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Nimi, fia ja rajat. Suomenmaan ruotsa-
lainen nimi, Finland, arwellaan alkuansa merkit-
fewän famaa kun sen suomalainen nimikin, nimit-
täin fuo-maata. Suomen mannermaa on 59"
48' ja.70" 6' Pohj. lätit, ja 38" 10' ja 50" 25'
longit, wälisfä. Pohjaisimmasta päästä, jossa Sko-
rajoki ja Tenojoki tahi Tcmajoki yhtywät toisiinfa.
4 peninkuormaa läämerestä, on eteläisimpään ne-
nään, Hankoniemeen (Hangöudd),
Suomen peninkuormaa. Pisin Walt länteen ja itään-
päin on noin sl (— 57 Suomen) peninkuormaa.
Pohjainen raja on Norjaa wasten, pitkin Tenojokea ja
palasen Lapin tuntureja; lännesfä on rajana Ruot-
sinmaa, pitkin Muonion ja Tornion jokia, Pohjan-
lahti ja Raumanmeri; länsi-eteläsfä Itämeri (S<tk-
fanmeri); etelässä Suomenlahti ja idässä Venä-
jänmaa ja Norja. Wenäjän puolimmaifella rajalla
owat maakunnat: Inkerinmaa, Aunukfenmaa ja Ar-
kangelinmaa.

t^B44 s— 3285 Suomen) peninkuorman alaa; 1,688,705
asut., 247 penink. alalle.

Suomen suuri-ruhtinaskunta.

Naja Wenäjää wasten kulkee pitkin Rajajokea,
suusta lähtien, ja sitten itäpohjafeen Laatokan me-
ren yli Wariskiween Winajoen fuulla, josfa Inke-
rinmaa, Aunukfenmaa ja Nupurin lääni kohtaawat
toisiansa. Tästä kulkee raja pohjaista kohden Kol-
mikantaan, josfa Wiipurtn ja Kuopion läänit tule-
wat yhteen, ja sitten länsipohjaista kohden lonke-
rinkiween, Pohjanmaan ita-eteläisimntäsfä nurkassa,
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Osat tahi maakunnat. Nykyisen laweutensa
suhteen on Suomenmaassa 9 scuraawaista maakun-
taa: Warsinais-Snonten ja Satakunnan hert-
tuakunnat; Ahtvenanmaan, Uusmaan, Hämeen
ja Sawon kreiwikunnat; Karjalan herttuakunta;
Pohjanmaan kreiwikunta, Suomeen kuuluwan län-
tispuolifen ofan kanssa ja Suonten Lappi. Toi-
sin tawoin jaetaan Suomcnn:aa waan kahteenosaan:
wa«Sa (muinan menäläis) Suomi ja uusi Suo-
mi. Gdellimmäisellä llimellä ymmärretääll. sitä maa-
kuntaa, joka on Kymenjocn itäpuolella ja Savon-
linnan eteläpuolella, s. o. Wiipurin lääni ja eteläosa Mikkelin lääniä; jälkimmäisellä nimellä Suo-
menmaan koko tslsta osaa.

josta raja kulkee, alussa pitkin Maanselkää ja sit-
ten pitkin kahta, lähellä Talkunaoiwea, siitä eroa-
waa haaraa, toinen etelää toinen pohjaista kohden,
Mutkewaaraan, pohjaispuolella Patsjoen alkua Ina-
rin järwestä. — Mutkcwaaran ja Skorajoen sunn
wälillä on wasta mainitun pohjaisen wuorihaaran
pohjaisin osa rajana Norjaa wasten.

Luonnollinen jako, wuoret ja wefikuttttat.
Maanselkä, joka yhdistä Skandinawian wuoret
Europari mannermaan wuorihin, on Suomenmaassa
pää-wuorenselkä. Se lähtee Kafetvaarasta (Nor-
jan selänteessä) itäänpäin, ensin pitkin Suomen ja
Norjan rajaa Peldowaddoon ja kulkee sitten, Suo-
lttfelkä nimisenä, Lapinmaan läpi, Talkttnaoitveen,
jossa fe tekee polwen etelää kohden ja juoksee itäi-
fen Lapinmaan ja itäpohjaisen- Pohjanmaan läpi,
sitten enimmiten pitkin Wenäjän rajaa, kääntyy wth-
doin Miinalan wuorisfa itä-etelää kohden Venä-
jänmaahan, jossa loppu Waldaiwuoreen. Paitsi
tätä kulkee kaksi feuraawaa pää-selännettä Suomen
läpi: 1) Suomenfelkä lähtee Mitnalassa Maan-
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selästä ja kulkee lonkerinkiwen kautta,, Pohjanmaan
itä-eteläisessä nurkassa, länttä kohden Saaresmä'-
keen ja siitä länsi-eteläänpäin , jotensakkin matala»
na Sidebyyn niemenä, mereen; tämä selkää eroittaa
Pohjanmaan Karjalasta, Salvosta, Hämeestä ja Sa-
takunnasta. 2) Salpausselänne lähtee Lieksa ni-
misestä, ulkona Suomesta olewasta, Maauselän wuo-
rensolmusta Karjalaan, jossa se kulkee etelää koh-
den Tolwäjärwen kukkuloihin ja sitten länsipoh-
jaiseenpäin lähelle Joensuuta, jossa se taas kääntyy
etelää kohden lähelle Laatokan länsipohjaista ran-
taa, josta se, kulkiissansa enimmiten länttä kohden,
muutamin paikoin katkea pohjaisestapäin -tunkewain
wetten woimasta ja juoksee etelä Sawon, Hämeen
ja Keskimmäisen Satakunnan läpitse, jossa se, kor-
keanmoisena hietaharjuna, jnoksee pitkin Kokemäen-
joen eteläistä rantaa, Porin etelä puolella Rau-
manmereen. — Nämät kolme pää-wuorijonoa owat
Suomen ylä-maan rajoina; ja sen rajoina läntistä
rantamaata kohden on muutoin: 1) länsipohjaisessa
Kainunfelänne, joka Sarwitaipaleessa lähtee
Maanselästä länsi-etelää kohden, katkeaa Onlun-
joessa ja yhtyy Saresmäessä Suomenselkään; ja 2)
länsi-etelässä Satakunnanseläntle, jota Karwian
kukkuloilla eraupi Suomenselästä etelää kohden, le-
wcnee kolkkoihin Pohjankankaaseen ja Hämeen-
kankaafeen ja menee Kokemäenjokeen päin, jonka
eteläpuolella se juoksee yyteen Salpausselänteen
Nonkkakangas nimisen osan kanssa.

Maanselästä lähtewä, Wuokki niminen, haa-
ra jnoksee pienemmän, Suomenselän pohjoispuolel-
la olewan, ylämaan osan läpi. Tästä haarasta lähtee
länsipohjaiseen, Kainunselännettä kohden, lumalis-
färkkä, jonka pohjaisestapäin juotsewat wedet owat
katkaisneet, mutta itse haara kulkee länsi-etelää koh-
den ja yhtyy Wuokatti nimisenä, idästä juokse-
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Wien wetten woimasta katkenneena, Suomenfelkään.
Tämä osa ylämaata, johonkuuluu itä-eteläinenpuoli
Suomenmaata tahi Kajaanin ylämaa, jakautuu näit-
ten wuorihaarain wälissä kolmeen pää-alankoon: Ki«
annon alanko pohjaisessa, Sotkamon alanko idässä
ja Kajaanin alanko lännessä. — Eteläisen tahi
Suomen ylämaan suuremman ofan läpi juoksee,
pohjaisesta etelää kohden, kaksi seuraawaa selännet-
tä: a) Hameenfelänne lähtee Soinin wuorilla
Suomenfelästä eteläänpäin, juoksee pitkin Satakun-
nan ja Hämeen rajaa ja sitten Hämeen läpi, pitkin
Päijänteen läntistä rantaa, ja yhtyy, Kärkölän
Muorilla, Salpausselänteeseen. — b) Sawonfelänne
eraupi, Mäkiöisten wuorilla, Suomenfelästä, kul-
kee läntisen Sawon läpi ja yhtyy, länsipuolella
Lappeenrantaa, Salpausselänteeseen. Tämä osa ylä-
maata jakautuu tällä tawoin kolmeen wesikuntaan.
Länsi-eteläifeen wesikuntaan, Satakunnanselänteen
ja Hämeenselänteen wälillä, kuuluu itäinen Sata-

kunta ja läntinen Hämeenmaa, ja sen läpi kulkee
Satakunnanselänteestä lähtewä, Hatarafelänne ni-
minen, haara, joka juoksee itä-etelää kohden itäpuo-
lisen Satakunnan läpi Hämeeseen, monin paikoin
katkenneena pohjoispuolella olewain wesien woimas-
ta. Keskimmäiseen wesikuntaan, Hämeenselänteen
ja Sawonselänteen wälissä, kuuluu itäinen Hämeen-
maa ja läntinen Sawo. Itäiseen wesikuntaan,
Sawonselänteen itäpuolella, kuuluu enin osa Sawoa
ja Karjalaa, ja sen läpi juoksee Karjalanfelänne,
joka lähtee Suomenfelästä ja kulkee etelää ja itä-
etelää kohden Sawon itäpohjaifen puolen läpi kes-
kimmäisten Karjalaan ja yhtyy, monin paikoin kat-
kenneena itä- ja pohjais-puolella olewain wesien
woimasta, Salpausselänteeseen lähellä Seitistä,
Joensuun itäpuolella.
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Maanselkä jakaa Suomenmaan kahteen luisu-
maahan: 1) Jäämereen ja Wienanmereen päin, 2)
Itämereen päin; mutta wiimeksi mainittu jakautuu
taas kahden puolen Suomenselkää kahteen luisu-
maahan: u) Pohjanlahden pohjaiseen osaan ja b)
saman lahden eteläiseen osaan, Raumanmereen, Itä-
mereen, Suomenlahteen ja Laatokan ja Onegan
järwiin päin. Moniaat näistä pää-selänteistä juok-
sewat wuorihaarat jakawat nämät suuret luisu-maat,
itäpohjaifen, länsipohjaifen ja eteläifen luisu-
maan, eri wesikuntiin.

Tämän ylämaan selänteistä mainittakoon wie-
lä se, joka, samaa suuntaa kun SalpausfelHnteen
itäinen osa, lähtee, sen pohjoispuolella, Hämeense-
länteestä, Päijänteen etelä-päässä, ja juoksee Hä-
meen ja Sawon läpi Salpausselänteeseen Karjalassa
ja on ikääskun pohjaisempi falppafelänne itäisen
Suomen suurten wesien edessä, jotka kuitenkin mo-
nin paikoin owat sen katkaisneet.

1. Itäpohjainen luisu-maa, johon kuuluu La-
pinmaan osat pohjais- ja itä-puolella Maanselkää ja
Pohjanmaa, jakautuu kahden puolen Lintufelättnet-
tä, joka lähtee Noggiwaarasta Maanselältä itää koh-
den Lapinmaan lÄpi Wenäjänmaahan, a) Jäämeren
wefikuntaan ja b) Wienanmeren wesikuntaan.

2. Länsipohjainen luisu-maa jakautuu kolmeen
osaan: ») Tornionjoen alanko, johonkuuluu wähäi-
nen osa Lapinmaata ja Suomeen kuuluwa Läntis-
rannan osa; sen itäisenä rajana on Ounasfelänne,
joka lähtee Soiwerswaarasta Maanselältä etelää

kohden ja yhtyy Pohjanlahden rannalla Kallinkan-
kaafeen. b) Kemijoen alanko Ounasselänteen,
Maanselän jaKiwalonfelänteen wälissä. Kiwalon-
selänne lähtee merta kohden Pohjanpäästä, joka on
Maanselän sisimmäisessä mutkassa, sen kääntyessä länttä
kohden Suomenmaahan. Tähän alankoonkuuluu enin
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3. Eteläiseen luisu-maahan kuuluu 4 alankoa,
a) Länsieteläinen rantamaa, johon kuuluu Sata-
kunnanselänteen länsipuolella ja Salpausselänteen
länsi-eteläisellä puolella olewa osa Satakuntaa, koko
Warsinais Suomi ja Uusmaan läntinen osa, rau-
dan rikkaudesta merkilliseen Lohjanselänteefeen
asti, joka lähtee Salpausselänteestä lähellä Hikiä-
tä eteläisessä Hämeenmaassa, juoksee länsi-etelää koh-
den läntisen Uusmaan läpi Tamminiemeen ja non-
see taas Pohjan (pitäjän) lahden toisella puolen ja
menee Hankoniemeen, b) Eteläinen tahi Suomen»
lahden rantamaa, Salpausselänteen etelä puolella.
Siihen kuuluu enin osa Uusmaata ja länst-eteläi-
nen Karjala Lohjanselänteestä Ayräpäättfeläntee-
feen asti, joka Lappeenrannan itäpuolella lähtee
Salpausselänteestä itä-etelää kohden, juoksee pitkin
Wuoksen läntistä rantaa, kääntyy Rajajoen lähde-
paikoilla ja menee Inkerinmaahan, o) Laatokan,
wefikunta itä-eteläisessä Karjalassa, Äyräpäänse-
länteen, Salpausselänteen ja Aunukfenfelänteen
wälissä, joka wiimmeksi mainittu lähtee Tolwajärwen
wuorista itä-etelää kohden ja hajaupi hietamaihin
Venäjänmaalla, Laatokan itäpuolella. <l) Dnegan
wesikunta on Karjalan itäisin osa, itäpuolella Au-
nukstnselännettä, Maanselkään asti, ulkopuolella Suo-
men rajaa.

osa eteläistäLapinmaata ja länsipohjainen Pohjanmaa.
o) Pohjanmaan rantamaa on Kiwalonselänteen
Kainunselänteen ja Suomenselän Pohjanlahden puo-
lella olewa alankomaa, jonka läpi useampia mata-
lampia selänteitä juoksee.

Wesiä. Niitä on Suomessa paljo, ja ne ja-
kautuwat edellä mainittuihin 13:neen wesikuntaan,
joista 4 on ylämaassa ja 9 alamaassa. Mantaan
wesikunnissa on se merkittäwää, että wedet, kukin
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1. Dulunjoen alanko. Sen wesikunnan sy-
dän on Onlunjärwi, johon wesiä tulee kahdesta
pää-haarasta. Pohjainen tahi Kiannon haara tulee
Kiannon alangosta (580.ialkaa ylempänä meren-
pintaa) alas Jalokoskea ja juoksee Hyrynjärwen
ja Nistijärtven läpi Oulunjärween (390 jalkaa
ylempänä merenpintaa); itäinen tahi Sotkamon
haara tulee Sotkamon Alangosta (550 jalk. ylemp.
merenp.) Kärnälänkoskea Nuasjärtveen ja siitä
Ummänkoskea, lähellä Kajaanin kaupunkia, Ou-
lunjärween, josta Bulunjoki lähtee jakatkaisee Nis-
kakoskessa (105:n jalan korkuinen 8 wirstan mat-
kalla) Kainunsclänteen ja juoksee Pohjanmaan tasa-
maalle.

suunnaltaan, yhtywät yhtten ainoaan sunreen wesi-
kuntaan, josta West sitten pauhaten juoksee alaswuoria
alamaahan. Alamaan weMunnat sen siaan jakau-
tuwat useampiin, matalampain selännetten wälissä
olewiin alankoihin, joissa joko suurempia, ylämaan
wettä juoksuttawia, tahi pienempiä rantamaan jokia
juoksee. Niitten jokien mukaau, jotka juoksuttawat
wesiä ylämaan 4:stä wesikunnasta, pohjaisesta, länsi-
eteläisestä, keskimmäisestä ja itäisestä, sopii niitä ni-
mittää Oulunjoen alangoksi, Kokemäenjoen
alangoksi, Kymettjoen alangoksi ja Wuokfen-
joen alangoksi.

2. Kokemäenjoen alanko. Sen monet we-
det sopii jakaa kolmeen pää-haaraan: läntiseen, poh-
jaiseen ja itäiseen. Pää-wedet otdat pohjaisella haa-
ralla ja lähtewät Suomenselältä Litvonlähteestä,
josta juokftwat etelää kohden ja, lcwencwät moniksi
suuremmiksi järwiksi, niinkuin Atfärinselkä (512
jalk. ylemp. merenp.) ja Toimesi. Saatuansa li-
säwesiä Pihlajaweden ja Keuruu wesistä laskee
wesi Ruoweteen ja siitä Muroleenkoskea Nä-
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ftjärween f28, 11^ 314 jalkaa ylempänä merenpin-
taa, ja siitä Tamperinkoskea (61 jalan korkuinen
1 '/4 wirstan matkalla) >Pyhäjärween, Pirkkalassa.
Tähän järween tulee etelästäpäin edellä mainittu
itäinen haara, jossa on monta haaraa: a) Längel-
mä-haara, johon se suuri (277 jalk. ylemp. me-
renp. olewa) Längelmäwefi f35, 7^ kuuluu, joka
alusta on ollut yhdessä Pälkäneenweden f3B, 8^
kanssa, mutta jolla nyt on suorempi juoksu Kai-
wannon kanawan kautta Roineeseen f33, s^, joka
laskee Mallastveteen f 32, 4^, johon myös Päl-
käneenwesi Kostionwirtaa jnoksee. d) Hauhon-
haara alkaa Padasjoessa, Hämeenselänteellä olewas-
ta (384 jalk. ylemp. merenp.) Lutnmeneen järwes-
tä ja kulkee Wefijaon, Lammin ja Hauhon jär-
wien läpi edellä mainittuun Mallasweteen, joka sit-
ten Walkiakoskea laskMßautunfelkään. o) Wa-
najanhaara alkaa Asikkalassa, lewenee Pääjärweksi
Lammin pitäjässä ja, saatuansa Janakkalassa län-
nestäpäin lisä-wettä 347 jalk. ylemp. merenp. ole-
wasta Lopenjärwestä, kulkee länsipohjaista kohden
Wanajan läpi, Hämeenlinnan siwu, Wanajaweteen
f3l, 3^ ja siitä edellä mainittuun Ra utu nse Ikään.
Siitä juoksee wesi Kuokkalattkoskea, Lempälässä,
ja Vesilahden järwien läpi Pyhäjärween, eteläpuo-
lella Tamperetta. Pohjaisen ja itäisen haarain täs-
sä yhtyneet wedet laskewat Nokiawirtaa Kulowe-
teen, johon pohjaisestapäin läntinen haara tahi Ky-
rönhaara tulee, jossa Kyrösjärmi f29^ (280 jalk.
ylemp. merenp.) laskee wetensä komeata 73:n jalan
korkuista Kyrönkoskea. Kulowedestä juoksee wesi

*'Kun numero, sulku-merkkein wälissä, tulee jonkun järtven nimen
perästä, merkitsee se että se järwi on merkitty samalla nume-
rolla Ekelundin ja Heikelin kartoilla. Kun numeroita on kaksi
(niinkuin tässä) osoittaa edellimmäinen mainittuihin karttoihin,
mutta jälkimmäinen wuonna 1851 Suomen kart-
taan, joka myös seuraa Stielerin koulu-karttaa.
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Rautaweteen (181 jalk. ylemp. merenp.) ja sitten
Wammaskoskea Liekoweteen Tyrwään pitäjässä,
josta Kokemäenjoki saapi alkunsa. Juostuansa
kaarenmuotoisena länsi-etelää ja länsi-pohjaistakohden
katkaisee tämä joki Kettarankoskesfa Satakunnan-
felänteen ja laskeupi Satakunnan alamaalle.

3. Kymenjoen alanko. Sen M-haaran läh-
teet owat Suomenselällä ja juoksewat pohjaiseen Hä-
meenmaahan, jossa haara, saatuansa wähitelten lisä-
wesiä, lewenee muikku-rikkaaksi Keiteleeksi f2, 12^
Wiitasaaressa (326 jalk. ylemp. merenp.). Tästä
etelääkohden Laukkaan pitäjään juoksewa wesi, joka
Kuhnamosfa lännestäpäin saapi lisä-wettä Saa-
rijärwenhaarasta ja Sarawedesfä idästäpäin
Tartvalan koskea tulewasta Nautalamtninhaa'
rasta, laskee suurta Kuhankoskea Leppäweteen
f2s^ ja siitä Haapakoskea Päijänteeseen, joka
on 12 penink. pitkä, 3 lewea ja 262 jalk. ylemp.
merenp. — Päijänteeseen juoksee paljo wesiä: se
wäkewä ja kirkas»wefnien Arrakoski, joka tulee
edellä mainitusta Hämeenselällä olewasta Wesija-
osta (350 jalk. ylemp. merenp.), josta West siis
juoksee kahtajalle; — eteläpuolesta Weäksenjoki
Wesijärwestä f 37, 9^; — itäpuolesta Tainio-
wirta, joka juoksuttaaSysmänhaaran wettä Kyy-
wedestä f43^, Puolawedestä f42f ja lääsjär-
westä f39^j. Sitten lähtee West Päijänteen itä-
eteläisestä puolesta Kalkkistenkoskea Rttotfalai-
fenjänveen f3B^, josta Kymenjoki alkaa, joka
juostessansa itä-etelää ja etelää kohden pauhaa Iy-
rängön koskena lähellä Heinolaa ja, saatuansa li-
sä-wedeksi pohjaisestapäin Mäntyharjunhaaran,
Kelttistenkoskesfa katkaifee Salpausselänteen.

4. Wuokfenjoen alanko. Tämän wesikun-
nan sydän on se sunri Saima, joka on monien,
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salmilla ja koskilla toisihinsa yhtyneitten, järwien ja
wesien yhteinen nimi. Pää-haaran tahi Pieliä
haaran lähteet- owat lähellä Miinalaa Wenäjän-
maassa, mutta se tulee, juostuansa 12 peninkuor-
maa, Suomenmaahan itäpohjaiseen Karjalaan, jossa
se lewiääpi 88 wirstan pituiseksi Pielisjärwekfi
(305 jalk. ylemp. merenp.), josta Pielisjoki, kat-
kaistuansa Karjalanselänteen, juoksee Pyhäselkään
f!3^, jota, yhdessä lännessäpäin olewan Drihwe-
den f 14f kanssa, kutsutaan itäpohjaisekfi Saimaksi.
Läntinen tahi Kallawedenhaara alkaa pohjaisessa
Sawossa, jossa useampia pienempiä wesiä kokoutuu
Poroveteen lisalmessa ja juoksewat siitä etelää
kohden Dnkiweteen f6, 16^ ja siitä 275 jalk. ylemp.
merenp. olewaan Kallaweteen flO, 20^. Kalla-
west, saatuansa itäpohjaiscstapäin Nilfiänhaaran
lisä-weden, joka lännewirrassa katkaisee Karja-
lanselänteen, juoksee Puutossalmea Koirusweteen
f23^ ja siitä Konnuskoskea Unnukkaweteen f22,
29^ ja wihdoin Warkaus-koskea Aimisweteen
f2ll, jota yhdessä loutsentveden fl9, 27^, Hau-
kiweden f!8, 26^ ja moniain muitten järwien
kanssa kutsutaan Gnonwedeksi tahi länsipohjat'
seksi Saimaksi. Gbellä mainitusta Orihwedestä,
johon suuren Höytiäisen kirkas wesi pohjaisesta-
päin juoksee, lähtee länttä kohden Driwirta, joka
siis yhdistää Saiman itäpohjaiset ja länsipohjaiset
wedet, jotka sitten juoksewatSawonlinncm siwu Pih-
lajaweteen fl7, 25^, jota yhdessä itäisemmän
Puruweden fl6, 24^ kanssa kutsutaan keski Sai-
maksi, josta Puumalan salmi kulkee saariseen etelä
Saimaan (256 jalk. ylemp. merenp.). Sen etelät-
simmästä selästä, Lapwedestä, lähtee Wuoksen-
joki itä-etelää kohden ja laskee, kappaleen matkaa
siitä, alas Salpausselännettä Imatran koskena, joka
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7. Tornionjoen alanko. Koltajaurin jär-
westä, jossa Snomenmaa, Ruotsinmaa ja Norja koh-
taawat toisiansa, juoksee Köttkomän rajajoki, sittem-
min kutsuttu Muonionjoeksi, joka yhtyy Ruotsista
tulewaan Tornionjokeen, joka sitten 16 penin-
kuormaa juoksee Ruotsin ja Suomen rajana.

5. Jäämeren wesikunta. Peldowaddosta juok-
see pitkin Norjan rajaa Skekskcmjoki, jota etem-
pänä kutsutaan Inarijoeksi ja wiimmein Teno-
joeksi, johon Ntsjokt ja Pulmajoki, Suomen
pohjaisimmasta Pnlmajaur nimisestä järwestä,
juoksewat, ja joka mentyänsä Suomen rajan" yli
Norjaan laskee Tana-lahteen. Suurin järwi on
Inarijärwi, johon Iwalojoki Peldownomasta
juoksee ja joka laskee ulkona Suomesta juoksewaa
Patsjokea Warangersjord nimiseen lahteen.

6. Wienanmeren wefikunta. Tässä on waan
alku-pnoli Kitkajokea ja Pistojokea, jotka juok-
sewat Wenäjänmaahan.

on jaloin koski Suomessa (139 jalan lewyinen,
114 jalan korkuinen 6:den wirstan matkalla).

9. Pohjanmaan rantamaa. Oulunjoki,
kauppa-tienä arwoisin kaikista Pohjanmaan jo'ista,
on lähelle 10 pcnink. pitkä, Niskaskoskesta suu-
hun, ja sillä matkalla on monta koskea, joista
Pyhäkoski Muhoksessa (197 jalkaa korkea 15
wirstan matkalla) on suurin ja waarallisin. Sii-
kajoki, tulwan aikana

,,
hywin wäkewä. Pyhäjo-

ki, Pyhäjärwestä. Ähtäwänjoki, edellä maini-

8. Kemijoen alanko. Kemijoki, Suomen
suurimpia jokia (40 penink. pitkä), lähtee Talkuna-
oiwen juurelta länsi-etelää kohden ja, saatuansa Kit-
tisenjoen lisä-weden, juoksee Kemijärwen läpi ja
saapi sitten lisä-wettä Ounasjoesta.
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tusta Litvonlähteestä, juoksee Alajärwen, Lap-
pajärwen ja Gwijärwen läpi. Lapuanjoki, Kuor-
taneen järwistä. Kyröjoki, suurin etelä Pohjan-
maalla, (30 penink.); kutsutaan alkupuolessa Kau-
hajoeksi ja sittemmin Ilmajoeksi.

10. Länsi-eteläinen rautamaa. Kartutan-
joki Säkkijärwestä. Kokemäenjoki, rikas lo-
hista ja siioista, kulkee alamaan läpi Kettarasta
5—6 penink., jolloin siihen Loimaanjoki jnoksee,
ja laskee wetensä, Porin alapuolella, wiidestä suus-
ta mereen. Eurajoki lähtee, puhtaan hieta-poh-
jansa suhteen merkillisestä, Pyhäjärwestä f4B^>
Guran pitäjässä. Aurajoki, historiallisessa kat-sannossa Suomen merkillisin joki, juoksee Turun
kaupungin läpi.

11. Eteläinen rantamaa. Wantaanjoki;
sen suu on lähellä Helsingin kaupunkia. Kymen»
joki juoksee alamaan läpi Keltisten koskea 5 pe-
ninkuormaa, jolla matkalla on Anjalankoski, ja
jakautun Wedenjakamassa kahteen haaraan, molem-
min puolin Pyhtään saarta ja laskee wetensä wii-
destä suusta, joista itäisimmässä 25:n jalankorkuinen
Korkeakoski pauhaa. Rajajoki, wanha raja We-
näjän ja Ruotsin wälillä (w. 1323—1617), niin-
kuin nytkin Wenäjän ja Suomen wälillä.

12. Laatokan wesikunta. Wuoksenjoki,
tultuansa alas Imatraa, juoksee, eteläänpäin selkä-
wän kaaren muotoisena, 15 peninkuormaa alamaan
läpi, jolloin se lewenee moniksi setiksi, ja laskee we-
tensä kahdesta suusta lähellä Käkisalmea. Jänis»
joki tahi Leskelänjoki juoksee länisjärwen läpi.

13. Onegan wefikunta. Sen Suomen kuu-
lumassa osassa on Megrijärwi, Suojärwi ja
moniaita pienempiä mesiä, jotka juoksewat Wenäjälle.
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Suomenmaan wedet eiwät ole juuri sopiwia
weneenkululle, kun niissä on paljo koskia ja weden-
putouksia. Sentähden onkin koskein perkkauksilla
ja kanawillakin koettu poistaa tätä wastnsta ja
niinmuodoin auttaa' kulkua maan sisemmissä osissa.
Monille järwille on kaiwettu sopiwampt suu, joteil
wesi niissä on alennut ja awaroita, weden wallassa
olleita, maita saatu wiljeltäwiksi. Merkillisimpiä
kanawia owat: Pohjanmaalla, Ämmän kanama,
joka kulkee Ämmän putouksen siwua Kajaanin joes-
sa ja awaa niintawoin weneille kulun Oulunjärwen
ja idästäpäin siihen juoksewain wesien wälillä; Sa-
takunnassa, Kaiwanto, joka katkaisee Kangasalan
harjun ja yhdistää Längelmäweden ja Roineen;
Muroleen jaKuokkalan kanawat; Sawossa, Kon-
nuksen ja Taipaleen kanawa tahi Warkaukfen
fulku-kanawa, ja kanawa- ja sulku-laitokset Kalla-
weden pohjaispuolella, kulun edistämiseksi maakun-
nan eteläisten ja pohjaisten osain wälillä. Gtu-
nenään on kuitenki Saiman-kanawa pantawa, jo-
ka kulkee Salpausselänteen (Saiman rantaselänteen)
poikki ja aukaisee (syyskuun 7:stä päiwästä w. 1856)
suoran kulun Saimasta (Lauritsala, Lappeenrannan
itäpuolella) Wiipurin lahteen. Ollaan myös tuu-
massa ja hankkeissa yhdistämään kanawilla Päijän-
teen wesikunta Saiman ja Kokemäenki we-sikuntiin.

Maan laatu. Skandinawian wuorimaa muut-
tuu wähitellen Suomenmaassa Wenäjän tafa-maaksi,
ja Suomenmaa on enimmiten epätasaista. Kaikin
paikoin on yhä kukkuloita yhä alankoja, jonka täh-
den tapaa waan moniaita suurempia tasa-maita.
Laajin tasamaa on Pohjanmaan rantamaa. Wuoria
on tosin Paljo, mutta yleiseen ne owat mataloita.
Korkeimmat kukkulat owat Lapintuntureissa, niinkuinse yksinäinen Peldoitvi, Pohjaisessa Lapissa, 2245



jalkaa, Ounastunturi, 2124 jalk., ja leristun-
turi, 2200 jalk. ylemp. merenp., molemmat Ou-
nasselänteessit. Korkeimmat kukkulat, paitsi Lapin
kukkuloita, owat Kuusamon ja Hyrynsalmen pitä-
jissä, jossa on monia llOO.n ja päälle 1600:n ja-
lan korkuisia. Ne wuori-jonot, jotka Suomen poh-
jaisessa ja itäpohjaisessa osassa nousemat 1000 ja-
lan ja enemmänki korkuisiksi, matalenewat, tullessan-sa etelämmäksi, 300:n 400:n jalan korkuisiksi. Ne
owat wälin kaitaisia ja jyrkkiä, wälin laajoja hieta-
nummia ja kankaita; toisinaan kaswawat ne mehtää,
toisinaan owat täynnä järwiä, wälistä katkeawat
kokonansa ja muuttumat perätysten juoksemiin kuk-
kuloihin. Sisempi' ylämaa on korkeutensa suhteen,
merenpinnasta lukien, hywin erilainen. Gnonteki-
äisten kirkko esim. seisoo 1475 jalan korkeudella;
toiset paikat owat sen siaan Maan 200 jalan kor-
kuista. Maa matalenee wähitellen läntiseen rantaan
päin, joka on ylheiseen alhaista ja aawaa, mutta Ins-
keupi jyrkkänä mereen eteläisellä rannalla, jollapuo-
len onkin paljo maahan tunkeuwia merenlahtia, me-
reen pistäwiä niemen-soikaleita ja wuoren-neniä, ja
laajoja saaristoja. Paikoin läntiselläkin rannalla
on saaristoja, niinkuin Pohjanlahden soukimmassa
paikassa, (tneren)Kurkusfa. Pitkin koko rantaa
hawaitaan alinomainen maatuminen, joka tekee mo-
nenlaisia wastuksia siellä olewain kaupunkein Hami-
noille. Tämä maan kohoaminen on etelä osassa
2 jalkaa 100:ssa wuodessa, mutta nousee pitkin Poh-
janmaan rantaa 4:jään ja s:teenkin jalkaan. Suo-
messa on paljo järwiä, newoja ja soita. Meiseen
näyttää maa siltä kun olisi se muinais-aikoina ol-
lut meren pohjana, jonka ylt West on tulwaillut ja
johon se on jättänyt kiwejä ja maata. Niin laa-
jassa maassa, kun Suomessa, on kuitenkin arwaten
suuri eroitus maan laadussa. Lapinmaa ja pohjaisen
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Pohjanmaan sisemmät osat, jossa toisinaan maan
järähyksiä tuntuu, owat wähäistä ylä- ja wuori-
maata, jossa wuorotellen on wuoria ja särkkiä, hie-
takankaita, soita, newoja, korpia ja järwiä. Eteläi-
sen Pohjanmaan sisemmissä osissa on matalampia
wuoria, mutta koko Pohjanmaan rantamaa on al-
haista matala-kukkulaista tasamaata, jonkapohjainen
osa on laihanlaista hietamaata, mutta eteläinen wil-
jawaa sawiperäistä maata. Länsi-eteläinen osa (länsi-
Satakunta, Warsinais -Suomi, Uusmaa ja etelä
Häme) on kukkulaista, mutta kukkulain wälissä on
aukioita wiljawia laksoja. Itä-eteläisessä osassa (ete-
läisessä Karjalassa) owat laksot ahtaammalla ja
maan laatu on paikoin liian hietaista jakiwiperäis-
tä, paikoin lieju-sawista. Suomen sisemmissä osis-sa (pohjainen Karjala, Sawonmaa, pohjainen Hä-
meenmaa ja itäpohjaincn Satakunta) on paljo suu-
rempia ja pienempiä järwiä, soita ja korpia, toisin
paikoin kankaita, kiwiperäistä maata ja wuoria;
mutta ei suinkaan - wiljawaakaan maata puutu. —

Koko Suomenmaan pinnasta (76 '/4 mih. tynny-
rin alaa) on waan 1 miljoona tynnyrin alaa pel-
tona ja 3 milj. nuttuna, 7^ milj. tynn. alaa on
wuoria ja tuntureita, 7^ milj. järwiä, 25 milj.
tynn. alaa newoja ja soita, ja 32 milj. tynn. alaa
ylhäisiä mehtä- ja kaski-maita. Gi siis wiljelys-

' Maan laatu eri lääneissä, arlviolta laskien. Suuruus on
määrätty suomalaisissa tynnyrin-aloissa.

lärmtä. Nuoria. Nemoja, Ylhäistä Peltoa jaNiittua.
soita. mehtämaata.

Oulun lään. 3,342.000 2,970,000 10,019,000 10,448.000 93,000 700,000
Maascm l. 221,000 775,000 2,958,000 3,940,000 93,000 450,000
Turun l. 125,000 937,000 054,000 2,940 000 197,000 580,000
Uusmaan l. 99,000 400,000 143,000 1,530,000 100,000 250,000
Viipurin l. 2,040,000 037,000 1,794,000 3,582,000 180,000 450,000
Kuopion l. 382,000 834,000 2,020,000 4,750,000 70,000 255,000
Mikkelin l. 804,000 380,000 725,000 2,050,000 74,000 175,000
Hämeen l. 244,000 075,000 405,000 2,137,000 107,000 235,000

Summa 7,257,000 7,080,000 25,318,000 32,003,000 920,000 3,115,000
Huom. Mlllln-tleto. 2



Ilman-ala, Sedeltnät ja elatuskeinot. Sa-
motenkun muissakin maan-nawan läheisissä maissa
on Suomessakin talwet pitkät ja kotvat (toisinaan
—40"), kesät usein hywin lämpimät (toisinaan
päälle -s- 30"). Soitten ojittamisella ja wilja-mait-
ten laajentamisella on ilman-ala tosin paljon lauh-
tunut; mutta pitkät, kylmät ja kuiwat kewäät, niin-
kuin ne tawallisesti owatkin, ja yö-hallat kesä-aikoi-
nakin pilaawat usein kylwöt, warsinkin suo-mailla.
Maan suuren awaruuden wuoksi ott arwaten suuri
eroitus ilman-alassa eri paikoilla. Etelä puolessa
on pisin päiwä ja pisin yö, kumpikin 18^ tiiman
pituinen, mutta Gnontekiäisissä l:n kuukauden ja
Utsjoessa 2:n kuukauden pituinen. Gtelä puolessa
luetaan talwt kestäwän 5—6 kuukautta, mutta poh-
jaisessa puolessa B—98 —9 kuukautta. Wuoden keski-
lämmin on etelä puolessa (Turussa) -^ 4^" Paikoil-
la, mutta pohjaisessa (Gnontekiäisissä) —^2^^ pai-
koilla. Groitus ilman-alassa on myös suuri saman
lcttttudin eri paikoilla, jos ne owat rantamaita, jos-
sa itse maa on alhaisempaa ja enämmin wiljeltyä,
elikkä jos ne owat ylhäisempiä, järwisiä ja soisia
sisämaita. Ilma on yleiseen puhdas ja raitis. Suu-
remmat yhteiset kulkutaudit owat tawallisesti olleet
katowuotten ja siitä seuraawan sopiwan ja terweel-
lisen ruan puutteen waikuttamat.

maata puutn, waikka waan toinen puoli olisi kel-
paawata.

Pää-elatuskeiuo on maanwiljelys, jota toimi-
tetaan pohjaiseenpäin Inarijärwen etelä rannalle
asti. Maanwiljelyksellä on kuitenkin monet esteet
ja wastnkset: maanlaatu, kansakunnalliset seikat, kan-
san kiinteä pysyminen wanhoissa tawoissansa, ope-
tuksen ja rahan puute. Suomessa ei ole wielä kun
muutamia maanwiljelys-seuroja ja kouluja, mutta
niitten puute on jo ylehensä niin tuntuwa, että niitä
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tosiaan piankin pantanee toimeen. Sopimin maan-
wiljelykseen on kuitenkin länsi-eteläinen osa: War^
sinais-Suomi ja Uusmaa ja monet niitten edustalla
olewat saaret, Hämeenmaan etelä osa, Satakunta ja
Pohjanmaa. Snomen pohjaiset ja itäiset osat owat
täynnä soita ja newoja eli kiwiperäistä maata ja
hietakankaita, joissa waan harwassa kaswaa mänty-
jä ja kanexwia. Suuria suo-maita on wiimmeisinä
aikoina kydöttämällä tehty wiljawiksi pelloiksi ja
niituiksi. Suo-wiljeleminen, jota erinomattain Poh-
janmaalla on toimitettu, on ylehensä Suomessa ene-
nemään päin. Itäpuolisten osain kiwiperäinen maa
tekee että Suomalaisten wanhin tapa höystää maa-
ta, nimittäin se mehtiä häwittäwä ja maata uutta-
ma tahi laihduttawa kaskenpolttaminen wieläkin on
tawallinen. Enin kylwetään ruista (rukiin-kylwö
loppuu Sodankylässä ja Muonionniskassa, 67" ylem-
pänä); pohjaisessa osassa kylmetään enin ohraa, ja
paikoittain ei muuta kun ohraa; etelä osassa me-
nestyy nisu; kauraa ja tattaria wiljellään enin itä-
eteläisessä osassa. Waikka Suomenmaassa harwassa
järjellisellä tawalla maata wiljellään, on sen wuo-
tinen jywäntulo joltinenki ja nousee noin 2 milj.
tynn. rukiita, 1 milj. t. ohria, 900,000 t. kauroja,
18,000 t. nisua, 50,000 t. herneitä ja, ilman sitä,
seka-wiljaa ja tattaria. Jos tästä siemenjywät,

* Tässä seuraa keski-lasku ivuotten 1846—1855 jymäntulosta
kussakin läänissä:

Tynnyriä Ohria. Kauroja. Nisua. Tattaria Hernei»
ruknta. ja seka-wiljaa. tä.

Oulun lään. 112,000 190,000 7,000
Waasan l. 375,000 255,000 59,000
Turun l. 390,000 122,000 169,000 10,000 23,000
Uusmaan l. 233,000 26,000 84,000 5,000 3,000 7,000
Nupurin l. 244,000 75,000 321,000 500 12,000
Kuopion l. 225,000 222,000 70,000 ?

Mikkelin l. 217,000 71,000 127,000 ? 200
Hämeen l. 199,000 59,000 64,000 1,500 18,000

Summa 1,995,000 1,040,000 901,000



lloin 750,000 tynnyriä otetaan pois, jääpi noin
3,300,000 jälelle. Suomenmaan wäestön wuoden-
tarpeen saattaa laskea, 4,500,000 tynnyrin paikoil-
le, paitsi mitä menee eläimille ja wäkewäin juota-
wien walmistamiseen. Tämän jywänpnutteen siaan
wiljellään muita ruoka-aineita. On sellaisiakin paik-
kakuntia, jossa kansa ei syö selwäa leipää, wcnkka
ei katowuosikaan ole, waan sekoittaa jauhoihin pe-
täjän kuorta, jauhettuja tahi surwottuja olkia ja
muita aineita. Maa-perunat owat jywänpuutteen
suurin täyte. Niitä wiljellään ylehensä, enin länsi-
eteläisessä osassa. Niitten tulo on tietämätön, ja 3
tynnyriä maa-perunoita arwellaan wastaawcm 1 tynn.
jywiä. Wiljellään muitakin ruoka-kaswuja, niin-
kuin herneitä (mutt'ei Oulun läänissä), Papuja ja
nauriita (enin itäisessä osassa). Niituista ollaan
huolimattomat ja jätetään ylehensä hoidotta; senpä
mukaan onkin heinäntulo. Wiimmeisinä wuosina
owat kuitenkin talonpojatkin, Marsinkin länsi-eteläi-
sessä osassa, wähtn ruwenneet niittuja wiljelemään.
Pellawa, parasta keski Hämeessä, tulee jo keski Poh-
jaanmaalla karkeaa; hamppn kaswaa pohjaisempa-
nakin; humalaa kaswatetaan enin Uusmaalla; siellä-
täällä kaswattaa talonpoikainen sääty tupakkia, ta-
walliststi waan omaksi tarpeeksi. Ilman-ala tosin
on suurena wastuksena yrttitarhain hoidossa; saat-
tais se kuitenkin olla paremmalla kannalla kun se
on; sillä tuskin muuta kaswatetaan kun köökki-kas-
wuja, paitsi moniain paikoin etelä osassa. Wiina-

Nämät tulot, merrattuina tuloihin 20 wuotta tätä ennen, osoit-
tamat jylväntulon lisäyneeksi kolmannen osan.

Norjanmaassa, jota paikkansa, mvaruuteusa ja wäestön paljouden
suhteen sopii iverrata Suomenmaahan, laskettiin (w. 1855) ivuotinen
jywäntulo näin: 50,000 t. nisua, 179,000 t. rukiita, 918,000 t.
ohria, 530,000 t. seka-wiljaa, 2,100,000 t. kauroja, 60,000 t. her-
neitä, 4,315,000 t. maa-perunoita (tahi potaateja).
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ja karwa-marjat kypsywät Ouluil läänissäkin; otne-
nat ja kirsikat eiwät kypsy usein keski Pohjanmaal-
lakaan; kriikunat, pnnperunat ja luumut eiwät juuri
menesty Uusmaata pohjaisempana. Hedelmäpuit-
ten puutteen täyttämät monet marjanlaadut, enin
pohjaispuolcssa, niinkuin muuramat (lakat, hillut)
pohjaisimpana ja sitten järjestään kaswcia puoloja,
mustikoita, mesimarjoja (watukoita), waaramia, man-
sikoita ja m. — Mehtät owat suuresta arwosta.
Plankkuin ja lautain walmistaminen on monin pai-
koin talonpoikain tärkeimpiä siwu-elatuskeiuoja, ja
sahoja on paljo rakennettu. Wuonna 1850 oli
niitä 167, joissa oli noin 300 raamia ja joilla oli
lupa sahata noin 500,000 hirttä. Suurimmat sa-
ha-laitokset owat kolmessa itäisimmässä läänissä.
Moniain paikoin (sisemmässä Pohjanmaata) on ter-
wanpoltto pää-clatuskeino. Arwoisimmat puu-laa-
dut owat koiwu, kuusi ja Petäjä, joita kaswaa koko
Suomessa. Samoten kaswaa myös kataja, leppä,
paju, haapa, tuomi, raita, Pihlaja ja halawa; har-wemmassa niinipuu, waahtera, jalawa tahi kynnep-
pää (keski Pohjanmaallakin), pähkinäpuu, neulainen,
sara-puu, tammi (enin etelä rannalla), saksanknusi
(itä-eteläisessä osassa). Oikeata mehtänhoitoa ei ole
wielä ollut Suomessa, mutta sen tarpeellisuus ru-
peaa yhä enemmän tuntumaan; sillä rantamailla on
jo mehtän puute, 10—20 peninkuorman lewyiscltä,
ja sisemmissä maan osissa häwitetään yhä taidotto-
masti mehtiä, jotka owat suuresta arwosta ci waan
hedelmäinsä wuoksi, mutta myös sen wuoksi että
suojelewat maan joutumasta kaswamattomaksi. Met-
sästänsä woipi tosin talonpoika walmistaa kaikenlais-
ta kalua, jolla saapi hywän rahantulon, mutta kun
maan sisemmistä osista matkat owat pitkät ranta-
maan kaupunkeihin, hinta ei juuri nouse päälle weto-
palkan. Karjaa pidetään sekä sen annin että maan-
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hoidon tähden ja on sangen arwoisa elatuskeino.
Maikka karjaa yleiseen hoidetaan huolettomasti ja
harwassa on paremman laatuisia eläimiä, on kar-
jan-antia kuitenkin ei waan tarpeeksi asti mutta pal-
jo kaupaksikin. Arwotsin on sarwikarjan hoito.
Hewoiset owat pieniä, mutta kestäwiä; parhaimmat
owat itä-osassa, jossa niitä parhaiten hoidetaankin.
Lampaat owat enimmtten wanhaa huonoa laatuan-sa ja karkea-willaisia. Lisäksi mainittakoon wuohia,
sikoja ja koiria. Lapinmaan arwotsin eläin on poro,
joita myös on mehtissä omassa Mallassansa, kesut-
tamattomina (peuroja). Sen erinomaisin ruoka on
peuranjäkälä, josta, samotenkun kangasjäkälästäkin ,

on wiimme wuosina ruwettu walmistamaan terweel-
listä katowuoden leipää. Aljo-lintuja on yleiseen:
kanoja, kyyhkyistä ja hanhia. Mettiäshotto on waan
länsi-eteläisessä osassa tawallista, jossa myös silkki-
äisiä (silkki-matoja) on saatu menestymään (ilman
silkki-puutta). — Kalastaminen on suuresta arwos-

* (W. 1855) Hetuolsia. Lehmiä. Lampaita. Sikoja. Wuohia. Poroja.
Oulun lään. 19,000 97,000 88,000 4,000 50 20M0
Naasan l. 53,000 176,000 190,000 28,000 2,000
Turun l. 39,000 157,000 180,000 26,000 6,000
Uusmaan l. 24,000 81,000 74,000 20,000 1,600
Viipurin l. 37,000 121,000 80,000 39,000 200
Kuopion l. 37,000 119,000 61,000 33,000 1,000
Mikkelin l. 25,000 115,000 55,000 34,000 1,300
Hämeen l. 29,000 99,000 163,000 20,000 6,000

Summa 263,000 965,000 891,000 205,000 18,000 20,000
Näistä laskuista, iverrattuma laskuihin 30 Umotta tätä ennen,

hawaitsee heivoisteu ja lehmäin enenneen osaa (67—68 Proc.),
mutta lammasten waan V3 vsan (36 proc.). Nuotten 1850 ja 1855
wälillä halvaltaan poroin luku tvähenneen 10,000. Noin-saalis leh-
mältä ei ole yhtä suuri kaikin paikoin. Pohjaisessa puolessa Suo-
mea on se noin 5 leilvistaä, mutta keskiluvuin jälkeen koko Suomes-
sa arivattanee se waan 3:meen leiiviskään lehmältä.

Norjassa oli w. 1855 helvoisia 154,000, lehmiä 950,000, lam-
paita 1,596,000, sikoja 113,000, tvuohia 357,000 ja poroja 117,000.
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ta meren, järwien ja jokein rallnoilla asuwille, ja
paikoin se on saaristolaisten ainoa elatuskeino. Me-
riwesissä on silahkan (hailin) ja pohjaisissa jo'issa
lohen pyyntö erinomaisin. Sisemmän maan jär-
wissä on rnnsaasti muikkuja. Muita tawallisia ka-
loja on ahwen, säynäjä, hauki, kuha, madet, nahki-
ainen, kouri, siika, airokas (ankeriainen) j. m. Kra-
puja ei ole Pohjanmaan eteläisimpiä westä Pohjai-
sempana. Metsästäminen ei ole hyödytöntä maan
pohjaisissa ja sisemmissä osissa. Mehtän elämiä,
moniaat arwoisia nahkansa tähden, mainittakoon
majawa (harwassa), karhu, orawa, hirwi (yhä har-
wemmassa), jänes, kärppä, ahma, naali, ilwes, kettu
(repo; mustia on harwassa), susi. Nämä tekewät
usein suuria wahiugoita karjalle. Kesuttamattomia
lintuja mainittakoon kotka, haukka, kurki, teeri, meh-
to, jouhten, hahka (pohjaisessa) j. m. West- ja meh-
tälintuja. Saaristolaiset pyytäwät hylkeitä, joka olt
waiwaloista ja waarallista, mutta toisinaan hywin
hyötyisää. — Wuorityöhön on wiimme wuosina ryh-
dytty suuremmalla toimella.^ Kiwikunta on ylei-
seen köyhää; enin löytyy rautaa, jota saadaan sekä
wuoren-kaiwannoista (joita on 25—30, useimmat
läntisessä Uusmaassa ja Warsinais-Suomen itäises-
sä osassa) että järwistä ja soista (melkein yleiseen).
Wuosittain tuodaan kuitenkin wielä paljo ranta-
malmia Ruotsista. Kuparia kaiwetaan läntisessä
Uusmaassa ja Karjalassa. Runsaasti on sitä Pit-
kärannan seuduilla, Laatokan itäpohjaisella rannalla,
jossa myös löytyy tinaa. Kalliita metalleja on myös
tawattu hiukan; mutta niitä ei ole otettu walmis-
taaksensa, kun se ei ole näyttänyt maksawan wai-waansa. Kiwenlaatuja on kraniiti niminen (harmaa

* Se antoi 10 wuotta tätä ennen työtä 4000:Ne hengelle, jotka
oliwat Wuonherrait käskyläisiä, ja sen liikkeelle panema rahasumma
laskettiin 800,000 hopioruplaau.
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Talonpojat eiwät ole monin paikoin joutilai-
na koti-elämässänsä. He walmistawat waatteita,
kaikellaisia talontarpeita, pelto-aseita j. n. e., ei
Maan omaksi tarpeekseen, mutta myös kaupaksi, niin-
kuin kudottuja ja neulottuja kankaita, puu-astioita
j. n. e. Turun ja Porin tienoilla kudotaan paljo
pumpuli-waatetta. Käsi-alat owat kuitenkin huo-
nommanpuolista, ja siihen on suurena syynä se että
käydään käsin monenlaisiin askaroitsemisiin. Suo-
malaiset, kun owat yleiseen käsistään tekewää kansaa,
pystyisiwät kyllä sekä uusia käsitöitä toimittamaan,
joita siis pitäisi kansalle hankkia, että siewemmästi
ja taidollisemmasti walmistamaan tawallisia käsi-
alojansa. Käsi-töitten paneminen paremmalle kan>
nalle on tuiki suuresta arwosta, kun Suomen ta-
lonpojat, talwi-ajan 6:na-7:nä kuukautena, eiwät
woi ryhtyä maanwiljelykseen. Käsi-ammatteja tosin
on monenlaisia, mutta niitten teokset kaupungeissa-
kin owat törkeänlaisia. Suurempaa wapautta ela-
tuskeinoissa ja liikkeessä ammattikuntain ja muitten
famanlaisten estetten siaan olisi toiwottawa. Waprii-
kat owat wielä huonolla kannalla; sillä ei ole ol-

kiwi) tawallisinta (motlenkarwaista). Marmoria, sa-
jansi-sawea ja sältspatia tawataan enimmtten itä-
eteläisessä Karjalassa; liuska-, tahko- ja myllyn-
kiwiä, sawenwalajan sawea, punamultaa löytyy mo-
nin paikoin, samoten myös kalkkia (erinomattain
pitkin eteläisen rantamaan läntistä osaa).

* Wuonua 1845 oli käsi-ammateissa työtä 2867:11e hengelle kau-
pungeissa ja 3380-Ile maalla; yhtehensä 6247 hengelle. Mntta w.
1855 oli kaupungeissa 6631 mestaria, kisälliä ja oppipoikaa, ja maalla
12,568 mestaria ja oppipoikaa, tahi kaikkiaan 19,199 henkeä. Vii-
meisinä 50 wuosina on käsi-ammattilaisten luku-määrä lifäynyt enem-
män kun wäestön luku-määrä. Suomessa «n kuitenki käsi-ammatti-
laisten luku-määrä wäestön luku-määrän suhteen (1 88:n suhteen)
wähempi kun Ruotsissa (1 77:n suhteen) ja Norjassa (1 54:n suh-
teen).



* Napriikanliikkeen olewan enenemässä hawahtee siitä että
Vuonna lBosolis3wapr.

„ 1843 „90 „ niissä 1,700 työmiestä; teosten arwo
551,852 rupl. hop.

„ 1845 ~103 „ „ 2,058 „ 678,409 „ „

„ 1847 ~118 „ „ 2,234 „ 779,420 „ „

„ 1849 ~128 „ „ 2,588 „ 964,267 „ „

„ 1851 ~148 „ „ 3,364 „ 1,295,621 „ „

„ 1855 ~171 „ „ 3,419 „ 1,174,970 „ „

joista tässä mainittakoon:
Pumpulilanka-wapriikeja 3 kappal. 347,000 rupl.
Nahan parkitus-wapriikeja 10 40,000
Fajansi-, kaakeli- ja m. 15 17,000
Klasi-wapr. 10 70,000
Werka- 7 90,000
Kortti- 3 11,000
Kynttilä-, saipua-, soopa- 4 78,000
Massiina-pajastoja 6 40,000
Öljy-myllyjä 7 16,000
Paperi-wapr. 9 112,000
Purje-waate- 3 16,000
Sokeri- 1 110,000
Tupakki-, nuuskii- 23 197,000
Villavaate- 1 15,000

' Thölö, lähellä Helsinkiä. Jokioisten, Hämeen läänissä, ja
Littoisteu, lähellä Turkua. ' Borgströmiu, Helsingissä, ja Rettigin,
Turussa. Frenckellin, Tampereella, ja Tettvakoski, Hämeen läänissä.
' Nuottajärwi, Hämee» läänissä. " Kirjota, lähellä Viipuria.
uiemi, Viipurin läänissä. " Ostennyyra, Vaasan läänissä.

lut halua suuriin hankkeisiin eikä sunrin yhdyskun^
nittain toimittamaan mitä wähillä rahoilla ei saa-
da toimitetuksi. Päälliseksi raaka-aineetkin omat ul-
komaalta tuotawat. Useimmat wapriikat owat wä-
hä^suhtaisia ja teokset ulottumattomia tarpeisiin.
Sunrin wapriikan laitos on pumpulilangan waprii-
ka Tampereella ja sitä lähin on mainittawa 1 so-
keri- ', 2 werka-2, 2 tupakki-^, 2 paperi-^, 1
klasi- 1 saipua- ja kynttilä- ja 1 Fajansi-wap-
riika joihin tulee 1 kruuti-wapriika ja metal-
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lein walmistus-laitokset. — Kauppa ja liike maan
sisemmissä osissa on wähäinen, mutta tässä woipi
toiwoa suurta muutosta, kun monet tuli-laiwat kul-
kemat pitkin koko Suomen rantaa ja kun tuli-lai-
wan kulku Saimankin Mesissä ja Päijänteessä on
päässyt alkuun. Paitsi sitä on rautatietä ruwettu
laittamaan. Suomen ensimmäinen rautatie tulee kul-
kemaan Helsingistä Hämeenlinnaan. Sopiwin lienee
laittaa rautatiet sillä tawalla, että ne kulkewat sisem-
pien järwien rannoilta merenrannoille. — Ulkomaan
kauppa on melkoinen ja laaja. Grinomaisimmat wie-
mä-kalut saadaan mehtistä, niinkuin plankkuja ja
lautoja (Porista ja Nupurista), potaskaa, pikeä,
terwaa (Pohjanmaalta), puu-astioita (Uudesta- ja
Rauman kaupungeista) ja halkoja (länsi-eteläisil-
tä rantamailta); karjasta, niinkuin elämää karjaa,
woita, lihaa, wuotta ja talia; kalaa, hylkeen ras-
waa, turkki-nahkoja, pellawan siemeniä ja kuminoi-
ta, jywiä j. n. e. Ulkomaalta tuodan jywiä, kryy-
nejä, suoloja, metallia ja metalli-teoksia, kalaa, mauksia
ja hedelmiä, kahwta, teetä, sokeria, wiinejä, paineita,
apteekin-aineita, nahkaa, silkki-, pumpuli- ja Milla-
waatetta j. m. Kauppa-tawaran kulettamisella (rah-
dilla) saadaan kans hywät. woitot. Wiemä-kalun ar-
wo on wiimmeisinä wuosina laskettu, osto-hinnan jäl-
keen, 2V2 miljoonaan rupi. ja tuoma-kalun arwo,
myömä-hinnan jälkeen, 6 milj. rupl. Wuonna 1825
kulettiin ulkomaan kauppaa 250:nellä laiwalla, jotka
yhteensä wetiwät 17,066 lästiä, mutta wuonna 1853
507:llä laiwalla, jotka wetiwät 54,400 lästiä, ja
ilman sitä oli noin 960 maalaisten alusta liikkeellä,
jotka wetiwät 25,000 lästiä, sekä oman maan rcm-
ta-wesillä että lyhemmillä ulkomaan reisuilla. Höy-
ry-laiwoja oli silloin 8. Sota-wuosina 1854—1855
wäheni kauppa-laiwasto29l purje-laiwaan, jotka weti-
wät 22,000 lästiä ja 4 tuli-laiwaan; mutta rauhan
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saatua on ahkerasti tehty työtä laiwa-warweilla. Tnli-
laiwain luku on myös enennyt.^ Sähkö-lennätin
on laitettu pitkin Suomen eteläpuolta, jatoiwotaanse saatawaksi pitkin länsi-ratltamaatakin.

* Kaupanliike on ollut wuositellen enenemässä. Wlionna 1846
käwi Suomen Haminoissa 229 ulkomaan ja 779 oman maan laiwaa
(76,000 lästiä), mutta w. 1852 309 ulkomaan ja 1136 oman maan
laiwaa (105,000 lästiä). Wiemä-kalun arwo cli w., 1841 2,464,000
rupl. ja tuoma-kaluu 4,491,000 rupi.; mutta w. 1852 wiemä-kalun
arwo 2,536,000 rupl. ja tuoma-kalun 6,705,000 rupl. Suurin ka-
lun-liike (päälle 500,000 rupl. arw.) oli Turun, Helsingin, Viipu-
rin, Kristiinan, Onlun ja Porin Haminoissa.

Ulkomailla myötyitt ja ostettuin kaluin lasku osoittaa millä kan-
nalla lunki maakunnan elatuskeinot ja minkälaiset sen tarpeet owat.
Wiemä-kalun keskihinta wiimme wuosina ennen sotaa oli, arwiolta
laskettuna, seuraawa: Puukalun 1,500,000rupl., potaskan 20 tuhatta,
terwan 400 t., pien 25 t., halkoin 50 t., eläinten 15 t., lihan 25
t., woin 150 t., wuotain 10 t., talin 29 t., kalan 82 t., rautateos-
ten 205 t., kruutin 30 t., klasi» 42 t., kangasten 47 t., Pellawan22
t., pellawan siemenei» 14 t., kuminain 15 t., jywäin 25 t. j. n. e.
Mitä erittäin mehtä-kaluun koskee, on sitä wiety ulkomaalle:
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Plantt. ja
laut.,
toittia.

Oulun l:stä 14,000
Vaasan l. 30,000
Turun l. 113,000
Uusmaan l. 40,000
Viipurin l. 93,000

ter--
waa,
tynn.
«7,000
94,000
3,000

300
200

parru-
ja,

kappal.
400

5,000
70,000

300
1,300

lehte.
reitä,

toittia.

02,000

paltte- potas» pikeä, halko»
ja, ka, ja,

kappal. lelmisk. tynn. shltää.
5,300 9,000 4,700 500
1,400 IOMO 2,300 1,700

8,400 3,000 40 9,000
1,800 1,000 20 9,000

500 200 200 000

Summa 290,000 104,500 83,000 02,000 17,400 23,200 7,200 20,800

johon tulee Turun l:stä 25,000 puu-lapiota, 10,000 ruuhta, 7,000
ämpäriä ja Pyttyä, 2,000 kauhaa, 2,000 kulhoa (watia) j. m. s. —

Tuoma-kaluin hinta oli: sokerin 600 tuhatta, kahwen 600 t., suo-
loin 420 t., wiinein 130 t., rommin ja muitten wäkewäin juomaiu
135 t., painetten 120 t., pumpulin ja pnmpulilangan 400 t., tu-
pakin 170 t., kankain 650 t., kalan 50 t., metallin ja metalli-teoSten
360 t., kynttiläin 48 t., köysien 77 t., apteekin ainetten 20 t., na-
han 34 t., hamppuin 24 t., saipuan 24 t., mauste» ja hedelmäin
100 t. ruplaa j. n. e.

Norjan kauppa-laiwasto on 4,300 purje-alusta ja 26 tuli-lai-
waa, jotka wetäwät 203,000 lästiä.



Asukkaat. Suurin osa asukkaita on Suo-
malaisia, jotka jakautumat kahteen eri pääsuku-
kuntaan: Hämäläisiin ja Karjalaisiin. Hämä-
läiset asuwat länsi-eteläisessä ja Karjalaiset itä-
pohjaisessa osassa, ja niitten rajan saattaa laskea
Uusmaan itä-eteläisestä nurkasta Waasan läänin
länsipohjaiseen nurkkaan. Niitä Hämäläisiä, jotka
asuwat länsipohjaisella rantamaalla, kutsuttiin mui-
nan Sumeiksi (selwiä Suomalaisia) ja niitä Kar-
jalaisia, jotka siirtyiwät pohjaiselle pohjanmaalle
Kainulaisiksi (Kwener). Sn omalaisille liki-sukuisia
ja ennen niitä Suomeen asentuneita owat Lappa-
laifet, jotka sittemmin ahdistettiin pois maan poh-
jaisimpiin osiin. Oikeoita peri-juurisia Lappalaisia
on nyt enään tuiki wähän. Nuotfalaifia asuu Ahwe-
nanmaalla, Uusmaan ja eteläisen Pohjanmaan (Waa-
san läänin) rantamailla ja sen ednstalla olewilla
saarilla ja paikoin muuallakin (125,000 henkeä).
Ruotsinkieltä pnhun moni Snomalainenki ja se on
wieläkin maan wirallisena kielenä. Wettäläisiä
on enin Wiipurin läänissä ja paikoin muuallakin,
enimmiten kauppamiehinä kaupungeissa (7—8,000
henkeä). Mustalaifet kuljeskelemat enimmiten maan
sisemmissä osissa (kukaties 1000 henkeä). Muutoin
on Saksalaisiakin (enin Wiipurin läänissä, kuka-
ties 400 henkeä), moniahta luudalainen, Franska-
lainen j. n. e. Wuonna 1855 oli wäki-luku,
paitsi maassa olewaa Wenäjän sotawäkeä,-1,688,705
henkeä (BlB,B67 miehen- ja 869,838 waimon-puolta).
Suurin osa, taikka 1,651,353 henkeä tunnusti ewan-
keliumi-lutherilaista oppia, joka onkin walta-nskon-
oppi, ja muut taikka 37,352 henkeä, enin osa Wii-
purin läänissä, Greekalais-kristittyä oppia. Paitsi
näitä oli wähä Katolikilaisia (enin Nupurissa, jossa
niillä on oma kirkkonsa) ja moniaita Reformeratui-
ta ja luudalaisia (siellätäällä). Mustalaisia lieuee
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useampi kastettu, waikka ne eiwät muntoin kuulu
mihinkään uskon-oppiin. Wiimme wuosina on wuo»
sittain 50—60,000 henkeä syntynyt ja 35—55,000
kuollut, joten wuotinen wäen -lisäys ' on noussut
23,000 hengen paikkoihin, mutta on laskeunut
4,ooo:teenki henkeen. Wuotinen wäen-lisäyksen kes-
kimäärä on wiimmeisinä 30 wuosina ollut 13,000:n
hengen paikoilla. — Paitsi niitä oikeus-ja wapaus-
etuja, jotka owat tulewat yleiseen kullekkin Suomen
asukkaalle ja jotka kieltäwät ketään, laillisetta tut>
kinnotta ja tuomiotta, wahingoittamasta hengen, kun-
nian, ruumiin, tawaran ja oman wapautensa suh-
teen, on myös muita erinäisiä etu-oikeuksia ja niit-
ten' mukaan jakautumat Snomen asukkaat 4:ään sää-
tyyn: aatelis-, pappis-, porwarin ja talonpojan
säätyyn. Wiimmeksi mainittuun säätyyn kuulumat
kaikki kruunun- ja weron-maitten omistajat. Ku-
kin sääty saapi lähdettää asia-miehiä herrain-päiwille,
joita pidetään kun hallitsia tahtoo niihin kutsua.

* Maa on osittain krnunun, osittain kaichunkein, osittain yksi-
tyisten oma. Maat eroitetaan, etuinsa, ja welwollisnuksiensa suhteen,
kolmeen luokkaan: werottomiin, kruunnn- ja weron-maihin. Verot-
tomat (aatelis-kartanot, raja- ja pyyki-maat, wapaa-maat) owat
wapaat monista, maata yleiseen seuraamista rasituksista ja welwolli-
suuksista. Kruuuunmaitten oikea omistaja on kruunu, waikka se on
antannt ne yksityisille hoidettawiksi tahi wuokralle, määrätyiksi wuosiksi,
tahi perintöoikeudella hoitajan perillisille, kuu waan maa hoidetaan
ja määrätyt werot maksetaan. Veronmaihin on omistajalla ja hänen
perillisillänsä täysi omisto-oikeus kuu waan selwitetään siitä maksetta-
wat werot. Erilaatuisia kruuuuu- ja wapaamaita saapi ostaa pe-
riunöksi, joteu ne muuttuwat weronmaiksi. Wiimmeisinä 10 wuosina
ou noin 600 maata wuosittain ostettu perinnöksi. Maitten suuruuden
ja arwou, ja siitä seuraawai» wero-makfoiu suhteen on niille mää-
rätty oma manttaalinsa. Paitsi tätä on Viipurin ja Kuopion
lääneissä omia manttaali-nimityksiä: ader(— l manttaali), faIVU
tahi orawa(—'/«mantt,) j« arwi« rupla (sitä ei käy tarkoin
määrääminen manttaalin suhteen).
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Hallitus-muoto ja hallitus. Suomenmaa
on eroittamatoin osa Wenäjänmaata, jonka Keisari
on Suomenmaan Suuriruhtinas. Muuten on Suo-
menmaalla omat lakinsa ja Wenäjän hallituksesta
aiwan erillään olewa hallitus. Suomen perustus-
lait owat Ruotsin hallitus-muoto, fäätty elok. 21
päiw. w. 1772, ia Sowinto- ja Wakuutuskirja,
fäätty helmik. 21 p. ja toukok. 3 p. w. 1789,
jotka molemmat säännöt Wenäjän Keisari on moi-
tttalliseksi ja waikuttawiksi ottanut ja wahwistanut.
Ne myönnyttäwät hallitsialle ylimmän toimitus-
mallan ja hallitus-asiossa myös ylimmän laki-sään-
tö-wallan. Mutta semmoiset asiat, jotka koske-
mat perustus-lakien elikkä säätyin etu-oikeutten muut-
tamiseen, uuden lakikirjan säätämiseen, uutten weroin
määräämiseen ja sotawäen ottoon, kaikki ne owat
säätyin mietittäwät) ja säätyin päätöksellä, johon

Maita ja manttaaleja eri lääneissä oli w. 1850 seuraajalla ta-
ivalla:

Maata. Manttaalia, nimitt. Kruun. Veronm. ja Verottomia.
Oulun l. 7,240 1,799 573 1,224 2
Vaasan l. 5,912 2,622 435 2,180 7
Turuu l. 9,871 5,280 751 3,892 637
Uusmaan l. 4,716 2,288 323 1,532 433
Viipurini. 7,440 1,559 845 63 651
Kuopion l. 6,718 724 437 281 6
Mikkelin l, 3,857 1,210 584 610 16
Hämeen l. 4,453 2,178 518 1,458 202

S:a 50^207 17,660 4,466 11,240 1,954
johon tulee:
Niipur. l. arwio-rupl. 2,172 1,565 26 581
Kuopioni. „

2,466 1,818 516 132

S:a 4,638 3,383 542 713

Vuositellen rakennetaan Suomessa paljo uudistaloja (nyypykejä),
jotka aikaa lvoittain muuttuivat iveronmaiksi.

Aatelistoon kuuluu noin 3,400 henkeä, pappissäätyyn 6,700, por-
roarisäätyyn 17,600, talonpojan säätyyn 1,480,000; herras-iväkeä on
14,800 ja muuta kansaa 166,200 henkeä.



waaditaan wähintään 3:n (moniaissa asioissa 4:n)
säädyn suostumus, 01l lain woima, kltn hallitstasen wahwistaa. Sellaiset asiat ja seikat, jotka owat
hallttsian itsensä päätettäwät, walmistelee Pietarin
kaupunkiin asetettu, 5 jäseninen, Suomen asiain
komitea, ja siellä asuwa Minister-walta-fihteeri
esittelee asiat Keisarille.

Hallituksen etunenässä Suomessa on Kenral-
Kutvernööri, jonka Keisari määrää siaiseksensa.
Kun Kenral-kuwernöörillä on ollut muitakiu, ei
Maan Suomen asioita, toimitettawana, on hänelle
määrätty apulainen, jolla on ollut walta osittain
toimittaa esimiehensä mirantoimttuksia. Kaikki ne
asiat, jotka tosin olisiwat hallttsian päätettäwät, mut-
ta jotta hän ei ole waatinut omaksi päättämiseksen-
sä, tutkitaan ja päätetään, hänen nimeensä, keifa-
rillifesfa fenaatisfa. Se on jaettu kahteen, Zus-
titian (Oikeuden) ja Ekonomian (Talouden), ofa
kuntaan (departementiin), joissa kummassakin on
8 jäsentä, jotka Keisari joka kerran määrää 3:ksi
muodeksi. Paitsi niitä asioita, jotka päätetään yh-
teisesti molemmissa osakunnissa (in pleno), on lus-
titian osakunnalla oikeuden maarinpitäminen erittäin
welwollisuutena, Ekonomian osakunnalla sen siaan
sisemmän hallinnon hoitaminen, joka sen tähden ja-
kautuu useampiin expedition nimisiin osiin, jotka
owat: Kansliian-(yhteisen rauhan, järjestyksen ja
suojeluksen tähden), Finansin- (jolla on waltakun-
nan omaisuuden, raha-asiain , kaupan jakeinollisuu-
den hoito), Militian- (sotawäkeen kuuluwain asi-
ain tähden), Kammarin-ja Tilinteon-(joka kan-
taa waltakunnan saatawat ja tutkii tilinteot) ja
Ekklesiastikan- (seurakunnallinen) expeditioni (seu-
rakunnan ja alkeis-opetuslaitosten tähden). Kussa-
kin näissä erpeditioneissa on erinäinen waarinpito
jollakulla ekonomian osakunnan jäsenellä. Lähellä
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Ihteisen järjestykfen ja hallinnon wartt-
otksi eri maakunnissa on kuwernöörejä asetettu, ja
sen suhteen on maa jaettn B:aan lääniin: Oulun
ja Kajaanin, Waasan, Turun ja Porin, Uus-
maan, Wiipurin, Kuopion, Mikkelin ja Hä-
meen lääneihin. Kukin lääni on sitten jaettu kih-
lakuntiin, joissa kussakin on yksi kruununwonti, ja
kihlakunnat nimistttiehen-piirikuntiin, jotka usein
owat sama kun pitäjät. Kaupungeissa on ensimäi-
senä järjestyksen pitäjänä Maistraati (Raastuwcm
oikeus), jossa kaupungin pormestari ja raatimiehet
owat jäseninä. Moniatssa kaupungeissa et wielä
ole pormestaria eikä maistraatia, waan ainoastaan
järjestysmies (afa-pormestari) ja järjestys-oikeus.
Sekä kaupnnkein että maapaikkoin omat hallitus-
neuwot owat waan awukst Kruunun palwelioille,
mutta sopimattomat herättämään ja woimassa pitä-
mään jotain yhteys-mieltä ja taiwuttamaait kansaa
itse-hallitukseen. Kihlakuntia on nyt 48, nimismie-
hen-piiriknntia 241 ja kaupunkeja 32.'^' — Ou-
lun lääniin kuuluu pohjainen Pohjanmaa, ja La-
pin jaLäntisrannan suomalainen osa. Kaupunkeja:
Tornio, Oulu (Uleäborg), Pr aah e (Bra-

yhdistettynä senaatiin on Prokuraatori, joka pitää
Maaria ettei lakeja rikota eikä kenenkään oikeuksia
wahtngoiteta. — Hallinnon erinäisten haarain täh-
den on useampia pää-wirkakuntia, jotka kaikki kuu-
luwat senaatin alle.

** Kussakin kihlakunnassa on, keskilnwnn jälkeen, 33,000; mutta
tässä ou uiin suuri epätasaisuus, että wäki-rikkaimmassa kihlakun-
nassa (Korsholman eteläisessä, Vaasan lääniä) on noin 80,000 hen-
keä, mutta wäestä köyhimmässä kihlakunnassa, paitsi Lapinmaata, on
waan noin 15,000 henkeä. Suuri eroitus on myös nimismiesten
piirikunnissa, wäkiluwun suhteen: 1,600 ja 13,000 hengen wälillä.

' Sortawalassa, Iywäskylässä, Heinolassa, Mikkelissä ja loen-
snussa.
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hestad) Kajaani. Waasatt lääniin kuuluu eteläi-
nen Pohjanmaa, itäpohjainen nurkka Satakuntaa
ja länsipohjainen Hämeenmaa. Kaup. Kokkola
(Gamla-Karleby), Pietarsaari (Jakobstad),
Uusi Kaarlebyy (Joensuun kaupunki),
Waasa,, Kaskinen (Kaskö), Kristiina
ja Iywäskylä. Turun lääniin kuuluu War-
sinaissuomi, läntinen ja suurin osa Satakuntaa,
wähäinen osa läntistä Uusmaata ja Ahwenanmaa.
Kaup. Pori (Björneborg), Rauma, Tam-
pere (Tammerfors), Uusi kaupunki (Ny-
stad) , Naantali (Nadendal), Turku (Hbo);
Salon ja Ikälisien kauppapaikat (wähäiset kau-
pungit).^ Uusmaan lääniinkuuluu läntinen ja suurinosa Uusmaata Kymenjokeen asti, ja osa itäeteläistä
Hämeenmaata. Kaup. Tammisaari (Ekenäs),
Helsinki (Helsingfors), Por w o o (Borga), L o-
wiisa,Wiaporin linna (Sweaborg). Wiipu-
rin lääniin (suurin osa Wanhaa Suomea)' kuuluu
itäinen Uusmaa (Kymenjoenitäpuolella), eteläinen
Karjala, eteläisin Sawo ja osa itä-eteläistä Hämeen-
maata. Kaup. Hamina (Fredrikshamn), Wii-
puri, Käkisalmi (Kerholm), Sortawa-
la, Lappeenranta (Willmanstrand). Kuopion
lääniin kuuluu pohjainen Karjala, pohjainen Sa-
wo ja itäpohjainen Hämeenmaa. Kaup. Kuopio
ja Joensuu. Mikkelin lääniin kuulun Hämeen-
maata Päijänteen itäpuolinen osa ja keski Sawon«
maa (Päijänteen ja Orihweden järwein wälissä).
Kaup. Heinola, Mikkeli ja Sawonlin-
n a (Nyslott). Hämeen lääniin kuuluu länsi-cteläi-
nen osa Hämeenmaata ja itäinen Satakunta (Näsi-
järwen ja Päijänteen wälissä) ja palanen länsipoh-
jaista Uusmaata. Kaupunki Hämeenlinna (Ta-

* Niillä ei ole täydet kaupungiu oikeudet, waan kuuluwat sekä
laiu-käytöksen että hallituksen suhteen lähimmäisiin maaseurakuntiin.
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Lakia käyttämässä ja oikeutta hoitamasfa
on Suomessa 3 Howi-oikeutta, Turussa, Waasassa ja
Wiipurissa. Turun howi-otkeuden lakikuntaan kuu-
luu Turun, Uusmaan ja Hämeen läänit; Waasan
howi-oik. lakikuntaan Waasan ja Oulun läänit, ja
Wiipurin howi-öik. lakikuntaan Mikkelin, Kuopion
ja Wiipurin läänit. Howi-oikeuden esimiestä kut-
sutaan presidentiksi, jäseniä howi-otkeuden neuwoksiksi
ja asessoreiksi. Howi-oikeutten alle kuuluu kaikki
ala-oikeudet sekä maalla että kaupungeissa. Ala-
oikeuksia maalla owat laakmannin ja kihlakunnan
oikeudet, joita laakmanni ja kihlakunnan tuomari
pitämät kumpikin 12:den lautamiehen kanssa, jotka
malitaan kunkin lcckikunnan talonpojista. Kaupun-
geissa toimittamat Raastuwan oikeudet, pormes-
tari ja raati-miehet jäseninä, lakia ja oikeutta. Ne
kaupungit, joissa ei ole pormestaria, kuulumat kih-
lakunnan oikeuden alle. 9:ssä kaupungissa on myös
alempi oikeus, tahi Kämnärin oikeus, jossa on
oma esimiehensä, ja 3:ssa kaupungissa Poliisika»
mari, Poliisimestari päämiehenä. Erinäisten asiain

waftehus). Wäestb Suomen kaikissa kaupungeissa yh-
teensä ei nouse paljo päälle 100,000 henkeä. Tämä tvä-
häinett wäki-luku, werrattuna wäki-lukuun Europan
eteläisessä ja läntisessä osissa, osoittaa kuinka tväha
elatuskeinot Suomen kaupungeissa owat edistyneet.
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laatmllnnil. Kihlat. Käräjät. Koupunk. Väkiluku.
Turun howi-oikeuteen kuuluu 2 19 81 11 608^71
Vaasan „ „ 2 11 49 11 450,368
Viipurin „ „ 2 19 68 10 629,466

Summa 6 49 198 32 1,688,705
Kullakin kihlakunnan tuomarilla on, keSkiluroun jälkeen, neljä la-

räjäkuntaa hoidettawana, jonka tähden täräjiä (paitsi roäli-käräjiä)
pidetään waan 2 kertaa »vuodessa kussakin käräjätunnassa, waikka
niissä on, keskiluwun jälkeen, päälle 8,000 henkeä kussakin.

Helsingissä, Tnruösa ja Viipurissa on erittäin justitian-(oikeu-
den) ja erittäin poliisi-pormeStari kussakin. Samoissa kaupungeissa



35

tähden on Sotaoikeuksia ja Maanjaon oi»
keuksia.

Kirkollinen hallinto, uskonopin ja seura-
kunnan hoito, on Turun arkkipispan ja Porwoon
ja Kuopion pispain hallussa, kullakin Tuontio-ka-
pituli apuna. Sen mukaan jakautuu maa kolmeen
Hiippakuntaan. Turun arkki-hiippakuntaan kuu-
lun Turun lääni, Waasan lääni, paitsi Hämeenosaa, Hämeen läänin läntiset osat ja Uusmaan lää-
niä Hämeen selänteeseen ja lähelle Helsinkiä. Por-
woon hiippakuntaan kuuluu Wiipurin ja Mikkelin
läänit, Waasan lääniin kuuluwa Hämeenmaatt osa
ja itäiset osat Hämeen ja Uusmaan läänejä. Kuo-
pion hiippakuntaan kuuluu-Oulun ja Kuopion lää-
nit. Kukin hiippakunta on sitten jaettu Prowasti-
tahi Kontrahtikuntiin, joissa kussakin kontrahti-
prowasti on päämiehenä. Kuhunkin kontrahtikun-
taan kuuluu enempi tahi mähempi pitäjiä kirkko-
herroinansa, joista joku walitaan kontrahti-prowas-
tiksi. Pitäjä on tahi waan yksi seurakunta taikka
usiampia. Jos pitäjässä on useampia seurakuntia,
sanotaan yhtä emäkirkon seurakunnaksi ja toisia kap-
peli-seurakunniksi. — Greekan uskolaiset kuuluwat
Metropolitan alle Pietarissa.
on myös poliisikamari. — Oulussa, Kokkolassa, Vaasassa, Porissa,
Turussa, Helsingissä, LoniiisaSsa, Haminassa ja Viipurissa on Käm-
närin oikeus kussakin.

« Kontrahtik. Pitäjiä. Seurakuntia.
luku» »väestö luku» «väestö Väestön Kunkin

määrä, keskilum. määrä, keskilum. summa. papin
jälkeen. jälkeen. osalle.

Turun hiippak. 18 106 6,378 258 2,621 «76,104 1,409
Porwoon h. 13 73 8,203 125 4,791 598,825 2,444
Kuopion h. 8 39 9,652 97 3,881 376,424 2,267

Summa 39 218 7,566 480 3,440 1,651,353 1,854
Ruotsissa on 1 pappi 975:n hengen ja Norjassa 2350:n hengen osalle.

— Kun Suomessa on 1 pappi 1854:n hengen osalle, ei sopisi sen suhteen
juuri moittia kristillisyyden opetusta, jos ei tässä olisi, wäkiluwun
suhteen, niin suuri epätasaisuus ja jos ei papeilta menisi niin paljo
aitaa muihin toimituksiin, jotka oikeastaan eiwät kuulu pappistvirkaan
ja jos ei paljo pappeja olisi w»au toistensa apulaisina»



Opetuslaitoksia. Kansan oppi, joka on ol-
lut pappein hoidettawana, on entmmiten sellainen
että osataan lukea kirjaa, ja sen melkein kaikki osaa-
mat. Kansankouluja on paikoin, mutta kansa kunasuu hajallansa on se suurena esteenä tässä, asias-sa. Kansankouluin hankkeissa on tosin oltu ja ol-
laan, mutta Suomalaiset eiwät wielä ymmärrä niit-
ten hyötyä; ja sentähdcn taitaa wielä pitkät ajat
kulua, ennenkun ne saadaan oikein toimeen, warsin-
ktn kun niitten asettaminen oikealle kannalle on wai-
kea asia. Paremmalla kannalla on oppineitten si-
mistäminen. Sen edistämiseksi on Aleksanterin ylt-
opisto Helsingissä, 6 gymnasiumia (lukiota) ja 14
ylä-alkeiskoulua. Mi-opistolla on oma hallituk-sensa, jonka korkeinta päämiestä kutsutaan Kanslee-
riksi (jona Perintö-ruhtinas nyt on). Gymnasiu-
mit ja ylä-alkeiskoulut omat pispain ja tuomioka-
pitulein waarinpidon alla, samoten myös maan 32
ala-alkeiskoulua, yhteisen kansallisen simistyksen täh-
den, ja 8 naiskoulua. Samoten on yhteisen kan-
sallisen simistyksen tähden 26:ssa kaupungissa sun-
nuntaikouluja. Erinäisiä ammatti-konluja on: 3
nawigationi-(merikulku-)koulua, joissa merenkulkuun
opetetaan, 3 kauppakoulua, joissa kauppamiehiksi
opetetaan, 3 taidollis-ammattikoulua (reali-koulua),
joissa opetetaan täydellisempiä tietoja käsi-ammat-
tilaisiksi ja wapriiki-miehiksi aikomille, 1 sota-
koulu, jossa taitamiksi sota-päälliköiksi neuwotaan,
1 maanwi.ljelyskoulu, jossa maauwiljelykseen jakun-
nolliseen karjan hoitoon neuwotaan. Metsänhoidon
opetuslaitos on määrätty toimeen pantamaksi.i Teol-
lisia maanwiljelyskouluja on waan 2, mutta useampia

Muut Maltakunnan laitokset ja niistä seuraa»
mat jaot (esim. 50 maakunnan lääkärikuntaa, 2 tul-
liherrcckuntaa ja n. e.) omat mähemmän arwoisia ja
jätetään tässä luettelematta.
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* Gymnasiumeja on kahdenlaisia: yhteisen oppimisen ja kansakun»
uallisten (civil-) wirkamiesteu oppimisen tähden. Gnsin mainittuja
on Turussa, Waasassa (Pietarsaaressa), Porwoossa ja Kuopiossa,
wiimmeksi mainittuja Hämeenlinnassa ja WiipuriSsa. Vlä-alkeiskou»
luja Turussa 2, Porissa, Waasassa, Hämeenlinnassa, Oulussa, Kuo-
piossa, Sawoulinnassa, Heinolassa, Wiipurissa, Haminassa, Por»
wooSsa, Helsingissä ja Iywäskylässä, yksi kussakin. Ala-alkeiSkoulu»
ja joka kaupungissa ja 1 Ahwenanmaalla. Vli-opistoon kuuluu noin 600
oppilaista (studentia), gymnasiumeissa on noin 350 oppilaista, ylä,,
alkeiskouluissa 1,200—1,300, ala-alkeiskouluissa päälle 1,200. Sun.
nuutaikouluissa käypi noin 2,000 oppilaista, joka ei ole puoletkaan
laupunkein kisälleistä ja oppipojista. Helsingin, Turun ja Waasan
(Kristiinassa) nawigationi-(merenkulku-)koulliissa on 250, ja Helsin-
gin, Turuu ja Waasan (Pietarsaaressa) taidollis-ammattikouluissa
100 oppilaista; kauppakouluissa, jotta myös owat Helsingissä, Tu-

russa ja Waasassa (Pietarsaaressa), on waan wähä oppilaista; sota»
kouluu» Haminassa pääse oppilaista ja Mustialan maanwilje»
lyskoulussa Hämeenmaassa on noin 50 oppilaista. , Kansakouluin op-
pilaisten lukumäärä ou tietämätöu. Koko Suomen, 6:den ja 25:den
wuoden wälillä olewaSta, miehenpuoliseSta kansasta, joka on noin
300,000 henkeä, käypi, waan noin 12,000, se o. 4 sadasta, jossain
yhteisessä opistossa. Naiskouluissa Turussa, Helsingissä,' Waasassa,
Kuopiossa, Haminassa ja 2 Wiipurissa on noin 350 oppilaista; Ou-
lun naiskoulull ei ole wielä saatu toimeen. Mykkäin ja kuuroin ope»
tuslaitotsessa Porwoossa on 13 oppilais-raukkaa.

Sotawäki. Oman maan sotawäkeä on: 1)
Liiwkaartin tarkka-ampuma pataljona, Ensim»
mainen Suomalainen fota-meriwäki, molemmat
Helsingissä, Neuwomifen tarkka-ampuwa patal»
jona, Hämeenlinnassa, 9 Ruoti-fotawäen tark-
ra-ampuwaa pataljonaa (Turun, Waasan, Oulun,
Kuopion, Mikkelin, Hämeenlinnan, Porin, Uusmaan
ja Wiipurin) ja fota-meriwäki Turun läänissä;
kaikkiaan noin 5,500 miestä.

ollaan toiwomassa. * Mykille ja kuuroille on yksi-
näinen mies toimittanut opetuslaitoksen. Tiedetten,
Suomen muinais-ttetoin ja Suomen kirjallisuuden,
samoten myös ihanne-taitoin edistämiseksi on seuroja
toimessa, joista ihanne-taitoin seura pitää toimessa
kaksi piirustuskoulua.
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Suomen Suuriruhtinakunnan waakuna tahi kil-
pimerkki on punaisella pohjalla pystösst-feisowa ja-
lopeura, solmu-ruusuja ympärillä; oikeassa etukäpä-
lässä on miekka, kärki ylöspäin, ja wasemmassa sa-
peli, jonka kärki on alaspäin ja jonka hamara-
tahi takapuolelle se takajalwoin nousee. Gri maa-
kunnilla, lääneillä, kaupungeilla, kihlakunnilla j. n. e.
owat omat maakunansa ja sinetti-merkkinsä.

Maan monista jakautumisista on jako läänei-
hin erinomaisin. Tässä seuraa kunkin

Raha-warat. Rahanluwun perustuksena Suo-messa on Wenäjiw hopiorupla. Wuotiset kruunun
tulot nousewat noin 2^ milj. rupl., jotka likimit-
ten riittäwät tarpeellisiin kruunun menoihin. Suo-
men pankin paperi-rahaa on maassa liikkeellä noin
5 milj. ruplaa. Waltakunnan welka taitaa olla
noin 3 milj. ruplaa.

* Valtakunnan tulot owat jaetut s:teen seuraawaiseen pää-luok»
kaan: i) Maa-werot (noin 990,000 rupl.), 2) werot kaluin paran»
nuslaitoksista (förädlingswerk; 43,000rupl.), 3) henkiluku-werot (per-
sonela; 300,000 rupl.), 4) kohdattomat tahi wälilliset (indirekta)
werot (1,285,000 rupl.), 5) sattumat (tillfälliga) tulot 87,000rupl.)
— Menot owat jaetut 9:ään seuraawaiseen paä-luotkaan: 1) Halli-
tuskunta (styrelsewerken; 188,000 rupl.), 2) oikeuskunta (juftitiesta-
ten; 88,000 rupl.), 3) sotawäkikunta (militiestaten; 742,000 rupl),
4) kansakunnalliSkunta (civilst.; 500,000 rupl.), 5) opetuSkunta (lä-
rost.; 274,000 rupl.), 6) armeliaisuus- ja terweys-laitokset (185,000
rupl.), 7) maanwiljelys, kauppa ja elatuskeinot (140,000 rupl.), 8)
yhteiset apu-warat ja lahjoitukset (192,000 rupl.), 9) arwaamatto-
mat menot (245,000 ruplaa).
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läänin kolo geograf. penink. ala.
Oulun 3,012
Vaasan 757
Turun 483
Uusmaan 234
Viipurin 779
Luopion 800
Mikkelin 431
Hämeen 343

mäestö (w. 1835) ja mäcstön tiheys.
171,522 57
278,846 368
298,273 611
154,913 662
263,349 338
212.331 265
153,787 357
155,685 454

Summa 6,844 1,688.705 247
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Lapinmaa on awara (noin 1250 peninkuor-
man alaa), mutta wähä-wäkinen s4—5 henkeä p.
alalle). Sen läpi juoksee paljo wuoria ja maan-
selkiä, joitten wälissä on lakfoja, kankaita, newoja
ja korkeoita soita. Ilman-ala on kylmää; kuiten-
kin on lyhyen kesän aikana usein hywinkin lämmin,
kun aurinko pitkiin aikoihin ei lasken näkymättömiin.
Iymiä ja muita maan hedelmiä siellä ei käy milje-
leminen, ja tvilu ne usein panee. Potaateja ja nau-
riita käypi kylwäminen Utsjokeen asti. Ohraa kyl-
metään Iwalojoenkin suulla ja joutuuwähässä ajassa.
Rukiin wiljeleminen alkaa Sodankylässä jaMuonio-
niskassa. Rukiintulo arwataan 500:teen ja ohran
3000:meen tynnyriin wuosittain. Metsästämisellä,
kalastamisella ja karjanhoidolla hankkii kansa enim-
miten elatuksensa, ja poron-jäkälästä saawat porot
ruokansa. Mainioita owat Lapin lukemattomat sääs-
ket ja mäkärät, ihmisten ja karjan kiusaajat. Mar-
joja kaswaa ololta. Waiwaiskoiwuja ja katajapen-
saita kaswaa siellätäällä wuorten päiwäpuolella; tak-
soissa tapaa mäntyjä, leppiä, haapoja ja tuomia,
merien ja jokien rannoilla Pajuja jaetelämpänä kuu-
sia japihlajia. Joltisia utehtiä tawataan wielä 68'/.,"
latitudilla. Näitten erämaitten asukkaat owat oikeas-
tansa lyhyttä lappalaiskanfaa. Monin paikoin on
uudis-afukkaiksi afeutunut peltoa wiljelewiä Suo-
malaisia. Lappalaisia on paikoin hämmentynyt
näitten joukkoon, joten owat ryhtyneet ntaanmilje»'
lykfeen ja karjanhoitoon (enintmiten lampaita; joku
lehmäkin). Muut Lappalaiset jakautumat kalasta»
nmn ja paimen- taikka tunturi-lappalaisiin. G-
dellimmäiset owat aseutuneet kalaisten järwein ja jo-
kien rannoille. Kala on niitten warsinainan ruo-
ka; ne wiljelewät nauriita, mutta on niillä poroja-
kin. Ne asuwat pienissä siiwottomissa tumissa ja

t. Oulun ja Kajaanin lääni.



owat ikäänkuin paimentolaisten ja pellonwiljeliäin
wäli-portaalla. Paimen-lappalaisilla ei ole mi-
tään muuta huolena porot. Tawallinen lap-
palaisperhe tarwitsee elatuksekfensa noin 300 poroa;
moniailla perheillä on 6 ja 8-kin tuhatta poroa.
Ne eläwät poroin maidolla, juustolla ja lihalla, pu-
keutumat poroin taljoihin (nahkoihin) j. n. e. ja pi-
tämät heitä myös kuorma- ja Meto-juhtina. Pai-
men-lappalaiset kuljeskelewat toisesta paikasta toi-seen ja muuttawat kesäksi tuntureille, lämmintä pa-
koon. Niillä ei ole huoneita muuta kun kodat,s. o. moniaita seipäitä pistetään pystöön maahan
taikka lumeen nojallensa toisiaan wasten ja seiniksi
lewitetään niitten ympäri poron taljoja tahi sarkaa.
Monet haitalliset asianhaarat näyttämät aikaa woit-
tain peräti häwittäwän sekä paimenlappalatset että
porot.

Wuoria: Monista tähän kuuluman Maan-
felän, (Suolafelän), Lintufclänteen ja Du»
nasfelänteen kukkuloista mainittakoon tässä
Kafawaara, Pasfeswaara, Salwaswaddo
(1760 jalk.), Soiwerswaara, Maderoiwi,
Peldowaddo, Peldowuomatunturi, Som-
piotunturi, Rautatunturi, Talkunaoiwi,
Roggiwaara, Ounastunturi, leristunturi
ja paitsi näitä Mutkennmara, jossa Suomen-
maa, Wenäjänmaa ja Norja kohtaamat toisiinsa,
Peldoiwi, Luostatunturi, Sodankylän kirkon
eteläpuolella, Pyhätunturi, Pohjanmaan rajal-
la. — Wesiä: Skekskemjoki, Inarijoki, ja
Tenojoki, johon Utsjoki ja Pulmajoki juok-
semat; — Inarajarwi (45 p. a.), johon Iwa-
lojoki laskee ja johon Paddajärwi, saatuansa
Waskojoen lisä-weden länsi-etelästäpäin ja
Naamasjoen, Muddusjärwen läpi, pohjai-
sestapäin, juoksuttaa wettänsä pitkin loenjokea.
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Pohjanmaa, johon kuuluu läntisrannankin
pohjainen osa (s. o. Tornionjoen, länteenpäin, ja
Ounasselänteen, Kallinkankaan jaKaakamanjoen (las-
kee mereen Kemijoen länsipuolella) itäänpäin, walil-
lä olewa maa on Maanselästä Pohjanlahtea koh-
den aletiewa maakunta. Wuoria mainittakoon Aa»
wafakfa (747 jalk.), Tornionjoen rannalla lähellä
napa-ympyrää (polcirkeln), jossa, luhanuksen aika-
na, käydään tahtomassa aurinkoa, kun se et lasken
näkymättömiin. Sisemmissä osissa knlkewat Maan-
selän haarat hietakangasten, louhikkoin ja niin mo-
nien järwein ja suo-maitten wälissä, että koko maa-
kuntaa on werrattu laajaan suohon. Matalaa ja ta-
saista rantamaata kohden kulkee monta selännettä,
pitkiä lakson-soikaleita wälissä, joissa joet juoksewat,
pohjaisimmat etelään, keskimmäiset länteen ja eteläi-
sentmät länsipohjaiseenpäin. Maa on yleiseen lai-
haa hieta- ja kangasmaata. s—lo peninkuorman
lewyiseltä on rantamaa hywästi wiljelty jakansais-

Lapinmaa jakautuu 7:ään Lappiin: 1) etelä-
puolella Lapintuntureita: Enontekiäisten tahi Tor»
nion, Muonionniskan, molemmat Muonionjoen
rannoilla, Kittilän, Ounasjoen rannalla, Sodan»
kylän ja Kuolajärwen (idässä), 2) pohjaispuo-
lella Lapintuntureita Inarin ja Ntsjoen (Pohjai-
simpana) Lapit. Utsjokea, Inaria, Kittilää, So-
dankylää ja Kuolajärweä kutsutaan yhteisellä nimellä
Kemin-Lapiksi.

Muonioksi, johon lerisjärwi jnoksee; yläpuoli
Kemijokea, johon Kittisenjoki Luirojokeneen
juoksee, ja yläpuoli Ounasjokea.

>— Medet Inarinlapin itäisessä osassa ja Kuo-
lajärwenlapin, Maanselän pää-harjun itäpuolella
olewassa, osassa juoksewat Wenäjälle Jäämereen
ja Kantalahteen; Könkömä, joka yhdyttyänsä,
Enontekiaisten kirkolla, Bettasenoon nimitetään
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ta, mutta «taaempana wähenee wiljeleminen ja kan-sa harwenee. Wilu panee usein kylwöt, eiwätkä
katowuodetkaan ole outoja. Niitut kaswawat wäke-
wästi heinää, warsinkin niillä paikoilla, joitten yli
tulwawesi kulkee. Sisemmissä. osissa (Kajaanin lää-
nissä, Kainunmaassa) on wielä wahwat mehtät;
siellä poltetaan kaskea (enin Hyrynsalmessa ja Sot-
kamossa) ja paljon terwaa. Metsästäminen (war-
sinkin linnustaminen) on hyötyisää, ja metsästäjät
hihtäwät suksilla. lärwet owat kalaisia; jo'issa, war-
sinkin pohjaisissa, saadaan paljo lohia ja taimenia.
Helmt-simpukoita tapaa paikoin, mutta ne owat trä-
hatt arwoisia. Kulta-hietaa on löytty itäisimmis-
sä osissa ja lähellä Kemijoen suuta, mutta se ei
maksa puhdistus-waiwaa. luwakaisenmaa Kolarissa
Mi-Tornion pitäjässä on kukaties Suomen suurin
rautamalmi-utaa, mutta siitä ei ole fowelias wal>
mistaa rautaa, kun malmissa on liiaksi tulikiweä.
lärwi- ja mutamalmia on kyllin jamiimeisinä wuo-
sina on rakennettu useampia rautapruukeja. Uli-
ja Ala-Torniossa on laaja kalkki-maa. Suomalai-
nen wäestö on Kainulaisia ja Karjalaisia, sit-
keää ja rohkeaa kansaa, jotka hätäilemättä laskewat
alas waarallisia koskia, kuljettaissansa pitkin jokia
sisämaan kalua rantamaan kaupunkeihin.

rokauden näkymissä ja moniaat warjopaikat owat
toisinaan koko kesän lumella peitetyt). Hyryn-
salmessa on Teiriharju, 1095 jalk. korkea ja
Sotkamossa Wuokatinpöllö, Kärnälänkosken
eteläpuolella, 840 jalk. korkea. Kimalonselän-

Wuoria: Kuusamo on synkkää, tunturi-luon-
toista maata. Korkeimmat wuorikukkulat siellä
owat Nuorunen, 1640 jalk. ja Monwaara,
1486 jalk., molemmat lähellä Tawajärweä, Ii»
waara, Kuusamojärwen eteläpuolella, 1430 jalk.
(Siellä on aurinko juhaunuksen aikana koko wuo-
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teellä mainittakoon Kiwalonohta, pohjaisessaosassa lähellä Kemijokea, ja Kiwalonpenikat
tahi Simomuoret (531 jalk.), etelä osassa. —

Wesiä: Tornionjoki, johon Tengeliöjoki, Aa-
Masaksan pohjaispuolella, juoksee; Tornionjoen
läntinen ja pienempi suu-haara, Naran, on
rajana Ruotsia masten. Kaakamajoki. Kemi»
joki, tulee Sodankylästä ja juoksee, länsi-ete-
läistä suuntaa, Kemijärwen (pitäjän ja järwen),
Rowaniemen (jonka kirkon wieressä Ounasjoki,
yhtyy Kemijokeen) ja Kemin pitäjäin läpi. Si»
mojoki, Simojärmesta, Kemin pitäjän läpi.
Iyoki, lijärwestä Kuusamossa, Pudasjärwen
ja lin pitäjäin läpi. Kiannon alangossa on
Kiantojärwi jaWuokkijärwi; Sotkamon alan-
gossa Änettijärmi, Lentiira, Lentua, On-
tojärwi; Kajaanin alangossa Hyrynjarwi,
Ristijärwi ja Kiehimänjoki, Pohjaisessa Nu«
asjärwi. Kajaaninjoki ja Ämmän-kanawa,
idässä, ja Dulujärwi, jonka Manamansalo ja-
kaa Arjänfelkään, itäpuolella, ja Niskaset»
käan, länsipohjaisella puolella. Dulunjoki,
Muhoksen ja Oulun pitäjäin läpi. Siikajo»
ki, Ifolamujärmesta. Pyhäjoki. Kalajoki,
alkaa kahdesta, Ifojoen pohjaisista ja Wää«
räjoen etel., haarasta. Kuusamon pitäjässä,
Maanselän itäpuolella, juoksuttawatKitkajoki ja
Paanajärwi pohjaisempain järwien, Posion ja
Kitkajärwen, wesiä, mutta Pistojoki eteläisem-
Päin, Kuufamojärwen ia Muojärwen, wesiä.

Läntisrannan osassa:
Aoienvo, Swensarön saarella, lähellä Tornion-

joen suuta; wähäinen kauppa, enimmiten lohilla ja
Lapin kauppakaduilla; paitto- ja säämiskä-wapriika;
668 asuk.

Kaupungin oikeudet annetut w. 1621.
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DnVu (Uleäborg), Kempelenlahden ja Oulun-
joen wälissä olewalla niemellä , jossaOulunjoki Me-
rikoskea laskee Oulunlahteen; Suomen suurimpia
tauppa-kaupunkeja. Kuwernötzrin 010-paikka. Siinä
on waihetus-pankki, ylä-alkeiskoulu, naiskoulu, huo-
neenhallitus-seura, tupakki-wapriika; 6261 asuk.

Pohjanmaalla:

Perustettu w. 1605. — Lähellä kaupunkia, Lin-
nansaarella, oli muinainen Oulunlinna, perus-
tettu 1570. — Luowetjoki, suurempi saha Ter-
wolassa, Kemin pitäjässä. — Hailuoto (Karlö)
joltinenkin saari meressä. — Hinvaskoski tahi
Timonen, rautapruuki Pudasjärwellä. Nyby,
klasipruuki lissä. Myllyranta, rautapruuki
Muhoksella. Siikajoki, Newolahti ja Pulk-
kila, pitkin Siikajokea, mainiotta 1808 wuoden
sodasta.- Mesikoski, rautapruuki Kärsämäessä.

K«HkkUV, Paltamon pitäjässä, Kajaaninjoen
(Koiwukosken) etelä rannalla; wähäinen liike;
562 asuk.

Kreiwi Braahen perustama w. 1650. — Ka»
jaanin linna, saarella koskessa, perustettu w.
1607, häwitetty 1717. — Ämmä, suurempia
sahoja, lähellä Kajaanin kaupunkia... Säres-
mäki ja Kiwes, Paltamossa. — Ämmä tahi
Kianto, Hyrynsalmessa, Petäjäkoski, Sotka-
mossa, rautapruukeja.

Hl>rk<ch>, Salosten pitäjässä, meren rannalla;
hywä Hamina ja kauppa; wähäinen tupakinwaprii-
ka; 2429 asnk.

Kreiwi P. Brahen perustama m. 1649. —

Dlkijoki, kylä Salosissa, mainittawa sen sowin-
non tähden, joka Marraskuun 19 P. lopetti
1808 wuoden sodan.
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Pohjanmaa on alankomaata, Suomen «Ma-
rin tasamaa, jossa waan on moniaita mataloita mä-
kimaita ja joku yksinäinen wuori. Jokia on paljo
ja niitten juoksun pää-suunta on länsipohjaistakoh-
den. Ranta-wedet owat mataloita, jossa on amara
saaristo, jonka seuduilla saadaan runsaasti silahia ja
hylkeitä. Eteläinen osa on sawiperäistä, wiljawaa
ja hywästi wiljeltyä, tiheä-kansaista maata, Marsin-
kin rantamaat Waasan eteläpuolella ja Kyröjoen
rannoilla. Niittä seuduin kaswaa Waasan mainiot,
fuuri-jywäiset siemen-rukiit. Sananlaskussakin mai-
nitaan Kyrön awaroita wainioita, samoten kun Li-
mingan niittua, Oulun eteläpuolella. Pohjaisen osan
hietaperäinen maa on tosin wähemmän wiljawaa,
mutta saadaan sielläkin jymiä tarpeeksensa, toisi-
naan päätienkin. Suo-wiljelykset, joita suurella in-
nolla on toimitettu ja toimitetaan, tekewät awarois-
ta suo-tttäista wiljawta peltoja ja niittuja. Muu-
tamin paikoin talonpojat owat ruwenneet älyämään
parempain maanwiljelys-asetten hyödyn ja laittele-
maan kylwö-niittuja. Monin paikoin ollaan kuiten-
ki wielä mehtä-työn puuhassa (terwaa, harstia ja
tärpättiä walmistaissa) enemmän kun mehtät, huo-nossa tilassaan, sietäisimätkään. Monissa paikoin
walmtstetaan salpctteriä. Rautaa murretaan Isos"
sakyrössä (Witingissä), kalkkia Lappajärwessä (Span-
karikankaasta) ja Kurikan kappelissa, Ilmajoen pi-
täjässä. Rantamaan asukkaat owat ruohtalaista su-
kuperää. Suomalaiset asukkaat owat Hämäläisiä,
jotka kuitenkin, tultuansa yksiin ruohtalaisten kans-
sa, owat muuttaneet esi-isäinsä luonnon; ne owat
rohkeoita, äkkinäisiä ja hillitsemättömiä. Asukkaat,
Marsinkin pohjaisemmissa pitäjissä (Pietarsaaren ja
Kruunubyyn) owat maan paratta kirwesmiehiä ja

2. Waasan lääni.
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laiwan rakentajia, joiksi heitä ntieluisesti otetaail.
Pohjanmaan asukkaat owat yleiseen, edes muita, kä-
sistään tekewää (puu- ja waski-kaluja, juuri-wakkoja
j. m., mattoja ja muita kankaita) ja älyämääkansaa.

Muoria: Simsiö, (750 jalk.)Lapualla. Ka-
rijoen (Bötom) wuori, Lapwärtin pitäjässä.
Santawuori, Ilmajoessa, tuttu Nuija-sodasta.
— Wesiä: Naumajoki, Lestijärwestä, juok-
see Lohtajan läpi. Wetelinjoki, Perhosta,
Kokkolan pitäjän läpi. Ätfäwänjoki, Liwon
lähteestä, Lappajärwen pitäjän, (Alajärwen,
Lappajärwen, Ewijärwen) ja Pictarfaaren
pitäjän läpi. Lapuanjoki, Kuortaneen, La-
puan ja Uudenkarlebyyn läpi. Kyrönjoki,
Ilmajoen (Kauhajoki, Ilmajoki ja Seinä»
joki ja lalasjärmen haara), Isonkyrön, Vä-
hänkyrön, Mustasaaren ja Koimulahden läpi.
Laihian, Maalahden, Närpiön, Tiukan tahi
Teuwan ja Lapwärtin wähäiset joet.

Waasan lääniin kuuluwaiset Satakunnan ja
Hameen osat, jotka Suomenselkä eroittaa Poh-
janmaasta ja Hämeenselänteen pohjaitien osa toisis-
tansa, owat epätasaista, wilunarkaa ja maan-wiljelyk-
scen sopimatonta maata, kun siinä on paljo seläntei-
tä, kankaita, järwiä ja ncwoja. Paikoin on suovil-
jelystä. lärwissä ja soissa on rauta-tnalmta. Sen
awaroissa mehtissä asuskelee karhuja ja hirwiä. Näis-
tä kaukaisista mehtistä saawat rantamaan kaupun-
git laima-puunsa.

Nuorista mainittakoon Nonninmäki (787
jalk.) ja Laajanmori (760 jalk.) molemmat lä-
hellä Iymäskylää, korkeimmat tässä läänissä. —

Wesiä: Satakunnan osan läpi juoksee Koke-
mäen alangon pää-haara Litvonlähteestä ete-
läänpäin Ätfärinfelan ja Toiweden (Wirtaan
kirkolla) läpi ja sitten itäänpäin Wifuweden



(Turun läänin rajalla) ja Tarjanteen läpi,
johon Pihlajawesi juoksee. Sitte kääntyy mesi
etelää kohden. Gtempänä itää kohden on Keu-
runfelkä 127), josta West juoksee Mäntän,
21 jalkaa korkeaa, koskea Kuorehweteen Hämeen
lääniin. — Hämeen osassa juoksee Päijänteen
wesikunnan pää-haara, joka Pihtiputaalla lemiää
Kolimajärweksi, saapi lisä-wettä Kiwijärwes-
tä ja Wuosjärwestä fl, 11^, ja laajenee Wii-
tasaaressa Waasan läänin suurimmaksi järweksi,
6:den penink. pituiseksi Keiteleeksi l2^. Tästä
Kuhnamoon juoksewawesi saapi lisä-wesiä Naa»
rakosken kautta, joka juoksuttaa Saarijärwen
wesiä ja laskeeKuusankoskea Sarawetcen, Lauk-
kaan kirkolla. Siihen tulee, Tarwalankoskea,
suuri lisä-wesi Kuopion läänistä ja sitten juok-
fewat yhtyneet wedet Kuhankosken, Leppawe»
den 125^ ja Haapakosken kautta Päijäntee-
seen, jonka pohjaisin osa kuuluu tähän lääniin.

KvLHo^k (Gamla-Karleby), merenlahden ran-
nalla, melkoinen kauppa-kaupunki, tupakki-wapriika;
2339 asuk.

Perustettu w. 1610.— Korpifaari, Kruu-
nupyyssä, w. 1631 rakennettu, mutta nyt häwi-
tetty mielipuolten hospitaali tahi sairas-huone.

sPses«wsk<ws. (Jakobstad), lähellä merta, Pie-
tarsaaren pitäjässä, melkoinen kauppa, tupakki-wap«
riika; 1820 asuk.

NnHHa«wV«byy tahi lon^HMN HanpUiM,
(Nykarleby), Lapuanjoen suulla, wähäitten kauppa;
1217 asuk.

Pohjanmaalla:

Kreiwin leski Ebba de la Gardie, omaa su-
kua Brahe, perusti tämän kaupungin m. 1653,
entisen, Pinnonäs nimisen, kuninkaankartanon
tiluksille. Haaga, paperipruuki Lappajärwessä.
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Wkksk, Mustasaaren pitäjässä, palasen mat-
kaa mcrenlahdesta. Siinä on howi-oikeus ja ku-
wernööri, waihetus-pankki, gymnasiumi, ylä-alkeis-
koulu, moilta muuta koulua ja moniaita pienempiä
wapriikoja; melkoinen kauppa; 3424 asuk.

Perustettu 1606. Paloi kokonaan elokuun
3 päiw. 1852 ja on siirrettäwä Klemettisaaren
niemelle, 7 wirstaa entisestä paikastaan ja lähem-
mäksi Brändön laiwa-haminaa. — Korshol'
ma, kaupungin mieressä, entinen kuninkaan kar-
jakartano linnanensa, Pohjanmaan maaherran
asuntopaikka (w. 1687—1773). Määrättiin w.
1845 maawiljelysopin laitokseksi. Kolkki, wä-
häinen werka-wapriika Wähässäkyrössit. Grön»
wik, klasipruuki, Mustasaaressa. Berga, kla-
sipruuki Maalahdessa. Orisberg, rautapruuki
Isossakyrössä. Napuenkylä, samassa pitäjässä,
sota-tappelu w. 1714. Östermyyra, Seinäjoen
rannalla Ilmajoella, kruuti- ja rautapruuki.
Lapuan Isokylä (Lapualla), Ruonan silta,
Salmi, Alawo, (Kuortaneella) owat mainioita
1808 wuoden sodasta. — Alawosfa on pos'
tikontuori.

Perustettu M. 1617. Oli mähemmän aikaa
(wuodesta 1648) Pohjanmaan maaherran asun-
topaikka. —- Sandnäs, klasipruuki Uudenkaar-
lebyyn pitäjässä. — Kimo, rautapruuki Möy-
rin pitäjässä. Oratvaincn, kylä Möyrin pi-
täjässä; tässä oli 1808 syyskuun 14:tenä p.
kowa sota-tappelu. Maasuunin (raudan sula-
tus) laitos.

K«H?vV tahi RcHNsttN LknynnN, meren
saarella, Närpiön pitäjässä; oiwallinen Hamina, pa-
ras Pohjanmaalla; wähäinen kauppa; silahanpyyntö
on pää-elatusketno; 767 asuk.

48



Laukkaan pitäjässä Päijänteen poh-
jaisella rannalla; 704 asuk.

KvitzMnkN LempnnN, meren niemellä Lap-
määrtin pitäjässä; sopima Hamina, pumpuliwaatteen
wapriika; etewtmpiä kauppa-kaupunkeja Suomessa;
2367 asuk.

Hämeessä:

Perustettu w. 1785 ja niwottu yhteiseksi me-
rihaminaksi eteläiselle Pohjanmaalle. — Ben»
wik, lähellä kaupunkia, fajansi-wapriika, Gran»
fors, paperi- ja fajansi-wapriika, Strömbäck,
raudan walin-paja, kaikki Närpiön pitäjässä.

Kreiwi Brahen perustama w. 1649. — Ma-
riefors, Suomen suurin nahka-wapriika Lap-
Määrtin pitäjässä.

Sai kaupungin oikeudet w. 1837. — Kii»
minki, rautapruukt Saarijärwessä. Karstula
ja Lintulahti, Saarijärwellä, joissa kiitvaita
sotn-tappeluita pidettiin 1808 wuoden sodassa. —

Saanikoski, rautapruukt, jaKannonkoski, tä-
män läänin suurin saha, Wiitasaaressa. Kos»
kensaari ja Pengenkoski, rautapruukeja, Kui-
wasmäellä.

Warsittais-Suomi on Suomenmaan länsiete«
läineil osa, josta Wärknäs niminen nenä pistää
länsipohjaista kohden ulos mereen. Sen läpi kul-
kee monta, länsi-eteläänpain loiwettewaa selännettä.

AHwenanmaan maaherran läänin kanssa
koskee Itämereen ja Pohjanlahteen (Rauman mereen).

Satakunnassa: Inha, rautapruukt Ruowe-
den pitäjässä (Ätsärisfä).

3. Tnrun ja Porin lääni
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Sisemmät osat owat tasaisempia kun rantamaa, jo-
ka, samoten kun pohjatnenki osa, on wuoristaJa
kallioista. Rantamaa ja sen kallto-perätnen saaris-
to owat Suomen wiljawimpia, parahin wiljeltyjä
ja kansakkaimpia osia, Maikka wiljelys-alat owat pie-
niä ja maa enemmän kowanlaatuista. Lempiä il-
ntan-ala jouduttaa nisun ja kaswattaa tammeja ja
muita, maassa harwassa kaswawia, puu-lajeja. Lä-
hellä Turkua elätetään metttäisiä taikka kimalaisia
ja silkkiäisten (silkki-matoin) hoito on myös rumen-
nut menestymään. Awaran saariston ympäristöillä
owat hywät kalawedet.. Turun seuduilla on harmaa
(kraniiti-)kiwi tiwiää ja saadaan silittämällä' tahi
laahaamalla kauniisti kiiltämään. Pitkin eteläistä
rantaa, Turusta Uusmaahan päin, on paljo kalkki-
maata; Paraisten (Alön saarella) ja Kemiön pi-
täjissä poltetaan paljo kalkkia. Rauta-kiweä löy-
tyy monin paikoin (esim. CHarlottebergissä,
Baggbölesfa ja Wihiniemesfä, Perniön pitä-
jässä, Attu-saarella Paraisten pitäjässä, Hwäs-
byyssä, Korpon pitäjässä, Hamnholmasfa ja
Strömman rusthollin tiluksilla Kemiön saarella,
joka on suurin saaristossa). Turun seuduilla on
käsityö hywällä kannalla (liina- ja pumpuli-maat-
teen kutominen). Näillä tienoin rupesi Kristin-
usko ja stwtstys ensin juurtumaan Suomessa (w.
1157). Sen puoliset Suomalaiset, Suumit, owat,
oltuansa pitkät ajat Ruotsalaisten parissa, wilppaam-
pi- ja wirkumpi-luontoisiä, toimellisempia ja kä-
temämpiä kun ylimaan Hämäläiset.

Pohjaisen osan läpi, paikoin pitkin Satakun-
nan rajaa, kulkee palanen Salpausselännettä
ja siitä, Orthpään kirkon kohdalla, eriäwä haa-
ra, joka enimmiten on rapakiweä. — Wesiä:
Hinnerjoki. Uudenkirkonjoki, laskee mereen
Uudenkaupungin pohjaispuolella. Mynämäen-
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Satakunnan osa on enimmiten aawaa maa-
ta. Läntisen osan läpi juoksee monta rantamaan
jokea ja itäisessä osassa (Satakunnan selänteen itä-
puolella) lewenewät Kokemäen wesikunnan läntiseenosaan kuuluwat wedet, kulkien luonnon ihanimpain
seutuin läpi. Läntiset ja eteläiset osat owat wilja-
mampia ja kansakkaampia kun pohjaiset, joissa on
paljo järwiä, soita ja kankaita. Laidunmaat owat
siellä hywiä. Punkalaitumen juustot owat kuului-
sat. Mehtä on wielä kyllin, paitsi tasamaalla Ko-
kemäenjoen ympärillä. Säkylässä on runsaasti myl-
lynkiwi-wuorta. Huittisteit ja Ikalisten pitäjissä
on punamultaa; Räpsöössä (Kokemäenjoen suulla)
mustaa marmoria. Hawerissa, Hämeenkyrössä,
on uudestaan rumettu rautaa kiskomaan. Wuonna
1855 löyttiin laaja rauta-jono (tahi suoui) Suuden»
mäessä Wampulassa (Huittisten pitäjässä). Porin
tienoilla kudotaan paljo pumpuliwaatetta. Rauman
seuduilla ja marsinais-Suomen pohjaisessa osassa
tehdään paljo puu-astioita.

joki tahi Alasjoki Mynämäen pitäjän läpi
Saaristen tahi Saaren lahteen. Aurajoki, O-
rihpään kappelista, Pöytyän, Liedon, Nummen
pitäjäin ja Turun kaupungin läpi mereen. Pai°
mionjoki, Someron pitäjästä Hämeessä, Mart-
tinan ja Paimion pitäjäin läpi Paimionlahteen.
Salostenjoki, Someron pitäjästä, Kiikalan ja
Uskelan läpi Halikon sywään ja kaitaseen lah-
teen. Perniönjoki, Kiskosta, osittain rajana
Uusmaata wasten.

Wuoria: Kokemäen pohjoispuolella olewan osan
läpi juoksee Satakuunanselänne, jonka pohjai-
nen osa Kankaanpään ja Ikalisten pitäjissä lewe-
nee kuuluisaksi Pohjankankaaksi tahi Hämeen-
kankaaksi. Siitä itäänpäin lähtewä Hatara-
felänne ylenee ja kapenee Hämeenkyrössä ja
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kulkee eri-nimisenä (Watulanharju, jonka Ky-
rönkoski katkaisee, Harjunharju) Tamperetta
kohden. Kokemäen alangon eteläpuolella juoksee
Salpausselänteen läntinen osa. — Wesiä: Kar»
wianjoki, Sakkijärwestä Kauhawan kappelis-
ta Waasan läänistä, Kankaanpään ja Merikar-
wian pitäjäin (ja Ifojärwen) läpt. Normar»
kun-joki tahi Ahlais-joki, mainiosta kunin»
kaanlähteestä Satakunnanselänteen wieressä,
Mouhijärwen ja Ulwilan pitäjäin läpi. Lam»
minjoki, joka on pohjoispuolinen haara Ah-
laisjoessa, yhdistää sen Karwianjokeen. Koke»
mäenjoki, laskee wiisin suin mereen. Eura»
joki Pyhäjärwestä, Euran ja Eurajoen pitä-
jäin läpi; tähän juoksee pohjoispuolelta haara
Köyliönjärwestä, Köyliön pitäjässä. — Itä-
pohjainen ja itäinen raja wasten Waasan ja
Hämeen läänejä kulkee pitkin monia järmiä, joi-
ta on: Wifuwesi ja Tarjannes, Sotkanfel»
kä, Ruowesi, Muroleenkoski, Wankowesi,
Ruoweden ja Messukylän wälillä, Tamperen»
koski, Pyhäjärwi, Sorwanfelkä f3O, 2^ ja
muita Wesilahden järwiä. Kaikkein näitten jär-
wein, Pyhäjärwessä yhtyneet, wcdet juoksewatNo»
kianwirtaa tahi Emäkoskea, Pirkkalassa, Ku«
loweteen, Karkun pitäjässä, josta ne, saatuan»
fa, Siurukosken kautta, pohjaisia lifäwesiäKy»
rön 9 peninkuormaa pitkästä, Ikalisten ja Hä-
meenkyrön pitäjäin läpi juoksewasta,wesi-jonos-
ta, juoksewat Rautaweteen, Tyrwisten pitä-
jässä, ja siitä Wammaskoskea Liekoweteen,
josta Kokemäenjoki saapi alkunsa. luostessansa

kaarenmoisena Huittisten, Kokemäen ja Ulwilan
pitäjäin läpi saapi Kokemäenjoki eteläpuolelta
lisäksensä 12 penink. pitkän Loimaan)oen, jo-
ka tulee Pusulan kappelista (Uusmaan läänistä)



Ahwenanmaahan kuuluu yksi suuri saari, Ah»
wenanmaan mantere, ja paljo (noin 80) saarta
ja kareja. Sen eteläpuolella on Itämeri, länsip.

(s:den Suomen penink. lewyinen) Ahwenanmeri,
pohjaisp. Pohjanlahti (Raumanmeri) ja itäp."Skif-
tet" niminen, 2:den penink. lewyinen falmenta-
painen meden-foikalet, joka eroittaa Ahwenanmaan
saariston (Brändön) Suomen saaristosta (Wart-
salasta). Maa on epätasaista; kiwen laatuja on
tummanpunainen, isosyinen harmaa-kiwi (kraniiti)
tawallisin. Ilmat owat lauhat; Ahwenanmeri ei
jäädy kaikkina talmina. Ainoastaan itäinen osa Ah-
wenanmaan mannermaata on sawi-maata, muuten
on se ylehensä hieno-hietaista maanlaatua. Iywiä
ei saada tarpeeksensa. Niitut owat heinäwiä, ja Ah-
wenanmaan (Föglön Pitäjän) juustot owat kuului-
sat. Kalkkia ja rautamalmin suonia löytyy; rau-
dan kiskominen Sodön saarella, Föglössä, on kui-
tenkin nyt laanut. Paralta elatusketnoja on kalas-
taminen ja metsästäminen (westlintuin ja hylkeitten
pyytäminen). Kauppa ja laiwain kulkeminen wuok-
ralla on parahin rahantulo. Asukkaat, jotka owat
ruotsalaista sukua, owat siistejä, ahkeroita ja roh-
kioita.

nissä) ja sitten juoksee Loimaan ja Huittisten
pitäjäin läpi. Siihen yhtyy Punkalaitumen'
joki, lähellä Huittisten kirkkoa.

Lopen ja Tammelan pitäjäin läpi (Hämeen lää-

Mainittawimmat ja leweimmät salmet Ah-
wenanmaan saaristossa owat: Lappwesi (2^/4
penink.), Brändön ja Kumlingin wälillä, De-
let (2'/2 Penink.), Kumlingin jaWargatan wä-
lilläWordöösfä, Bomarfundin selkä (1 penink.),
Wordöön jaAhwenanmaan mantereen wälillä, ja
Signilskärin selkä (IV4 penink.), Ahwenan-
maan mantereen ja uloimpien, SignilMr ni-
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Hhoi^ (Björneborg), Kokemäenjoen eteläisellä ran-
nalla, 3 penink. sen suusta, Ulwilan pitäjässä, Suo-
men suurimpia kauppakaupunkeja. Täällä on ylä-
alkeiskoulu; suurempi tulitikun wapriika; 6320 asuk.
Kaupungin Hamina on Räpsöössä.

Satakunnassa:

misten karein wälillä, wäylällä Ruotsiin (Gris-
lehamn). Ahwenanmaan mantereen itäiselle ran-
nalle tunkeupi Lumparen niminen merenlahti.
— Wuoria on Drdallsklint korkein ja muu-
ten mainittawia owat Kenberget, Sundin pi-
täjässä, Gethaberget, Finströmin ja Salt-
wiksborg, Saltwikin pitäjässä. Suku-kumpuja
(ättehögar) on monin paikoin, suurimmat God-
byyssä, Finströmin pitäjässä.

Jo M. 1365 sai UlMankylä kaupungin oi-
keudet; kaupunki muutettiin w. 1558 nykyiselle
paikalleen, Björneborgin (Bärnesten) kuninkaan
kartanon tiluksille. — Långfors, paperipruuki,
alapuolella Merikarwianjoen alkua Isojärivestä.
Fredriksberg ja Normarkku rautapruukeja,
Fredriksfors (Leineperi?), maasuuni, Wias»
wesi, karttawapriika, Thorsnäs, klasipruuki,
Ulwilan pitäjässä. Kokemäen pitäjässä, 4 pe-
nink. ylöspäin Porista, on manha ulkohuone,
jossa Kristinuskon ensimmäinen julistaja Suo-
messa, pispa Henrik, sanotaan saarnanneen. Sen
säilyttämiseksi häwiämästä on sen ympärille ra-
kennettu kiwestä kehä.

Nennnk, wanha kaupunki meren rannalla; mel-
koinen kauppa, enimmiten lehtereillä ja puu-astioil-
la; kuuluisa pitsin neulomisestansa; 2473 asuk.

Sai kaupungin oikeudet w. 1441 ja alkunsa
siellä olewasta luostarista. Keski-aikakauden lo-
pulla oli siellä mainio koulu (OolloKium Nau-
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A«m«p«ie«. (Tammerfors), Messukylän pitäjäs-
sä, ihanalla paikalla, jossa Näsijärwi ja Pyhäjär-
wi yhtywät toisiinsa; maan suurin wapriika-kaupun-
ki (pumpulilangan wapriika, paperin wapriika, na-
han parkitus-laitoksia j. m.); puutarha Englanti-
laisten tawoin; 3820 asuk.

Perustettu w. 1779; sai wapaa-kaupungitt
oikeudet 1821. — Erkkilä, rautapruuki Mes-
sukylässä. Ikälisien kirkonkylään -on wähäi-
nen kauppa-paikkä määrätty asetettawaksi. Pol»
tinkoski, suurempi saha Ikälisien pitäjässä.
Kuru (Nygård), rautapruuki Kurun kappelissa
Ruowedellä.

M6NB6). — Kauttua, rautapruuki, lähellä Eu-
rajoen alkua Pyhäjärwestä, Panelia, kartta-
wapriika, Eurassa. Lähellä olewalla Köyliön-
järwellä satlotaan Lalli niminen talonpoika mur-
hanneen edellä mainitun Henrik nimisen pispan.

Perustettu w. 1617. Rauhanteko w. 1721.
NkKNtaN (Nädendal), wanha, nykyjään mitä-

tön kaupunki meren rannalla. Täällä kudotaan ja
neulotaan paljon pellamia , pumpulia ja willoja, sa-
moten malmisittaan kenkiä; wähäinen kaupanliike;
616 asuk.

Täällä olleesta Brigittineri luostarista on

(Nystad), merenrannalla; hy-
wä Hamina, melkoinen kauppa lehtereillä ja puu-
astioilla; nahka-Mapriika; 2905 asuk.

HmvLn (Abo), Suomen wanhin ja merkillisin
kaupunki, sen siwistyksen emä, entinen pääkaupunki,
wieläkin kauppansa ja keinollisuutensa suhteen suuri-

Warsinais-suomessa:

kaupunki faanut alkunsa, (kaupungin oikeudet
w. 1443).
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arvioisin. Täällä on Howi-oikeus, Suomen arkki-
pispan ja läänin kuwernöörin asunto, waihetus-
pankki, gymnasiumi, monet koulut, pääpipliäseura,
emankeltumiseura, huoneenhallitusseura , 1 kiwi-pai-
no, 2 ojennuslaitosta, monet Mapriikat (pumpulin
kehräyslaitos, tupakkiwapriika, massiina-paja , werka-
wapriika, j. n. e.); 16,806 asuk. Kaupungin lä-
pi juoksee Aurajoki, jonka sunlla on Turun linna,
wnnhin linna Suomessa.

Kaupunkin alkn luetaan wähää jälempääkun
Ruotsalaiset ja kristinusko aseutuwat Suomeen
(w. 1157). Jälkeen suuren palon, joka syyskuun
4:tenä ja s:tenä päiw. w. 1827 häwitti «tel-
keen koko kaupungin, on se rakettu sopiwammalla
tawalla. Rauhanteko w. 1743. — Kupittaalla,
lähellä kaupunkia, on pyh. Henrikin jo wanHKan
aikaan kuuluisa termeyben-lähde, jonka medellä
ensimmäisiä Suomen kristityttä sanotaan kaste-
tun. Nyt siinä on kylmän meden lääke-laitos
ja entisen suomalaisen puutarhakaswatusseuran
puutarha. Ruissalo, ihana, tammia ja päh-
kinä-puita kaswawa saari, muinan kuninkaan
kartano, nyt kuuluwa kaupunkiin; siellä on pal-
jo kaupunkilaisten hupa-afentoja ja puistoja. Le-
mun nenä, itä-etelässä Turusta, sota-tappelu
w. 1808. Litosten suuri werkawapriika, Lie-
don pitäjässä. Mölby, paperipruuki, Hallis,
maali- ja Mitu-mylly Nummen pitäjässä. Ny»
gard , rustholli Mäneen kappelissa Pöytyän pi-
täjässä, suurin, yksityisen miehen, puutarhalaitos
Suomessa. Tourula, klasipruuki Pöytyän pi-
täjässä. — Mathildedal jaKuusio (Näsegärd),
rautapruukeja, Tykö, maasuuni, Koskis, maas-
uuni ja kuparin sulatus-paja, Perniön pitäjäs-
sä. — Salosten wähäinen kaupunki; Kirjat»
kala, rautapruuki, luwankoski, paperipruuki,
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ja Inkeristen klasipruuki, Uskelassa. Björk»
boda ja Sunnanä, rautapruukeja, Westan-
kärr, jossa on nykyjään toimeen pantn maan-
viljelyskoulu, Kemiön saarella. Kuus'luodos«
ft, Piikkiön pitäjässä, on wielä jäännöksiäSuo-
nten paawilaisien pispain linnasta, jonkaKustaus
l:mäinen häwitytti (w.1528). Selli (Skjälö),
saari Nawon pitäjässä, heikkomielisten hospita-
li tahi parannuslaitos (asetettu M. 1619), jossa
tähän aikaan maan parantumattomiksi hawatui-
ta heikkomielisiä holhotaan. Fortuna, wähäi-
nen fajansi- ja fawipiippu-wapriika Keltingin
aatelismaan tiluksilla Nawon pitäjässä. — Ter«
tila , Pctperipruuki Somerossa. lohannislund,
klasipruuki Kiikalassa.

Skarpans, w. 1854 häwitetty linna-rakennus
Bomarsundissa, Sundin pitäjässä; Kastelhol»
ma, kuninkaan kartano, jossa ennen on ollut
linna ja wieläkin on sen jäännöksiä, Sundin
pitäjässä. —' Degerby , Föglön pitäjässä, tulli-
kamari. — Ekkerö, Hammarlandin pitäjässä,
tullikamari ja raja-postikonttuori. — Godby,
Finströmin pitäjässä, lasaretti ja koululaitoksia.

Ahwenanmaalla:

on 25:den penink. pituinen ja 4—B penink. lewyi-
nen rantamaa, Salpausseläntcen alapuolella, pitkin
Suomenlahden rantaa Kymenjokeen ja sen läntiseen
fuu-haaraan asti, lähellä Ahwenkoskea. Tässä lää-
nissä on jotensakkin kukkuloita ja harjuja, joitten
wälissä on wähäiftmpiä tasamaita. Rantamaasta
pistää mereen, lahtien wälissä, paljo niemiä ja wuo-
renneniä (Hankoniemi, Porkkala) ja sen edus-
talla on kareja ja kauniita saaria. Waikka länsi-

4. Uusmaan lääni
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pttolessa on moniaita hietakankaita ja itäpuolessa
paljo suuria irtaimista kimi-möhkäleitä, on maan-
laatu enimmiten wiljawaa sawimaata. Maata wil-
jclläätt taidollisemmasti kuin useimmissa muissa Suo-
men maakunnissa, johon sen maakunnan monet suu-
remmat hcrras-kartanot omat olleet esimerkkinä. Il-
man-ala on lauhaa; nisu menestyy, mutta sitä wil-
jellään wähän. Tammia tapaa paikoin, mutta ne
näyttäwät ylehensä Suomessa olewan häwiämään
päin. Wahteroita, liiini-, sara- ja muita parem-
man laatuisia puita kaswaa itsestänsä mehtissä. He-
delmäpuut, joita kaswatetaan ylehensä, menestywät
hywästi kostiassa meri-ilmassa. Ingon pitäjä on
kuuluisa humalan wiljelemtsestänsä. Kalastaminen
on hyötyisää; Tammisaaren kilo-hailit (Maspuukit)
owat kuuluisia. Kymenjoesta saadaan lohia. Kalkki-
maata kulkee pitkin rantamaata. Warsinais-fuomesta
ntelkceil Helsutkiin asti. Karjan pitäjässä poltetaan
paljon kalkkia. Länsipuolessa on runsaasti rautaki-
weä (malmia); hywin rautainen rautakiwen-suoni
kulkee Perniöstä, Turun läänissä, Tenholan läpi
Pohjan pitäjään päin. Raudan kiskomisesta erin-
omaisempia paikkoja mainittakoon: Ojamo, Lohjan
pitäjässä, Suomen wanhin malmi-kaiwanto, jonka
aikanansa mahtawa, kuuluisa talonpoikain kiusaaja,
Erik Fleming, pani w. 1542 toimeen; Rautniemi,
samoten Lohjan pitäjässä; lusfarö (faari) Poh-
jan pitäjässä (runsas raudan saalis); Tuorila ta-
hi Kuolonsuomäki, Wihdin pitäjässä; Mankans,
Gspossa; Sillböle, Tawastby, Munksnäs ja
Stanswik Helsingin pitäjässä. Kuparia tawataan
ja otetaan parista paikasta, Orijärwestä Kiskossa
ja Paawolasta Lohjalla. Ingon pitäjässä on
löytty meren-kultaa (bernsten). Täällä ja Warsi-
nais-suomessa on enin pruukinlaitoksia. Asukkaat,
Ruotsalaisia ja Hämäläisiä, owat kunnollisia maan-
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wiljeliöitä ja merimiehiä, mutta typeränlaisia kä«
sistänsä.

Nuoria: Hämeestä tulee Lohjanfelänne, jos-
ta pian (lähellä Hywinkiä Nurmijärwessä) haa-
ra lähtee eteläänpäin Tuusulan K Helsingin pi-
pitäjien läpi, mutta joka itse kulkee Wihdin,
Lohjan, Karjan (Karjan kenttä) ja Pohjan pi-
täjien läpi, Tammisaaren siwu, Hankoniemeen.
Itäpohjaisen kulman (litin pitäjän) läpi kulkee
Salpausselänteen osia ja sen pohjainen saman-
suuntainen selänne. Korkein kukkula tässä lää-
nissä on Ketunmäki (386 jalk.) itäpohjaseen
Elimäen kirkolta.— Wesiä: Karjanjoki,Wih-
din ja Lohjan järwistä, juokseeKarjan jaPohjan
pitäjäin läpi Pohjan (pitäjän) pitkään ja kai-
taseen lahteen. Siuntionjoki, Pikkalan lah-
teen. Wantajoki, Lopen pitäjästä, Nurmijär-
wen ja Helsingin pitäjäin läpi, laskee puoli pe-
nink. Helsingin kaupungista Sörnäsin lahteen.
Siponjoki, Mäntsälän, Tuusulan ja Sipon pi-
täjien läpi. Mäntfälänjoki; fen fuu on Por-
woon pitäjässä. Pärniönjoki tahi Kosken»
kylänjoki (Forsby-a) Laptreskin jaPärniön pi-
täjäin läpi Pärniönlahteen. Kymenjoki tulee
Mikkelin läänistä, katkaisee pohjaisen salppase-
länteen ja juoksee, eteläänpäin selkämän kaaren
muotoisena, litin pitäjän läpi, mutta saatuansa
lisä-wettä Wuohijarwestä, joka myös on kat-
kaissut pohjaisen selänteen, kääntyy se etelää koh-
den, alas Salpausselännettä , ja juoksee sitten
pitkin Wiipurin läänin rajaa mereen (Keltineii,
Anjala, Ahwenkoski).

T«Mtt»Vsa«wH. (Ekenäs), wanhempia kaupunke-
ja, meren niemellä, Pohjan pitäjässä; kauppa mel-

Uusmaallct :
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toinen; Tammisaaren nahka-sormikkaat owat kuu-
luisat; willalangan kehruu-laitos ja pumpulin wa-
nu-wapriika; 1323 asuk.

Mainitaan kaupunkina w. 1515. — Gustafs»
wärn, wähäincn linna Hankoniemellä Tenho-
lassa, perustettu w. 1789, häwitetty w. 1854.
Merisotatappelu 1714. Skogby, Koskis ja
Trollshöfda, maasuuneja Tenholassa. Fistars,
Pohjan pitäjässä, kupari- ja rautapruuki, mas-
siina-paja ja pienempäin teräskaluin wapriika.
Antstog, wasken huuhtolaitos, werka- ja kart»
tuuni-wapriika, Pinjasten (Billnäs) rauta-
pruuki, Karjanjoen rannalla, Pohjan pitäjässä.
Kärkelä, kuparin sulatuspaja Karjalohjalla.
Mustio (Swartä), Karjanjoen rannalla, Suo-
nten tvanhin rautapruuki, Karjan pitäjässä. Na»
fepori, Karjan pitäjässä, muinan kuninkaan kar-
tano, jossa on linnan jäännöksiä, jonka se mai-
nion rikas Bo Jonsson Grip sanotaan raken-
nuttaneen (M. 1372). Samassa pitäjässä on
myös postikonttuori. Waakeri (Fagerwik), rau-
tapruuki ja maasuuni Ingon pitäjässä. Ojak»
kala, klasipruuki, ja Korkeakoski (Högfors),
maasuuni ja massiina-paja , Wihdin pitäjässä.

A«^nTv (Helsingfors), meren niemellä, Suo-
men pääkaupunki. Täällä on Kenraal-kuwernööri,
Keisarillinen Senaati (Muodesta 1819) jakaikki Suo-
men hallituksen tähden asetetut pää-wirkakunnat,
Aleksanterin yliopisto (wuodesta 1828) ja kaikkilen
yhteyteen kuulllwaiset laitokset, moniaita senroj< tie-
toin ja taitoin edistämiseksi (tiede-, lääkäri», Suo-
nten kirjallisuuden-, suomalaisen eläin- ja kaHtvu-
tieteen-seura ja suomalainen taide-yhteys) ja läättt-
hallitus, ylä-alkeiskoulu ja monta muuta koululai-
tosta, 1 timi-paino, moniaita waprtikoja. Kaupan-
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liike on, rahanliikkeen suhteen, suurin Suomessa
(päälle I^/2 milj. rupl.; mutta tästä tulee miemä-^
tawaran osalle waan 150,000 rupl.). 2 oimallis-
ta Haminaa; Suomen sotalaiwain olopaikka. Ko-
meoita rakennuksia (Keisarin kartano j. m.), 18,551
asuk., johon tulee liimkaartin seurakunta ja meri-
fytawäen seurakunta (Skatuddilla).

Perustettu w. 1550 Wantajoen suulle (wanha
kaupunki); siirretty w. 1642 nykyiselle paikallensa
Estnäsin nenälle. Täällä (Kampilla) Päätettiin
1741—1743 tvuotten sota. — Lappwiiki, heik.

komielisten parannus-laitos, lähellä kaupunkia,
niinkuin Ulrikaspori, jossa on yli-opiston tähti-
torni, kuuluisa ja hywästt rakennettu terweys-
meden juontipaikka ja kylpylaitos, ja monta ko-
meaa kaupunkilaisten hupa-kartanoa. Thölö,
fokertpruuki, Hagnäs, massiina-paja, lähellä
Helsingin kaupunkia. Wanta, maasuuni Hel-
singin pitäjässä. Kellokoski (Mariefors), rau-
tapruuki Tuusulan pitäjässä. Ahlbergtt, sa-
wi-astiain wapriika, Gspon pitäjässä.

W^lpViev (Sweaborg), luja linna, puoli penin-
kuormaa Helsingistä, rakennettu 7:lle saarelle (Warg-
siären s.V.Men saaret), Wargö, Pää-
linna, ifo ja pikku itäinen Swnrtö, läntinen
Swartö, Gustafsfwärd, Longörn ja Löwen.
Täällä oleskelee osa Wenäjän sotalaiwastoa. 1000
asuk. paitsi linnan sotawäkeä.

Wovwoo (Borga), wanha kaupunki, lähellä Por-
voonjoen laskua merenlahteen. Pispan asunto, gym-
nasiumi, ylä-alkciskoulu , mykkäin jakuuroin opetus»

Tätä rumettiin rakentamaan m. 1749, kreiwi
A. Mrenswärd neuwojana, jonka hauta on lin^
nanhaltian talon kartanolla, Wargössä.
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laitos (yksityisen miehen toimittama), moniaita wä-
hempiä Mapriikoja; kauppa melkoinen; 2207 asuk.

Aow^sk, merenlahden rannalla; melkoinen kau-
panliike; 2398 asuk.

Mainitaan kaupunkina jo m. 1424. Täällä
pidettiin Suomen säätyin kokous (herrain päi-
wät) w. 1809, jolloin Suomen nykyinen halli-
tus-muoto perustettiin. — Sellinge, klasipruuki,
Mäntsälässä.

Kaupunki perustettiin w. 1745 ja nimitettiin
Degerby; sai m. 1752 Lowiiscin nimen senai-
kuisen kuningattaren Lowiisa Ulrikan nimestä.
Oli jonkun aikaa (w. 1743—1778) Kymen
läänin maaherran asuntona. Lähellä kaupun-
kia, meren puolella, on Stvartholman hälven-
nyt linna. Thorsbyn kylässä, Pärniön pitä-
jässä syntyi (m. 1512?) kalastajan poika, sit-
temmin pispa Mikael Agrikola. Lähellä
Koskenkylän (Forsby) pysähtynyttä rautapruu-
kia Pärniön pitäjässä kaiwetttin jonkun aikaa ho-
peata 16:ssa kaiwos-kuopassa. Strömfors, rau-
tapruuki Kymenjoen rannalla. Weralä, kylä
Elimäellä, rauhanteko m. 1790. Anjala, säte-
rikartano Elimäellä, kuningas Kaarle IX:s lah-
joitti sen Lihwiläistlle Henrik Wredelle; nyt on
se ruhtinas Mcnschikowin. Anjalan liitto w.
1788. — Untmeljoki, Anjalassa, suurimpia sa-
hoja Suomessa.

Tähän lääniin kuuluu enin osa wanhaa Suo-
mea. Eteläpuolella on Suomenlahti ja itä-etelä-

Hämeessä: Perheniemi, litin pitäjässä. Tääl-
lä olemasta kalkkiwuoresta sanotaan Birger Jarl
tuottaneen kalkkia rakennuttaissansa Hämeenlin-
nan linnaa.

3. Wiipurin lääni.
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puolella Laatokka. Maa on ylehensä epätasaista ja
tasamaita on Harmassa ja ne owat pieniä. Laksvissa,
joista West ei pääse juoksemaan pois, on newoja ja
kelwottomia rahkasoita. ' Maanlaatu Suomenlahden,
Laatokan ja Wuoksenjoen rannoilla ei ole juuri huo-
noa sawtmaatn, mutta muuten on maa, mehtättö-
mäin wuorten ja tiwikkoin wälissä, enimiten some-
roista, josta on maikea saada Miljaa. Kun täällä
on paljo kaskea poltettu ja kasket sitten owat monet
wuodet paljaina, on maa monin paikoin synkän ja
kolkon näköistä. On kuitenkin paikoin ihaniakin
seutuja, niinkuin Laatokan rantamaa, josta jyrkkiä
ja teräwiä wuoren-nentä pistää ulos weteen. Maan-
wiljelys ja käsityöt owat huonolla kannalla ja kun
asukkaat owat hidas-luontoisia ja tekewät alakuloi-
sina ja wastahakoisina päiwätöitänsä siellä olewissa
monissa lahjoitus-kartauoissa, täytyy Wenäjältä
tuoda suuria wiljawaroja ja kaikenlaisia käsi-aloja.
Tattaria wiljellään siellä enemmän kun muualla
Suomessa, Maan ei kuitenkaan erittäin Paljon; ja
waikka sitä kylwetään tuiki laihaan maahan, saadaan
siitä toisinaan 30:mas jywä tuloa (s. o. 30 kerta
enemmän kun siemenet). Asukasten paras rahantulo
on palkkakuormain kuljettaminen, joita medättämät
ympäri koko Suomea, tämä rahantulo on miimttte
muosina mähennyt, mutta maanwiljelys sen siaan
parannut. Tämän maakunnan ollessa kauwan ra-
jamaana, oli siellä wihollinen mninais-aikoina yhä
peljättäwänä,' ja se lienee osaksi syynä että siellä
wieläkin ylehensä eletään huomenesta paljon huoli-
matta. Lohen saalis Kymenjoessa ja lohen ja siian
saalis Wuoksenjoessa on runsas; Saima jaLaatokka
owat myös kalasia. Näissä wesissä on mustia hyl>
keitä. Itäisissä pitäjissä on suuri sahanliike. Kiwi-
kunta on ruusas; järwistä ja soista saadaan Hol-maa; löytyy myös marmoria jakalkkia (monin pai-
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koin, erinomattain Ruskealassa, Laatokan pohjaispuo-
lella; sältspatia (Impilahdessa, josta wuosittain we-
dätetään posliini-wapriikaan Pietarissa noin 200,000
leiwiskää), kuparia (runsaasti Pitkärannan kylässä
Impilahdessa Koirinojan warrella), tinaa, samoten
Pitkärannan kylässä, fajansi-fawea (Parikkalan pi-
täjässä), kärpänkiweä (blyertsiä) ja porfyria (Suu-
risaarella). Suurin osa näitä kaluja wiedään We-
näjälle, johon myös mieluisesti ostetaan sekä rauta-
ja klasipruukein malmistamaa kalua että kraniiti-
muorista lohkaistuja kimiä (joita erinomattain saa-
daan Pytcrlahdesta Wirolahden pitäjässä, jostaPieta-
rissa olema Aleksanterin, 98 jalan korkuiuen ja22:den
jalan paksuinen muistopatsaskin on otettu). Mainit-
tawa on pajun kuorten myyminen Pietariin (400,000
lciwisk. wuositellen). Maantiet owat hywiä, kun siellä
on ololta rapakiweä, joka maan sisässä pysyy koossa
mutta ilmassa murenee someroksi. Enin kansa on
Suomalaisia, Karjalaisten sukua, mutta owat, oltu-
ansa kauwan Wenäläisten parissa, luonnostuneet hei-
dän mukaansa. Enin osa tunnustaa Lutherin oppia;
mutta Suojärwen, Salmin ja Suistayton pitäjäläi-
set ja Kitelän kappeltlaiset Impilahdessa owat grei-
kan uskolaisiä, joitaon siellätäällä ympäri koko lääniä
(28,700). Muolaan jaKiwennawan pitäjiin on enin
Wenäläisiä aseutunut.

lääniin, josta se taas lännempää tulee eteläistä
suuntaa, Uukuniemen pitäjän läpi Laatokan län-
sipohjaista rantaa kohti, josta se kulkee länsi-
eteläistä ja läntistä suuntaa Wuoksenjokeen (Ima-

joka itäisessä Karjalassa tulee Kuopion läänistä
ja menee Suojärwen pitäjän läpi etelää kohden
Tolwajärwen muorille, jossa se kääntyy län-
sipohjaffeen ja kappaleen matkan päästä, Korpi-
felän tappelin kirkolla, palaa takasin Kuopion

Wuoria: Pää-felänne on Salpausfelänne,
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tra) päin ja Saiman eteläpuolta Kyttteä (Kelt-
tinen) kohden. Samaa suuntaa, kun se, juoksee,
Saiman eteläisen selän katkaisema salppaselänne
Uukuniemen pitäjästä Kymen pitäjään (Wuohi-
järwen lasku).' Tähän kuuluu tvtelä: a) Au-
nukfenfelanteen pohjainen osa, b) enin osa
Ayräpäänfelännettä, o) Salpausfelänteen fi-
wu-haara, etelää kohden, Uusmaan (Wehkalahti)
ja Karjalan (Wirolahti) mälisfä, Suomenlah-
teen, jossa se loppuu Mäntylahden wuoren-
solaan (mainio wuotten 1741—43 sodasta), ja
6) Saiman länsipuolella, Sawonfelänteen ete-
läisin osa, Mikkelin läänistä. — Westä: Ky»
menjoki wiisin snineen: Ahwenkoski (Abbor-
fors), Pyttis, Suttila, Kymi ja Korkea»
koski (Högfors). Laksossa Salpausfelänteen ja
sen samasuuntaisen selänteen wälissä juoksewat
Walkialan wedet Kymenjokeen. luustilanjo-
ki, Lapweden pitäjästä, kolmin suin Suontenwe-
den pohjaan (Wtipurinlahden pohjaisin perä).
Najajoki on rajana itä-etelää kohden (Raudun
ja Kiwennawan pitäjät). Suwanto, järwi lä-
hellä Laatokkaa. Wuokfenjoki, Saimasta, juok-
fee Saiman rantaharjun läpi Imatran putousta
Ruokolahden pitäjässä ja sitten kaarenntoifena,
leweten paikoin järwiksi, Jääsken, Antrein kir-
kon, Muolaan, Walkijärwen^ Räisälän ja Käki-
salmen pitäjäin läpi. Kanawan kaiwettua poikki
Kiwiniemen, 375 kyynärää leweän, kaulan,
Wuoksen ja Suwannon wälissä, joka lähellä
Taipaletta juoksee Laatokkaan, pääsee Wuoksen
wesi, lähtien syyskuun 17:stä päiw. 1857, suo»
rempaa tietä Laatokkaan. Läskelänjoki tahi
länisjoki juoksee länisjärwen läpi Laatok-
kaan. Tulemajoki, Loimalanjärwen läpi, Laa-
tokkaan. Wiinajoki, Aunukstnmaan rajana,
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HemMa (Fredrikshamn) merennientM Vehka-
lahden pitäjässä, linnoitettu; kadettikoulu, ylä^alkeis-
koulu janais-koulu; melkoinen kauppa; 2229 asuk.,
paitsi kadettikoulun seurakuntaa.

Uusmaalla:

myöskin Laatokkaan, jonka länfipohjaittett puoli
kuuluu Suomenmaahan. Tolwajärwi, itäpoh-
jatsessa osassa, juoksee pohjaista kohti Melasel-
laan, Kuopion läänissä. Itäisen osan wedet,
Suojärwi j. m., kuuluuwat Onegan wesikun-
taan. Tähän lääniin kuuluu myös sen saarisen
Saiman eteläinen osa, josta Saiman kana-
wa, joka alkaa Lauritsalasta, 6 Wenäjän wirs-
taa itäpuolella Lappeenrantaa, kulkee Saiman
rantaharjun, Nujamajärwen, Soskuenjoen, luus-
tilanjoen, luustilanjärwen ja Lawolasalmen
(28:sas ja miimmeinen sulku) läpi ja laskee,
juostuansa 5 penink., Wiipurinlahteen, kau-
pungin ja linnan wälissä.

Mainitaan w. 1656 Wehkalahdett nimisenä;
saanut nykyisen ruotsalaisen nimensä w. 1723
kuningas Fredrikistä, joka, wuotta ennen, ru-
pesi sitä linnoittamaan. Rauhanteko w. 1809.
Siina on kolme esikaupunkia: Wiipurin esi»
kaup., Hietaniemi (Sandby) ja Sawiniemi.
"— Strömfors rautapruuki Pyhtäällä. Ky-
mi, pikkuinen linna Kymenjoen itäisen haaran
suulla. Ruotsinfalmi (Swenstfund), Kymen-
joen itäisellä suulla, aitvottu linnoitetuksi Hami-
naksi sotalaiwoille, jonka tähden lähellä olewal-
le Kotkan saarelle rakennettiin tarpeellisia huo-
neita. Merisota-tappelu w. 1789 ja 1790.
Korkea tahi Suurifaari (Högland), Suomen-
lahdessa. (Siinä on Mätipäällys niminen,
433 M. korkea wuonn kukkula.) Merisota-
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WKpnin, wanha, hywästi linnoitettu, Wiipu-
rinlahden rannalla. Täällä on howi-oikeus ja lää-
nin kuwernööri, waihetuspankki, (civil-)gymnasiumi,
ylä-alkeiskoulu, 2 nais-koulua, fuomalaifen kirjalli-
suuden seura, talous-seura, ojennus-laitos ja siihen
yhdistetty kurjain lasten hoitolaitos (Nygärdin maalla
Wiipurin pitäjäsfä), 6 kirkkoa, moniaita wapriikoja.
Wiipurista wiedään enemmän kun mistään muusta
Suomen kaupungista ulkomaalle kaupankalua, joka
on Kuopion läänin sahoista tuotuja plankkuja ja
lautoja. Mutta kaupanliike on enemmiten ollut
muukalaisten käsissä. Wiipurin krinkilät owat kuu-
luisat. 8578 asuk.

Karjalassa:

tappelu 1788. Ou, niinkuin muutkin ulkosaa-
ret siellä, kallioinen, hietainen ja hedelmätön;
elatuskeinona on kalastaminen, hylkeen pyytä-
minen ja laiwain johdattaminen (luufaaminen).

Wuonna 1293 perusti Torkel Knutson Wii-
purin linnan, kaupunkia lähellä olewalle saa-
relle. Se sat kaupungin oikeudet w. 1403 ja
warustettiin, Erik Akselson Tottin toimella, muu-
reilla (1477 m. paikoilla). Wiipurin pamah-
dus w. 1495 ja nterisota-tappelu (Wiborgsia
gatloppet) w. 1790. Gsikaupunkein nimet owat:
Pantsarlahti, Pietarin esikaup. ja Wiipu«
rin esikaup. (Neitsyniemi). Wanha Wiipurt,
Monrepos (jossa kaupungin arwellaan muinan
olleen), lähellä kaupunkia, komea puutarha, jossa
on Wäinämöisen wartalo-kuwakin. -^ Harjus,
nahka-wapriika, Virolahdella. Maaskola,maan-
wiljelysopin-laitos, Kinteri, öljymylly, Iks'
pää, nahka-wapriika, Kirjota, fuuri kynttilä-
ja faipua-wapriika, Terwajoki, kynttilä-ja fai-
pua^wapriika, Nokkala, peili^wapxiika, Hert«
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K^Ns<Uw^ (Keksholm), Wuokfen fuu-haarain
wälissä olewalla faarella; käypi Pietarissa kauppaa
Karjalan kaluilla, jotka owat enimmiten lautoja,
pajun kuoria, moita, kalaa, mehtän Miljaa ja turkki-
nahkoja. Tätä kauppaa kulkewat Wenäjän höyry-
laiwatkin. 638 asuk.

Lähellä kaupunkia oli Vanhuudesta linna, jon-
ka Sigge Lake wahwisti (w. 1295). Wuon-
na 1310 rakettiin linna uudestaan nykyisel-
le paikalleen. Siinä lähellä olewa kaupun-
ki sai kaupungin oikeudet w. 1617. Erinomai-
sin kaupunki entisessä Käkisalmen läänissä. Ko-
nonfaari (Konewits), faari Laatokassa, Pyhä-
järwen pitäjässä; siinä on greikalainen luosta-

ri, perustettu w. 1393. Sloboden, wähäinen
kaupunki Laatokan rannalla Kurkijoen pitäjässä,
Pietariin menewäin kauppa-kaluin (wotn) wa-

rasto-paikka. Suotniemi, fajanft-wapriika Räi-
fäläsfä.

tuala, köysi- ja sikuri-(cikoria)wapriika; kaikki
Wiipurin pitäjässä. Peippola, rauta-wapriika,
Halila, sinikiwi-wapriika, Talisalo, paperi-
pruuki ja Leistilä, klasipruuki, Uudellakirkolla.
Systerbäkki, Wenäjän kiwääri-wapriika ja sii-
hen kuuluwa Naiwolan maasuuni, Kiwenna-
wan pitäjässä. Sumpula, maasuuni Raudun
pitäjässä.

Svie^wa^^^ Laatokan pohjaisella raynalla; käy-
pi kauppaa Pietarissa; 577 asuk.

Kaupunki on perustettu luultawasti wähää
jälkeen w. 1617, ja sai kaupungin oikeudet w.
1629. — Walamo, saari Laatokassa, Sorta-
walan pitäjässä; siinä on greikalainen luostari
ensi luokasta, perustettu w. 992. Leskelä,
fuuri fahalaitos, Sortawalasfa. — Syskyä,
Tautapruuki) Hiwoftnmäki ja Koirinoja, suu-
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HkpptemekN^k (Willmanstrand) Lappweden ete-
läifellä rannalla, Lappeen pitäjässä; öljymylly; 908
asuk. Lähellä olewalla Saiman niemellä on enti-
nen linna, nykyjään kasarmi ja Vaimonpuolien ojett-
nus-laitos.

Sawossa:

Mainitaan kaupunkina w. 1656; saanut kau-
pungin oikeudet 1816. Kaupunki oli ennen lä-
hempänä linnaa. Sotatappelu w. 1741. —

Taawetti (Davidsstad) Luumäen pitäjässä, ai-
wottu rajalinnaksi w. 1793, mutta jäänyt sil-
lensä. Kärnäkoski, wuorensola Sawitaipalees-
sa; sotatappelu w. 1788. Lauritfala, las-
tauspaikka Saiman kanawan pohjaisessa päässä.

ria sahalaitoksia; Alexandra, waskipruukt, lä-
hellä Pitkärantaa; kaikki Impilahdessci. Tule-
maoja ja Ukfu, suurimpia sahoja Suomessa,
Salmin pitäjässä. — Suojärwi (St. Anne),
rautapruuki ja maasuuni, Suojärwessä.

Maa on ylehensä epätasaista (kaltaisia taksoja
jyrkkäin, mehtättömäin ja teräwä-kulmaisten selän-
netten Malissa) ja pohjaispuolinen osa muorisempaa
kun eteläinen. Karjalan wuoret owat korkeampia,
mutta loiwempia, kun Sawon, ja niissä on enempi
penkereitä. Monet niistä owat ylehensä peitetyt mul-
lalla ja mehtäiset, niin että ne owat sopiwia wilja-
maiksi ja asumasioikst. Täällä on paljo ja suuria
mesiä, jotka kuulutvat osittain Saiman osittain Päi-
jänteen wesikuntiin, samoten soita, korpia ja newoja,

Hämeessä: Walkiala, tuttu siitä kuumasta
sotatappelusta, joka huhtikuun 29 p. w. 1790
pidettiin lähellä emäkirkkoa.

O. Kuopion lääni.
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jotka mottiaat owat niin wetelöttä, ettei niitä pääse
kulkemaan, ei kesällä eikä talwellcckaan, muuten kun
suksilla elikkä portaita myöten. Maan luonto on
ylehenst kiwistä, hietaista ja lieju-sawista, joka waatii
paljon työtä. Paikoin on wiljawampaakin musta-
multaista maata, mutta sekin on usein liiankiwistä.
Kastein ja soitten saadaan suurimmat
jywä-warat, jotka tawallisina wuosina täyttäwät tar-
peen; mutta syödän silloinkin paikoittain furwolei--
pää. Maaperunoita (potaateja) ei paljon wiljellä.
Karjanhoito on fangen hyödyttäwää ja täältä wte-
dään paljo woita Wiipurin lääniin ja Wenäjälle,
johon nyt on likempi ja sopiwampi itäisestä Suo-
mesta kuljettaa kaupankalua, kun ennen oli länsi-
rannan kaupunkeihin. Hewoset hoidetaan hywästi
ja owatkt hywiä. Enin osa heiniä saadaan wtljel-
lyistä soista ja fara-niituista. Kaskena ollehilla
palo-mailla on laidun oiwallinen; mutta niitä ei
käy niittäminen, kun owat kiwisiä. Metsänwiljaa
on jotensakkin. Tawataan joskus hirwiäkin, toisinaan
eksyneitä peurojakin. Metsän-wiljaa ja metsän-eläin-
ten nahkoja ulottuu kaupaksi. Suurimmasta ar-
mosta nyky-aikoina owat ijän-ikutfet metsät, joissa
sahat walmistawat' paljon plankkuja ja lautoja, joita,
koskein perkattua ja sulku-laitosten rakennettua, käypi
wesiä myöten kuljettaa Wiipuriin. Kiwtkunnan ai-
neista (mineralier) löytyy kuparia Ilomantsissa
(Mäntywaarasfa arwellaan löytywän runfaasti)
jaPielisjarwessä, rautaa (pitkässä Nakosenmäesfä
Nilsiässä, järwissä ja soissa), kalkkia, wuolu-kiweä
(josta patojakin tehdään), tahko- ja mylly-kimiä. Suo-
malaiset asukkaat owat karjalais-sukukuntaa, joka,
taipuwampi kun Hämäläis-sukukunta wieraisiin ta-
poihin on mukautunut itäisten naapuriensa mukaan.
Uskonoppinsa suhteen owat enin osa Lutherilaisia;
greikatt uskonopin tunnustajia (7,500) on enimmiten
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tähän kuluwasfa osassa Suojärweä, Liperissä ja I--
lomantsissa.

Wuori-jonoja: 1) Osa Suomenselkää, Pit-
kin Pohjanmaan rajaa; 2) Sawonfelanteen
pohjainen osa, länsi Sawon läpitse; 3) Karja»
lanfelänteen pohjainen ofa, itäpohjaisen Sa-
won ja keski Karjalan läpitse; 4) Osa Sal-
pausselännettä, joka juoksee Wiipurin läänis-
tä (Korpiselän kappelista) pohjaista ja länttä
kohden Ilomantsin läpi, ja yhdyttyänsä Karja-
lanselänteeseen Selkiksessä etelää kohden Tohma-
järwett ja Kiteen läpi takasin Wiipurin lää-
niin; 5) Koli, (200:n jalan korkuinen) pitkin
Pielisjärwen länsipohjaista rantaa. — Msinäistä
wuorta mainittakoon: Pöllömäki, lisalmessa
(839 jal. kork.), Onkiweden itäisellä rannalla;
Kulwenmäki(76sj.k.) ja Sallifenmäki (749
j. k.) pohjaisessa osassa; Wefamäki (725 j.k.)
Rautalammilla, länsipuolella Niiniwettä; Ohi-»
mäki (713 j.k.), Kynsiweden itäpuolella; Hon»
kamäki (797 j. k.) Kuopion pitäjässä ja Pu-
jomäki, lähellä Kuopion kaupunkia; Nilsiässä,
Sawon ja Karjalan rajalla, Pisanmori (600
j. k.), jossa on mainio luola ja wuori-kristal-
leja, muinan rajamerkki Wenäjän ja Ruotsin
wälillä; Liperissä Pyytinwaara, korkein niillä
tienoin Karjalaa, Martewaara ja Timowaa-
ra, jotka näkywät 2:n 3:n peninkuormän pää-
hän; ja monta kukkulaa pitkin Pielisjärwen poh-
jaista ja läntistä rantaa. — Wesiä: a) Päi-
jänteen wesikuntaan kuuluwat, yksihin juoksewat,
Pielawesi, Nilakkawesi » 15^ liswesi 14,
14^, Konnewesi 13, 13^ Rautalammin pitä-
jässä ja Kynfiwest, joista wesi juoksee Wnafctn
Mnin järwiin. — b) Saiman wesikunnan län-
tiset lisä-wedet alkawat monista lähteistä juok-
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fewista wesistä, jotka, pohjaisesta lifalmen kaut-
ta, idästä Paloisten kosken ja lännestä Kih-
losalmen kautta, kokouwat Poroweteen lisal-
men pitäjässä, josta West Peltosalmen ja Nerk-
kofalmen kautta juoksee Önkiweteen 16, 16^,
ja siitä Wiannonkoskea (sulku-laitos) Maa-
ninkaweteen ja siitä Ruokonwirtaa (nykyjään
walmistettua kanawaa) Kallaweteen f!0, 20^.
Tämä suuri järwi, jonka molemmat selät yhty-
wät toisiinsa Kelloniemen ja Toiwolan wälillä
olewassa salmessa, saapi lännew irran kautta
lisä-Mettä Sotkamon rajalla olemista wesistä,
jotka juoksewat lisalmen ja Nilsiän läpitse ja
owat: Sywäri s7, 17^, Wuotjärwi sB, 18^,
lukkaskoski, Muuruewesi ja luuruswesi
f9, 19^. Kallawedestä juoksee West etelää koh-
den Leppäwirran pitäjään, Puutosfalmen kaut-
ta Koirusweteen ja siitä Konnuskoskea Nn°
nukkaweteen f22, 29^ ja siitä Warkauksen kaut-
ta Aimisweteen, Mikkelin läänissä. Kallaweden
lisä-wesiä, paitsi wasta nimitettyjä, mainittakoon
Wehmasfalmi Suwaswedestä fll, 21^, josta
West juoksee itä-etelääkin kohden Kaawiweteen
ja luojärween fl2, 227 ja siitä Palokin-
koskea, länsi-etelää kohden, Heinäweteen Mik-
kelin läänissä. — o) Saiman wesikunnan pää-
haara juoksee Wenäjänmaasta Nuunajärween,
siitä Pankajärween, johon lonkerinjärwi,
Karjalan itäpohjaisesta kulmasta, laskee weten-
fä, ja sitten Lieksanjokea fuureen Pielisjär-
ween. Siitä juoksee Pielisjoki, johon Koita-
joki laskee, saatuansa paljon lisä-wesiä Tolwa»
järwestä, Wiipurin läänissä, Melaselästä,
Nuorajärwestä, Koitereesta ja muista Ilo-
mantsin sydänmaan wesistä, ja sitten laskee Pie-
lisjoki Pyhäfelkään IM Liperissä, josta West
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AuoH^H, kauniilla paikalla, Kallaweden molem-
pain selkäin wälissä olewalla niemellä, kuwernöörin
ja tuomiokapitulin olopaikka. Siinä on waihetus-
pankki, gymnasiumi, ylä-alkeiskoulu, naiskoulu, kynt-
tilä-Mapriika; 3486 asuk.

Sawossa:

Perustettu w. 1776; saanut meri-kaupungin
oikeudet w. 1858. — Suowu ja Sawikoski,
suurempia fahoja, Kuopion pitäjässä. lukkasten
l. luwan (Strömsdal) rautapruuki, Urima-
lahden, Suomenmaan wanhin rautapruuki; Iu»
wankoski ja Atrakoski, suurempia sahoja, Nil-
siän pitäjässä. Wianto, wähäinen paperi-wa-
priika Maaningan kappelissa. Jyrkkäkoski,
rautapruuki ja maasuuni, Salahmi ja Kaup-
pilankoski, rautapruukeja, lisalmessa. War-
kaus, rautapruuki ja wähäinen massiina-pajasto,
Pakata, parkitus-laitos, Wehtawa, saha Lep-
pämirrassa, Korkeakoski ja Paafikoski, rau-
tapruukeja, Pielawedessä. Toiwola, Kuopion
kohdalla, ja Wirta-silta lisalmessa, mainiot
1808 wuoden sodasta.

Rääkkylänntemen ympäri juoksee Drihweteen
f!4j, Mikkelin läänin rajalla. Komperonjoki
juoksuttaa pohjaisesta Orihweteen suuren Höy»
tiaisen ja Wiinijärwen wesiä Liperistä, ja Pu«
hoistenkoski itä-etelästäpäin Pyhäjarwen li s,
23^ wettä, Wiipurin läänin rajalla, Kcsälahdessa.
— Mekrijärwi, läänin itäisemmissä nurkassa,
kuuluu Onegan wesitn.

lo^nsun, Suomen nuorin kaupunki, Pielisjoen
fuulla, Liperin pitäjässä; 511 asuk.

Karjalassa:

Perustettu w. 1848. — Säyneisten (Gus-
tafsfors) rautapruuki jaKortteisten rautapruuki,
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on niin täynnä järwiä, ettei sellaista ole monta
paikkaa maailmassa. Kun siinä yhä on, toinen toi-sensa wieressä, järwen selkiä, lahtia, salmia, niemiä,
saaria, kukkuloita ja mehtäsiä rantoja, on fe maa-
kunta monin paikoin, niinkuin monet muutti feu-
dut keski Suomessa, ihanimpia ja kauniimpia maan
päällä. lärwien wälissä, jotka kuuluwat toiset Päi-
jänteen toiset Saiman wesikuntaan, on maa wuo-
rottain suota, newaa ja kiwistä hieta-maata, joka
monin paikoin ylenee etelää ja itä-etelää kohden
juoksewikst harjuiksi. Laksot owat täällä (alapuoliin-
maisessa Sawossa) leweämmät ja awonaisemmat kun
pohjaisessa Sawossa. Kun maanlaatu on laihaa
ja nuttuja on mähän, täytyy täälläkin suon ja kas-
ken wiljelemisellä hankkia eloa. Moniaan wuoden
wiljeltyä jätetään kaski-maa (halmet) kaswamaan
ruohoa, joka ensi wuosina kaswaakin hywästi ja wä-
kewää, mutta näin tawoin laihtunut maa seisoo sitten
monet wuodet paljasna ja hyödytönnä, ennenkunse taaskin rupeaa mehtää kaswamaan. Pohjais-,
itä-ja keski-osissa wiljellään paljo tattaria. Hamp-
puja wiljellän joksikin. Karjanhoito on suuresta
arwosta. Karjalan, Sawon ja Hämeen hewoset
owat mieluisia ei maan omassa maassa, mutta We-

Kaawissa; Pankakoski ja Wiegi, rautapruu,
keja,Pielisjärwessä; Kuokastenkoski, suurempi
saha, Nurmeksessa; Herajoki, kuparipruuki I-
lomantsissa, Pielisjärwen rannalla; Käenkoski,
rautaprunki, ja Möhkö, maasuuni, Ilomantsissa;
Wärtsilä, maasuuni, luwankoski, saha, louh-
kola, maanwiljelyskoulu, Tohmajärwessä; Ant-
tola, werkawaprtika, Siikakoski, saha, Liperissä;
Puhoisten saha, Kiteellä. — Tobmajärwessä
on postikonttuori.

7. Mikkelin lääni
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näMäkin. Ne hoidetaan hywin hywästi ja jääwät
harwoin elosta osattomiksi, Maikka sitä wähäkin olisi.
lärwet owat kalasia (enin saadaan muikkuja ja ku-
hia); Saimassa asuskelee lohiakin ja hylkeitä. Sa-
hat owat suuresta arwosta. Ktwikunta näyttää
olewan köyhää. Rauta-multaa ja kalkkia löytyy.
Wiimme wuotten kosken-perkkauksista on ollut suuri
hyöty ja aikaa woittain on Saiman kanawa hankki-
wa uusia keinoja Varallisuuteen itäiselle Suomen-
maalle, jonka asukkailla ei ole ollut juuri suurta
kehoitusta laajentamaan maanwiljelystänsä ja muuta
ketnollisuuttansa, kun on täytynyt kulkea pitkät ja
waiwaloiset matkat kaluansa kaupitellaksensa. Sa-
wolatset owat, niinkuin muutkin Suomalaiset, huo-
lettomia; mutta, kerran asiaan tartuttua, owat he
uutterat ja wäsymättömät.

Sawonfelänteen eteläinen osa on pää-wuo-
renjono. Se tulee Kuopion läänistä ja juoksee
keskeä läänin (Pieksämäen, Mikkelin jaKristiinan
pitäjäin) läpitse Wiipurin lääniin. Paitsi tätä
mainittakoon: a) itä-eteläisessä osassa tuo kau-
nis Punkaharju, wähäiscllä, jyrM-rantaisella
saarella, Pihlajaweden fl7, 25^ ja Puruweden
si6, 24^ wälillä, jotka owat Kerimäen pitäjäs-
sä; siitä on awara ja erinomaisen kaunis näkö-
ala; b) pohjaisen salppaselänteen osa länst-ete-
lässä; e) yksinäisiä wuoria, niinkuin Kempin»
mäki (807 j. k.) Joutsan kappelissa, Päijän-
teen rannalla, Waaterwuori, pohjaisempana
Korpilahden kappelissa (758 j. k.), Röyskin-
wuori, Rantasalmessa, niin nimitetty moniaasta
rosmosta, jonka sanotaan siellä oleskelleen suu-ressa luolassa, Kirjakallio, järwen rannalla,
Kristiinan pitäjässä, johon meritse matkustawai-
fet ennen aikaan tawallisesti hakkasiwat nimensä,
tuo järwen puolelta jyrkkä Linnawuori Sul-
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kawassa, jonka tafafelle kukkulalle sanotaan lin-
naa ruwetun rakentamaan, mutta wuorenhaltia
oli muka yöllä wyöryttänyt alas sinne päiwällä
kuljetetut kiwet. — Westä: 1) länsipuolella Sa-
wonselännettä, Päijänteen itäiset lisä-wedet, jot-
ka juokstwat Pieksämäen, Kangasniemen, Mikke-
lin, Hartolan (Kustauksen Pitäjän) ja Sysmän
pitäjäin läpi, ja joissa tawataan Kyywesi f43),
Kyykoski, Puolawesi 5421, Kalakoski,
Suontiejärwi f4lj, Wihurinkoski, lääs-
järwi f39), josta Koskipää ja Tainiowirta
lähtewät juoksemaan. Puolawedestä juoksee myös
West, etelää kohden, Kisfankosken kanawan kaut-
ta Mäntyharjuun, jaMäntyharjussa laskee luo-
lawesi Woikosken kautta Wuohijärween (Uus-
maan läänissä) ja Kymijokeen. — 2) Sawon-
selänteen itäpuolella: Kuopion läänistä juoksee:
a) Kallaweden wesi, länsipuolella suurta Soisa-
lon saarta, Warkauksen kosken kautta Enon-
weteen tahi länsipohjaiseen Saimaan, johon kuu-
luu Äimiswesi s2l^ loroistenfelkä, loutfen-
wesi 119,27j, Haapawesi f2^ Rantasalmessa
ja Hankituesi f!8, 26); d)Kaawin wesi, Soi-
salon itäpuolella, Heinäweden ja Kermakos
ken kautta loutsenweteen; e) Driwirta, joka
juoksuttaa Saiman itäpohjaisia wesiä Karjalas-
ta Gnonweteen, jonkaeteläisestä osasta, tahi Hau-
kiwedestä, wesi laskee Haapasalmen kautta, Sa-
wonlwnan ohitse, Pihlajameteen 117, 25j, jo-
hon myös Puruweden s!6, 24j kirkas West,
Punkaharjun ohitse kulkewan Punkasalmen kaut-
ta juoksee, ja joka sitten Haapaweden 145, 30),
Puumalassa, ja Puumalanfalmen kautta las-
kee eteläiseen Saimaan, joka monin saarineen
ja niemineen muodostuu moniin selkiin, niinkuin
Luonteriwefi f 46,31) pohjasta kohden, luwan



77

S^wonNnn^ (Nystott), Haukiweden ja Pihla-
jaweden yhdistys-paikotlla olewalla saarella, Sää-
mingin pitäjässä ja wanhassa Suomessa; ylä-alkeis-
koulu; 935 asuk.

Sawossa:

Lähellä kaupunkia, toisella saarella Haapasal-
messa, on linna, jonka Erik Akselinpoika Tott
perusti w. 1475 ja nimitti Olossborg (s. o.
Ollinlinna). — Kaupunki sai kaupungin oikeu-
det w. 1816. — Kuhakoski ja Lohikoski,
suurempia sahoja, Sulkawassa. Haapaniemi,
Haapaweden rannalla Rantasalmessa; tänne pe-
rustettiin w. 1781 sotakoulu, joka sitten "topo-
grafisi korps" nimisenä oli toimessa wuoteen
1818, jolloin tulipalo häwttti huoneet, ja kou-
lu siirrettiin Haminan kaupunkiin. Parkuma»
ki, Rantasalmella, sotatappelu w. 1789. Säy»
netkoski, saha, Heinäwedessä. — Punkahar-
ju, kruunun puu-tarha Kerimäessä. Puuma-
lan salmi, waltakuntain raja wuodesta 1743
wuoteen 1809;.meri-sotatappelu 1789. Wää«
täkoski tahi Linna, suurempia fahoja, Jorois-
ten pitäjässä. — Samassa pitäjässä on posti-
konttuori.

Wanhaan aikaan eroitettiin Sawo Isoon- ja
Wähään-Sawoon. Wähään-Sawoon kuului
Sawonmaan itäpohjainen puoli tahi nykyiset
lisalmen, Nilsiän, Kuopion, Pielaweden, Leppä-
wirran, Joroisten, Rantasalmen, Kerimäen ja
Säämingin pitäjät. Jäännös kuului Isoon-
Sawoon, johon myös Rautalammin pitäjäkin
luettiin.

pitäjässä. Naikuskoski yhdistää Puruweden
ja Kuopion läänin rajalla olewan Orihweden-
kin ft4>
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MMtN (St. Mikkel), Saiman länsipohjaisen
lahden rannalla; Kuwernöörin olopaikka; 636 asuk.

Mikkelin kirkonkylä sai kaupungin oikeudet w.
1838. Määrättiin w. 1843 kuwernöörin olo-

paikaksi. — Porrassalmi, ahdas wuorenfola,
itä-eteläänpäin kaupungista; sotatappelu w. 1789.
Brahelinna, Kristiinan pitäjässä, muinan ku-
ninkaan kartano; täällä on wielä jäännöksiä
kreiwi Brahen (w. 1640) alkamasta, maan kes-
keyneestä linnanrakennuksesta. Saiman sotalat-
waston toisella osalla oli tässä lähellä 010-paic-
kansct; toisella taas Warkauksessa tahi Laiwan-
linnassa Kuopion läänissä. Tainakoski ja Ter-
warumpu, sahoja, Mäntyharjussa. Wenäläiset
kaiwattiwat 4 kanawaa, Kutwelentaipaleen, Käyh-
kään, Kukontaipaleen ja Telataipaleen, saattaak-sensa, wieraille wesille menemättä, kuljettaa Sai-
man sotalaiwastonsa Lappeenrannasta Sawon-
linnaan; mutta ei niistä enään ole juurimitään
hyötyä. Porfaskoski, rautapruuki, Haapa-
koski, rautapruuki ja maasuuni; molemmat Piek-sämäellä. Alasjoki, rautapruuki, luman pi-
täjässä.

H^noV^^ Iyrängön kosken rannalla; ylä-alkeis-
koulu; 1006 asuk.

Hämeessä:

Kaupunki on Tommolan rusthollin tiluksilla
ja sai kaupungin oikeudet w. 1839. Oli Ky-
men läänin maaherran olopaikkana w. 1778—
1831, ja sitten (wuoteen 1843) Mikkelin lää-
nin maaherran. — Nutakoski, Korpilahdessa;
Läsäkoski tahi Kyykoski, Kangasniemessä,
fuurempta fahoja.
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Läntisellä rajalla on Näsijärwi ja muita wesiä
jaitäisellä Päijänne, jonka itäpuolella on waan wä-
häinen osa lääniä. Wesistä ei ole puutetta, kun,
paitsi mainittuja rajawesiä, länsi-eteläisen wesikun-
nan itäinen päähaara ja sen lisä-wedet täällä lewiä-
wät, juosten ihanain seutuin wälissä. Pohjainen
osa ja Päijänteen ranta owat täynnä korkeoita ja
jyrkkiä kallioita jahietaharjuja, jotka juoksewat poh-
jaista ja etelää kohden ja joitten wälissä on hieta-
aukkoja ja wesiä. Eteläisessä osassa ei ole niin
suuria eikä niin paljo wuoria, ja st muuten pa-
rahin wiljelty ja wäki-rikkahtn osa lääniä, josta
eloa tawallisesti riittää kaupaksikin. Pellawan Vil-
jelemiseen on maanlaatu sopiwaa. Längelmäki, O-

rihwesi ja myös Lammin Pitäjä owat mainioimpia
pellawamaita Suomessa. Karjanhoito on suuresta
arwosta ja muutamin paikoin ainoa rahansaaliin
lähde. Laidunmaat owat hywät, mutta taimella pi-
detään karja ylehenst huonossa hoidossa. Läänin
eteläisessä osassa kaswaa tnehtissä waahtera-/ sara-
ja pähkinä-puita. Mehtät owat yleiseen laajat, ja
sydänmaissa asuskelee karhuja, susia ja muita nteh-
täneläwiä. Hirwet yhä wähenewät; ja waikka niitä
ei ole lupa ampua, taitaan niitä kuitenkin wuositel-
len joku tappaa. Kiwikunnan tawaroita ei ole pal-
jon haettu; mutta kun Someron pitäjään rakenne-
tussa klasipruukissa tarwttaan ukonkiweä, on sen lä-
hi-ttenoilla ryhdytty maan-kaiwamisiin, ja Tamme-
lan Pitäjä, marsinkin Torron seudut, on hawaittu
olewan, kiwikunnan suhteen, rikkaimpia paikkoja Suo-messa. Muutamin paikoin Lopen pitäjän jaPadas-
joen järwissä ja newotssa, on hywin rautaista Hol-maa (rauta-ntultaa), josta wiimme wuosina on ru-
wettu rautaa walmistantaan; kalkkia (huonomman-
puolista) on paikoittain. Pohjaisessa osassa saadaan

8. Hameen lääni.
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lohkomalla tulen kestäwiä arina-kiwiä uuneihin. Pai-
koin walmistetaan tahkoja; liuska-kiwen jono kulkee,
tullen Turun läänistä, tämän läänin länsipuolen
läpi. Pellawan kehruu on Pälkäneen ja Sahalah-
den pitäjissä joltinenki. Suomalaiset asukkaat omat
Hämäläisiä, jotka täällä enemmän kun muualla o-
wat, mielenlaatunsa ja tapainsa suhteen, pysyneet
entisellään, Maikka 600 wuotta owat olleet Ruotsin
wallan alla. Ne owat hitaat ajatuksissaan, tuiki
taipumattomat micraisiin tapoihin, jonka tähden
owatkin maanviljelyksessä ja käsitöissä jääneet jälkeen
kansalaisistansa rantamailla. Kesä-aikana, jolloin
wuodenwarat owat kokoiltawat, owat Suomalaiset
uutterat, niin että lepo-aikaa on waan moniahta
tiima wuorokaudessa, mutta talwet oleskelewat liian
jouten, marsinkin huonemiehet tahi lotsmäki, jotka
eiwät paljo huoli huomisesta ja joita walitettawasti
on liian paljo tässäkin maakunnassa. Pirtit owat
sisemmissä osissa tawalliset asunhuoneet, mutta jota
lähemmä siwtstyneempiä seutuja tulee, sitä harwem-massa on tällaisia samu-huoneita, joista sawu menee
ulos lakeisen (räppänän) ja seiniin hakattuin aukein-
ten kautta, ja niitten siaan tapaa asunhuoneissa ta-
wallisia takkoja sawu-tornineen ja klasi-akkunoita, ja
eläimet owat omissa huoneissansa, eikä samassa kun
ihmiset.

Wuoria: 1) Hämeenselänne tulee Waasan lää-
nistä ja kulkee pitkin Päijänteen läntistä ran-
taa (Jämsä, Längelmäki, Padasjoki ja Hollola)
ja yhtyy sitten Päijänteen lakson länsi-eteläises-
fä nurkassa Salpausselänteesecn (Kärkölän wuo-
ret). 2) Salpausselänne tulee itä-etelästä-
päilt Uusmaan läänistä ja juoksee länttä koh-
den Hollolan, Hausjärwen, Lopen, Tammelan
ja Someron pitäjäin läpi Turun lääniin. 3)
Siitä lähtee haara länsipohjasta kohden (lattak-
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kalan, Wanajan ja Hattulan pitäjäin läpi) ja
menee Hämeenlinnan siwu, jonka eteläpuolella
sitä sanotaan Hattelmaan harjuksi. 4) Tu-
run läänistä (lähellä Tamperetta) tulee Hata-
raselänne (Kangasalan harju), korkea jakat-
tanen, ja menee Kangasalan ja Pälkäneen läpi
Hauhon pitäjään. 5) Länsipohjaisessa osassa
kulkee kolkko hietaharju Orihweden ja Ruoweden
läpi, katkenneena Ruoweden ja Wisuweden jär-
willä, ja menee Waasan lääniin (Kankaanpää
Wirtaalla). 6) Päijänteen eteläpuolella juok-
see, Asikkalan läpi, läntinen osa Salpausselän-
teen pohjaisesta sama-suuntaisesta haarasta, jon-
ka Weäksenjokt katkaisee lähellä Anianpeltoa.
Päijänteen korkeoilta rannoilta, Hattelmaan ja
Kangasalan harjuilta ja Wermaswuorelta (pari
peninkuormaa pohjaspäin Hämeenlinnasta) ott

erinomaisen kaunis katsella luonnon ihanuutta.
Korkeimmat wuoret tässä läänissä owat Rappu-
wuori (697 j. k.) Jämsässä, Kylmäklmqas
(670 j. k.) Padasjoessa, molemmat Päijänteen
rannalla, Rasinmäki (621 j.k.) Wirmalan saa-
rella Päijänteessä, ja Tiirismaa (745 j. k.)
Hollolassa, eteläpuolella Wesijärweä. — Wesiä:
a) Länsi-eteläinen wesikunta: 1) Kuohrewesi
Längelmäellä, johon Menttä Keurunselästä Waa-san läänistä laskee, juoksee Melasen ja Wilp-
pulatt koskein kautta läntisiin rajawesiin, jotka
owat: Sotkanfelkä, Nuowesi, Murole, Näsi-
järwi, Tamperinkoski ja Pyhäjärwi; 2)
Längelmäwefi f35, 7^, Längelmäeltä Kangas-
alaan ja Sahalahteen; saatuansa Wääksyä
myöten lisä-wettä Wesijärwestä 134, 6^ Kan-
gasalassa juoksee se kaiwannon kautta Roinee-seen 133, 5^ ja sitten Painofalmen kautta
Mallasweteen 4^, johon Kostianwirta
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laskee Pälkäneenwedestä 536, 8^, johonLän-
gelmäwesi muinan juoksi uyt kuiwanneen Iha-
rinkosken kautta. 3) Lummeneen ja Wesijaon
wedet Padasjoella juoksewat länteenpäin Lammin
ja Hauhon pitäjäin läpi, josta Ilmolanselkä,
Kyllönkoski ia Penttilänfalmi sitten juok-
suttawat weden Mallasweteen, josta taas wesi
juoksee Apiakoskea ja (9 jalkaakorkeata) Wal-
kia koskea Rautunfelkään, Sääksmäen ja
Akaan pitäjäin Malilla. 4) Pääjärwestä, kam-
min pitäjässä, ja Lopenjärtvestä yhtymät we-
det Janakkalassa, josta ne juoksewat Wanajau
läpi, Hämeenlinnan ohitse, Hattulaan, jossa ne
Mierolan ja Lepasten (Stjernsund) kautta
laskewat Wanajaweteen l^l, 3j tahi suureen
Sääksmäenjärween, ja sitten Rautunfelkään.
Siitä juoksee wesi, saatuansa etelästäpäin, Akaan
ja Urtialan pitäjistä, lisä-wesiä, Kuokkalan
(9 jalkaa korkeata) koskea Lempälän ja Wesi-
lahden läpi (Sorwanfelkä) Pyhäjärween. 5)
Lopen ja Tammelan pitäjäin läpi (Pyhäjärwi)
juoksee Loimaanjoki Turun lääniin.— d) Päi-
jänteen lisä-wesiä on tässä läänissä: 1) läntiset
lisä-wedet, lämsäjärwi, Lummene, Wesijoki,
josta Arrakoski lähtee, ja 2) eteläiset, Wesi-
järwi 537, 9^ Weäksenjokeneen. Päijänteen
itä-eteläisestä osasta juoksee Kalkkisten koski
Asikkalasta Ruotsalaiseen, Mikkelin läänissä.

HkMe<n^vnnk (Tawastehus), ainoa kaupunki
tässä läänissä,, kuwernöörin olopäikka, kauniilla pai-
kalla, lähellä wettä, Hattelmaaharjun juurella ole-massa laksossa; (civil-)gymnasiumi, ylä-alkeiskoulu;
2569 asuk. Lähellä kaupunkia on muinan mainio
Hämeen linna (Kronoborg), ojennuslaitos miehen-
puolille.

Hämeessä:



83

Linna, ijältänsä wanhimmaista lähiil Suo-
messa, on Birger Jarlin perustama (m. 1249).
Lähelle sitä perustettiin kaupunki (Manha kau-
punki) w. 1650 ja siirrettiin w. 1778 nykyi-
selle paikallensa, Saaristen puustellin tiluksille;
Nuottajärmi, suurempi klasipruuki Urtialassa;
Jokioisten aateliskartano, suurin werka-wap-
riika Suomessa, rautapruuki ja wähäinen wap-
riika-paja, Forssa, pumpulilcmgan wapriika,
Wiksberg, kutoma -wapriika, Mustiala, en-
tinen kuninkaankartano, nykyjältään maawiljelys-
koulu, Tammelassa. Rautakoski, rautapruuki
ja öljymylly, Lopen pitäjässä; Terwakoski, pa-
peripruuki, Janakkalassa; Anianpelto, kylä ja
markkinapaikka Asikkalassa, Päijänteen ja Wesi-
järwen wälissä olcwalla kaulalla, Päijänteen tu-
lilaiwain Hamina; Nystelän ja Mäkelän ky-
lät, merkilliset nuija-sodasta (w. 1597); Wie-
ru, rautapruuki; Saksala, kehrukoulu; Mylly-
oja, öljymylly, Padasjoella; luttila, wähäi-
nen werkawapriika Hauhossa; Ewoisten kruu-
nun metsä, Lampin pitäjässä, määrätty metsän-
hoitokouluksi; Koskisten werkawapriika, Lam-
min pitäjässä; Mälkkilä, Pälkäneessä, sotntap-
pelu w. 1713; Muurankoski, suurempi saha;
Koskensaari, rautapruuki, Jämsässä.

Satakunnassa: Liuksiala, muinan kuninkaan-
kartano, Kangasalasa; oli jonkun ajan (wuodes-
ta 1581) kuningas Erikin XlVmen lesken Ka-
tarina Maunuttaren, joka kuoli siinä w. 1612;
Hatanpää, Messukylässä, maasuuni ja aiwot-
tu pellawaliinan wapriika.


