hyvin yleinen Jäämeressä
ja Vienanmeressä ja tulee 3—4 jalkaa pitkäksi samoin
kuin Täplikäs Tainari (A. pantherinus), joka saadaan
200 sylen vedestä. Leveäotsainen tainari (A. latifrons),
70°, on vaan yhden ainoan kerran (1876) saatu Vaa-
renkivuonosta. Teistikala (Centronotus gunellus) 70°, 60°,
on yleinen Jäämeressä ja arvattavasti Vienanmeressäkin.
Suomen lounais- ja etelärannoilla se on harvinainen.
Sarvielaska (Carelophus ascanii) 70°, ja Piikkielaska (Cli-
nus maculatus) 70°, molemmat harvinaisia Varenkivuo-
nossa. Yleinen on siellä taas Limakala (Lumpenus lam-
petrceformis) 70°, 60°, joka myös tavataan Suomenlah-
dessa Suursaaren luona, vaikka harvinaisena. Yleinen
kaikissa merissämme on Elaska eli Kivinilkka (Zoarces
viviparus), mutta sekin, niinkuin useimmat piikkieväiset
merikalamme, on ihmiselle arvoton. Varenkivuonossa
tavataan myös harvinaisena hopeahohtoinen, nauhanmuo-
toinen, vasemmalla kyljellään makaava Hopeakampela
(Trachypterus arcticus).

Kampeloita (Pleuronectidce) kuuluu meidän kalas-
toomme 10 lajia, jaettuna neljälle eri suvulle. Itämeren
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puoli on näistäkin köyhä, sillä Etelä-Suomesta tunnetaan
varmuudella ainoastaan kaksi lajia: toinen, Piikkikampela
(Rhombus maximus), ei löydy Jäämeren puolella ollen-
kaan. Lounaisrannaltamme se on levinnyt Pohjanlahden
eteläosassa ainakin Ahlaisiin asti; Suomenlahdessa se on
vielä Suursaaren rannoilla sangen yleinen, mutta idem-
pänä harvinainen. Kuitenkaan sitä ei missään alallamme
löydy niin runsain määrin kuin Tavallinen kampela (Pleu-
ronectes flesus) 60°—70°. Se on hyvin yleinen Porin
saaristoon ja Suursaareen asti, harvinaisempi idemmässä
ja pohjoisemmassa, mutta on tavattu Hailuodon rannoilla
asti. Nousee Pohjanlahdesta myös Karvian jokeen. Luul-
tavasti se on tämä laji, joka Lapissakin nousee jokiin,
esim. Tenojokeen, Paatsjokeen ja Ponoijokeen.

Varenkivuonossa tavataan seuraavat kampelalajit:
Ruijan pallas (Hippoglossus vulgaris), joka voi olla 10
jalkaa pitkä, yleinen, Grönlannin pallas (Hippoglossus
pinguis), harvinainen, Liejukampela (Hippoglossoides pla-
tessoides), yleinen, Tavallinen kampela (Pleuronectes fle-
sus), yleinen, Punakampela (Pl. platessa), yleinen, nousee
kenties edellisen kanssa jokiin, Hietakampela (Pleuronec-
tes limanda), yleinen, Mustaeväinen kampela (Pl. cyno-
glossus), harvinainen ja Paksuhuulinen kampela (Pl. mi-
crocephalus), harvinainen.

Vienanmeressä on eräs^ omatakeinen kampela, ni-
mittäin Vienankampela (Pleuronectes dvinensis), joka kui-
tenkin kenties vaan on tavallisen kampelan muunnos.

2. RakkOSUiset (Physostomi).
Harvat tämän lahkon lajit kuuluvat merikalastoomme,

mutta semmoisia ovat Jäämeressä yleinen ja Vienanme-
ressäkin löytyvä Villakuore (Mallolus villosus), jonka
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äärettömiä touko- tai kesäkuussa Jäämeren rantoja
läheneviä parvia seiti ja turska seuraavat; samoin ta-
loudellisessa suhteessa erittäin arvollinen Silli (Clupea
harengus), jonka Itämeren puolella ja Vienanmeressä
yleinen muunnos Haili, Silakka tai Seiti (Cl. haren-
gus var. membras), on merenrantaseuduissa enimmin
käytetty suolakalamme ja saaristolaisten tärkein raha-
lähde — sekä Kilohaili (Clupea sprattus), joka ei löydy
Jäämeren puolella, mutta lounaisilla rannoillamme on ylei-
nen ja tuottavan kalastuksen esineenä, erinomattain Tam-
misaaren seudussa. Suomenlahden itäosassa se harve-
nee jo Suursaaren seudussa, mutta pyydetään ja suola-
taan vielä Koivistollakin. Pohjanlahdessa on Kaskinen
pohjoisin seutu, jossa Kiloa pyydetään suuremmin mää-
rin ja hyvällä menestyksellä. Merenkurkusta pohjoiseen
päin se ei enää ole omatakeisen kalastuksen esineenä.

Harvinainen vieras etelärannoillamme on Nokkahauki
(Belone vulgaris), oikeastaan suuren aavan meren kala,
joka kuitenkin silloin tällöin eksyy Viipurin lahteen ja
Merenkurkkuun asti ja samoin Varenkivuonoon. Meri-
ankeriaankin (Conger vulgaris) sanotaan pari kertaa ek-
syneen Uudenmaan rannoille.

3. Tupsukiduksiset (Lophobranchii).
Näitä on meillä ainoastaan kaksi lajia: Särmäneula

(Siphonostoma typhle), ei aivan harvinainen lounaisissa
saaristoissamme, josta se on levinnyt Porin edustalle ja
Helsingin seutuun asti. Merineula (Nerophis ophidion),
edellistä yleisempi ja kauemmaksi levinnyt Suomenlah-
dessa, mutta Pohjanlahdessa ei varmuudella tunnettu
Poria pohjoisemmasta sekään. Jäämerestä molemmat
tuntemattomia.
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4. Rustoeväiset (Selachii).
Meillä kaikki Jäämeren kaloja ja varmuudella tun-

nettuja melkein ainoastaan Varenkivuonosta.
Sillikuningas (Chimcera monstrosa), harvinainen, Hoo-

meri (Lamna cornubica), B—98 —9 jalkaa pitkä, mutta vä-
hemmin raju kuin muut haijikalat, jokseenkin harvinai-
nen; Jättiläishaiji (Selache maxima), 30 —40 jalkaa pitkä,
pienihampainen eikä raatelevainen, harvinainen; Piikki-
haiji (Acanthias vulgaris), pieni, 2—3 jalkaa pitkä, san-
gen yleinen; Holkeri (Lcemargus microcephalus), 12 —15
jalkaa pitkä, raatelevin ja vaarallisin kaikista haijikaloista
ja puree suuria kappaleita elävän valaskalankin kyljestä.
Sitä pyydetään maksan vuoksi, jota yhdestä holkerista
voi saada 2 tynnyriä, josta keitetään silavaa ja köyhä
kansa syö sen lihaakin.

Kökarissa, Ahvenan ulkosaaristossa, on kerran ta-
vattu kuollut Hoomeri (Lamna cornubica), vuonna 1871
tahi niillä paikoin. Se on ainoa kerta kun tiedetään
jonkun haijin eks}neen etelärannallemme.

Kynsirausku (Raja radiota) on yleinen Jäämeressä
ja Vienanmeressä. Okarausku (R. clavata) ja Sinirausku
(R. batis) ovat levinneet Norjan alueelle Ruijaan asti,
jotta mahdollisesti voivat löytyä Varenkivuonossakin.

5. Ympyräsuiset (Cyclostomi).
Merinahkiainen (Petromyzon marinus), oikeastaan

murtoveden kala, on meillä tunnettu ainoastaan meri-
kalana, Jäämerestäja Vienanmerestä, ja on kerran (1854)
saatu Helsingin seudustakin.

Varenkivuonosta tunnetaan myös yleisenä ympyrä-
suisten alhaisin eurooppalainen muoto Loisankerias (My-
xine glutinosa), joka tekee turskan pyytäjille suurta har-
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mia, ryömien koukkuun tarttuneiden turskakalojen sisään,
joista sitte imee lihan sisäänsä ja täyttää kalan limalla.

Luurangottomat eläimet (Evertebrata).
Luurangottomien eläinten suhteen meidän täytyy su-

pistautua aivan lyhkäisiin viittauksiin. Maamme pohjoi-
sen aseman luonnollisena seurauksena on että lajirikkaus
alhaisemmissakin eläimissä on vähempi kuin leudommissa
maissa, mutta kuitenkin tunnetaan Suomen alalta esimer-
kiksi Nilviäisiä (Mollusca) noin 280 lajia ja Hyönteisiä
noin 10,000 lajia.

Nilvimäisiä eläimiä (Molluscoidea) tavataan moris-
samme vähänen määrä.

Vaippaeläimiä (Tunicata) emme tunne Itämeren
lahdista laisinkaan, vaan ainoastaan Jäämeren puolelta.

Lonkerojalkaisia (Brachiopoda) tunnetaan Jäämeri-
rannoiltamme kaikkiaan 3 lajia, Itämeren puolelta ei yh-
täkään.

Sammaleläimiä (Bryozoa) löytyy Jäämeressä muu-
tamia, maavesissä harvoja.

Nilviäiset (Mollusca).

Maalla tahi suolattomassa vedessä eläviä nilviäisiä on
Suomessa yhteensä 90 lajia, joista 68 keuhkosimpukkaa
(Gasteropoda pulmonata), 7 kidussimpukkaa (Gastero-
poda branchiata) ja noin 15 näkinkenkää (Conchifera).

Peltoetana (Limax agrestis) tekee joskus lämpöisinä
sateisina syksyinä vahinkoa rukiin touolle, muut eta-
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namme eivät tee mainittavaa haittaa ja ilmaa hengittä-
vät kuorisimpukkamme ovat kaikki vähäisiä kooltaan.

Kaksikuorisista sisäveden näkinkengistä mainitta-
koon paksukuorinen helminäkinkenkä (Unio margariti-
fer), joista muutamin paikoin, esim. Kuusamossa, Pyhä-
joella ja Karvianjoesta etsitään helmiä.

Merinilviäisiä tavataan Itämeren puolella meidän
rannoillamme ainoastaan noin 8 lajia, mutta Jäämeren
puolella 160 paikoilla. Viimemainittujen joukossa on useita,
joiden leveneminen ulottuu Huippuvuorien ja Grönlannin
rannoille asti, mutta taloudelle niistä ei ole hyötyä, ei
haittaa.

Norjalainen Sars luettelee Itä-Ruijasta: 4 Pääjal-
kaista (Cephalopoda), 3 Jalkasiipistä (Pteropoda), 127
Simpukkaa (Gastropoda), 2 Putkisimpukkaa (Soleno-
conchia), 56 Näkinkenkää (Conchifera).

Niveljalkaiset (Arthropoda).
Tämän suuren eläinryhmän vaihtelevaisista muo-

doista ovat hyönteiset tutkitut niin tarkoin, että voimme
suunnilleen ilmoittaa montako lajia tunnetaan kutakin
lahkoa.

Ampiaisia (Hymenoptera) on meillä noin 3,000,
Luusiipisiä (Coleoptera) 2,500,
Suorasiipisiä (Orthoptera) 200,
Verkkosiipisiä (Neuroptera) 200,
Perhosia (Lepidoptera) 1,300,
Kärpäsiä (Diptera) 2,500,
Nahkasiipisiä (Hemiptera) 800,
Sukahäntäisiä (Thysanura) 50.
Enimmät näistä tavataan koko Keski-Euroopassa,

muutPohjois-Skandinaviassa jaPohjois-Venäjällä. Maamme
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vesirikkauden seurauksena on se että vesihyönteisistäkin
on Suomessa paljo, muihin maihin verrattuna.

Monet hyönteiset tekevät tuntuvaa vahinkoa.
Viljakasvien: nisun, rukiin, ohran jakauran vihol-

lisista mainittakoon: Turilaan (Melolontha) ja Viljasepän
(Elater segetalis) toukat, jotka vahingoittavat viljakas-
vien juuria, Orasperhosen (Agrotis segetum) toukat, jotka
vahingoittavat orasta, Ohrakärpäsien (Oscinis) toukat,
jotka vikuuttavat kortta ja tähkää, ja suorasiipisten lah-
koon kuuluvan pienen Rakkojalan (Thrips cerealium)
toukat, jotka vahingoittavat tähkiä. Viljakasvien lehtiä
ja tähkiä vaivaavat myös pienet Lehtitäit (Aphis).

Kaalimaissa tekevät muutamat perhosen toukat
vahinkoa, erinomattain valkeiden Kaali- ja Nauris-per-
hosten (Pieris brassicce ja P. napi) toukat kaalin kuvun
lehdille ja Orasperhosien (Agrotis) toukat taimille.

Niityillä tekevät joskus suurta vahinkoa heinä-
kasvulle niittymadot, jotka enimmäkseen ovat Nurmiper-
hosen (Chareas graminis) toukkia.

Karviaismarjapensaat kärsivät joskus kovasti
Karviaismarjapistiäisen (Nematus ribesi) toukista, jotka
syövät ne aivan lehdettömiksi.

Havumetsiä raatelevat monet hyönteiset. Kuusen-
kaamakuoriaisen (Tomicus typografiens) toukka sikiää
ja kaivaa käytäviään kuusen kuoreen siihen määrin että
koko puu kuivaa. Ydinkuoriainen (Hylesinus piniperda)
syö itsensä petäjän kerkkiin, jotka se koloo ontoksi, Pe-
täjäpistiäisten (Lophyrus pini ja L. rufus) toukat syövät
petäjän neulat, jä erään perhosen, Petäjämiitarin (Fidonia
piniaria), toukat katkovat petäjän neulat ja syövät sitte
neulan tyngen ja tupen, tehden suurta vahinkoa met-
sälle, kun sattuvat runsaasti lisääntymään.
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Lehtipuumme eivät ole mainittavan suuren tuhon
alaisia. Leppää vaivaa kuitenkin sangen suuresti Vihreä
leppäterttu (Chrysomela aenea) jonka toukat hävittävät
lepän lehdet usein suurilla aloilla. Tuomenkin lehdet
harvoin pysyvät puhtaina; niihin asettuu nimittäin joukot-
tain pieniä Lehtitäitä (Aphis padi).

Asuinhuoneiden kutsumattomista vieraista mai-
nittakoon Russakka (Blatta germanica), joka on hyvin
levinnyt varsinkin maamme kaakkoisemmissa osissa pir-
teissä ja ruuanvalmistushuoneissa; isompi ja edellistä vielä
inhottavampi Torakka (Blatta orientalis) on häviämäi-
sillään, mutta kolmas, edellisen kokoinen laji Amerikka-
lainen Torakka (Blatta americana) on viime vuosina le-
vinnyt Helsingissä, jossa sillä lienee oikea pesäpaikkansa
sokeritehtaassa. Kotisirkka (Gryllus domesticus) vaivaa
korvia maaseutusaunoissa ja tuvissakin. Lude (Acanthia
lectularia) on monessa kestikievaripaikassa matkustajain
kiusaajana, eikä ylönkatso vuoteita muuallakaan, Kirppu
(Pulex irritans), on yhtä vikkeläjaikainen Lapissa kuin
Etelä-Suomessa, ja Täi (Pediculus capitis) on valitetta-
vasti kyllä yleisesti tunnettu syöpäläinen huonompisiivoi-
sissa kodissa.

Jos vielä mainitsemme Sääskiä (Culex), jotka pis-
toillaan vaivaavat meitä kesällä ja Lapissa tulevat mel-
kein kärsimättömäksi rasitukseksi lämpöisenä vuoden ai-
kana, Saivartaja kärpäsiä (Oestrus ja Gastrus), joiden
toukat vaivaavat hevosia, nautaeläimiä ja lampaita, ja
Paarmoja (Tabanus), jotka myöskin puremillaan hätyyt-
tävät eläimiä, sekä Koiperhosia (Tinea), jotka hävittä-
vät turkiksia ja villavaatteita, niin lienevät ne hyönteiset
mainitut, jotka haittaa tekemällä enimmin vetävät huo-
miota puoleensa Suomessa.
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Hyödyllisiä hyönteisiä ovat etupäässä Mehiläiset
(Apis mellifica), joita vähin määrin hoidetaan Lounais-
Suomessa.

Muita ystäviä hyönteisten luokasta ei yleinen kansa
semmoisiksi tunne. Kuitenkin ovat esim. Loisampiaiset
(Ichneumon) erittäin hyödyllisiä, hävittämällä vahingollisia
hyönteisiä. Muurahaisetkin (Formica) tekevät metsässä
enemmän hyötyä kuin vahinkoa, ja pieni Leppäterttu
(Coccinella septempunctata) hyödyttää hävittämällä lehti-
täitä.

Tuhatjalkaisia (Myriopoda) näkee sangen paljo met-
sissämme, vaikka niiden lajiluku on vähäinen.

Hämähäkkieläimiä (Arachnoidea) on paljo niin hyvin
yksilö- kuin lajiluvultaan. Enimmin huomiota herättävät
varsinaiset hämähäkit (Aranea), esim. Huonehämähäkki
(Tegenaria) ja Ristihämähäkki (Epeira).

Punkeista (Ac'arind) mainittakoon Puuntäi eli Metsä-
punkki (Ixodes), Juustopunkki (Acarus siro), joka elää
vanhassa juustossa, Syyhypunkki (Sarcoptes scabiei) joka
vaikuttaa syyhelmätaudin. Vedessä uivia Vesipunkkia
(Hydrachna) nimittää kansa paikoin "Ukon härjiksi".

Äyriäiset (Crustacea).
Äyriäisten suuresta ja monimuotoisesta luokasta on

Jokiäyriäinen eli Krapu (Astacus fluviatilis) meillä ainoa
syötävä laji. Se löytyy Etelä-Suomessa ja Keski-Suomen
eteläisemmissä osissa, mutta istutettuna pohjoisemmassa-
kin, aina Perhonjoessa asti.

Erityistä huomiota tieteellisessä suhteessa ansaitsee
se seikka että muutamissa suuremmissa järvissämme, Laa-
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tokassa, Saimaassa ja Päijänteessä, tavataan useita pikku-
äyriäisiä, jotka oikeastaan ovat merieläimiä ja kuuluvat
Jäämeren eläimistöön. Suomen- ja Pohjanlahdissa elää
samoin hyvin lukuisana eräs Katkalaji (Idotea ontomon),
joka on hyvin yleinen myös Vienanmeressä ja Jääme-
ressä pitkin Venäjän ja Siperian rantoja Amerikan poh-
joisrannoille asti, vaan ei löydy Itämeren etelä-osassa,
ja näkyy olevan Härkäsimpun (Cottus quadricomis) tär-
keimpänä ravintona.

Jäämeressä tavataan suuria lyhytpyrstöisiä krapuja,
joita taas Suomen etelärannoilla ei tavata ollenkaan.

Piikkinahkaisia (Echinodermata) ei tavata Itäme-
ren puolella ollenkaan, mutta Vienanmeressä ja Jääme-
ressä tavataan useita Meritähtiä (Asterias) jne.

Onteloeläimistä (Coclenterata) ovat vetemme köy-
hiä. Jäämeri on kovin kylmä salliakseen varsinaisten
Korallieläinten (Polypi) viihtymistä, mutta Medusaeläi-
miä (Acalephce) tavataan siellä suuriakin lajeja. Suo-
menlahdessakin näkee joskus sangen suuret joukot erästä
teevadin kokoista medusaeläintä, (Aurelia aurita), jota
Suursaarelaiset nimittävät

Hydroideista eli Pikkumedusoista (Hydroidce) mai-
nittakoon Lampipolyyppi (Hydra viridis) suolattomasta
vedestä, yksinkertaisin tämän ryhmän eläimistä.

Sienieläimistä (Spongia) mainitsemme myös yhden
ainoan suvun, Lampisienen (Spongilla), joka elää suolat-
tomassa vedessä, leviten korren ja kaislan kappaleille j. m. s.

Alkueläimiä (Protozoa) on hyvin vähän tutkittu
meidän maassamme. Likoeläimiä (Infusoria) näyttää
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löytyvän sangen runsaasti, eikä eläimistöstämme puutu
Juurijaikaisia (Rhizopoda), Tumalimaeläimiä (Amoe-
boidea) ja Alkulimaeläimiä (Monera).

Kotieläimistä emme ole edellisessä esittelyssä mai-
ninneet mitään. Niistä tulee puhuttavaksi myöhemmin
maanviljelystä ja taloutta koskevassa luvussa.
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KYMMENES LUKU.
Suomenmaan asutus.

Milloinka tuli Suomenmaa ihmisten kodiksi? Jos
otaksummekin meidän maamme, niinkuin jo edellisessä
olemme koettaneet osoittaa, myöhemmin tulleen asutuksi,
kuin useimmat muut maat Euroopassa, niin ulottuvat
kuitenkin epäilemättä sen ensimmäiset sukupolvet niin kauas
aikojen yöhön, että kaiken todenmukaisuuden jälkeen ei
historian eikä muinaistutkimuksen valo koskaan ole saapuva
sinne asti. Maantieteellisten löytöjen historia osoittaa
meille, ettfei vielä ole tavattu maan päällä mitään merkilli-
sempää maata, jossa olisi löytynyt ihmissuvun olemisen
ehdot ja joka olisi ollut täydellisesti asukkaitten puutteessa.
Hyvän Toivon-niemestä Nordkappin jaBering'in salmeen,
Tulimaasta Gröönlantiin ja Alashkaan ovat vanhan ja
uuden maailman mantereet ikivanhoista ajoista olleet asu-
tut, ja ilman tunnettua yhteyttä toisten kanssa on sama-
ten useat vuosituhannet elänyt ihmisheimoja sekä Austra-
lian äärettömään valtamereen hajotetuilla saarilla että
Pohjois-Jäämeren kolkoilla rannoilla. Koska ja kuinka
ovat nämät ihmiset tulleet sinne? Alkuperäisen sivisty-
mättömyyden tilassa on ihminen vielä monessa suhteessa
ainoastaan luonnontuote. Hänen ensimmäinen ilmauk-
sensa jossakin maassa on sentähden useassa kohdin sa-
manlainen kuin kasvien ja eläinten. Antropologi ja et-
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nologi voivat kokeitten avulla sekä pääkallojen, ruumiin-
rakennuksen, kielten, aseitten ja työkalujen y. m. vertai-
lemisella saada selville jonkun ihmisrodun leviämisen ja
todennäköisen alkukodin, samoin kuin luonnontutkija te-
kee sen, kun on kysymys kasveista ja eläimistä; mutta
kumpaisessakin tapauksessa maitten ilman-ala ja fyysilliset
olot, aikaan katsoen, määräävät alkukohdan. Kysymys,
milloin Suomenmaa tuli ihmisten kodiksi, yhtyy siis ky-
symykseen: milloin Suomenmaan luonnon-olot tulivat sel-
laisiksi, että inhimilliset olennot täällä voivat oleskella
ja elättää itsensä? Sillä ei näy olevan mitään pätevää
syytä otaksumaan näiden tapausten eri-aikaisuutta eli, toi-
sin sanoen, että maa olisi jäänyt autioksi senkin aika-
kauden jälkeen, jolloin se rupesi asuttavaksi kelpaamaan.

Kun äärettömät sisämaan jäät, jotka jääkaudella
peittivät Suomenmaan ja joiden olemista meidän vuo-
remme, kalliomme ja järvemme vielä tänäpäivänäkin to-
distavat, vähitellen sulivat pois, silloin alkoi maakin vähi-
tellen muodostua vastaan-ottamaan asukkaita. Onpa sekin
mahdollista, että ensiksi ilmoille kohonneet rantatienoot
jo olivat harvaan hajonneitten metsästäjä- ja kalastaja-
heimojen asumuksena, kun sisempi osa maata vielä oli
autio jää-ylänkö, sekä että ihmis-elämällä siis täällä on
vanhempi syntyperä, kuin nykyisellä kasvi- ja eläinkun-
nalla. Gröönlannin esimerkki osoittaa meillQ, että tällai-
sia oloja ei ole mahdoton ajatella. Olkoon miten ta-
hansa, olkoot ensimmäiset asujamet täällä joko saman-
aikuisia, kuin jääkauden viimeiset ajat, tahi tänne tul-
leita vasta sen jälkeen, kuitenkin voimme kaiken toden-
näköisyyden mukaan päättää, että ne olivat olemassa
yhtä, jollei kahta, vuosituhatta ennen nykyisen ajanlaskun
alkua.
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Uudemman muinaistutkimuksen päätökset vahvista-
vat nekin puolestansa tätä otaksumista. Lukuisat löy-
döt pelloista ja metsistä, soista ja vesistä poistavat ni-
mittäin kaiken epäilyksen, että Suomenmaalla, samoin
kuin useimmilla muilla mailla Euroopassa, on ollut kivi-
kautensa, s. o. aikakausi, jolloin ne ihmiset, jotka täällä
asuivat ja toimivat, eivät vielä tunteneet metallien käy-
täntöä, vaan pitivät aseina ja teräkaluina hakattuja
tai hiottuja kiviä, luita, puuta j. n. e. Itsestään tämä
asia ei anna mitään varmaa ajanmääräystä. Kivikausi
ei ole mikään ajanluvun puolesta rajoitettu osa maailman
historiasta. Se oli loppunut ihmiskunnan vanhemmissa
sivistysmaissa kauan aikaa, ennenkuin vanhan ajan his-
toria alkoi; se oli olemassa useissa osissa Amerikkaa
vielä keski-ajan loppupuolella sekä osittain uudemmalla-
kin ajalla, ja se on pysynyt harvaan hajonneitten kansan-
heimojen keskellä vanhan ja uuden maailman pohjoisem-
missa tienoissa meidän päiviimme asti. Sivistyksen kes-
kuksista niin kaukaisessa ja niin vähän maailmankaupan
yhteydessä olevassa maassa, kuin Suomessa, taisi se ar-
vattavasti häiritsemättä pysyä vielä monta vuosisataa sen
jälkeen, kuin historian valo oli alkanut säteillä Välime-
ren rikkailla rantamailla. Tosi-asiallisia perusteita on
silläkin arvelulla, että kivikausi vielä kauan aikaa keski-
ajalla vallitsi maamme sisemmissä osissa, ja etfei se
vielä ollut hävinnyt, kun kristin-usko tuotiin tänne.
Mutta jos kohta otaksummekin, etfei tämän alkuperäi-
sen sivistyksen kehittymismuodon loppu ole aivan kau-
kaisessa muinaisuudessa, niin ei sovi kuitenkaan sanoa
samaa sen alkamisesta eikä sen olemisesta meidän maamme
eteläisissä ja aikaisemmin viljelyksen alaisiksi joutuneissa
osissa.
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Skandinavilaiset muinaistutkijat tekevät erotuksen
etelä-skandinavilaisen ja pohjois-skandinavilaisen eli ark-
tisen kivikauden välillä. Niinkuin nimitykset osoittavat,
ulottui edellinen niemimaan eteläisen ja keskimäisen osan
yli, kun sitä vastoin arktinen hallitsi sen pohjois-osia.
Muinaislöydöt todistavat, että nämä molemmat kivikau-
den lajit edustavat aivan erilaisia sivistys-asteita, että
niitä kannattaa aivan erilaiset kansat ja että ne ainakin
osaksi kuuluvat eri aikakausiinkin. Etelä-skandinavilai-
sen kivikauden kansa oli saavuttanut suuren taidon aseit-
ten ja työkalujen valmistamisessa. Sen limsiöstä valmis-
tetut, hienosti hiotut kirveet, koristeita täyteen hakatut
veitset, tikarit, keihäänkärjet j. n. e. vetävät syystä vielä
meidän päivinämme huomiota puoleensa. Sen suurem-
moiset puoliristi-haudat ja katosröykkiöt ja niissä tavatut
muinaislöydöt osoittavat sen ohessa, että väestöllä oli va-
kinaiset asuinpaikat, että se eli yhteiskunnissa sekä omisti
jo useimmat niistä koti-eläimistä, jotka nykyään löytyvät
samoilla tienoilla. Vihdoin osoittavat puoliristi-haudoista
löydetyt lukuisat luurangot, että kansa on ollut pitkää
ja että heillä on ollut soikea (dolikokefalinen) päänmuoto.
Aivan toisenlaisia ovat sitä vastoin muistomerkit arkti-
selta kivikaudelta. Ne eivät ole limsiötä, vaan ovat ta-
vallisesti liuskakivestä ja muista haperammista kivilajeista
valmistettuja. Muodon ja teon puolesta ovat ne paljon
alhaisemmalla kannalla kuin etelä-skandinavilaiset kivi-
aseet ja eroavat niistä myöskin sen kautta, että enim-
mät löytö-esineet arktiselta kivikaudelta ovat tarkoitta-
neet ainoastaan rauhallisia toimia. Kiinteitä muinais-
jäännöksiä, joita varmuudella voisi lukea viimemainittuun
aikakauteen kuuluviksi, ei ole myöskään löytynyt. To-
denmukaisesti voi päättää, että nykyisten Lappalaisten
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esi-isät edustivat arktista kivikautta. Näitten keskellä
pysyi kivikausi vielä noin kaksi ja puoli vuosituhatta
senjälkeen, kuin metallien käytäntö oli tullut tunnetuksi
Etelä-Skandinaviassa.

Suomenmaan kivikauden muinaisjäännöksillä on il-
meinen

'

yhtäläisyys Skandinavian arktisen kivikauden mui-
naisjäännösten kanssa. Ne ovat suurimmaksi osaksi val-
mistetut samoista aineista, savesta tai liuskakivestä, ja
ovat myös suurimmaksi osaksi samanlaisia aseita. Enim-
mät Suomenmaassa löytyneistä, noin 5,000 kivikapi-
neesta ovat talttoja, osittain tasa-, osittain onsitalttoja,
kirveitä ja kuokkimis-aseita (maakuokkia?). Vähemmässä
määrin on tavattu keihään- ja nuolenkärkiä, samoin kuin
veitsiä. Pikaisesti tarkastaessa voisi sentähden otaksua,,
että Suomenmaan kivikausi ei olisi mitään muuta kuin
osa arktisesta ja että mainittua vanhinta sivistys-astetta
siis meidän maassamme ei ole edustaneet muut kuin
Lappalaiset tai joku muu samalla sivistys-asteella sei-
sova paimentolaiskansa. Se seikka, ettfei täällä, aina-
kaan tähän asti, vielä ole löydetty kiinteitä muinais-
jäännöksiä ja hautoja, joita varmuudella voisi sanoa kivi-
kauteen kuuluviksi, näyttää vielä lisäksi antavan syytä
otaksumaan, että Suomenmaalla tällä aikakaudella ei ollut
vakinaisesti asettuneita, vaan ainoastaan ympäri-kuljek-
sivia, eri paikoissa satunnaisesti oleksivia asujamia.

Löydettyjen kivi-esineitten lähempi tarkastus on kui-
tenkin omansa herättämään perusteellisia epäilyksiä tä-
män arvelun todenmukaisuudesta. Paitsi sitä, että aseet
maan etelä- ja lounais-osista yleensä ovat paljoa parem-
min tehtyjä, kuin ne kömpelöt työkalut, joita on löydetty
Lapinmaasta ja niistä seuduista, missä tiettävästi on
asunut Lappalaisia, tavataan lisäksi edellisissä paikka-
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kunnissa useampia muotoja, jotka jälkimäisille ovat koko-
naan tuntemattomia. Tällaisia ovat ensi sijassa ne kau-
niit ja hienosti valmistetut, veneenmuotoiset vasarakirveet
syenitistä, joita suureksi osaksi on löydetty Etelä-Poh-
janmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Etelä-Hä-
meessä ja Uudellamaalla. Jos nämä sota-aseet kuuluvat
kivikauteen, niinkuin uudempi tutkimus nykyään otaksuu,
niin se kansa, joka on edustanut tätä kivikautta, arvat-
tavasti ei ole ollut Lappalaisia, vaan on kuulunut johon-
kin heimoon, jolla on ollut sotaisempi luonne ja kor-
keammalle kehittynyt kätevyys. Huomattava on, että se
ala, jolta näitä silminnähtävästi itse maassa valmistettuja
vasarakirveitä on tavattu, ei ulotu vastamainittuja maa-
kuntia edemmäksi. Päijänteen ja Kymijoen itäpuolelta,
samoin kuin pohjoisista osista Pohjanmaata, tällaisia löy-
töjä ei ole saatu, tai kumminkin vaan poikkeustiloissa 1).
Etelä-Skandinaviassa taas ne eivät ole harvinaisia, jos
kohta suhteellisesti eivät olekkaan niin lukuisiakuin täällä.
Sitä vastoin ovat ne, niinkuin sanottiin, aivan tuntemat-
tomia Karjalassa ja Aunuksessa, missä niitten sijaan on
löydetty eräs toinen omituinen laji kivisiä varsiläpisiä
sotakirveitä, nimittäin sellaisia, joitten toinen pää oli muo-
dostettu eläimenpään näköiseksi. Paitsi näitä sota-aseita
on sen ohessa sekä länsi- että itä-osassa Suomea löy-
detty suuri joukko varsiläpisiä kivinuijia, joista muutamat
ovat olleet varustetut ulkoilevilla hampailla eli ylennyk-
sillä, jotka siihen luultavasti laitettiin, jotta lujemmin
voisi sitoa hihnat varteen. Muutamat yksinäiset limsiö-
aseet, niinkuin eräs tikari sekä pari keihään- ja nuolen-

*) J. B. Aspelin : Suomalais-ugrilaisen Muinaistutkinnon alkeita,
Helsingissä 1875, sivv. 27 seurr.
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kärkeä, jotka ovat löydetyt Etelä-Suomen alueelta, osoit-
tavat selvemmin kuin löydöissä muutoin huomattava muo-
tojen yhtäläisyys, että nämä seudut jo kivikaudella olivat
kaupan kautta joutuneet jonkunmoiseen yhteyteen Skandi-
navian kanssa. Limsiökiveä, kuten tiedetään, ei nimittäin
ole alkujaan Suomessa; siitä tehdyt kalut on siis tuotu
tänne muista maista. Kaikkien tässä esiintuotujen asian-
haarain perustuksella saattaa olettaa, että maamme etelä-
ja länsi-osissa löydetyt kiviaseet ovat jääneet joltain
muulta kansalta kuin Lappalaisilta. Nämä viimeksi-mai-
nitut ovat tiettävästi kautta aikojen eläneet ainoastaan
napamaitten asukkaina. Heidän ilmestymisensä maamme
sisä- ja pohjois-osiin ei todenmukaisesti ole tapahtunut
ennen, vaan vasta sen jälkeen kuin etelä-suomalainen
kivikauden alue jo oli saanut asukkaansa. *)

Ihmiskunnan kehityshistoriassa on kivikautta seu-
rannut pronssikausi. Ensimmäiset metallit, joita ihminen
oppi takomaan ja tarvekaluiksi muodostamaan, olivat ku-
pari, tina ja kulta. Kahta ensiksi-mainittua metallia yh-
teen sulattamalla saatiin pronssia, josta tämän aikakau-
den ihmiset valmistivat enimmät aseensa, tarvekalunsa ja
koristeensa. Maamme eteläisellä rantamaalla ja pitkin
Pohjanlahden rannikkoa Vaasaan saakka on tavattu yksi-
näisiä pronssikaluja 15—20; mutta nämä harvalukuiset

*) Jos etelä-suomalaiseen kivikauden alueesen, kuten todenmu-
kaista on, saapi lukea Laatokan etelärannikon, niin ovat ne muinais-
jäännökset, joita on Syvärin- ja Sääsjoen sekä viimeksi-mainitun joen
ja Volhovan välisiä uusia kanavia kaivettaessa löydetty, lisätodisteina
siihen, että tämän kivikauden asukkaat eivät olleet Lappalaisia. Venä-
läinen kraniologi Bogdanow, joka mittasi sieltä yhdessä kiviaseitten ja
eläinten-luitten kanssa löydetyt ihmisten pääkallot, on osoittanut, että
nämä kaikki ovat olleet pitkäpäisiä (dolikokefaleja.) Katso lähemmin
Russische Revue, Monatsschrift för die Kunde Russlands, herausgegeben
von Carl Röttger XII, sivv. 98—109.

28
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löydöt, jotka kaikki ovat skandinavilaista alkuperää, ei-
vät anna vähintäkään tukea sille olettamiselle, että pronssi-
kausi olisi ollut Suomessa koteutunut. Pikemmin ne to-
distavat aivan päinvastaista. Voidaan nimittäin suurim-
malla todenmukaisuudella väittää, että puheena olevat
pronssikalut eivät ole täällä valmistetut, vaan ovat tuo-
dut ulkoapäin. Suomen vähätuotteiset kupari- ja tinakai-
vokset olivat silloin varmaan vielä tuntemattomat, joten
täällä siis ei ollut edes pronssin valmistamiseen tarvitta-
via aineitakaan 1). On siis luultavaa, että nuo Suomessa
löydetyt pronssikauteen kuuluvat aseet ja tarvekalut ovat
osaksi joutuneet tänne ulkomaalaisten merenkulkijain mu-
kana, jotka maalle noustuaan ovat joutuneet kuoleman
omiksi ja jotka heidän eloon jääneet kumppaninsa sitten
ovat haudanneet ; osaksi lienevät ne joutuneet maan asuk-
kaille sotasaaliina ja kauppatavarana. Kumpaisessakaan
tapauksessa ei mainittujen pronssikalujen maahan-tuonti
ole voinut aikaansaada sanottavampaa muutosta Suomen
asukasten kultuurissa. Kun maan asukkaat oppivat itse
valmistamaan ja takomaan metalleja, silloin he vasta nou-
sivat kivikauden kehitys-asteelta korkeammalle kannalle;
mutta tähän-astisen tutkimuksen tuloksista päättäen on
tämä muutos tapahtunut vasta silloin, kun rauta oli jo
tunnettu ja käytäntöön joutunut Pohjois-Euroopassa. On
siis aivan todennäköistä, että rautakausi Suomessa välit-
tömästi seurasi kivikautta. 2)

Ei ole voitu eikä tietysti milloinkaan voida määrä-
tyllä vuosiluvulla osoittaa aikaa, josta rautakausi Suo-

*) Pronsi-aseiden ainekset (ainakin tina) tuotiin tosin Skandinaa-
viaankin muualta, mutta itse aseet valmistettiin siellä.

2) Se ikivanha pronssikauden kultuun', joka ulottui Baikal-järvestä
idässä Volga-virtaan lännessä ja jonka kannattajina kenties olivat suo-
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messa olisi alkanut. Tuollainen kaikkiin oloihin koskeva
muutos, kuin se, minkä metallien käytäntö aikaan-saat-
toi, joka loi uuden kultuurin ja painoi leimansa asuttu-
jen seutujen luontoon, jopa uudisti viljelyksen alaiseksi
joutuneen maan muodonkin, ei voinut olla hetken he-
delmä; vaan tarvittiin siihen epäilemättä vuosisatoja, joi-
den kuluessa muutos varmaankin vähitellen, tuskin huo-
mattavalla tavalla tapahtui. Raudasta valmistettujen aseit-
ten ja tarvekalujen ohessa, jotka vähitellen voittivat alaa,
käytettiin varmaankin vielä monta vuosisataa vanhoja,
kömpelötekoisempia, mutta halvempia ja helpommin saa-
tavia kivi- ja luu-aseita, ja asian näin ollen on muinais-
tutkimuksen sillä kehitys-asteella, kuin se nykyjänsä on
maassamme, hankala ruveta tarkalleen määräämään aikaa,
jolloin vanha kehityskausi päättyi ja uusi alkoi.

Ruotsissa, jossa on löydetty suuri joukko rahoja
Rooman tasavallan ja keisarikunnan ajoilta, on tultu sii-
hen vakaumukseen, että rauta ainakin Skånessa ja Ruot-
sin etelä-maakunnissa oli yleiseen tunnettu jo vähä jäl-
keen Kristuksen syntymän. Paitsi yllämainittuja rahoja
on Ruotsissa haudoista ja muista paikoin löydetty mel-
koinen joukko muitakin muinaiskaluja, niinkuin uurnia,
ruukkuja, vateja, kuvapatsaita, aseita, koristeita y. m.,
jotka kaikki ovat roomalaista alkuperää; ja nämä osoit-
tavat, että Ruotsin ja Rooman valtakunnan kesken jo
vanhempana rautakautena käytiin vilkasta kauppaa, joka
kauppaliike nähtävästi ei kuitenkaan ollut suoranainen,
vaan tapahtui välillä asuvain kansain kautta, mutta kum-
minkin oli voimallinen kyllä luomaan vanhemman kivi-
kauden teoksiin taiteellisuutta, jommoista ei ole huo-

malais-ugrilaiset kansanheimot, kehittyi kaukana ulkopuolella Suomen
rajoja eikä näy vaikuttaneen täkäläisiin oloihin.
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mattu lähinnä seuraavain aikain löydöissä. Länsi-Rooman
kukistumisen jälkeen käytiin vielä pitkät ajat kauppaa
Byzantilaisen valtakunnan kanssa. Se aikajakso, jonka ku-
luessa kauppa-yhdistys kesti Ruotsin jaRooman sekä By-
zantilaisen valtakunnan välillä, tunnetaan varhemman rau-
takauden nimellä ja arvellaan sen kestäneen suunnilleen
v:teen 700 j. Kr. Tätä seuraa myöhempi rautakausi —

viikinki-retkien aika —, joka kestää pakanuuden ajan
loppuun eli siihen asti, kun kristin-oppi tuotiin maahan.

Yllämainittu Rooman vallan aikainen kauppa-yhdis-
tys Pohjois- ja Etelä-Euroopan välillä, josta tosin ei ole
säilynyt kirjallisia tietoja, vaan josta muinaislöydöt sen
sijaan ovat vastustamattomina todisteina, ei kuitenkaan
rajoittunut Skandinaviaan. Muistakin Itämeren ympärillä
olevista maista on saatu löytöjä, jotka ovat roomalaista
alkuperää ja todistavat, että nämäkin maat ovat samoihin
aikoihin olleet samallaisessa kauppayhdistyksessä etelä-
maitten kanssa. Vaikk'ei näitä roomalaisia löytöjä Suo-
messa ole tähän asti tavattu aivan paljoa 1), saattaa kui-
tenkin muista, tavan takaa täällä löydetyistä muinaiska-
luista, joilla on ruotsalaisten varhemman rautakauden
tuotteiden kanssa paljon yhtäläisyyttä, päättää, että se
kultuuri, johon välillinen yhteys Rooman kanssa täten
vaikutti, myöskin oli levinnyt tänne saakka, joten siis

J) Suomessa on tietääksemme tähän asti löydetty ainoastansa
kolme roomalaista hopearahaa, kaikki denaareja (2 Perniössä ja 1 Tam-
melassa), jotka ovat löydetyt meidän aikalaskumme toisella vuosisadalla,
niiden lisäksi yksi länsi-roomalainen kultaraha (Vöyrissä) ja 2 byzanti-
laista kultarahaa s:neltä ja 6:nelta vuosisadalta (Vähässäkyrössä). Muista
kallis-arvoisista löydöistä samalta ajalta mainittakoon erittäin muuan
Nousiaisissa v. 1770 löydetty 57y2 tukaatin painoinen täyteläinen kulta-
rengas, jota on arvattavasti käytetty päässä diadeemina. Lähemmin J.R.
Aspelin: Suonien asukkaat pakanuuden aikana; sivv. 42 seurr. Löytö
säilytetään Tukholman muinaistieteellisessä museossa.
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varhempi rautakausi oli varmaankin Suomessa voittanut
alaa melkein samaan aikaan — ei ainakaan paljoa myö-
hemmin — kuin läntisessä naapurimaassamme.

Erityistä huomiota ansaitsee se seikka, että ne mui-
naiskalut, joilla on yhtäläisyyttä Ruotsin varhemman
rautakauden teosten kanssa, ovat löydetyt samoilta seu-
duin, jotka käsittävät länsisuomalaisen— niin-ikään skan-
dinavilaista vaikutusta todistavan — kivikauden alueen.
Tämän perustuksella on oletettu maamme lounais-osain
sekä rantamaitten aina Vaasan läänin pohjoisrajalta Ky-
mijokeen saakka olleen kivi- ja varhemman rautakau-
den kestäessä saman kansanheimon hallussa, ja täksi kan-
sanheimoksi on arveltu Goteja, joiden asuinpaikat muka
käsittivät sekä Ruotsin ja Suomen että myöskin Itäme-
ren maakunnat, Viron ja Liivinmaan rannikot. Maantie-
teen kannalta katsoen ei tämä arvelu näytäkkään aivan
perusteettomalta. Aikoina, jolloin asutut paikat olivat
kaukana toisistaan ja tiettömät erämaat välillä, joten
ihmisten oli vaikea maisin harjoittaa keskuusliikettä, oli
epäilemättä meri, ainakin kesäisin, mukavimpana liikkeen
välittäjänä ihmisten kesken. Merenkulkua harjoittavalle
kansalle saattaa kylläkin ajatella sisämerta tärkeäksi yh-
dyssiteeksi, vaikka samalla tulee muistaa, että meri
täällä pohjolassa on suurimman osan vuotta jään peitossa,
jonka vuoksi asutussuhteet Itämeren rannikoilla eivät voi
olla aivan samat kuin Välimeren ympäristöllä.

Mutta tuo arvelu, että Suomessa olisi historian edel-
lisenä aikana ollut gotilainen asutus *), kohtaa muinais-

*) Tätä arvelua puolustaa etenkin J. R. Aspelin. K. m. m. Suoma-
laisugrilaisen muinaistutkinnon alkeita, sivv. 151 seurr.; Suomen asuk-
kaat pakanuuden aikana sivv. 41 seurr.; Länsisuomalaisten heimokuntien
saapumisesta Itämeren rantamaille, Suomi, Toinen jakso, XV osa; sekä
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tieteen ja kriitillisen historiantutkimuksen kannalta vasta-
väitteitä, jotka suuressa määrin järkähyttävät sen toden-
mukaisuutta. Ensinnäkin tulee huomata, että noita harva-
lukuisia löytöjä, jotka voi lukea Ruotsin varhempaan rau-
takauteen kuuluviksi, yleensä ei ole tavattu sekoittamat-
tomina, vaan useinkin yhdessä sellaisten koristeiden ja
tarvekalujen kanssa, jotka ovat Suomelle omituisia ja
joita siitä syystä on tahdottu pitää jonkun myöhemmän
Suomessa kehittyneen rautakauden tuotteina. Samoin
näyttää olevan asianlaita Virossa. x) Se seikka, että go-
tilaisia muinaiskaluja on meidän maasta löydetty suoma-
laisten kanssa yhdessä, todistaa ainoastaan samaa, mitä
maitten luonnosta sekä historiastakin voi päättää, että
nimittäin Skandinavian ja Suomen asukasten välillä jo
historian edellisenä aikana vallitsi jotenkin vilkas kes-
kuusliike. Ihmepä olisikin, jollei tuollaisia muinaiskaluja
laisinkaan olisi täältä löydetty. Mutta yhtä hätäinen pää-
tös olisi niiden johdosta olettaa Götien täällä asuneen,
kuin jos esim. Skånesta löydettyjen roomalaisten esineitten
perustuksella otaksuttaisiin, että Etelä-Ruotsissa on ollut
roomalainen siirtokunta. Tämän lisäksi tulee huomata,
ett'ei täällä ole laisinkaan löydetty kiinteitä muinaisjään-
nöksiä, joita varmuudella voisi pitää gotilaiseen rauta-
kauteen kuuluvina. Vanhoja hautakiviä, n. s. bauta-
sterteja, ei täällä ollenkaan ole löydetty, ei myöskään brand-
pletter nimellä tunnettuja kalmistoja. Ainoastaan kivi-
kumpuja kiviarkkuineen tavataan siellä täällä ylänteillä

muuan esitelmä Suomalais-ugrilaisen seuran kokouksessa syksyllä 1884,
koskeva SvithiodMn aluetta.

1) Suomen Muinaismuisto-yhtiön Aikakauskirja, VI, sivv. 19S
seurr. ja VII, sivv. 108 seurr. Että gotilainen asutus oli olemassa
Weichsel'in ja Vienajoen suulla, ulottuen etelään käsin kohden Mustaa
merta, siitä muinaistutkijat ovat yhtä mieltä.
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pitkin meren rannikoita. Mutta vaikka jotkut näistä
mahdollisesti lienevätkin skandinavilaista perua, saatta-
vat ne, asemasta päättäen, pikemmin olla merimatkoilla
kuolleitten viikinkien muistomerkkejä kuin maan asukas-
ten hautauspaikkoja. x)

Nuo heikot perusteet, joitten nojalla oletetaan Gö-
tien täällä asuneen, horjuvat etenkin silloin, kun pitäisi
vastata kysymykseen : mihin on tämä Gotilais-kansa Suo-
mesta joutunut? Ne seudut, joista on saatu enimmät
varhemman rautakauden aikaisista löydöistä (esim. Euran
pitäjä, Nousiainen, Lempäälä, Tammela, Laihela, Vähä-
kyrö y. m.), ovat melkein kaikki (jos erotamme pois Vöyrin)
ikimuistoisista ajoista asti olleet Suomalaisten hallussa.
Ei ole huomattu merkkiäkään siitä, että skandinavilainen
kansa myöhempänä rautakautena olisi niillä seuduin asu-
nut. Samoin on laita niissä mannermaan osissa, jotka
nykyään ovat Ruotsalaisten hallussa. Ei niissäkään ole
tavattu jäännöksiä myöhemmältä skandinavilaiselta rauta-
kaudelta. Sitävastoin on sellaisia runsaasti Ahvenan-

*) Arvelulle, että skandinavilaista kansaa olisi keskiajan alkupuo-
lella asunut Suomessa, on koetettu hakea tukea myöskin inuinais-skan-
dinavilaisista saduista, joissa usein kerrotaan naimaliitoista ruotsalaisten
ja suomalaisten kuningassukujen välillä. Tässä emme tietysti voi ruveta
näitä satuja tutkimaan. Huomautamme vaan, että saduissa mainittujen
suomalaisten kuningasten ja kuninkaan-tytärten nimet, esim. Snö (= lumi),
Froste (= halla), Drifva (= kinos), Skjälf (= väristys) j. n. e., ovat keksit-
tyjä ja luonnosta lainattuja. Jos puheena olevat henkilöt todella olisi-
vat olleet olemassa ja olleet skandinavilaista kansaa, ei sadun kertoja
suinkaan olisi unhottanut heidän skandinavilaisia nimiään, varsinkaan
kun ei sellainen unohtaminen koskaan tapahdu, kun kerrotaan sotapääl-
liköistä tai muista henkilöistä, jotka elivät Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Islannissa, Englannissa ja muualla. Jos taas nimet olivat suoma-
laisia, silloin tuollainen vapaa käännös käy aivan luonnolliseksi. Sadut
niinmuodoin pikemmin vastustavat kuin puolustavat sitä arvelua, että
skandinavilainen kansanheimo olisi Suomessa asunut.
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maalla, jonka sukukummut, rauniot ja hauta-uurnat,
lukemattomista muinaiskaluistapuhumattakaan, osoittavat,
mitä muinaistutkimus voi saattaa ilmi maassa, jossa skan-
dinavilainen kansa pakanuuden aikana todellakin on asusta-
nut. Se seikka, ett'ei Suomessa ole kiinteitä muinaisjään-
nöksiä Skandinavian myöhemmältä rautakaudelta, selvään
todistaa, ett'ei skandinavilaista kansaa tähän aikaan ole
maassa asunut. Jos siis kuitenkin tahdotaan väittää Gö-
tien varhaisempina aikoina täällä asuneen, ei voi tulla muu-
hun johtopäätökseen, kuin että tämä kansakunta Suoma-
laisten maalian tullessa tykkänään hävitettiin, karkoitet-
tiin maasta tai vapaaehtoisesti muutti muualle asumaan.
Tällainen väitös on kyllä tuotukin esille, mutta sillä ei
ole vastaiseksi muuta tukea kuin arvelut. *)

Jos taas jätämme kaikki hypotesit, saatamme tähän
asti Suomessa tehdyistä löydöistä varmuudella päättää,
että maamme asukkaat — mitä heimoa he sitten liene-
vätkin olleet —, jo vuosisatoja ennen kristin-opin tuontia
tunsivat metallien käytännön. Monet omituiset muodot
(esim. pyöreät tai pienet, soikeat kupurasoljet, hevosen-
kengänmuotoiset soljet, rannerenkaat, pitkät veitset ja
yksiteräiset miekat j. n. e.) ovat omituisia erityisille löy-
döille Suomen rautakaudelta. Lounais- jo länsi-osissa
maatamme on näitä muinaisjäännöksiä usein löydetty yh-
dessä skandinavilaisten muinaiskalujen kanssa, joka todis-
taa, että nämä osat maatamme olivat vilkkaassa keskuus-
liikkeessä Ruotsin kanssa; Kaakkois-Suomessa, joka on
etäämpänä Ruotsista, ovat skandinavilaiset muinaiskalut

J) Vert. Suomi, Toinen Jakso. 15 osa, sivv. 353 seurr. Ettfei kie-
lentutkimus anna vähintäkään tukea usein mainitulle arvelulle skandi-
navilaisen kansan asumisesta Suomessa ennen kristin-opin tuontia, osot-
taa myöskin O. Donner; katso yllämainittu teos, siv. 366.
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tietysti harvinaisempia. Historian edelliseen aikaan kuu-
luvia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita on tavattu useista
paikoin maatamme, ovat esim. kiviset, ilman savea ra-
kennetut, nähtävästi linnoituksina käytetyt ympärysmuu-
rit, erimuotoiset ja -kokoiset kiviröykkiöt, n. s. hiitten
kiukaat eli muinais-aikaisten tulisijain jäännökset sekä
vihdoin kalmistot, esim. Pappilanmäellä ja Käräjämäellä
Euran pitäjässä, Äimälässä ja Kalvomäellä Kokemäen pi-
täjässä, Laukon kartanon maalla Vesilahdessa, Kernalan
luona ja Vanajantakana Janakkalassa, Toivoniemellä Tuu-
loisissa, Tuukkalassa lähellä Mikkeliä, joista paikoin on
löydetty jätteitä kuolleista, jotka ovat milloin poltettuina
maahan kätketyt, milloin taas polttamattomina haudatut.
Näistä kalmistoista on kaivettu esille aseita, hopeisia,
vaskisia, pronssisia ja kuparisia koristeita, vaakakuppeja
ja painoja, joiden arvellaan olevan byzantilaista alkuperää,
sekä helmiä meripihkasta ja inkrusteeratusta lasista. Vii-
meksi-mainitut esineet, samaten kuin suuri joukko kufi-
sia, anglosaksilaisia ja muinaissaksalaisia rahoja, joita on
meidän maassa löydetty, todistavat, että Suomi vuosisa-
toina vähää ennen kristin-opin tuontia oli vilkkaassa kaup-
payhdistyksessä, ei ainoastaan Itämeren ja Pohjanmeren
ympärillä olevien kansain, vaan myöskin — jos kohta
välillisestikin — kaukaisten Itämaitten kanssa. x)

Muinaistutkijat yleensä ovat olleet yksimieliset siitä,
että myöhemmän rautakauden löydöt kuuluvat Suoma-
laisille. Kivikauden ja varhemman rautakauden löydöistä

J) Kufisia ja anglosaksilaisia rahoja on löydetty Paimiossa, Uske-
lassa, Nousiaisissa, Raisiossa, Eurassa, Kokemäellä, Pälkäneellä, Sääks-
mäessä, Hauholla, Tuuloisissa, Sysmässä, Käkisalmella, Kurkijoella,
Raudulla, Ahvenanmaalla sekä Sodankylässä ja Kuolajärvellä Lapin-
maassa.
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on sitävastoin— kuten jo mainitsimme — ollut eri mie-
lipiteitä. Nekään historioitsijat, jotka hylkäävät teoriian
Götien täällä-asumisesta, eivät yleensä pidä Suomalaisia
maan ensimmäisinä asujamina, vaan otaksuvat Suomessa
noina vastamainittuina kehityskausina eläneen jotain alku-
väestöä. Peikkojen, Hiisien ja Jättiläisten (Jatulien ja
Jotunein), joita mainitaan suomalaisissa saduissa yhdessä
sellaisten paikannimien kanssa, jotka eivät ole voineet
johtua Suomessa nykyään käytetyistä kielistä, on arveltu
siihen viittaavan. Näitten alkuasukasten luullaan sitten
Keski-Venäjältä tulleiden Suomalaisten ahdistamina hä-
vinneen maasta.

Suomalaisten tänne-muuttoon taas luullaan olleen
syynä suuren kansainvaelluksen myrskyn jälkimainingit
Venäjällä. Kun nimittäin Volgan varrelle perustettiin
Suuri-Bulgarian valta, silloin Suomalaiset muka idän puo-
lelta ahdistettuina noin v. 700 j. Kr. siirtyivät entisiltä
asuinpaikoiltaan Vienan ja Volgan lähteiltä sekä Äänis-
järven ja Laatokan rannoilta lännemmäksi. Tämän seli-
tyksen mukaan olisi esi-isäimme asettuminen Suomeen
alkanut vasta yllämainitusta ajasta. x)

Tämän teoksen tarkoitukseen ei sovi sellaistenkysy-
mysten tarkempi käsittely, joiden selittäminen on lähinnä
historioitsijan, arkeologin ja kielentutkijan tehtäviä. Suo-
takoon meidän kuitenkin lausua epäilyksemme tämän
mielipiteen todennäköisyydestä. Kertomus noista vasta-
mainituista kansain vaelluksista, joista ei historiassa
eikä kansantarinoissa mitään mainita, näyttää Pohjois-

*) Vert. Yrjö-Koskisen Suomen kansan historia sekä Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran 50-vuotisessa juhlassa pitämä esitelmä: Suoma-
laisten siirtymisestä Itämeren rannikoille. Historialliset tiedot. Suomi,
Toinen Jakso XV, sivv. 359—365.
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Euroopan, varsinkin Suomen, luonnon-oloihinkatsoen pe-
rusteettomalta, jota paitsi se on ristiriidassa kaikkien nii-
den tietojen kanssa, mitä meillä on sivistyksen leviämi-
sestä meidän maassa. Germanian, Puolan ja osaksi myös-
kin Venäjän viljavat virtain-laaksot olivat avoimina val-
tateinä vaeltaville kansoille, ja näistä verrattain ahtaista,
luonnollisten rajain ympäröimistä seuduista saatiin tuskin
vielä paikoilleen sijoittuneet asukkaat helposti karkote-
tuiksi. Toisin oli täällä pohjolassa. Tuhanten vetten uur-
tama Suomi, jonka avarata mannerta peitti jylhät erämaat ja
hyllyvät suot, ei ollut yhtä helposti valloitettavissa; sillä
luonto tarjosi kaikkialla alkuasujamille suojapaikkoja ja
puolustuskeinoja, joiden ainakin olisi pitänyt estää heidän
kansallinen häviönsä. Jos siis Suomessa ennen esi-isäimme
tuloa olisi asunut joku muu ja sotaisempi kansa kuin
Lappalaiset, niin olisi siitä tietysti ollut tähteitä histo-
riallisen ajan alussa, jolloin äärettömät alat maatamme
vielä olivat kaukana kaikesta kultuuri-elämästä ja ainoas-
tansa metsän pedot kuuntelivat, miten ensimmäisten uu-
dis-asukasten kirveen-iskut salojen hiljaisuutta häiritsivät.

Mutta sellaisesta kansasta ei löydä täällä jälkeäkään,
joko sitten kaivaa esille muistomerkkejä nykyisestä Suo-
mesta tai sen rajaseuduilta Maanselän tuolta puolen,
Venäjän Karjalasta, tahi Jäämeren rannikoilta. Päinvas-
toin osoittavat paikalliset kertomukset kaikista osista
maatamme, että ensimmäiset uudis-asukkaat rupesivat vil-
jelemään aivan synkkiä saloja, kaikelle ihmis-asutukseiie
vieraita erämaita, joissa useinkaan ei muulla tavoin tietty
naapureista, muista uudis-asukkaista, kuin siten, että näh-
tiin virran tuovan mukanansa lastuja, josta arvattiin joen
yläjuoksulla ihmis-asuntoja rakennettavan. Kun meidän
kansa valloitti Suomen, niin se oli viljelystyötä, taistelua
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luonnonvoimia vastaan. Tosin tällaisena aikana, jolloin
yhteiskunnallinen järjestys vielä ei ollut vakaantunut,
useinkin käytettiin nyrkkioikeutta, kun tuli riita jonkun
uudistilan omistamisesta; mutta taistelevat henkilöt eivät
kuuluneet keskenänsä vihollisiin kansoihin, vaan olivat
Suomalaisia eri pitäjistä ja eri maakunnista.

Todennäköisintä meistä on siis, että Suomalaiset,
Lappalaisten ohessa, ovat maamme ensimmäiset asuja-
met.*) Suomalaisten vaellus maahamme, jos sellaisesta
edes saattaa puhua, ei arvatenkaan ole tapahtunut mi-
nään määrättynä aikana, vaan tuskin huomattavasti vuo-
sisatojen kuluessa sikäli, mikäli metsästys, kalastus ja
kaskenviljelys vaativat uusia oloja ja asuinpaikkojen laa-
jentamista. Mutta ne ajat, jolloin Suomen asutus tällä
tavoin alkoi, ulottuvat epäilemättä kauas muinaisuuden
yöhön, kuten myöskin on laita suomalaisten heimojen
asettumisen itäisempiin maihin.

Tavallisimmin otaksutaan Lappalaisten ensin saapu-
neen Suomen rajoille ja Suomalaisten heitä seuranneen.
Niissä maan osissa, joiden ensimmäinen asutus on tapah-
tunut historiallisena aikana, joten siitä on saman-aikaisia
todistuskappaleita, näyttää kansoittuminen tapahtuneen
mainitussa järjestyksessä. Viljeltyjen seutujen rajoilla ja
niiden ulkopuolella mainitaan vanhimpina aikoina olleen
avaroita metsiä uudis-asukasten yhteismaina, joissa ta-
lojen kesken oli jaettuna, ei ainoastansa metsästys- ja
kalastus-oikeus, vaan myöskin oikeus kantaa veroa Lap-
palaisilta, jotka oleskelivat näissä erämaissa („eriemarc-

a) Edellisissä teoksissa olemme mekin kannattaneet sitä mielipi-
dettä, että meidän maassa olisi ennen Suomalaisia asunut joku Jotuni-
kansa. Mutta tarkemmin tutkittuamme kaikkia niitä syitä, joihin tätä
arvelua on tahdottu perustaa, olemme luopuneet tästä mielipiteestä.
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ker"). Vuosisadasta toiseen näitten syrjäisten „erämaitten"
rajat siirtyvät yhä pohjoisempaan ja samalla Lappalaiset
tungetaan yhä ahtaammille aloille. Historiallisista todis-
tuskappaleista päättäen tuntuu aivan todennäköiseltä, että
Lappalaisilla siihen aikaan, jolloin Ruotsi valloitti Suo-
menmaan, olisi ollut koko sisämaa aina 62° tai 61° 30'
saakka pohjais-leveyttä. *) Tuskinpa siis saattaa ensin-
kään epäillä, että Lappalaiset ensin ottivat suuren osan
Suomenmaasta haltuunsa (jos näitä sanoja voi käyttää
paimentolaiskansasta puhuessa) ja sitten sen omistivat
Suomalaiset.

Kuitenkin olisi ennen-aikaista tehdä tästä sitä johto-
päätöstä, että Lappalaiset olisivat ennen Suomalaisten
tuloa asuneet myöskin maamme etelä-osissa jatuolla puo-
len Suomenlahtea. Lappalaiset ovat niin pitkälle, kuin
tutkimus voi heitä seurata, kautta aikojen olleet napa-
maitten kansaa. Etelään päin he eivät ole Skandinavian
niemimaalla levinneet kauemmas kuin 61° asti pohjaista
leveyttä. 2)

Täydellä syyllä sopii otaksua, ett'eivät he ole Suo-
messakaan ikinä sen edemmäs etelään käsin tunkeutuneet.
Niitä kivi-aseita ja muita muinaiskaluja, joita on tavattu
Suomen etelä-osissa jarannikkomailla, ei, kuten jo olemme
osoittaneet, voi pitää Lappalaisten jättäminä. Muitakaan
muistoja ei heistä ole täällä, ellemme tahdo pitää „Lappi"
sanasta johtuneita paikannimiä, jommoisia ovat esim.
Lapvesi, Lappeenranta, Lappi, Lapinlahti, Laptreski y.

*) Vert. Yrjö-Koskinen: Millä aloilla Suomenmaata ovat Lappalai-
set historiallisten tutkimusten mukaan asuneet. Suomi, Toinen jakso,
XV. sivv. 345 seurr.

2) Gustaf v. Diiben: Om Lappland och Lapparne. Ethnografiska
studier, sivv. 398, 399.
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m., heidän jättäminänsä. Mutta nämä paikannimet eivät
itse asiassa paljoa todista. x) Sukunimi Lappalainen on
sekin Suomalaisten kesken hyvin yleiseen käytetty, ilman
että sitä nimeä kantavat henkilöt olisivat lappalaista su-
kuperää. Toista olisi, jos mainituissa seuduissa löytyisi
lapinkielisistä sanoista johtuneita paikannimiä, joita kui-
tenkaan ei tiettävästi löydy. 2)

Näistä asianhaaroista voi siis tulla siihen johtopää-
tökseen, ettfei saata varmaan todistaa Lappalaisten mil-
loinkaan asuneen Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla
sekä eteläisessä Satakunnassa, Hämeessä ja Karjalassa.
Ei siis ole vähintäkään syytä pitää Lappalaisia näiden
maakuntain vanhimpina asukkaina. Sellainen otaksumi-
nen ei myöskään ole paikallaan siihen nähden, mitä tietä
Suomen ensimmäisten asukasten luullaan maahan vaelta-
neen. He ovat nähtävästi kulkeneet Laatokan ja Suomen-
lahden välisen taipaleen poikki, kenties osaksi myöskin
meritse viimeksi-mainitun lahden etelärannoilta. Tältä
puolen Lappalaiset eivät nähtävästi ole voineet vaeltaa
maahan, vaan ovat he epäilemättä kulkeneet idän puo-
lelta Arkangelin ja Aunuksen kuvernementeista. Tuskin
on luultavaa, että nämä viimeksi-mainittua tietä olisivat
ennen tulleet maahan, kuin Suomalaiset kaakkoistietä.
Eihän yleensä poloiset pohjan seudut, jotka luonto on

1) Varsinkaan kun ei »Lappi-"sana puheena olleissa yhdistyksissä
ehdottomasti tarkoita Lappia kansannimenä, vaan voipi yhtä hyvin joh-
tua suomalaisista substantiiveista lappa, lape, lappi y. m., puhumatta-
kaan sanoista loppi ja loppu.

J) Europaeus: Suomi, Toinen jakso XV, siv. 351. Vert. Gustaf
Retzius : Finska Kranier jämte några natur- och litteratur-studier inom
andra områden af Finsk anthropologi. Tukholmassa 1878. Sivv. 148
seurr. ja v. Diiben, 1. c. sivv. 392—398.
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vähempi-osaisiksi jättänyt, ole asutukseen nähden etu-
päässä olleet.

Suomalaiset ja Lappalaiset ovat luoteisin haara Suo-
malais-ugrilaista eli Uralilaista kansasukua, jonka laa-
jalle levinneitten asuinpaikkain rajoja huuhtelee Jenisei-
virta idässä, Itämeri lahtinensa luoteessa ja Tonavan,
Sau-virran sekä Theiss-joen vedet kaakkoisessa. Kielen-
tutkijat jakavat Suomalais-ugrilaisen suvun kahteen suu-
reen parveen: Ugrilaiseen ja Suomalaiseen. Edelliseen
kuuluvat Ostjakit Ob-virran varsilla, Voguulit Ural-vuo-
ren ympäristöllä ja Magyarit Unkarin tasangolla. Jälki-
mäinen taas jakauntuu kahteen ryhmään: Permalaisiin
kansoihin, — joihin luetaan Syrjäänit ja Permalaiset
Petshoran, Vitshegdan ja Kaman yläjuoksulla, Votjakit
Kaman ja Vjatkan keskivälillä, Tsheremissit Vjatkan ja
Volgan välillä ynnä Mordvalaiset x), jotka asuvat sinne
tänne hajauntuneina pienillä alueilla keskisen Volgan,
Okan ja Ural-virran varsilla —, sekä Länsisuomalaisiin
kansoihin, joihin kuuluvat Vepsäläiset lounaispuolella Ää-
nisjärveä sekä Vatjalaiset Inkerinmaassa ynnä Virolaiset
Liiviläiset, Suomalaiset ja Lappalaiset. Tässä luetellut
kansat, joiden keskinäisen sukulaisuuden kielentutkimus
on saanut selville, ovat hyvin erilaiset elämänlaatunsa ja
aineellisen sekä henkisen sivistyksensä puolesta. Voimme
melkein sanoa, että he edustavat kaikkia inhimillisen si-

*) Mordvalaisten ja kenties myöskin Theremissien arvellaan kie-
lensä puolesta lähemmin kuuluvan Länsisuomalaisiin kuin Permalaisiin
kansoihin. Vert. O. Donner: Die Finnisch-ugrischen Volker. Suomalais-
ugrilaisen seuran Aikakauskirja siv. 121, sekä Om Finnarnes forna
boningsplatser i Ryssland teoksessa Bidrag till kännedom af Finlands
natur och folk, 24:s vihko. Viimeksi-mainitussa tarkoituksessa koettaa
tekijä näyttää toteen, että Suomalaiset muinoin elivät Mordvalaisten
naapureina.
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vistyksen kehitys-asteita. Ostjakit ja Voguulit elävät
enimmäkseen metsästyksellä ja kalastuksella ja ovat,
vaikka paikoin kristin-uskoon kastettuina, käsitystapansa
ja elämänlaatunsa puolesta pakanoita. Lappalaiset elävät
paimentolaisina, Permalaiset ja Syrjäänit harjoittavat jo
hiukan maanviljelystä; Votjakit, Tsheremissit jaMordva-
laiset ovat maata-viljelevää kansaa, mutta heillä ei ole
kaupunkeja, ei kouluja, ei kirjallisuutta, ei valtiollista
eikä yhteiskunnallista elämää, ei edes omaa isänmaata;
sillä maakaistaleet, joissa he asuvat, eivät muodosta mi-
tään yhtenäistä, luonnollisten rajain ympäröimää aluetta,
vaan ovat hajallansa venäläisissä piirikunnissa, joten nämä
sinne tänne hajoitetut heimolaisemme elävät venäjänkie-
lisen kansan keskellä. Jotenkin samalla sivistys-asteella
ovat Vepsäläiset ja kreikkalaiseen kirkkoon kuuluvat
Karjalaiset Aunuksessa ja Arkangelissa; Virolaisilla on
yhtenäinen, jokseenkin tarkoin rajoitettu isänmaa Suomen-
lahden eteläpuolella, ulottuen Peipse-järvestä ja Narova-
joesta idässä Itämereen asti lännessä. He kuuluvat pro-
testanttiseen uskoon ja osaavat lukea, heillä on kansa-
kouluja sekä sanomalehtiä, ja viime aikoina on heissä
alkanut herätä jonkunlaista kansallista elämää; mutta
heitä sortaa saksalainen aatelisto ja porvarissääty, joiden
käsissä koko yhteiskunnallinen ja kirkollinen hallinto,
korkein opetus sekä kauppa ja teollisuus ovat tähän asti
melkein tykkänään olleet. Unkarilaiset ja Suomalaiset
ovat jo astuneet kultuuri-kansain joukkoon. Heillä on
kumpaisellakin omintakeinen valtiolaitos, jossa he itse
ovat yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän kannattajina,
samalla ollen vakinaisessa yhteydessä sivistyneen maail-
man kanssa, eläen sen elämää, sen aatteiden innostutta-



447SUOMENMAAN ASUTUS.

mina. Magyareilla on sen lisäksi mainehikas muinaisuus,
täynnä maailmanhistoriallisia tapauksia ja sankaritöitä.

Että Suomalaisilla henkiseen ja aineelliseen vauras-
tumiseensa nähden on näin etevä sija vasta lueteltujen
sukukansojen joukossa, siitä heidän etupäässä on kiittä-
minen isänmaansa maantieteellistä asemaa. Kukin kansa
on suuressa määrässä kotimaansa luonnon tuote. Maan
asema ja ilman-ala, maanpinnan muodostus, vetten pal-
jous, luonnontuotteet ja maan viljavuus luovat ihmis-
elämän ehdot; ne osoittavat ja määräävät työt jakeinot,
joilla ihminen hankkii toimeentulonsa, ja niinmuodoin
painavat leimansa kansan elämänlaatuun, sen maailman-
käsitykseen, luonteesen ja sielunkykyihin. Äsken viitta-
simme niihin etuihin, joita Suomi tässä suhteessa tarjoo
asujamilleen. Kahdella puolen Suomen mannerta kun lai-
nehtii meri, joka jo ammoisista ajoista on ollut maail-
man suurimpia kauppateitä, joutuivat Suomalaiset jo va-
railin muiden kansain yhteyteen ja saivat täten osansa
niistä elähyttävistä herätyksistä, joitamerenkulku ja kaup-
payhdistys naapurein kanssa aina tuottaa. Ilman-ala,
joka tosin on ankara, mutta maan pohjoiseen asemaan
nähden suhteellisesti lauhkea, teki täällä maanviljelyksen
mahdolliseksi pohjoisempana kuin enimmissä paikoin muu-
alla maan päällä. Sisämaan kalarikkaat järvet ja virrat
välittivät liikettä eri paikkakuntain kesken ja tarjosivat
jättiläisvoimansa vähitellen heräävän teollisuuden palve-
lukseen. Näitten etujen lisäksi mainittakoon mukavat,
luonnon muodostamat rajat, jotka ovat erottaneet Suo-
men muista maista eheäksi kokonais-alaksi, ja mäkinen
maa, joka, samalla kuin se oli pienten tilain viljelykselle
eduksi, teki suurten, kansanvapaudelle turmiollisten lää-
nitystilain syntymisen mahdottomaksi. Pikainen silmäys
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useimpain muitten suomalais-ugrilaisten kansain asuin-
aloihin, niiden asemaan ja luontoon, on jo kylläksi osoit-
tamaan, mitä arvaamattomia etuja meidän isänmaallamme
on, näihin seikkoihin katsoen. Niin köyhä kuin Suomi
muitten sivistysmaitten rinnalla onkin, on se yllämainit-
tujen kansojen asuinpaikkoihin verrattuna parempi-osai-
nen. Tahtomatta kieltää tai alentaa niiden historiallis-
ten olojen merkitystä, joissa kansamme on kasvanut, täy-
tyy meidän siis kuitenkin tunnustaa, että isänmaamme
on ollut ja on edelleenkin kansamme entisen, nykyisen
ja vastaisen sivistyksen ensimmäinen ja tärkein ehto.

Suomalaisia on ikimuistoisista ajoista asti ollut kaksi
pääheimoa, nimittäin, itäinen eli karjalainen ja läntinen
eli hämäläinen heimo. Paitsi kielessä ilmaantuvaa eri-
laisuutta — Karjalaiset puhuvat Itä-Suomen, Hämäläiset
Länsi-Suomen murretta — huomaa näissä kumpaisessa-
kin heimokunnassa ruumiin rakennukseen, ulkonäköön ja
ihon väriin katsoen toisistaan eroavat perimuodot. Kar-
jalaisella on yleensä solakka ja kaunis vartalo, soikeat
kasvot, kaunismuotoinen, kaita ja terävähkö nenä, har-
maansiniset silmät, tumma tukka ja elävät, avonaiset kas-
vot. Hämäläinen on lyhytläntä ja harteva, hänellä on
leveät kasvot, pieni leveähkö nenä, sinisen harmaat sil-
mät, vaalea, usein pellavankarvainen tukka, ja katsannol-
taan hän on juro ja vakaa. Pääkallon muotoon katsoen
ovat molemmat brakykefaleja eli lyhytpäisiä *). Hämä-

l) Dolikokefaleiksi eli pitkäpäisiksi sanotaan niitä, joitten aivo-
kopan pituus otsasta niskaan on sen suurimpaan leveyteen jotenkin sa-
massa suhteessa, kuin 1000on 750:een, brakykefaleiksi elilyhytpäisiksi taas
niitä, joitten suhteetovat kuin 1000:850—800. Suomalaiset yleensä ovatnäit-
ten molempain rajalla, mutta näyttävät kuitenkin lähemmin kuuluvan braky-
kefaleihin, vaikka eivät ole läheskään yhtä lyhytpäisiä kuin Lappalaiset.
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läisten ja Karjalaisten sekoituksena sopii pitää Savolais-
heimoa, joka ulkomuotoonsa nähden muistuttaa edellisiä,
mutta kielensä puolesta lähenee Karjalais-heimoa. Suu-
mit eli Varsinais-Suomalaiset, jotka asuvat Varsinais-
Suomessa ja etelä-osassa Satakuntaa, kuuluvat eri haa-
rana Hämäläis-heimoon, mutta eroavat Varsinais-Hämä-
läisistä vilkkaamman luonteensa ja kielensä puolesta, joka
viimeksi-mainittu typistyneine muotoineen muistuttaa Vi-
ron kieltä. Heidän hämäläinen tyyppinsä on pitkällisen
sekaantumisen kautta Ruotsalaisten kanssa muuttunut.
Tämä koskee vielä huomattavammalla tavalla Pohjalaisia,
joitten kieli maakunnan etelä-osassa muistuttaa Länsi-
Suomen murretta, mutta pohjois-osassa on saanut paljon
aineksia savo-karjalaisesta kielestä ]).

Kun historia ensin alkaa luoda valoansa Suomen sa-
loihin, elävät Karjalaiset Laatokan länsi- ja koillis-ranni-
koilla sekä tämän järven ja Suomenlahden välisellä tai-
paleella. Varsinkin ovat Vuoksen seudut vanhastaan ol-
leet viljellyt ja taajaan asutut. Hämäläiset olivat sijoit-
taneet asuntonsa Päijänteen etelä-rannikoille, läntisen
Hämeen eteläisimpäin järvien ympäristölle sekä Koke-
mäenjoen varsille, ja Suumit olivat ottaneet haltuunsa
Suomen lounaiskulman Eurajoesta Lohjanselkään päin.
Rannikko Lohjanselästä Salpausselkään näyttää olleen
harvaan asuttua. Pohjanmaan, Savon sekä Pohjois-Hä-
meen ja Pohjois-Karjalan asutus taas tapahtui — muuta-
mista poikkeuksista puhumatta — vasta historialliseen

Katso Retzius l. c. siv. 170 ja K. Hällsten: Matériaux pour servir ä la
connaissance des cränes des peuples finnois teoksessa Bidrag till känne-
dom af Finlands natur och folk, vihko 35 y. m.

*) A. Varelius: Bidrag Ull Finlands kännedom i ethnografiskt hän-
seende, Suomi 1847.
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aikaan, vaikka moniaissa paikoin (esim. Kyröjoen alisessa
laaksossa) huomataan sivistyksen jälkiä paljoa vanhem-
miltakin ajoilta.

Ruotsalaisten muuttaminen Varsinais-Suomen, Uu-
denmaan, Satakunnan ja Pohjanmaan saaristoihin ja ran-
tamaille näkyy tapahtuneen kristin-opin tuonnin yhtey-
dessä tai heti sen jälkeen eli, tarkemmin määrättynä, sa-
maan aikaan, kuin Birger Jaarli teki ristiretken Hämee-
sen, siis noin v. 1250 *). Että he ovat muuttaneet ny-
kyisille asuinpaikoilleen myöhemmin kuin Suomalaiset, to-
distaa, ei ainoastaan useat suomalaiset paikannimet yllä-
mainituissa seuduissa, vaan myöskin mumaistutkimus, pu-
humattakaan kronikkain ja kansaintarinain todisteista 2).

*) Asiata valaisee tavallaan sekin seikka, että Uuttamaata ruve-
taan näihin aikoihin (1256) nimittämään Venäjän aikakirjoissa Svean
maaksi.

2) Birger Jaarlin sotaretkestä sanotaan suuressa riiniikronikassa:
„The satte thet land medh Christne män, sva som iak vänter thet staar
än". Muuan kansantarina Karijoelta kertoo Ruotsalaisia sanotun pilk-
kanimellä „Hurreiksi", he kun maalle noustuaan ja Suomalaiset karkoi-
tettuaan huusivat „hurraa!" Oravaisten pitäjän kerrotaan saaneen ni
mensa siitä, että ensimmäinen sinne muuttanut Ruotsalainen osti ora-
vannahoilla itselleen maan siellä asuvalta Suomalaiselta. Tämäntapaisia
tarinoita löytyy muillakin paikkakunnilla. Vert. esim. muuan L. W.
Fagerlundin julkaisema tarina Houtskarista teoksessa Bidrag till känne-
dom om Finlands natur och folk, vihko 28, siv. 66, 67, sekä Ruotsissa
liikkuvat tarinat Fahle Bure vanhemmasta, joka muutti Uudellemaalle,
mukanansa joukko Helsinglantilaisia ja Gestriklantilaisia. Vaikka se seikka,
etfei täällä ole kiinteitä muinaisjäännöksiä Ruotsin pakanuuden ajalta,
myöskin todistaa, että ruotsalainen asutus maassamme ei saata olla ai-
kaisempi kristin-opin maahan tuontia, ovat kuitenkin muutamat ruotsa-
laiset kielentutkijat kansan ikivanhasta kielestä sekä vanhain ruotsa-
laisten paikkain ja henkilöiden nimistä päättäen luulleet voineensa otak-
sua, että täällä olisi jo ennen kristin-opin tuontia ollut ruotsalainen asu-
tus. Pakanuuden aikaisia ihmisten nimiä tapaa kuitenkin kautta keski-
ajan ja uudellakin ajalla, vaikka näiden nimien omistajat, joilta paikat-
kin ovat saaneet nimensä, eivät siltä ole olleet pakanoita.
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Kuten jo mainitsimme, näyttää Hämäläis-heimon päähaara
asettuneen Lounais- ja Etelä-Suomen järviseutuihin ja
pitkin suurempia virtoja, Kokemäenjokea ja Kymeä, jotka
niiltä seuduin mereen johtavat; mutta meren rannikoilla
heitä nähtävästi asui ani harvassa. Siitä syystä on ai-
van luultavaa, että maamme rannikot ilman ankaraa tais-
telua joutuivat Ruotsalaisten valtaan. Pohjanmaan val-
loitus näyttää enimmäkseen tapahtuneen uudis-asutuksen
kautta, jota hallitus maan hyödyksi koki edistää *).

Kristin-uskon alkuaikoina täällä — siis noin 1300:een
— näyttää, ellemme ota lukuun erästä kapeata kaista-
letta Pohjanlahden rannalla, ainoastaan eteläinen osa Suo-
mea noin 61° 30' asti pohjoista leveyttä olleen asuttuna,
joten Kokemäenjoen rannat, Vesilahti, Pälkäne, Padas-
joki, Sysmä ja Suuri-Savo eli Mikkeli olivat pohjoisim-
mat viljelysseudut sisämaassa 2). Äärettömän avarat sa-
lomaat viljehyjen seutujen takana olivat hajalla kuljek-
sivain, kalastusta ja karjanhoitoa harjoittavani Lappalais-
ten hallussa, jotka, kuten äsken mainitsimme, aikaisin
pakotettiin maksamaan veroa etelämpänä asuville Suo-
malaisille. Väkirikkaista kylistään tekivät nimittäin Hä-
mäläiset ja Karjalaiset retkiä syvälle erämaihin, joissa
jonkun aikaa vuodesta metsästivät, kalastivat sekä vilje-
livät kaskea, ja palasivat sitten kotiinsa, tuoden muka-

J) Asiata valaisee m. m. Birger kuninkaan kirje Kesäk. 1 p:ltä
1303, jossa kuninkaan suojelukseen otetaan kolme ruotsalaista uudis-
asukasta, „Mikael de Lappafaerd", ~.Andar de Sastamell" ja „Tobbe de
Tenka". Tässä tuntee helposti paikannimet: Sastmola, Lappfjärd ja
Tiukka eli Tjöck (?).

2) Yrjö-Koskinen: Tutkimus maan-omistusseikoista Suomenmaassa
keskiaikana, Helsinki 1881, siv. 15.
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nansa saaliin ja Lappalaisilta kantamansa verot 3). Pian
jaettiin erämaat, ei ainoastansa molempien heimojen, vaan
myöskin eri pitäjien ja yksityisten talojen kesken. Kun
Pähkinälinnan rauha (1323) solmittiin, vedettiin arvatta-
vasti Ruotsin ja Venäjän raja pitkin niitä rajamerkkejä,
jotka erottivat Hämäläisten ja Karjalaisten erämaat toi-
sistaan. Melkein täydellä varmuudella saattaa nykyään
jo sanoa, että mainitussa rauhansovinnossa määrätty raja,
— mikäli se koski erämaita, — kulki Särkilahden kylästä
Pihlajaveden eteläisestä kulmasta Savonlinnan ja Varka-
uden ohitse luoteesen käsin Pyhäjokeen ja Pohjanlahteen.
Hämäläisten erämaat näyttävät siis alkujansa käsittäneen,
paitsi Satakunnan ja Hämeen silloisia viljelysmaita, myös-
kin lounaispuolen Savoa sekä koko Etelä-Pohjanmaan
tasangon Pyhäjoesta aina Suomenselkään saakka; Kar-
jalaisten erämaihin taas nähtävästi kuului koko nykyinen
Karjalan-puoleinen osa Kuopion lääniä, itäinen ja poh-
joinen Savo sekä Oulun lääni melkein kokonaan.

Jo ennen Pähkinälinnan rauhaa kävivät todelliset
rajat, jotka erottivat toisistaan molempain heimokuntien
alueet, toisin kuin mainitussa rauhansopimus-kirjassa mai-
nitaan. Koko Pohjanlahden rannikko aina Tornioon asti
oli jo silloin joutunut vakinaiseksi asumus-alaksi eräälle
heimolle, joka arvatenkin polveutui hämäläisistä ja kar-
jalaisista uudis-asujamista. Seuraavina aikoina supistui
Karjalaisten alue vielä enemmän sen kautta, että Hämä-
läiset alkoivat vähitellen levittää asuntojansa Saimaan
vesistön ympärille. Puhtaasti karjalainen heimo tunget-

3) Hupaisia tietoja siitä, miten Karjalaiset vanhempina aikoina
harjoittivat tällaista kaskenviljelystä, tuopi esiin J. Maukonen Suomen
Muinaismuisto-yhdistyksen aikakauskirjassa IV, siv. 118, 119.
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tiin yhä enemmän itäänpäin ja suuret alat sen entisistä
asuinpaikoista joutuivat Savolaisten haltuun, jotka myös-
kin polveutuivat Hämäläisistä ja Karjalaisista, ollen kui-
tenkin historiallisessa ja valtiollisessa katsannossa lähem-
pänä edellistä heimoa. Rauhallisesti ei tämä Karjalais-
ten pois tunkeminen suinkaan tapahtunut. Viljelystyötä
näissä autioissa seuduissa viivyttivät veriset taistelut uudis-
asukasten välillä ja molemminpuoliset hävitysretket, jotka
eivät lakanneet, ennenkuin laillinen järjestys oli ennät-
tänyt tarkemmin määrätä eri maa-alueitten rajat. Kun
Savonlinna oli rakennettu (1477), sopi sanoa Savon maa-
kunnan vihdoin saaneen nykyisen laajuutensa. Kaarlo
Knuutinpojan kirjalliset tuomiot Huhtik. 25 p:ltä 1446
ja Maalisk. 20 p:ltä 1452 olivat jo vähää aikaisemmin
vahvistaneet Savon oikeudet Hämettä vastaan 1).

Kuinka paljon eli oikeammin kuinka vähän viljelys-
suhteet olivat keskiajalla edistyneet, huomaa jo siitäkin,
että täällä oli, silloin kun uskonpuhdistus toimeen-pan-
tiin, ainoastansa noin 140 seurakuntaa, ellemme lukuun
ota niitä 13, joihin Ahvenanmaa oli jaettuna. Varsinais-
Suomessa oli 41 seurakuntaa (paitsi niitä, jotka kuului-
vat luostareihin), Satakunnassa 20, Uudellamaalla 19,
Hämeessä 26, Etelä-Karjalassa 12, Pohjanmaalla 17 ja
Savossa 4. Sata vuotta aikaisemmin eli 1400 oli koko
viimeksi-mainittu laaja maakunta yhtenä ainoana — Suur'-
Savon nimellä tunnettuna — seurakuntana, jonka kirkko
oli siinä, missä Mikkelin kaupunki nykyään on. Myö-
hemmin perustettiin Juvan, Säämingin ja Lappeen seu-

*) Nämä kirjalliset tuomiot ovat m. m. painettuina Arvidsson''™.
julkaisemassa Handlingar till upplysning af Finlands häfder V, sivv.
I—lo ja VI, siv. 26—29.
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rakunnat; mutta koko nykyisen Kuopion läänin alueella,
samaten kuin koko itäisellä puoliskolla Vaasan lääniä,
lukien Suomenselkään asti, — puhumattakaan suunnatto-
man laajasta Oulun läänistä — ei ollut ennen uskon-
puhdistuksen toimeenpanemista ainoatakaan kirkkoa *).
Tämä lähes kahden tuhannen maantieteellisen neliöpeni-
kulman laajuinen ala sisämaata oli jo siihen aikaan jo-
tenkin tarkoin jaettuna eteläiseen Satakuntaan, Pohjan-
maahan, Hämeesen ja kenties myöskin Karjalaan kuulu-
vien pitäjien kesken. Näin oli esim. Pälkäneen talon-
pojilla metsästys- ja kaskimaansa nykyisen Viitasaaren,
Pihtiputaan, Kivijärven ja Pielaveden maalla, Sääksmä-
keläisillä nykyisessä Rautalammin pitäjässä, Hauholaisilla
nykyisen Laukaan, Konginkankaan ja Sumiaisten maalla,
Akaan ja Urjalan eli muinaisen Saarion pitäjän talonpo-
jilla Karttulassa, Vesannossa, Saarijärvellä, Kivijärvellä
ja Karstulassa, Kalvolan pitäjäläisillä nykyisen Viitasaa-
ren maalla j. n. e. 2). Varsinais-Suomen ja Uudenmaan
asujamet sitävastoin näyttävät olleen ilman tuollaisia erä-
maita.

Nämät viimeksi-mainitut maakunnat, etenkin Varsi-
nais-Suomi, olivat keski-aikana suhteellisesti hyvinkin ti-
heään asutut. Vanhat asiakirjat osoittavat, että talojen
lukumäärä Turun lähitienoilla olevissa kylissä 14:nellä
vuosisadalla oli suurempi kuin meidän päivinämme 3).
Yleensä asui väestö tiheään ahdattuna suurissa kylissä

r) V. 1500 näyttää jo kuitenkin Ilamantsissa olleen yksi kreikka-
lais-katolilainen kirkko, joka oli yhteinen koko Pohjois-Karjalalle. Kar-
jalaisten ajantiedot, Kuopiossa 1859, siv. 31, 32.

2) Lue tästä lähemmin m. m. Yrjö-Koskisen edellä mainitusta teok-
sesta: Tutkimus maan-omistusseikoista Suomenmaassa, siv. 27 seurr.

x) G. Rein: Föreläsningar öfver Finlands historia I, siv. 322.
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virtain ja jokien laaksoissa tahi meren ja sisäjärvien ran-
tamilla. Viljelysmaat kylien ympärillä eivät olleet erit-
täin avaroita ja olivat jaettuina moniin pieniin palstoihin,
joita ei lainsäädäntö estänyt yhä useampiin osiin lohko-
masta. Näitten peltotilkkujen tuottama vilja riitti ani
harvoin koko väkirikkaalle kylälle elannoksi, vaan täytyi
asujanten tuon tuostakin mennä viljeltyjen seutujen ul-
kopuolella oleviin erämaihin kaskenpoltolla, metsästyk-
sellä ja kalastuksella kartuttamaan elatusvarojansa. Se
tapa, jolla meidän maan väestö vähitellen otti erämaat
haltuunsa ja jakoi ne eri omistajille, kuitenkaan ryhty-
mättä niitä viljelemään ja ihmis-asutukselle raivaamaan,
saa siis selityksensä kansamme omituisista asumis-suhteista
muinais-aikana.

Ruotsin hallituksen yritj^kset saada rannikkomaille
tunkeutunutta väestöä levittämään asuntojansa laajem-
malle, varsinkin erämaihin, toteuntuivat ainoastaan vähi-
tellen. Kustaa Vaasa vasta oikein pontevasti ja väsy-
mättömällä innolla alkoi harrastaa erämaitten asuttamista.
Osaksi kehoituksilla ja veronvapautta lupaamalla, osaksi
pakolla sai hän suuren joukon asujamia lähtemään erä-
maihin uudis-asukkaiksi, varsinkin Etelä-Hämeen, Savon
ja Pohjanmaan väkirikkaista pitäjistä, joissa oli kansaa
„paljoa enemmän, kuin siellä tarvittiin ja kuin siellä
tarjona olevilla elatusvaroilla hyvin toimeen tulla saat-
toi" *). Täten muodostui Hämäläisten muinaisesta erä-
maasta Rautalammin pitäjä, joka käsitti koko Pohjois-
Hämeen sekä osan Satakuntaa, ja Savolaisten eli Sa-
vonlinnan läänin asukasten Lapista muodostui samaten

*) Kuninkaan sanat kirjeessä Ragvald Hallvardsson'illc Huhtik. 20
p:ltä 1550.
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Tavisalmen pitäjä 1). Jos jo viimeksi-mainittua uudis-
asutusta sopi pitää riidan-alaisena rajamaana, niin tämä
vielä suuremmassa määrässä koski nykyistä Kajaanin lää-
niä, jonka asuttamiseen samaan aikaan kuninkaan käskystä
ryhdyttiin. Oulujärven ympäristölle, jossa Venäjän Kar-
jalaiset tähän asti olivat häiritsemättä harjoittaneet kas-
kenviljelystä, lähetettiin nimittäin suuri joukko Pohjan-
maan talonpoikia sekä 140 Savon miestä, jotka tulok-
kaat ilman muitta mutkitta anastivat itsellensä maan. Kar-
koitetut Karjalaiset tosin kostoksi tekivät tavan takaa
hävitysretkiä uudis-asukasten alueelle, muun muassa polt-
taen heidän ensimmäisen kirkkonsa, joka oli rakennettu
Manamansaloon, mutta uudis-asukkaat saavuttivat pian
täällä niin vankan aseman, ett'eivät nämä hyökkäykset
voineet heitä hävittää. Pian (1605) rakennettiin Kajaa-
nin linna suojaksi tälle kaukaiselle rajamaalle, joka jo
sitä paitsi aikaisemmin — Täyssinän rauhassa (1595) —

oli tunnustettu vakinaisesti Suomeen kuuluvaksi. Kui-
tenkin kävivät Karjalaiset tavan takaa Perä-Pohjanmaalla,
kulkien vanhastaan tuttuja teitään Käkisalmelta poikki
Laatokan ja Pyhäjärven välisen taipaleen sekä sieltä si-
sämaan vesiä Orivettä, Pyhäselkää, Pielisjokea ja Pielis-
järveä sekä eteenpäin Suomenselän poikki Nuasjärvelle
ja Oulujärvelle. Näillä matkoilla he kaupan kautta osa-
sivat hankkia itsellensä samoja Perä-Pohjan tuotteita, joi-
den suoranainen omistaminen heiltä nyt oli estetty. Nämä
Karjalaisten vanhat kauppatiet Pohjanmaalle ovat hyvin
tärkeät Suomen sivistyshistoriassa, sillä ne epäilemättä-

*) Tavisalmen kirkko, joka rakennettin 1551, oli samalla paikalla,
missä nykyinen Kuopio sijaitsee. H. E. Vegelius. Suomen Muinais-
muisto-yhtiön Aikakauskirja 111, siv. 116.
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kin jouduttivat Pohjois-Karjalan asutusta. Niin huomaa
asiakirjoista vuodelta 1556, että Pielisjärven rannoilla
jo silloin oli asuttuja seutuja, niiden joukossa Lieksa eli
Pielisten kylä, jossa oli 150 tilallista, ja samoista pape-
reista käy selväksi, että viimeksi-mainitusta paikasta kulki
tie Vienanmeren rannalle Kemin kaupunkiin väkirikasten
kylien ohitse, joita mainitaan olleen toista tusinaa, siis
melkein samat, jotka nykyjään ovat olemassa niillä seu-
duin *).

Mikäli maan sisä-osat avautuivat viljelykselle, sikäli
Lappalaiset niistä hävisivät. Vielä 1550 valittivat Jäm-
sän asujamet kuninkaalle, että Perä-Pohjasta tunkeusi
Lappalaisia heidän erämaihinsa, tehden vahinkoa paik-
kakunnan asujamille. Mutta tämä on tiettävästi viimei-
nen kerta, jolloin Lappalaisten mainitaan Pohjois-Hä-
meessä oleskelleen. Savon pohjois-osassa he viipyivät
kauemmin. Vuoden 1562 veroluettelossa esim. on mai-
nittuna yksi Rautalammilla asuva sekä 6 Tavisalmella
asuvaa Lappalaista, ja sata vuotta myöhemmin (1663)
oli lisalmella 4 veroa maksavaa Lappalaista. Seuraa-
valla vuosisadalla huomaa jo Lappalaisten asuinpaikkojen
eteläisimmät rajat siirretyiksi tuolle puolen pohjoista na-
papiiriä. Kuusamossa mainitaan v. 1750 olleen kaikki-
ansa 13 Lappalaista, kymmenen vuotta sen jälkeen aino-
astaan 3 ja myöhemmissä väkiluku-tauluissa ei ainoata-
kaan. Kemijärveltä olivat silloin, kun tabelli-laitos toi-
meenpantiin (1749), Lappalaiset jo tykkänään hävinneet 2).
Nykyjänsä on Suomen rajain sisäpuolella Lappalaisia ai-

*) Katso Historiallinen Arkisto IX, siv. 245—252.
*) A. J. Sjögren.- Anteckningar om församlingarna i Kemi lapp-

mark, sivv. 79 ja 119.
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noastaan Utsjoella ja Inarissa, paitsi muutamia kielel-
tään suomalaistuneita perhekuntia Sodankylässä ja Enon-
tekiäisissä.

Niin kauan kuin kansa maaseuduilla asui tiheään
rakennetuissa kylissä, joissa yksityisten peltotilkut ja nii-
tyt vanhan aurinko- tai sarkajaon mukaan jaettuina oli-
vat pienissä palstoissa ja hajallaan naapurien maakappa-
leitten joukossa, mutta metsät ja syöttömaat olivat yh-
teiset, edistyi maan viljeleminen hitaasti ja väkiluku kas-
voi verkalleen. Vasta sen jälkeen kuin isojako 1750-
-luvulla pantiin alkuun, saivat tilalliset maa-osuutensa pa-
remmin kootuiksi ja niiden ympärille vakinaiset, la'in vah-
vistamat rajat. Yhteismaat jaettiin ja se maa, joka jäi
tähteeksi, kun kukin talo oli saanut manttaali-osuuteensa
kuuluvan maa-alan, luovutettiin uudis-asutuksille. Nyt
alkaa Suomen viljelyshistoriassa uusi aika, toimeliaisuu-
den ja nopean edistyksen aika. V. 1786 saattoi halli-
tus ilmoittaa säädyille, että ainoastansa kahden vuoden
ajalla oli Turun ja Porin lääniin lisääntynyt 100 taloa,
Vaasan ja Oulun lääniin 807 taloa, Hämeen lääniin suuri
joukko uudistiloja ja Kuopion lääniin 1775 —1783 209
taloa. Siitä lähtien on uudisviljelystä yhä pitkitetty, vaikka
tätä työtä viime aikoina jossakin määrin on estänyt osaksi
liikamaitten puute, osaksi uudisviljelykselle haitalliset la'in
määräykset. Maamme etelä-osissa on viljelys jo niin
edistynyt, ett'ei siellä liikamaita enää ole olemassakaan.
Tosin täälläkin vuosittain raivataan maata, joten viljelty
alue laajenemistaan laajenee; mutta uudisviljelystä har-
joitetaan nyt sisäpuolella vanhojen tiluksien rajoja eikä,
kuten muinen, niiden ulkopuolella.

Jos tahdotaan esim. kartastossa havainnollisesti esit-
tää Suomen asutuksen etenemistä, niin ajateltakoon eri
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aikojen asutussuhteita kuvatuiksi eri karttalehdillä siten,
että asutut seudut merkitään mustilla pisteillä, suurem-
milla ja pienemmillä aina sen mukaan, kuinka paljo asuk-
kaita kussakin paikkakunnassa on. Siinä tapauksessa
tulisi Ruotsalaisten valloituksen aikaisia suhteita kuvaa-
valla karttalehdellä olemaan vähäinen joukko suuria, mutta
hajallaan olevia pisteitä, hyvin epätasaisesti jakauntuneina
verrattain ahtaalle alueelle Etelä-Suomea ja sinne tänne
maamme länsirannikoille. Seuraavien vuosisatojen asu-
tusta osoittavilla lehdillä tulisi olemaan yhä useampia
sellaisia pisteitä, vielä edelleenkin suuria ja harvaan ha-
jonneita; mutta vähitellen ne leviäisivät yhä avarammille
aloille maatamme. Viimeinen, meidän-aikaisia asutussuh-
teita kuvaava lehti tulisi silloin olemaan tässä suhteessa
aivan erinäköinen; sillä siinä olisi noitten harvalukuisten
suurien pisteiden sijaan tullut lukemattomia pieniä pis-
teitä, niin että kartta paikoftain olisi niitä aivan täyteen
kylvetty. Sillä asutuilla seuduilla ei enään ole pelkkiä
suuria, tiheään asuttuja kyliä; vaan nuo suuret kylät ovat
vähitellen jakauntuneet pinempiin osiin, niin että nyt tuon
tuostakin tapaa yksinäisiä taloja, torppia y. m. Mutta
tuskin tarvinnee huomauttaa, että niiden pisteiden suhteen,
jotka kartastossa osoittaisivat kaupunkeja, tapahtuu muutos
aivan päinvastaiseen suuntaan. Samalla kuin asuttujen
paikkojen lukumäärä ja asema maaseuduilla osoittaa väes-
tön levenemistä ahtaista kylistään yhä avarammille aloille
ja viljelyksen ekstensiivistä kehitystä, on taas kaupunkien
suuruus todisteena kultuurin intensiivisestä kehityksestä.
Molemmat ovat tietysti käyneet käsi kädessä. Mikäli
asuttujen seutujen ala on laajennut, sikäli ovat kaupun-
gitkin kasvaneet.

Tärkeimpiä ehtoja viljelyksen edistymiselle maas-
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samme ovat olleet ja ovat vieläkin oivalliset kulkuneu-
vot. Suomen lukemattomat järvet ja virrat ovat olleet
täällä mukavina, luonnon muodostamina kulkuväylinä,
jotka jo vanhimpina aikoina ylläpitivät yhteyttä asuttu-
jen seutujen välillä. Soukissa veneissään, jotka olivat
rakennetut niin kepeiksi, että niitä helposti saattoi kul-
jettaa taipaleitten ja vetten välillä olevien harjanteitten
poikki, laskivat esi-isämme alas kuohuvista koskista ja
sauvomalla kulkivat takaisin vastavirtaa. Vielä tänäkin
päivänä käytetään Oulun läänin pohjois-osassa enimmäk-
seen tätä kulkutapaa. Melkoisella varmuudella saattaa
kuitenkin olettaa Suomessa jo siihen aikaan, jolloinkris-
tin-oppi tuotiin, myöskin olleen jonkinmoisia kesäteitä,
ainakin polkuja ja ratsasteitä, jota, — kuten jo Porthan
huomautti, — näyttää todistavan sekin seikka, että kie-
lessä on näille omat nimitykset. Kuitenkin näyttävät tiet
vielä keski-aikana olleen niin huonossa kunnossa, ett'ei
niitä myöten voinut ajopeliä käyttämällä kulkea pitempiä
matkoja muulloin kuin talvis-aikaan. Lisäksi teki silto-
jen ja lauttojen puute monessa paikassa tuollaiset mat-
kat aivan mahdottomiksi.

Ensimmäiset maantiet Suomessa näyttävät tehdyn
Turun, Hämeenlinnan ja Viipurin välille. Myöskin ran-
tatie Turusta Viipuriin on vanhimpia maassamme. Hä-
meenlinnasta viimeksi-mainittuun kaupunkiin kulki v. 1556
kaksi tietä, toinen Nastolasta litin ja Lappeen kautta
ja toinen, joka lähti edellä-mainitusta pitäjästä vähän
eteläisempää suuntaa Keltin kylään ja sieltäkohden Lap-
peen pitäjää. Millaisessa kunnossa nuo tiet olivat, ei
tiedetä; t

mutta Kustaa Vaasa antoi käskyn, että toinen
niistä piti hävitettämän ja tehtämän kelvottomaksi, jott'-
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eivät Venäläiset sitä myöten pääsisi maahan 1). Kun
järjestetty postilaitos 1638 pantiin toimeen Suomessa,
määrättiin seuraavat tiet säännöllistä postinkulkua varten:
tie Turusta Raumalle, Poriin, Vaasaan ja Ouluun; toi-
nen Hämeenlinnaan; sekä pohjoisempi tie Viipuriin ja
sieltä eteenpäin Käkisalmeen ja Narvaan sekä kolmas Tu-
rusta Helsinkiin ja sieltä Porvoosen sekä Viipuriin 2).
Ensiksi-mainittu näistä kolmesta tiestä ei ollut nykyinen
rantatie, vaan joku niitä, jotka johtavat syvemmälle si-
sämaahan, esim. Huittisten läpi ja Hämeenkankaan poikki
kulkeva maantie, josta Rauman ja Porin tiet haarauntui-
vat. Vaikka Kustaa II Aadolfin aikana järjestettiinkes-
tikievarit ja pantiin toimeen kyytilaitos, eivät tiet kuiten-
kaan vielä olleet mitatut. Vasta v. 1664 lähetettiin Suo-
meen maamittareita, jotka mittasivat kaikki tiet maas-
samme ja jakoivat ne Ruotsin penikulmiin. Tähän ai-
kaan näyttää jo maamme etelä- ja länsi-osissa olleen jo-
tenkin täydellinen maantie-verkko, vaikka kuitenkin moni
nykyisistä postiteistämme on valmistunut vasta myöhem-
pinä aikoina. Nykyinen suora maantie Vaasasta När-
piöön esim. tehtiin vasta Aadolf Fredrikin aikana, ja tie
Porista Kristiinankaupunkiin Kustaa lILn aikana 3). Vii-
meksi-mainitun kuninkaan hallitessa valmistuivat vielä
monet muutkin tärkeät tiet, joten varsinkin Savo jaKuo-
pion seudut pääsivät lähempään yhteyteen Pohjanmaan
ja Hämeen kanssa. Enimmän aikaa oli Karjalan puolei-
nen osa Kuopion lääniä teitten puutteessa. „Kesäteitä

:) Arvidsson: Handlingar IX, siv. 155.
2) K. Tigerstedt: Handlingar rörande Finlands historia kring med-

let af 17:nde århundradet, siv. 92.
3) H. G. Porthan: Beskrifning öfver vägarna i Finland. Samlade

skrifter, s:s osa, siv. 103—112.
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on tässä maassa vasta äskettäin ruvettu tekemään", sano-
taan Tuneld'in maantieteessä. „Ensimmäiset ratsastiet pi-
täjien välille sanotaan tehdyn vuonna 1707. Kustaa lILn
aikana avattiin uusi maantie, joka Kuopiosta käy Ori-
veden itäpuolella Kerimäelle ja Rantasalmelle. Tästä
valtatiestä erkanee sivuteitä kaikkiin pitäjiin" !). Kajaa-
nin kaupunkiin ja lääniin ei ollut tämän vuosisadan alussa
vielä tehty ainoatakaan maantietä. lisalmen ja Kajaanin
välinen tie valmistui vasta 1826—1828. Lapinmaan ete-
läisimpiin pitäjiin on viime vuosikymmeninä ruvettu te-
kemään teitä, joten nykyjänsä lienevät Utsjoen, Inarin,
Enontekiäisten ja Muonionniskan kunnat ainoat maas-
samme, jotka ovat vielä hyvien ajoteitten puutteessa. Yli-
päätään saattaa nykyjään pitää maantie-verkkoa maas-
samme, ainakin Etelä-Suomessa, jo täysin valmistuneena.
Täst'edes ei siis maassamme enää tarvitse ryhtyä erityi-
sesti tärkeitten uusien teitten tekoon muualla kuin Ou-
lun läänissä sekä osaksi Kuopion ja Vaasan läänissä.

Tilastollisen keskustoimiston kertomuksesta v:lta
1880 käy selväksi, että Suomen maanteiden yhteenlas-
kettu pituus tekee 3,941,4 Ruotsin penikulmaa eli 42,128
kilometriä, josta 2,193,8 penikulmaa eli 23,449 kilomet-
riä on yleisiä postiteitä ja 1747,6 penikulmaa eli 18,679
kilometriä kyläteitä. Keskimäärin tulee siis sataa neliö-
kilometriä kohden — jos sisämaan vesistöjen pinta-ala
pois luetaan — lähes 13 (12,7) kilometriä yleisiä teitä.
Kunkin läänin osalle ovat tiet jakaantuneet seuraavalla
tavalla:

1) Kolmas osa, siv. 520.
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Uudenmaan läänissä on siis suhteellisesti, eli lää-
nin pinta-alaan verraten, kaksi vertaa enemmän teitäkuin
Mikkelin ja Vaasan lääneissä, kolme vertaa enemmän
kuin Kuopion läänissä ja noin kolmetoista kertaa niin
paljon kuin Oulun läänissä. Numerot siis epäilemättäkin
puhuvat selvää kieltä, osoittaen, kuinka eri kannalla vil-
jelystyö on eri osissa maatamme.

Suomen asutuksen historiassa tulee vihdoin luoda
huomio myöskin kanaviin ja rautateihin, jotka ovat uu-
demman ajan laitoksia maassamme. Edellisiin viittasimme
jo äsken, maamme järvistä ja virroista puhuessamme.
Mitä rautateihin tulee, huomautamme vaan että v:sta
1862, jolloin Suomen ensimmäinen — Helsingin ja Hä-
meenlinnan välinen — rautatie valmistui, on uusien rau-
tateitten luku maassamme lisääntynyt — meidän oloihin
katsoen — tavattoman nopeaan. Nykyjään on liik-
keelle avattujen rautateitten yhteenlaskettu pituus maas-
samme 1,800 kilometriä, jakaupunkeja, jotkaniiden kautta
ovat yhteydessä keskenään sekä Pietarin kanssa, on 16.

30

Posti-
ja kyläteitä.

Teitten pituus 100□ kihn
maa-alalla keskimäärin.

Uudenmaan läänissä 4248 kilom. 38 kilom.
Turun jaPorin „ 6496 „ 28

„

Hämeen „ 4733 „ 26 „

Viipurin „
7905

„
25

„

Mikkelin „ 3241
„

18
„

Kuopion „ 4224 „ 12
Vaasan „ 6967 „ 18

,,

Oulun „ 4314 „ 3
„
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Rakennuksen alaisena on yli 300 kilometrin pituinen rau-
tatielinja, ja niiden uusien linjojen pituus, jotka ovat ra-
kennettaviksi ehdotetut ja tutkitut, on kaikkiansa yli 700
kilometriä.
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YHDESTOISTA LUKU.
Väestö ja sen muutokset.

Suomenmaa on noin kahdeskymmenes seitsemäs osa
(3,82%) Euroopan pinta-alasta; mutta sen väkiluku,
jonka nykyjään (1887) voi arvata tasaluvussa 2,250,000
hengeksi, ei läheskään ole yhtä suuri murto-luku tämän
maan-osan asukasmäärästä: se on ainoastaan sadas vii-
deskymmenes viides osa eli 0,64%. Jos Euroopan
väestö tasan jaettaisiin koko sen maa-alalle, niin tulisi
kullekin neliökilometrille 34 henkeä, mutta Suomessa
tulisi samanlaisen jaon mukaan ainoastaan 6. Väkiluvun
pitäisi siis täällä lisääntyä melkein kuudenkertaiseksi, vas-
tatakseen keskimäärää meidän maan-osassamme. Vielä
silmään-pistävämmäksi käy tämä maamme väestön vähä-
lukuisuus, jos väkiluvun suhde täällä verrataan muuta-
missa muissa, enemmän tunnetuissa kultuuri-maissa val-
litseviin suhteihin. Niinpä havaitsemme, että keskimää-
rin kullakin neliökilometrillä Tanskassa asuu 8V2 ver-
taa enemmän ihmisiä kuin täällä, Ranskassa 12 vertaa,
Preussissa 13 vertaa, Italiassa 17 vertaa, Alankomaissa
22 vertaa, Englannissa 31 vertaa, Belgiassa 33 vertaa
ja Sachsen'issa 35 vertaa. Myöskin semmoisissa maissa,
jotka ilman-alan ja muiden luonnonsuhteiden puolesta
ovat enemmän Suomen kaltaiset, kuin äskenmainitut,
on väkiluvun tiheys suurempi kuin täällä. Niinpä on
Euroopan Venäjällä lähes kolme vertaa suurempi
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suhteellinen väkiluku kuin meidän maassamme, ja Ruot-
sissa IVs kertaa suurempi. Ainoastaan Norjassa on
keskimääräinen väkiluku kullakin kilometrillä melkein
sama kuin täällä; mutta jos asuttavaksi kelpaamattomat
tunturiseudut jätetään laskusta pois, niin jää vertailu tä-
mänkin maan kanssa meille epäedulliseksi.

Kuitenkaan ei saa tässä vertailussa jättää huomioon
ottamatta, että Suomenmaa on Euroopan pohjoisin valtio,
että sen ilman-ala on ankarampi ja sen kasvullisuus köy-
hempi kuin noiden muiden maiden sekä että kaiken tä-
män johdosta ihmisen toimeentulon luonnollisia ehtoja täällä
löytyy niukemmin kuin muualla. Euroopan Venäjä,
Ruotsi ja Norja ulottuvat tosin pohjoisessa yhtä kauas,
vieläpä korkeammallekin leveys-asteelle kuin Suomi; mutta
näiden maiden viljavimmat ja väkirikkaimmat maakunnat,
niiden sivistyksen perussijat, ovat 60:nen leveys-asteen
eteläpuolella, kaukana sen viivan ulkopuolella, joka ve-
detään pitkin meidän eteläistä rannikkoamme. Jos su-
pistamme vertailemisemme mainittujen maiden niihin osiin,
jotka ovat samoilla leveys-asteilla kuin Suomi, niin saamme
aivan toisenlaisen tuloksen. Skandinavian niemimaan poh-
joisessa puoliskossa eli siinä osassa, joka on 60:nen le-
veys-asteen pohjoispuolella ja joka ko'oltaan on jokseen-
kin puolitoista vertaa suurempi kuin Suomen pinta-ala,
ei asu täyttä 1,700,000 henkeä, eli ainoastaan 3,5 kuta-
kin neliökilometriä kohti; Aunuksen ja Vologdan kuver-
nementeissa, jotka yhteensä eivät ole äsken mainittua alaa
paljoa pienemmät, lasketaan olevan 1,530,000 asukasta
eli ei täyttä 3 kutakin neliökilometriä kohti, ja laveassa,
enemmän kuin kaksi ja puoli kertaa Suomenmaan alaa
vastaavassa Arkangelin kuvernementissa on väkiluku ai-
noastaan 315,000 asukasta eli 0,4 neliökilometriä kohti
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s. o. pinta-alaan verraten ainoastaan viidestoista osa siitä,
mitä on täällä 1). Kaikista maista maapallolla, jotka ovat
pohjoispuolella 60:ttä astetta pohjoisleveyttä, on Suomi
todellakin tiheimmin asuttu ja parhaiten viljelty.

Tämän suotuisan asianlaidan selitys on meillä jo
ollut edellisessä maamme ilman-alan ja fyysillisen laadun
kertomuksessa. Me olemme havainneet, että Suomi näissä
suhteissa on onnellisempi, kuin kaikki muut maat samalla
pohjoisleveydellä. Sen ilman-ala on lauhkeampi 2), sen
kasvullisuus rikkaampi; sen varat ihmisten toimeentuloksi
ovat verrattain suuremmat kuin missään muualla pohjois-
puolella 60:ttä pohjoista leveys-astetta. Voidaan sanoa,
että maamme verrattain suurempi väkiluku on luonnolli-
nen seuraus kaikesta tästä. Aineellisena olentona eli
luonnon tuotteena on nimittäin ihminen suuressa määrin
riippuvainen niistä yleisistä luonnonlaeista, jotka ovat or-
gaanisen elämän syntymisen ja kehyksen ehtoina. Hän
lisääntyy ja menestyy paraiten niissä seuduissa, jotka tar-
joovat hänelle paraimmat elin-ehdot, mutta hän kuihtuu
ja hänen lisääntymisensä pysähtyy siellä, missä näitä eh-
toja ei löydy, tai missä niitä on ainoastaan niukasti.
Maantieteellisessä asemassa ja laadussa ei siis ainoas-
taan ole selitys maan asukkaiden kultuuri-kehitykseen,
vaan myöskin ja etupäässä sen väestön lukuisuuteen.

Äskenmainittua ei kuitenkaan saa käsittää niin, että
kunkin väestön lisääntymisellä olisi ehdoton raja maa-
alueen laveudessa ja laadussa. Ei suinkaan. Kansa,

x) Tiedot venäläisten kuvernementtien väkiluvusta ovat vuo-
delta 1885 ja saadut kirjasta Annuaire statistique de la Russie, St. Pe-
tersbourg 1887.

2) Vertaa etenkin, mitä ylempänä siv. 141 ja 142 on mainittu
Skandinavian ilman-alasta.
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joka vuosisatoja on taistellut ankaraa ilman-alaa ja ko-
vaa maaperää vastaan, joka vähä väliä on nähnyt hallan
vievän vuodentulonsa ja nälän hädän ja siitä johtuneiden
kulkutautien joukottain surmaavan sen lapsia, on tosin
vaiheissaan, syntymä- ja kuolemantapausten lukumäärissä
ja niiden keskinäisissä suhteissa näyttävä selviä jälkiä
siitä, mitä sen kotimaan fyysilliset ominaisuudet siihen
ovat vaikuttaneet; mutta se on kuitenkin aikaa myöden
voittajana lähtevä tästä taistelusta. Tosin on sen lisään-
tyminen aluksi ja niin kauan, kuin viljelys ei vielä ole
syvemmälle juurtunut, melkoisesti ehkäisty ja paljon pie-
nempi kuin maissa, joissa viljelystyö on ollut enemmän
tuottava, mutta sen elinvoima on kuitenkin heikontuma-
ton. Kunakin vuosisatana valloitetaan erämaasta uusia
viljelys-aloja. Kunakin vuosisatana vähenee luonnonvoi-
mien vastustusvoima ja viljelijöiden luku tulee yhä suu-
remmaksi. Niin on Suomessa käynyt ja käy yhä vielä.
Mahdotonta lienee sanoa, kuinka lukuisaksi väestö sel-
laisen yhä jatketun kultuurikehityksen kautta voi tulla,
eli toisin sanoen, laskea korkein asukasmäärä, jonka maa
suotuisimmissa oloissa voisi elättää. Ainoastaan vähäi-
nen osa niistä luonnollisista eduista ja tuotteista, joita
maamme tarjoo, on tähän asti ollut käytettynä; suuria ja
aavistamattomia varoja on kenties tulevaisuus vielä kek-
sivä. Tämän lisäksi tulee vielä ne ansion lähteet, jotka
nykyajan teollisuus avaa yritteleväisyydelle ja jotka voi-
vat hankkia lukemattomille työmiesperheille heidän toi-
meentulonsa. Tämän kaiken nojalla voi varmuudella päät-
tää, että Suomen väkiluku vielä kauan on lisääntyvä
sekä että tämä lisääntyminen yleensä ja lukuun-ottamatta
ajoittaisia, enemmän tai vähemmän satunnaisia hämmen-
nyksiä, on tapahtuva yhä nopeammin samassa määrässä
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kuin kultuuritila on vahvistunut. Täydellinen vapautus
maamme ilman-alan ja luonnonsuhteiden vaikutuksesta ei
kuitenkaan ole mahdollinen. Sopii olettaa, että eroa-
vaisuudet Suomen ja muiden Euroopan maiden väki-
luvunsuhteissa vastaisuudessa johonkin määrin vähenevät;
mutta että ne tasaantuisivat ja katoaisivat, on kaikissa
tapauksissa tuskin luultavaa.

Väkiluvun ja sen asuman alueen keskinäinen suhde
määrää suureksi osaksi niin hyvin kansan aineellisen kuin
henkisenkin voiman. Väestön suurempi tai vähempi ti-
heys, useammat tai harvemmat siellä asuvat ja toimivat
ihmiset eivät vaikuta ainoastansa maahan; tämä suhde
vaikuttaa toiselta puolen yhtä paljon itse väestön laa-
tuun, sivistyskantaan ja yhteiskunnalliseen ja valtiolli-
seen elämään. Ihminen on ~animal sociale", yhteiskuntaa
varten luotu olento. Yhteys muiden ihmisten kanssa on
hänen henkiselle kehitykselleen elin-ehto. Kuta helpompi
ja laveampi tämä yhteys on, sitä suotuisammaksi muo-
dostuvat sentähden ulkonaisetkin ehdot hänen kehityksel-
leen. Suuremmassa, taajassa väestössä aineellinen työ
jakaantuu rationaalisesti ihmisten kesken, individiset tai-
pumukset kokoontuvat erityisiin ammatteihin, ammatti-taito
syntyy, kauppa ja teollisuus alkavat kukoistaa j. n. e. ja
sen lisäksi siellä on myöskin ajatusten ja aatteiden vaihto
helpompi ja nopeampi sekä henkinen edistystyö sentäh-
den myöskin kestävämpi ja tuottavampi, kuin väestön kes-
kuudessa, joka asuu harvassa, hajoitettuna laveihin, suu-
remmaksi osaksi autioihin maa-alueihin.

Mitä nyt on sanottu, sen vahvistaa Suomen kansan en-
tinen ja nykyinen kultuurikehitys. Vaikutuksia siitä, että
harvalukuinen väestö on elänyt hajallaan lavealla alalla
eikä ole ollut suurempia kaupunkeja, jotka olisivat yh-
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teen koonneet sen henkiset voimat, ei huomata ainoas-
taan kansan elinkeinojen, etupäässä käsiammattien ja teol-
suuden hitaassa edistymisessä, vaan etenkin siinä heik-
koudessa, joka vuosisatoja on ollut niin hyvin sen kan-
sallisen kuin valtiollisen historian tunnusmerkkinä. Jo
niistä taisteluistakin, joiden kautta Suomalaiset ja Viro-
laiset voitettiin ja käännettiin kristin-uskoon, huomataan
selvästi jälkimäisissä paljoa vahvempaa valtiollista yhdys-
elämää, kuin edellisissä. Molemmat kansat olivat kui-
tenkin samaa alkuperää; mutta lauhkeampi ilman-ala ja pa-
rempi maanlaatu olivat vaikuttaneet, että Vironmaan väestö
oli taajempi ja sen yhteiskuntalaitos kehittyneempi, kuin
mitä täällä oli laita.

Kuitenkin on maamme väestön harvalukuisuudella
ollut hyvätkin puolensa. Se on suuressa määrässä edis-
tänyt ja suojellut persoonallista vapautta; se on vaikeina
aikoina säilyttänyt talonpojalle hänen omistus-oikeutensa
maahan ja on estänyt maaorjuutta ja muuta orjuutta tänne
koskaan juurtumasta. Monen vuosisadan kuluessa on
Suomen kansa ahkerasti ja uupumatta työskennellyt saat-
taakseen synnyinmaataan inhimillisen sivistyksen kodiksi.
Nykyinen aika alkaa jo nauttia tämän työn hedelmiä.
Maa elättää nyt neljä vertaa suuremman väkiluvun kuin
puolitoista tai kaksi vuosisataa takaperin; sen, entis-aikaan
verraten, lukuisista kaupungeista ovat useat tärkeitä kaup-
pakaupunkeja, joissa teollisuus, tieteet ja taiteet kukois-
tavat ja kansallisen ja valtiollisen elämän suoni tykkii
voimakkaasti.

Suomen väkiluvusta vanhempina aikoina, ennen ta-
bellilaitoksen asettamista v. 1749, ei löydy luotettavia
tietoja. Sen voimme kuitenkin jo edellämainitun nojalla
jonkinlaisella varmuudella päättää, ett'ei väestön lisään-
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tyrnistä entiseen aikaan missään suhteessa voi asettaa ny-
kyisen rinnalle. Paljoa enemmän kuin nykyjään, oli Suo-
men kansan menestys ja lisääntyminen muinoin riippu-
vainen luonnon oikuista. Muiden luonnontuotteiden lailla
se menestyi ja lisääntyi nopeasti onnellisina aikoina, rau-
han vallitessa maassa ja vuodentulojen ollessa runsaita,
mutta kuihtui ja vähentyi taas yhtä usein nälänhädän,
sodan ja kulkutautien kautta. Väkiluvun muutokset, suh-
teelliset lukumäärät syntyneitä ja kuolleita, olivat silloin
paljoa suuremmat kuin nyt, mutta todellinen edistyminen
paljoa pienempi. Todennäköistä on, että Suomen väki-
luku sellaisissa oloissa ja suuresti vaihdellen, milloin enen-
tyen, milloin vähentyen, vuosisatojen kuluessa pyöri sa-
man keskimäärän vaiheilla, s. o. jäi lukumäärältään jok-
seenkin pysyväksi. Keski-ajan lopulla, kun mustan sur-
man vaikutuksen jäljet jo olivat kadonneet, lienee Suo-
men väkiluku noussut 350,000:een tai 400,000:een hen-
keen 1). Kustaa Vaasan hallituksen aikana eneni väki-
luku arvattavasti melkoisesti erämaiden viljelemisen ja
asuttamisen sekä voimakkaamman ja paremman hallituk-
sen johdosta ja sen loppupuolella sopii arvata sen olleen
450,000 tai 500,000; mutta Juhana III:n aikuiset anka-
rat ja kauheista hävityksistään kuuluisat sodat sekä si-
sälliset sodat Sigismundin ja Kaarlo IX:n hallituksen ai-
kana yhdessä kulkutautien kanssa painoivat varmaankin
taas väkiluvun määrän alas, jonkatähden se 17:n vuosisa-
dan keskipalkoilla arvattavasti ei noussut viimeksimainit-
tua lukua korkeammalle 2). Lisääntymisen, joka senjäl-

J) Suomella tarkoitamme tässä nykyisten rajojen sisällä olevaa
alaa, s. o. nekin osat siihen luettuina, jotka siihen aikaan kuuluivat Ve-
näjään.

2) Katso tätä: Om Finlands folkmängd under medlet af 17:de
århundradet. Hist. Arkisto I, siv. 38—(i0.
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keen tapahtui 17:n vuosisadan loppupuolella, etenkin
Kaarlo Xl:n hallitessa, poistivat kokonaan nälkävuodet
1696 ja 1697 sekä suuri pohjoismainen sota 1700—1721.
Väkiluku aleni jälleen melkoisesti, ja kolme vuosikym-
mentä tarvittiin taas, ennenkuin se saavutti saman mää-
rän kuin sata vuotta ennen. Sen jälkeen ovat nousevan
sivistyksen, leppeämmän sodankäynnin ja aineelliseen edis-
tykseen kääntyneen, vasta heränneen harrastuksen johdosta
kehittyneet suotuisammat taloudelliset ja valtiolliset olot
yhä suuremmassa määrässä heikontaneet niitä vaikutuk-
sia, joita sodilla ja kulkutaudeilla on ollut väestön lisään-
tymiseen. Ei voi kuitenkaan kieltää, ett'eivät nämät vai-
kutukset yhä edelleenkin olisi tuntuvia ja maassamme
paljon suurempia kuin esim. läntisissä naapuri-maissamme
Ruotsissa ja Norjassa. Sellaisella väkiluvun vähentymi-
sellä, kuin Suomessa tapahtui vuosina 1866, 1867 ja
1868, ei vuosisataan ole ollut vertaistansa läntisen Eu-

roopan kultuurimaissa; mutta niin suuri kuin tämä vä-
hentyminen olikin, ei sitä vaikutuksiltaan kuitenkaan voi
verrata niihin melkein ajoittaisin palaaviin, tuhoaviin kul-
kutauteihin, jotka edellisinä vuosisatoina hillitsemättö-
mästi raivosivat täällä ja usein muutamissa kuukausissa
korjasivat sen väestönlisäyksen, joka oli vuosikymme-
nien tuottama 1).

') Useissa, ehkäpä kaikissa Euroopan maissa on väestön lisään-
tymisessä vanhempina aikoina ollut samanlaisia vaiheita kuin Suomessa.
Aikoja on ollut, jolloin tämä väestön lisääntyminen on ollut niin pieni,
että olisi voinut pitää väkilukua pysyväisenä. Niin on muun muassa
E. Boutmy osoittanut, että Englannin väkiluku vuoteen 1750 saakka
usean vuosisadan kuluessa oli melkein paikallansa pysyvä eli ainoastaan
5 V-, miljoonan hengen vaiheilla. Vasta tämän jälkeen, ja sitte kuin ki-
vihiilen tuotto ja tehdasteollisuus oli avannut uusia ja runsaita ansion-
lähteitä, on väestön lisääntyminen nopein askelin edistynyt. Katso tästä :
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Tabellilaitoksen tietojen mukaan, joita kuitenkin vasta
vuodesta 1830 voidaan pitää täydellisinä (sittenkuin lu-
therilainen väestö vanhassa Suomessa vuodesta 1815 ja
kreikkalais-venäläiset sekä roomalais-katolilaiset viisitoista
vuotta myöhemmin olivat otetut väenlaskussa mukaan.)
oli maan väkiluku

G. de Varigny: L,es grandes fortunes en Angletcrre. Revue des deux
mondes, vihko Kesäkuun Is:ltä päivältä v. 1888 siv. 880:stä eteenpäin.
Ruotsin väkiluku nykyisten rajojensa sisäpuolella nousi vuonna IG3O to-
dennäköisimpien laskujen mukaan 1,200,000-.een henkeen ja oli vuonna
1718: 1,241,000, v. 1740: 1,690,000, vuonna 1840: 3,122,700 ja vuonna 1880:

4,565,668 henkeä. Norjan väkiluku oli vuorina 16G5: 450,000, vuonna
1769: 730,000 ja vuonna 1870: 1,744,200, s. o. lisääntyminen oli edellisenä
vuosisatana 62% ja jälkimäisenä 140%. Ei kumpikaan näistä maista ol-
lut kuitenkaan kärsinyt sellaisia väkeä tuhoavia aikakausia kuin Suomi
vuosina 1697—1699 ja 1710—1721. Vastakohtana tähän olettamiseen,
että väkiluku vanhempina aikoina olisi ollut pysyväinen tai ainoastaan
aivan hitaasti lisääntyvainen, on Hans ForselVm tutkimusten tulos; hän
on nimittäin laskenut Ruotsin väkiluvun v. 1571 olleen korkeintaan;
531,400. Hänen laskunsa perustuvat tietoihin huonekuntien luvusta mai-
nittuna vuonna sekä siihen olettamiseen, että huonekuntien keskimää-
räinen suuruus muinoin oli jokseenkin sama kuin nykyjään eli 5, poik-
keustapauksissa 6 tai 7 henkeä. Kuinka vähän todennäköisyyttä tässä
olettamisessa on, huomaa siitä jo, että huonekuntien keskimääräinen suu-
ruus oli Suomessa v. 1751: 9,2 ja v. 1772: 9,45. Vertaa Äldre Bidrag tili
Sveriges officiela statistik. I Sverige 1871, toinen vihko siv. 348, ja Rabbe-.
Öfversigt af nativiteten, mortaliteten och folkmängden i Finland 1751—
1850; Hist. Arkisto IL siv. 46.

uonna . 429,912
11 Yllh . 610,145

1800 . 834,829
1825 . 1,259,151

•>■< 1850 . 1,636,915
-,i 1875 . 1,912,647
11 1880 . 2,060,782

1885 . 2,203,358
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Nykyisten rajojensa sisäpuolella lienee Suomessa v.
1750 ollut noin 540,000 asukasta 3). Sen väkiluku on
niinmuodoin siitäpitäin kasvanut nelinkertaiseksi. Tämä
lisääntyminen ei ole kuitenkaan jakaantunutyhtä tasaisesti
yli koko maan. Kun vanhoissa kultuuriseuduissa Turun
tienoilla, Vuoksen jokilaaksossa ja pitkin Laatokan ran-
taa on ollut verrattain heikko väestönlisäys, ovat sitä-
vastoin Etelä-Pohjanmaan hedelmälliset tasangot sekä
vasta myöhempänä aikana asutut pitäjät Pohjois-Hämeessä
ja Savossa viimeksimainitun vuoden jälkeen nähneet asu-
kaslukunsa lisääntyvän kuusi-, vieläpä kahdeksankertai-
seksi. Niin kauan kuin Suomen kansa on ottanut ja
ottaa pääasiallisen elatuksensa maanviljelyksestä, on sen
väestönlisäys myöskin ollut suorassa suhteessa maanvilje-
lyksen kehitykseen ja edistykseen. Niissä osissa maata,
joissa on runsaassa määrässä ollut tilaisuutta uudisvilje-
lykseen, on sentähden väestön lisääntyminen käynyt pal-
joa nopeammin kuin seuduissa, joissa viljelykseen kel-
paava maa jo kauan on ollut käytettynä ja joissa vil-
jantuotanto niin muodoin on jäänyt jokseenkin yhtä suu-
reksi, kuin se on ollut ennen. Tämän kaiken johdosta
on väestön lisääntyminen Suomessa pyrkinyt tasoittamaan
epätasaisuudet maan eri osien asutussuhteissa ja aikaan-
saanut sen, että ne viljelykseltään ja asutukseltaan ovat
alkaneet yhä enemmän lähestyä toisiansa. Seuraava ver-
tailu kunkin läänin keskimääräisestä väkiluvusta kulla-
kin neliökilometrillä vuosina 1800 ja 1885 osoittaa jo
johonkin määrin tämän:

2) N. k. venäläisen eli vanhan Suomen väkiluku laskettiin v.
1754 olevan noin 120.000 henkeä. Katso Hist. Arkisto V sivu 47.
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Tässä laskussa on läänien pinta-alaan luettu sisäiset
vesistöt, paitsi Laatokka. Luetellut numerot osoittavat,
että väestön lisäys tänä vuosisatana on ollut Vaasan
ja Oulun läänissä enemmän kuin kaksi vertaa suu-
rempi kuin Uudenmaan ja Viipurin läänissä, sekä että
lisäys useimmissa lääneissä on ollut melkein päinvastai-
sessa suhteessa väestön tiheyteen. Poikkeuksena tästä
säännöstä ovat kuitenkin huomattavassa määrässä Viipu-
rin ja Mikkelin läänit, joidenka oloja me alempana tu-
lemme koskettelemaan.

Kukin Suomen lääneistä on melkoisen suuri alue,
jonka eri osien välillä sentähden onkin huomattavia erilai-
suuksia luonnonsuhteissa ja viljelys-oloissa. Jo suurem-
pien piirien suhteen voidaan samassa läänissä havaita sel-
laisia erilaisuuksia. Niin on esim. eteläisessä osassa Tu-
run ja Porin lääniä eli n. k. Varsinais-Suomessa väestön
tiheys 20 henkeä keskimäärin Q kilometrillä, jota vas-
toin Satakunnan osassa lääniä on ainoastaan 13. Poh-
janmaahan kuuluvassa osassa Vaasan lääniä asuu keski-
määrin neliökilometrillä enemmän kuin 12 henkeä, mutta
Hämeesen ja Satakuntaan kuuluvassa ainoastaan hiukan
yli 9 j. n. e. Kuta pienempiä alueita pannaan laskun

Väkiluku kullakin neliö- Lisääntyminen
kilometrillä. prosentissa.

v. 1800 v. 1885

Uudenmaan lääni 10,5 18,5 76
Turun ja Porin „ 8,o 15,o 87
Hämeen „

5,4 10,7 98 ■
Viipurin „ 5,4 9,o 85
Mikkelin „ 4,i 7,5 83
Kuopion „ 2,7 0,i 126
Vaasan „ 3,4 9,2 170
Oulun

„ 0,5 1,4 180
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perustukseksi, sitä paremmin esiintyy erilaisuudet eri seu-
tujen kultuurioloissa ja sitä selvemmän yleiskatsauksen
saa siitä tavasta, jolla väestö on levinnyt maassa. Kah-
dessa tähän liitetyssä kartassa osoitetaan väestön tiheys
Suomessa vuosina 1800 ja 1880, laskettuna erikseen
kultakin kirkkopitäjältä ja niissä tapauksissa, joissa tie-
toja pinta-alasta on ollut saatavana, kultakin kunnalta 1).
Kaupunkien suuruus osoitetaan merkeillä, jotka selitetään
kartoilla. Vaikka hyvinkin yksityiskohtiin meneviä, eivät
nämät kartat kuitenkaan anna täydellisesti tarkkaa ku-
vaa väestön todellisesta levenemisestä maassa. Meidän
pitäjämme ja kuntamme ovat nimittäin usein pinta-alal-
taan jokseenkin laveita. Niiden asutut ja viljellyt osat
ovat tavallisesti verrattain pieni ala, kun sitä vastoin suu-
rin osa on metsämaita, soita ja rämeitä. Etenkin on
asianlaita tällainen pohjoisissa lääneissä, joissa väestö
melkein yksinomaan on koottuna vesistöjen ympärille.
Jos olisi ollut saatavana sellaisia lähteitä, että olisi voitu
laskea väestö erikseen kultakin neliöpenikulmalta, niin
olisivat kartat, varsinkin mitä Oulun ja Vaasan läänei-
hin tulee, tulleet jokseenkin toisenlaisiksi ulkonäöltään.
Jokilaaksot olisivat silloin saaneet paljoa tummemman vi-
vahduksen ja välillä olevat maa-alueet olisivat tulleet
vielä vaaleammiksi. Kuitenkin antavat kartat nykyises-
säkin kunnossaan selvän yleiskatsauksen väkiluvun le-
venemisestä vuosisadan alussa ja nykyisenä aikana. Ne
osoittavat myöskin, mitä jo on huomautettu, että väestön
tiheys ennen oli epätasaisempi kuin nyt.

Edellisessä maan asuttamisen esityksessä ovat jo
Suomen vanhimmat kultuuriseudut mainitut. Nämät van-

1) Pitäjien pinta-alaan ei lueta järviä eikä jokia.





Väentiheys Suomessa v. 18 00.



Väentiheys Suomessa v. 1880
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himmat kultuuriseudut ovat vielä tänä päivänä tiheimmin
asutut ja ovat sellaisina huomattavia molemmissa väestön-
tiheys-kartoissa, enemmän kuitenkin vanhemmassa kar-
tassa kuin uudemmassa. Kartassa väestön levenemisestä
v. 1800 voidaan vielä tummemmissa värivivahduksissa ha-
vaita Karjalaisen heimon alkuperäiset asuinsijat Vuoksen
ympärillä ja Laatokan ja Suomenlahden välisellä taipa-
leella, Hämäläisten puoliympyrässä Kokemäen joen suusta
Kymijoen suuhun saakka ja Varsinais-Suomalaisten maan
lounaisessa kulmassa. Samaten tulevat näkyviin myös-
kin Uusmaalaiset ja Pohjalaiset uudis-asutukset ja var-
himmin asutut tienoot Savossa, Mikkelin ympärillä. Kar-
tassa, joka olisi osoittanut väestön tiheyttä Suomessa vuo-
sisataa tai paria aikaisemmin, olisivat nyt esitetyt seikat
aivan varmaan esiintyneet vielä selvemmin.

Väestö asui entis-aikoina enemmän yhteen koottuna
kuin nyt, ei ainoastaan siinä suhteessa, että se oli levin-
nyt pienemmälle maa-alueelle, vaan myöskin siten, että
sen asumukset olivat sullottuina suurempiin, ahtaasti ra-
kennettuihin kyliin. Ison-jaon ja sen kautta mahdolli-
seksi tulleiden talojen ulommaksi siirtämisten johdosta
ovat rakennusryhmät vähitellen sekä luvultaan että suu-
ruudeltaan vähentyneet ja niiden sijaan on tullut erillään
olevia, yksinäisiä taloja erotettuine tiluksineen. Monessa
kohden, niinkuin esim. useassa paikassa Hämeessä, ovat
kuitenkin vanhat kylät vielä jäljellä, mutta niiden hajoa-
minen lienee, siinä määrässä kuin maanviljelys edistyy,
ainoastaan ajankysymys. Kuitenkaan ei kyläryhmien ha-
joaminen erinäisiksi taloiksi ole vaikuttanut mitään muu-
tosta maan ennestään voimassa olleesen jakaantumiseen
kyläkuntiin. Vanhat kylät tiluksineen ovat oikeudelli-
sessa suhteessa jääneet muuttumattomiksi, vaikka asuin-
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rakennukset niissä ovat muuttaneet asemaa. Mitä ny-
kyjään hallinnollisessa suhteessa nimitetään kyläksi, sen-
tähden usein ei ole mikään rakennysryhmä, vaan määrä-
tyillä rajoilla erotettu osa pitäjän eli kunnan alueesta
useampine tai harvempine asuttuine paikkoineen.

Näiden edeltäpäin tehtyjen muistutusten jälkeen me-
nemme nyt tarkastamaan maan asuttujen seutujen luku-
määrää, suuruutta ja laatua. Virallisten tilastollisten
tietojen mukaan löytyi vuoden 1885 lopussa kussakin
läänissä

Niin hyvin pinta-alaansa kuin väkilukuunsa verraten,
on Suomessa kylläkin vähäinen luku kaupunkeja. Kes-
kimäärin tulee kutakin kaupunkia kohti täällä 10,575 ne-
liökilometrin suuruinen alue, kun Euroopan Venäjällä Puo-
lan kanssa luetaan yksi kaupunki 3,937 jaRuotsissa 4,897
neliökilometriä kohti 1). Myöskin katsoen kaupunkiväes-

*) Euroopan Venäjällä ynnä Puolassa on nykyjään (1885) 1,124kau-
punkia, joissa yhteensä on 12,090,218 asukasta, Ruotsissa 92 kaupunkia,
ynnä näissä 825,388 asukasta, ja Norjassa 61 kaupunkia sekä 432.405
asukasta.
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Uudenmaan läänissä 5 40 1,296 218,524
Turun ja Porin y 6 2 117 3,401 369,359
Hämeen „ 2 1 49 1,263 236,797
Viipurin „ 6 1 49 1,819 321,932
Mikkelin 5, 3 26 636 172,117
Kuopion 5, 2 2 35 650 273,276
Vaasan 55 7 83 507 385,155
Oulun 55 5 68 344 226,198
Koko Suomessa 36 6 467 9,916 2,203,358
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tön koko summaan on Suomi melkoisesti jäljempänä
muita Euroopan maita. Kaikissa maamme kaupungeissa
asuu nimittäin nykyjään ainoastaan noin 200,000 (v. 1885:
199,484) asukasta, s. o. 9% maan väkiluvusta, kun kau-
punkiväestö Euroopan Venäjässä on 13,4%, Ruotsissa
17,5%, Norjassa 18%» Ranskassa 39% ja Englannissa
53 V).

Inhimillisen kehityksen historiassa on kaupungeilla
hyvin suuri merkitys. Ne ovat olleet ja ovat yhä edel-
leenkin ne keskukset, joihin kansojen henkiset voimat ko-
koontuvat ja joissa ne vaikuttavat. Niiden pelkkä ole-
massa-010 on jo suuremman aineellisen varallisuuden ja
kehittyneemmän yhteiskuntalaitoksen todistuksena; niiden
luku ja suuruus voidaan sentähden myöskin pitää jon-
kunlaisena astemittarina tässä suhteessa. Luodessamme
silmäyksen takaisin vanhempiin aikoihin havaitsemme,
että kansamme aineellinen edistyminen on ollut läheisessä
yhteydessä tai käynyt käsi kädessä kaupunkien lisäänty-
misen kanssa. Vuonna 1400 löytyi Suomen nykyisellä
alueella ainoastaan 4 kaupunkia; vuonna 1500 oli niiden
luku 7, vuonna 1600: 9, vuonna 1700: 24, vuonna 1800:
28, vuonna 1850: 32 ja nyk}rjään 36. Vaikka lukumäärä
lisääntyi, jäi kaupunkien merkitys aina nykyisen vuosisa-
dan alkuun saakka hyvin vähäiseksi. Vuonna 1800 ei
kaikkien kaupunkien väestö yhteensä ollut täyttä 4,5%
maan väkiluvusta. Myöhempinä aikoina on kaupungin-
väestö lisääntynyt verrattain nopeammin ei ainoastaan

J) Mitään oikeudellista erotusta kaupunki- ja maalaiskuntien vä-
lillä ei tosin löydy Ranskassa. Kaupungeiksi on kuitenkin siellä luettu
kunnat, joissa on enemmän kuin 2,500 asukasta.
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absoluuttisesti, vaan myöskin suhteellisesti. Se oli pro-
sentissa Suomen koko väkiluvusta

Yleiset taloudelliset olot, jotka niin kauan ovat vas-
tustaneet kaupunkien syntymistä, ovat myöskin haitanneet
meidän laajojen maaseurakuntien eli maalaiskuntien ja-
kamista. Sopii sentähden sanoa Suomen köyhyyden ai-
kaansaataneen sen kaupunkien pienuuden ja sen maa-
laiskuntien suuruuden. Vuoden 1885 lopussa oli maamme
467:ssä maalaiskunnassa yhteensä 2,003,874 eli kussa-
kin maalaiskunnassa keskimäärin 4,291 henkeä. Seuraava
vertailu osoittaa kuntien ja kylien keskimääräistä väki-
lukua kussakin läänissä:

Kuten tästä näkyy, ovat maalaiskunnat yleensä suu-
rimmat Kuopion ja pienimmät Turun läänissä. Suurim-

uonna 1800 4,45
'i 1820 5,20
11 1840 5,85

11 1860 6,27
ii 1880 8,41
ii 1885 9,05

Keskimääräinen väkiluku kussakin
maalaiskunnassa kylässä

Uudenmaan lääni 1,973 123
Turun ja Porin ,5 2,781 95
Hämeen 55 4,416 171
Viipurin V 5,372 145
Mikkelin 55 6,448 263
Kuopion 55 7,521 405
Vaasan 75 4,407 722
Oulun 55 3,077 608
Koko Suomi 4,291 202
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mat kylät taasen löytyvät Vaasan läänissä, pienimmät
Turun ja Porin sekä Uudenmaan läänissä. Viimemai-
nittu seikka on epäilemättä suuressa määrässä syynä sii-
hen, että maatiluksia näissä molemmissa eteläisissä lää-
neissä on helpommin voitu erottaa sekä että suurempia,
säännöttömästi yhteensullotuita rakennusryhmiä siellä ai-
noastaan poikkeuksina tavataan.

Kun kultuurin edistyminen myöskin esiintyy maa-
laiskuntien eli oikeammin maaseudulla olevien kirkollis-
ten seurakuntien kasvavassa luvussa, mainittakoon tässä
seuraavat tiedot 1). Noin puoli vuosisataa Suomen täy-
dellisen valloituksen jälkeen eli vuonna 1350 löytyi täällä
ainoastaan noin 60 kirkollista maalaisseurakuntaa, joista
ainakin 58:n olemassa-010 jonkinlaisella varmuudella on
voitu toteen näyttää. Näistä 58:sta oli 20 Varsinais-Suo-
messa, 4 Ahvenanmaalla, 9 Uudellamaalla, 7 Satakun-
nassa, 5 Hämeessä, 1 Savossa, 4 Karjalassa ja 8 Poh-
janmaalla. Sen jälkeen oli maaseurakuntien luku

*) Tiedot on saatu K. G. Leinberg'in teoksesta: Finlands Territo-
riala Församlingars ålder, utbildning och utgrening. Jyväskylä 1886.
Missä samassa hallinnollisessa kunnassa löytyy useampia seurakuntia,
ovat nämät lasketut yhdeksi ainoaksi. Ne kreikkalaiset seurakunnat,
jotka ovat itsenäisiä alueita, on tietysti tähän luettu.

uonna 72

11 1450 103
11 1500 121
11 1550 147
ii 1600 190
ii 1650 254
ii 1700 308
ii 1750 333

1800 401
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Jo pikainen silmäys näihin numeroihin osoittaa, ettei-
vät ne ole missään määrätyssä suhteessa väestön lisään-
tymiseen. Ne eivät olekkaan lisääntyvän väkiluvun, vaan
pikemmin karttuvan kansansivistyksen osoituksena. Lu-
therilainen kirkko on vuosisatojen kuluessa ollut Suomen
kansan kasvattajana, ei ainoastaan siveellisessä ja tiedol-
lisessa suhtessa, vaan myöskin mitä kunnallisen elämän
ja kunnallisen itsehallinnon kehitykseen tulee. Kirkolli-
sista seurakunnista ovat kunnat syntyneet. Siten vähi-
tellen herännyt yhteiskunta-elämä on, samassa määrässä
kuin se kehityksessä on edistynyt, myöskin tuntenut suu-
remman paikkakunnallisen yhteyden tarvetta ja sen joh-
dosta luonut uusia seurakuntia, uusia kuntia. Näiden vii-
memainittujen lisääntymistä sopii siis pitää likimääräisenä
yhteiskunta-elämän kehityksen mittaajana.

Suomen väestöstä on suurempi osa eli enemmän kuin
85% suomea puhuvia ja pienempi osa eli 14% ruotsia
puhuvia. Sitäpaitsi löytyy maassa, vaikka verrattain vä-
hälukuisesi, Venäläisiä, Saksalaisia, Lappalaisia ja Mus-
talaisia, lukuun ottamatta yksityisiä muihin kansallisuuk-
siin kuuluvia henkilöitä.

Väenlaskussa vuonna 1880 hankittiin ensi kerta tie-
toja suomen- ja ruotsinkielisten henkilöiden lukumäärästä
maassamme. Mitä maaseutuihin koskee, ei näitä tietoja ollut
vaikea saada. Maalaiskunnat ovat tavallisesti yksikieli-
siä, joko suomalaisia tai ruotsalaisia, ja niissä poikkeus-
tapauksissa, kun ne ovat sekakielisiä tai kun useammilla
tai harvemmilla henkilöillä on toinen äidinkieli kuin se,
mikä kunnassa on yleinen, ovat sellaiset seikat tarkoin

uonna
1887 46
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tunnetut ja saadaan sitäpaitsi lukusijoilla helposti todis-
tetuiksi. Sitävastoin haittaa jonkinlainen epävarmuus näitä
tietoja, mitä tulee n. k. säätyhenkilöihin eli herrasväen
luokkaan ja kaupunkien väestöön. Suomen säätyluokka
on suurimmaksi osaksi syntynyt kummankin kansan-ai-
neksen sekoituksesta. Useimmat tähän kuuluvat henki-
löt puhuvatkin jotakuinkin sujuvasti kumpaakin kieltä,
vaikka pääasiallisesti ruotsinkieli aina viime aikoihin asti
on niillä ollut perhe- ja seurustelukielenä. Kaupunkien
väestön laita on myöskin semmoinen, että alituinen seu-
rusteleminen eri kieliryhmiin kuuluvien henkilöiden kes-
ken on aikaansaattanut yleisemmän toisen kotimaisen kie-
len taidon; sitäpaitsi ovat lukuisat sisään- ja ulosmuutta-
miset vaikuttaneet, että kaupunkien väestö kieleen kat-
soen on vähemmän yhdenlaatuinen, kuin maaseudun. Vä-
kiluku-luetteloiden toimittajain ei siis aina olisi ollut
helppo selville saada, kumpaako kieltä yksityiset hen-
kilöt pitivät äidinkielenääu, elPei määrättyä perus-ohjetta
tässä kohden olisi annettu ojennusnuoraksi. Tämä perus-
ohje oli se, että epätietoisissa tapauksissa pidettäisiin
kunkin henkilön äidinkielenä se kieli, jollatämä on saanut
uskonnon-opetuksensa. Tämän laskuperustuksen mukaan
saadut tulokset olivat väenlaskussa v. 1880 seuraavat:

Jo siitäkin sopii päättää näiden lukujen jokseenkin

lukumäärä °/o väkiluvusta

Suomea puhuvia henkilöitä 1,756,381 85,2
Ruotsia 55 ,5 294,876 14,3
Venäjää 55 n 4,195 0,2
Saksaa n 55 1,720 0,1
Lapin kieltä ,7 55 947 0,05
Muita kieliä 55 » 2,663 0,15
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tarkkaan ilmaisevan todellisia olosuhteita, että aikaisem-
min toisien perustuksien mukaan tehdyt laskut Suomessa
löytyvien eri kansallisuuksien luvusta ovat vieneet mel-
kein samoihin suhdelukuihin 1).

Kuten äsken mainittiin, puhuu maassamme suuri luku
henkilöitä paitsi äidinkieltään myöskin toista kotimaista
kieltä. Kutakin yllämainituista kielistä ymmärtää ja pu-
huu sentähden paljon useammat henkilöt kuin ne, joi-
den äidinkielenä se on. Etenkin koskee tämä Suomen-
kieltä, joka erittäin Viipurin läänissä on yhteisenä pu-
hekielenä ja jota eri kansallisuuksiin kuuluvat henkilöt
keskinäisissä puheluissaan käyttävät.

Jos eri kielien levenemistä eli oikeammin sanoen eri
kansallisuuksien lukuisuutta koskevien tietojen hankkimi-
nen voi kohdata vaikeuksia, niin nämät vaikeudet
vielä suuremmiksi, kun on selville saatava, kuinka suuri
osa suomenkielisestä väestöstä on luettava kuhunkin
maassamme tavattavaan murteesen. Castren jo huomautti,
ett'ei Suomen kansan historiallista jakamista Hämäläisiin,

Karjalaisiin, Varsinais-Suomalaisiin, Savolaisiin, Pohjalai-
siin ja Kainulaisiin voida hyväksyä kielitieteen kannalta,
joka tuntee ainoastaan kaksi kansanheimoa: itäisen eli
Savo-Karjalaisen ja läntisen eli Hämäläisen 2). Itse asi-
assa ovatkin ne kielen omituisuudet, jotka tavataan eri
osissa maata, sellaisia, että ne sopii lukea jompaankum-
paan näistä kahdesta päämurteesta. Suomenkieli, jota
puhutaan Turun tienoilla, Satakunnassa ja Uudellamaalla,
on lähimmässä yhteydessä Hämeen murteen kanssa; sa-
moin on Karjalan kieli Savon murteen kanssa. Poh-

*) Vertaa Suomenmaan Virallinen Tilasto VI. Väkiluvun tilas-
toa 9, siv. 1.

2) Nordiska resor och forskningar. Kuudes osa, siv. 45.
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janmaan murre on taas sekoitus kummastakin päämur-
teesta siten, että etelä-osassa on länsi-suomalainen, mutta
pohjoisessa taas itä-suomalainen kielimurre vallalla *).
Yleensä ei ole helppo määrätä eri kielimurteiden rajoja,
koska ne vähitellen muuttuvat ja kuntia löytyy, joidenkieli
on useamman murteen sekoitusta. Itä-Suomen ja Länsi-
Suomen murteen välillä näyttää kuitenkin voitavan ve-
tää 2) seuraava raja: Suomenlahdesta pohjoiseen päin
seuraa kieliraja aluksi jokseenkin tarkkaan toiselta puo-
len Uudenmaan ja Hämeen, toiselta puolen Karjalan ja
Savon maakuntien välille vedettyä rajaa, siten että Veh-
kalahden, Sippolan, Valkealan ja litin kunnat kuuluvat
länsi-suomalaiseen, jota vastoin Virolahti, Luumäki, Sa-
vitaipale ja Mäntyharju ovat luettavat itäsuomalaiseen
kieli-alueesen. Pohjoisempana leviää itäsuomalainen murre
enemmän länteenpäin, niin että koko pohjoinen puoli Hä-
mettä sekä Keuruun, Multian ja Pihlajaveden kunnat Sa-
takunnassa joutuvat sen alueesen. Senjälkeen rajoittaa
Itä-Suomen murretta lännessä Suomenselkä aina Oulun
lääniin saakka, jossa sitten Reisjärvi, Haapajärvi, Pidis-
järvi, Haapavesi, Pulkkila, Muhos, Pudasjärvi ja Kemi-
järvi ovat sen läntisinä rajamaina. Mainittujen kuntien
länsipuolella on Pohjanmaan murre vallalla, joka etelässä
eroaa Länsi-Suomen murteen alueesta Satakunnan poh-
joisimmasta kulmasta Kuortaneen, Lapuan, Kauhavan ja
Alahärmän kuntien ja toiselta puolen Alajärven, Lappa-
järven ja Kortesjärven välitse vedetyn rajan kautta.

Länsi-Suomen eli Hämeen murretta puhuu siis suo-

*) A. Warelius: Bidrag till Finlands kännedom i ethnografiskt
hänseende. Suomi 1847, sivusta 75 eteenpäin.

*) A. Warelius I. c. siv. 76 seurr.
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malainen väestö Uudenmaan ja Turun läänissä sekä ete-
läisessä osassa Hämeen lääniä, länsi-osassa Viipurin lää-
niä, lounaisessa osassa Mikkelin lääniä (Heinolan pitä-
jässä) ja enimmissä paikoin Vaasan lääniin kuuluvassa
osassa Pohjanmaata, s. o. noin 735,000 henkeä.

Itä-Suomen eli Savo-Karjalan murre on taas levinnyt
melkein koko Viipurin ja Mikkelin sekä Kuopion lääniin,
pohjoiseen puoleen Hämeen lääniä sekä Vaasan ja Ou-
lun läänien itäisiin osiin. Sen kielialueella on maassamme
noin 820,000:n hengen suuruinen väkiluku.

Pohjanmaan murretta, joka on vallitsevana Vaasan
läänin pohjoisissa osissa ja Oulun läänin rannikkoseu-
duilla, puhuu noin 200,000 henkeä.

Kullakin näillä kieli-alueilla löytyy kuitenkin mel-
koisia, paikallisia erilaisuuksia, jotka ovat johtuneet osit-
tain muista seuduista tapahtuneiden sisäänmuuttojen, osit-
tain taas naapurikansojen kielten vaikutuksesta. Turun
ja Rauman seutujen (Länsi-Suomen) murteen tunnus-
merkkinä on lyhennetyt eli katkonaiset sanat ja muodot,
jonka ohessa paljon sanoja on Ruotsin kielestä lainattu.
Se Karjalan murre taas, jota puhutaan Laatokan poh-
joispuolella Viipurin läänin itäisimmässä osassa sekä toi-
sella puolen rajaa Venäjän Karjalassa, on rikas muulle
Suomen kielelle oudoista suhuäänistä ja sillä on suuri
luku sanoja, jotka ovat Venäjän kielestä lainattuja. Sitä-
paitsi tavataan eri kuntien kielessä usein omituisuuksia,
jotka ovat sinne tulleet muista murteista.

Ruotsia puhuva väestö on levinnyt Ahvenanmaahan
sekä useaan saaripitäjään Turun edustalla ja sen hal-
lussa on sitäpaitsi Uudenmaan rannikko, idästä Pyhtää-
sen saakka ja Etelä-Pohjanmaan rannikko pohjoisessa
Kälviälle asti. Seuraavat maalaiskunnat ovat joko ko-
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konaan tai suurimmaksi osaksi ruotsinkielisiä: kaikki Ah-
venanmaan kunnat, Iniö, Korpo, Houtskär, Parainen, Navo,
Kemiö, Dragsfjärd, Vestanfjärd, Hiittinen, Tenhola, Bro-
marf, Pohja, Tammisaaren maaseurakunta, Karja, Snap-
pertuna, Ingo, Degerby, Siuntio, Kirkkonummi, Espoo,
Helsingin pitäjä, Sipoo, Porvoon maaseurakunta, Pernan pi-
täjä, Liljendal, Myrskylä, Lappträsk, Strömfors, Lapväärti,
Sideby, Kristiinan kaupungin maaseurakunta, Närpiö, Kors-
näs, Öfvermark, Pirttikylä, Maalahti, Petalahti, Bergö,
Sulva, Mustasaari, Raippaluoto, Koivulahti, Vöyri, Ora-
vainen, Maksamaa, Uuden Kaarlebyyn maaseurakunta,
Jepua, Munsala, Pietarsaari, Ahtävä, Purmo, Luoto, Kro-
noby, Tervajärvi, Kokkola ja Alaveteli. Sitäpaitsi on
ruotsia puhuvia suurempi tai pienempi murto-luku Kaks-
kerran, Sauvon, Karunan, Perniön, Finbyn, Ahlaisten,
Merikarvian, Karjalohjan, Lohjan, Vihdin, Tuusulan ja
Pyhtään väkiluvusta. Mitä taas kaupunkien väestöön tu-
lee, niin on siitä lähes 38% ruotsia puhuvia. Vuoden
1880 väenlaskun mukaan oli nimittäin kaupunkien asuk-
kaista

suomea pu- ruotsia pu- venäjää pu-
huvia huvia huvia

Uudenmaan läänissä 16,226 31,252 1,586
Turun ja Porin „ 26,586 12,014 108
Hämeen „ 16,054 1,501 5
Viipurin „ 13,709 4,117 1,507
Mikkelin „ 3,120 798 87
Kuopion „ 7,814 626 35
Vaasan „ 3,400 13,904 46
Oulun „ 13,391 1,513

Summa 100,300 65,725 3,374
tai prosentissa 57,8 37,9 1,9
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Kaikki tabellilaitoksen tiedot tarkoittavat ainoastaan
Suomen kansalaisia. Kaupungeissa löytyy, kuten tunnettu,
paitsi niihin sijoitettua venäläistä sotaväkeä, myöskin suuri
luku passin nojalla oleskelevia muukalaisia, jonkatähden
nyt mainitut prosenttiluvut voivat olla ainoastaan likimää-
räisiä, siihenkin aikaan nähden, jota ne tarkoittavat.

Venäjää puhuva maamme henkikirjoissa oleva väestö
on suurimmaksi osaksi kaupungeissa asuvia, kuten yllä
olevista numeroista näkyy. Viipurin läänin maalaiskun-
nissa löytyy yksinäisiä sinne tänne asettuneita venäläisiä
perheitä. Ainoastaan Muolaan pitäjässä tavataan sitä-
paitsi muutamia kyliä, joiden asukkaat ovat venäläisiä 1).
Myöskin Kivennavalle Raivolan kylään, on suurempi luku
venäläisiä työmiehiä asettunut asumaan; mutta nämät ei-
vät ole tulleet Suomen kansalaisiksi, vaan ovat Siestar-
joen kunnan kirjoissa ja oleskelevat täällä passilla.

Niistä 1,720:5tä Suomen kansalaisesta, joilla väen-
laskussa vuonna 1880 oli saksa äidinkielenä, oli 1,450
kaupungeissa asuvia. Suurin osa oli kauppiaita ja kaup-
piasperheitä Helsingissä ja Viipurissa, joissa kaupungeissa
on myöskin muodostettu kumpaisessakin saksalainen
kirkkoseurakunta.

Lappalaisia löytyy nyt enään, kuten jo edellisessä
luvussa on mainittu, ainoastaan Suomen pohjoisimmassa
kulmassa, Utsjoen ja Inarin seurakunnissa. Enontekiäisissä
ja Sodankylässä oleskelee tosin myöskin muutamia lap-
palaisperheitä, mutta nämät ovat kieleltään suomalaistu-
neet. Siitä pienestä 947 hengen suuruisesta ryhmästä,
jonka puhdas lappalainen kansallisuus maassamme muo-
dostaa, oli varsinaisia paimentolaisia eli poroja omista-

J) Nimittäin Kyyrölä, Kangaspelto, Suvenoja ja Parkina.
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via Lappalaisia, suurimmaksi osaksi Utsjoen seurakunnassa,
ainoastaan 18 prosenttia (171 henkeä); muut elättivät it-
seään kalastuksella ja metsästyksellä.

Suomi on samoin kuin kaikki muutkin Euroopan
maat saanut elätettäväkseen kahden kansan jälkeläisiä,
joilla itsellään ei ole isänmaata, ja jotka sentähden elä-
vät hajaantuneina muiden joukkoon, nimittäin Musta-
laisia ja Juutalaisia. Edellisellä kansalla, joka ensi ker-
ran tuli Suomen alueelle vuonna 1559 J), ei ole täällä
ollut mitään lisääntymiselleen suotuista maata ankaroiden
asetuksien ja lainmääräyksien sekä vanhempina aikoina
tapahtuneiden vainojen tähden. Estettyinä vapaasti viet-
tämästä kuljeksi vai sta elämää ja pakotettuina vähitellen
asettumaan kiinteihin, heille osoitettuihin asuinpaikkoihin,
ovat Mustalaiset enimmäkseen vähitellen kadottaneet omi-
tuisuutensa ja sekaantuneet suomalaiseen kansallisuuteen.
Ne harvat hajalla olevat joukot, joita vielä kuljeskele-
vaisina tavataan, erittäinkin Viipurin läänin koillisessa
osassa, ovat henkilöitä, jotka kaikki ovat kastetut ja mää-
rättyjen seurakuntien kirjoissa. Näiden keskuudessa pysyy
kuitenkin yhä vielä useampia kansallisia omituisuuksia.
He käyttävät keskenänsä mustalaiskieltä, heillä on omat
sääntönsä ja tapansa, he elävät joskus moni-aviossa j. n.
e. Näiden niin sanoaksemme puhtaiden ja sekaantumat-
tornien Mustalaisten lukumäärä ei ole tunnettu, mutta
voitaneen tuskin arvata enemmäksi kuin muutamaksi sa-
daksi, ehkä puoleksi tuhanneksi. Tarkempia tietoja löy-
tyy Juutalaisista, vaikk'eivät nämät voimassa olevan lain
mukaan voi tulla Suomen kansalaisiksi, eikä heitä sen-
tähden myöskään voida lukea maan lailliseen väkilukuun.

*) Historiallinen Arkisto 111, siv. 196.
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Virallisten kertomusten mukaan nousi passilipulla Suo-
messa oleskelevien Juutalaisten luku v. 1888 869 hen-
keen, kaikki kaupungeissa asuvia. Ne ovat kaikki, muu-
tamia yksinäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, kotoisin
Puolasta ja Länsi-Venäjän kuvernementeistä, sekä ovat
tulleet venäläisen sotaväen seassa maahan. He ovat ni-
mittäin enimmäkseen täysin palvelleita sotamiehiä sekä
niiden vaimoja ja lapsia ja elättävät itseään vanhojen
vaatteiden, pienempien rihkamatavaroiden, hedelmien y.
m. kaupalla. Useat näistä Juutalaisista ovat täällä synty-
neitä, eikä niillä ole mitään kotipaikan-oikeutta Venäjällä.

Muita kansallisuuksia on Suomessa edustamassa ai-
noastaan muutamia yksinäisiä henkilöitä. Vuonna 1880
oli Suomen kirkonkirjoissa olevista asukkaitsa 99,38%
Suomessa syntyneitä, 0,39% Venäjällä, 0,18% Ruotsissa
ja 0,05% muissa maissa syntyneitä. Näistä viimemaini-
tuista, joita kaikkiaan oli noin 1,100 henkeä, oli lähes
toinen puoli eli 522 syntynyt Saksassa, 196 Norjassa,
102 Isossa Britanniassa, 87 Tanskassa, 45 Schweitsissä, 26
Amerikassa, 21 Ranskassa j. n. e. Se lisäys ei siis ole
suuri, jonka Suomen väestö saa sisäänmuuttojen kautta
muista maista kuin lähimmistä naapurimaista, eikä näillä
sisäänmuutoilla siis myöskään voi olla mitään huomatta-
vaa vaikutusta kansan yleiseen luonteesen.

Yleensä ovat Suomen asukkaat hyvin kiintyneet ko-
tiseutuunsa. Väenlaskussa vuonna 1880 asui l,000:sta
hengestä keskimäärin 847 samassa kunnassa, jossa olivat
syntyneet. Kuitenkin on eri seuduilla tässä suhteessa
huomattavana hyvin suuria erilaisuuksia. l,000:sta kir-
konkirjoissa olevasta henkilöstä oli nimittäin alia-oleva
lukumäärä syntyneitä samassa kunnassa, jossa asuivat, ja
alla oleva lukumäärä sisäänmuuttaneita:
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Länsi- ja lounais-osissa maata on väestö siis paljoa
liikkuvaisempi ja enemmän sekoittunut sisäänmuuttojen
kautta kuin itä- ja kaakkois-osissa. Maalaiskuntien asuk-
kaat Viipurin, Kuopion ja Mikkelin läänissä ovat kaikki,
muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, samoissa
kunnissa syntyneitä. Niitäulosmuuttoja, jotkanäistä lääneistä
tapahtuvat muille seuduille ja Venäjälle, eivät vastaavat
sisäänmuutot korvaa, jonkatähden kunkin kunnan väestö
siellä jää melkein muuttumattomaksi. Tämä kunnallinen
isoleeraus on tosin ollut suotuisa puhtaamman kansanro-
dun, isiltä perittyjen tapojen ja paikallisten traditsioonien
säilyttämiselle; mutta se on toiselta puolen kasvattanut
väestössä sen konservatiivisen katsantokannan, joka on
tehnyt sen epäluuloiseksi ja vähemmän taipuvaiseksi nii-
hin asuntoja, maanviljelystä, karjanhoitoa y. m. koskeviin
muutoksiin ja parannuksiin, joita uudempi aika on muka-
nansa tuonut. Se erotus kultuurikehityksessä, joka on
olemassa Länsi- ja Itä-Suomen väestön välillä, saa siten
osittain jo yllä-olevista numeroista selityksensä. Kuiten-
kin muuttunevat olot jo läheisessä tulevaisuudessa mel-
koisesti. Parannetut kulkuneuvot, etenkin rautatiet, ve-
tävät vähitellen muinoin erillään olevat seudut nykyajan

kotokunnassa sisäänmuut-
syntyneitä taneita

Viipurin läänissä 922 78
Kuopion ,5 916 84
Mikkelin 55 914 86
Oulun ,5 894 106
Vaasan 55 888 112
Hämeen ,5 781 219
Turun ja Porin ,5 767 233
Uudenmaan 75 724 276
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kaikki-tasoittavaan kultuurivirtaan, jossa karakteristiset
kansan-omituisuudet vähitellen kuluvat pois, epätasaisuu-
det häviävät ja ajanhengen katsantokanta ja pyrinnöt es-
teettömästi tunkeutuvat esiin.

Parannettujen kulkuneuvojen johdosta on maasta-
muuttojen lukuisuus viime aikoina alkanut kohota ennen
tuntemattomaan määrään. Tosin on edellisinäkin vuosi-
satoina tapahtunut satunnaisia siirtymisiä Suomesta, mutta
näillä ei tiettävästi ole ollut mitään vaikutusta täkäläi-
siin kultuuri-oloihin. Suomalaiset uudis-asukkaat Tverin
kuvernementissa, Vermlannin metsäseuduissa ja Uudessa
Ruotsissa 1600:luvulla jäivät erotetuiksi emämaansa yh-
teydestä tai ainakin olivat aivan mitään tähän vaikutta-
matta. Suurempi merkitys on tässä suhteessa annettava
niille siirtolaistulville, jotka noin 100 vuotta melkein yh-
tämittaa ovat käyneet Venäjälle ja lyhyemmän aikaa Nor-
jan Jäämeren-rannikoille. Suomalaisessa passivirastossa
Pietarissa ilmoittautuu vuosittain noin 3,000 suomalaista
siirtolaista, joista tavallisesti kaksi kolmannesta jää pitem-
mäksi aikaa Venäjälle. Ne ovat enimmäkseen työansiota
etsiviä, pääasiallisesti Viipurin läänistä. Useimmat, jotka
tulevat kotimaahansa takaisin, palaavat yhtä tyhjinä, kuin
olivat lähteneetkin tai lähetetään vaivaisina jakerjäläisinä
kotiin, joutuaksensa köyhäinhoidon rasitukseksi. Ainoas-
taan pienemmän lukumäärän onnistuu kohota taloudelli-
seen itsenäisyyteen ja varallisuuteen. Pietarissa asuu
enemmän kuin 20,000 Suomessa syntynyttä Suomalaista,
niiden joukossa useita varakkaita käsityöläisperheitä. Au-
nuksessa ovat Suomalaiset myös niin lukuisia, että he
muodostavat oman kirkkoseurakunnan. Muuten löytyy
suomalaisia upseereja, insinöörejä, koneenkäyttäjiä y. m. ha-
jaantuneina melkein kaikkialle Venäjän valtakuntaan. Ve-
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näjä on, aina siitä saakka kuin Suomi siihen yhdistettiin,
suomalaisten maanviljelys- ja teollisuustuotteiden paras
ostaja sekä aukaisee suomalaiselle yritteliäisyydelle ja
älylle suuria ja edullisia työaloja. Se vaikutus, jokavilk-
kaalla yhteydellä Venäjän kanssa on ollut Suomen kan-
san aineelliseen, henkiseen ja moraaliseen kehitykseen,
ei sentähden ole ollut merkitystä vailla, vaikka kui-
tenkin on selvää, että tämä vaikutus kummankin kan-
san erilaisen sivistyskannan johdosta on ollut ja on pal-
joa pienempi, kuin mitä voisi olla taipuvainen olettamaan
naapuruuden ja Venäjän kansan suunnattoman suuruuden
tähden. Kaakkois-osassa maata huomataan kuitenkin, ei
ainoastaan väestön asumuksissa, vaateparressa ja huoneka-
luissa, vaan myöskin sen tavoissa ja kielessä, vieläpä yk-
sityisissä luonteen-ominaisuuksissa, selviä venäläisen vaiku-
tuksen jälkiä; muussa Suomessa ei sellaisia jälkiä ole
huomattavana.

Siirtyminen Norjan Jäämeren-rannikolle on tapah-
tunut ainoastaan Oulun läänin pohjoisista kunnista. Näiltä
köyhiltä seuduilta, jotka niin usein saavat katovuosia kes-
tää, runsas kalansaalis vuosittain houkuttelee pyyntimiehiä
meren rannikolle, ja vaikka nämät ainoastaan ovat nor-
jalaisten venheen-omistajien palkatuita apulaisia, ansaitse-
vat he kuitenkin tavallisissa oloissa niin runsaan päivä-
rahan, että heidän esimerkkinsä aina on kehoittanut
muita heitä seuraamaan. Huolimatta niistä vaikeuksista,
joita norjalaiselta puolelta on pantu esteeksi, on vähitel-
len melkoinen joukko kesä-kalastusta varten saapuneista
Suomalaisista pysyväisesti asettunut Norjaan. Suoma-
lainen kansallisuus leviää vähitellen Jäämerenrannikoilla
ja on jo Vesisaaressa (Vadsö) voitolla. Myös idemmäk-
sikin, Venäjän alueelle Uuraan, Pummangille y. m., on
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Suomalaisia uudis-asukkaita asettunut asumaan noin 700
henkeä x). Norjalaisten virallisten tietojen mukaan oli
vuonna 1875 Norjan asukkaista 2,709 Suomessa synty-
neitä, 7,594:11ä oli Suomi äidinkielenään. Ruotsissa nousi
Suomalaisten lukuvuonna 1880 16,976:een henkeen, joista
3,402 ilmoitettiin Suomessa syntyneiksi.

Siirtymiset Norjaan ja Ruotsiin antoivat välillisesti
aihetta siihen, että Suomi joutui niiden maiden joukkoon,
joiden tehtävänä näkyy olevan asuttaa uusi maailma ja
jättää ainesta siihen eri kansoista ja roduista syntyneesen
ja voimakkaasti kohoavaan kansallisuuteen, joka kultuu-
rille valloittaa sikäläiset avarat ja viljavat maat. Skan-
dinavian esimerkki oli nimittäin kehoittavainen. Suoma-
laisten ensimmäiset, hiukan suuremmat siirtymiset Poh-
jois-Amerikan Yhdysvaltoihin näyttävät tapahtuneen Nor-
jan Jäämeren-rannikolta 2). Vähitellen on siirtymiskuume
levinnyt itse Suomeenkin, etupäässä Vaasan ja Oulun lää-
neihin. Vuosina 1882—1887 otti näistä kahdesta lää-
nistä 11,944 henkeä, niistä 9,720 miestä ja 2,224 naista,
passilippuja siirtyäkseen Pohjois-Amerikkaan. Näistä muut-
tivat useimmat eli 6,117 vuonna 1887, joka osoittaa,
kuinka suuressa määrässä ulos-siirtyminen yltyy. Suuri
joukko henkilöitä lähtee sitäpaitsi ilman passia, jonka-
tähden viralliset luvut arvattavasti ovat todellisia oloja
paljoa pienemmät. Useimmat suomalaiset siirtolaiset ha-
jautuvat toisistansa erilleen noihin laveihin maihin. Ai-
noastaan muutamissa suuremmissa kaupungeissa (New-

*) A. V. Ervasti: Suomalaiset Jäämeren rannalla. Oulussa 1884,
siv. 346.

2) ElPemme ota lukuun niitä hallituksen toimesta tapahtuneita
ja kenties vähemmän vapaaehtoisia siirtymisiä, jotka tapahtuivat 1600:
luvun keskipaikoilla ja joita ei sittemmin jatkettu.
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YorkMssa, San Franciscossa) löytyy Suomalaisia suurempi
määrä, sekä sitäpaitsi Dakotan, Oregon'in, Michigan'in
y. m. valtioissa. Viimemainituissa valtioissa löytyy jok-
seenkin väkirikkaita suomalaisia uudis-asutuksia (Calumet,
Hancock, Allouezin, Ishpeming y. m.), joilla on omat
kirkkoseurakuntansa ja jotka kustantavat omia kouluja
ja omia suomenkielisiä sanomalehtiä. Yhteensä maini-
taan Suomalaisten lukumäärä Pohjois-Amerikan Yhdys-
valloissa nousevan 40,000 henkeen. Sitäpaitsi on Suoma-
laisia asettunut myöskin Keski-Amerikkaan, Australiaan
y. m. Kotomaan kanssa ylläpitävät nämät poismuutta-
neet siirtolaiset vilkasta yhteyttä. Useat palaavatkin ol-
tuansa jonkun aikaa poissa ja tuovat mukanaan kotiin,
elfei aina pääomia, niin kuitenkin usein lavennetun koke-
muksen, järkiperäisemmän maanviljelystaidon sekä tuolla
kaukana saavutetun suuremman vireyden ja huolenpidon
työnteossa. Siirtymisestä Amerikkaan, joka uhkaa viedä
Suomelta melkoisen osan sen voimakkaimmasta väestöstä,
on siten toiselta puolelta myöskin hyötyä. Tulevaisuus
on sentään osoittava, eikö tätä hyötyä kuitenkin liene
liian kalliisti ostettu.

Luotuamme silmäyksen Suomen väestöön ja niihin
aineksiin, joista se on muodostunut, sekä niihin vaikutuk-
siin, jotka keskuusliike muiden kansojen keralla on tuot-
tanut, lähdemme nyt, katsoen tätä väestöä kokonaisuu-
deksi, tarkastamaan sen fyysillistä organismia, sellaisena
kuin ne säännölliset muutokset ja vivahdukset, joiden
alaisena ihmis-elämä on, sitä edellyttävät ja se niissä
näyttäytyy.

Kansojen terveydentila eli fyysillinen hyvinvointi ku-
vastuu selvimmin syntyneiden ja kuolleiden suhteellisessa
lukumäärässä sekä näiden lukujen keskinäisessä suhteessa.
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Kuta enemmän kansa lähenee luonnontilaa, sitä enemmän
sekä kuolevaisuus että myöskin hedelmällisyys on riip-
puvainen niistä ulkonaisista oloista, joissa se elää. Kan-
sassa, jolla on pitkälle edistynyt kultuuri, on näiden ul-
konaisten luonnonsuhteiden vaikutus tosin paljoa pienempi;
mutta sittenkin se yhä vielä pysyy selvästi huomattavana.
Ylempänä on jo mainittu, että Suomen kansan lisäänty-
minen on ollut, suuremmassa määrässä kuin useampain
muiden Euroopan kansojen, riippuvainen maan ilman-
alasta ja siitä vaikutuksesta, jonka sateiset ja kylmät
kesät ynnä aikaiset yöhallat ovat tehneet vuodentuloon.
Viimeksi-kuluneina viitenäkymmenenä vuotena on keski-
määrin 36 elävänä syntynyttä lasta vuosittain tullut ku-
takin 1,000 henkilöä kohti. 1) Yksityisinä vuosina on
kuitenkin ollut huomattavana melkoisia poikkeuksia tästä
keskimäärästä. Kun suotuisina vuosina, joiden edellä on
ollut hyviä viljansatoja, syntyneiden luku on noussut aina
39:ään 1,000 asukasta kohti, painui lukumäärä vuosina
1866 ja 1867 31:een ja 32:een sekä tuona kovaonnisena
vuonna 1868 aina 25:een. Nämät luvut näyttävät kuinka
suuressa määrässä syntyväisyys Suomessa on ollut siitä
riippuvainen, onko elintarpeita ollut riittävästi vai ei. Ne
osoittavat, että ihminen on useammassa kuin yhdessä
merkityksessä maan lapsi sekä että hän, samoin kuin jo-
kainen muu organismi, tarvitsee lisääntyäkseen ja varttu-
akseen hedelmällistä maanlaatua ja suotuisaa ilman-alaa.
Vertailu syntyväisyys-suhteiden kesken Suomen eri osissa
osoittaa vielä lisäksi, kuinka läheisessä yhteydessä väes-
tön hedelmällisyys on sen kotiseudun luonnonlaadun kanssa.

*) Kunkin vuoden väkiluku on vuoden keskimääräinen väkiluku,
joka otaksutaan olevaksi yhtäsuuri kuin väkiluku edellisen vuoden lo-
pussa sekä puoli väestönlisäyksestä kysymyksessä olevana vuotena.



Syntyväisyys Suomessa vuosina 1880—1886.
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Me viittaamme tähän liitettyyn karttaan, jossa syntyväi-
syyden suhteellinen suuruus eri seuduilla osoitetaan aina
olojen mukaan vahvemmalla tai heikommalla värityksellä.
Piirijako täällä ei ole sama kuin hallinnollinen, vaan sen
perustuksena ovat maantieteelliset sekä osittain myöskin
kansatieteelliset ja historialliset paikallis-omituisuudet.
Laskut perustuvat syntyväisyys-lukuihin vuosilta 1880—

1886, joiden seitsemän vuoden oloja sopii pitää säännöl-
lisinä, kun eivät mitkään aineelliset vauriot ole niitä ra-
sittaneet.

Luodessa silmäyksen tähän karttaan ei voi olla huo-
maamatta melkoista erilaisuutta eri paikkakuntien synty-
väisyys-suhteissa. Yleensä syntyy suhteellisesti suurin
luku lapsia asukkaista köyhimmillä seuduilla, jotka tar-
joovat tilaisuutta uudis-asutuksille ja joissa on runsaasti
viljeltäväksi kelpaavia maita. Vanhoissa kultuuriseu-
duissa taasen, joissa väestöllä ei enää ole tilaisuutta laa-
juudeltaan lisääntyä, on syntyväisyys paljoa pienempi.
Erittäin silmiinpistävä on se melkoinen erilaisuus, joka
on havaittavana Vaasan läänin väestön hedelmällisyydessä
yhdeltä puolen ja Mikkelin läänin toiselta puolen. Ero-
tus on niin suuri, että sama lukumäärä henkilöitä, joka
jälkimäisessä läänissä on synnyttänyt 100 lasta vuo-
dessa, on edellisessä synnyttänyt 135, välistä yli 140.
Koska tämä seikka on jo varhemmin tullut virallisissa
tilastollisissa julkaisuissa huomautetuksi, otetaan tähän
mitä sen selitykseksi silloin lausuimme 1):

„Syyt tähän kummankin läänin väestön erilaiseen
hedelmällisyyteen eivät riipu väkiluvun numerollisesta laa-
dusta eikä sen jakaantumisesta sukupuolen, ikäluokkain

a) Suomenmaan Virallinen Tilasto VI. 5, siv. 12.
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ja sivilisäädyn mukaan. Mieskuntaisessa eli 15 ja 50
vuoden välisessä ijässä olevien henkien lukumäärä teki
nimittäin vuonna 1875 Mikkelin läänissä 50,2% ja Vaa-
san läänissä 49,9 % väkiluvusta; naineiden lukumäärä
nousi samalla tavoin edellisessä läänissä 34,4 %:iin ja
jälkimäisessä 33,3 %:iin. Mitä erittäin tulee 15 ja 50
vuoden välisessä ijässä olevien vaimo-ihmisten lukumää-
rään, tämä kummassakin läänissä verrattain oli likimmiten
sama eli Mikkelin läänissä 25,6 % ja Vaasan läänissä
25,7 % väkiluvusta. Mitään suhtaa näiden numerojen ja
syntyväisyyden-prosenttien välillä ei niinmuodoin ole ole-
massa. Päin vastoin mainittu hedelmällisyyden erotus
tulee vielä selvemmin näkyviin, kun verrataan niiden vai-
mojen lukumäärää kummassakin läänissä, jotka ovat siinä
ijässä että voivat synnyttää lapsia eli 15 ja 50 vuoden
välillä. Vaasan läänissä tulee joka vuosi keskimäärin
noin yksi syntynyt lapsi kuuden vaimon suhteen, Mikkelin
läänissä sen sijaan yksi syntynyt lapsi kahdeksan vaimon
suhteen sanotussa ijässä.

Kirjailijana demografian alalla tunnettu ranskalainen
oppinut tohtori Bertillon on teoksessa, jonka hän on
omistanut väenlisääntymykselle ja niille laeille, joista tämä
riippuu, asettanut yleiseksi väitteeksi, että siinä maassa,
jossa yhtäläiset terveydelliset, ethnilliset ja siveydelliset
olot vallitsevat, väkiluku ja niin muodoin sen lisäänty-
myskin kokee joka paikassa pysyä suhdassa siihen tuo-
tannollisen työn määrään, joka sille on helposti saata-
vana. Syytä on otaksua, että tuo erilainen lisääntymys
Mikkelin ja Vaasan lääneissä juuri on tämän la'in vai-
kuttama. Kummassakin läänissä, samoin kuin kaikkialla
Suomessa, maanviljelys on pää-elinkeino, se elinkeino,
josta verrattoman suurin osa väestöä löytää itselleen enem-



VÄESTÖ JA SEN MUUTOKSET. 499

män tai vähemmän tuotannollisen työ-alan; mutta, sillä
välin kuin nuo hedelmälliset tasangot ja isot viljeltävät
suot Vaasan läänissä tekevät vuosi vuodelta karttuvan
sadon mahdolliseksi, näkyy tuo kiviperäinen laiha maa-ala
Mikkelin läänissä, niinkuin maanviljelystä siellä harjoite-
taan, tuskin voivan elättää läänin nykyistä asujainmäärää,
saatikka lukuisampaa väestöä. Jos tähän lisätään joukko
ansionlähteitä, esim. tuottava merenkalastus, merenkulku,
käsityöt y. m., jotka ovat Vaasan läänin väestön tarjona
tai joihin tämä vanhastaan on perehtynyt, vaan jotka
osittain eivät ollenkaan, osittain vähemmässä määrässä
löytyvät Mikkelin läänissä, ei voi vertauksen loppupäätös
tulla muuksi, kuin että tuotannollisen työn ehdot ylimal-
kain ovat edullisemmat sekä siis sen tuotteetkin suurem-
mat edellisessä läänissä kuin jälkimäisessä. Todenmu-
kaista on, että tuo suurempi työntuotanto Vaasan lää-
nissä juuri on tasaisessa suhteessa tuohon korkeampaan
syntyväisyyden-prosenttiin ja tämän kautta voidaan luvun-
laskulla määrätä."

Nyt mainitut seikat eivät kuitenkaan oikeuta meitä
tekemään sellaista päätöstä, että kummankin läänin syn-
tyväisyys-prosentit vastakin tulevat muodostumaan saman-
laisiksi kuin tähän asti. Emme saa unhottaa, että vaikka
ihmisen elon ja olon ehdot suuressa määrin riippuvatkin
sen maan laadusta, jossa hän asuu, niin muuttuu kuiten-
kin toiselta puolen tämän maan laatu juuri ihmisen oman
työn johdosta. Korkeampi kultuuri voi suuremmalla tai-
dollaan ja paremmilla työtavoillaan tehdä erämaista he-
delmällisiä alueita, tiede ja teollisuus voivat yhdistyneinä
keksiä uusia elatuskeinoja ja parannetut kulkuneuvot voi-
vat tehdä vanhat elatuskeinot tuottavammiksi. Se }'leinen
laki, jonka mukaan väestön fyysillinen hyvinvointi ja li-
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sääntyminen ovat maan tarjooman, tuottavan työn run-
sauden kanssa yhteydessä, pysyy kuitenkin kaiken tämän
ohessa, niin kauan kuin ei väestö itse siveellisesti ja
fyysillisesti turmellu, vaan säilyttää elinvoimansa vähen-
tymättömänä.

Esimerkin nyt mainitun lisäksi tarjoo Ahvenanmaa.
Sen saari-asema on väestön elinkeinoksi määrännyt me-
renkulun ja kalastuksen ja niin kauan, kuin nämät elin-
keinot vielä olivat tuottavia, olikin syntyväisyys siellä
suhteellisesti suuri (vuosina 1861 —1865 keskimäärin 36
1,000 kohti); mutta sittenkuin varsinkin merenkulku muu-
tettujen olosuhteiden johdosta väheni, on myöskin synty-
neiden luku alentunut, niin että se vuosina 1880— 1886
oli ainoastaan 28 vuosittain kutakin l,000:tta kohti saa-
ren väkiluvusta. Vastakohdaksi tähän sopii mainita Ky-
rön ja Lapuan jokien hedelmälliset jokilaaksot sekä seu-
dut Lappajärven ympärillä ja Perhon joen ylisen juoksun
varrella, joissa uudisviljelys-työ ripeästi edistyy ja joissa
syntyväisyys-numero saman laskun mukaan on noussut
viimeksi-mainittuna aikana 45:een ä 46:een 1,000 asu-
kasta kohti.

Vielä suuremmassa määrässä kuin syntyväisyys, on
kuolevaisuus Suomen kansassa riippuvainen maan ilman-
alasta ja luonnonsuhteista. Kansallisvarallisuus on meillä
vielä niin vähäinen, että suurin osa väestöstä yhä edel-
leen on aikaan tullakseen pakotettu melkein yksinomaan
turvautumaan edellisen vuoden tuloon. Jos tämä on ollut
niukka, syntyy sentähden puutetta ja nälänhätää sekä siitä
johtuneita kulkutauteja, jotka etenkin vanhempina aikoina
säälimättä vähensivät väestöä. Viime aikoina on kuol-
leiden luku 1,000 asukkaan joukossavuosittain keskimää-
rin noussut noin 22:een; mutta yksityisiä vuosia löytyy,
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jolloin se on monenkertaisesti noussut yli tämän keski-
määrän. Niin esim. laskettiin 1,000 henkeä kohti vuonna
1833: 45 kuolemantapausta, vuosina 1856 ja 1857: 33

kuolemankohtausta, vuonna 1866: 34, vuonna 1867: 39
ja vuonna 1868 noin 80 kuolemankohtausta. Viimeksi-
mainittu luku on suurin, mikä väkiluvun- ja kuolevaisuus-
tabellien käytäntöön tultua on muistiin pantu. Todennä-
köistä on kuitenkin, että vanhempina aikoina, esim. nälkä-
vuosina 1696 ja 1697, kuolemantapausten luku nousi tätä-
kin korkeata määrää paljoa suuremmaksi. Silloin oli
kansallisvarallisuus vielä pienempi, samoin kuin asunnot
ja terveydenhoito olivat paljoa huonommat sekä kansan
vastustusvoima kulkutauteja vastaan niinmuodoin myöskin
paljoa heikompi kuin meidän päivinämme. Yleiseksi
säännöksi voi nimittäin asettaa, että kuolevaisuus kussa-
kin maassa vähenee samassa määrässä, kuin sivistys ja
varallisuus siellä kohoavat. Korkeampi kultuuri tekee
kansan taistelun olemisestaan helpommaksi, vahvistaa sen
voimaa vastustamaan tauteja ja pidentää sen yksityishen-
kilöin keskimääräistä ikää.

Kuolleiden lukumäärä Suomessa vaihtelee kuitenkin,
kuten mainittiin, erityisinä vuosina yhä edelleenkin mel-
koisesti. Kun sen nousut ja laskeumiset aina, ainoas-
taan sotavuosia lukuun ottamatta, ovat saaneet selityk-
sensä vuodentulojen laadusta, osoittaa tämä, että muutoin
säännöllisissä oloissa yleistä terveydentilaa maassa ei ole
mainittavassa määrässä häirinnyt muu, kuin köhyyyden
ja ravinnon puutteen seuraukset. Toisin sanoen: Suomen
ilman-ala on erittäin terveellinen eikä yleensä anna mi-
tään suurempaa aihetta kulkutaudeille. Kun tuhoavia
kulkutauteja on raivonnut väestössä, on tämä sitä ennen
elintarpeiden puutteen vuoksi ollut fyysillisesti heikon-
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tuneena eikä sillä siis ole ollut tavallista elinvoimaansa.
Sekin seikka vahvistaa puolestaan nyt sanotun, että niinä
vuosina, jotka ovat olleet suuren kuolevaisuuden tähden
huomattavia, syntyneidenkin luku on suuresti alentunut.

Kaupungeissa vallitsevat kuitenkin toisenlaiset ter-
veyssuhteet kuin maaseuduilla. Ne kulkutaudit (kolera,
typhus eli lavantauti y. m.), jotka välistä niissä raivoavat,
ovat tavallisesti ulkoa tuotuja eivätkä ole satunnaisten
aineellisten vaurioiden kanssa yhteydessä. Sellaiset pai-
kallisesti vaikuttavat kulkutaudit eivät olekaan huomat-
tavassa määrässä vaikuttaneet kuolleiden yhteissummaan
koko maassa.

Valaistaksemme paremmin sitä, kuinka kuolevaisuus
Suomessa suhteentuu kuolevaisuuteen muissa Euroopan
maissa, otamme tähän seuraavat vertailut, jotka osoittavat
kuolleiden lukumäärän 100 asukasta kohti allamainituissa
maissa vuosina 1865—1883. Muistettavaa on vaan, että
tähän aikaan sattuivat Suomessa yllämainitut nälkävuodet
1866—1868 sekä Ranskassa sotavuodet 1870—1871,
jotka seikat ovat vaikuttaneet sen, että näiden maiden
prosenttiluvut ovat tulleet hiukan korkeammiksi:

Kuolleita 100 asu-
kasta kohti

Kroatia ja Slavonia , , . 3,87
Unkari . . . . , , . 3,82
Venäjä .... . . 3,57
Wurtemberg . . 3,15
Itävalta (Cisleithania) , . 3,io
Baieri .... . . 3,06
Italia .... , . 2,91
Espanja .... . . 2,91





Kuolevaisuus Suomessa vuosina 1880 — 1886.
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Me havaitsemme tästä, että, ell'ei Suomella näiden
20:n maan joukossa kuolevaisuuteen katsoen ole edullinen
paikka, ei se ainakaan ole epäedullinen. Vuosina 1880
—1886 nousi kuolevaisuus täällä 2,24, siis samaan mää-
rään kuin Belgiassa. Täällä ylempänä mainituissa lu-
vuissa eri maita varten huomataan muutoin kaksi vaikut-
tajaa, joista ne pääasiallisesti riippuvat. Toinen on maan
luonnonlaatu ja ilman-ala, toinen sen kultuuritila. Seik-
kaperäisempi tähän kuuluvain asiain tarkastelu on kui-
tenkin aineemme ulkopuolella. Me palaamme tarkasta-
maan kuolevaisuutta Suomen eri osissa. 1)

Ylempänä lausuimme, että kuolevaisuus kussakin kan-
sassa vähenee samassa määrässä kuin kultuuri ja varal-
lisuus kohoavat. Johonkin määrin voi tämän myöskin
sovittaa Suomen eri osiin. Tähän liitetty kartta kuole-
vaisuudesta Suomessa vuosina 1880—1886 osoittaa, kuinka

1) Tähän otetut prosenttiluvut ovat saadut X. Bodio'n runsas-
aineksisesta teoksesta: Movimento dello stato civile. Confronti inter-
nazionali 1865— 1883. Roma 1884.

Sachsen 2,90
Baden .... 2,73
Suomi .... 2,70
Preussi .... 2,65
Alankomaat 2,46
Ranska .... 2,38
Schweiz . . 2,32
Belgia .... 2,24
Englanti ja Skotlanti 2,u
Tanska .... 1,97
Ruotsi .... 1,89
Norja .... 1,72
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surullisesti etevä sija on tässä suhteessa suurimmalla
osalla Viipurin lääniä eli Suomenlahden ja Laatokan
välisellä seudulla sekä kunnilla viimeksimainitun järven
ympärillä. Siinä piirissä, joka muun muassa käsittää
Uudenkirkon, Kivennavan, Valkjärven, Raudun ja Sak-
kolan kunnat, nousi kuolemankohtauksien lukumäärä lä-
hemmä 28:aan 1,000 asukasta kohden, kun se sitävastoin
läntisen Uudenmaan rantaseuduilla ja Pohjois-Satakun-
nassa nousi ainoastaan IB:aan. Huomattava on sitä-
paitsi, että se seitsenvuotinen ajanjakso, jolta kuoleman-
kohtaukset ovat lasketut, oli terveydellisessä suhteessa
yleensä suotuisa, sekä että Viipurin läänin kuolevaisuus-
prosentit sentähden ovat alemmat kuin useina edellisinä
ajanjaksoina. Syyt tähän suureen kuolevaisuuteen mai-
nituissa kunnissa ovat jokaiselle selvät, joka lähemmin
tuntee sikäläiset paikkakunnalliset olot ja elämäntavat.
Rahvas, joka aina viime aikoihin asti on ollut suurien
lahjoitusmaiden omistajien ja heidän voutiensa sortama,
on yleiseltä hengenviljelykseltään ja kansalaissivistyksel-
tään Suomen muusta «väestöstä takapajulla; sen asunnot
ovat huonosti rakennetut, ahtaat, pimeät ja epäterveelliset,
sen taloudellinen tila on huono ja sen ansaitsemiskyky
vähäinen. Tämän lisäksi tulee vielä, että lasten kuole-
vaisuus siellä on äärettömän suuri, joka ainakin osittain
johtuu siitä, että useat äidit synnytyksen jälkeen vael-
tavat Pietariin ja etsivät siellä palvelusta imettäjinä, sillä
välin kuin heidän lapsensa kotona kituvat huonosta hoi-
dosta ja sopimattomasta ruoasta. Vuosia on ollut, jolloin
enemmän kuin kolmas osa syntyneistä lapsista siten on
kuollut, ennenkuin ovat päässeet vuoden ikään.

Yleensä ja kaikesta hoidosta riippumatta on, kuten
tunnettu, kuolevaisuus ensimmäisenä ikävuotena suurempi
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kuin seuraavina. Tästä on selvänä seurauksena se, että
seuduilla, joissa syntymiset ovat lukuisat, sattuu myöskin
verrattain lukuisammat kuolemankohtaukset. Suuri syn-
tyväisyys muutamissa osissa Vaasan ja Oulun lääniä ei
siis ole ollut vaikuttamatta kuolleiden lukumäärän suh-
teelliseen suuruuteen siellä.

Huomiota ansaitsevaa on vähäinen kuolevaisuus Ka-
jaanin kihlakunnassa, Kuusamon ja Kuolajärven vuori-
maissa ja koko Lapissa. Se laki, josta jo Quetelet luuli
tarpeelliseksi huomauttaa, 1) että nimittäin kuolevaisuus
eteläisemmissä maissa oli suurempi kuin pohjoisemmissa,
näkyy siis pienemmissä oloissa soveltuvan Suomeenkin.
Todennäköistä on kuitenkin, että mainitulla asianlaidalla
myöskin on syynsä ja selityksensä muissa paikallisissa ja
ilmastollisissa omituisuuksissa. Mainitut seudut ovat Suo-
men korkeimpia ylänkömaita, metsärikkaita sekä vuolait-
ten, nopeasti juoksevien virtojen läpileikkaamia. Korkein
ylänköseutu Etelä-Suomessa on Turun ja Porin läänin
pohjois-osa. Sen metsäiset seudut ovatkin nyt kysy-
myksessä olevana aikana olleet huomattavia hyvin vähäi-
sestä kuolevaisuudesta. Onko tämä satunnaista? Vai
ovatko nämät seudut todellakin terveydellisessä suhteessa
onnellisimmat maassamme? Jatketut tutkimukset antane-
vat luultavasti vasfedes näihin kysymyksiin varmat vas-
taukset.

Olkoon kuinka tahansa, niin voimme jo silmäyk-
sestä Suomen kuolevaisuuskarttaan päättää, ett'ei kylmä
eikä lämmin kumpikaan yksinään vaikuta huomattavasti
mitään kuolevaisuuden enenemiseen tai vähenemiseen.

*) Sur V homme et le développement de ses facultés ou Essai de
physique sociale. I. Paris, 1835, siv. 137.
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Eivät ne seudut, joilla on kylmin talvi tai kuumin kesä,
ole ne, joiden osaksi tulevat useimmat kuolemankohtauk-
set. Kultuuri-olojen muutoin ollessa samanlaiset, näkyvät
alankomaat, varsinkin ne, jotka ovat matalien ja hidas-
juoksuisten tai seisovien vesien varrella, olevan epäter-
veellisimmät. Näissä vallitsevat tiheimmät ilmanvaih-
dokset, epätasainen sateentulo, ankarammat tuulet ja
pitkälliset keväät ja syksyt. Muuttoaika kylmästä lämpi-
mään se juuri on, joka Suomessa ja muissakin pohjoi-
sissa maissa on näyttäytynyt terveydelle vaarallisimmaksi.
Useimmat kuolemankohtaukset tapahtuvat täällä sentähden
kevätkuukausina (Maaliskuu—Toukokuu), jolloin ilman-
ala on erittäin epävakainen ja alati tapahtuu nopeita il-
manvaihdoksia.

Syntymä- ja kuolemantapausten verrannollinen lukui-
suus sekä keskinäinen suhde määräävät väkiluvun jakau-
tumisen ikäluokkiin, ja läheisessä yhteydessä tämän ja-
kautumisen kanssa on taas koko väestön fyysillinen voima
ja taloudellinen toimeentulo. Kansassa, jossa on runsas
syntyväisyys ja runsas kuolevaisuus, vaihtelevat sukupolvet
nopeasti, keskimääräinen ikä on lyhyt ja improduktiivinen
eli tuottavaiseen työhön kykenemätön osa siitä verrattain
suuri. Kansassa taasen, jossa sekä syntyväisyys ettäkuo-
levaisuus ovat vähäiset, on huomattava tasaisempi ikä-
luokkien jakautuminen; sillä on pitempi keskimääräinen
ikä ja pienempi luku lapsia elätettävänä. Yleensä ja
yksityisiä poikkeuksia lukuun ottamatta luetaan se osa
väestöä, joka on alle 15 ja yli 70 vuoden, improduktii-
viseen luokkaan, s. o. siihen kansanryhmään, joka ei
omalla työllään voi palkita sitä, mitä sen elanto maksaa.
Tuottavaiseen eli työkykyiseen luokkaan luetaan taas kaikki
muu väestö, 15 ja 70 ikävuosien välillä. Näiden kum-
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paisenkin kansanluokan keskinäisellä suhteella ei ole suin-
kaan vähäinen vaikutus maan yleiseen taloudelliseen ti-
laan. Kuta useampia työkykyisiä henkilöitä kansassa
löytyy, sitä enemmän työtä se tuottaa ja päin vastoin,
kuta useampia improduktiivisia henkilöitä, sitä vähemmän
se tuottaa. Suomen asukkaista olivat 1880 vuoden väen-
laskun mukaan:

Jos laskusta jätämme pois ne, joiden ikä on tunte-
maton, havaitsemme, että kustakin tuhannesta henkilöstä
kuuluu Suomessa keskimäärin 633 työkykyisiin ja 367
työhön kykenemättömiin ikäluokkiin. Olosuhteet eivät
näy vuosien kuluessa paljon muuttuvan. Vuonna 1865
laskettiin samasta luvusta henkilöitä 627 olevan työky-
kyisessä ja 373 työhön kykenemättömässä ijässä.

Paremmin valaistaksemme nyt mainituita olosuhteita,
otetaan tähän seuraava vertailu:

Koko luku- Prosenttina vä-
määrä kiluvusta

Alle 15 vuoden vanhoja 712,030 34,55
15—70 „ 1,301,480 63,15
Yli 70 „ 43,850 2,13
Ikä ilmoittamaton 3,422 0,17

l,000:sta asuk-
kaasta oli työ-
kykyisessä

ijässä

Kutakin 1,000 työ-
kykyisessä ijässä
olevaa kohti tuli
työhön kykene-

mättömässä
ijässä olevia.

Norja (1875) 608 645
Suomi (1880)
Euotsi (1880)

633
641

580
560

Ranska (1881) 685 460
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Jos katsotaan ainoastaan nykyisiin taloudellisiin oloi-
hin, on mainituista neljästä maasta Ranskalla epäilemättä
edullisin ja Norjalla epäedullisin tila. Viimemainitussa
maassa tulee 1,000 työkykyistä henkeä kohden 185 lasta
ja ijäkästä ihmistä enemmän kuin edellisessä maassa.
Ranskan väestö on kuitenkin melkein paikoillaan pysy-
misen tilassa. Kansan tulevaisuudelle ei sellainen tila
suinkaan ole edullinen. Ne aineelliset edut, jotka se voi
tuottaa nykyiselle sukupolvelle, ostetaan liian kalliista
hinnasta, kun kansa joka vuosi näkee lukumääränsä toi-
siin kansoihin verraten vähenevän ja tuottonsa myöskin
samassa suhteessa vähenevän. Mitä taas Norjaan tulee,
niin tuottavaisten ikäluokkain verrattain alhainen määrä
siellä ei riipu ainoastaan syntyneiden ja kuolleiden edul-
lisesta suhteesta, vaan myöskin ja suureksi osaksi suu-
resta pois-muutosta, joka vuosittain vie maasta monta
prosenttia sen voimakkaimmasta väestöstä. Verrattuna
molempiin nyt mainittuihin maihin, ei Suomella siis vä-
estön kokoonpanoon katsoen ole epäedullinen tila. Ikä-
luokkiin jakautuminen on täällä sellainen kuin vahvasti
lisääntyvässä kansassa yleensä. Alimpien ikäluokkain
suuri lukumäärä lähinnä seuraaviin luokkiin verrattuna
osoittaa kuitenkin, että lasten kuolevaisuus on täällä
yleensä kyllä melkoinen, sekä että yleisellä terveyden-
hoidolla siis on vielä paljon parannettavaa.

Suomen kansan keskimääräinen elämän-ikä syntyessä,
eli se ikä, johonka keskimäärin kukin syntynyt lapsi
pääsee, on laskettu 37:ksi vuodeksi, eli miehille 35,6
vuodeksi ja naisille 38,4 vuodeksi 1). 10,000:sta synty-
neestä kuolee keskimäärin puolet, ennenkuin pääsevät 40

*) X. Lindelöf r Inbjudningsskrift till magister promotionen 1873,
siv. 34.
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vuoden ikään ja enemmän kuin neljäs osa, ennenkuin pää-
sevät 2:n vuoden ikään. 1). Täällä, samoin kuin kaikkialla
muuallakin on kuolevaisuus naisten joukossa paljoa vä-
hempi kuin miesten kesken. Vaikka vuosittain maail-
maan syntyy useampia poikalapsia kuin tyttölapsia (suhde
on niinkuin 105 100:aan), on kuitenkin naisia paljon
enemmän kuin miehiä. Väenlaskussa vuonna 1880 löy-
tyi 44,296 naista enemmän kuin miestä. Huomattavaa
on, että tämä sukupuolten välinen epäsuhde aina on suu-

rentunut, kun sota tai kulkutaudit ovat maata kohdan-
neet, jota vastoin se tavallisina aikoina aina on pyrkinyt
jälleen tasoittumaan.

Siviili-säätyyn katsoen oli Suomen väkiluku vuonna
1880 siten jakautunut,että kutakin 1,000 henkilöä kohti
keskimäärin niin hyvin koko väestössä kuin erittäin kum-
massakin sukupuolessa oli seuraava lukumäärä:

Naissukupuolen enemmyys miehiin verraten sattuu
kokonaan leskien ja erotettujen ryhmään. Tässä ryh-
mässä löytyi nimittäin 88,468 naista, mutta ainoastaan
32,014 miestä.

*) Kuten jo ylempänä mainitut kuolinprosentit eri maita varten
osoittavat, on kuolevaisuus naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa pie-
nempi kuin Suomessa. Sentähden onkin näissä maissa sekä keskimää-
räinen ikä syntyessä että todennäköinen jäljellä oleva elämän-ikä ku-
nakin ikävuonna suurempi kuin täällä.

l,000:sta
miehestä

l,000:sta
naisesta

l,000:sta
kumpaakin
sukupuolta

lapsia alle 15:n vuoden 355 337 346
naimattomia yli :15:n vuoden 265 245 255
naimisissa olevia 348 334 340
leskiä, erotettuja 32 84 59
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Keskimääräinen ikä naimisiin mentäessä ei juuri
vaihtele paljon; se on miehille 29 ä 30 ja naisille 26
å 27 vuotta. Aikaisia naimisia tapahtuu lukuisimmasti
Viipurin läänissä. 100:sta naimisiin menevästä naisesta
on siellä tavallisesti enemmän kuin viides osa, välistä
paljon enemmän kuin neljäs osa, 20 vuotta nuorempia.
Oulun läänissä on sitävastoin naisten aikainen naimisiin-
meno poikkeuksena. Ainoastaan 8 å 10 % vihityistä
vaimoista on siellä 20 vuotta nuorempia.

Useimmat avioliitot solmitaan Suomessa vuoden kol-
mena viimeisenä kuukautena. Tämä asianlaita on lähim-
mässä yhteydessä kansamme työ-ansion kanssa. Verrat-
tomasti suurin osa elättää itseään maanviljelyksellä ja
näkee tavallisesti vuoden viljasadossa toimeentulonsa eh-
don seuraavaksi vuodeksi. Vuoden viimeisinä kuukau-
sina, kun vilja on korjattu ja elatus-aineidenvarasto ver-
rattain suurin sekä ulkotyöt vähentyneet tai lakanneet,
vietetään sentähden useimmat häät. Kuitenkin voidaan
tässäkin suhteessa havaita suuri erilaisuus maamme poh-
joisten ja eteläisten osien välillä. Edellisissä lykätään
tavallisesti avioliiton solmimisen aika vielä hiukan tal-
vemmaksi, jolloin pitkät kaupunkimatkat sekä niihin yh-
distyneet vuosi-ostokset on tehty ja tulot tervanpoltosta
y. m. on saatu ja tavaroiksi muutettu.

Kansojen suuremman tai vähemmän siveellisyyden
todisteeksi otetaan vielä usein se suhde, joka niissä val-
litsee avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden
lapsien välillä. Se katsantotapa, johon tällainen väite
perustuu, on kuitenkin useammassakin suhteessa epäilyk-
sen-alainen. Kun siveellisyys-olot muutoin ovat yhtäläiset,
on avioliitossa ja aviottomasti syntyneiden keskinäinen
suhde välttämättömäsi erilainen kahdessa samanlukuisessa
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kansanryhmässä, jos toisessa löytyy suurempi luku nai-
mattomia täysi-ikäisiä miehiä ja naisia kuin toisessa.
Mutta vaikkapa verrataan, kuten oikeampaa on, aviot-
tomien syntymisten määrä 15 ja 50 vuoden välillä ole-
vien naimattomien naisten lukuun, tulee sitteukin se si-
veellisyyden mitta, joka tämän mukaan asetetaan, kylläkin
epäluotettavaksi. Ei saa nimittäin jättää huomioon otta-
matta, että olosuhteilla, tavoilla ja menoilla on sekä avi-
olliseen että aviottomaan syntyväisyyteen suuri vaikutus,
samoin kuin että monessa seudussa suuri osa laittomia
yhdistyksiä eri sukupuolten välillä jäljestäpäin päättyy
avioliitolla ja sen kautta tulee lailliseksi. Vihdoin
muistettakoon myös, että varsinainen prostitutsiooni on
hedelmätön, jonka tähden semmoiset seudut (esim.
Hamburg y. m.), joissa tämä suuressa määrässä kukois-
taa, ovatkin huomattavia äpärälasten erittäin vähäisestä
määrästä.

Mutta vaikk'ei, tämän nojalla, syntyneiden aviolasten
ja äpärien välistä suhdetta voidakaan pitää minään luo-
tettavana kansojen siveydenmittaajana, niin ansaitsee se
kuitenkin kaikissa tapauksissa suuressa määrässä sekä
valtiotalouden tutkijan että moralistin huomiota. Apärien
syntyväisyys on yhteiskunnan kaikista lähdesuonista sa-
mein. Yhteiskunnan suureen virtaan viskaa tämä lähde-
suoni lakkaamatta joukon henkilöitä, jotka enemmän kuin
muut ovat jääneet hoitoa javaarinpitoa vaille, joiltapuuttuu
toimeentulon apukeinoja ja joita sentähden elämän taiste-
lussa suurempi osa kuin muita sortuu hädän ja puutteen
tähden tai lankee paheihin ja rikoksiin.

100:sta syntyneestä oli aviotonten lasten lukumäärä
allamainittuina vuosina seuraava:

33
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Lukuun ottamatta muutamia yksinäisiä vuosia on
äpärien syntyväisyys siis ollut pysyväisesti vähenemässä.
Liian hätäistä olisi, kuten äsken sanottiin, tästä mitään
päättää siveellisyyden lisääntymisestä maassamme. Vä-
henevä äpärien syntyväisyys on epäilemättä yhtej^dessä
yleisen varallisuuden kohoamisen kanssa, joka on hel-
pottanut avioliittojen solmimista ja tehnyt nuoren naisen
aineellisen tilan turvallisemmaksi sekä vähemmän alttiiksi
hädän ja puutteen synnyttämille kiusauksille.

Kansan fyysillistä tilaa valaisee myöskin johonkin
määrin ruumiillisesti tai henkisesti vaivaisten henkilöiden
suurempi tai pienempi lukumäärä. Lukuisammat heikko-
mielisyyden, sokeuden tai kuuromykkäisyyden kohtaukset

kokko Suomessa kaupungeiss:

1870 9,23 15,70
1871 9,28 15,91
1872 8,86 14,12
1873 8,34 13,80
1874 8,10 12,62
1875 7,94 12,53
1876 7,55 12,76
1877 7,08 12,25
1878 7,43 12,13
1879 7,19 12,87
1880 7,30 12,31
1881 6,99 12,34
1882 7,00 11,96
1883 6,99 12,39
1884 7,08 13,06
1885 6,96 12,67
1886 6,52 11,52
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osoittavat kansan, samoin kuin perheenkin, organismissa
olevan taipumusta kivuloisuuteen, jolla välistä on perustuk-
sensa synnynnäisissä, perinnöllisissä taipumuksissa, mutta
joka välistä myös näkyy riippuvan elämäntavoista ja oloista,
ehkäpä myöskin maan luonnonsuhteista ja ilman-alasta.
Tähän kuuluvien olosuhteiden selvitys on kuitenkin vai-
kea ja on sitäpaitsi osittain aineemme ulkopuolella. Seu-
raavat taktilliset tiedot, jotka ovat saadut vuoden 1880
väenlaskusta, ansainnevat kuitenkin tulla tähän otetuiksi. 2)

Viimeksi-mainittuna vuonna löytyi Suomessa 19,023
henkeä, joita vaivasi vaikeammat sielun tai ruumiin vam-
mat; niistä oli 4,287 sairas- ja heikkomielistä, 4,358
sokeata, 2,312 kuuromykkää ja 8,280, joilla oli muita
vaikeampia ruumiin vammoja. Kutakin 100,000 henkeä
kohti tuli siten keskimäärin 923 sellaista onnetonta, joista
208 heikkomielistä, 211 sokeata ja 101 kuuromykkää.
Suhde eri lääneissä oli seuraava:

Sokeus on siis suhteellisesti enimmin levinnyt Ou-
lun, Kuopion ja Mikkelin lääneissä, kuuromykkyys Vaa-

>) Suomen virallinen tilasto VI, 11, siv. 5—7.

100,000 henkeä kohti tuli
heikkomielisiä: sokeita: kuuromykkiä

Uudenmaan läänissä 163 106 103
Turun ja Porin „ 247 175 110
Hämeen

„
196 206 100

Viipurin „ 152 257 88
Mikkelin

„
230 266 111

Kuopion „
224 291 74

Vaasan „
194 134 126

Oulun „ 266 301 92
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san, Mikkelin sekä Turun ja Porin lääneissä sekä heik-
komielisyys Oulun, Turun ja Porin sekä Mikkelin lää-
neissä. Kieltämätöntä on, että ainakin sokeuden yleisyy-
teen on vaikuttanut kansan elintapa. Ahkera kylpeminen
kuumissa, savuisissa saunoissa, samoin kuin viljan puimi-
nen nokisissa, tomuisissa riihissä ovat Suomen kansalle
omituisia tapoja, jotka erittäinkin synnyttävät silmätau-
teja. Niillä seuduilla, joissa asumukset melkoiseksi osaksi
vielä ovat savupirttejä, joissa näköelimet päivittäin ovat
alttiina savun turmiolliselle vaikutukselle, on myöskin
sokeus säännöllisesti yleisin. Että nämät ja muut olo-
suhteet ovat enimmäkseen syynä sokeuteen Suomessa eikä
suinkaan mitkään synnynnäiset taipumukset, näkyy myös-
kin niistä verrattain harvalukuisista nuorimpiin ikäluokkiin
kuuluvista henkilöistä, jotka kärsivät tätä vammaa. Niin
oli vuonna 1880 kaikista Suomessa löytyvistä sokeista
ainoastaan 38 lasta alle 10 vuoden, 194 oli 10 ja 20
ikävuoden välillä, 1,216 20 ja 50 ikävuoden välillä ja
kokonaista 2,910 oli yli 50 ikäisiä. Siihen, että sokeus
täällä on tavallisesti kunkin itse hankkima, on lisätodis-
tuksena se, että sokeitten luku naisten kesken on sekä
itsessään että suhteellisesti suurempi kuin miesten kes-
ken. 1,634:ää sokeata miestä kohden tuli 2,724 sokeata
naista. Viimeksimainittujen toimet sisällä huoneissa, tak-
kavalkean ääressä tai huonojen kynttilöiden ja päresoih-
tujen valossa tuottavat heille useammin silmätauteja, kuin
mitä on miesten laita, jotka enimmäkseen työskentelevät
ulko-ilmassa.

Kuinka suuressa määrässä sokeus on Suomessa le-
vinnyt, selviää jo seuraavasta vertailusta. 10,000 asu-
kasta kohti laskettiin keskimäärin Tanskassa 7, Ruot-
sissa 8, Norjassa 13 ja Suomessa 21 sokeata. Sitävas-
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toin ovat mielensairauden ja kuuromykkäisyyden koh-
taukset täällä harvinaisemmat tai eivät ainakaan ole ylei-
sempiä kuin useimmissa muissa Euroopan maissa- Alla"
mainittu lukumäärä kuuromykkiä ja heikkomielisiä löytyi
nimittäin 10,000 henkeä kohti:

Sittenkuin yleinen asevelvollisuus on pantu käytän-
töön yhä useammissa Euroopan valtioissa, on aljettu koota
arvokkaita lisiä kansojen fyysillisen laadun valaisemiseksi
kutsuntatilaisuuksissa tehtyjen luetteloin kautta asevelvol-
lisuus-ijässä olevan miehistön terveydentilasta, ruumiinra-
kennuksesta, näkövoimasta y. m. Selvää on kuitenkin,
ett'eivät näiden luettelojen nojalla tehdyt numerojaksot
vielä voi antaa mitään tarkkaa tulosta, niin kauan kuin
katselmuksissa noudatetut prinsiipit eivät ole samoja janii-
den, käytännöllisessä sovittamisessa voidaan menetellä
enemmän tai vähemmän ankarasti. Mutta vaikkapa ne
tämän johdosta eivät vielä nykyjään olekaan sopivia kan-
sainvälisten vertailujen perustukseksi, valaisevat ne kui-
tenkin niin paljon miehen-ikään astuvan nuorison fyysil-
listä laatua, ett'ei niitä saa jättää huomioon ottamatta.

heikkomielisiä: kuuromykkiä:
Isossa-Britanniassa ja Irlannissa 31 6
Norjassa 30 6
Schweiz'issä 29 24
Saksassa 23 10
Tanskassa 22 6
Ruotsissa 21 10
Suomessa 21 10
Italiassa 16 7
Belgiassa 14 4
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Tarkastaja-lääkärien kutsuntatilaisuuksissa vuosina 1885
ja 1886 pitämien luettelojen julkaistuista yhteenvedoista
näkyy, että silloin katselmuksissa läsnäolevista 37,655
nuorukaisesta 16,394 eli 43,5 % katsottiin sotapalveluk-
seen kelpaaviksi, 1,730 eli 4,6 % selitettiin olevan sillä
kertaa kelpaamattomia ja 19,531:11ä eli 51,9 %:lla havaittiin
olevan sellaisia vikoja ja puutteita, jotka tekivät heidät
ainaiseksi siihen kykenemättömiksi. Suurin lukumäärä
eli 26 å 29 % hyljättiin yleisen heikkouden ja puuttu-
van rinnanleveyden tähden. Senjälkeen tulivat luvultaan
ne, jotka ulkonaisten vammojen (noin 14 %), tyrän (10
ä 11 %), virheellisyyden (9 a 10) ja näössä olevan vian
(7 %) tähden havaittiin sotapalvelukseen kykenemättö-
miksi. Huonoin oli asianlaita Viipurin läänissä, jossa
l,000:sta tarkastetusta ainoastaan 337 hyväksyttiin, 7
toistaiseksi hyljättiin ja 656 hyljättiin ehdottomasti. Vaa-
san läänissä taasen oli paraiten laita. Siellä hyväksyt-
tiin samasta lukumäärästä 540, hyljättiin ehdollisesti 70
ja ehdottomasti 390. x) Kahden vuoden tulokset eivät
kuitenkaan tietysti ole riittäviä, jotta niihin voisi nojata
mitään yleisiä päätelmiä erilaisuuksista väestön fyysilli-
sestä laadusta maan eri osissa. Nyt mainitut tosiasiat
eivät sentään siihenkään määrään, kuin koskevat Suo-
mea kokonaisuudessaan, ole suinkaan tyydyttäviä. Niillä
on kuitenkin selityksensä niissä kovissa vaatimuksissa,
joita nykyjään on sotakuntoisen miehistön suhteen ja jotka
vaikuttavat, että hylkäämiset muissakin maissa ovat mel-
koisia ja usein suurempia kuin täällä.

Ne ainekset, joista maamme väestö on muodostunut,
samoin kuin myöskin se vaikutus, joka luonnonsuhteilla

») Finsk Militär Tidskrift 1886 N:o 4ja 1887 N:o 4.
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ja ilman-alalla sekä niiden jälkeen mukaantuneilla elämän-
tavoilla on ollut sen lisääntymiseen, keskimääräiseen ikään
ja fyysilliseen laatuun, ovat tässä ylempänä kerrotut pää-
asiallisesti siinä valossa, jota tilastolliset tiedot niihin le-
vittävät. Nämät tiedot eivät kuitenkaan ole riittäviä an-
tamaan kuvaa kansan sielun-ominaisuuksista, sen mielen-
laadusta ja luonteesta yleisesti. Täydellä syyllä sopii
kuitenkin väittää, että maan luonto on painanut leimansa
näihinkin asukkaittensa henkisiin ominaisuuksiin.

Buckle sanoo, että ne luonnonsuhteet, joilla on
ollut mahtavin vaikutus ihmis-sukuun, ovat neljää lajia,
nimittäin ilman-ala, ravinto-aineet, maanlaatu ja maisemain
ulkonäkö. 1) Jos luomme silmäyksen kansoihin maan eri
ilmavyöhykkeissä, havaitsemme heti, että tämä väite ai-
nakin yleisissä piirteissään on tosi. Tropiikkien paahta-
van auringon alla, jossa luonto on täynnä suurimpia vas-
takohtia, jossa uhkeimmasta kasvullisuudesta, runsaim-
masta ja kirjavimmasta eläinkunnasta loistavat seudut
vaihtelevat äärettömien, autioiden hiekka-aavikoitten kanssa,
jossa ilman tyynenä ollessa yht'äkkiä nousee raivoava
hirmumyrsky tai kauhistava ukkonen koottuine pilvineen
ja alassyöksyvine vesijoukkoineen, siellä ovat ihmisten
luonne ja mielenlaatu myöskin näiden heitä ympäröivän
luonnon äkillisten vaihdosten kuvastimena. Äkilliset tun-
teenpurkaukset itkuineen ja nauruineen ovat omituisia
neekeri-rodulle. Maissa, joissa elämä ihmeteltävän nope-
asti kasvaa ja lisääntyy ja joissa kuolema samaten uhkaa
joka taholta sekä usein hillitsemättömästipois pyyhkii ko-
konaisia heimoja, niissä on myöskin ihmisellä indiviidinä
vähän arvoa, ja sentähden ei hän siellä pidäkään arvossa

*) Civilisationens Historia i England. Öfversättning. Imen osa.
Tukholmassa 1882, siv. 28.
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lähimmäisensä henkeä. Hänellä on vähän tarpeita ja
niitä tyydytetään sielun- tai ruumiinvoimia vaivaamatta.
Niinkuin ei maan luonto ja ulkomuoto huomattavassa mää-
rässä muutu hänen vaikutuksensa kautta, niin ei hän it-
sekään saa ulkoapäin mitään herätystä, joka muuttaisi
häntä tai saattaisi häntä kehittymään ja edistäisi hänen
sivistystänsä.

Yhtä jäljettömästi, kuin tropiikkimaissa, katoaa ihmi-
sen elämä myöskin kylmässä vyöhykkeessä. Täälläkin
vuosisata vuosisadan jälkeen silmäilee kultuuri-oloiltaan
muuttumatonta maata ja muuttumatonta ihmisheimoa.
Mutta täällä ei se helppous, jolla luonnontarpeet tyydy-
tetään, ole syynä siihen, että ihmisen sielunkyvyt veltos-
tuvat, hänen kehityksensä estyy. Täällä sitä vaikuttaa
päinvastainen liiallisuus. Metsätön, suurimman osan
vuotta lumikinosten peittämä avara tundra ei voi inhi-
millisen työn kautta muuttua tai tulla hedelmälliseksi.
Toimeentullakseen napaseutujen asukkaan sentähden on
pakko turvautua metsästykseen ja kalastukseen tai pa-
raimmassa tapauksessa ympäri harhailevaan paimentolais-
elämään. Hänen ajatuksensa ja toimensa menevät koko-
naan jokapäiväisen elatuksen hankkimiseen, ja kun run-
saampi saalis on turvannut hänen olonsa joksikin pitem-
mäksi ajaksi, lepää hän nuotion ääressä teltassaan tai
luolassaan, elävänä kuvana siitä toimettomuudesta, joka
näkyy vallitsevan koko häntä ympäröivässä orgaanisessa
maailmassa. Ulkonaisen luonnon yksitoikkoisuutta vastaa
ravintoaineiden ja askaroimisten yksitoikkoisuus. Löytyy
niin vähän, mikä laajentaa ajatuksen alaa ja herättää tie-
donhalua. Kylmästä ilman-alasta kokoonkutistuneessa
ruumiissa asuukin sentähden kokoonkutistunut ja torrok-
sissa oleva sielu.
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Ihan toisenlaiseksi muodostuu ihmis-elämä lauhke-
assa vyöhykkeessä. Täällä tarjoo luonto vuoden-aikain
tasaisessa kierrossa ja hitaassa muuttumisessa suurinta
vaihtelevaisuutta. „Ne voimat, jotka tulevat ekvaatto-
rista ja ne, jotka syntyvät napojen seutuvilla, tunkeutu-
vat täällä toisiinsa, lisäävät sekaantumisen kautta ilmaus-
tensa lukumäärän ja vähentävät samalla molemmin puolin
näiden rajuutta". 1) Elämä ei kukistu eikä myöskään
heikkone näiden kautta, vaan karkaistuu. Kaikki yllyt-
tää ihmistä täällä toimeliaisuuteen, yhtä monipuoliseen,
kuin se luonto, jossa hän elää. Itse tämä luonto ma-
sentuu hänen allensa vähitellen ja hänestä tulee mahta-
vimpia myötävaikuttajia sen uudistuksessa, maiden ulko-
muodon, niiden ilman-alan, kasvikunnan ja eläinkunnan
muuttumisessa.

Mutta vaikkapa ihmistä lauhkeassa ilman-alassa so-
piikin johonkin määrin nimittää luonnon herraksi, niin
hän kuitenkin täälläkin, niinkuin jo viitattiin, alati jää,
ainakin jonkun verran, sen salaisen vaikutuksen alaiseksi.
Kukin maa on asukkaittensa luonteesen painanut eri lei-
mansa ja sentähden puhutaan jonkun kansan luonnon-
laadun ja mielialan omituisuuksista eli huomattavista piir-
teistä samaten, kuin puhutaan jonkun maan ilman-alan
ja ulkomuodon omituisuuksista.

Kuten edellisessä jo on huomautettu, ei ole mikään
muu kultuurikansa asettunut asumaan niin kauas poh-
joiseen, kuin Suomen kansa. Meidän maamme on lauh-
kean vyöhykkeen rajalla, sen eteläisimmät osat ovat ai-
noastaan noin kuusi astetta pohjoisesta napapiiristä, mutta
lähemmä 40 astetta pohjoisesta kääntöpiiristä. Samoin

J) Élisée Reclus: L.a Terre. Toinen nidos. Pariisissa 1876
siv. 632.
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kuin maan ilman-alaan ja luonnonlaatuun tämän johdosta
tietysti vaikuttaa enemmän kylmä kuin kuuma vyöhyke,
samoin myöskin asukkaiden luonteesen niin sanoaksemme
sekaantuu enemmän pohjoismaista kuin etelämaista verta,
enemmän niitä ominaisuuksia, jotka kuuluvat polaarikan-
soille, kuin niitä, jotka ovat omituisia ekvatoriali-vyöhyk-
keiden asukkaille. Meidän pitkä, kylmä ja pimeä tal-
vemme, jonka kestäessä kaikki kasvullisuus lakkaa ja
hautaantuu valkoisen lumivaipan alle, niinkuin myöskin
meidän lyhyt, äkisti versovasta kasvullisuudesta mer-
killinen kesämme ovat painaneet leimansa, ei ainoas-
taan Suomen kansan elämäntapoihin ja työntekoon, vaan
myöskin mieli-alaan kokonaisuudessaan. Lyhyen kesän
aikana, jolloin aurinko suurimman osan vuorokautta on
näkyväisenä horisontin yläpuolella ja maa kuumeentapai-
sella kiireellä näkyy esiintuovan kasvunsa, silloin kuvas-
tuu myöskin maamiehen rasittavassa ja ainoastaan muu-
taman tunnin yölevon katkaisemassa työssä tämä häntä
ympäröivän luonnon virkeä toiminta. Talvella sitävastoin
on uutteruus paljoa vähempi yhteisessä kansassa. Eten-
kin on lukuisassa itsellisluokassa maan sisä-ja itä-osissa,
joka ihmisluokka elämäntavoiltaan enimmin lähenee luon-
nontilaa, hyvin tavallista, että terveet, työkykyiset hen-
kilöt viettävät talvensa toimettomuudessa, maaten kuu-
mien uunien päällä ja siten matkien ulkoisen luonnon
lepoa. Laiskan toimettomuuden ja rasittavan työn äkil-
lisessä vaihtelussa ovat he siis maansa kaltaisia, ja tämä
yhdennäköisyys on, joskinpienemmässä määrässä ja siellä,
missä uudet teollisuuslaitokset ja ulkoa tuodut työtavat
eivät vielä ole ehtineet tunkea pois vanhoja tapoja, näh-
tävänä myöskin väestössä kokonaisuudessaan.
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Pitkä, pimeä talvi on kansanluonteesen yleensä myös-
kin painanut raskasmielisyyden ja hitaan mietiskelemisen
leiman. Pohjolan luonnossa on tänä vuoden-aikana valon
puute samaa kuin -elon ja ilon puute. Ei mikään lirisevä
puro, ei minkään linnun viserrys lumoa silloin kulkijan
korvaa, ei mikään maassa ilmaantuva värien runsaus hä-
nen silmäänsä. Kaikki tuottaa vienoa surumielisyyttä ja
saattaa ajattelemaan elämän ilojen lyhyyttä. Hitaasti
kuluvat talvi-illat tarjoavat runsaasti aikaa mietiskelemi-
seen. Ei mikään näy silloin jouduttavan nopeita pää-
töksiä. Suomalainen on siten tottunut tarvitsemaan aikaa
ryhtyäkseen johonkin uuteen työhön, hän tekee sen aino-
astaan hitaasti ja vastenmielisesti; mutta kerran siihen
ryhdyttyään tekee hän sitä voimakkaasti ja kestävästi.
Kun saamattomuus kerta on poisheitetty, silloin on hän
erinomainen työmies. Vieraissa maissa, joissa tarve ja
ympäristö pakottavat häntä jättämään kotitapansa, häntä
sellaisena haetaankin ja pidetään arvossa. Samaten voi-
daan häntä ainoastaan hitaasti yllyttää vihaan ; mutta kun
hänen vihansa kerran on syttynyt, ei sen kanssa ole leik-
kimistä.

Kuvaillessamme Suomen luontoa olemme ylempänä
huomauttaneet, että tälle luonnolle on omituista sen ty-
venyys ja rauhallisuus. Maan pinnassa ei ole mitään
jyrkkiä pilvenkorkuisten vuorien ja syvien alanteiden saat-
tamia vastakohtia, mutta ei myöskään mitään äärettömiä
yksitoikkoisia lakeuksia. Rajut maanjäristykset, hirmu-
myrskyt ja muut sellaiset nopeasti ohitse menevät, mutta

kauheat luonnon-ilmaukset ovat täällä samaten tuntemat-
tomia. Täällä ei siis löydy ulkonaisessa luonnossa mi-
tään esikuvia, jotka olisivat omiansa herättämään rajujen



522 YHDESTOISTA LUKU.

intohimojen puhkeamista. Suomalainen on luonteeltaan
tyyni ja on tässäkin suhteessa synnyinmaansa lapsi. Sa-
malla syyllä sopii sanoa, että se totisuus, joka ilmaantuu
kaikkialla suomalaisessa luonteessa ja joka niin sanoak-
semme kuvautuu meidän synkissä honkametsissämme,
autioissa hiekkakankaissamme ja kovissa graniittivuoris-
samme, myöskin on tunkeutunut kansanluonteesen, jossa
tämä ominaisuus, kuten tunnettu, yleensä on kylläkin
silmäänpistävä.

Tuima ilman-ala sekä laiha, graniittikallioiden ja vesi-
peräisten soiden täyttämä maa ovat vaatineet ja vaativat
uutteraa työtä, jotta täällä syntyisi inhimillisen viljelyksen
koti. Tämän kovan työn koulussa on Suomen kansa kas-
vanut ja samassa oppinut kärsivällisyyttä ja kestävyyttä.
Läheistä sukua viimemainitulle ominaisuudelle on myös-
kin se itsepäisyys, joka katsotaan suomalaisen kansa-
kunnan luonteen-ominaisuudeksi.

Samaten kuin pohjoismaalaiset yleensä, on Suoma-
lainen hartaasti kiintynyt kotiinsa ja kotiseutuunsa. Tupa
lämmittävine liesineen on pohjoisessa ilman-alassa asuk-
kaalleen aivan toisen-arvoinen kuin lämpimissä maissa,
joissa elo paljaan taivaan alla vuoden umpeen on sekä
ajateltavaa että mahdollista. Pohjolassa on kotielämä niin
sanoaksemme luonnonpakko. Pohjoismaalainen syntyy ja
kasvaa siinä, ja se on suurimman osan vuotta melkein
koko se ulkomaailma, joka antaa aihetta hänen ajatuk-
silleen ja tunteilleen.

Me joutuisimme kuitenkin liian kauas, jos tahtoi-
simme vielä edelleen etsiä yksityisissä luonteen-ilmauksissa
sitä vaikutusta, joka Suomen luonnolla on ollut sen asuk-
kaihin. Ylempänä mainittu riittänee. Me emme nyt
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kirjoita Suomen kansan luonteen kuvausta. Tämä on
historian ja siveystilaston tehtäviä. Maantieteelle se
kysymys, joka on selvitettävänä, on kansan fyysilli-
set elämänehdot sekä se yhteys ja se vuorovaikutus,
joka on olemassa kansan ja maan välillä. Tämän luvun
tarkoitus ei olekaan ollut mikään muu.



KAHDESTOISTA LUKU.
Suomenmaan luonnontuotteista ja niihin perus-

tuvista elinkeinoista.

Kunkin maan elinkeinot määrää niin hyvin laadul-
taan kuin lukuisuudeltaankin maa itse, sen ilman-ala, asema,
maanlaatu ja orgaanisten tai epäorgaanisten tuotteiden
runsaus. Ihmisen on tässä ainoastaan luonnon osoituk-
sia seuraaminen; mutta voidakseen tätä tehdä, täytyy
hänen tuntea maansa ja ne tuotteet, joita se tarjoo. Sen-
tähden on syvä totuus tuossa J. Faggot'in jo puolitoista
vuosisataa sitten lausumassa väitteessä, että „kukin kansa
on taloudessaan ja varallisuudessaan samassa määrässä
onnellinen tai onneton, kuin se tuntee kotinsa tai on
sitä tuntematta." Tästä tuntemisesta nimittäin ei riipu
ainoastaan mahdollisuus hyväksensä käyttää maan tuot-
teita ja luonnollisia etuja, vaan myöskin melkoisessa mää-
rässä se suurempi tai vähempi menestys, jolla elinkei-
noja harjoitetaan ja kehitetään.

Edellinen Suomen ilman-alan ja luonnonlaadun esi-
tys on osoittanut, että maamme näissä suhteissa on on-
nellisempi kuin kaikki muut maat samalla pohjoisella le-
veys-asteella, sekä että maanviljelys tämän johdosta jo
kauan ennen, kuin historia alkaa levittää valoansa Suo-
men kansaan, on ollut täällä kotiutunut. Kalevalan san-
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karit olivat maanviljelijöitä ja runot luettelevat heidän
käyttämiensä aseitten joukossa auran, karhin, kuokan,
viikatteen, haravan y. m., josta näkyy, että, vaikka kas-
kenpoltto olikin heidän yleinen viljelystapansa, heillä kui-
tenkin sen ohella myöskin oli raivatuita peltoja. Toden-
näköistä on tosin, että varsinainen maanviljelys pakanuu-
den aikana rajoittui muutamiin kylien ja talojen lähim-
mässä ympäristössä oleviin pienempiin maapalstoihin tihe-
ämmin asutuissa joki- ja järvilaaksoissa sekä että ver-
rattomasti suurin osa Suomen viljansaaliista saatiin kas-
kista, joita, niin kauan kuin metsät olivat jakamatonta,
yhteistä omaisuutta, voitiin kaataa ja polttaa milt'ei kaik-
kialla; mutta maan ratsionaalisen viljelyksen alku oli kui-
tenkin kaikissa tapauksissa jo silloin tehty. Kun Suomi
astui historian alalle, oli se siis maanviljelystä harjoittava
maa ja sen viljantuotanto oli asukkaiden etevin elannon
lähde 1). Olosuhteet eivät siitä pitäen ole muuttuneet.
Maanviljelys on vielä tänä päivänä maan pääelinkeino,
joka pitää työssä ja elättää kolme neljännestä (vuonna
1880: 77 %) sen väkiluvusta, ja vuotuinen viljansaalis
on arvoltaan paljoa suurempi kun brutto-tulo kustakin
muusta elinkeinosta.

Suomen viljeleminen on edistynyt suuremmassa suh-
teessa kuin sen väestön lisääntyminen. Keskipalkoilla
1600-lukua näkyy maan pelto-ala (s. o. kylvetyt ja ke-
santona olevat peltomaat yhteensä) likimääräisen arvion
mukaan nousseen vähä vaille 100,000:een hektaariin eli
200,000:een tynnyrin-alaan. Vuonna 1840 katsottiin se

1) Tämä näkyy myöskin selvästi siitä, että vero ~ Suomen oi-
keuden mukaan <; suoritettiin keski-aikana viljassa. Vertaa ylempänä
siv. 344.
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maanmittauslaitoksen tilus- ja karttaselitysten nojalla voi-
tavan arvata 502,820:k5i hektaariksi eli 1,019,125:k5i
tynnyrin-alaksi 1) ja vuonna 1885 nousi se kunnallishalli-
tuksien tiluksittain kokoomien ja Tilastollisen päätoimis-
ton yhteenlaskemien tietojen mukaan 909,1 76:k5i hektaa-
riksi eli 1,841,779:k5i tynnyrin-alaksi, s. o. 2,74:k5i pro-
sentiksi maan koko pinta-alasta. Kaikki nämät tiedot
ovat tosin enemmän tai vähemmän epävakaisia, koska ei
ainoakaan niistä ole minkään mittauksen välittömänä tu-
loksena, vaan ne on laskettu osittain kylvömäärien pe-
rustuksella, osittain eri aikoina toimitetuissa isojaoissa
ja tilustenmittauksissa saatujen tietojen nojalla 2). Otak-
suttavaa on siis, että tulevaisuus, nojautuen varmempiin
lähteihin ja tarkempiin tutkimuksiin, on jossakin eikä
kenties aivan vähässä määrässä niitä korjaava. Luulemme
kuitenkin, etfei ylempänä mainittu pelto-alan lisääntymisen
suhde tämän kautta mainittavasti muutu. Loppupäätöksemme
on siis se, että sillä välin kuin maan väkiluku viimeisinä
250:nä vuotena on lisääntynyt neljän- tai viidenvertaiseksi,
sen viljellyn maan laajuus samalla aikaa on tullut yh-
deksän vertaa entistään suuremmaksi ja siis lisääntynyt
noin kaksi vertaa enemmän.

Epäilyksen alaista on kuitenkin, onko maan viljan-
tuotto pysynyt sen pelto-alan tasalla ja lisääntynyt sa-
massa suhteessa. Varsinaisen maanviljelyksen ohessa
harjoitettiin, kuten jo mainittiin, muinaisina aikoina kas-
kenpolttoa paljoa suuremmassa määrässä, kuin nyt. Tämä
elonviljelyksen alkuperäinen muoto on hitaasti ja askel

') Suomi 1843, siv. 29y.

2) Näiden tietojen laatua valaisee lähemmin Suomen Virallinen
Tilasto 111. Aineita Suomen Maanviljelystilastoon. Helsingissä 1869.
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askeleelta väistynyt aina sen mukaan, kuin viljelystyö on
levinnyt ja yleiset asetukset ovat alkaneet panna esteitä
metsän ja kasvimullan hillittömälle hävitykselle. Nykyjään
on kaskenviljelys, ellei tuntematonta, niin ainakin harvi-
naista Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänissä,
niinkuin myös suurimmassa osassa Vaasan ja Oulun lää-
niä. Maan koko viljasadosta tulee nykyaikaan ainoastaan
noin 3 prosenttia kaskimaista. Muinoin oli asianlaita
varmaankin ihan toisin. Saatamme tulla tähän päätök-
seen siitä suhteesta, joka vielä tänäpäivänä vallitsee pel-
tomaasta ja kaskimaasta saadun viljamäärän välillä useissa
itäisissä ja kultuurin vähemmän koskettamissa maaseu-
duissamme. Niin arvellaan kaskimaiden antaman sadon
nykyjänsä tekevän Ristiinan, Hirvensalmen, Joutsan, Hei-
näveden ja Tuusniemen pitäjissä noin 20—25 %, Män-
tyharjussa, Kerimäellä ja Pälkjärvellä 30 —35 % ja Ilo-
mantsissa 65 % koko vuodentulosta. Että on ollut ole-
massa aika, jolloin viimeksi-mainittu suhde on soveltunut
koko maahamme, on tuskin epäiltävää, jos kohta tämä
aika nykyjään ei enää liene määrättävissä 1). Olkoon
kuinka tahansa, niin olemme kuitenkin täysin oikeutettuja
olettamaan, että Suomen viljantuotto on ollut muinoin
paljoa suurempi sen pelto-alan suhteen kuin nykyjään,
sekä että tämä erilaisuus elonsaaliin ja raivatun maan vä-
lillä suurenee, kuta enemmän me käymme taaksepäin ajassa.

*) Vuonna 1543 sanotaan eräässä Savonlinnan lääninveronnoston
osoituksessa, että siellä „ei ole mitään vuotuisia eli vakinaisia peltoja
kuten Hämeessä tai muualla Suomessa, vaan täytyy asukkaiden viljellä
maata kaskia kaatamalla, joita ne voivat käyttää korkeintaan 6 tai 8
vuotta. Sitten täytyy niiden jälleen hankkia itselleen toisia peltoja ja
viljamaita". Gabriel Rein: Materialier till utredande af Finlands Sta-
tistik, 1 Kuopio län. Helsingissä 1864 siv. 137. Savossa, joka Suomen
muihin maakuntiin verrattuna on uudis-asutus, ei siis pelto-viljelyksellä
ole pitkää entisyyttä.

34
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Nyt esiintuodussa seikassa on selitys siihen, minkä-
tähden maallamme edellisinä vuosisatoina usein ei ollut
viljaa ainoastaan omaksi tarpeeksi, vaan myöskin ulko-
maille vietäväksi. Elonviljelys ei ole määrältään lisään-
tynyt samassa suhteessa kuin viljellyn maan laajuus, ar-
vattavasti ei edes samassa suhteessa kuin väkiluku, vaan
se on suureksi osaksi ainoastaan muuttanut muotoa. Niin
kauan kuin väkiluku vielä oli vähäinen ja laajoja, käyt-
tämättömiä metsämaita oli avoinna uudis-asukkaiden kir-
veille, voi kaskenviljelykseen nojautuva elonviljelys es-
teettömästi ja nopeasti lisääntyä; mutta vähitellen täytyi,
ei ainoastaan karttuvan väkiluvun, vaan myöskin itse
luonnon panna raja tälle lisääntymiselle. Silloin kävi
välttämättömäksi vähitellen vähentää kaskia ja laajentaa
peltoja. Työ jälkimäisillä ei ollut yhtä helppoa ja no-
peata kuin edellisillä. Viljelty maa ei siis enää voinut
laajuudelleen karttua samassa määrässä kuin ennen, ja
viljantuotto jäikin sentähden väkilukuun verraten aikaa
myöten yhä pienemmäksi. Nykyjään ei se edes hyvinä-
kään vuosina vastaa maan omia tarpeita, vaan vajaus on
täytettävä tuottamalla viljaa muista maista.

Kuten äsken viitattiin, on viljelys edistynyt Suomen
eri lääneissä hyvin eri lailla. Tilastollisen Päätoimiston
laskujen mukaan oli viljelty maa prosentissa koko maa-
alasta vuonna 1885:

Uudenmaan läänissä 9,55 %
Turun ja Porin „ 8,05 55

Hämeen „ ; 5,67 57

Vaasan „ 5,03 55

Mikkelin „ 4,28 55

Viipurin „ 3,38 55
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Pinta-alaansa verrattuna on siis Uudenmaan läänillä
enemmän kuin neljä kertaa niin paljon peltomaata kuin
Kuopion läänillä ja lähemmäs 25 kertaa niin paljon kuin
Oulun läänillä.

Ei missään edisty uudisviljelys nopeammin kuin Poh-
janmaahan kuuluvassa osassa Vaasan lääniä, jossa laajoja
soita vuosittain helposti ojitetaan ja kuivataan sekä ky-
döttämällä tehdään hedelmällisiksi viljamaiksi. Varovai-
nen polttaminen yhdessä sen tavan kanssa, että sarat
savitetaan, vaikuttaa sen, että kasvimulta tässä säilyy.
Vasta useamman vuoden perästä tarvitsevat kytömaat
lannoittamista ja muuttuvat silloin tavallisiksi pelloiksi.

Ne viljalajit, joita Suomessa kasvatetaan, on jo
eräässä edellisessä luvussa lueteltu ja selitetty 1). Viime
aikoina on vuotuinen tulo keskimäärin ollut

Niin pohjoisessa ilman-alassa, kuin Suomen on, jossa
viljan kypsymistä usein viivyttää myöhäiset keväät ja

*) Katso ylempänä siv. 344 ja seur.

Kuopion läänissä 2,29 ,5

Oulun ,, 0,39 ,,

Rukiita . 3,900,000 ä 4,500,000 ]hetktol:litraa
Kauroja . 3,400,000 a 5,000,000 ii

Ohria . 1,800,000 ä 2,000,000 ii

Vehnää . noin 50,000 ii

Sekulia . „ 150,000 ii

Tattaria .

,, 15,000 ii

Herneitä 100,000 ä 140,000 ii

Perunoita 4,000,000 ä 5,500,000 ii

Nauriita ja muita juuri-
kasveja noin 350,000 ii
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kylmät, sateiset kesät, vaihtelevat vuodentulot eri vuosina
melkoisesti. Esimerkkinä tähän saattaa mainita rukiin,
ohran ja kauran saaliin allamainittuina vuosina:

Ilman että mikään varsinainen katovuosi kohtaa
maata, nousee niinmuodoin erotus vuodentulojen mää-
rässä eri vuosina usein 2:een jopa 3:een miljoonaan hek-
tolitraan, raha-arvoltaan vastaten noin 20 tai 30 miljoo-
naa markkaa. Itsestänsä on selvää, että kansalle, jonka
pää-omat ja säästöt ovat vähäisiä ja joka sentähden elää
jokapäiväisestä tai vuotuisesta ansiostaan, tällaiset sen
etevimmän tulolähteen vaihdokset ovat kylläkin tuntuvia.
Saattaapa jo tästäkin arvata, minkä äärettömän hämmingin
useita niukkoja vuodentuloja seuraava kato vuonna 1867
sai aikaan taloudellisissa oloissa. Viljan saalis silloin ei
ollut ainoastaan vähäinen, vaan myöskin laadultaan enem-
män tai vähemmän kelvotonta.

Paitsi jyviä ja juurikasveja viljellään myöskin keh-
ruukasveja, pellavaa ja hamppua, vaikka useimmissa seu-

Rukiita, ohria ja kauroja
hektolitraa:

vuonna 1861 7,024,146
,, 1867 3,936,285
,5 1870 8,460,062

55 1873 9,080,492
55 1877 7,047,398
75 1880 8,800,180
55 1881 7,343,870
57 1883 . 10,012,120
55 1885 . 9,415,219
,, 1887 . 11,761,639
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duissa ainoastaan kotitarpeiksi. Pellavan saalis nousee
tavallisina vuosina IV2 miljoonaan kilogrammaan, ja siitä
tulee noin kolmannes yksin Hämeen läänin osaksi, jossa
muutamat kunnat, niinkuin Längelmäki, Lammi, Koski,
Hollola y. m. suuremmassa määrässä harjoittavat tätä
viljelystä. Vähemmän levinnyt on yleensä hampun vil-
jelys. Sen saalis tekee koko maassa vähän enemmän
kuin puolen ensinmainitun kasvin saaliista. Muutamilla
seuduilla, niinkuin esim. Savossa, on asianlaita kuitenkin
toinen. Siellä viljellään enemmän hamppua kuin pel-
lavaa.

Maanviljelystyön tuottama voitto tulee ilmi kylvön
ja saaliin välisessä suhteessa. Tämä suhde osoittaa ni-
mittäin niin hyvin maan hedelmällisyyttä kuin myöskin
siihen käytettyä ihmistyötä, tai oikeammin molempia yh-
teensä. Myönnettäköön, että niin ei ole aina asianlaita
yksityisissä viljelyksissä, joissa sattumuksella on suurempi
valta ja joissa ajoittaiset luonnon-ilmaukset eivät ole
osittain ja samalla pysyväisesti vaikuttavia voimia, jotka
laskussa otetaan lukuun, vaan usein ainoana vaikuttimena,
joka määrää saaliin tuloksen; mutta kun on kysymys
kokonaisen maan tai maakunnan viljelys-oloista, niin tämä
lause varmaan yleensä pitää paikkansa.

Virallisten tietojen mukaan oli allamainittujen vilja-
lajien saaliin suhteellinen määrä kylvöön verraten eli
jyväluku :

Rukiin: Ohran: Kauran:

Keskimäärin vuosina 1861—1865 5,10 4,55 5,00
,, ,5 1866—1870 5,52 4,87 4.10
,, 55 1871—1875 6,55 5,28 4,75
57 55 1877—1880 6,15 4,72 4,79
55 55 1881-1885 6,07 5,19 4,89
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Yleensä saadaan siis Suomessa rukiista 6:s ja oh-
rasta ja kaurasta s:s jyvä. Eri lääneissä eivät keski-
määrät pitemmiltä ajanjaksoilta poikkea paljon tässä il-
moitetuista koko maan keskimääristä. Suurimmaksi tulee
jyväluku Kuopion, Vaasan ja Oulun läänissä, pienim-
mäksi taasen Viipurin ja Mikkelin läänissä. Yleensä
ovat vuodentulot pohjoisissa lääneissä paljoa suuremman
vaihtelun alaisia kuin eteläisissä. Hyvinä vuosina on
viljan saalis Kuopion, Vaasan ja Oulun läänissä paljon
runsaampi jyväluvun mukaan kuin esim. Uudenmaan sekä
Turun ja Porin läänissä; mutta huonoina vuosina taasen
on se edellisissä lääneissä paljoa huonompi. Siten saa-
tiin keskimäärin Kuopion läänissä vuonna 1885 rukiista
10:s jyvä, mutta vuonna 1881 ainoastaan 3,67:s jyvä.
Niin suuria vaihtelevaisuuksia ei tavata maan etelä-osissa,
joissa vuodentulot tavallisesti ovat tasaisempia.

Ylempänä niin hyvin koko maata kuin mainittuja
läänejä varten ilmoitetut jyväluvut eivät tietysti aina yk-
sityistapauksissa pidä paikkaansa. Niinpä löytyy joukko
tiluksia, joissa keskimääräinen rukiinsaalis tavallisina vuo-
sina on 10:s jyvä ja sitäkin useampi. Joskus voi ta-
pahtua, että syyskylvöstä saadaan aina 15:s, vieläpä vä-
listä kaski- ja kytömailla 30:skin jyvä. Viimeksimainittu
jyväluku on tosin harvinainen poikkeus, mutta osoittaa
kuitenkin, mitä hedelmällinen maa-ala suotuisissa oloissa
täällä voi tuottaa.

Ei mikään elinkeino ole olennoltaan niin konserva-
tiivinen ja sidottu isiltä perittyyn tapaan kuin maanvil-
jelys. Peltoa viljelläänkin täällä sentähden samoin kuin

Vuonna 1886 7,oo 5,63 5,63
55 1887 7,09 5,61 5,69
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vielä useassa muussa Euroopan maassa enimmäkseen kaksi-
ja kolmi-jaossa tai kummankin sekoituksessa. Järjes-
tettyä vuoro- tai koppeli-viljelystä tavataan enimmiten
vaan suuremmilla maatiloilla ja herraskartanoissa. Viime
aikoina on kuitenkin, suureksi osaksi valtion toimittamien
maanviljelyskoulujen sekä matkustavien agronoomien ja
kynnönneuvojien kautta, parempia työtapoja ja -aseita
opittu tuntemaan ja käyttämään, jota paitsi talous- ja
maanviljelys-seurat myöskin ovat edistäneet ratsionaalisen
maanviljelyksen harrastusta. Erittäin suuri merkitys oli
tässä kohden 1860-luvun kovilla katovuosilla. Kova ko-
kemus näiltä vuosilta osoitti, mikä vaara tulee yksipuo-
lisesta elonviljelyksestä ja laiminlyödyn niitynhoidon kus-
tannuksella harjoitetusta ekstensiivisestä pellonviljelyk-
sestä. Niittyjä on aljettu hoitaa paremmin ja heinän ja
rehukasvien viljelys on nopein askelin edistynyt. Huo-
mattava on varsinkin se enentyminen, joka näyttäytyy
kauran viljelyksessä. Tämä ei riitä ainoastaan täyttä-
mään oman maan yhä lisääntyvää tarvetta, vaan siitä
liikenee myöskin melkoisia määriä (noin 800,000 hekto-
litraa vuosittain) vietäväksi ulkomaille.

Peltoa hoidetaan yleensä seuraavalla tavalla. Se osa,
joka edellisenä syksynä tapahtuneen leikkuun jälkeen jä-
tettiin kesannoksi, lannoitetaan vuoden alussa siten, että
lanta vedetään sinne talvikelillä ja pannaan suuriin läjiin.
Sittenkuin lumi on sulanut ja maa niin paljon kuivanut,
että se ei tartu työ-aseihin, kynnetään sarat ylös ja lanta
levitetään. Kynnössä käytetään kaikkialla hevosia, paitsi
lounais-osissa maata, joissa niiden asemesta käytetään
härkiä. Mättäät ja kovat savimöhkäleet muserretaan jy-
rällä. Heinäkuussa kynnetään pelto uudestaan sekä kar-
hitaan eli äestetään, niin että rikkaruoho katoaa. Elo-
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kuussa ja Syyskuussa kylvetään se, useimmissa paikoissa
uudisviljasta otetuilla siemenillä, ja muutaman päivän ku-
luttua nousee jo oras maasta. Ennenkuin lumivaippa
peittää maan, ovat ruispellot vihreitä ja säilyttävät koko
talven tämän vihannuutensa kinosten alle kätkettynä. Tal-
ven katkaisema kasvaminen alkaa jälleen keväällä ja jat-
kuu sitten ilman-alan laadun mukaan, niin että rukiin-
leikkuu tavallisina vuosina voi tapahtua Elokuun alku-
puolella, mutta lämpiminä ja kuivina kesinä aikaisemmin-
kin, ennenkuin heinänteko on ehtinyt päättyä, Heinä-
kuussa 1). Suvivilja taasen, niinkuin ohra, kaura, herneet
y. m., kylvetään Toukokuussa (maan pohjois-osissa Kesä-
kuussa) ja kypsyy Syyskuussa leikattavaksi. Niissä seu-
duissa, joissa kaskenpolttoa yhä edelleen harjoitetaan,
kaadetaan kasket tavallisesti Heinäkuussa ja poltetaan
samaan aikaan seuraavana vuonna.

Ellemme ota lukuun yksityisten tiluksien ja ehkäpä
myöskin muutamien yksityisten kuntien oloja, niin löy-
tyvät parhaiten hoidetut ja parhaiten ojitetut pellot Poh-
janmaahan kuuluvassa osassa Vaasan lääniä. Huonoim-
min hoidetaan peltoja talonpoikaistiloilla Viipurin, Mik-
kelin ja Kuopion läänissä. Ojittaminen on huonoa tai
on se kokonaan laiminlyöty, ja yleisinä maanviljelys-
aseina on siellä yhä edelleenkin sahra eli kynsi-aura ja
risukarhi. Muissa osissa maata ovat sitävastoin uudem-
mat maanviljelys-aseet, niinkuin kääntö-aura, rullakarhi,
lata, jyrä ja leikkuukone vuosi vuodelta tulleet yhä suu-
rempaan käytäntöön ja tunkeneet vanhat käytännöstä pois.

Sittenkuin vilja on leikattu, sidotaan se lyhteihin ja
pannaan kuhilaihin, jotka asetetaan riveihin leikatuille

O Katso ylempänä rukiin kehityksestä siv. 345.
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pelloille ja ovat melkein leirikentälle pystytettyjen luke-
mattomien vahtikoppien eli telttojen näköisiä. Näissä
kuhilaissa säilyy vilja turmeltumatta kosteudelta y. m.,
kunnes ennätetään vedättää se pois puitavaksi. Loppukesä
ja syksy ovat nimittäin Suomessa sateisia ja ovat sen-
tähden opettaneet väestöä ryhtymään moneen varokeinoon
viljan säilyttämiseksi. Maallemme omituista on yleinen
tapa kuivattaa vilja lämmitetyissä riihissä, ennenkuin se
puidaan. Siten kuivatetut jyvät eivät helposti pilaannu
ja säilyttävät itämisvoimansa vähentymättömänä. Suomen
rukiit ovatkin sentähden voittaneet hyvin ansaitun maineen
ja niitä ostetaan siemenjyviksi ulkomaillekin, etenkinRuot-
siin ja Venäjälle. Enin halutut lajit o^at Uudenmaan ruis
ja isojyväinen, mutta vähemmin painava Vaasan ruis.

Maanviljelyksen kehitystä on Suomessa suuressa
määrin ehkäissyt epätasainen ja paikottain rasittava maa-
vero sekä sopimaton ja huonosti järjestetty jakolaitos.
Edellisellä näistä epäkohdista on juurensa historiallisissa
oloissa, jotka ovat painaneet leimansa meidän kameraali-
lainsäädäntöömme ja maan omistus- ja hallinto-oikeuteen
sekä, sen vapaasen käyttämiseen ja suurempaan tai pie-
nempään verokuormaan katsoen, synnyttäneet joukon eri-
luontoisia tiloja, joilla kullakin on eri etu-oikeutensa
(rälssi-, perintö-, kruunun-, säteri-tila, rustholli, puustelli
y. m.). Tämän lisäksi tulee sitäpaitsi se seikka, että
noita monilukuisia etuoikeudettomia perintö- ja kruunun-
tiloja on verotettu eri perusteiden mukaan eri seuduilla
ja eri aikoina. Korkeimmin verotetut ovat vanhat kul-
tuuriseudut Turun ympärillä, Ahvenanmaalla ja muuta-
missa osissa Uuttamaata. Useissa paikoin, etenkin en-
sinmainituissa seuduissa, joissa maa ekstensiivisen maan-
viljelyksen kautta on heikontunut ja joissauudisviljelysten
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tilaisuutta puuttuu, on korkea maavero tullut vaikeaksi
aineellisen edistyksen ehkäisijäksi. Toisessa suhteessa ja
paljoa yleisemmässä määrässä on maata verotettaessa
noudatettu peruste samoin vaikuttanut haitallisesti maan-
viljelyksen kehittymiseen. Kruunulle maasta tulevan ve-
ron turvaamiseksi säädettiin nimittäin, että kullakin ta-
lolla piti olla sellaiset tilukset, että se voi olla itsekan-
nattavainen, s. o. tuottaa niin paljon, että, kun kaikki
ulosteot ovat suoritetut, vähintäin viidellä (muutamissa
tapauksissa kolmella) aika-ihmisellä voi siitä olla toimeen-
tulonsa. Taloa ei siis saatu halkaista tai lohkaista muussa
tapauksessa, kuin että kukin osa täytti edellämainitut
ehdot. Nyt mainitut esteet tilusten mukavammalle jär-
jestämiselle ja yhdistämiselle vaihdon, oston y. m. kautta,
samoin kuin pienempien itsenäisten palstatilojen eli par-
sellien syntymiselle, eivät varmaankaan ole olleet vilje-
lystyölle hyödyksi.

Läheisessä yhteydessä maanverotuksen kanssa on
jakolaitos. Entinen aurinko- tai sarkajako, joka käsitti
ainoastaan kylien ympärillä olevat pelto- ja niittymaat
sekä määräsi kunkin talon osuuden sen tontin aseman
ja suuruuden mukaan, on aikoja sitten (vuodesta 1754
alkaen) jättänyt sijaa järjellisemmälle isojaolle, jonka mu-

kaan talojen kaikki tilukset jaetaan suuriin, yhdessä jak-
sossa oleviin lohkoihin, korkeintaan kuuteen. Epäile-
mättä on isojako tuottanut Suomen maanviljelykselle suu-
ria ja verrattomia etuja. Se on viitannut kullekin ta-
lolle määrätyt rajapyykeillä varustetut rajat, turvannut
maan omistus-oikeutta sekä siten myöskin tehnyt sen pa-
remman viljelemisen mahdolliseksi. Kuitenkin on aikaa
myöten näyttäytynyt, ett'ei isojako useinkaan ole voinut
täyttää yhtä tärkeimmistä tarkoituksistaan, eli sitä, että se
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tilusten kokoomisella helpottaisi niiden hoitoa sekä estäisi
niiden hajaantumista lukuisiin pieniin, sinne tänne naa-
puritalojen tilusten välille sekoitettuihin lohkoihin. Iso-
jako ei ole säännöllisesti ulottunut pitemmälle kuin maa-
kirja-talojen eli kokonaisten talonnumeroiden tilusten jär-
jestämiseen. Aikojen kuluessa tapahtuneet talojen hal-
kaisemiset ja lohkaisemiset ovat tavallisesti maanmittarien
avusta suoritettavien suurien kustannusten ja monien
mutkien välttämiseksi tapahtuneet niin sanotun sovinto-
jaon kautta eli siten, että talon osakkaat ovat keskenään
suostuneet tilusten sellaiseen jakamiseen, että kukin on
saanut määrätyn osansa eri lajeja peltoa, niittyä, viljel-
tävää maata, metsää ja impedimenttiä, ilman mitään maan
arvostelemista ja siitä johtuvaa lohkojen luvun rajoitusta.
Muutamissa osissa maata, niinkuin Vaasan läänissä, jossa
yksi talonnumero usein on lohkaistu kymmeneksi ja vie-
läkin useammaksi taloksi eli itsenäiseksi maatilaksi, ta-
vataankin sentähden usein maanviljelyksen tarkoituksen-
mukaiselle harjoittamiselle erittäin haitallista tilusten ha-
janaisuutta. Kun maanviljelijällä on peltonsa palstoitet-
tuina moneen pieneen, toisistaan erillään olevaan lohkoon,
sekoitettuina naapurien lohkojen väliin, tulee hänen vil-
jelystyönsä vaikeammaksi ja kalliimmaksi ja mahdollisuus
panna toimeen parannuksia katoaa. Tämän lisäksi tulee
tilusten laajuuden suhteen hyvin kallis ja metsää rais-
kaava aitaamisvelvollisuus. Närpiön pitäjässä esim. ovat
viljellyt maat jokilaaksossa paikottain niin tiheästi aidatut
ristin rastin, että kenttien vihannuus sen kautta melkein
estyy näkymästä ja koko seutu, joltakultakummulta kat-
sottuna, saa harmaan vivahduksen 1). Parempi ja hal-

:) B. Fr. Nordlund: Beskrifning öfver Nerpes socken, Suomi 11,
s: s oaa.
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vempi jakolaitos on sentähden Suomen maanviljelykselle
kipeä tarve.

Pieni maanviljelys on Suomessa yleisin. Maan
114,103:5ta maan-omistajasta oli (1887) ainoastaan 1,249
eli yksi prosentti 100 hektaarin suuruisen ja sitä suu-
remman viljellyn maan omistajia, 10 %'-Ua oli 25:n ja
100:n hektaarin välillä sekä 38 %:lla kullakin vähem-
män kuin 5 hektaaria. Sitäpaitsi löytyi 65,039 maa-
torpparia.

Erottamattomassa' yhteydessä maanviljelyksen kanssa
on karjanhoito ja koti-eläinten elättäminen. Nämät vii-
meksimainitut eivät kuulu maan synnynnäiseen eli alku-
peräiseen eläinkuntaan, vaan ovat kaikki ihmisen tänne
tuomia, jonka hoidotta ja huoletta ne eivät voisikaan
tulla täällä toimeen. Vuosisatain kuluessa ovat kuitenkin
ilman-ala ja muut luonnonsuhteet vaikuttaneet koti-eläi-
miinkin, joilla tämän johdosta kokonsa ja ulkomuotonsa
puolesta sekä muutoinkin on ominaisuuksia, jotka erot-
tavat ne muista. Suomen koti-eläimet ovat 1):

Hevonen (Equus caballus) näkyy kaukaisessa mui-
naisuudessa olleen koti-eläimenä suomalaisilla heimokun-
nilla Keski-Aasiassa ja sitten seuranneen niitä heidän
siirtyessään länteen päin 2). Useat sen ominaisuudet, joiden
johdosta suomalainen hevonen muodostaa muista euroop-
palaisista hevosista eroavan tyypin, todistavatkin sen pol-
veutuvan tataarilaisesta rodusta. Sen vartalo on pieni^
mutta tanakka ja voimakas; jalat ovat tukevat voimak-
kaine jäntereineen ja lihaksineen; keuhkot ovat erinomaiset,

*) Seuraavasta suomalaisten kotieläinten ominaisuuksien kuvauk-
sesta on tekijän kiittäminen herra Ernst Fabritius,tn..

2) J. R. Aspelin: Suomen Asukkaat Pakanuuden aikana, siv.
79—80.
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kuten jo voi päättää tavattoman avarasta rintakehästä,
joka hevosen korkeuteen verrattuna tässä suhteessa voittaa
kaikki muut tunnetut hevosrodut. Luonne on vilkas ja
taipuvainen ja sen äly jotenkin suuri. Ihmeteltävän var-
masti löytää se tien suurien tuiskun umpeen peittämien
jääkenttien poikki ja samoin monen sadan virstan päästä
tien kotiin, jos se on viety sieltä pois. Suomalainen he-
vonen on jonkinlainen universaali-hevonen. Se on kär-
sivällinen ja kestävä, käy hyvin raskaitten työaseitten
edessä, soveltuu Keski-Suomen kiviperäisten maitten kyn-
tämiseen, jossa se joka hetki saa seisahtua, on nopea ja
väsymätön matkoilla, ja on vihdoinkin pikajuoksijana
maailman kaikkia tunnetuita, jalostamattomia maalaisro-
tuja etevämpi. Näitten ominaisuuksiensa tähden, samoin
kuin tyytyväisyytensä, hyvän terveytensä ja ihmeteltävän
kestävyytensä takia (se voi matkoilla seisoa monta yötä
perätysten ulko-ilmassa 30 asteen pakkasessa) on suoma-
lainen hevonen hyvin suosittu ja haluttu naapurimaissa.
Suomalaisten hevosten vienti ulkomaille ilmoitetaan viral-
lisesti noin s,ooo:ksi vuodessa, mutta hevostuntijat ar-
vaavat sen 8,000:ksi jopa 10,000:kin, joka viimeksimai-
nittu luku kyllä lienee oikea, koska vienti maan rajan
yli suureksi osaksi välttää kaikkea tarkastusta. Väriltään
on se enimmäkseen ruskea, „pruuni" tai joskus voilakka,
tumma juova selässä ja seebran-karvaiset jalat. Silkki-
musta tai päistärikön ja kimon karva antaa syytä epäillä
vieraan (venäläisen) veren sekoitusta.

Lehmä eli nauta-eläin (Bos taurus) on pieni jaheik-
kokasvuinen, väriltään haalean punainen tai likaisenruskea,
joskus musta; mutta tavallisesti on pitkin koko selkää
leveä, valkoinen juova. Sen taito kärsiä nälkää on erin-
omainen, ja tämä taito pannaankin koetukselle kunakin
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vuonna pitkien talvikuukausien aikana, jolloin sen ruo-
kana useimmasti on pelkkiä rukiin-olkia, enemmän tai
vähemmän satunnaisia apu-aineita mainitsematta. Kesällä
lihoo lehmä taas pian jälleen ja tulee hyvinvoivaksi
enimmäkseen mehevillä kaskimailla ja tuottaa silloin
runsaasti maitoa. Elävän painonsa suhteen on suoma-
lainen lehmä mainio maitolehmä, eikä sitä sellaisena ja
sen saamaan ruokaan katsoen muut rodut voittane.

Ylläolevasta yleisestä suomalaisen lehmän tyypistä
eroaa saariston eli rannikon lehmä suuremman kasvunsa
ja runsaamman liharikkautensa kautta. Rannikon lehmä
on arvattavasti syntynyt suomalaisen lehmän sekaantumi-
sesta hollantilaisten tai tanskalaisten siitos-eläimien kanssa,
joita merenkulkijat pitempiä aikoja sitten ovat maahan
tuoneet. Koska sitä yleensä ruokitaan paremmin, tuot-
taakin se enemmän maitoa kuin sisämaan lehmä. Ran-
nikon lehmään ei pidä sekoittaa n. k. herraskartanon
rotua, joka on tulos viime aikoina toimitetuista kotimaisen
rodun jalostuttamisista ulkomailta tuotettujen angler-,
ayrshire-, allgäuer-rotuisten y. m. siitos-eläimien kautta,
ja jossa vieras veri on täysin huomattava. Vielä muo-

dostaa omituisen ja muista eroavan tyypin maan pohjoi-
simmissa osissa tavattava Lapin lehmä. Se on pieni
kasvultaan, kuitenkin pikemmin suomalaista lehmää suu-
rempi kuin pienempi, karvaltaan kokonaan valkoinen,
ruusunpunainen iho hohtaen karvapeitteen alta. Muuten
on se jokseenkin harvinainen.

Lammas {Ovis aries) on myöhemmin kuin sekä he-
vonen että lehmä tullut suomalaisten koti-eläimeksi.
Vanhin tänne tuotu rotu on monet kerrat sekaantunut
vieraan veren kanssa. Niin hyvin edellisenä kuin nykyi-
senäkin vuosisatana uhrasi hallitus melkoisia summia siitto-
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lammas-moisioiden toimeenpanemiseksi ja tuotti sitäpaitsi
useita hienovillaisia merino-, southdown-, cotswold- y.
m. oinaita, jotka levitettiin maahan siitos-eläimiksi. Ko-
keet eivät kuitenkaan ole näyttäytyneet edullisiksi, vaan
niistä on vähitellen luovuttu. Suomalainen lammas on
pieni, villansaalis vähäinen ja villa karkeata sekä liha
sitkeätä ja enemmän talin kuin rasvan sekaista.

Vuohi (Capra hircus) ei ole sisämaan vähemmän
asutuissa seuduissa ilman merkitystä, etenkin torpparien
ja mökkiläisten taloudessa. Se elää talvella männynha-
vuista ja kaarnasta, jota se jyrsiikotiintuoduista männyn-
haoista ja haloista, ja kesällä viedään se saariin ja kau-
kaisille laitumille. Vähäisen hoidon palkaksi jättää se
lihaa (maultaan äikeätä), talia, nahanvalmistukseen hyvän
taljan ja takkuja, joita kehrätään ja käytetään kudelan-
koina kankaissa. Ahvenanmaalla käytetään vuohenmaitoa
aineksena juustonvalmistuksessa.

Sika (Sus serofa) on jalostuttamattomassa tilassaan
pitkäkoipinen, kapea, teräväselkäinen ja kehittyy erittäin
hitaasti. Sen jalostamiseksi on myöskin vähä-väliä tuo-
tettu siitos-eläimiä (Essex-, Berkshire- y. m. rotuisia).
Yleisimmin ja suurimmassa määrässä elätetään sikoja
Viipurin läänissä, jota vastoin niitä niukimmin tavataan
Oulun läänissä.

Koira (Canis familiaris). Niitä löytyy joukko niin
hyvin suuruudeltaan kuin ulkomuodoltaan toisistaan suu-
resti poikkeavia tyyppejä, tänne tuotuja eri maan-osista.
Alkuperäisellä eli sekoittumattomalla suomalaisella koiralla
on ulkomuodossaan silminnähtäviä todisteita hyvin lähei-
sestä sukulaisuudesta ketun ja suden kanssa, joihin sen sa-
notaan kaukaisilla, syrjäisillä erämaan torpilla vielä joskus
sekaantuvan. Suomalaisella koiralla on pieni pää ja te-
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rävä kuono, suipot pystykorvat ja viisaasti vilkkuvat sil-
mät, paksu, enimmäkseen kellahtava (~Halli"), vaalean-
ruskea tai musta karvapeite ja tuuhea, hiukan sivulle
koukistunut häntä. Se osoittaa jokseenkin suurta älyä,
on hyvin valpas ja tekee metsäkoirana sisämaassa isännäl-
leen paljon hyötyä istuvan linnun tai oravan ammun-
nassa. Erityisen lajin muodostaa lappalaiskoira, joka
on välttämättömän tarpeellinen Lappalaisten poronhoi-
dossa. Sitä on niin opetettu, että Lappalaisen tarvitsee
ainoastaan sormellaan viitata siihen suuntaan, johon porot
ovat hajautuneet, niin se heti juoksee sinne ja ajaa lau-
man jälleen kokoon.

Suomen muiden koti-eläinten taloudellinen merkitys
on pienempi (jos emme lukuun otaporoa maan pohjoisim-
massa osassa). Kaikissa osissa maata, mutta enimmin
eteläisissä lääneissä, elätetään kanoja (Gallus domesticus).
Vähemmin yleisiä ovat kalkkunat (Meleagris gallopavo),
hanhet (Anser) ja ankat (Anas). Kotieläin, jonka arvo on
epäiltävä, on vihdoin kissa (Felis domesticus), joka ro-
tan ja hiirenpyytäjänä tekee hyötyä, mutta metsissä on
vahingollisimpia peto-eläimiä.

Virallisten tietojen mukaan elätettiin maassa v. 1887:
Hevosia: taysikasvaneita . 250,666

varsoja .
.

. 31,499 290,165
Lehmiä: härkiä ja sonneja 82,011

lehmiä .
.

. 870,629
nuorta karjaa 297,237 1,249,877

Lampaita 1,042,789
Sikoja 184,755
Vuohia 18,700
Poroja (Oulun läänissä) 64,898
Kanoja ja kalkkunoita . 258,672
Hanhia ia ankkoja .

. . 4,476





Viljan saanti Suomessa 1885— 1887.



Karjanpito Suomessa 1887.
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Yllämainitut kotieläimet edustavat umpimääräisen
arvion mukaan noin 150 miljoonaa markkaa pääomaa.

Kahdessa tähän liitetyssä kartassa olemme koetta-
neet antaa kuvallisen yleiskatsauksen viljantuotosta ja
elukkain pidosta Suomen eri osissa. Edellinen kartta
osoittaa, kuinka monta hektolitraa jyviä (niihin luettuina
juurikasvit, jotka ovat muutetut jyviksi laskemalla 2%
hektolitraa juurikasveja l:ksi hehtolitraksi jyviä) saatiin
keskimäärin vuosittain 1885—1887 yhdellä neliökilomet-
rillä maata kussakin samoista piireistä, joihin maa ylem-
pänä jaettiin syntyväisyys- ja kuolevaisuus-suhteiden se-
littämiseksi. Kun viljantuotto tässä siis on verrattu koko
pinta-alaan eikä ainoastaan viljellyn maan laajuuteen,
niin ei saa kartan ilmoittamista tosi-asioista tehdä mitään
varmoja johtopäätöksiä maan eri osien suuremman tai
vähemmän hedelmällisyyden suhteen. Kartta osoittaa
ainoastaan, mitkä seudut pinta-alaansa verraten tuottavat
enimmän viljaa, huolimatta siitä, kuinka suuri osa viljel-
lyn maan laajuudella tai hedelmällisyydellä on tässä vil-
jantuotossa. Samoin on myöskin elukkain pito verrattu
koko pinta-alaan siten, että kunkin piirin värivivahdus
osoittaa, kuinka monta reduceerattua elukkaa vuonna 1887
siellä löytyi keskimäärin neliökilometrillä. Kun vertailu
eri maaseutujen kotieläinten suhteellisen runsauden välillä
ei voi saattaa tarkkoihin tuloksiin muuten, kuin että eri
eläinlajeille otetaan yhteinen arvonmittaaja eli yksikkö,
on tilastotieteessä tullut yleiseksi tavaksi sellaisissa ta-
pauksissa laskea elukkain luku reduceeratuissa elukoissa.
Tätä menettelytapaa on myöskin seurattu nyt kysymyk-
sessä-olevaa karttaa tehtäessä siten, että koti-eläinten
lukumäärä kussakin piirissä on laskettu täysikasvaneissa
nauta-eläimissä, joista yhden oletetaan vastaavan puolta

35



544 KAHDESTOISTA LUKU-

täysikasvanutta hevosta, tai 2 varsaa, tai 2 vasikkaa ja
hiehoa, tai 8 lammasta, tai 3 sikaa, tai 12 vuohta, tai
2 poroa.

Kuten edellisessä jo sivumennen mainittiin, on kar-
janhoito Suomessa viimeksi-kuluneina kahtena vuosikym-
menenä edistynyt huomattavasti. Elukat ovat vuosittain
saaneet parempaa ravintoa ja hoitoa; tilavat ja valoisat
navetat astuvat vanhojen pimeiden ja siivottomien sijaan,
meijereitä syntyy kaikissa osissa maata, ja niiden tuotteet
voittavat vähitellen pysyvän sijan maailmanmarkkinoilla.
Suomen vientitavaroista on karjan tuotteilla nykyjään ar-
voon katsoen toinen sija järjestyksessä lähinnä puutava-
roita. Suomalaisessa satamassa käyvän hinnan mukaan
nousee nimittäin täältä viime aikoina ulkomaille vietyjen
karjantuotteiden vuotuinen arvo noin 18 miljoonaan mark-
kaan. Suurin osa tästä tulee voinviennin osaksi (noin 6
miljoonaa kilogrammaa vuosittain), sitä lähinnä elävien
elukoiden, naudan ja sianlihan (noin 1 miljoona kilo-
grammaa), maidon (iy2 miljoonaa litraa maan rajan yli Pie-
tariin), juuston (noin 50,000 kiloa) y. m.

Aina viime aikoihin saakka ei Suomen karjantuot-
teilla ollut mitään menekkiä muualla ulkopuolella maata
kuin naapurimaissa Venäjällä ja Ruotsissa. Tätä kaup-
paa harjoittivat suurimmaksi osaksi rahvaan miehet, jotka
matkustivat ympäri pitäjiä ja ostivat voita y. m. Voi
pantiin, sen laatuun katsomatta, suuriin tiinuihin, jotka
kesäkuumassa kuljetettiin peninkulmia, kunnes ne jossakin
satamassa lastattiin talonpoikaisjaaloihin javietiin määrä-
paikkaansa. Siten harjoitettu kauppa ei voinut aikaan-
saada mitään* parempaa valmistusta. Tavara oli huonoa
ja hinta sen mukaan. Nykyjään ja etenkin katovuosien
jälkeen 1860-luvun lopulla, on tässä suhteessa tapahtunut
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melkoinen muutos. Se voi, jota nyt viedään maasta, on
suureksi osaksi meijeri-voita. Se kuljetetaan nopeasti
rautateillä, sitä ostavat valmistajoilta sen kanssa kauppaa
harjoittavat liikemiehet, ja se lajitellaan ja lähetetään ul-
komaalle määrä-kokoisissa astioissa. Venäjä ja Ruotsi
eivät enään ole meidän ainoat ostajamme, eivätkä edes
etevimmät. Englanti ja Saksanmaa ovat tulleet enemmän
voittoa tuottaviksi myyntipaikoiksi; ja voinvienti tapahtuu
nyt säännöllisesti koko vuoden läpeensä (kun jää-esteitä
ei synny) Hankoniemen kautta. Huomattava on etenkin
meijeriliikkeen edistyminen Pohjanmaahan kuuluvassa
osassa Vaasan lääniä. Puhtaat, siistit maitokamarit, joissa
jäätä käytetään astioitten jäähdyttämiseksi, ovat useim-
missa seuduissa yleiset. Sitä paitsi löytyy siellä yli 50
piirimeijeriä, joissa voinvalmistusta harjoitetaan höyry-
tai vesivoimalla ja opetetun meijeristin johdolla. Muissa
osissa maata, joihin rautatieverkko on ulottunut, edistyy
niin-ikään meijeriliike suurin askelin. Huonoimmassa
kunnossa on karjanhoito Savossa ja Karjalassa sekä Poh-
jois-Hämeessä ja Oulun läänin pohjois-osassa. Lehmät
saavat siellä yhä edelleenkin talvisin nähdä nälkää ja
ehtyvät, jonkatähden taloilta tähän vuoden aikaan puut-
tuukin maitoa omaan tarpeesen. Voi, jota vanhan
tavan mukaan tehdään happamesta, useamman päivän
kuluessa ko'otusta kermasta, onkin todistuksena kar-
janhoidon laadusta. Kuitenkin on Savon kesävoi hyvin
hyvässä maineessa; mutta syy tähän ei ole haettava
elukoiden ja maitokamarin paremmassa hoidossa, vaan
oivallisissa laitumissa, jotka vaikuttavat, että lehmät
eivät ainoastaan tuota runsaasti, vaan myöskin liha-
vaa ja voimakasta maitoa, joka siirtää ominaisuutensa
voihin.
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Sitävastoin rajoittuu muiden karjantuotteiden, niin-
kuin elävien elukoiden ja lihan vienti, vielä enimmäkseen
ainoastaan naapurimaihin. Kokeet täältä suorastaan lä-
hettää syöttökarjaa Englantiin eivät ole onnistuneet. Sen
sijaan on aljettu viedä täältä naudan lihaa (jäässä säily-
tettynä) ja sianlihaa1); millä menestyksellä, on vielä epä-
varmaa. Suurin osa viennistä on yhä edelleenkin, kuten
sanottu, käynyt Venäjälle maan rajan yli sekä Ruotsiin
Vaasan, Turun ja Ahvenanmaan kautta.

Maanviljelys ja karjanhoito yhteensä eivät riitä täyt-
tämään maan elatus-aineiden tarvetta. Vaikka tämä vii-
meksimainittu elinkeino jättääkin melkoisen vuotuisen
jäännöksen ulkomaille vietäväksi, niin on kuitenkin pal-
joa suurempi kotimaisen viljantuoton vajaus, joka tar-
vetta vastatakseen on täytettävä tuottamalla maahan ul-
komaan, enimmäkseen Venäjän, jyviä ja jauhoja. Tämän
tuotannon arvo nousee tavallisina vuosina noin 25:een
miljoonaan markkaan. Maksaakseen tätä, samoin kuin
useita muitakin menoja, on maan-omistajan sentähden
pakko turvautua metsien tuotteihin.

Suomi on maanpiirin metsärikkaimpia maita. Noin
64 % koko sen alasta on metsämaata. Tätä luonnollista
rikkautta on kuitenkin vuosien kuluessa mitä suurimmassa
määrässä tuhlattu. Uudisviljelijä on kaikkialla, niissä hän
esiintyy, ikäänkuin syntynyt metsän viholliseksi. Metsässä
näkee hän viljelystöittensä pahimman esteen; siltä hänen
täytyy valloittaa itsellensä maata ja sentähden hän elää-
kin metsää kohtaan alituisessa sotatilassa. Suomen kansa
on tässä suhteessa ollut muiden uudisviljelijäin kaltainen.

x) Suurempia sianteurastuslaitoksia on tätä tarkoitusta varten
perustettu Hankoniemeen ja Vaasaan.
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Täälläkin ovat metsät monen miespolven aikana olleet
kirveen ja tulen säälimättömälle hävitykselle alttiina, ja
vasta aivan viime aikoina on suuressa yleisössä herännyt
selvempi käsitys niiden aineellisesta merkityksestä. Edel-
läkäyneen tuhlauksen ja huonon hoidon seuraukset ovat
kuitenkin piammiten kaikkialla maassa huomattavat.
Vaikka todellista metsänpuutetta ei tosin ole muualla
kuin muutamissa pienemmissä paikkakunnissa, ovat kui-
tenkin metsät suuressa osassa maata käyneet niin huo-
noiksi, että niistä saadaan ainoastaan polttopuita ja pie-
nempiä rakennuspuita. Huonoin on asianlaita niissä osissa
maata, joissa kaskenpolttoa vielä yleisemmin harjoitetaan
ja joissa tuli on käynyt kivilouhikoitten ja laihojen hiek-
kakankaitten yli. Ei mikään voi olla enemmän mieltä
masentavaa, kuin Savossa ja Karjalassa näiden paljaiksi
poltettujen kivisten mäkien näkö, joista kaikki kasvi-
inulta on poissa ja joissa ainoastaan puoleksi murenneet,
kiinteät kallionmöhkäleet ja vierinkivet irvistelevien pää-
kallojen kaltaisina pistävät esiin nokisten puunkantojen
välistä. Pitkiä aikoja kuluu, ennenkuin sellaiset järjettö-
mästi poltetut ja voimattomiksi imetyt kaskimaat saavat
kasvullisuutensa takaisin. Ne ovat siinä barbaarisen hä-
vityksen surullisina todistajina, hävityksen, jonka ainoana
selityksenä on väestön tietämättömyys ja välinpitämät-
tömyys.

Toinen syy metsien tuhlaukseen on ollut se vähäinen
arvo, joka niiden tuotteilla on ollut kaupassa. Koko
keski-aikana ja vielä uuden ajan kahtena, kolmena en-
simmäisenä vuosisatana oli Suomen metsäntuotteiden vienti
muihin maihin aivan vähäpätöinen. Niinpä rajoittui se
1500-luvulla ainoastaan vähäiseen määrään tervaa japuu-
astioita, muutamiin mastopuihin sekä vähäpätöiseen mää-
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rään lautoja. Viimeksimainitun tavaran vienti koko
maasta ei noussut useana vuonna edes siihen määrään, että
se nykyjään olisi voinut täyttää yhtä ainoata tavallista
laivanlastia 1). Vasta sittenkuin kauppa oli tullut va-
paammaksi ja useat Suomen kaupungeista 1700-luvun
loppupuolella olivat saaneet tapuli-oikeuden, alkoivat puu-
tavarat tulla enemmän halutuiksi ja voittaa jotain arvoa
rannikkoseuduilla. Se, mitä maasta vietiin, oli kuitenkin
kauan enimmäkseen käsin-sahattua tavaraa, joka kulje-
tettiin kuormissa talvis-aikaan merikaupunkeihin ja sieltä
sitte lähetettiin avovedellä ulkomaille. Maamme paran-
netut kulkuneuvot (Saimaan kanava y. m.) laajensivat
vähitellen puutavarakaupan alueet; sahalaitoksia perus-
tettiin toinen toisensa jälkeen ja lankut ja laudat tulivat
siten pian Suomen etevimmäksi vientitavaraksi. Suuren
käännekohdan muodostavat tässä suhteessa etenkin en-
simmäiset vuodet 1870-luvulla. Hinnat ulkomaan puu-
tavaramarkkinoilla kohosivat silloin äkkiä suuresti ja
houkuttelivat suomalaisia ulosviejiä ja sahan-omistajia en-
nen näkemättömässä määrässä laajentamaan liikettänsä.
Suuria höyrysahoja perustettiin melkein kaikkien lauttaus-
väylien varsille ja niiden tarpeeksi ostettiin yksityisiltä
metsiä hintoihin, jotka usein olivat suuremmat, kuin mitä
ennen olisi maksettu koko tiluksista. Ulkomaisia met-
sän-ostajia ilmaantui maahan samaan aikaan ja he
kohottivat kilpaillessaan kotimaisten kanssa hintoja vielä
enemmän. Sisämaan tilan-omistajille olivat ne tarjoukset,
jotka nyt tehtiin, ihan odottamattomia. He olivat tottu-
neet pitämään metsiä jokseenkin arvottomina tilusten lisä-

x) Katso tästä K. Grotenfelt: Suomen kaupasta ja kaupungeista
ensimmäisten Waasa-kuninkaiden aikoina, Helsingissä 1887, ja Histori-
allinen arkisto II siv. 64—77.
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aloina eivätkä sentähden yleensä paljoa epäilleet niitä
myydessään. Siten myytiin tukkukaupalla melkoisia metsä-
maita, jotka jätettiin säälimättömälle hävitykselle alttiiksi.
Ne suuret rahasummat, jotka tulvasivat maahan ja jotka,
kuten helposti ansaitut varat ainakin, taas nopeasti,
kumminkin osaksi, tuhlattiin, olivat vähäinen korvaus
niistä paljaiksi hakatuista, autioista kentistä, jotka met-
sänosto-kiihko jätti jälkeensä.

Tämä kiihkon aikakausi on kuitenkin uuden vaiheen
alkuna Suomen puutavarakaupassa ja sen kautta myös
välillisesti Suomen metsänhoidossa. Sahaliike on käsi-
teollisuudesta muuttunut suurenmoiseksi tehdasliikkeeksi.
Vuonna 1885 oli maassa 280 sahaa käymässä, nimittäin
94 höyry- ja 186 vesi-sahaa, joissa yhteensä oli 451
raamia. Sahojen palveluksessa oleva työväki oli 6,424
henkeä, eli 5,477 miestä, 550 naista ja 397 lasta. Vielä
enemmän väkeä käytettiin hirsien kaatamisessa ja kul-
jettamisessa. Lukemattomia tukkilauttoja uitetaan nyt
joka vuosi järviä ja jokia myöten alaspäin. Sellaisissa
oloissa ovat metsän-ostot yleisessä kauppaliikkeessä käy-
neet pysyväisiksi ja säännöllisiksi. Metsillä on nyt tä-
män johdosta kaikkialla varma arvonsa, joka perustuu
puumäärään ja kunkin metsän asemaan sekä puutavarain
hintoihin ulkomailla. Niitä ei sentähden myydäkkään
tukuttain, vaan kauppa käy niin, että sahoja varten os-
tetaan määrätty luku määräkokoisia tukkeja, jolloinhinta
lasketaan joko kannolta tai kuutiojalalta. Sellainen kauppa
pitää taloudellisessa suhteessa paikkansa ja on ennen tai
myöhemmin johtava järjelliseen metsänhoitoon, jos se
vaan rajoittuu kypsyneihin tukkipuihin sekä, jättämällä
siemenpuita ja säästämällä nuorta metsää, pitää huolta
metsän uudestaan kasvamisesta. Valitettavaa on ainoas-
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taan, että metsät monessa paikoin ovat käyneet niin huo-
noiksi, ett'eivät ne voi täyttää sahalaitosten paksumpien
puiden tarvetta. Pienempiä puita ostetaan ja kaadetaan
sentähden joukottain ja huolella aavistetaan sen ajan tu-
levan, jolloin yksityisten metsät eivät enää voi antaa
viennille tarpeellisia aineita. Ei ainoastaan korko, vaan
osa pääomaakin, tulee siten kulutetuksi.

Sellaisissa oloissa on onni, että niin suuri osa maan
laveimmista metsämaista kuuluu valtiolle ja on erityisen
metsänhoitohallituksen katsannon alla. Se aika ei liene
aivan kaukainen, jolloin maan puutavarain-vienti etu-
päässä tulee nojautumaan kruununmetsiin ja jolloinnämät
ovat, ellei ainoat, niin ainakin yksityisissä maan-osissa
ainoat, joissa löytyy suurempia tukkipuita. Kruununmaat
käsittävät noin 14,750,000 hektaarin suuruisenpinta-alan,
mutta tähän ei lueta ainoastaan metsänkasvulle otollisia
maita, vaan myöskin suot, nevat, paljaat vuoret ja muut
impedimentit. Jos nämät luetaan pois niin hyvin yksi-
tyisten alueista kuin kruununkin, niin on jäljellä kussa-
kin läänissä seuraavat pinta-alat kuivaa metsämaata:

yksityisten alueita kruununmaita
hektaaria. Summa.

Uudenmaan lääni 758,720 — 758,720
Turun jaPorin „ 1,423,660 78,105 1,501,765
Hämeen „ 1,037,140 65,703 1,102,843
Viipurin „ 2,070,820 120,701 2,191,521
Mikkelin „ 1,261,740 14,024 1,275,764
Kuopion ., 2,110,820 261,652 2,372,472
Vaasan „ 1,902,500 196,278 2,098,778
Oulun „ 1,974,600 7,078,081 9,052,681

Summa 12,540,000 7,814,544 20,354,544
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Kaikkein suurin osa kruunun metsämaasta tai enem-
män kuin 90 % löytyy siis Oulun läänissä ja viimeksi-
mainitusta pinta-alasta taas voidaan olettaa noin 5 mil-
joonan hektaarin sijaitsevan pohjoispuolella napapiiriä.
Nämät asianhaarat vaikuttavat, että kruununmetsien ta-
loudellinen merkitys maalle ei ole eikä edes voi olla
missään suhteessa niiden suureen laajuuteen. Niistä lä-
hemmäksi 6,000,000 täysikasvaneesta puusta, jotka joka
vuosi kaadetaan Suomen metsissä sahattuina muille maille
vietäviksi, on ainoastaan noin 10 % tullut kruununmet-
sistä. Suhde tulee tosin arvattavasti vastaisuudessa muut-
tumaan siinä määrässä, kuin sahuukelpoiset hirret vähe-
nevät yksityisten mailla ja järjestetty taloussuunnitelma
on kruununmetsien hoidossa pantu toimeen; mutta epä-
suotuisten paikallissuhteiden turmiollinen vaikutus näiden
viimeksimainittujen arvoon on kuitenkin kaikissa tapauk-
sissa yhä edelleenkin pysyvä voimassa.

Kuten jo sanottiin, hankkivat metsät meidän kau-
pallemme sen etevimmät ja tärkeimmät vientitavarat.
Paitsi sahateollisuuden tuotteita sekä tukkeja, palkkeja,
ruoteita, kaivospölkkyjä, sleepereitä, riukuja, telegraaffi-
pylväitä, halkoja y. m

, viedään täältä myöskin jalostet-
tuja metsäntuotteita, niinkuin tervaa, pikeä, hartsia, pih-
kaa, potaskaa, kimröökkiä, hiiliä, puumassaa, puuhappoa
y. m. s. Metsät pitävät siis melkoisen suurta teollisuutta
vireillä, ja arvata sopii, että tämä teollisuus, joka mo-
nessa kohden vielä on alullaan, on kasvava siinä mää-
rässä, kuin kauppa ja keskuusliike herättävät suurempaa
yritteliäisyyttä eloon. Nyt jo vastaavat vuosittain täältä
viedyt metsäntuotteet raha-arvoltaan noin 60 miljoonaa
markkaa.

Ne määrät kovaa puu-ainetta, jotka täältä viedään
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ulkomaille ja jotka jo yksin sahatuissa tavaroissa nou-
sevat enemmäksi kuin 50,000,000 kuutiojalaksi eli noin
1,300,000 kuutiometriksi vuodessa, ovat kuitenkin vähä-
pätöisiä sen rinnalla, mitä kulutetaan itse maassa. Asuin-
huoneet ja muut rakennukset tehdään meillä puusta, yksi-
tyisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Samaten kaadetaan
miljoonittain nuoria, kasvavia puita aitojemme rakentami-
seen ja kunnossa-pitämiseen. Mutta vielä suurempia mää-
riä, kuin nämät, kuluu polttopuiksi asuinhuoneitten, rii-
hien ja saunojen lämmittämiseksi sekä teollisuuslaitosten
ja maa- ja vesi-kulkuneuvojen käyttämiseksi. Asiantun-
tijain eri seuduilta ko'ottujen tietojen nojalla tehdyn las-
kun mukaan nousee kovan puu-aineen vuotuinen kulutus
keskimäärin kutakin talonsavua kohti Suomessa 5,000
kuutiojalkaan eli 131 kuutiometriin ja kutakin muuta sa-
vua kohti 1,600 kuutiojalkaan eli lähemmä 42 kuutio-
metriin. Erilaiset ilman-alan suhteet, elämäntavat ja
metsien suurempi tai vähempi runsaus vaikuttavat kui-
tenkin, että kulutus eri osissa maata melkoisesti poik-
keaa näistä keskimääristä. Siten ilmoitettiin kovan puu-
aineen kulutuksen eri tarpeiksi olevan:

kuutiometriä kutakin
talonsavua muuta savua

kohden

Turun ja Porin sekä Uudenmaan
läänissä ja etelä-osassa Viipurin
lääniä 105 31,4

Pohjois-osassa Viipurin lääniä, Hä-
meen läänissä jaVaasan läänissä,
paitsi Laukaan kihlakunnassa . 131 39,2
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Koko vuotuinen puu-aineen kulutus Suomessa, lu-
kuun ottamatta vientiä ja kulutusta kaupungeissa sekä
tehtaitten ja teollisuuden tarvetta, arvattiin 754 miljoo-
naksi kuutiojalaksi eli noin 20 miljoonaksi kuutiometriksi 1).
Nämät numerot antavat käsityksen siitä, mikä merkitys
metsillä on Suomen kansan taloudessa ja mikä luonnol-
linen rikkaus on niihin kätkettynä. Ilman tätä metsä-
rikkautta eivät ainoastaan tärkeät ja voittoa tuottavat
ansionlähteet kuivuisi, vaan maa olisi vielä päälle päät-
teeksi melkein asuttavaksi kelpaamaton. Metsänhoito on
sentähden maallemme elin-ehto.

Metsästys ja kalastus ovat edelleenkin tärkeitä
maanviljelyksen sivu-elinkeinoja, vaikka niiden ja etenkin
ensinmainitun elinkeinon taloudellinen merkitys nykyjään
ei läheskään ole sama kuin muinoin. Ne arvokkaat
turkki-eläimet, jotka muinoin liikkuivat metsissämme, ovat
vähitellen käyneet yhä harvinaisemmiksi ja niiden pyynti
sentähden ei olekkaan enää tuottavata. Vielä vuonna
1557 vietiin ainoastaan Turun kaupungin kautta maasta
1 majavannahka, 660 näädän- ja saukonnahkaa, 473 su-
den- ja ketunnahkaa, 520 hylkeennahkaa, 62,000 oravan-
ja jäniksennahkaa, 3 karhuntaljaa, 10 porontaljaa ja 126
hirventaljaa, paitsi koti-eläinten vuotia ja nahkoja 2). —

x) Kommissionens för undersökning af förhållandena inomkrono-
skogarna i Finland slutliga yttrande och förslag i ämnet. Helsingissä
1572, siv. 11. Siinä ilmoitetut summat olemme muuttaneet metrisiksi
mitoiksi.

2) K. Grotenfelt 1. c. siv. 32.

aukaan kihlakunnassa, Kuopion
läänissä ja Oulun läänissä paitsi
Kemin ja Lapin kihlakunnissa . 157 47,

kernin ja Lapin kihlakunnissa 183 55
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Jo kauan aikaa sitten on Turku lakannut lähettämästä
ulkomaille senlaatuisia tavaroita, ja vaikeata, vieläpä muu-
tamissa kohdissa mahdotontakin, olisi saada nykyaikaan
edes koko Suomesta kokoon metsästyssaalista, joka vas-
taisi tätä yhden vuoden vientiä yhdestä ainoasta kaupun-
gista. Etelä- ja lounais-osissa maata harjoittavatkin ny-
kyjänsä metsästystä ainoastaan herrat urheiluna, ja enti-
nen taitavuus ampuma-aseiden käyttelemisessä on rah-
vaassa sielläpäin suureksi osaksi joutunut unhotukseen.
Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin saaristolaiset, joille
hylkeiden ja vesilintujen pyynti on monasti tuottavana
ansionlähteenä. Savossa ja Karjalassa, samoinkuin useassa
seudussa Keski- ja Pohjois-Suomessa, on sitävastoin met-
sänriistan pyynnillä yhä edelleenkin lukuisia harjoittajoita
rahvaanmiesten joukossa. Rohkeat ja onnelliset karhun-
pyytäjät saavuttavat suuren kunnian ja heidän maineensa
elää siellä kauan kansan kesken. Paitsi petoja, joiden
hävittäminen enemmän on suojelustoimi kuin kannattava
ansionlähde 1), tapetaan vuosittain lukematon joukko jä-
niksiä ja oravia, joiden nahkoja ostavat vaeltavat venä-
läiset kulkukauppiaat (~taukkuryssät") ja jotka sitte enim-
mäkseen viedään rajan yli Venäjälle.

Etevin metsänriista on kuitenkin ruoaksi kelpaavat
metsälinnut, joita Suomessa edelleenkin on erittäin run-

1) Vuoden 1743 laissa säädettiin, että kussakin pitäjässä oli ra-
kennettava sudentarha eli sudenkuoppa, sekä että sitäpaitsi kullakin
täydellä talolla täytyi olla neljä syltä pitkä ja viisi kyynärää leveä su-
denverkko metsän-ajossa käytettäväksi. Nämät asetukset, jotka aikojen
kuluessa ja peto-eläinten vähenemisen johdosta joutuivat unhotukseen,
ovat nykyjään kumotut. Peto-eläinten tappamiseen ovat kuitenkin
edelleenkin kehoituksena palkinnot.

Tapettujen karhujen ja susien lukumäärästä katso ylempänä
Biv. 367.
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saasti 1). Vaikka viime aikoina annetut lakimääräykset,
muun muassa luvallista pyynti-aikaa rajoittamalla, ovat
koettaneet estää turmiollisia ja linnun enenemistä ehkäi-
seviä pyynti-keinoja, harjoitetaan kuitenkin tässä suhteessa
vielä paljon tuhlausta. Kaupungeissa kaupaksi tarjotuista
linnuista on suuri osa, ehkäpä suurin osa, ansoilla ja
satiinilla pyydetyitä. Paitsi tämän pyyntitavan tuottamaa
eläinrääkkäystä, on siitä myöskin usein seurauksena, että
lintu mätänee, ennenkuin ansan omistaja käy sitä hake-
maan, ja tulee siten hyödyttä hukkaan heitetyksi. Naa-
purimaihin Venäjälle ja Ruotsiin viedään vuosittain sa-
toja tuhansia metsälintuja, joista ainoastaan pienempi osa
mainitaan tulli-päiväkirjoissa, koska ne osittain eivät tule
ilmoitetuiksi, osittain seuraavat ostajia matkustajatava-
rana.

Maamme lavea, saarien ja luotojen ympäröimä me-
renrannikko sekä sisämaan järvirikkaus vaikuttavat, että
kalastus täällä on paljoa yleisemmin harjoitettu elinkeino,
kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Useimmille
maatiloille on jaettu oma kalavetensä tai on niillä osa
useammille yhteisessä kalavedessä. Kala, etenkin suo-
lattu, onkin melkein vaihtelemattomana osana rahvaan
jokapäiväisessä ruoassa. Maaseudulla koettaa kukin perhe
itse hankkia sitä kotitarpeeksi. Ne, jotka eivät sitä voi,
ostavat naapureiltaan tai tuovat varastonsa rannikkokau-
pungeista. Ainoastaan merenrannikoilla ja muutamissa
isommissa jo'issa harjoitetaan kalastusta itsenäisenä elin-
keinona. Virallisten tietojen mukaan (vuodelta 1885)
nousi yksinomaan tai etupäässä kalastuksella itsensä elät-
tävien huonekuntien lukumäärä 6,388:aan. Niiden luku-

x) Katso ylempänä sivusta 386 eteenpäin.
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määrä oli varmaankin monta vertaa suurempi, joille ka-
lastus oli välttämättömän tarpeellinen sivu-elinkeino.

Tärkein kalastus on hailin eli silakanpyynti meren-
saaristossa ja ulkona merellä. Sitä harjoitetaan enim-
mäkseen jadoilla, jonkinlaisilla suurilla verkoilla, jotka
lasketaan öiksi veden-alaisille matalikoille tai myöskin,
Gottlannista opitun tavan mukaan, kiinnitetään kahden
veneen väliin ja pidetään ajelehtimassa avoimella merellä.
Ainoastaan pienempi osa pyydetään nuotanvedolla. Sila-
kanpyynnissä käytetään suuria ja vakavia, vaikk'ei erit-
täin hyvin purjehtivia verkkoveneitä, joitten miehistönä
tavallisesti on kaksi tai kolme aika-ihmistä. Vuonna 1885
ilmoitettiin että 9.311 sellaista venettä käytettiin kalas-
tukseen. Vuotuinen saalis ilmoitetaan 70,000 jopa 80,000
tynnyriksi, vastaten noin 10,000,000 kilogramman pai-
noa ja noin 1,200,000 markan raha-arvoa. Enimmin si-
lakoita saadaan Ahvenanmaan ympärillä ja Turun läänin
saaristossa; sen jälkeen tulee saalis Viipurin, Vaasan ja
Uudenmaan lääneissä ja vähäisin se on Oulun läänissä.
Vaikka viralliset tiedot saaliin suuruudesta ovat hyvin
epävakaisia, on kuitenkin kaikissa tapauksissa varmaa,
että silakansaalis Suomesta tavallisina vuosina ei aino-
astaan riitä väestön omaan tarpeesen, vaan jättää myös-
kin noin 15,000 tynnyrin vuotuisen liikamäärän, joka
viedään Itämerenmaakuntiin ja Ruotsiin.

Muista kala-lajeista, joita suuremmassa määrässä
pyydetään merestä, mainittakoon kilohaili (vuotuinen saa-
lis noin 15,000 kilogrammaa), jota saadaan melkein yksin-
omaan Suomenlahdesta ja ainoastaan vähäinen määrä
Pohjanlahdesta. Kaupassa on Tammisaaren kilohaili enin
tunnettu. Kuoreita pyydetään melkoisesti (noin 400,000
kilogr.) Viipurin läänissä ja jokien suissa muuallakin.
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Näitä pyydetään talvellakin nuotalla jään alta. Keväisin
saadaan rannikkojen luona lohia, taimenia ja siikoja,
jotka silloin suurissa parvissa tulevat Itämeren etelä-
rannikoilta ja pyrkivät jokiin kutemaan. Etenkin Oulun
läänissä, sen suurien jokien edustalla, on näiden kalain
pyynti hyvin tuottavata. Sitä harjoitetaan monta sataa
syltä pitkillä lohiverkoilla ja asetukset ovat tarkoin mää-
ränneet sekä luvalliset kalastuspaikat että myöskin sen
ko'on, jota suurempia kalastusneuvot eivät saa olla. Mui-
den kalalajien pyyntiä ei yleensä harjoiteta ammattina,
paitsi suurempien kaupunkien lähellä, joihin kalat enim-
mäkseen viedään elävinä sumpuissa.

Melkein yhtä tärkeätä, kuin silakanpyynti saariston-
asukkaille, on muikunpyynti sisämaan-asukkaille. Vuo-
tuinen muikunsaalis ilmoitettiin virallisesti noin 20,000
tynnyriksi (lähes 2,800,000 kilogrammaa). Pysyväisenä
kauppatavarana maassa on muikunmäti, jota vuosittain
myydään tuhansia leivisköitä kaupunkien toreilla. Viime
aikoina ovat valitukset kalan vähenemisestä jo'issa ja
järvissä käyneet yhä suuremmiksi, ja tällä onkin ollut
seurauksena kalastus-yhtiöiden muodostuminen, joiden
tarkoituksena on estää kalan sukupuuttoon häviämistä
järjettömien ja kalansikiöiden leviämiselle vahingollisten
kalastusneuvojen käyttämisen kautta. Nyt jo huomataan
monelta taholta hyviä tuloksia niin hyvin näiden yhtiöiden
vaikutustoimesta, kuin muista toimenpiteistä, joihin lain-
säädännön avulla on ryhdytty kalan rauhoittamiseksi.

Mitä joki- ja sisävesi-kalastukseen muutoin tulee,
on niistä jo annettu tietoja edellisissä sisämaanvesiä sekä
eläimistöä koskevissa luvuissa. Kaikenlaatuisten Suo-
messa vuosittain pyydettyjen kalojen koko summa laske-
taan 18, jopa 20 miljoonaksi kilogrammaksi, josta lähes
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kaksi kolmannesta tulee merikalastuksen osaksi. Tämän
raha-arvo voitaneen arvata 3,500,000 ä 4,000,000 mar-
kaksi. Luultavasti ovat nämät numerot todellisia oloja
paljoa pienemmät. Minimi-lukuina eivät ne kuitenkaan
ole kaikkea arvoa vailla.

Elinkeino, joka samoin kuin yllämainitut, suorastaan
riippuu maan luonnollisista eduista, on vihdoin vuori-
työ. Se ei ole kuitenkaan Suomessa tätä ennen saavut-
tanut mitään suurempaa merkitystä. Meidän kovat kivi-
lajimme, jotka yleensä ovat vaikeat muokata, eivät mui-
noin olleet omansa herättämään yrittelijäisyyttä tähän
suuntaan vireille. Ainoastaan poikkeustapauksissa kiintyi
joskus huomio harvinaisempiin, paikottain tavattaviin
vuorilajeihin. Niinpä hankittiin 1600-luvun edellisellä
puoliskolla Tukholman linnan rukoussaliin eli kirkkoon
pilareita, jotka olivat hakatut Kemiössä löytyvästä mar-
morintapaisesta kalkkikivestä, ja myöhempinä aikoina, Pie-
tarin perustamisen jälkeen, aljettiin tuoda aineksia sen
loistorakennuksiin Viipurin läänistä. Erittäin kuuluisia
olivat suuret kivilouhokset Pytärlahdella (Virolahden pi-
täjässä), joista muun muassa Aleksanterin kolonni hakat-
tiin. Siellä löytyvä graniitti on kuitenkin jälkeenpäin
huomattu olevan ainoastaan vähän kovempaa rapakiven
muunnosta, jonkatähden se ei ajan pitkään kestä muren-
tumatta. Sama on myöskin Tuppuransaaressa, Viipurin
edustalla löytyvän kiven laita, jossa suuria louhoksia mui-
noin oli työn-alaisena. Kestävämpää ja kallis-arvoisem-
paa rakennus-ainetta on saatu Ruskealan marmorilouJiok-
sista, mutta niitäkin on lakattu käyttämästä, sittenkuin
lisakin kirkko valmistui. Yleensä ovat seudut Laatokan
pohjoispuolella mineralogisessa suhteessa huomattavimmat
Suomessa. Paitsi marmoria löytyy siellä Sortavalan lä-
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heisyydessä erittäin kaunista mustaa tai mustanharmaata
syeniitti-graniittia, jota vuosittain kuljetetaan suuria kivi-
lohkareita Venäjälle, missä niistä muun muassa on tehty
Novgorodissa oleva muistopatsas, Nikolain-muistopatsas ja
Nikolain-silta Pietarissa y. m. Sitäpaitsi särjetään siellä
(Impilahdella y. m. paikoissa) maasälpää eli patakiveä
ja kuutiloa eli kvartsia, joita vuosittain noin 2,400 tonnia
on laivoilla viety Pietarin porsliinitehtaihin. Sortavalan
tullikamarin kautta maasta viedyn kiven arvo nousi vuo-
sina 1870—1880 yhteensä 1,132,500 markkaan eli noin
100,000 markkaan vuodessa 1). Viime vuosina on mo-
nelle taholle kääntynyt äsken-herännyt yritteleväisyys myös-
kin luonut huomionsa maamme kivirikkauden parempaan
hyväksi-käyttämiseen. Hankoniemen graniitti-louhoksissa
on nykyjään sadoilla työmiehillä pysyvä paikka ja hakatun
katukiven vienti sieltä Venäjälle ja Tanskaan on melkoi-
nen. Hiotut graniitti-pylväät y. m., jotka siellä ovat val-
mistetut, koristavat jo monta ei ainoastaan julkista, vaan
yksityistäkin rakennusta Helsingissä, ja täänlaatuinen te-
ollisuus näkyy siten käyvän uutta ja vilkasta tulevaisuutta
kohti.

Rakennustoimelle maassamme on kalkki ja savi vält-
tämätön perus-ehto. Kalkkikerroksia löytyy kaikissa osissa
maata, ja moni niistä näkyy ammoisista ajoista olleen
tunnettu ja käytetty. Pärheniemen kalkkimurroksesta
litin pitäjässä kertoo taru, että Birger Jarl sieltä tuotti
kalkkia Hämeenlinnan rakentamiseen 2), ja moni muu
kalkkimurros on arvattavasti yhtä vanha. Enin tunnetut
ovat kuitenkin runsaat kalkkimurrokset Ahlössä, Paraisten

x) C. P. Solitander : Om bruksrörelsen och bergshandteringen i
Östra Finland. Helsingissä 1884 siv. 11—16.

2) Holmberg : Materialier till Finlands geognosi, siv. 18.
36
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pitäjässä, jotka ovat sikäläisille asukkaille voitollisen vien-
nin lähteenä. Runsaita savikerroksia, tiilintekemiseen kel-
vollista ja hyvää laatua, tavataan etupäässä meren ran-
nikko-seuduilla. Hiukan huonompaa laatua ovat savi-
kerrokset sisävesien ympärillä ylämaassa. Yleensä ei
savea löydy niissä osissa maata, jotka ovat enemmänkuin
400 jalkaa merenpintaa ylempänä. Sentähden ei nähdä-
kään esim. Kuusamossa jaKuolajärvellä ainoatakaan tiili-
kivistä takkaa, vaan muurataan siellä kaikki tulisijat har-
maasta kivestä 1).

Tärkein osa vuorityötä ovat kuitenkin aina vuori-
kaivokset ja malminnostaminen metallien valmistamiseksi.
Sellaisia on Suomessa tosin useita; mutta valitetta-
vasti löytyy niissä niin niukasti metalleja, että työ
yleensä ei ole kannattanut. Kullan jälkiä tavataan mo-
nessa paikassa, etupäässä Lapissa, jonne kullanetsimis-
retkikuntia hallituksen kustannuksella aika ajoittain on
lähetetty. Ainoa ja välillinen taloudellinen tulos niistä on
kullanhuuhdonta Ivalojoessa, jota säännöllisesti on kes-
tänyt joka kesä aina vuodesta 1870 ja joka tavallisissa
oloissa on antanut työtä noin 100 työmiehelle. Kullan
saalis, joka ensimmäisinä vuosina nousi yli 50 kilogram-
man vuodessa, on senjälkeen alentunut 6 a 10 kilogram-
maksi. Hopeata löydettiin Suomessa jo aikaisin eri seu-
duissa ja 1600-luvun edellisellä puoliskolla oli todistet-
tavasti muutamia hopeakaivoksia työn-alaisina, niinkuin
Forsbyn eli Koskenkylän kaivos Pernassa, Aijala Kis-
kossa y. m. Useimmat kaivokset, esimerkiksi Sillböle
Helsingin pitäjässä y. m., joiden tarina on kertonut si-
sältävän hopeamalmeja, ovat kuitenkin jäljestäpäin huo-

x) I. J. Inberg: Bidrag Ull kännedom af Finlands Natur och
Folk, XX, siv. 16.
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matut olleiksi rautakaivoksia. Ei missään näy työ kan-
nattaneen, vaan on siitä muutaman vuoden koetuksen pe-
rästä luovuttu. Nykyjään saadaan maassamme hopeata
ainoastaan kemiallisella tavalla Pitkärannan kaivoksista
sivutuotteena kuparityössä. Saatu määrä on joinakuina
vuosina noussut yli 500 kilogramman. Vähän paremmalla
menestyksellä on kuparikaivoksia käytelty. Orijärven
kuparikaivos (262 jalkaa syvä) Kiskossa otettiin v. 1757
työn-alaiseksi ja oli käynnissä enemmän kuin 100 vuotta,
mutta on viime vuosina ollut sillensä jätettynä. Useim-
milla muilla kuparikaivoksilla on ollut paljoa lyhyempi
pysyväisyys. Hopea- eli Tilasinvuori Tammelassa oli työn-
alaisena muutamia vuosia 1740-luvulla, mutta on vuo-
desta 1749 ollut autiotilassa. Sama on Lohjan pitäjässä
löytyvän Paavolan kaivoksen laita, joka oli käynnissä
vuosina 1832— 1839, Herajoen kaivoksen Enossa, joka
sai oikeutensa vuonna 1811, mutta uutterien ponnistusten
jälkeen täytyi lakkauttaa 1848, ja Vaskivaaran eli li-
nattivaaran Pudasjärvellä, jossa työ edellisellä vuosisa-
dalla jonkun aikaa jatkui, mutta lakkasi v. 1779. Muu-
ten on kuparimalmeja ja osittain hyvinkin lupaavia (esim.
Honkavaarassa Paanajärven luona) useissa paikoin löy-
detty, mutta pääomien puute ja muut epäsuotuisat olot
ovat estäneet niiden käyttämistä. Suomen ainoa käyn-
nissä-oleva kuparikaivos on nykyjään Pitkäranta Laatokan
rannalla, jossa työhön ryhdyttiin vuonna 1832 ja jossa siitä
lähtien, vaikka väliin keskeytettynä, on työtä jatkettuja vielä
jatketaan. Vuotuinen tuotto on ollut noin 200 tonnia, vas-
taten yli 300,000 markan raha-arvoa. Kupari kuljetetaan
vesitse Pietariin, jossa se myydään. Pitkärannan malmit
sisältävät myöskin tinaa, jota metallia muutoin ei löydy
Venäjällä eikä Skandinaviassa. Tinansaanti, joka on hy-
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vin vaihtelevainen, nousi vuosina 1884—1887 yhteensä
lähemmä 55 tonniin, eli arvoltaan 163,000 markkaan 1.)

Maamme taloudellisessa suhteessa tärkein metalli on
kuitenkin rauta. Raaka-aineena, josta, tätä tehdään, on
nykyjään ainoastaan tuskin mainittavaksi osaksi kotimai-
sia vuorimalmeja, sittenkuin niiden murtaminen ei ole
näyttäytynyt enää edulliseksi. Maamme vanhin rautakai-
vos om Ojamon kaivos, jonka käyttämiseen Eerik Fle-
ming vuonna 1542 sai oikeuden ja jossa murrostyö sit-
temmin, pienempiä keskeytyksiä lukuun ottamatta, jatkui
enemmän kuin 300 vuotta eli vuoteen 1850. Maamme
muista, enemmästä kuin 100 rautakaivoksesta oli vuonna
1862 vielä 20 toimessa, enimmäkseen sijaitsevia länti-
sessä osassa Uudenmaan ja kaakkoisessa osassa Turun
lääniä. Mutta sittenkuin Länsi-Suomen rautatehtaat yhä
enemmän alkoivat hankkia itselleen halvempia ja parem-
pia Ruotsin rautamalmeja, joiden kuljetusta hyvät kulku-
neuvot olivat helpottaneet, lakkautettiin näitä kaivoksia
vähitellen toinen toisensa perästä. Vuonna 1865 oli 9
käynnissä, vuonna 1872: 3 ja vuodesta 1875 on aino-
astaan työskennelty yhdessä, nimittäin Kulonsuomäen kai-
voksessa Pyhäjärvellä (löydetty 1818). Samassa mää-
rässä on myöskin malminsaanti kaivoksista vähentynyt.
Vuonna 1858 murrettiin vielä niistä noin 7,000 tonnia
malmeja, vuonna 1872 oli tuotto vähentynyt noin 1,100,
tonniksi ja nykyjään ei se muutamina vuosina nouse edes
200 tonniin. Yleensä ovat Suomen vuorimalmit köyhem-
piä kuin Ruotsin sekä sisältävät sitäpaitsi magneetti-
kiisua ja titania, jotka vaikeuttavat niiden käyttämistä.

Kun rautatehtaat läntisessä ja lounaisessa Suomessa

x) Teollisuustilastoa 4, edellinen osa, siv. 2.
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siten nykyjään melkein yksinomaan nojaavat toimintansa
ulkomaan raaka-aineesen, perustuvat sitävastoin Savon ja
Karjalan tehtaat kokonansa kotimaisiin järvi-ja suo-mal-
meihin. Lukemattomat Itä- ja Keski-Suomen järvistä
ovat malmikkaita ja sallivat sentähden täkäläisen rauta-
teollisuuden suuremmassa määrässä kuin missään muussa
maassa nojautua sellaisiin alluviali-muodostuksiin. Ole-
tetaan niiden syntyvän siten, että vuorissa löytyvät mag-
neetti- ja rikkikiisut liukenevat kiven murentuessa il-
massa ja sitten sade- ja lumiveden mukana joutuvat sisä-
järviin ja soihin, joissa ne vähitellen laskeutuvat pohjaan
haulien tai ympyriäisten, litteitten, rahannäköisten levyjen
muotoisina ja aikojen kuluessa muodostavat paksuja ker-
roksia. Eri lajeista ovat herne- eli haulimalmit enin ha-
luttuja ja parempia, kuta pienempiä ovat. Niiden nos-
taminen toimitetaan pienistä tukkilautoista tai veneistä
rautavanteilla varustetuilla haaveilla. Tämä tapa hyväk-
sensä käyttää järvien malmirikkautta näkyy jo olleen tun-
nettuna Suomalaisten kesken pakanuuden aikana, ja met-
sissä järvien rantojen läheisyydessä tavataan vielä niiden
pienien, harmaasta kivestä rakennettujen harkko-uunien
jätteitä, joissa he sulattivat saaliinsa. Nykyjään harjoi-
tetaan haavimista ainoastaan rautatehtaita varten, ja teh-
taat ovatkin siinä tarkoituksessa ottaneet oikeudet useim-
piin malmikkaisin järviin. Niiden malmijoukkojen määrä,
jotka vuosittain nostetaan, mukautuu tehtaitten tarpeen
mukaan. Keskipaikoilla 1870-lukua, jolloin rautateolli-
suus Itä-Suomessa oli korkealle kohonnut, nostettiin muu-
tamina vuosina enemmän kuin 70,000 tonnia, mutta sit-
temmin, raudan viennin Venäjälle tultua ehkäistyksi, on

malminsaalis vähentynyt 30,000 k 40,000 tonniksi. Uu-
demmat keksinnöt rautateollisuuden alalla ovat tehneet
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menettelyn näissä malmeissa löytyvän fosforiperäisyyden
poistamiseksi yksinkertaisemmaksi. Suomen järvi- ja
suomalmi-rauta on sentähden hyvää ja kelvollista käy-
tettäväksi rautateollisuuden useimmissa haaroissa.

Tärkeä kysymys olisi selville saada, missä suhteessa
järvi- ja suo-malmien luonnollinen lisääntyminen ja ker-
rostuma on niiden käyttämiseen. Kun muutamien mie-
lestä ne ajanjaksot, joiden kuluessa järvimalmeja ehtii
muodostua siihen määrään, että niiden nostaminen kan-
nattaa, eivät ole mitattavat vuosikymmenissä tai edes
vuosisadoissa, vaan vuosituhansissa 1), väittävät toiset, että
niiden syntyminen tapahtuu paljoa nopeammin. Olkoon
kuinka tahansa, niin ei näy mikään puute niistä pitkään
aikaan olevan odotettavissa. Varmaa on, että järvien,
joiden on luultu malmista tyhjentyneen, jonkun väli-ajan pe-
rästä jälleen on havaittu sisältävän sellaisia suurin määrin.

Vuonna 1870 harjoitettiin järvimalmin-nostoa 112
järvessä, joista 70 oli Kuopion läänissä, 32 Mikkelin, 6
Viipurin ja 4 Vaasan läänissä. Samana vuonna oli 15
maasuunia käynnissä. Kuusi näistä Uudenmaan sekä
Turun ja Porin läänissä käytti ulkomaan malmeja,
yksi sekä ulkomaan että kotimaan, muut kotimaan. Sa-
maan aikaan löytyi maassa 20 karaisu-laitosta, 10 valssi-
laitosta, 2 valinrauta-laitosta, 21 musta- ja teollisuus-
takomislaitosta, 24 valimoa sekä 29 konepajaa. Monessa
tehtaassa oli useampia näistä laitoksista yhdistettyinä.
Kaikkien rautatehtaitten ja konepajojen työväki ja väestö
yhteensä oli 13,548 henkeä ja niissä valmistettujen te-
osten arvo nousi 11,768,540 markkaan 2).

v) A. F. Thoreld: Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi,
och statistik, VIII, siv. 81.

2) Teollisuustilastoa. 4. Edellinen osa.
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Suomen rautateollisuus on suureksi osaksi perustettu
Venäjälle viennin nojalle. Vaikka melkoinen, ei tämä
vienti kuitenkaan nouse samaan arvoon kuin saman-ai-
kuinen raudan ja rautateosten tuonti muista maista.
Maamme pienet varat yleensä eivät ole sallineet niin
suuremmoisten tehtaitten perustamista kuin vaaditaan
ratakiskojen y. m. s. valmistamiseen. Sentähden on täy-
tynyt tässä suhteessa täyttää tarpeemme ulkoapäin.

Vuorityön yhteydessä mainittakoon, vaikka ainoas-
taan sivumennen, muutamia tähän kuuluvia, paikottain
harjoitettuja teollisuuden haaroja. Niinpä kaivetaan Sä-
kylässä maasta nelistahkoisia santakiviä, joita käytetään
myllynkiviksi, ja Launanmaan hietaharjulla Isojoella ta-
vataan samanlaisia ja samaan tarkoitukseen käytetyitä
kivilohkareita. Muuten hakataan myllynkiviä useissa
muissa paikoissa, nk. Varttilassa Nummella, Ammontin-
vuorella Kurussa y. m. Kankaanpäässä ja Kyläkarvialla
tehdään punamultaa eli punaväriä siitä keltajauhosta, joka
laskeutuu raudansekaisten lähteitten pohjille. Pitkäran-
nassa harjoitetaan sen valmistusta tehdasliikkeenä, mutta
sen taloudellinen merkitys on kuitenkin sielläkin verrat-
tain vähä-arvoinen.



KOLMASTOISTA LUKU.

Teollisuus, kauppa ja merenkulku.

Edellisessä luvussa loimme huomiota niihin teolli-
suuden haaroihin, joiden tuotteet suuremmassa tahi vä-
hemmässä määrässä ovat luonnon antimia, joita kehittäes-
sään ja valmistaessaan ihminen yksinomaan tai pääasial-
lisesti käyttää hyväkseen tai edistää luonnonvoimain toi-
mintaa. Me olemme nimittäneet näitä teollisuudenhaaroja
maan luonnollisiksi tulolähteiksi siitä syystä, että ne ovat
maan luonnon, maanlaadun, ilman-alan ja yleensä maassa
vallitsevien fyysillisten olosuhteiden kanssa mitä lähim-
mässä yhteydessä ja niistä kokonaan riippuvaiset, vaikka
tosin kaiken aineellisen työn mahdollisuus oikeastaan riip-
puu luonnon tuotantovoimasta ja niinmuodoin kaikki teol-
lisuuden tuotteet yleisessä merkityksessä ovat luonnollis-
ten tulolähteiden tuotteita. Suhde näiden teollisuuden
haarojen enemmän tai vähemmän runsaan tuottavaisuuden
ja niihin käytetyn työvoiman välillä määrää maan luon-
nollisen rikkauden. Laadittaessa kertomusta maastamme,
on tietysti sangen tärkeätä luoda erityistä huomiota näi-
hin seikkoihin.

Vähän toisin on laita niiden teollisuudenhaarojen,
joiden tehtävänä on raaka-aineitten jalostaminen ja lopul-
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linen muodostus tarvekaluiksi tai ylellisyystavaroiksi. Ne
useastikin ovat tuskin huomattavassa, ainakaan eivät suo-
ranaisessa yhteydessä maan luonnonsuhteiden kanssa.
Luonto ja ihminen yhdessä ovat ne vaikuttajat, joista
maan rikkaus ja tuotteiden moninaisuus riippuu; mutta
jos raaka-aineiden tuotannossa edellisellä on tärkeämpi
sija, niin on suhde päinvastainen käsi- ja tehdasteolli-
suuden alalla. Mutta tarkemmin asiaa harkitessa huo-
maa sittenkin, että luonnonsuhteet ovat vaikuttaneet ja
edelleen suuresti vaikuttavat käsi- ja tehdasteollisuuden
laatuun ja laajuuteen, vaikk'ei tämä vaikutus, kuten jo
sanoimme, olekaan suorastaan huomattavissa. Miten olisi
esim. Englannin suuri pumpuliteollisuus mahdollinen ilman
noita suunnattoman suuria kivihiilikaivoksia? Entäs sitten
Ranskan silkkiteollisuus, ellei maan luonto olisi suotuisa
silkkipuun viljelykselle?

Kansalle, joka on harvaan asuttanut laajat alueet
pohjan perillä, on käsiteollisuus välttämättömänä elin-
ehtona. Vaatteet, taloustarpeet, ajokalut y. m. täytyy
valmistaa kotona, syystä että pitkät matkat asuttujen
paikkojen välillä tekevät mukavan tavarainvaihdon ja työn-
jaon mahdottomaksi. Täten kehittynyt käsiteollisuus on
monitöisyyttä, jonka ainoana tarkoituksena on tyydyttää
kotitarpeita, ja siitä syystä se yleensä ei saavuta korkeata
kehitystä. Mutta mikäli kansa lisääntyy ja varallisuus
karttuu, sikäli monitöisyys vähenee, jättäen sijaa hienom-
malle teollisuudelle ja kauniimpitekoisille tehtaan tuot-
teille.

Silloin aikaa myöten yhä enemmän pääsevät valtaan
nuo yleiset taloudelliset lait, jotkakoskevat työnjakoa sekä
toiselta puolen parempien ja halvempien, toiselta puolen
kehnompain ja kalliimpain tavarain keskinäistä kilpailua.
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Kotiteollisuus, ammattityö ja tehdasteollisuus ovat siis
ainoastansa eri asteita samassa kehitysjaksossa. Tämä
tietysti kuitenkin koskee yksinomaan kotiteollisuutta sen
ollessa monitöisyyden kannalla, jolloin sillä ei ole muuta
tarkoitusta kuin kotitarpeiden tyydyttäminen. Kun koti-
teollisuutta harjoitetaan jollain rajoitetulla alalla ja kaup-
paa varten, niin se saattaa kehittyä jotenkin korkealle
kannalle ja pitää paikkansa tehdasteollisuudenkin ohella,
jopa useissa kohdin olla sille apunakin. Samoin on laita
myöskin käsiteollisuuden, jota sitäpaitsi ei nykyjään enää
voi erottaakaan tehdasteollisuudesta.

Kuten entis-aikoinakin, käyttää maalaiskansa vielä
nykyjäänkin enimmäkseen kotitekoisia vaatteita. Pyhä-
vaatteet kuitenkin tavallisesti tehdään ostokankaasta. Sa-
maten ovat yksinkertaisemmat huonekalut, puuastiat, ajo-
kalut y. m. s. kotitekoa, vaikka ruvetaan näihinkin tar-
koituksiin yhä yleisemmin käyttämään ostotavaraa. Yleensä
on naisten käsitöillä, etenkin kehruulla jakankaankudon-
nalla, tärkeämpi sija maalais-elämässä kuin miesten käsi-
töillä. Kuitenkin on maassamme poikkeuksina sellaisia-
kin paikkakuntia, joissa naisten samoin kuin miestenkin
käsityöt vielä ovat sangen alkuperäisellä kannalla. Koti-
tekoiset liina-, pumpuli-, villakankaat ja sarssit sekä huo-
nekalut eivät ole läheskään niin hienoja jakaunistekoisia
kuin ostetut ja tehtaissa valmistetut, mutta sen sijaan ne
ovat tanakkaa ja lujaa tekoa.

Yleensä on käsiteollisuus parhaiten edistynyt Länsi-
Suomessa, etenkin muutamissa pitäjissä Vaasan lääniä ja
Satakuntaa. Ahkeruus on siellä tullut perityksi tavaksi.
Useissa pitäjissä Pohjanmaalla on kansa niin uurasta, ett'ei
kukaan täysikasvuinen nainen kävele tyhjin käsin, vaan työ-
maalle mennessäkin on jokaisella sukankudin kädessä.
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Tottuneet sormet kuljettavat vartaita melkein koneelli-
sesti, eikä edes keskustelu toisen kanssa keskeytä työtä.
Vähimmin kehittynyt on käsiteollisuus Lapinmaalla, Sal-
min ja Sortavalan kihlakunnissa Viipurin lääniä sekä
Inkerinmaan puoleisissa rajapitäjissä, joissa kansa on van-
hastaan tottunut tuottamaan, ei ainoastaan työkalujansa ja
talouskapineitansa, vaan yksin vaatteensa ja kenkänsäkin
valmiina Venäjältä. Muutenkin on maan länsi- ja itä-
osien välillä tässä suhteessa huomattavana suuri erinkal-
taisuus. Turun, Vaasan, Uudenmaan ja Hämeen lää-
nissä on käsiteollisuuden harjoitus pääasiallisesti jäänyt
tilattoman rahvaan haltuun, joka pitää itsensä sekä tilal-
liset tarvekaluissa sekä vielä lisäksi valmistaa käsitöitä
kaupan; mutta Viipurin, Kuopion ja osaksi Oulun lää-
nissä ovat käsityön harjoittajat milfei yksinomaan tilal-
lista kansaa. Tämä seikka saa selityksensä siitä, että
tilaton rahvas viimeksi-mainituissa lääneissä elää varal-
lisuuden puolesta sangen ahtaissa oloissa ja niinmuodoin
tottuu sellaisiin elintapoihin, jotka suuremmassa tai vä-
hemmässä määrässä ehkäisevät siltä itsetoiminnan. Ti-
lallisten lapset, kuten Oulun läänin maanviljelysseura 1887
selitti, saavat kautta koko ikänsä käydä ikäänkuin työ-
koulua, jossa he, paitsi maanviljelystä ja karjanhoitoa,
oppivat kaikellaisia käsitöitä sekä vanhemmiltaan että
talon työssä käytetyiltä käsityöläisiltä ja muilta taitaviksi
tunnetuilta henkilöiltä, samalla kuin köyhän kansan lap-
set kasvavat kuin puut metsässä, ilman minkäänlaista
opetusta. Nämät tavallisesti ovat ahtaassa kodissaan
aika-ihmisten tiellä, jonka vuoksi vanhemmat usein kar-
koittavatkin koulu-ijässä olevat, jopa nuoremmatkin lapset
ulos tuvasta, silloin kun heillä, jotka muuten ansaitsevat
leipänsä ulkopuolella kotia muitten palveluksessa, vaikkapa
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harvoin sattuu olemaan jotain kotityötä. Sentähden käsi-
töiden teko kauppaa varten jääpi milt'ei yksinomaan
maanviljelijäin, entisten talollisten sekä varakkaimpain
torpparien ja itsellisten haltuun 1).

Suomen kotiteollisuuden tuotteita ei kuitenkaan edes
niiltä paikoin, missä niiden valmistus on eniten edistynyt
ja missä kansa harjoittaa käsiteollisuutta kauppaa varten,
ole suuremmassa määrässä kuljetettu ulkopuolelle oman
maan rajoja. Muinoin näyttää, ainakin muutamissa suh-
teissa, olleen laita toisin. Jo pakanuuden aikana Suoma-
laiset olivat tunnetut taitavina seppinä ja Skandinavian
viikingit pitivät Suomen miekkoja suuressa arvossa. Ny-
kyaikana rajoittuu kotiteollisuutena harjoitettu sepäntyö
yksinkertaisiin maanviljelys- ja ajokaluihin, puukkoveitsiin
y. m. Viimeksimainituista ovat Pohjanmaan (Laihelan
ja Jurvan) puukot parhaimmiksi tunnetut. Muutamissa
paikoin (Piikkiössä, Laitilassa, useimmissa Satakuntaan
kuuluvissa pitäjissä, Valkjärvellä, Liperissä y. m.) val-
mistetaan myötäväksi ajokaluja, rattaita sekä rekiä, ja
Kankaanpäässä ynnä sen lähipitäjissä on viskuukoneitten
teko tärkeänä sivuelinkeinona. Uudenkaupungin lähipi-
täjissä on jo ammoisista ajoista valmistettu hyväksi tun-
nettuja puukaluja, joita entis-aikoina vietiin tärkeänä
kauppatavarana Saksaan ja Tanskanmaalle. Viime ai-
koina on puuteoksien ulosvienti näiltä seuduin jomelkein
lakannut, mutta kansan näppäryys mainitun teollisuuden
harjoituksessa on yhä edelleen pysynyt vireillä moniaissa
pitäjissä (esim. Laitilassa). Paitsi arkkuja, saaveja, vesi-
sankoja ja vakkoja, valmistetaan täällä kiikku- ja selkä-
tuoleja, sänkyjä, kaappeja, piironkeja, linjaalirattaita y.

l) Sammanställning och beaktninrj af resultaten viaf 1887 års
sVrrjdenquete. Helsinki 1888, siv. 71.
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m., jotka tavarat viedään torille kaupaksi tai muuten
myödään lähikaupungeissa. Meren rannalla asujat ja saa-
ristolaiset tekevät veneitä, jotka (esim. Nauvossa valmis-
tetut) ovat kautta maan kuulut. Suomen parhaat laivan-
rakentajat ja kirvesmiehet ovat Pohjanmaan puoleisesta
Vaasan läänistä (Pietarsaaren ja Kronobyn pitäjistä) ja
saavat nämät Etelä-Suomen kaupungeissa, joissa virkeä
rakennus-into on herännyt, hyvää ja varmaa työ-ansiota.

Miesten käsitöitä tärkeämmät ovat, kuten jo sa-
noimme, naisten käsityöt. Muutamilla seuduin harjoite-
taan naisten käsitöitä verrattain suuressa määrässä kaup-
paa varten. Etupäässä ansaitsee huomiotaPorvoon seutu,
jossa valmistetaan pumpulivaatetta, villa- ja puoli villa-
kangasta sekä mattoja niin runsaasti, että ne laajalti
maassamme ovat tunnetut tärkeänä kauppatavarana. Näillä
seuduin kudotaan vuosittain noin 250,000 kyynärää pum-
pulikangasta ja 50,000 kyynärää puolivillakangasta, pu-
humatta karvamatoista ja puolivillaisista kankaista, joita
viimeksimainittuja pienemmässä määrässä valmistetaan.
Toiseen sijaan on asetettava Uusikaupunki, jonka villa-
kankaat („ Uudenkaupungin trikoo"), saalit, sarssit, pum-
puli- ja liinakankaat sekä kilpikankaat niin-ikään ovat
saavuttaneet suuren maineen. Viimeksi-mainitun kau-
pungin ja Naantalin ympäristössä — myöskin ulkopuo-
lella omien kuntien rajoja — myödään pienempi määrä
sukkia ja muita villakudoksia ; mutta niitä ei enää, kuten
entis-aikoina, viedä ulkomaille. Huomiota ansaitsee Rau-
man pitsien valmistus, joka, perintönä luostari-ajoilta, on
näihin asti säilynyt kansan kesken, mutta nyky-aikoina
on jo taantumaan päin. Sitävastoin näyttää eräs toinen
paikkakunnallinen kotiteollisuuden haara, nim. Kajaanissa
ja sen likitienoilla harjoitettu lampaannahan ja turkiksien
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peittoaminen olevan yhä edistymään päin. „Kajaanin
nahat" ovat nim. harvinaisen hienoa ja oivallista tekoa,
jonka vuoksi niitä suurin määrin tuodaan Helsinkiin ja
muihin maamme suurempiin kaupunkeihin.

Kaupungissa on työnjakojärjestelmä täydellisesti pantu
käytäntöön. Maalaiskunnissa on ainoastaan sepän, suu-
tarin, räätälin sekä usein myöskin nikkarin, sorvarin ja
nahkurin ammateilla vasituiset harjoittajansa. Ne talous-
kalut ja vaateparteen kuuluvat tarpeet, joita ei näiden
avulla toimeen saada, ostetaan lähimmistä kaupungeista
ja naapuripitäjistä tai valmistetaan — kuten jo ylempänä
huomautin — kotona.

Ammattina harjoitetun teollisuuden molemmat asteet,
käsi- eli paikkakunnallinen teollisuus ja tehdas- eli suur-
teollisuus eroavat toisistaan ainoastansa tuotannon run-
sauden ja työssä käytettyin koneitten ja työvoimain puo-
lesta. Harvaan asuttu ja pääoman puutteessa elävä Suomi,
jossa paitsi sitä ei ole ollut suurempia liikkeen keskuk-
sia, ei ole myöhempiin aikoihin asti voinut kehittää suur-
teollisuutta. Vasta sen jälkeen, kuin Suomen yhdistä-
minen Venäjän valtakuntaan avasi tämän maan rajat
Suomen viennille ja maamme teollisuuden tuotteille tar-
joutui hyvä menekki idässä päin, on vähitellen ruvettu
luomaan yhä suurempaa huomiota niihin etuihin, joita
maamme luonnonsuhteet tarjoovat erityisille teollisuuden
haaroille. Suomen lukemattomissa virroissa ja koskissa
piilee helposti käytettävä, tähän saakka melkein hyödyt-
tömäksi jätetty luonnon voima, jonka on laskettu vastaa-
van noin 3 milj. hevosvoimaa 1). Tämän lisäksi on maas-

*) Förteckning och Beskrifning öfver i Finland befintliga mera
betydande vattendrag, farleder och större vattenfall äfvensom forsar,
joka tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimesta ilmestyi Helsingissä
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samme runsas varasto polttopuita ja hyvät luonnolliset,
kulkuneuvot, jotka suuressa määrässä helpottavat raaka-
aineitten ja muitten käyttövoimaa varten tarvittavien ai-
nesten kuljetusmaksuja. Nämät edut vaikuttavat sen,
että sellaistakin teollisuutta, johon raaka-aine tuodaan
muualta, voidaan täällä menestyksellä ja ilman tullin suo-
jelusta harjoittaa.

Teollisuuden alalla — tehtaissa ja eri ammateissa
yhteensä — työskentelee maassamme kaikkiaan 42,000
työntekijää, ja brutto-tulo teollisuuden tuotteista ilmoite-
taan nousevan 120,000,000 markkaan. Tärkeimmät te-
ollisuuden haarat ovat 1887 vallitsevien olosuhteiden
mukaan :

Metalliteollisuus, joka pitää toimessa noin 5,200
työntekijää ja josta tulot nousevat 15 miljoonaan mark-
kaan. Maassamme on 63 rautatehdasta ja konepajaa 1),
joista 26 Turun ja Helsingin välisellä rannikolla, 10
Kuopion läänissä, 8 Hämeen läänissä, 5 Satakunnassa j.
n. e. Metalliteollisuuden, tuotteihin kuuluvat höyrylaivat,
koneet ja höyrykattilat, lokomobiilit, maanviljelys- ja mei-
jerikalut, hienommat ja karkeammat teokset sekä valin-
rautateokset, rautalevyt (plootut) rautalangat y. m.
1889. Jotta saataisiin käsitys Suomenmaan vesivoimain suuruudesta,
mainittakoon vertailun vuoksi, että Ranskan kaikki teollisuuslaitokset
v. 1885 käyttivät 50,979 höyrykonetta, jotka yhteensä vastasivat 694,957
hevosvoimaa.

'-) Nimittäin 8 Helsingissä, 3 Turussa, 2 Tampereella ja 1 kus-
sakin seuraavissa kaupungeissa ja maaseudun paikoissa: Oulu, Pori,
Porvoo, Vaasa, Viipuri, Björkboda, Daalin tehdas, Fagervik, Fiskars,
Forssa, Haapakoski, Karkkila, Inha, Jokioinen, Juvankoski, Jyrkkä,
Kautua, Karttula, Kellokoski, Kiminki, Kirjakkala, Koskensaari, Koski
(Hollolassa) Koski (Perniössä), Kuokkastenkoski, Kuusto, Leineperi
(Fredriksfors), Mathildedal, Mustio, Möhkö, Nokia, Normarkku,
Oravi, Orismala, Pankakoski, Pero, Pinjainen (Billnäs), Puhos, Rauta-
koski, Ruotsinpyhtää, Salahmi, Skogby, Sumpula, Suojärvi, Trollshofda,
Teijo, Varkaus, Vieru, Värtsilä, Aminnefors.
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Kutomateollisuutta harjoitettiin 6 pumpulitehtaassa,
joissa työskenteli 3,400 työntekijää ja joiden teokset nou-
sivat 12 miljoonaan markkaan, 1 liinatehtaassa (Tampe-
reella), jossa (1887) työväen luku oli 927 henkeä ja
tuotteiden arvo 2,300,000 markkaa, 12 villainkehruuteh-
taassa, verka- ja shoddy-tehtaassa, joiden työväki oli 555
henkeä ja tuotteiden arvo 1,800,000 markkaa. Maan
kaksi suurinta pumpulitehdasta on Tampereella ja Fors-
sassa; pienempiä tehtaita on Vaasassa, Turussa ja Ora-
vaisissa.

Paperiteollisuuden alalla työskenteli 8 paperitehdasta,
8 puuhiomoa, 7 pahvi- ja asfalttihuopatehdasta. Työvä-
keä oli yli 2,400 henkeä ja käytetyn vesivoiman lasket-
tiin nousevan 7,500 hevosvoimaan; sen lisäksi tuli 33
höyrykonetta, jotka vastasivat 600 hevosvoimaa. Teoksien
arvo nousi lähes 9,000,000 markkaan. Enemmän kuin
puolet tästä tuli Suomen neljän suurimman paperitehtaan,
nim. Tampereen, Tervakosken, Valkeakosken ja Kymin
tehtaitten osaksi.

Nahkateollisuutta harjoitettiin 545 parkkiossa; työn-
tekijäin luku oli 1,700 ja tuotteiden arvo 7,700,000 m.
Noin kolmas osa mainitusta arvosta tulee Oulun suuren
parkkion osaksi, joka on laajin teollisuuslaitos tätä laa-
tua Pohjoismaissa.

Kiviteollisuus, jonka alalle luetaan, paitsi jo ennen
puheena olleita kivenveistämöjä, 14 lasitehdasta, joiden
teokset, 600 työntekijän valmistamina nousevat 1,350,000
markkaan, 10 kaakeli- ja fajanssitehdasta, joissa työväen
luku on 540 henkeä ja teoksien arvo 1,200,000 mark-
kaa, sekä 80 tiilitehdasta, joissa on noin 1,600 työnte-
kijää ja valmistettujen tiilien luku on keskimäärin 30
miljoonaa vuodessa.
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Kemiallinen teollisuus. Tätä teollisuuden haaraa
edustamassa on 14 tulitikkutehdasta (vanhin Porissa),
joissa valmistetaan vuosittain 64V2 miljoonaa laatikkoa
tikkuja — rahallinen arvo 550,000 markkaa —; 10
saippua- ja hajuvesitehdasta, 121 painamoa, 3 kaasuteh-
dasta, 2 ruutitehdasta (Seinäjoki eli Östermyra Vaasan
läänissä ja Turppa Viipurin läänissä), 13 luumyllyäy. m.

Ravinto- ja nautintoaineteollisuus. Huomattavimmat
teollisuuden tuotteet tällä alalla ovat olut ja portteri (81
panimoa, työntekijöitä yli 1,000 jatuotteiden arvo 4,700,000
markkaa), paloviina (43 polttimoa ja 67 spriitehdasta, joissa
yhteensä käytetään noin 900 työntekijää, valmistetun tava-
ran arvo 3,000,000 markkaa), tupakki (29 tehdasta, 1,200
työntekijää, teosten arvo 3,900,000 mkk.) ja sokeri (2
sokeritehdasta, toinen Helsingissä, toinen Turussa, työn-
tekijöitä 180 ja teoksien arvo 4,350,000 mkk.). Tälle
alalle kuuluu myöskin 129 meijeriä, jotka ovat niin suu-
ret, että ne toimivat itsenäisinä teollisuuslaitoksina ei-
vätkä voi mahtua yksityisen maatalouden piiriin.

Graafillisen teollisuuden alalla on käymässä 39 kirja-
painoa ja5 kivipainoa, joissa on yhteensä yli 900 työntekijää;
teoksien arvon lasketaan nousevan 1,600,000 markkaan.

Muut teollisuuden päähaarat, niinkuin puutavarain-
ja puutöitten valmistus, rakennusteollisuus sekä vaatetus-
ja puhdistusteollisuus ovat osaksi jo ylempänä esitetyt,
osaksi niitä edustamassa ei ole suurempia, kiinteitä te-
ollisuuslaitoksia.

Suomen tärkeimmät teollisuuskeskukset ovat:
Tampere (18,000 asuk.) kahden puolen sitä kos-

kea, joka yhdistää toisiinsa Näsijärven ja Pyhäjärven ja
jonka vesivoima, joka on laskettu 10,000 hevosvoiman
veroiseksi, panee liikkeelle siellä olevat suurilukuiset, osaksi

37
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suurenmoisetkin tehtaat. Suurimmat näistä ovat: puu-
villankehruu- ja kutomatehdas (1,800 työntekijää ja te-
osten arvo 5,800,000 mkk.), pellavatehdas (925 työn-
tekijää ja teosten arvo 2,300,000 mkk.), paperitehdas
(yli 200 työntekijää ja teosten arvo 760.000 mkk.),
verkatehdas (130 työntekijää ja teosten arvo 400,000
mkk.), kattohuopatehdas (90 työntekijää, teosten arvo
360,000 mkk.), puuhiomo (90 työntekijää, teosten arvo
250,000 mkk.), villankehruutehdas (30 työntekijää, te-
osten arvo 140,000 mkk.), tulitikkutehdas (70 työnte-
kijää, teosten arvo 105,000 mkk.), trikootehdas (30
työntekijää, teosten arvo 70,000 mkk.), 2 konepajaa (150
työmiestä, teosten arvo 380,000 mkk.), valimo, 2 sahaa,
3 tiilitehdasta, painamo y. m. Kaikissa kaupungin te-
ollisuuslaitoksissa käytetty työvoima nousi (v. 1887) yh-
teensä 4,327 henkeen, joka oli noin neljäs osa koko kau-
pungin asukasluvusta, ja teosten keskimääräinen arvo yh-
teenlaskettuna ilmoitettiin 12,148,743 markaksi.

Helsinki (65,000 asuk.), maan pääkaupunki, on te-
ollisuuslaitoksien lukuun ja moninaisuuteen sekä tuottei-
den yhteenlaskettuun arvoon katsoen maan suurin teol-
lisuuspaikka, vaikk'ei kaupunki yksityisten tehtaitten suu-
ruuden ja merkityksen puolesta voi vetää vertoja Tam-
pereelle. Helsingissä oli nimittäin 1887 kokonaista 444
teollisuuslaitosta. Työvoima näissä nousi 5,205 henkeen
ja teosten arvo ilmoitettiin 14,880,835 m:ksi. Suurim-
mista tehdaslaitoksista mainittakoon: Yksi sokeritehdas
(96 työntekijää, teosten arvo 2,300,000 mkk.), 6 tupakki-
tehdasta (370 työntekijää, teosten arvo 1,300,000 mkk.),
3 olutpanimoa (300 työntekijää, teosten arvo 1,400,000
mkk.), 8 konepajaa (560 työntekijää, teosten arvo 1,650,000
mkk.), 9 paloviina- ja spriitehdasta, 2 asfalttitehdasta,
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fajanssitehdas, tapeettitehdas, 7 kirja- ja 3 kivipainoa (yh-
teensä 450 työntekijää), 6 kivenhakkuutehdasta, yksi hattu-
tehdas y. m. Ulkopuolella kaupunkia on m. m. Arabian
porsliinitehdas (240 työntekijää, työn arvo 660,000 mkk.),
useita sahoja, 2 olutpanimoa y. m., joitten laitosten työ-
väki ja työn-arvo eivät ole lasketut yllämainittuun kau-
pungin teollisuuslaitoksia koskevaan kokonaissummaan.

Turku (30,000 asuk,), Suomen entinen pääkaupunki,
vetää teollisuus- ja kauppakaupunkina vertoja Helsingille.
Kaupungin hallinnolliseen piiriin kuuluvien teollisuuslai-
tosten luku nousi sanottuna vuonna 336:een, niissä työsken-
televä väestö 3,233 henkeen ja valmistettujen teosten
arvo 10,152,546 markkaan. Viimeksimainittuun sum-
maan saattoi vielä lukea 1,100,000 mkk., joka raha-
summa saatiin kaupungin ulkopuolella sijaitsevista tehdas-
laitoksista, joista etevin on Littoisten verkatehdas (180
työntekijää, teosten arvo 710,000 mkk.). Turun kau-
pungin alueella olevista tehtaista huomattakoon 3 kone-
pajaa (640 työntekijää ja teosten arvo 1,350,000 mkk),
5 tupakkitehdasta (300 työntekijää, 1,520,000 mkk.),
1 sokeritehdas (90 työntekijää, 2,100,000 mkk.),

korkkitehdas (130 työntekijää, 620,000 mkk.), 2 höy-
ryllä käypää huonekalutehdasta (140 työntekijää, teosten
arvo 320,000 mkk.), trikootehdas (115 työntekijää, 225,000
mkk.), puuvillankehruutehdas (65 työntekijää, teosten
arvo 180,000 mkk.), verkatehdas (60 työntekijää, teosten
arvo 130,000 mkk.), 3 olutpanimoa (75 työntekijää, te-
osten arvo 540,00 0 mkk.), 12 paloviina-ja spriitehdasta
3 kirjapainoa ja 2 kivipainoa (190 työntekijää) y. m.

Ei yksikään maamme muista kaupungeista voi, mitä te-
ollisuuden arvoon ja merkitykseen tulee, edes lähimainkaan
vetää vertoja näille vastamainituille kolmelle kaupungille.
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Oulun tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa työskenteli 799
henkeä ja teosten arvo nousi kaikkiansa 4,040,095 mark-
kaan (Oulun suuren nahkaparkkion tuotteet tekevät joyksin
2,464,000). Nikolainkaupungissa eli Vaasassa nousi
teosten arvo 3,709,320 m:kkaan (josta lähes 2 miljoonaa
tuli yksin puuvillateollisuuden osaksi), ja työväen luku
oli 945. Viipurissa nousi teosten arvo 2,295,525 m:kaan
ja työvoima 863 henkeen. Vähän korkeammaksi nousi
teosten arvo Porissa, jos tahdomme, kuten kyllä on syytä,
laskea tähän virran pohjoisrannalla ja ulkopuolella kau-
pungin hallinnollista piiriä sijaitsevain tehtaitten teokset.
Porin teollisuuslaitoksissa työskenteli niinmuodoin 1,590
henkeä ja teosten arvo laskettiin 6,102,075 markaksi.
Tästä summasta tulee sahattujen puutavarain osaksi ko-
konaista 4,600,000 mkk. Toinen paikkakunta, jossa
vallitsee erittäin vilkas sahaliike, on Eotka. Itse kau-
pungissa ynnä sen lähiseuduilla sijaitsevat teollisuuslai-
tokset pitävät työssä 1,400 henkeä ja teosten arvo nou-
see 5,740,750 markkaan, josta 5,362,000 mkk. tulee
yksinomaan puutavarain osaksi.

Maalaiskunnista, joissa suurempaa teollisuusliikettä
harjoitetaan, on Tammela huomattavin. Täällä on Fors-
san pumpulitehdas, joka pitää työssä yli 1,000 henkeä ja
valmistaa tavaroita 3,600,000 markan edestä, sitäpaitsi 1
konepaja, olutpanimo, parkkio, 4" sahaa ja 3 meijeriä.
Suhteellisesti tärkeä teollisuuslaitostensa puolesta on myös-
kin Janakkala, jossa, paitsi Tervakosken paperitehdasta
(teosten arvo 860,000 mkk.), on 4 tiilitehdasta, 5 sahaa,
1 paloviinapolttimo ja meijeri. Työväen luku näissä lai-
toksissa nousi 658 henkeen ja teosten arvo 1,354,000
markkaan. Mainittakoon myöskin Pohjan pitäjä, jossa on
kolme rautatehdasta ja konepajaa : Fiskars (teosten arvo
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800,000 mkk.), Åminnefors'in ja Pinjaisten tehdas sekä
Anskuun verkatehdas; Perniö, jossa on 4 rautatehdasta:
Mathildedal, Teijo, Kirjakkala ja Kuusto sekä useita
pienempiä teollisuuslaitoksia; Kemiössä on Haalin (300
työntekijää, teosten arvo 1,200,000 mkk.) ja Björk-
bodan rautatehtaat sekä Skinnarviikin lasitehdas; Val-
kealassa on Kymin paperitehdas (teosten arvo 1,800,000
mkk.), Kuusankosken cellulosa-tehdas ja puuhiomo ja
Kannuskosken puuhiomo; Leppävirroilla on Varkauden
konepaja (teosten arvo 500,000 mkk.), 2 parkkimyllyä, 3
sahaa ja yksi pienehkö trikootehdas; Tohmajärvellä on

Värtsilän rautatehdas (300 työntekijää, teosten arvo
710,000 mkk.), saha, tiilitehdas, olutpanimo y. m. Tässä
saattaisimme vielä luetella moniaita kaupunkeihin rajoit-
tuvia maalaiskuntia, esim. Helsingin pitäjän, Rantamäen
pitäjän, Viipurin maaseurakunnan, Pirkkalan y. m. ;

mutta niiden teollisuuslaitokset oikeastansa saattaa lukea
kuuluviksi niihin kaupunkeihin, joidenulkorajoja ne lähene-
vät ja joidentaloudellista merkitystä ne osaksi kannattavat.

Suomen luonnontuotteiden ja teollisuustavarain laatu
osoittaa jo, mihin suuntaan maamme kauppa ja tavarain-
vaihto muiden maiden kanssa ehdottomasti on kehittyvä.
Samaten, kuin muistakin Itämeren ympärillä olevista
maista, viedään Suomesta etupäässä raaka-aineita ja tuo-
daan sen sijaan, paitsi viljaa, suoloja, öljyjä, kahvia,
sokeria, hedelmiä, viinejä, paljon teollisuuden tuotteita,
joita ei laisinkaan tahi riittämättömässä määrässä valmis-
tetaan maassa. Suomen tavarainvaihto muiden maiden
kanssa nousee vuotuisesti noin 200 ä 250 miljoonan
markan arvoon, josta noin 40 % tulee Suomen kaupan
osaksi Venäjän kanssa Mainitusta maasta tuotetaan vil-
jaa (80 ä 100 milj. kilogr. eli 8 ä 11 milj. leiviskää
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jauhoja, 1 ä 2 milj. kilogr. ryynejä, 250,000 å 300,000
hektolitraa jauhamatonta viljaa vuodessa), hedelmiä,
vehnä- ja sokerileivoksia, pumpuli-, pellava-, hamppu- ja
villakankaita y. m., valmiiksi tehtyjä vaatteita ja jalki-
neita, öljyjä (niiden joukossa yksin petroleumia noin
6,000,000 kilogr.), rauta- ja muita metallitöitä, tupakkia,
eniten lehtiä ja varsia, vuotia ja nahkoja y. m. Ulos-
vienti Venäjälle on muuttuneiden ja epäsuotuisten tulli-
olojen vuoksi viime vuosina melkoisesti vähentynyt. Vä-
häpätöisempiä tuotteita lukuun-ottamatta, ovat Venäjälle
vietäviin tavaroihin kuuluneet karjantuotteet (niitten jou-
kossa 3 milj. kilogr. voita), langat ja kankaat, paperi,
pahvi ja puumassa, rauta ja teräs sekä niistä valmistetut
tarvekalut, lasiteokset y. m. Venäjän jälkeen on Sak-
salla, sieltä tuotujen tavarain arvoon ja paljouteen kat-
soen, toinen sija. Pikkukaupunkiemme kauppiaat, joilla

yleensä ei ole lajiteltua varastoa, täyttävät puotinsa Ly-
beck'istä ja muista Pohjois-Saksan kaupungeista tuoduilla
siirtomaantavaroilla ja teollisuudentuotteilla. Meiltä vie-
dään Saksaan suhteellisesti vähän tavaroita. Tärkeimpinä
vientitavaroina sinne ovat meillä metsän- ja karjantuot-
teet, kuminat, paperi y. m. Etevin puutavaraimme os-
taja on Englanti, sitä lähinnä Ranska ja Espanja. Suo-
men karjantuotteilla (etupäässä voilla) on parhain menekki
Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa ; mutta viime
aikoina niitä on aljettu kuljettaa Englantiin, jossa niitä
näyttää vastaisuudessa odottavan pysyvä ja voittoa tuot-
tava menekki.

Suomen maantieteellinen asema on vaikuttanut sen,
että maamme kauppa ulkomaitten kanssa on käynyt ja
on edelleenkin käypä enimmäkseen meritse. Siitä syystä
onkin meriliike jo ammoin ajoista ollut kansallemme tär-
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keänä tulolähteenä. Viime vuosina on maahamme tuotu
ulkomaan tavaroita noin 7,000 ja 8,000 laivanlastia vuo-
sittain, yhteenlaskettu paino noin yksi miljoona tonnia,
jota vastoin omien tuotteittemme ulosvienti on käsittänyt
10,000 ja 11,000 laivanlastia, yhteenlaskettu paino
1,500,000 a 1,600,000 tonnia. Tavarain kuljetus suo-
ritetaan enimmäkseen Suomen omilla laivoilla. Sisään-
tuontisummasta tulee noin neljä viidettä osaa ja ulos-
vientisummasta kokonaista kaksi kolmannesta Suomen lai-
vojen osalle.

Suomen kauppalaivaston muodostavat enimmäkseen
puiset purjelaivat, joihin on rakennustarpeet saatu maan
omista metsistä. Mutta siitä asti, kuin purjelaivain ase-
mesta aljettiin käyttää rautaisia ja teräksisiä höyrylaivoja,
on maamme kauppalaivasto vähenemistään vähentynyt.
Vilkas laivainrakennus. rannikkoseuduillamme on enim-
mäkseen pysähtynyt ja vanhojen tai haaksirikkoon joutu-
neitten aluksien sijaan harvoin rakennetaan uusia. Höy-
rylaivain luku sitävastoin nopeasti kasvaa, vaikka pää-
oman puute sekä ankara kilpailu ulkomaitten kanssa ovat
olleet syynä siihen, etfeivät höyryalukset kuitenkaan ole
voineet lisääntyä siinä määrin, kuin purjelaivat samalla
aikaa, niin lukuunsa kuin kantavuuteensakin katsoen, ovat
vähentyneet. Nykyjään, 1887, kuuluu Suomen kauppa-
laivastoon vähän yli 2,000 kannellista alusta, joidenkan-
tavuus nousee noin 250,000 tonniin. Puolet näistä, joi-
den kantavuus yhteensä teki 200,000 tonnia, olivat 100
tonnin kantoisia ja suurempia laivoja eli sellaisia, joilla
voipi välittää liikettä ulkomaiden kanssa.

Viimeksimainittuun summaan eli yli 100 tonnin kan-
toisiin laivoihin kuului 42 höyryalusta, joiden kantavuus
oli yhteensä lähes 9,000 tonnia. Sen lisäksi oli 229
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pienempää höyryalusta, jotka kulkevat pitkin oman maan
rannikoita, saaristoissa ja sisävesillä.

Seuraavat numerot osoittavat, miten nopeasti Suo-
men höyrylaivain luku on lisääntynyt. Ennen itämaisen
sodan alkua 1853 oli Suomessa ainoastaan 8 höyrylai-
vaa. Vuonna 1860 niiden luku jo oli kokonaista 30,
v. 1870 85, v. 1880 216 ja v. 1887 271.

Verrattuna meritse tapahtuvaan keskuusliikkeesen ul-
komaiden kanssa on tavarainvaihto maisin aina viime ai-
koihin asti ollut hyvin vähän kehittynyt. Vasta sen jäl-
keen, kuin Pietarin rautatie liikkeelle avattiin (1870),
joutui Suomi suoranaiseen yhteyteen Venäjän ja Keski-
Euroopan rautatieverkon kanssa. Nykyjään tekevät ne
tavarat, jotka Venäjältä tai Venäjän kautta maahamme
rautateisin tuodaan, sekä ne, jotka täältä sinne lähete-
tään, lähes neljännen osan koko maahamme tuotujen ja
maasta vietyjen tavarain arvosta. Rautatiet, jotka suu-
ressa määrässä helpottavat keskuusliikettä maisin, ovat
vaikuttaneet sen, että sisämaan kauppakin on meillä saa-
nut uutta vauhtia. Kauppakeskuksia ei synny nyt aino-
astansa meren rantamille, vaan yleensä joka paikkaan,
missä on suurempia teollisuuslaitoksia.

Suomen suurimmat kauppakaupungit ovat
Helsinki, asemansa puolesta etevä merikaupunki,

jonka kolme oivallista satamaa ovat osaksi Viaporin lin-
noituksen suojassa. Sen suuri (1,200 henkeen nouseva)
kauppasääty, joka melkoiseksi osaksi on saksalaista tai
venäläistä syntyperää, harjoittaa enimmiten tuontitavara-
kauppaa. Ulosvienti (puutavaroita Söörnäsin kautta
sekä voita, kaloja ja käsiteollisuuden tuotteita) on vii-
meisinä vuosina tuntuvasti noussut sen kautta, että rauta-
tiet mukavalla tavalla välittävät yhteyttä sisämaan kanssa;
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mutta vientitavarani arvo ei kuitenkaan ole täyttä vii-
dettä osaa kaikkien tavarain vaihto-arvosta, jonka laske-
taan nousevan 40 miljoonaan markkaan vuodessa. Tul-
linkanto tekee vuosittain 4 ä 5 miljoonaa markkaa.

Turku vetää tavarainvaihdon puolesta vertoja Hel-
singille ja harjoittaa ulosvientiä vieläkin suuremmassa
määrässä. Kaupungin kauppalaivasto on lukunsa ja kan-
tavuutensa puolesta suurin koko maassa. Laajat, viljavat
seudut Aurajoen rannoilla sekä Varsinais-Suomen ja lou-
naisen Hämeen vesistöjen varsilla myövät täällä tavaroi-
taan, joista melkoinen määrä lähetetään muille maille.
Turusta viedään viljaa (ainoastaan kauroja noin 500,000
hektolitraa vuodessa) enemmän kuin yhdestäkään muusta
Suomen kaupungista. Sitäpaitsi lähetetetään täältä suu-
ret määrät voita (500,000 kilogr.), kalaa, lihaa, elävää
karjaa sekä rauta- ja teräskaluja. Tullinkanto nousee
2% miljoonaan markkaan vuodessa.

Viipuri (20,000 asuk.) samannimisenmerenlahden poh-
jukassa, joka Saimaan kanavan kautta pitää koko sisäisen
Savon jaPohjois-Karjalan meren kanssa yhteydessä, vetää
kauppaliikkeen laajuudessa vertoja kolmelle ensinmaini-
tulle ja on etevämpikin niitä, josvälikauppakin luetaan kau-
pungin liikkeesen. Vientitavaroihinkuuluvat puu-aineet (sa-
hattuja puutavaroita noin 200,000 kuutiometriä vuodessa),
voi 600,000 ä 800,000 kilogr.), elävä karja, liha ja läski,
kala (500,000 ä 600,000 kilogr.), harkkorauta (2,000
tonnia), meltorauta sekä rauta-ja teräskalut y. m. Tul-
linkanto nousee noin 2 milj. markkaan vuodessa.

Nikolainkaupunki eli Vaasa (9,000 asuk.) on vilja-
van Etelä-Pohjanmaan tavarain vientipaikka. Täältä
kuljetetaan ulkomaille viljaa (kauroja 300,000 hektolit-
raa ja siemenrukiita), elävää karjaa etenkin Ruotsiin j
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voita (1 milj. kilogr.), tervaa y. m. Tullinkanto on vuo-
sittain noussut iy2 milj. markkaan.

Oululla (12,000 asuk.) on tervan viennin suhteen
etevin sija maamme kaupunkein joukossa. Tätä tavaraa
kuljetetaan ulkomaille 70,000 a 90,000 hektolitraa vuo-
dessa. Sitäpaitsi viedään sahattuja puutavaroita, voita
(200,000 kilogr.) ja muita karjan tuotteita, nahkaa y. m.
Tullinkanto nousee 400,000 k 500,000 markkaan vuo-
dessa.

Pori (10,000 asuk.) Satakunnan suuren valtasuonen
Kokemäenjoen varrella, jonka laskupaikan edustalla on
Reposaaren satama, on etevin puutavarain vientipaikka
maassamme. Täältä kuljetetaan vuosittain yli 200,000
kuutiometriä sahattuja puutavaroita, sen lisäksi voita (lähes
200,000 kilogr.) ja muita karjantuotteita sekä käsiteolli-
suuden tuotteita. Tullinkanto nousi v. 1888 571,000
markkaan.

Hankoniemi (2,000 asuk.), Suomen ainoa talvisa-
tama, välittää säännöllistä meriliikettä vuoden umpeensa,
silloin kuin talvet ovat lauhkeat; mutta vähemmän suo-
tuisinakin vuosina on sen satama laivakululle avoinna
pitemmän aikaa vuodesta kuin yksikään muu Suomen sa-
tamista. Tämä kaupunki on varastopaikkana kaikella
sillä maamme talviviennillä, joka ei käy maanteisin Ve-
näjälle, ja sitä paitsi rautateisin tapahtuvalla välikau-
palla, josta syystä tavarainvaihto siellä onkin viimeksi-
kuluneina vuosina suuresti edistynyt. Etevimmät vienti-
tavarat ovat voi (2% milj. kilogr.), kala (silakka 2 milj.
kilogr.), linnut (200,000 kilogr.), liha, läski, rautatavarat,
paperi, paperimassa, hakatut katukivet ja graniitti y. m.
Tullinkanto 700,000 markkaa.
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Kotka (3,000 asuk.) samannimisellä saarella ulko-
puolella Kymen itäistä suuhaaraa, jota pitkin Päijänteen
laaksosta ja Keski-Suomen metsistä hakatut hirret uite-
taan sahattaviksi. Puutavarain ulosvientipaikkana (vuo-
tuinen vientisumma 200,000 kuutiometriä) Kotka kilpai-
lee Porin kanssa ensimmäisestä sijasta Suomen satamain
joukossa. Lähimmässä tulevaisuudessa, niin pian kuin
Kouvolan rata liikkeelle avataan, tulevat Savon vienti-
ja tuontitavarat epäilemättä kulkemaan Kotkan sataman
kautta. Tullinkanto nousee täällä 300,000 markkaan
vuodessa.

Toisen luokan kauppapaikkoja ovat:
Uudenmaan läänissä: Porvoo, (4,000 asuk.) viepi

ulos puutavaroita ja viljaa, Loviisa (2,000 asuk.) har-
joittaa samallaista ulosvientiä, joka kuitenkin on taantu-
maan päin, ja Tammisaari (1,800 asuk.), jonka kautta
läntisen Uudenmaan rautatehtaat kuljettavat kankirau-
tansa (1,500 tonnia) sekä muut rauta- ja terästeoksensa
Venäjälle. Tärkeä on myöskin kalojen vienti.

Turun ja Porin läänissä: Uusikaupunki (3,800 asuk.),
joka aina viime aikoihin asti on vienyt lankkuja, ruoteita
ja lautoja ja puu-astioita etupäässä Köpenhaminaan,
jossa Uudenkaupungin porvarit aina tämän vuosisadan
alusta saakka ovat nauttineet suuria kauppa-etuja, ja
Rauma (3,800 asuk.), josta viedään samallaisia tavaroita
kuin Uudestakaupungistakin, mutta etupäässä Pohjois-
Saksaan ja Englantiin.

Vaasan läänissä: Kristiinankaupunki (2,800 asuk.),
joka vie ulos lankkuja, lautoja ynnä muita puutava-

roita ja tervaa, Pietarsaari (2,000 asuk.), joka har-
joittaa samallaista ulosvientiä, Kokkola (2,300 asuk,),
jota sen jälkeen kuin Seinäjoen— Oulun rata rakennettiin
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ja se johdettiin Ykspilan satamaan asti, näyttää odottavan
toivorikkaampi tulevaisuus, vaikka sen ulosvienti (puuta-
varaa, tervaa ja voita) vielä on verrattain vähä-arvoinen,
ja vihdoin Jyväskylä (2,500 asuk.) Päijänteen yhteydessä
olevan Jyväsjärven rannalla, joka kaupunki on Pohjois-
Hämeen asioimisliikkeen ja metsäkaupan keskuksena.

Oulun läänissä: Raahe (3,000 asuk.), jonka kaup-
palaivasto, jolla harjoitettiin laveata rahtipurjehdusta, oli
1870-luvun keskipalkoilla suurin koko Suomessa ja on
vieläkin hyvin tärkeä, vaikka nykyjään melkoisessa mää-
rässä taantunut, sekä Kemi (500 asuk.) ja Tornio,
(1,100 asuk.), joista viimeksimainituista viedään ulos sekä
ne metsäntuotteet, mitkä pitkin rantoja ja samannimisiä
virtoja näihin kaupunkeihin kuljetetaan, että näistä pai-
koin saatu lohi.

Viipurin läänissä: Hamina (2,500 asuk.) harjoittaa
jotenkin suurta puutavarain vientiä; mutta se on kuiten-
kin nykyjään vähenemään päin sen kilpailun vuoksi, joka
on syntynyt lähellä olevan, nopeasti kehittyneen Kotkan
kanssa.

Kuopion läänissä: Kuopio (8,700 asuk.) Kallaveden
rannalla, joka järvi Saimaan kanavan kautta on avoin
laivoille, joita saapuu aina Välimeren satamista asti.
Kuopion puutavarain vienti käy Viipurin kautta, jossa
tavarat uudestaan ovat lastattavat; mutta se melkoinen
määrä voita (600,000 kilogr.) ja harkkorautaa (1,500
tonnia), joka täältä viedään, lähetetään suorastaan ulko-
maille. Savon radan päätepisteenä saavuttanee Kuopio tu-
levaisuudessa yhä suurempaa merkitystä kaupan alalla.
Joensuu (2,500 asuk.), tulevan Karjalanradan päätepiste,
siinä, missä Pielisjoki purkaa vetensä Pyhäselkään, on
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vientitavarainsa laadun ja määrän puolesta melkein sa-
malla kannalla kuin Kuopio.

Hämeen läänissä: Hämeenlinna (4,600 asuk.) Va-
najaveden varrella, sai oman tullikamarin sen jälkeen
kuin rautatie Venäjälle valmistui. Tavarain tuonti on
jommoinenkin, mutta suoranainen voin, rapujen y. m. vienti
Venäjälle suhteellisesti vähä-arvoinen. Tampereella on
myöskin oma tullikamari. Tuonti-ja vientitavarat käsittävät
enimmäkseen tehtaitten tarpeita ja raaka-aineita. Teh-
taitten teokset, jotka nousevat yhteensä 15 ä 20 milj.
markan arvoon vuodessa, kohottaisivat Tampereen maamme
suurimpain kauppakaupunkien joukkoon, jos tavarain-
vaihdon suuruus tässä olisi ainoana mittamääränä.

Ainoastaan vähäistä kauppaliikettä harjoittavia kau-
punkeja ovat:

Meren rannikoilla: Maarianhamina (600 asuk.) Ah-
venanmaalla, Naantali (600 asuk.), Kaskinen (800 asuk.),
Uusikaarlebyy (1,000 asuk.), Laatokan rannalla: Käki-
salmi (1,200 asuk.) ja Sortavala (1,200 asuk.) sekä sisä-
maassa: Mikkeli (2,200 asuk.), Heinola (1,200 asuk.),
Savonlinna (1,400 asuk.), Lappeenranta (1,700 asuk.) ja
Kajaani (1,100 asuk.). Kauppaloja, joilla ei ole kaupun-
gin-oikeuksia, mutta jotka kuitenkin harjoittavat melkoista
kauppaa, ovat lisalmi (900 asuk.) ja Salo (600 asuk.)
Uskelan joen laskupai-kalla Halikon lahden rannalla,
Pienempiä kauppapaikkoja ovat Lahti Vesijärven etelä-
rannalla ja Pietarin— Helsingin rautatien varrella, Ikali-
nen Turun ja Porin läänin pohjois-osassa, Kurkijoki
Laatokan varrella ja Nurmes Pielisjärven pohjoisrannalla.

-se-





Jälkilause.

Ennalta arvaamattomat olot ovat tehneet, että tämän
Suomen Maantieteen ensimmäisen osan valmistuminen on
viipynyt paljoa kauemmin, kuin mitä aikomus oli. Tekijä
ei ole voinut tähän työhön panna muuta aikaa, kuin ne
joutohetket, jotka hänen virkatoimiltansa ovat jääneet,
ja nämä joutohetket ovat etenkin viimeksi-kuluneena vii-
tenä vuonna olleet lyhyet ja harvat. Kirjoittaminen on
siis tapahtunut pitkien ja usein uudistettujen loma-aikojen
jälkeen, joka asianlaita epäilemättä on ollut haitaksi sekä
sisällykselle että esitystavalle. Tekijä rohkenee kuitenkin
toivoa, että mainitut seikat, teosta arvosteltaessa, hyvän-
tahtoisesti otetaan huomioon.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tämä Suomen
Maantieteen ensimmäinen osa itsekseen muodostava eri-
tyisen teoksen. Sen viimeiset luvut, joiden oli määrä
esittää kansan henkistä sivistystä, elämänlaatua ja tapoja
sekä maan hallinnollisia, valtiollisia ja rahallisia oloja,
on nyt kuitenkin pois jätetty. Että näiden lukujen toi-
mittaminen vielä enemmän olisi viivyttänyt teoksen val-
mistumista, ei ole kuitenkaan ainoa syy, minkä täh-
den niin on tapahtunut. Siitä puhumattakaan, että näi-
den lukujen sisällys ei ole aivan suoranaisessa yhteydessä
muun sisällyksen kanssa ja sen lisäksi koskee vuosittain



vaihtelevia oloja, joista siis voi saada uudempia ja täy-
dellisempiä tietoja tilastollisista ja muista määrä-aikai-
sista julkaisemista, näyttää kansan asumusten, pukujen,
elannon ja tapojen y. m. kuvaileminen paremmin sopivan
johdannoksi kunkin maakunnanpaikalliskertomukseen, kuin
yleiskatsaukseen pantavaksi, jossa noita koko maalle yh-
teisiä, luonteen-omaisia piirteitä, jos niitä aina löytynee-
llään, ei voida muutoin esittää kuin laveasti ja seikka-
peräisesti kertomalla eri paikkakuntain omituisuuksia.
Äsken-mainitussa suhteessa on siis poikettu teoksen alku-
peräisestä suunnitelmasta.

Mitä tämän teoksen toiseen eli topografiseen osaan
tulee, jota varten vuosien kuluessa jommoisetkin aineet
on kerätty, ei tekijä ainakaan tällä haavaa voi ajatella
niiden käsittelemistä. Ehkä nuoremmat voimat siihen
pystyvät. Se lämmin isänmaan geografian harrastus,
joka viime aikoina on eloon herännyt ja muun muassa
on ilmestynyt erityisen, Suomen maantieteen tutkimista
tarkoittavan tieteellisen seuran perustamisessa, antaa
tähän toivomukseen kyllin aihetta.

Helsingissä, Lokakuulla 1890

Tekijä.
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